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يادداشت- 1

تناقض در نظام 
تصميم سازي هاي اقتصادي

توس��عه  مس��ير  بررس��ي 
مختل��ف  كش��ورهاي  در 
نش��ان مي دهد كه چنانچه 
كالن  برنامه ريزي ه��اي 
اقتصادي بدون بهره مندي 
از ي��ك الگ��وي واح��د و 
اس��تراتژي مش��خص ارايه 
شوند، دس��تيابي به اهداف 
از پيش از تعيين ش��ده تقريبا ناممكن خواهد بود. 
اين اس��تراتژي واحد حلق��ه مفقوده اي اس��ت كه 
اقتص��اد ايران طي دهه هاي گذش��ته با آن دس��ت 
به گريبان بوده اس��ت. هر دولت يا هر مجلس��ي كه 
روي كار آمده، تالش كرده اس��ت مبتني بر ايده ها 
و برنامه هاي خود تصويري از توس��عه پاي��دار ارائه 
كند. برنامه هايي كه در اغلب موارد در نقطه مقابل 
برنامه ه��اي مديران قبلي قرار داش��ته اس��ت. اين 
تناقضات ام��روز باعث بروز چالش ه��اي عديده اي 
ميان دولت دوازدهم و مجلس يازدهم ش��ده است. 
دولت موظف ب��ه ارائه برنامه هاي اقتصادي اس��ت. 
اين برنامه در كوتاه مدت تح��ت عنوان بودجه هاي 
سنواتي مطرح اس��ت. اهداف و برنامه هاي يكساله 
دولت در بودجه سنواتي كش��ور منعكس مي شود. 
اين رهيافت اقتصادي در ميان مدت در برنامه هاي 
5 ساله توسعه متبلور مي شود و در نهايت نظام هاي 
سياسي از طريق سندهاي چشم انداز چند دهه اي 
اهداف اقتصادي خود را پيگيري مي كنند. بررسي 
تحليلي مس��ير كش��ور در حوزه برنامه ريزي بعد از 
اواخر دهه 60 خورشيدي نشان دهنده اين واقعيت 
اس��ت كه معموال اه��داف برنامه هاي توس��عه اي 
كشور محقق نشده است. همين امروز ارزيابي هاي 
تحليلي در خصوص برنامه شش��م توسعه حاكي از 
آن اس��ت كه بيش از 70درصد محتواي اين برنامه 
در شرايطي كه در سال پاياني برنامه قرار گرفته ايم، 
محقق نش��ده اس��ت. يكي از اصلي ترين داليل اين 
ع��دم تحقق ه��ا مرتبط با فق��دان يك اس��تراتژي 
واحد اقتصادي اس��ت كه مجموع��ه ارگان، گروه ها 
و جناح هاي كش��ور ب��ر روز آن به تفاهم رس��يده 
باشند و تحوالت سياس��ي - اجتماعي باعث تغيير 
و دگرگوني آن نش��ود. هر دولتي كه برنامه توسعه  
5ساله را نوشته با مجلس��ي از جناح مخالف مواجه 
شده كه اعتقادي به رويكردهاي برنامه تدوين شده 
نداشته و آن را كنار گذاشته است. بعد برنامه بعدي 
و تعارضات بعدي از راه رس��يده اند و فرآيند توسعه 
كش��ور از اين طريق به تعويق افتاده اس��ت. همين 
امروز هم تعارض��ات مجلس و دول��ت در خصوص 
مس��ائل اقتصادي بنيادين اس��ت. هر كدام معتقد 
به الگو و روش متفاوتي در حوزه اقتصادي هس��تند 
كه فرس��نگ ها فاصله با رويكرده��اي طرف مقابل 
دارد. يك چنين تعارضات بنيادين��ي بدون ترديد 
در بازارهاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود و باعث 
بروز نوس��انات پي در پي در بازارها خواهد شد. اين 
در حالي است كه حتي كش��ورهاي در حال توسعه 
هم دريافته اند كه اتمس��فر اقتصاد جاي دعواهاي 
سياسي و جناحي نيست و فضاي اقتصاد و معيشت 
را باي��د دور از اين مج��ادالت بي حاصل سياس��ي 
قرار داد. يكي از آخرين الگوها در خصوص توس��عه 
مربوط به كشور چين است. اقتصاد چين از دهه 90 
ميالدي به بعد و تنها طي 30 س��ال، بيش از 700 
ميليون نفر از مردم خ��ود را از فقر مطلق نجات داد 
و بهبود قابل توجه��ي در وضعيت معيش��تي آنان 
ايجاد ك��رد. يك چني��ن تحولي با اس��تفاده از چه 
مكانيسمي اجرايي ش��ده اس��ت؟ با بهره مندي از 
يك الگوي اقتص��ادي بومي كه توانس��ت آمار فقر 
باالي 80 درصدي اين كش��ور در دهه 90 ميالدي 
را به حدود 8 درصد سال 2019 برساند. همچنين، 
س��رانه توليد ناخال��ص داخل��ي  GDP در چين با 
وجود رشد سريع جمعيت اين كش��ور، بيش از 35 
برابر رشد كرده اس��ت و از 120 دالر با رتبه 135در 
جهان به حدود 9 هزار دالر در سال 2017 برساند. 
اعداد و ارقامي كه روند گس��ترش فقر در اين كشور 
را متوقف كرد و باعث افزايش درآمد س��رانه مردم 
شد. همين مسير را كشور بنگالدش با احداث بانك 
»گرامين« توس��ط محمد يونس در بنگالدش طي 
شده است. برنامه اي كه از طريق تسهيالت سازنده 
به زنان كش��ور، باعث ش��د تا بن��گالدش از طريق 
گسترش كسب و كار خرد و استفاده از ظرفيت هاي 
باالي مشاغل خانگي دستاوردهاي قابل توجهي در 
مقابله با فقر به ثبت برساند. به رغم وجود يك چنين 
الگوهاي روشني در مسير توسعه متاسفانه اقتصاد 
ايران همچنان درگير برخي رويكردهاي سياس��ي 
و جناحي به مقوله اقتصاد اس��ت. نوع رويكردهاي 
مجل��س و برخورده��اي پوپوليس��تي و جناحي با 
مس��ائل اقتصادي باعث ش��ده اس��ت تا دورنماي 
روش��ني از نظ��ام تصميم س��ازي هاي اقتصادي و 
راهبردي ش��كل نگيرد. معتقدم بدون اس��تراتژي 
واح��د اقتصادي همچن��ان بايد منتظر نوس��ان در 
بخش هاي مختل��ف اقتصادي باش��يم. مگر اينكه 
تصميم س��ازان كش��ور متوجه اهميت اين رويكرد 

واحد شوند و زمينه تدوين آن را فراهم كنند.

علي قنبري

از ارثيه احمدي نژاد براي اقتصاد ايران چه مانده است؟

سرنوشت يك دهه هدفمندي
»تعادل« وضعيت بازار 

سرمايه را موشكافي مي كند

بورس در انتظار روزهاي 
خوش

 سخنگوي ستاد مبارزه
 با قاچاق كاال و ارز

 راه 
 ورود خودرو 

 به بورس
 بسته شد

 كم كاري 
 دو نهاد 

 در برخورد
 با لوازم خانگي 

قاچاق

آيا خودروهاي مانده در گمرك متروكه مي شوند؟

گورستاني از خودروهاي دپويي

يادداشت-2
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 صنعت رشد كرده است
 اما...!

اقدامات دولت و شبكه بانكي 
براي اقتصاد ۱۴۰۰

 بازپس گيري سهميه ايران
 از اوپك

مجلس طرح تحقيق و تفحص 
از بورس را ارايه دهد

 سايه سوداگري 
در بازار خودرو

معاون اقتصادي بانك مركزي 
اخيرا اعالم كردكه »ش��اخص 
تولي��د كارگاه ه��اي ب��زرگ 
صنعتي كشور در سه ماهه دوم 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 
11.9 درصد« رشد كرده است. 
به گفته اين مق��ام اقتصادي با 
توجه به اينك��ه »قريب به 70 
درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي )باالي 100 نفر كاركن( اختصاص دارد« رش��د 
واقع ش��ده يعني 11.9 درصدي توليد كارگاه هاي مزبور 
»بر تقويت عملكرد رشد اقتصادي در تابستان امسال موثر 
خواهد بود«.  پژوهشكده پولي و بانكي نيز در گزارش اخير 
خود از رشد6/9 درصدي توليدات صنعتي شركت هاي 
بورس��ي در مهرماه خبر داد كه بر اساس اين گزارش »در 
دو سال اخير بي سابقه بوده است.« البته در اين گزارش 
عنوان مي شود كه بخش عمده اين رشد متعلق به رشد 
توليدات محصوالت شيميايي و خودرو سازي و قطعات 
بوده است.  ضمن آنكه نمي توان همين رشدهاي واقع شده 
را ناديده گرفت و از آن خشنود نبود و سپاسگزار كارگران 
و مهندسان و مديران اين بنگاه ها براي كسب اين موفقيت 
در اين شرايط بسيار سخت تحريمي و سلطه پاندمي كرونا 
سپاس��گزاري نكرد. اما همانطوري ك��ه در ادامه گزارش 
پژوهشكده پولي و بانكي آمده اس��ت، شاخص توليد در 
صنايع دستگاه هاي برقي و ماش��ين آالت و تجهيزات در 
همين مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفي 
داش��ته كه اين رش��د منفي در ماه هاي اخير تكرار شده 
است و »با توجه به اينكه اين صنايع توليدكننده كاالهاي 
سرمايه اي هستند كاهش متوالي توليد در اين صنايع را 
مي توان نشانه تضعيف سرمايه گذاري در اقتصاد كشور 
دانس��ت.«   بي گمان عبارت فوق در گزارش پژوهشكده 
پول��ي و بانكي را بايد بس��يار جدي گرف��ت. اينكه روند 
حركت صنعت كشورمان به سمت كاهش شديد رشد 
ارزش افزوده صنايع س��اخت محور و مبتني بر دانش 
و فناوري بوده و س��هم صنايع مبتني بر منابع هيدرو 
كربوري و در فضاي انحصاري روندي افزايشي داشته 
اس��ت.   در گزارش سال گذشته موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني نيز اعداد و ارقام دقيق اين روند 
نزولي بيان شده بود. اينكه در »حالي كه سهم صنايع 
هيدرو كربوري به سرعت رشد كرده و از 12/5 درصد 
در سال 83 به 38/5 درصد در س��ال 93 رسيده است 
سهم صنايع متكي به دانش فني از 12درصد به 10/8 
درصد در سال 93 س��قوط كرده اس��ت«. همچنين 
رابطه مبادله صنعت با س��اير بخش هاي اقتصادي نيز 
»از 1/21 در س��ال 1374 به0/93 درصد در سال 95 
كاهش يافته است« كه معرف نزول ارزش محصوالت 
صنعتي نسبت با محصوالت ساير بخش هاي اقتصادي 
است.   ادامه در صفحه 6

چن��د ماهي ت��ا پايان س��ال 
س��خت 99 باقي نمانده است. 
مروري بر اتفاق��ات اقتصادي 
چند سال اخير نشان مي دهد 
كه ايران يكي از س��خت ترين 
دوره ه��اي اقتصادي خ��ود را 
پش��ت س��ر مي گذارد. در اين 
سال، كشور در ش��رايطي كه 
تحت شديدترين تحريم هاي اقتصادي قرار گرفته بود، 
جبهه نبرد ديگري با پاندمي كوويد19 را با جان فشاني و 
همدلي نيروهاي درماني آغاز كرد. نبردي كه كماكان تا 
نهايي شدن توزيع واكس��ن و نمايش تاثير آن بر كنترل 
ويروس ادامه دارد. اما اين تنها ويروس كرونا نيس��ت كه 
به جان مردم اين س��رزمين افتاده است. ويروس هاي به 
مراتب بدتري در دل اقتصاد كشور جا خوش كرده اند كه 
با واكسن يا بي واكسن از سالي به سال ديگر و از كااليي به 
كاالي ديگر سرايت مي كنند. حاال در آستانه سال 1400، 
نگاهي كوتاه به مسائل اقتصادي كشور به ويژه در حوزه 
ارزي نشان مي دهد، بانك مركزي براي سال صفر كه نويد 
رفتن كرونا و خوشبيني به بازگش��ت برجام را مي دهد، 
رسالت هاي س��نگيني به عهده دارد. شبكه بانكي براي 
رونق اقتصادي و تامين مالي بخش هاي اقتصادي در سال 
1400 نقش عمده اي دارد و ...  ادامه در صفحه 7

بع��د از تحوالتي ك��ه پس از 
انتخابات اياالت متحده در نظام 
بين الملل ايجاد شد و پس از آن 
بحث احياي برجام و بازگشت 
ايران به بازارهاي نفتي مطرح 
شد، برخي كش��ورها با اشاره 
به اينك��ه بازار با م��ازاد عرضه 
روبه روست و قيمت نفت پايين 
است، تالش مي كنند تا در مسير حضور پرقدرت ايران در 
اين بازار سنگ اندازي كنند. اين دسته از كشورها با اشاره 
به اينكه بازگش��ت ايران به بازار نفت ممكن است باعث 
نزول بيشتر قيمت نفت شود، فضاي خاصي را پيرامون 
حضور ايران در بازارهاي انرژي و اوپك ايجاد مي كنند. اما 
واقع آن است كه ايران يكي از نخستين كشورهاي عضو 
اوپك و از جمله بنيانگذاران اين سازمان مهم اقتصادي 
اس��ت. از س��ال 1339خورشيدي كه س��تون هاي اين 
سازمان در ژنو بنيان نهاده شد و در ادامه در سال1344به 
وين منتقل شد، ايران همواره يكي از كشورهاي تاثيرگذار 
در اوپك بوده است. از منظر تاريخي و اجرايي نيز جايگاه 
ايران در اين س��ازمان و اساس��ا حوزه انرژي بين المللي 
برجسته است و ايران يكي از وزنه هاي مهم اين سازمان 
محسوب مي شود. نقش ايران در اوپك بي بديل و همواره 
توزان بخش بوده است.  ادامه در صفحه 3

بازار بورس باال و پايين دارد، 
اما اين باال و پايين بر اس��اس 
معادالت اقتص��ادي و علمي 
اس��ت و به ش��رايط كش��ور 
بس��تگي دارد، اما مشكل ما 
در بازار بورس ايران اين است 
كه معادالت ي��ك كاتاليزور 
ديگر ه��م دارد؛كاتاليزوري 
كه دولت به وس��يله حقوقي ها اعمال مي كند. تقريبا 
پيش بين��ي ورود اي��ن كاتاليزور كه تس��هيل كننده 
معادالت بازار بورس است و گاهي رشد را نشانه مي رود 
و گاهي سقوط را، از عهده همه خارج است، تنها عده 
خاصي مي توانند بر س��ر اين موج س��وار شوند و باقي 
قرباني اين اتفاق هس��تند. در حال حاضر بسياري از 
س��هامدارن معمولي كه در مردادم��اه و در نقاط اوج 
دست به خريد زدند، در ضررهاي سنگين قرار دارند. 
در اين ميان برخي كه با صبر چندان همنشين نيستند، 
سعي كردند از بازار خارج شوند و به جبران زيان خود به 
بازارهاي ديگر پناه برند و برخي نيز همچنان منتظرند 
كه دوباره قيمت ها به نقطه خريد آنها بازگردند و ضررها 
جبران ش��ود. با اين وجود هنوز نبض بازار در دستان 
حقوقي ها است كه با عرضه هاي آبشاري و خريدهاي 
كالن بازار را كنترل مي كنند...  ادامه در صفحه 3

يكي از مشكالتي كه معموال 
در بخش ه��اي اقتص��ادي و 
مديريتي كش��ور مش��اهده 
مي ش��ود، عدم تناسب ميان 
اقتصادي  تصميم سازي هاي 
با مطالب��ات و مناف��ع مردم 
اس��ت. هرچند در ظاهر همه 
مديران و مس��ووالن از مردم 
و منافع م��ردم صحب��ت مي كنند اما در عمل مس��ير 
تصميم سازي ها به گونه اي است كه معموال نفع مردم 
در آنها لحاظ نمي شود. مشكالت گراني خودرو و نظام 
چند نرخي اين بازار يكي از همين نمونه ها اس��ت كه 
برنامه ريزي ها و تصميم س��ازي هاي مرتبط با آن بدون 
توجه به منافع كلي مصرف كنندگان عملياتي مي شوند. 
سال هاست كه تفاوت نرخ خودرو درب كارخانه با بازار 
آزاد متفاوت است، تفاوت قيمتي كه باعث سرريز شدن 
رانت فراواني به جيب س��وداگران مي ش��ود. بر اساس 
اعالم مسووالن در هر خودرو رده پاييني، ده ها ميليون 
رانت نهفته است. اما در شرايطي كه نظام تصميم سازي 
كش��ور بايد به دنبال ريشه هاي مش��كل باشد، تالش 
مي كند ب��ا برخ��ي تصميمات مقطع��ي جهت گيري 
اين رانت را به جاي جيب س��وداگران راهي حس��اب 
ادامه در صفحه 3 خودروسازان كند.  

حسين حقگو

سيد جواد حسيني كياروح اهلل مهرجورحسن مرادي بهنام ملكي

 صفحه 2 

تعادل |  پس ازچند س��ال از ورود ح��دود 12 هزار 
خودرو به بنادر و گمركات اي��ران، با انجام مذاكراتي 
و با مصوبه هيات وزي��ران از دي ماه س��ال 97 تا 26 
شهريور ماه امس��ال در 4 مرحله، زمان هايي در نظر 
گرفته شد تا صاحبان خودروهاي دپو شده بر اساس 
شرايط تعريف شده اقدام به ترخيص خودروهايشان 
كنند. اما پس از اتمام اين فرصت، زمان ديگري براي 
تمديد آن در نظر گرفته نشد. اما اخيرا بخشنامه اي 
از س��وي مديركل دفتر واردات گم��رك ايران ابالغ 
ش��ده، كه براس��اس آن ترخيص خودروهايي كه از 
سوي مرجع قضايي رفع توقيف مي شود، مانند ساير 
خودروهاي سواري مربوطه مشروط به تمديد مجدد 
مهلت ترخيص شده است. اين درحالي است كه پيش 
از اين و با توجه به مصوبات هيات وزيران شرايط براي 
اين خودروها به نحوي تعريف شده بود كه ترخيص 
در قيد زمان مطرح نبود. از اين رو، بخش��نامه جديد 
س��بب ايجاد ابهاماتي شده وس��واالتي پيرامون اين 
موضوع وجود دارد؛ از جمله اينكه » با برطرف شدن 

مشكل قضايي خودروهاي دپوشده در گمرك، فرايند 
ترخيص به چه صورت خواهد بود« و اينكه »احتمال 
متروكه ش��دن خودروهاي باقي مان��ده در گمرك 

وجود دارد يا خير.«

  گمرك و ماجراي خودروهاي رسوبي
بهمن ماه سال گذش��ته با مصوبه هيات دولت زمان 
سه ماهه اي براي خودروهاي باقي مانده تعيين شد 
كه اين بار در مورد خودروهاي داراي پرونده قضايي 
قيد زمان مطرح نب��ود. تا قبل از اي��ن مصوبه حدود 
7153 دس��تگاه ترخي��ص و 5108 دس��تگاه ديگر 
در گمرك و بنادر باقي مانده ب��ود، ولي در پايان اين 
مهلت در ارديبهشت امس��ال، مهرداد جمال ارونقي 
- معاون فني گمرك ايران - طي گزارش��ي با اشاره 
به ترخيص ه��اي صورت گرفت��ه اعالم ك��رد كه از 
خودروهاي باق��ي مانده 2471 دس��تگاه كه عمدتا 
داراي پرونده قضايي هس��تند، در صورت صدور راي 
مبني بر برائت صاحب كاال از سوي مرجع رسيدگي 

كننده، نياز به تمديد زم��ان ندارند، ولي براي 1248 
خ��ودروي ديگر ك��ه 1100 دس��تگاه آن فاقد ثبت 
سفارش است، بايد مهلت از سوي هيات دولت تمديد 
شود كه اگر وزارت صمت نس��بت به باز كردن ثبت 
س��فارش اقدام نكند اين خودروها هيچگاه ترخيص 
نخواهند ش��د و عمال زمان براي 148 خودرو تمديد 
مي ش��ود.در ادامه بار ديگر زمان به مدت س��ه ماه تا 
26 شهريور از س��وي هيات دولت تمديد شد و اين 
بار گزارش نهاي��ي معاون فني گمرك ايران نش��ان 
داد كه 2325 دس��تگاه خودروي سواري از مجموع 
5108 دستگاه دپو شده باقي مانده در گمركات )قبل 
از مصوبه بهمن( ترخيص قطعي و 2783 دس��تگاه 
خودرو ام��كان ترخيص پيدا نكردند ك��ه تعدادي از 
خودروهاي باقيمانده داراي پرونده قضايي بودند.وي 
گفته بود: »بديهي اس��ت انجام تشريفات گمركي و 
ترخيص خودروهاي داراي پرونده قضايي كه »رأي 
قطعي برائت« آنها از س��وي مراجع رسيدگي كننده 
صادر مي ش��ود، مش��مول قيد زماني براي ترخيص 

نبوده و ترخيص اين خودروها با رعايت ساير مقررات 
بالمانع است.«

     بخشنامه جديد
اما طبق بخشنامه اي كه اخيرا توسط مدير كل دفتر 
واردات گمرك ايران به گمركات اجرايي ابالغ شده؛ 
آمده است: »در مواردي كه از خودروهاي سواري رفع 
توقيف ش��ده و خودروي مورد نظر مشمول فهرست 
منضم به بخشنامه مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته 
نباشد، با توجه به اينكه مهلت ترخيص ساير خودروها 
بر اساس بخشنامه س��وم تير ماه اين دفتر مستند به 
مصوبه هيات دولت، در تاريخ 26 شهريورماه امسال 
به پايان رسيده مطابق مقررات عمل شود.« همچنين 
در اين بخشنامه آمده است كه »اجراي احكام صادره 
و ترخيص خودروهاي رفع توقيف اعالم شده، منوط 
به تمديد مجدد مهلت ترخيص خودروهاي سواري 

موجود و ابالغ آن توسط اين دفتر است.«
ادامه در صفحه 7



رهبر انقالب اسالمي در سخنراني تلويزيوني به مناسبت 
س��الروز والدت حضرت زينب و روز پرس��تار تصريح 
كردند: مجاهدت هاي پرستاران در روزهاي كرونا آنها را 
در چشم مردم عزيزتر از هميشه كرد. متن كامل بيانات 

حضرت آيت اهلل خامنه اي به شرح زير است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
والحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علي سيدنا 

محّمد و اهلل الّطاهرين سيما بقية اهلل في االرضين.
 روز پرستار را كه مزين و مشّرف به نام حضرت زينب 
كبري )سالم اهلل عليها( است، به همه پرستاران عزيز 
و به گروه پرس��تاري تبريك عرض مي كنم. اميدوارم 
كه خداون��د متعال توفيقات خودش را ش��امل حال 
همه ش��ماها بكن��د و ني��ك روزي و خوش عاقبتي 
و س��عادت دنيا و آخرت را نصيب ش��ما پرس��تاران 
عزيز و گروه هاي پرس��تاري بكن��د. الزم مي دانم به 
خانواده هاي گرامي و عزيزي كه در اين حوادِث كرونا 
عزيزان خودشان را كه پرس��تار بودند از دست دادند 
تس��ليت عرض بكنم و براي آن درگذشتگان فداكار 
 و مجاه��د، از خداوند متعال طلب عل��ّو درجات كنم.

  
   پرستار فرش�ته رحمت بيمار؛ هم مددكار 

پزشك و هم غمگسار مريض
 امروز بحمداهلل پرستاران در چشم مردم ما از هميشه 
عزيزتر و شرافتمند ترند؛ و اين لطف خدا و نعمت خدا 
اس��ت. اميدواريم كه همواره به همين ش��كل باشد و 
افزايش پيدا كند. پرستار فرشته رحمت بيمار است؛ 
اين يك تعبير واقعي اس��ت، به هيچ وجه مبالغه آميز 
نيست؛ هم با جسم بيمار سر و كار دارد، هم با روح بيمار. 
در مورد جسم بيمار، پرستار در واقع شريك و همكار 
و مددكار پزشك اس��ت. بخش مهّمي از كار بهبودي 
جسمي بيمار را پرس��تار انجام مي دهد؛ اين در مورد 
جسم مريض. در مورد ارتباط با روح مريض، پرستار در 
واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مريض است؛ 
اين نقش بسيار مهّمي است. پرستاران، هم به جسم 
بيمار كمك مي كنند و بهبودي او را سرعت ميبخشند 
و در مواردي امكان پذير مي كنند، و هم اينكه جان او را، 
روح او را، اعصاب او را آرامش ميبخشند؛ با يك لبخند، با 
يك حرف گرم، با يك حركت مهربانانه، احساس خوبي 
را در بيمار به وجود مي آورند و در روح او اثر ميگذارند.

  نقش مهم و بزرگ پرستار در بهبودي بيمار
 آن كمك جس��ماني را كه عرض كرديم اينها شريك و 
همكار پزشكند، بايد خيلي مهم شمرد؛ چون واقعًا مهم 
است. حاال آن بيماري كه احتياج به پرستاري ندارد و سِرپا 
است يا بيماري سبكي دارد، بحثي در او نيست؛ لكن بيماري 
كه نياز به پرستار دارد، اگر بهترين پزشك ]هم[ در بالين او 
حاضر بشود و دستور بدهد و كمك كند اّما پرستاري نباشد 
كه او را حمايت كن��د و در آغوش محّبت خودش بگيرد، 
بهبودي بسيار دشوار خواهد شد؛ يعني نقش پرستاري در 
بهبودي بيمار نقش مهم و بزرگي است و اگر پرستار نباشد، 

ممكن است در مواردي معالجه به نتيجه نرسد.

   غمگس�اري و مهرباني؛ يكي از ارزش هاي 
واالي اسالمي

 اّما در باب كمك روحي كه گفتيم غمگس��ار است، 
روحيه بخش اس��ت، مهرباني كن اس��ت، اين يكي از 
ارزش هاي واالي اسالمي اس��ت. در اسالم، شفقت و 
همدلي و مهرباني يكي از دس��تورهاي عمده اس��ت. 
اينكه در قرآن كريم ميفرماي��د »ُرحماُء بينُهم « )۱( 
يعني با يكديگر مهربانند، رحيمند، اين فقط مربوط به 
بيمارها نيست، مربوط به همه است. همه بايد نسبت 
به همديگر با شفقت باشند، با مهرباني باشند؛ اين كاري 
است كه پرستار انجام مي دهد. پرستارها براي اين كار، 
خودشان را، روحيه شان را آماده مي كنند، خسته هم 
ميشوند؛ اين كار، خيلي خسته كننده هم هست اّما در 
عين حال تحّمل مي كنند؛ آنجايي كه بايد لبخندي 
بزنند به بيمار، لبخند مي زنند. اين يكي از مهم ترين 
ارزش هاي اسالمي و از توصيه هاي اسالمي است. واقعًا 
تالش براي كاهش آالم يك انسان، جزو زيباترين مناظر 

زندگي انسان ها است.

  مناظر اعجاب انگيز از فعاليت هاي پرستاران 
در ماه هاي اخير

 من مي خواهم عرض بكنم اين زيبايي در اين س��ال 
كرونايي، در اين ماه هاي كرونايي، بيش��تر خودش را 
نشان داد. پرستارهاي ما در بيمارستان ها، از خودشان 
حركاتي را نش��ان دادن��د، مناظري را نش��ان دادند، 
فّعاليت هايي را نشان دادند كه حقيقتاً اينها مايه اعجاب 
انسان ميشود. خود پرستاري يك كار دشواري است، 

كار ُپراضطرابي است؛ حاال اگر چنانچه بر اين دشواري 
و بر اين اضطراب، اين هم اضافه شد كه خطر واگيري 
وج��ود دارد، خطر ابتال وج��ود دارد، اين خيلي كار را 
دشوارتر مي كند. پرستاران ما اين كار دشوارتر را در اين 
دوران كرونايي انجام دادند؛ با اينكه جان خودشان در 
خطر بود، با اينكه احتمال ميدادند كه خودشان مبتال 
بشوند، در عين حال اين كار را انجام دادند و مجموعه 
پرستاري ما، پرستاران عزيز ما، انصافًا كار بزرگي را در 

اين مّدت به ثبت رساندند.

    دو تكلي�ف مس�ووالن: ۱( اج�راي قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري

 خب، اين مجاهدت��ي كه در اين مّدت انجام گرفت، 
پرستارها را در چش��م مردم عزيز كرد. تا قبل از اين 
قضايا، مردم خيلي توّجهي به اهّميت كار پرستاري 
نداش��تند؛ در اين قضيه كرونا م��ردم فهميدند كه 
پرستاري چه كار بزرگي است، چه كار مهّمي است، 
چه ارزش هاي وااليي در درون آن وجود دارد؛ اين را 
مردم فهميدند. بنابر اين، به چشم مردم -همانطور كه 
قباًل هم گفتم- اينها عزيز و ش��رافتمندتر از هميشه 
شدند، لكن اين كافي نيس��ت؛ من اين را ميخواهم 
عرض بكنم، اين كافي نيس��ت. بله، شما به چشم ما 
مردم خيلي عزيزيد لكن مسووالن هم تكاليفي دارند، 
بايد تكاليف خودش��ان را انج��ام بدهند، بايد به فكر 
باشند. من البّته در اين زمينه نميتوانم بحث تخّصصي 
بكنم و اين كار بايستي در مراكز تخّصصي انجام بگيرد. 
ش��ايد يكي از كارهاي الزم االجرا كه به بنده گزارش 

دادند عبارت باش��د از اجراي قان��ون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري كه اين قانون مدت ها قبل تصويب 
شده و آن طور كه براي من گفته مي شود، اين قانون 
به سود پرستارها اس��ت و براي آنها مفيد است لكن 
اجرا نشده؛ يك قانوني است بايستي اجرا بشود. البّته 

كارهاي ديگري هم وجود دارد.
  

 ۲( جديت در استخدام پرستارها
 از جمله كارهاي خيلي خوب، استخدام پرستار است. 
من البّته اين را شايد در سه چهار سال پيش يك وقتي به 
مسووالن محترم گفتم كه بايد حدود سي هزار پرستار 
را استخدام كنيد؛ مشكالتي داشتند و ُمتعّذر )۲( شدند 
به آن مشكالت و نشد؛ اخيراً خب يك اقداماتي انجام 
گرفته. اين را بايد به ش��دت و ب��ا جّديت دنبال كنند؛ 
شوخي نيست. وضع پرستارهاي ما بايستي آن چنان 
باشد كه اينها بتوانند با خيال راحت به كارشان بپردازند؛ 
خانواده هايشان هم بايس��تي خاطرجمع باشند كه 
اين جوانشان، زنشان، مردشان كه داخل بيمارستان 
مشغول به اين خدمت بزرگ است، در اين كار توفيقاتي 
خواهد داش��ت. اميدواريم ان شاء اهلل خداي متعال به 

همه اين توفيق را بدهد.
خب، من مجّدداً روز پرستار را كه روز والدت حضرت 
زينب كبري )س��الم اهلل عليها( اس��ت به همه ش��ما 
پرستاران عزيز و به گروه هاي پرستاري تبريك عرض 
مي كنم و اميدوارم كه ان شاءاهلل همه شما مشمول لطف 
 و رحمت الهي باشيد و ان شاءاهلل شما را دعا خواهم كرد.

والّسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

اقتصاد کالنسیاست ايـران2   Mon. Dec 21. 2020  1833   اول     دي 1399   6 جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره  دوشنبه   

كيفيت خودرو 
مطالبه مردم است

يكصد و هشتاد و نهمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت روز يكشنبه به رياست حجت االسالم والمسلمين 
روحاني رييس جمهور تش��كيل ش��د و در خصوص 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ و بسته اجرايي جهش توليد 
در صنعت خ��ودرو بحث و بررس��ي هاي الزم صورت 
گرفت و مواردي نيز به تصويب رس��يد.رييس جمهور 
در اين جلسه پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص مباحثي كه درباره اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
در روزهاي اخير مطرح شده است، گفت: تنظيم لوايح 
بودجه مستلزم فرايندي پيچيده و تخصصي است كه 
امسال اين فرايند در دولت همچون سال هاي گذشته با 
توجه به شرايط جنگ اقتصادي و اراده دولت بر اصالح 
ساختار بودجه با حساسيت و دقت بيشتري طي شده و 
بودجه ۱۴۰۰ با نگاه تاكيد بر حمايت معيشتي و توسعه 
س��رمايه گذاري تنظيم شده اس��ت.روحاني اختالف 
دي��دگاه و نظرات كارشناس��ي و تخصصي در تنظيم 
بودجه را امري طبيعي و بديهي دانس��ت و افزود: نبايد 
اجازه بدهيم موضوعي به اين حد پيچيده و تخصصي و 
حساس و حياتي محل مناقشه هاي سياسي قرار بگيرد.

رييس جمهور تاكيد كرد: دولت تالش دارد در جلسات 
مرتبط با اين موضوع، مباحث مربوط به بودجه را با در نظر 
گرفتن الزامات و اقتضائات كشور و با اجماع سازي الزم 
به نتيجه برساند.روحاني با اشاره به اينكه دولت در سه 
سال اخير لوايح بودجه كشور را با توجه به شرايط جنگ 
اقتصادي تنظيم كرده است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ 
واقعيت هاي پيش رو را در نظر گرفته و توجه به درآمد ها 
و هزينه هاي كشور دو محور مهم توسعه و زيرساخت هاي 
كش��ور و حمايت از اقش��ار كم برخ��وردار اصلي ترين 
رويكرد بودجه بوده است.رييس جمهور تصريح كرد: 
دولت تالش دارد در كنار فراهم آوردن زمينه هاي رشد 
درآمدهاي كش��ور، هزينه ها را بر اساس سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي مديريت كند.روحاني با اشاره به اينكه 
در دنياي امروز ارزش افزوده بازار خودروسازي و صنايع 
عظيم وابسته به آن بخش بزرگي از اقتصاد كشورها را 
به خود اختصاص داده اس��ت، اظهار داشت: در جامعه 
امروز كيفيت خودرو مطالبه مردم است كه بايستي با 
هم افزايي و هماهنگي هاي الزم، توقع و انتظارات را به 
نحو مطلوبي پاسخ داد.رييس جمهوري همچنين در 
آيين بزرگداشت روز پرستار با اشاره به اجراي طرح تحول 
سالمت توسط دولت تدبير و اميد خاطرنشان كرد: در 
تبليغات انتخاباتي ۹۲ اعالم كردم كه در صورت پيروزي 
موضوع بهداشت و درمان از اولويت هايم است؛ در همين 
راستا نيز از آغاز سال ۹۳ طرح تحول سالمت را اجرايي 
كرديم و حتي منتقدان و آنها كه با دولت خوب نبودند هم 
نتوانستند كار بزرگ طرح تحول سالمت را منكر شوند 
.وي با بيان اينكه در دوران دفاع مقدس بيمارستان هاي 
ما با خط مقدم كمتر از ۱۰ كيلومتر فاصله وجود داشت و 
شاهد بوديم كه حين فعاليت جراحان و پرستاران، كنار 
گوش آنها انفجارهايي رخ مي داد، افزود: اين حاالت را 
مي توان به ش��رايط پس از صحراي كربال تشبيه كرد؛ 
حضرت زينب )س( هم الگويي براي پرستاري بود و هم 
الگويي براي بيان حقايق واقعه عاشورا بود. در جمهوري 
اسالمي ايران چنين مدال افتخاري بر سينه پرستاران 
نصب شده و آنها رهرو راه حضرت زينب )س( هستند.
رييس جمهوري گفت: در دنيا و زندگاني روزهايي براي 
آزمودن آشكار انسانها وجود دارد؛ ۸ سال دفاع مقدس 
دوران آزمايش بزرگي براي ملت ما بود و ملت كار عظيمي 
انجام دادند؛ پزشكان اعزامي به جبهه بوي گلوله هاي 
شيميايي را هم استنشاق مي كردند.وي ادامه داد: دوران 
جنگ تحميلي اقتصادي از ديگر روزهاي آزمايش آشكار 
محسوب مي شود. سه سال است كه در جنگ تحميلي 
اقتصادي هس��تيم و بار س��نگيني بر دوش ماست و با 
وجود همه سختي ها، در كشور قحطي و صف طوالني 
كاال وجود ندارد.روحاني خاطرنشان كرد: امروز در كنار 
جنگ اقتصادي موض��وع كرونا آزمايش عيان ديگري 
است؛ كرونا موضوعي غيرقابل پيش بيني براي ما و حتي 
متخصصان جامعه پزشكي است.ما همچنان نمي دانيم 
پايان كرونا چه زماني است. هنوز در ميانه راه ريشه كني 
كرونا هستيم، كرونا آزمايش خيلي مهمي براي ملت و 
جامعه پزشكي ما بود.وي با تاكيد بر اينكه جامعه پزشكي 
همواره جايگاه بااليي نزد مردم داشتند، تصريح كرد: 
طي ۱۰ ماه گذش��ته حتما جايگاه جامعه پزشكان و 
كادر درمان نزد مردم افزايش يافته اس��ت. آنها با وجود 
تحمل شرايط س��خت، همچنان ميگويند كه تا پايان 
كرونا هستند و مي ايستند. انصافا جامعه پزشكي ايران 
امتحان خود را به خوبي پس داده است. مجموعه كادري 
كه بار مسووليت بهداشت و درمان را بر عهده دارد، امروز 
مورد اعتماد ايراني ها و بسياري از غير ايراني ها هستند.

رييس جمهور افزود: در ايام ش��يوع كرونا و پيك هاي 
مختلف در كشورهايي شاهد بوديم كه بيمار پشت در 
بيمارس��تان ها ماندند و جايي براي بستري آنها وجود 
نداش��ت اما در ايران كادر درمان با همه توان در صحنه 
حضور داشتند.وي با اشاره به اجراي طرح تحول سالمت 
در دولت تدبير و اميد گفت: در تبليغات انتخاباتي ۹۲ 
اعالم كردم كه در صورت پيروزي موضوع بهداش��ت و 
درمان از اولويت هايم است؛ در همين راستا نيز از آغاز 
سال ۹۳ طرح تحول سالمت را اجرايي كرديم و حتي 
منتقدان و آنها كه با دولت خوب نبودند هم نتوانستند 
كار بزرگ طرح تحول سالمت را منكر شوند.وي ادامه 
داد: با اجراي طرح تحول سالمت مردم هنگام پرداخت 
صورتحس��اب درمان خود، وقتي متوجه مي شدند كه 
برخالف قبل بايد هزينه اندكي پرداخت كنند، از شوق 
گريه مي كردند.رييس جمهوري همچنين به اجراي 
طرح بيمه همگاني و بيمه س��المت اشاره كرد و افزود: 
به لطف خدا امروز ۳۰درصد جمعيت كشور گاز و آب 
مجاني استفاده مي كنند. در بخش بهداشت و درمان نيز 
هزينه درمان بسيار كاهش يافته است. در كوويد نيز حتي 
افرادي كه ايراني نبودند و در ايران زندگي مي كردند تحت 
پوشش درماني قرار گرفتند. اگر شرايط امروز مانند قبل 
 icu بود ممكن بود با مشكل تخت بيمارستاني و تخت
مواجه شويم اما امروز تحول بزرگي در حوزه سالمت و 

درمان ايجاد شده است.

افزايش 4۲ درصدي اعتبار 
حمايت از اقشار آسيب پذير

براس��اس اليحه بودجه س��ال آينده كل كشور براي 
حمايت از اقشار آس��يب پذير ۳۸ هزار و ۷۱۰ ميليارد 
تومان اعتبار پيش بيني شده كه نسبت به امسال ۴۲ 
درصد رشد پيش بيني شده است.برابر اليحه بودجه 
سال آينده براي حمايت از اقشار آسيب پذير تحت 
پوشش دستگاه هاي حمايتي كميته امداد امام خميني 
)ره( و سازمان بهزيستي كشور اعتباري معادل ۳۸ هزار 
و ۷۱۰ ميليارد تومان پيش بيني شده كه در مقايسه با 
اعتبار امسال رقم ۲۷ هزار و ۲۵۷ ميليارد تومان است، 
۴۲ درصد افزايش در نظر گرفته شده است.اين ميزان 
از محل اعتب��ارات تبصره )۱۴( اليحه بودجه س��ال 
۱۴۰۰ كل كشور، معادل ۱۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان 
بابت كاهش فقر مطلق به وسيله پرداخت مستمري 
به مددجويان تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي به 
تعداد سه ميليون و ۲۴۰ هزار خانوار است كه نسبت به 
سال گذشته ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.همچنين 
در اليحه بودجه سال آينده اعتبار براي رديف سازمان 
بهزيستي كشور به مبلغ سه هزار و۹۵۰ ميليارد تومان 
با رشد ۲۵ درصدي نسبت به سال گذشته پيش بيني 
شده است.اعتبار پيش بيني شده براي رديف كميته 
امداد امام خميني )ره( نيز برابر با ۶ هزار و ۴۶۰ ميليارد 
تومان است كه رشد ۲۹ درصدي نسبت به سال گذشته 
دارد.عالوه براين از ديگر حمايت هاي پيش بيني شده 
در اليحه بودجه سال آينده ارايه تسهيالت اشتغال به 
مددجويان تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي از محل 
اعتبارات تبصره )۱۶( اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل 
كشور به مبلغ هشت هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است.

براساس اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباري معادل يك 
هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بابت اجراي قانون حمايت از 
معلوالن پيش بيني شده كه ۳۱ درصد نسبت به سال 
گذشته افزايش يافته است.همچنين در بخش مسكن 
محرومان نيز دولت اعتبار پنج هزار ميليارد توماني براي 
تامين مس��كن محرومان در اليحه بودجه سال آينده 

پيش بيني كرده است.

جزييات پرداخت
حمايت هاي كرونايي

اطالعيه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در خصوص 
حمايت معيشتي از اقشار كم درآمد و فاقد درآمد ثابت، 
صادر شد.در اطالعيه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 
آمده اس��ت؛ به اطالع هموطنان عزيز مي رساند، بنا به 
مصوبه ستاد ملي كرونا، تفاهم صورت گرفته بين مجلس 
شوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه مبني بر حمايت 
از معيشت اقشار كم درآمد و فاقد درآمد ثابت، سازمان 
برنامه و بودجه مصوبه مذك��ور را به وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي ابالغ و شناسايي مشموالن به شرح زير در 
دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفت: به افراد تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي، هر 
نفر ماهيانه ١٢٠ هزار تومان پرداخت خواهد شد.افرادي 
كه مشخصات زير را به صورت همزمان داشته باشند، 
مشمول حمايت معيشتي ۱۰۰ هزار توماني به ازاي هر 
نفر خواهند شد:  ۱( خانوار هايي كه هيچ يك از اعضاي آنها 
حقوق ماهانه دريافت نمي كنند. كاركنان بخش دولتي، 
نيمه دولتي، عمومي، بخش خصوصي و مستمري بگيران 
صندوق هاي بازنشستگي كه دريافتي ماهيانه دارند و به 
نحوي شاغل يا بازنشسته محسوب مي شوند، در زمره 
اين گروه نيستند. ۲( خانوار هايي كه هيچ يك از اعضاي 
آنها بيمه پرداز نباشند. ۳( بر اساس بررسي شاخص هاي 
بانكي اعضاي خانوار توس��ط بانك مرك��زي، در زمره 
دهك هاي پايين هس��تند. ۴( خانوار هايي كه در گروه 
مشموالن طرح حمايت معيشتي باشند. طبق اعالم 
س��ازمان برنامه و بودجه، اولي��ن مرحله اين حمايت 
معيشتي ساعت ٢۴ روز ۱۳۹۹/۹/۲۷ به حساب افراد 
مشمول واريز ش��د.وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
صرفا مسووليت شناسايي مشموالن بر اساس اطالعات 
ثبتي كه از ساير دستگاه ها دريافت شده است را بر عهده 
دارد و تعيين تعداد مشموالن و مديريت فرايند پرداخت 
مبالغ اين طرح حمايتي، بر عهده سازمان برنامه و بودجه 
است.از هموطنان عزيز درخواست مي شود باتوجه به 
شرايط خاص حاصل از شيوع كرونا از مراجعه حضوري 
به اين وزارتخانه، ادارات كل استاني و ساير نهاد ها براي 

پيگيري حمايت معيشتي كرونا خودداري فرماييد.

بودجه ۱400
اصالحات فراواني دارد

حميدرضا حاجي بابايي، با اشاره به منابع در نظر گرفته 
ش��ده محدود براي درآمدها در بودجه ۱۴۰۰ تصريح 
كرد: با توجه به اين مورد، بودجه ۱۴۰۰ قطعا اصالحات 
بسياري خواهد داشت.حميدرضا حاجي بابايي، با تاكيد 
بر اينكه اصالح ساختار بودجه ١۴٠٠ قطعي است، گفت: 
هدف از اصالح ساختار بودجه، كارآمدتر سازي آن است.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه اليحه بودجه دولت نياز به بررس��ي هاي زيادي 
دارد، افزود: هنوز در مورد تاييد يا رد اين اليحه تصميمي 
گرفته نشده، اما قطعا پس از موشكافي كافي تاييد يا رد 
آن انجام مي شود.وي با اشاره به راه هاي تامين كسري 
بودجه دولت، تصريح كرد: متناسب با هر موقعيت كشور 
يكي از روش ها مي تواند كارآمدي داشته باشد. نماينده 
مردم در مجلس يازدهم، با تاكيد بر اينكه بررسي اليحه 
بودجه ١۴٠٠ به صورت كامال كارشناسي و به دور از نگاه 
سياسي انجام خواهد شد، گفت: با توجه به اينكه منابع 
در نظر گرفته شده براي درآمدها در بودجه محدود است، 

قطعا اصالحات بسياري خواهد داشت.
حاجي بابايي ادامه داد: تمام تالش ما ايجاد توازن ميان 
درآمد و هزينه در اليح��ه بودجه با هدف جلوگيري از 
كسري است تا به اين ترتيب بودجه كارآمدي براي سال 
آينده داشته باشيم. حاجي بابايي با بيان اينكه وابستگي 
به نفت يكي از ايراداتي است كه در بررسي اليحه بودجه 
بايد برطرف شود، گفت: وابستگي به نفت يا پيش فروش 
آن روش مناسبي براي جبران كسري بودجه نخواهد بود.

رهبر معظم انقالب: 

از ارثيه احمدي نژاد براي اقتصاد ايران چه مانده است؟

استخدام  پرستاران  با جديت  دنبال  شود

سرنوشت يك دهه هدفمندي
دولت دوم محمود احمدي نژاد ۱۰ س��ال قبل اجراي 
طرحي را اعالم كرد كه در اقتصاد ايران بي سابقه بود، 
طرحي كه هرچند بسياري از كارشناسان ترديدي بر 
لزوم اجرايش ندارند اما در عين حال از ۱۰ سال قبل تا 
امروز هشدار مي دهند كه اگر شيوه اجراي اين طرح به 
درستي تدوين و تنظيم نشود، كار براي اقتصاد ايران 

دشوارتر از آنچه كه بود خواهد شد.
در دي ماه ۸۹، دول��ت دهم اعالم كرد طرحي را با نام 
گام نخس��ت هدفمندي يارانه ها كليد خواهد زد. بر 
اساس اين طرح، قيمت بنزين از هر ليتر ۱۰۰ تومان 
به ۴۰۰ تومان افزايش پيدا كرد و بنزين سهميه بندي 
شد. دولت اعالم كرد كه منابع حاصل از افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي را در چند محور هزينه خواهد كرد و 
بخشي از آن به توليد، بخشي از زيرساخت هاي حمل 
و نقل و البته بخ��ش مهمي به يارانه نقدي اختصاص 
خواهد يافت. احمدي نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي 
سال ۸۸ وعده داده بود كه پول نقدي را به حساب افراد 
جامعه واريز خواهد كرد و طرح يارانه نقدي را به عنوان 

عمل به اين وعده به حساب آورد.
پس از گام نخست هدفمندي يارانه ها، دولت اعالم كرد 
به حساب هر ايراني، در ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واريز 
خواهد كرد. مسووالن دولت وقت وعده مي دادند كه 
اين پول بخش مهمي از دغدغه هاي مالي خانوارها را 
پوشش خواهد داد و حتي احمدي نژاد مي گفت با چند 

سال خرج نكردن اين پول، مي توان با آن خانه خريد!
ابهام هاي موجود در مسير اجراي اين طرح از همان 
ابتدا خود را نشان داد. نخستين و مهم ترين ابهام اين 
بود ك��ه چرا هيچ تفكيكي ميان اقش��ار كم درآمد و 
پردرآمد جامعه وجود ندارد و همه به يك شكل ديده 
شده اند. در واقع اگر دولت دهك هاي جامعه را از هم 
تفكيك مي كرد و اقشار پردرآمد را كنار مي گذاشت، 
هم امكان آن وجود داشت كه مبلغ يارانه نقدي اقشار 
كم درآمد افزايش پيدا كند و هم سهم توليد يا توسعه 
زيرساخت ها افزايش مي يافت. دولت قبل اما از همه 
نام نويسي كرد و براي سال هاي طوالني اين روند را 
ادامه داد. ابهام ديگر مربوط به حجم نقدينگي بود كه 
به اقتصاد كشور وارد مي شد و بسياري از كارشناسان 
در تورم سال هاي بعد س��همي را نيز به يارانه نقدي 

اختصاص دادند.رصد وضعيت اين يارانه در سال هاي 
بعد نش��ان مي دهد كه نه تنها يارانه نقدي به اهداف 
خود نرسيد كه حتي امروز به كمترين سطح از توان 
تاثيرگذاري خود رسيده است. نگاهي به افزايش چند 
ده درصدي تورم در س��ال هاي گذشته عمال يارانه 
نقدي هيچ نقش��ي در مخارج خانوار ندارد. محاسبه 
چند عدد ساده نشان مي دهد كه با يارانه نقدي ماهانه 
تنها حدود يك كيلو نيم برنج و يك ش��انه تخم مرغ 
مي توان خريد و عمال هيچ جنبه مثبت ديگري باقي 

نمانده است.
از سوي ديگر با توجه به مبناي اشتباه طرح، هنوز دولت 
راهي براي كاهش تعداد ياران��ه بگيران پيدا نكرده و 
هرچند در سال هاي قبل صحبت هايي از حذف تعدادي 
از ثروتمندان مطرح شد و حتي در قوانين بودجه نيز 
دولت موظف شد سه دهك پردرآمد را از اين فهرست 
حذف كند اما در عمل، هنوز مشخص نيست چه ميزان 

شناسايي دقيق رخ داده است.

    تداوم يك مسير غلط 
با وجود گذشت بيش از ۱۰ سال از آغاز پرداخت يارانه 
نقدي، همچنان پرداخت آن ادامه دارد و نه تنها دولت 

فعلي نيز اقدامي براي اصالح آن صورت نداد كه حتي 
در ش��يوه هايي جديد، پرداخت اي��ن يارانه افزايش 
يافت. در آبان ۹۸، دولت دوازدهم تصميم گرفت بار 
ديگر قيمت بنزين را افزايش دهد و با تاييد ش��وراي 
سران سه قوه اين طرح پر از ابهام كليد خورد. دولت 
اع��الم كرد كه اين بار تمام مناب��ع حاصل از افزايش 
قيمت بنزين را به حساب سرپرس��تان خانوار واريز 
خواهد كرد. تنها تفاوت هاي ايجاد ش��ده نسبت به 
۱۰ س��ال قبل اين بود كه رقم واريزي به حدود ۵۰ 
هزار تومان براي هر فرد رسيد و اين بار به جاي تمام 
ايراني ها، تنها ۶۰ ميليون نفر در فهرس��ت حمايت 

قرار گرفتند. 
به اين ترتيب حدود ۶۰ ميليون ايراني از سال گذشته با 
تركيب دو يارانه مختلف، در ماه حدود ۱۰۰ هزار تومان 
كمك نقدي دريافت مي كنند و اين رقم نيز حتي به 
خريد يك كيلو گوشت گوسفند نمي رسد و عمال اين 
س��وال را به وجود مي آورد كه دولت با چه هدفي اين 

كمك ها را انجام مي دهد؟
در كنار آن، س��هميه بندي ش��دن دوباره بنزين نيز 
سوال ها درباره عدالت اقتصادي در نظام پرداخت يارانه 
را افزايش داده اس��ت. از سويي همچنان بنزين يارانه 

دريافت مي كند و به اين ترتيب گروه هايي كه خودرو 
شخصي دارند يارانه پنهان دريافت مي كنند و اقشار 
كم درآمد كه صاحب خودرو نيستند از اين فهرست 

جا مانده اند.
در واقع عدد نهايي كل يارانه هاي نقدي كه دولت در 
سال پرداخت مي كند حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان 
است اما بررسي ها در سال گذشته نشان از آن داشت 
كه يارانه پنهان به ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان مي رسد 
كه بخش قابل توجهي از آن به سوخت اختصاص پيدا 
كرده و در عمل بخش عمده اي از فشار مالي دولت در 
پرداخت اين يارانه عمال بي هيچ توجيهي ادامه دارد 
و گروه هاي هدف كه بايد يارانه بگيرند، عمال كمترين 

بهره را از آن مي برند.
در كنار آن، طرح هاي جديد ك��ه در روزها و ماه هاي 
گذشته مطرح شده نيز در نوع خود تداوم اين شيوه هاي 
غلط گذش��ته اس��ت. از س��ويي دولت با وجود تمام 
انتقادهايي ك��ه از عملك��رد ارز ۴۲۰۰ توماني وجود 
داش��ته همچنان اصرار دارد كه اين ارز در سال آينده 
نيز تداوم داش��ته باش��د و البته اين بار تصميم گيري 
نهايي در اين زمينه را به عهده مجلس گذاشته است. 
در كنار آن مجلس نيز به شكل جداگانه اي طرح احياي 
كوپن را با نام تامين كاالهاي اساسي نهايي كرده كه 
بر اساس آن، همچنان ۶۰ ميليون ايراني، در دو گروه 
كمك هايي غيرنقدي براي خريد كاال تا سقف هر نفر 
۱۲۰ هزار تومان دريافت خواهند كرد، طرحي كه البته 
هنوز مشخص نيست دولت چه زماني به سراغ اجراي 

آن خواهد رفت.
صرف نظر از تمام اختالف نظرها و بحث هاي سياسي، به 
نظر مي رسد، اقتصاد ايران بايد پاسخ به يك سوال مهم 
را در دستور كار خود قرار دهد و آن اينكه در نهايت نظام 
پرداخت يارانه نقدي و يارانه غير نقدي چه زماني اصالح 
خواهد شد؟ در شرايطي كه دولت در سال چند ده هزار 
ميليارد تومان منابع مالي براي پرداخت يارانه پرداخت 
مي كند، يارانه هاي پنهان عمال به دست ثروتمندان 
مي رسد و يارانه هاي نقدي نيز هيچ اثرگذاري در شرايط 
زندگي اقش��ار كم درآمد ندارد و تاخير در پاسخ دادن 
به اين سوال، مي تواند پيدا كردن راه حل براي شرايط 

پيچيده امروز را دشوارتر از هميشه كند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 همانطور كه كارشناسان در روزهاي اخير پيش بيني كرده 
بودند، نرخ دالر به روند نزولي خود ادامه داد و روز يكشنبه 
آخر پاييز 99، قيمت هر دالر در صرافي هاي بانكي ۲۵ هزار 
و ۴۰۰ تومان معامله ش��د كه اين رقم نسبت به روز شنبه 
كاهش ۱۷۰ توماني را نش��ان مي دهد.قيمت فروش يورو 
نيز با كاهش ۲۷۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذشته به ۳۱ هزار و۱۵۰ تومان رسيد.قيمت خريد 
هر دالر ۲۴ ه��زار و ۴۰۰ تومان و قيمت خريد هر يورو نيز 
۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان اعالم ش��د.عصر يكش��نبه در بازار 
آزاد نيز دالر ۲۵۵۰۰، يورو ۳۰8۰۰، پوند ۳۳6۰۰، درهم 
۷۰۷۰، ليرتركيه ۳۳6۰، يوان ۳9۲۰، دالر كانادا ۲۰ هزار 
تومان معامله شد. كارشناسان معتقدند كه بازار جهاني ارز و 
طال تحت تاثير تزريق سنگين حمايت مالي فدرال رزرو در 
شرايط كرونا، خروج انگليس از اتحاديه اروپا، كسري بودجه 
كشورهاي مختلف از جمله كاهش ارزش پول عراق در برابر 
دالر، رشد قيمت بيت كوين، اونس جهاني طال قرار دارد. 
ام��ا در بازار ايران، به خاطر كاهش انتظارات تورمي، بهبود 
شرايط محيط كالن كسب وكار از جمله احتمال تشكيل 
دولت بايدن، بازگشت امريكا به برجام، آزاد شدن بخشي 
از پول هاي بلوكه شده ايران و... عده اي از فعاالن اقتصادي 
انتظار دارند كه در ماه هاي آينده و از جمله در سال ۱۴۰۰ 
ش��اهد بهبود بازارها، كاهش نرخ ارز و طال و تقويت ارزش 
ريال باشند. قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ 
هزار و 99۳ تومان و قيمت ف��روش آن نيز ۲۵ هزار و ۲۴۳ 
تومان بود.همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳۰ 
هزار و ۱۵۰ تومان و قيمت ف��روش آن نيز ۳۰ هزار و ۴۵۱ 
تومان اعالم شد.عالوه بر اين در سامانه سنا در روز معامالتي 
گذشته )شنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۳۰ هزار و ۷89 
تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و ۲۲۴ 
تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما نيز حواله يورو 
با ميانگين قيمت ۳۱ ه��زار و ۴8۴ تومان فروخته و حواله 
دالر نيز به قيمت ۲۵ هزار و 8۵9 تومان ثبت شد.نرخ خريد 
و فروش 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. در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و 
به بيش از ۳۰ هزار تومان رس��يد، اما از اواسط آبان ماه سير 

نزولي به خود گرفت.

     نوسان نرخ سكه در كانال ۱۱ ميليوني
در بازار طال نيز با اعالم دالر به قيمت ۲۵۵۰۰ و اونس جهاني 
طال به قيمت ۱88۱ دالر، قيمت طال و س��كه نيز كاهش 
يافت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد به بهاي 
۱۱ ميليون و 8۰۰ هزارتومان معامله شد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز در برابر ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزارتومان 
معامله شد.قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه به بهاي چهار ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي نيز به قيمت دو ميليون و ۳۵۰ هزار تومان 
مبادله شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
۱8 عيار به يك ميليون و ۱۳۰ هزار تومان و هر مثقال طال 
به بهاي چهار ميليون و 899 هزار تومان رسيد.اونس جهاني 
طال نيز با ثبات نسبت به آخرين ساعات كاري روز گذشته 
به قيمت يك هزار و 88۲دالر فروخته شد.بررسي ها نشان 
مي دهد در هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار 
ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز 
روي بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني 
طال  باعث افت قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت 
بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند.آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي 
در ماه هاي آينده، ميزان اس��تقبال از طال به عنوان ابزاري 
براي سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد. همزمان با كاهش 
قيمت ارزقيمت سكه نيز در بازار نسبت به روزهاي قبل با 
كاهش همراه شده است؛ فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: 
ديگر تقاضا و انگيزه اي براي خريد طال و سكه 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 قيمت ارز در بازار همواره يكي 
از داليل اصلي افزايش قيمت طال و س��كه بوده است و اين 
س��ناريو در روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام 

نداشت چراكه دالر نيز از كانال ۲6 هزار تومان به كانال ۲۵ 
هزار تومان بازگشت.بانك مركزي تالش مي كند با تقويت 
عرض��ه در بازار به تقاضاهاي ارزي پاس��خ 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 انتشار برخي اخبار سياسي موجب 
مي ش��ود تا جو رواني بازار تغيير كند و قيمت ارز افزايشي 
شود.، در بازار ارز قيمت انواع ارز نسبت به روز قبل با كاهش 
محسوس همراه شده است، به نحوي كه دالر كه صبح شنبه 
۲۵ هزار و 8۵۰ تومان قيمت خورده بود اما يكشنبه با قيمت 
۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش مي رسد. برهمين اساس در 
بازار آزاد، قيمت يورو ۳۰ هزار و 8۰۰ تومان و درهم امارات 
۷ هزار و 8۰ تومان اعالم شده است.در صرافي هاي بانكي نيز 
قيمت ها كاهشي است؛ به نحوي كه فروش دالر ۲۵ هزار و 
۴۵۰ تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف ۱۰۰۰توماني 
نسبت به قيمت فروش، ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان و 
قيمت خريد يورو نيز ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

    دالر عقب نشيني كرد
 دالر نتوانس��ت به روند صعودي خود برابر ارزهاي جهاني 
ادامه دهد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۱۴ درصد 
كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 89.8۳ واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۱۳۱ دالر 
اعالم شد .در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۰۷ درصد 
افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۵۵ دالر مبادله 
شد. يورو ۰.۱۴ درصد باال رفت و با ماندن در كانال ۱.۲۲ به 
۱.۲۲۵ دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با ۰.۰۱ درصد افزايش به ۱۰۳.۳۵۱ ين رسيد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۱۱ دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.۵۳۵ يوان 
چين اعالم ش��د.به گزارش رويترز، داده هاي منتشر شده 
تغييرات قيمتي اروپا براي سياست گذاران اروپايي كماكان 
نااميد كننده پيش م��ي رود: طبق العام مركز آمار اتحاديه 
اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱9 كشور عضو منطقه يورو در 
دوازده ماه منتهي به نوامبر با ۰.۱ درصد كاهش نسبت به 
رقم مشابه منتهي به ماه قبل به منفي ۰.۳ درصد رسيد تا 
نرخ تورم بيش از پيش از س��طح دو درصدي هدف گذاري 
شده توسط بانك مركزي اين منطقه فاصله بگيرد. در سطح 
اتحاديه اروپا اين نرخ به طور متوسط ۰.۲ درصد بوده كه از 
ماه قبل ۰.۱ درصد كمتر شده است.در شرايطي كه انگليس 

هنوز نتوانسته است به توافقي كامل با اتحاديه اروپا بر سر 
آينده روابط پس از برگزيت دس��ت پيدا كند، اقتصاد اين 
كشور تحت تاثير پيامدهاي كرونايي قرار گرفته و اين روند 
در بازار كار نيز موثر بوده است تا جايي كه مركز آمار انگليس 
اعالم كرد كه نرخ بيكاري اين كش��ور در ١٢ ماه منتهي به 
اكتبر با ۰.۱ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 
۴.9 درصد رسيد كه ۰.۱ درصد بيشتر از انتظار كارشناسان 
قبلي و باالترين بيكاري ثبت شده در اين كشور از آگوست  
۲۰۱6 تاكنون بوده است. شمار بيكاران اين كشور طي اين 
مدت با ۲۰9 ه��زار نفر افزايش به يك ميليون و ۵۲۰ هزار 
نفر رسيد.تمايل معامله گران براي نگه داشتن دالر نسبت 
به ماه هاي ابتدايي س��ال ۲۰۲۰ كاهش كامال محسوسي 
يافته است و با پيشرفت هاي به دست آمده در مقابله با كرونا 
و روي كار آمدن دولتي با رويكردهاي معتدل تر در امريكا، 
جذابيت ارزهاي پرريسك تر براي معامله گران بيشتر شده 
است. اگرچه انتظار نمي رود كه دالر با يك سقوط آزاد مواجه 
باشد اما بسياري از تحليل گران بازار ارز معتقدند در شرايط 
كنوني فضا براي عقبگرد بيشتر دالر نيز فراهم است و شايد 
دالر تا چند ماه ابتدايي س��ال ۲۰۲۱ نيز در سنگر دفاعي 
فعلي خود باقي بماند. با وجود اقدامات دولت ترامپ در به راه 
انداختن جنگ تجاري با چين، آمارهاي جديد نشان مي دهد 
كه واردات امريكا از اين كشور افزايش محسوسي يافته است 
به گونه اي كه در ۱۰ ماه نخست امسال )بازه زماني ژانويه تا 
اكتبر( واردات امريكا از چين ۷.8 درصد بيشتر از رقم ثبت 
شده براي بازه زماني مشابه سال قبل بوده است. همچنين 
در ماه نوامبر ميزان واردات امريكا از چين با رشدي عجيب 
به ۵۱.98 ميليارد دالر رس��يده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۴6.۱ درصد بيشتر شده اس��ت. اين مساله به 
معناي افزايش بيش از پيش كسري حساب تجاري امريكا 
خواهد بود. در يك دستاورد دارويي ديگر در مقابله با كرونا، 
شركت دارويي مدرنا اعالم كرده است كه به زودي تاييديه 
سازمان غذا و دارو امريكا را براي توزيع واكسن ساخت اين 
شركت در ايالت هاي مختلف به دست خواهد آورد. پيش 
از اين نيز مراحل مقدماتي اس��تفاه از واكسن هاي ساخت 
شركت فايزر نهايي شده بود. معامله گران اميدوارند كابوس 
كرونا كه از فوريه ۲۰۲۰ جهان را به طور جدي تحت تاثير 
قرار داده اس��ت تا چند ماه آينده به خط پايان خود برسد و 
حركت به سمت عادي شدن شرايط شتاب بيشتري بگيرد. 
در طرف سياست گذاري پولي انتظار مي رود بانك مركزي 
امري��كا به رويه كنوني خود در حفظ ن��رخ بهره در يكي از 
پايين ترين سطوح يك دهه اخير ادامه دهد. به عقيده برخي 
از كارشناسان مالي، در سال آينده ميالدي نيز احتماال شاهد 
تغيير محسوسي در اجراي سياست انبساطي فدرال رزرو 
نخواهيم بود. تورم منفي و ركود اقتصادي در كنار باال ماندن 
نرخ بيكاري، شرايط سختي را براي سياست گذاران اروپايي 
در احياي رشد اقتصادي كش��ورهاي خود رقم زده است 

و احتماال دو س��ال طول خواهد كشيد تا شرايط به حالت 
قبل از بحران كرونا باز گردد. بانك مركزي فرانسه در برآورد 
جديدي از وضعيت اقتصادي اين كشور اعالم كرد كه اقتصاد 
اين كشور امسال تحت تاثير شيوع كرونا، محدوديت هاي 
رفت و آمد و تعطيلي گسترده كسب و كارها حدود 9 درصد 
كوچك خواهد شد كه در صورت تحقق، بدترين عملكرد 
دومين اقتصاد ب��زرگ اتحاديه اروپا ط��ي يك دهه اخير 
خواهد بود.اقتصاد جهان كماكان تح��ت تاثير كرونا قرار 
دارد و آن طور كه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
در گزارشي پيش بيني كرده است، متوسط رشد اقتصادي 
كشورهاي جهان در سال جاري به منفي ۵.6 درصد خواهد 
رسيد كه در صورت تحقق، بدترين عملكرد از زمان بحران 
مالي در سال ۲۰۰9 تاكنون محسوب مي شود. اين گزارش 
اگرچه هنوز گزارش نااميد كننده اي محسوب مي شود اما 
نسبت به پيش بيني قبلي منفي 9 درصدي، بهبود نسبي 
يافته است. پيش از اين نيز سازمان ملل نسبت به فقير شدن 
حدود هشت ميليون نفر در جهان بر اثر كرونا هشدار داده 
بود. نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات هنوز نتوانسته اند 
به توافقي با يكديگر بر سر جزئيات اليحه حمايتي جديد 
برسند و نانسي پلوسي- رييس كنگره گفته است احتماال 
ازسر گيري مذاكرات به پس از تعطيالت كريسمس موكول 
خواهد شد. بسته دوم حمايت از اقتصاد در برابر پيامدهاي 
كرونا حدود 9۰۰ ميليارد دالر اعتبار در بر خواهد داشت و 
قرار است جايگزين بسته حمايتي سه تريليون دالري قبلي 
شود. تمركز بسته جديد روي حمايت از كسب و كارهاي 
كوچك و متوسط و پرداخت يارانه نقدي مستقيم به افراد 
بيكار ش��ده خواهد بود. تاكنون بيش از ۷6 ميليون و ۳6۳ 
هزار و ۷۰9 مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين 
بين يك ميليون و 68۷ هزار و 6۰۱ نفر جان خود را از دست 
داده اند. در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط 
به امريكا با ۳۲۱ هزار و ۵۳۲ نفر، برزيل با ۱8۵ هزار و 8۲۷ 
نفر، هند با ۱۴۵ هزار و ۵۰9 نفر، مكزيك با ۱۱۷ هزار و ۲۴9 
نفر و ايتاليا با 68 هزار و ۴۴۷ نفر بوده است.ش��دت گرفتن 
سرعت شيوع كرونا باعث شده است تا شاهد رقم خوردن 
ركوردهاي جديد از مرگ و مير روزانه ويروس كرونا باشيم 
تا جايي كه روز شانزدهم دسامبر با ثبت از ۱۳ هزار و ۵۵8 
فوتي در يك شبانه روز ركورد قبلي را كه مربوط به روز دهم 
دسامبر با ثبت از ۱۲ هزار و 9۱8 فوتيبود، شكست. كيت 
جوكيس- استراتژيست ارزي بانك سوسيت ژنرال گفت: 
به زبان س��اده از نظر معامله گران ارزش فعلي دالر بيش از 
حدي است كه بايد باشد و براي همين فكر مي كنم روزهاي 
بد دالر ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سياست گذاري 
پولي رخ مي دهد واكنش نشان مي دهند و با وضعيت فعلي 
فشار زيادي روي دالر است. در مقايسه با ماه هاي ابتدايي 
سال جذابيت دالر براي بس��ياري از معامله گران كاهش 

پيدا كرده است. 
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مجلس طرح تحقيق و تفحص 
از بورس را ارايه دهد

 س��ود اين باال و پايين به جيب چه كساني مي رود، 
هنوز مشخص نيس��ت، دولت كه پاس��خي ندارد، 
از مجلس هم صداي��ي به عنوان بازخواس��ت بلند 
نمي شود. تنها نداهايي گاهي بلند مي شود كه مردم 
را اميدوار كند به بازار سرمايه و به آينده بورس. البته 
اقدامات زيرپوستي بس��ياري نيز انجام مي شود كه 
همچنان مردم را اميدوار نگاه دارد، در ش��بكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي گروه ها و صفحات بسياري 
هس��تند كه م��ردم را همچنان دعوت ب��ه خريد و 
خويشتنداري كنند يا براي اهداف حقوقي ها به كار 
بندند و ما نمي دانيم سرمنشأ آنها چيست. اقدامي 
كه مي تواند يك طرح تحقيقاتي گس��ترده بر روي 
آن صورت گيرد و منشأ اين صفحات يا نيات آنها را 

بازخواني كند. 
بازار سرمايه امروز گاهي مثبت است و گاهي منفي، 
به نظر مي رسد كه شرايطي معمولي پيدا كرده است 
اما به دليل اينكه بس��ياري از مردم در ضرر هستند، 
التهاباتي وجود دارد و تصميمات نسنجيده توسط 
برخي از س��هامداران اتخاذ مي شود به طوري كه با 
برقراري آرامش در بازار فاصله وجود دارد، اين بازار به 
احتمال بسيار زياد هنوز مدت زمان زيادي نياز است 
ك��ه به قله خود در مرداد ماه بازگ��ردد. اينكه به اين 
نقطه باز مي گردد و حتي از آن نيز باالتر مي رود شكي 
نيست، اما در اين ميان بايد پاسخي براي افراد زيان 
ديده داده شود.  به نظر مي رسد كه مجلس بايد طرح 
تحقيق و تفحص از سازمان بورس را اعالم كند و دست 
به تحقيقات گسترده اي بزند، اين اتفاق باعث مي شود 
كه اعتماد مردم كه اكنون خدشه ديده است، بازگردد 
و آرامش الزم برقرار شود.  بازار سرمايه يكي از بهترين 
مكان ها براي جذب نقدينگي است كه امروز در جامعه 
وجود دارد و حركت آن به هر سويي مي تواند تورم زا 
باشد. البته بسياري از مشكالت ما انتظارات مردم از 
سرمايه گذاري اس��ت، اينكه مردم انتظار دارند چه 
ميزان س��ود از يك معامله به دست آورند در ميزان 
تورم موثر است، قطعا سود بيشتر تورم بيشتري هم 
به دنبال دارد و قرار نيست كه در يك معامله به دليل 
افزايش قيمت سود نصيب افراد شود اما قيمت ساير 
كاالها افزايش نيابد. جامعه ايراني به دليل خصلت 
كوتاه مدتش انتظار دارد كه در كمترين زمان ممكن 
بيشترين سود را به دست آورد، به همين دليل است 
كه به بازار طال، مسكن، ارز يا خودرو عالقه مند است، 
همين انتظارات باعث تالطم در بازار شده است و قطعا 
تورم زا است. درست است كه مشكالت مديريتي در 
بخش اقتصادي بسيار زياد است اما رفتار و هيجانات 
مردم نيز در اين مس��اله تأثير دارد و گهگاه بر روي 
تصميمات دولتي هم تأثير مي گذارد. اينكه اين مساله 
چه زماني برطرف مي شود، نياز به مدت زماني بيش از 
انتظار ما دارد، بودجه كشور صرفا از يك ليست نيازها 
بايد خارج شود و بتواند اين هيجانات را كنترل كند. 
رهايي از وابستگي به نفت، انباشت سرمايه، افزايش 
توليد ناخالص داخلي و ... همگي الزامات توسعه است 
كه ني��از به برنامه ري��زي دارد. برنامه ريزي كه البته 
فراتر از برنامه هاي پنجلساله و بررسي انحرافات اين 

برنامه هاست. 

سايه سوداگري در بازار 
خودرو

اگر تصور كرده ايد ك��ه در اين ميان قيمت خودرو 
براي مصرف كنندگان تفاوتي خواهد داشت، اشتباه 
مي كنيد. چرا كه اين مصرف كننده اگر مجبور نشود 
قيمتي به مراتب باالتر بپردازد، بايد همان نرخي را كه 
قبال به سوداگران و دالالن پرداخت مي كرد  اين بار 
به خودروسازان پرداخت كند. هرچند از ميان رفتن 
اين زنجيره س��وداگري، قدم رو به جلويي است اما 
واقعيت آن است كه دردي از مصرف كنندگاني كه 
بدون رويكردهاي سوداگرانه، به دنبال بهره مندي 
از يك خودروي ارزان، ايمن و استاندارد هستند، دوا 
نخواهد كرد. برخورد اصولي و منطقي با مشكالت 
بازار خودرو، تغيير رويكرد كلي جامعه به خودرو از 
يك كاالي سرمايه اي به عنوان يك كاالي مصرف 
است. ريشه مشكل بازار خودرو تابعي از مشكالت 
كالن اقتصادي كشور است. در شرايطي كه حجم 
نقدينگي در اقتصاد اي��ران  به محدوده ۳هزارهزار 
ميليارد تومان رسيده است، طبيعي است كه اين 
حجم از نقدينگي سرگردان به سمت هر بازاري كه 
ميل كند، بازار را با تكانه هاي پي درپي مواجه مي كند. 
زماني اين نقدينگي به بازار ارز ورود مي كند و بازار 
را دچار آشوب مي كند، روز ديگر بازار مسكن با اين 
مشكل دست به گريبان مي شود و مدتي بعد بازار 
س��كه. براي حل اين مشكالت نمي توان نسخه اي 
جداگانه براي هر كدام از اي��ن بازارها تدارك ديد. 
وقتي روند خلق پول، رشد نقدينگي و توسعه پايه 
پولي متوقف شود و از سوي ديگر نظام تصميم سازي 
كشور جهت گيري كلي نقدينگي را به سمت توليد 
هدايت كند، ديگر ش��اهد اين امر نخواهيم بود كه 
افراد خ��ودرو بخرند در پارگينگ خانه نگه دارند تا 
بعد از گران تر ش��دن به فروش برسانند. بر اساس 
برخي آمارهاي مس��تند بيش از 8۰درصد حجم 
متقاضيان خودرو در كشور مبتني بر رويكردهاي 
س��وداگرانه اقدام به خريد خودرو مي كنند. اين در 
حالي اس��ت كه در ساير كش��ورها تالش مي شود 
تا با اس��تفاده از نظام تعرفه اي، مالياتي و بيمه اي از 
تبديل خودرو به كاالي سرمايه اي جلوگيري كنند. 
بنابراين قبل از هر اقدامي بايد تالش شود تا جريان 
سيال سرمايه گذاري در كشور را به سمت پروژه هاي 
مولد و حوزه توليد هدايت شود و سپس با استفاده 
از نظامات بيمه اي و تعرفه اي و مالياتي بايد از تبديل 
خودرو به كااليي سرمايه اي جلوگيري شود. در اين 
شرايط است كه مي توان اميدوار بود، متقاضيان بازار 
خودروي كش��ور را مصرف كنندگان واقعي شكل 

دهند و سايه سوداگران از اين بازار كم شود.

53 درصد تماس مردم با بانك 
مركزي براي دريافت وام است

پرونده 96.۵ درصد از درخواس��ت هاي مخاطبان 
در س��امانه ارتباطات مردمي بان��ك مركزي طي 
ب��ازه زماني آبان و آذر ماه س��ال ج��اري به مرحله 
نهايي رسيد و بسته ش��د.به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، س��امانه ارتباطات مردمي اين بانك 
به طور ميانگي��ن روزانه ۵۲۰ تماس مردمي را ثبت 
و رس��يدگي مي كند. بانك مرك��زي در بازه زماني 
ذكر شده به بيش از ۲۰ هزار تماس مخاطبان خود 
پاسخ داده اس��ت كه 6۳درصد تماس ها به صورت 
برخط توسط كارشناسان س��امانه راهنمايي شده 
و پاس��خ مقتض��ي را دريافت كرده ان��د. ۳۷ درصد 
درخواست ها نيز پس از ثبت به كارشناسان ادارات 
تخصصي ارجاع و در كوتاه ترين زمان ممكن پاسخ 
داده شده اس��ت. الزم به ذكر است اين تماس ها از 
 طريق ش��ماره ۲۷۰6 و پورتال اين بانك به آدرس
www.crm.cbi.ir ب��ه ثبت رس��يده اس��ت.

همچنين در اين بازه زماني ۵۳.۴ درصد تماس ها با 
موضوع تسهيالت و ۲9درصد آنها با موضوع خدمات 
بانكي و ۱۲درصد با موضوع خدمات ارزي بوده است.

گفتني است سامانه ارتباطات مردمي بانك مركزي 
به ش��ماره ۲۷۰6 دهم آبان ماه سال جاري با هدف 
تسهيل و يكپارچه سازي امر پاسخگويي توسط دكتر 

همتي رونمايي شد.

صندوق بين المللي پول
به مصر وام كرونايي داد

هيات اجرايي صندوق بين المللي پول توافق كرد 
ك��ه مقامات مصر به منظور مقابل��ه با تأثير بحران 
كرونا ۱.6۷ ميليارد دالر ديگ��ر تحت يك قرارداد 
»استندباي« ۱۲ ماهه از اين صندوق برداشت كنند.

به گزارش راش��اتودي، هي��ات اجرايي صندوق 
بين المللي پ��ول توافق كرد ك��ه مقامات مصر به 
منظور مقابله ب��ا تأثير بحران كرونا ۱.6۷ ميليارد 
دالر ديگر تح��ت يك قرارداد »اس��تندباي« ۱۲ 
ماه��ه از اين صندوق برداش��ت كنند.بر اس��اس 
بيانيه صندوق بين المللي پول كه در واش��نگتن 
مس��تقر اس��ت، اين وام كه در نتيج��ه بازنگري 
برنامه اصالحات مصر پرداخت مي شود، مجموع 
كمك مالي به اين كش��ور را ب��ه ۳.6 ميليارد دالر 
رسانده است.اوايل سال جاري ميالدي، صندوق 
بين المللي پول يك بس��ته ۵.۲ ميليارد دالري را 
براي مصر تصويب كرد. گفته مي شود اين كشور 
عربي ۱.6 ميليارد دالر باقيمانده را پس از يكسري 
اصالحات اقتصادي دريافت خواهد كرد.به گفته 
آنتوانت مونسيو سايه، معاون صندوق بين المللي 
پول، اقتصاد مصر همچنان در برابر نوسانات اقتصاد 
جهان آسيب پذير اس��ت.وي افزود: بدهي باالي 
دولت و نيازهاي ناخالص مالي اين كشور تهديدي 
براي بهبود اقتصادي آن محس��وب مي شود.اين 
مقام صندوق بين المللي پول در ادامه تأكيد كرد: 
مقامات مصري بيماري همه گي��ر كوويد-۱9 و 
اختالالت مربوط به فعاليت اقتصادي را به خوبي 
مديريت كرده اند. ]اما[ هنوز خطرات چشم انداز 
وجود دارد به ويژه كه موج دوم شيوع كرونا، عدم 
اطمينان در مورد س��رعت بهبود وضعيت اقتصاد 

داخلي و جهاني را افزايش مي دهد.

 بازپس گيري سهميه ايران از 
اوپك

با اين كارنامه درخشان و نقش آفريني موثر طبيعي 
است كه ايران تالش خواهد كرد با بيشترين ظرفيت 
در مسير استيفاي منافع اقتصادي خود گام بردارد.

اين حضور تاريخي با سياست هاي خصمانه اياالت 
متحده و ايجاد زنجيره تحريم��ي ناعادالنه، ميزان 
حضور اي��ران در بازارهاي انرژي را محدود كرد. اين 
روند ظالمانه باعث ش��د تا سهميه تاريخي ايران در 
اوپك از طريق س��اير بازيگران بازار نفت جايگزين 
شود. طبيعي است كه بعد از پايان گرفتن تحريم هاي 
اقتصادي، اين حق ايران است كه سهميه خود را در 
بازارهاي جهاني پس بگيرد و تالش كند كه با افزايش 
توليد، س��ال هاي غيبت خ��ود در بازارهاي نفتي را 
جبران كند. بدون ترديد بخش��ي از فضاسازي هاي 
مخرب��ي كه در خصوص حضور اي��ران در بازار نفت 
صورت مي گيرد از س��وي رقباي كشور در بازارهاي 
انرژي مطرح مي ش��ود. اتفاقا اگر قرار است از طريق 
كم كردن ميزان عرضه، تعادلي در قيمت نفت ايجاد 
شود، ساير كشورها مي توانند با كاهش توليد و عرضه 
نفت اين تعادل را در بازار نفت ايجاد كنند. كشورهايي 
كه بعد از تحريم ايران سهم ايران در بازار را پوشش 
دادند، امروز بايد با كاهش س��هميه اين وضعيت را 
جبران كنند. كش��ورهاي اوپك نيز علي رغم تمام 
اختالف نظرها در راس��تاي توزان بخشيدن به بازار 
بايد تالش كنند تا زمينه افزايش س��هميه ايران در 
بازار نفت را فراهم كنند. س��فر وزير نفت به روسيه 
و تداوم رايزني هاي س��طح باال در اوپك گوياي اين 
واقعيت است كه ايران در حال بسترسازي مناسب 
براي حضور پرقدرت در بازار نفت اس��ت و از طريق 
افزايش گفت وگوهاي موثر با بازيگران خارج از اوپك 
و كش��ورهاي عضو اوپك تالش مي كند تا صحنه را 
مهياي تحوالت جديد بازار نفت كند. طبيعي است 
كه رقب��اي منطقه اي و بين المللي اي��ران به دنبال 
محدودسازي حضور ايران باشند اما بدون ترديد ايران 
س��هميه خود را در بازار نفت پس مي گيرد و حضور 
تاريخي خود در اين بازار را تداوم مي بخشد. همانطور 
كه اشاره كردم؛ معتقدم كه كشورهاي عضو اوپك و 
بازيگران اصلي ب��ازار نفت هم در نهايت چاره اي جز 

پذيرش اين امر ندارند.

كاهش نرخ دالر به ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان

ثبت چك در سامانه صياد تا پايان سال به تعويق افتاد

ادامه روند نزولي نرخ دالر به دنبال كاهش انتظارات تورمي 

سكوت قانون جديد چك درباره  ظهرنويسي
گروه بانك و بيمه| 

يك كارشناس امور بانكي درباره قانون جديد چك گفت: 
اعتبار چك ها فعاًل تا سه سال خواهد بود كه در اين ميان 
اليحه اي در مجلس شوراي اس��المي مطرح شده است 
كه نماينده ها پيشنهاد حذف سه س��ال را ارايه كرده اند. 
همچنين، در قانون جديد چك ذكر شده كه ثبت و انتقال 
چك بايد در داخل سامانه بانك مركزي باشد و در خصوص 

ظهرنويسي قانون جديد چك سكوت كرده است.
به گزارش ايسنا، ياسر مرادي گفت: مصوبه ستاد ملي كرونا 
قانون چك را عقب نينداخته است، بلكه تنها اجراي يك بند 
از قانون چك تا پايان سال عقب افتاده است. ثبت در سامانه 
صياد كه قرار بود از ۲۰ آذرماه اجرايي شود، به علت آماده 
نبودن سامانه و عدم فرهنگ سازي تا پايان سال به تعويق 
افتاد. از تاريخ ۲۰ دي ماه بر اساس وعده بانك مركزي سامانه 
صياد رونمايي مي شود و ثبت اختياري در اين سامانه انجام 
مي شود. بقيه موارد قانون چك نيز بر اساس بخشنامه بانك 
مركزي اجرايي خواهد شد. وي افزود: قانون در خصوص 
چك هاي موجود اجرايي نمي شود و مردم نگران نباشند. 
در هفته جاري از چك هاي جديد رونمايي خواهد شد و 
از ۲۰ دي ماه توزيع مي ش��وند. اعتبار چك ها فعاًل تا سه 

سال خواهد بود. در اين ميان اليحه اي در مجلس شوراي 
اسالمي مطرح شده است كه نماينده ها پيشنهاد حذف 
سه سال را ارايه كرده اند.اين كارشناس امور بانكي كه در 
يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، ادامه داد: قرار است 
تا چك ها اعتبار داشته باشد و به دليل تغيير اعتبار قانون 
سه سال را لحاظ كرده اند. با اين تاريخ چك هاي منقضي 
بايد در بانك تعويض ش��وند. اين گاليه به بانك مركزي 
وارد است كه در دو سالي كه فرصت داشت، اقدامات در 
خصوص سامانه صياد را به تأخير انداخت. شبكه بانكي 
هم آمادگي و زيرس��اخت پيوس��تن به قوانين جديد را 
نداشت.طبق گفته وي، ۲۰ روز ديگر قرار است تا مردم 
از اين سامانه استفاده كنند اما هيچ صحبتي و آموزشي 
در خصوص آن در رسانه ها ارايه نشده است. فعاًل در گام 
اول ق��رار بر روي اپليكيش��ن هاي موبايلي احراز هويت 
انجام  شود. براي اعتبار سنجي نيز با اين وضعيت حداقل 
شش ماهي زمان نياز خواهيم داشت.مردادي در پايان 
سخنانش خاطرنشان كرد: در قانون جديد چك ذكر شده 
اس��ت كه ثبت و انتقال چك بايد در داخل سامانه بانك 
مركزي باشد و در خصوص ظهرنويسي قانون جديد چك 
سكوت كرده است. يك عده از اساتيد حقوقي معتقدند كه 

اين روند منسوخ شده است اما عده اي نيز معتقدند كه اين 
امر به قوت خود باقي است اما در سامانه ثبت نمي شود. در 
نهايت هم رسيدگي با دادگاه ها خواهد بود و در چك هاي 

تضميني علت صدور چك بايد در بانك قيد شود.

   ثبت چك در س�امانه صياد تا پايان سال به 
تعويق افتاد

 معاون اقتصادي رييس جمهوري گفت:  ستاد مبارزه با 
كرونا تصويب كرد كه اجراي طرح ثبت چك در سامانه 
صياد تا پايان سال به تعويق بيفتد تا در اين زمان آشنايي، 
اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي هاي الزم در اين زمينه 
صورت پذيرد. »محمد نهاونديان« در حاش��يه س��تاد 
مبارزه با كرونا به قانون جديد صدور چك اش��اره كرد و 
افزود: »قانون اصالح قانون صدور چك« در سال ۱۳9۷ 
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، به مدت دو سال 
به بانك ها براي ايجاد آمادگي هاي الزم و تامين سامانه ها 
مهلت داده ش��ده بود.از اين پس صدور چك با شرايطي 
خاص صورت مي گيرد و بايد در سامانه صياد ثبت شوند. 
نهاوندي��ان با بيان اينك��ه در جايي از قان��ون، بانك ها از 
پرداخت وجه چك هايي كه اين مقررات را رعايت نكردند 

ممنوع شده اند، گفت: بانك مركزي پيش بيني كرده بود، 
به دليل عدم آشنايي مردم با اين سامانه ها ممكن است 
قانون جديد موجب ش��ود تا مراجعات زيادي به شعب 
بانك ها صورت گيرد، در حالي كه در اين شرايط كرونايي 
نمي توان مراجعات پر تراكمي را در بانك ها داشته باشيم.

س��تاد تصويب كرده اس��ت تا اجراي اين تبصره تا پايان 
سال به تعويق بيفتد تا در اين زمان، آشنايي، اطالع رساني 
و فرهنگ س��ازي هاي الزم در اين زمينه صورت پذيرد.

اكنون عم��ده مقدمات مربوط به اج��راي قانون مذكور 
فراهم شده است اما به دليل تغييرات بنيادين در رويه هاي 
صدور، انتقال، وصول و ساير عمليات مربوط به چك در 
قانون جديد و آثار و تبعات آنكه متوجه آحاد جامعه است 
و همچنين به دليل پيامدهاي نامطلوب اقتصادي ناشي از 
شيوع بيماري كرونا براي كسب و كارها، قرار شده است 
تا اجراي قانون جديد صدور چك به صورت مرحله اي و 
به صورت تدريجي انجام ش��ود تا ضمن فرهنگ سازي و 
اطالع رساني مستمر، زمينه ارتقاي آگاهي آحاد جامعه 
از قواعد جديد چك ميسر شود و در عين حال كمترين 
چالش و آثار منفي را براي صاحبان مش��اغل و كسب و 

كارها به دنبال داشته باشد. 



گروه بورس|
بازار سرمايه طي هفته گذشته شرايط ناگواري به خود 
گرفت و اكنون نيز با توجه به وضعيت پيش آمده فضاي 
تحليلي بر بورس حاكم شده است در نتيجه باتوجه به 
شرايطي كه ماه هاي گذشته بازارسهام دارا بود مي توان 
انتظار يك دوگانگي را از اين بازار داش��ت. تاييد ورود 
بايدن به كاخ سفيد و اميدها براي كاهش تحريم ها روي 
اين انتظارات نيز افزوده است. تا چندهفته گذشته اغلب 
فعالين و كارشناسان بازار سرمايه روي انتظارات تورمي 
و تاثير آن بر رشد قيمت سهام اتفاق نظر داشتند. اين در 
حالي است كه هم اكنون با تغييرات گفته شده بيش از 
گذشته بر احتمال كاهش ريسك هاي سيستماتيك 
بر بازار سرمايه افزوده شده است؛ همچنين اين عامل 
مي تواند افزايش نسبت قيمت به سود سهام تحليلي 
را كاهش دهد و آن را به حدود ميانگين ۶ واحدي آن 
تا قبل از نيمه سال ۹۸ برساند. اين احتمال در حالي 
مطرح مي شود كه تا پيش از اين و در اوج ۲ ميليون و 
۷۸ هزار واحدي شاخص كل بورس، نسبت گفته شده 
در حدود ۲۲ واحد بود و حاال پس از ريزش ۴ ماهه به 

محدوده 11.5 واحد رسيده است.
بورس درحالي وارد فصل زمستان مي شود كه فراز و 
فرود قيمت ها در مواجهه با ريسك دو ديدگاه كلي را به 
بازار نشان مي دهد. از يك طرف دسته اي از فروشندگان 
سهام با روي كار قرار دادن وضعيت آينده بازارسرمايه 
خ��ود را براي هر نوع گش��ايش اقتص��ادي و كاهش 
ريسك هاي حاكم بر اقتصاد وفق مي دهند و در مقابل 
بخش خوش بين فعاالن بازار سرمايه صعود قيمت ها 
در بازار جهاني را يك روند مثبت به حساب مي آورند 
و افق مثبتي را براي ميان مدت در اين بازار متصورند. 

     ركورد نسبت ها شكست
بررسي هاي وضعيت بازار سرمايه حكايت از رشد قابل 
توجه نسبت هاي قيمتي همانند P/ E )نسبت قيمت 
 P/ E قيمت ب��ه فروش( و( P/ S ،آينده نگر )ب��ه درآمد
قيمت به ارزش دفتري در تمامي دوره هاي افزايشي 
اخير است. اين نسبت ها اگرچه هر كدام عاملي متفاوت 
را بيان مي كنند و همسويي افزايش آنها با تورم باالي 
سال هاي مورد بحث حكايت از آن دارد كه انتظارات 
تورمي توانس��ته تمامي روال هاي تحليلي سال هاي 
ثب��ات را كنار بزند و به ش��رايطي برس��د كه مختص 
وضعيت نا معمول است. اجماع تحليلگران به خوبي 
نشان مي دهد نسبت قيمت به سود آينده نگر در سه 
فصل نخست ۹۸، هيچ گاه از محدوده ۴.۷ واحد فراتر 
نرفته است. با اين حال اين نسبت از نخستين روزهاي 
اسفندماه سال 13۹۸ با ش��يبي فزاينده از محدوده 
5 واحد فراتر رفته و تا پايان اين سال به محدوده ۶.۷ 
واحد رسيده اس��ت. اين نسبت در نخستين روزهاي 
سال جاري به لطف ركود كسب و كارها و خانه نشيني 
بس��ياري از مردم تحت تاثير كاهش يكباره نرخ بهره 
بانكي وارد فاز رش��دي غير معمول شد و در نهايت تا 
اواسط تابستان براي تمامي بازار سرمايه به محدوده 
۲۲ واحد رس��يد. اين افزايش ش��تابان در نسبت ياد 
شده با رس��يدن ضرايب قيمت به فروش و قيمت به 
ارزش دفتري ميانگين ب��ازار به محدوده هاي ۹.۶۴ و 
1۴.13در حالي به ثبت رسيد كه افزايش اين نسبت ها 
نه به دليل افزايش بهره وري در اقتصاد بلكه به سبب 
عامل انتظارات تورمي برآمده از ريسك كاهش ارزش 
پول ملي بود. اين امر س��بب ش��ده تا در ماه هاي ذكر 
شده بيش واكنش��ي نسبت به بازار سهام در رشد آتي 
قيمت ها تغييري افراطي را در تمامي نسبت هاي ياد 
شده به ثبت برساند؛ نسبت هايي كه از حيث تاريخي 
بي سابقه بوده اند و بايك نوع از عرضه ها توسط يكي از 
كارگزاري هاي فروشنده سهام عدالت به افت تقريبا 5۰ 

درصدي ارزش بورس تهران منتهي شدند.

    ريسك جدانشدني
نزول ي��ا صع��ود قيمت ها اغل��ب خود را ب��ا تغيير 
نس��بت هاي بازار س��رمايه نش��ان مي دهند. عدم 
اطمينان از آينده موجب مي ش��ود ت��ا قيمت ها به 
عنوان يك مولفه مهم اقتصادي از تمامي انتظارات و 

تحليل هاي موجود، به نحوي افزايش يابند كه نسبت 
 P/ E FORWARD قيمت به درآمد آينده نگر يعني
بر خالف ش��رايط معمول آرام آرام اختالفي فاحش 
با ن��رخ بازده بدون ريس��ك پيدا كند. اي��ن نرخ كه 
در اقتص��اد اي��ران همان ن��رخ بهره بانك��ي در نظر 
گرفته مي شود، در تمامي اقتصادهاي جهان عموما 
سنجه اي اس��ت كه بر اس��اس آن مي توان دريافت 
سرمايه گذاري در يك دارايي با در نظر گرفتن تمامي 
ريسك هاي پيراموني چه بازدهي دارد. از آن جا كه 
هر سرمايه گذاري به دليل ريسك پذيري و شكيبايي 
كه نيازمند آن است منطقا بايد بازدهي بيش از بازده 
بدون ريس��ك داشته باش��د، پس طبيعي است كه 
س��رمايه گذاري در هر جايي خارج از اوراق دولتي يا 
سپرده گذاري در بانك سود بيشتري داشته باشد. اما 
اين بيشتر بودن بر اساس چه عواملي تعيين مي شود؟ 
همچنين باتوجه به رابطه مستقيم بين ريسك و بازده 
است بهتر هر چه ريسك بيشتر باشد بازده نيز افزايش 
ياب��د. در اقتصاد ايران آنچه س��هم بااليي در تعيين 
بازده مورد انتظار براي يك دارايي دارد، ريسك هاي 
سيستماتيك است. در ميان اين ريسك ها نيز آنچه 
در طول دو سال اخير و در تمامي ادوار كاهش شديد 
ارزش ريال افزايش يافته ريسك تورم و ريسك ارزي 
اس��ت كه به طور مس��تقيم بر نس��بت هاي مالي اثر 

گذاشته است.

     افزايش قيمت كاموديتي ها 
قيمت كاموديتي ها فراتر از انتظارات در حال رش��د 
هس��تند و اين رش��د غيرمنتظ��ره اگر پايدار باش��د 
سودآوري دالري شركت هاي بورسي و همچنين تراز 

ارزي كشور را دچار تحول مي كند.
مهدي افناني، كارش��ناس بازار س��رمايه با اش��اره به 
وضعيت بازار نفت و تاثير آن ب��ر بورس تهران عنوان 
مي كن��د: عبور بهاي هر بش��كه نفت )برن��ت( از مرز 
5۲ دالر )س��قف ۹ ماهه( دو موضوع اساسي را روشن 
مي كند. امكان افزايش عرضه نفت توسط ايران يكي 
از موضوعات مهمي اس��ت كه اظهارات مختلفي در 
اين خصوص شنيده مي ش��ود كه از جهات مختلف 
براي ايران حائز اهميت اس��ت. افناني ادامه مي دهد: 
موضوعات كرونا و تغييرات شرايط بين المللي ايران، 
وضعيت نف��ت را وارد ف��از ديگري مي كن��د. اين دو 
عامل مهم احتمال تثبيت قيم��ت نفت در محدوده 
5۰ تا ۶۰ دالر در هر بش��كه را به باالترين حد ممكن 
مي رس��اند؛ اگرچه ن��رخ دالر در بودج��ه 1۴۰۰ نيز 
نق��ش تعيين كننده اي بر بازار نفت اي��ران و صنايع و 
زيرمجموعه هاي آن بازي مي كند. اين كارشناس بازار 

سهام در مورد چشم انداز قيمت جهاني فلزات مي گويد: 
قيمت آلومينيوم، سرب، روي، فوالد و معدني ها براي 
سال آينده ميالدي با از بين رفتن كرونا بر مدار صعودي 
حركت خواهند كرد. در ح��ال حاضر چين به دنبال 
خريد اين فلزات است. اتفاقي كه مي تواند منجر به رشد 
قيمت جهاني قيمت اين فلزات و در نهايت روند رو به 
رشد قيمت آنها در بازار بورس تهران شود. وي تاكيد 
مي كند: سرعت رشد قيمت اين فلزات به سرعت رشد 
مس نخواهد رسيد. در مورد شركت هاي فوالدي نيز 
وضعيت به گونه اي است كه به نظر مي رسد با توجه به 
حل مشكالت زنجيره فروش داخلي و پايان حواشي 
فروش فوالد، صنايع فوالدي در پايان س��ال گزارش 
عملكرد مثبتي ارايه خواهن��د كرد. افناني در پايان با 
بيان اينكه بازار تاكنون نسبت به دالر 11 هزار و 5۰۰ 
توماني وزنه زيادي نداده است، اظهار مي كند: در حال 
حاضر تنها موضوعي كه بازار سرمايه را تهديد مي كند 
نرخ دالر در بودجه 1۴۰۰ اس��ت. بازار سرمايه خود را 
با دالر زير ۲۰ هزارتومان نمي توان��د وفق دهد اما در 
صورتي كه مجلس با دالر 11 هزارتوماني موافقت كند 
بازار سهام، متفاوت تر از چيزي كه پيش بيني مي شود 
واكنش نشان مي دهد و احتمال ريزش قيمت سهام 
وجود دارد. در مورد دالر 11هزار توماني حرف و حديث 
زياد اس��ت اما ش��واهد حاكي از آن است كه گزارش 
عملكرد شركت ها تا پايان اسفند بر اساس نرخ فعلي 

دالر بسته مي شود.

     چهره يلدايي بورس تهران
شاخص كل بورس روز گذشته با 5۸۷۰ واحد كاهش، 
در رقم يك ميلي��ون و ۴3۹ هزار واحد ايس��تاد. اين 
درحالي است كه شاخص كل با معيار هم وزن ۲5۷۸ 
واحد افزايش يافت و به رق��م ۴۴۷ هزار و ۸۲۷ واحد 
رس��يد. معامله گران يك ميليون معامله انجام دادند 
ك��ه 113 ه��زار و ۴۰۹ ميليارد ريال ارزش داش��ت. 
ش��اخص كل فرابورس با ۲51 واحد افزايش، در رقم 
1۹ هزار و ۶۸۸ واحد ايس��تاد. معامله گران اين بازار 
۷۴1 ه��زار معامله به ارزش ۶1 ه��زار و 5۴۴ ميليارد 

ريال انجام دادند.
»صنايع پتروشيمي خليج فارس«، »فوالد خوزستان« 
و »ملي صنايع مس ايران« نس��بت به س��اير نمادها 
بيش��ترين تاثير مثب��ت و در مقاب��ل »پااليش نفت 
اصفهان«، »ايران خ��ودرو«، »پااليش نفت تهران« و 
»بانك ملت« نسبت به س��اير نمادها بيشترين تاثير 
منفي را روي بورس گذاش��تند. »پتروشيمي مارون، 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، »پتروش��يمي 
زاگرس«، »پليمر آريا ساس��ول«، »فوالد هرمزگان 

جنوب«، »صنعتي مينو« و »سنگ آهن گهر زمين« 
نسبت به ساير نمادها بيش��ترين تاثير مثبت را روي 

فرابورس گذاشتند.
حقيقي ها در حدود 1۰ميليارد تومان وارد بازار سهام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد 15هزار و 31۰ميليارد 
تومان بود، اف��راد حقيقي ۸5درص��د يعني 13هزار 
ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريد اين گروه 
بخش ناچيزي از از كل معامالت انجام شد. حقيقي ها 
خريدار سهام در گروه هاي »مواد و محصوالت دارويي«، 
»محصوالت غذايي و آشاميدني« و »بيمه  و صندوق 
 بازنشستگي« رقم خورد حقوقي ها نيز به سمت و سوي 
سهام در گروه هاي » بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»خودرو و ساخت قطعات«رفتند. روز گذشته افزايش 
سهام حقيقي ها در 15۰نماد و افزايش سهام حقوقي ها 
در 13۸نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت حقيقي ها ه��زار و 1۴۰ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت حقوقي ها هزار و 1۰۰ميليارد 

تومان بود.

    پيش بيني ها راجع به بازار چه مي گويد؟
پيمان حدادي كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين 
سوال گفت: به نظر مي رسد اگر شاخص كل بازار سهام 
چ��د روزي باالي يك ميليون و ۴3۰ هزار واحد بماند 
مي توان به رشد ش��اخص كل تا حدود يك ميليون و 
۶۰۰ هزار واحد اميدوار بود، همچنين اگر شاخص از 
يك ميليون و ۶3۰ هزار واحد عبور كند تا يك ميليون 

و ۸۰۰ هزار واحد صعود خواهيم داشت.
از طرفي محمدمهدي عشريه، كارشناس بازار سرمايه 
در رابطه با روند بازار س��هام در دي ماه گفت: تا اواسط 
دي ماه روند بازار سهام نوساني خواهد بود و شاخص 
كل حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد نوسان خواهد 
داشت اما از اواسط دي ماه روند صعودي بورس شروع 

خواهد شد.
در اين ميان باق��ر خادمي عقيده دارد بازار س��هام 
بعد از شروع روند صعودي در دي ماه به سقف قبلي 
خود برمي گردد. همچنين علي خسروش��اهي نيز 
پيش بيني رشد 15 درصدي براي بازار سهام تا پايان 
سال دارد. پيش بيني كارشناسان در حالي است كه 
روند بازار س��هام به نوعي غيرقابل پيش بيني شده 
است و بر خالف متغيرهاي تاثيرگذار از جمله رشد 
قيمت هاي جهاني، س��يگنال هاي مثبت سياسي و 
بررسي دوباره اليحه FATF روند بازار سهام نزولي 
شده است. مي توان گفت ريزش 1۰۰ هزار واحدي 
هفته گذش��ته دليل خاصي نداش��ت و ب��ه خاطر 

شايعات منتشر شده در فضاي مجازي اتفاق افتاد.
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انتشار اوراق سلف استاندارد 
مسكن به زودي در بازارسرمايه

فالح، مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس 
كاالي ايران با بيان اينكه »به زودي شاهد انتشار اوراق 
سلف استاندارد مس��كن در بازارسرمايه براي توسعه 
تامين مالي و توليد مس��كن در كش��ور خواهيم بود« 
توضيح داد: موضوع معامالت مسكن در بورس كاالي 
ايران با دو ايده در حال پيش��روي اس��ت. معامالت در 
بازارفيزيكي بورس كاالي ايران نخستين روش در اين 
رابطه است. براين اساس، اموال مازاد دولت و بانك ها در 
بورس كاال عرضه مي شوند. شايان ذكر است، آخرين 
عرضه در اي��ن خصوص هم مربوط ب��ه وزارت دفاع و 
پشتيباني هاي نيروهاي مسلح بود كه يك قطعه زمين 
مازاد خود را روي تابلوي بورس به فروش رساندند. فالح 
اضافه كرد: اما بحثي مهم تر از عرضه فيزيكي مسكن 
يا به عبارتي عرضه اموال فيزيكي غيرمنقول در بورس 
در حال پيگيري و عملياتي شدن است و آن هم انتشار 
اوراق سلف اس��تاندارد مسكن است. وي تصريح كرد: 
پيش خريد مس��كن، يكي از روش هاي خانه دار شدن 
اس��ت، اما در پيش خريد مسكن در بازار غيرمتشكل، 
مساله ريسك نكول سازنده همواره يكي از مهم ترين 
دغدغه هايي است كه هميش��ه براي افرادي كه اقدام 
به پيش خريد مي كنند وج��ود دارد، به طوري كه آنها 
هميشه نگران انجام تعهدات س��ازنده در سررسيد و 
رسيدن به مسكن خود در زمان اعالمي هستند مدير 
مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كاالي ايران 
تاكيد كرد: درصدد هس��تيم در بازارسرمايه بستري 
فراه��م كنيم تا متقاضيان بتوانند به راحتي مس��كن 
پيش خريد كنند. در ح��ال حاضر و در بازار آزاد آنقدر 
قيمت مسكن باال رفته اس��ت كه فراهم كردن مبلغ 
مورد نياز براي پيش خريد آن بسيار دشوار شده است. 
فالح افزود: اگر اين امكان در بازار سرمايه به وجود بيايد 
كه افراد بتوانند حتي به اندازه يك متر مربع و به ميزان 
نقدينگي خود پيش خريد خانه انجام دهند تا بتوانند 
قدرت خريد پس ان��داز خود را نگه دارند؛ بنابراين اگر 
بتوانيم مس��كن را به قطعات كوچ��ك تبديل كنيم و 
امكان فروش آن و ني��ز امكان انجام معامالت ثانويه را 
فراهم كنيم، كمك زيادي در اين راستا خواهيم داشت. 
وي توضي��ح داد: در اين طرح بورس كاال به دنبال اين 
است كه بتواند مسكن را به شكل متري و در قالب اوراق 
سلف استاندارِد مسكن پيش فروش كند و اين كار را در 
بستري كه تضامين الزم از سازنده گرفته شود و خريدار 
با خيال راحت اقدام به خريد كند انجام دهد. همچنين، 
اگر در سررسيد سازنده تعهدات خود را ايفا نكرد بتواند 
از سازنده خسارت بگيرد و ضرر احتمالي پيش خريدار 

را جبران كند. 
فالح اجرايي ش��دن اي��ن مدل را راهي براي توس��عه 
س��رمايه گذاري قابل اعتماد در حوزه مسكن دانست 
و افزود: به اين ترتيب، س��رمايه هاي خرد بازارسرمايه 
به س��مت افزايش توليد و عرضه مس��كن سوق پيدا 
مي كند. افزايش توليد مسكن نيز تنها متغييري است 
كه مي تواند به مهار افزايش لجام گسيخته قيمت مسكن 
كمك كند. وي اظهار اميدواري ك��رد كه اين ابزار در 
آينده نزديك با همراهي سازمان بورس و اوراق بهادار 
و وزارت راه و شهرسازي عملياتي شود. اين طرح با نظر 
موافق كميته فقهي س��ازمان بورس همراه است و در 

حال حاضر در مرحله تدوين مقررات قرار دارد.

 سود ۹۰   شركت سرمايه گذار
 از سامانه سجام واريز شد

حسين قشمي، مدير سيستم هاي تسويه و پرداخت 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي در رابط��ه با واريز 
سود بيش از 1۰ ميليون س��هامدار از طريق سامانه 
سجام، اظهار كرد: سامانه جامع توزيع سود بر اساس 
درخواست سهامداران خرد، ناشران بورس و فرابورس 
در سال ۹۸ تشكيل شد، بعضي از ناشران باتوجه به در 
خواست خود سود سهامدارانشان را از طريق اطالعات 
حاضر در اين س��امانه واريز كردند. وي بيان كرد: در 
سال ۹۹ اين سامانه كار خود را به صورت جدي آغاز 
كرد، تصور ما اين بود كه در سال ۹۹ نهايتا صد ناشر 
مي توانند از اين س��امانه جهت توزيع سود استفاده 
كنند اما از اول س��ال ۹۹ تا روز ۲5 آذر ۹۹ دقيقا ۹۰ 
شركت بورسي از سامانه توزيع سود سجام استفاده 
كردند. مدير سيستم هاي تسويه و پرداخت شركت 
سپرده گذاري مركزي، تصريح كرد: در حال حاضر 
1۹ ميليون تراكنش به منظور واريز سود از طريق اين 
سامانه صورت گرفته است . قشمي در رابطه با تصويب 
قانوني مبني بر واريز س��ود از طريق سامانه سجام، 
گفت: طي جلساتي كه در شوراي عالي بورس برگزار 
شده اين امر تصويب شده به طوري كه مي توانيم اين 
نويد را به سهامداران بدهيم كه واريز سود سهامداران 
از طريق اين س��امانه انجام خواهد شد. وي افزود: در 
۶ ماهه نخس��ت سال نزديك ۴5 ش��ركت از طريق 
سامانه سجام توزيع س��ود كرده اند در حالي كه طي 
دو ماه گذش��ته به اين تعداد حدود 5۰ شركت ديگر 
افزوده شده و اكنون 15 شركت ديگر نيز قصد دارند 
كه سود خود را از اين طريق واريز كنند، شركت هاي 
س��رمايه گذاري كه يك ب��ار براي واريز س��ود از اين 
سامانه استفاده كردند به دليل صرفه جويي در زمان و 
هزينه گفته اند كه ديگر قرار نيست به قبل باز گرديم. 
مدير سيستم هاي تسويه و پرداخت شركت سپرده 
گذاري مركزي گفت: در رابطه با بحث مطالبات سهام 
افراد پنل جداگانه اي طراحي و تست شده، ناشراني 
كه برآوردي از س��ود خود دارند و صورت ماليش��ان 
بررسي شده مي توانند مطالبات خود را از طريق اين 
پنل به شركت سپرده گذاري مركزي انتقال دهند، 
سپس مطالبات آنها براساس اطالعاتي كه در سامانه 
سجام به ثبت رس��يده پرداخت خواهد شد. قشمي 
بيان كرد: ناش��راني كه از س��ال ۹۰ تا ۹۹ مجامعي 
داشته و نتوانسته اند سودي مبني بر آن واريز كنند يا 
سهامدارانشان در دريافت با مشكل برخورد كردند، 
مي توانند با استفاده از )پنل مطالبات جامع توزيع( 

اقدامات الزم را انجام دهند و معوقات را واريز كنند.

 رفع ابهام كارگزاران بانكي 
از دو صندوق و تامين سرمايه

محمدرض��ا معتمد، معاون نظ��ارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس درباره ابهام كارگزاران درباره 
وابس��ته به بانك ها در مورد نحوه تملك سهام دو 
صندوق با درآمد ثابت و بازارگرداني و مش��اركت 
بانك ها در تاسيس ش��ركت هاي تامين سرمايه 
گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه )از ۹۶ الي 
1۴۰۰(، نهادهاي مالي وابس��ته به بانك ها، براي 
تاس��يس صندوق ها بايد از بان��ك مركزي مجوز 
گرفته و به س��ازمان بورس اراي��ه مي كردند. وي 
ادامه داد: از سوي ديگر بانك مركزي جز يكي دو 
مورد در برابر درخواست اين نهادهاي مالي داراي 
س��هام كنترلي و موثر، مجوزي صادر نمي كرد تا 
اينكه همتي رييس كل بانك مركزي در جلس��ه 
۲۶ آبان شوراي عالي بورس با ايجاد صندوق هاي 
بادرآمد ثابت و بازارگرداني و همچنين تاس��يس 
شركت هاي تامين سرمايه موافقت كرد. سه شنبه 
هفته گذش��ته هم اين موضوع در جلسه شوراي 
عالي پول و اعتبار تصويب شد. اين مقام مسوول 
ادامه داد: بنابراين تفس��ير س��ازمان بورس اين 
است كه جز آن دسته از نهادهاي مالي وابسته به 
بانك ها كه از قبل داراي اين دو صندوق و يا شركت 
تامين سرمايه بودند، ديگر نهادهاي مالي وابسته 
به بانك ه��ا مي توانند اقدام به ارايه درخواس��ت 
كنند. اين درحالي است كه يك صندوق مي تواند 
تا چند سهم را بازارگرداني كند. به طوري كه 5۲ 
صندوق، بازارگرداني سهام حدود ۴۰۰ شركت را 
به عهده دارند و حتي برخي شركت ها داراي چند 

بازارگردان هستند.
 معتمد خاطرنش��ان كرد: با اي��ن اوصاف انتظار 
مي رود طي يك��ي دو هفته آين��ده رييس كل يا 
مع��اون بانك مركزي، مق��ررات مربوط به صدور 
مجوز نهادهاي مالي وابسته به بانك ها در دو نوع 
صندوق و تاس��يس ش��ركت هاي تامين سرمايه 
را ب��دون مراجعه ب��ه بانك مرك��زي و به صورت 
غيرموردي صادر كنند تا بعد از ارايه درخواست ها 
به س��ازمان بورس، زمينه راه اندازي صندوق ها و 
تشكيل ش��ركت هاي تامين سرمايه فراهم شود. 
در اين ميان ه��ر توافق و رويداد جدي��د به بازار 

اطالع رساني خواهد شد. 
وي در واكنش به ديگر س��وال مبن��ي بر اينكه با 
توجه به افزاي��ش حجم و اندازه بازار س��رمايه و 
ورود نقدينگي، وضعيت رسيدگي به درخواست 
تشكيل شركت هاي سبدگرداني به چه نحو است، 
گفت: از ابتداي س��ال جاري تاكنون بيش از 5۰ 
درخواست سبدگرداني، دريافت و رسيدگي شده 
كه در برابر عدم احراز ش��رايط تحصيلي و تجربه 
برخي، سازمان بورس حدود ۲۲ موافقت اصولي 
صادر كرده كه بعد از تكميل فرايند و مواردي مانند 
اقدامات ثبتي، تامين سرمايه، نيرو، محل و... مجوز 

نهايي صادر خواهد شد.

نقش بازار گردان
در بازار سرمايه چيست؟

پيمان تاتايي، كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به 
نقش ب��ازار گردان در بازار س��رمايه گفت: حضور 
بازار گ��ردان در تم��ام بازارهاي مال��ي ضروري 
اس��ت. با اين حال در كشور ما بازار گرداني قدمت 
زيادي ندارد و البته ش��رايط به نحوي پيش رفت 
كه اهميت نقش آن بيش از گذش��ته نمايان شد. 
وي اضافه كرد: در ش��رايطي كه حد دامنه نوسان 
تعريف ش��ده و همزمان نقدينگ��ي جديدي وارد 
بازار س��رمايه نمي ش��ود و از طرف ديگر ش��اهد 
تش��كيل صف خريد يا فروش باشيم، حضور بازار 
گردان اهميت بيشتري دارد و نقدشوندگي بازار 
را تضمين مي كند. طي ماه هاي گذش��ته هر سه 
مورد حادث شد بنابراين نهاد ناظر تصميم گرفت 
با هدف افزايش نقدش��وندگي بازار نقش اين ابزار 
را تقويت كند. اين كارشناس بازار سرمايه به نقش 
ذاتي بازارگردان اشاره كرد و گفت: بازارگردان، در 
زمان ريزش بازار، با منابع مالي كه در اختيار دارد 
يا اعتبار گرفته است، براي كنترل صف هاي فروش، 
س��هام خريداري مي كند. طبيعي است كه براي 
تامين وجه نقد خود مجبور به فروش هم هست و 
از اينرو در بازار مثبت، سهام خود را عرضه مي كند 
تا دوباره بتواند با منابع مالي، از بازار حمايت كند. در 
اين حالت، از نوسان گيري بازارگردان ياد مي شود. 
تاتايي، نوس��ان گيري را جزيي از سياس��ت هاي 
بازارگردانان دانست و خاطرنشان كرد: در حقيقت، 
نحوه سياست گذاري بر همين است تا بازارگردان 
نوس��ان گيري كند؛ چرا كه از مناب��ع مالي كافي 
برخوردار نيست و مجبور است سهامي كه پيش تر 
خريداري كرده، براي عمليات آتي خود نقد كند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه ممكن 
است انتقاد نوسان گيري بر بازارگردان وارد باشد، 
اما اين موضوع بر گردن آن نيست، افزود: سازوكار 
و عملكرد بازارگرداني برهمين شيوه پايه گذاري 
ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: ب��ه تعبي��ر ديگر، از 
بازارگردان ها انتقاد مي ش��ود كه مانع رش��د بازار 
مي شوند، در حالي كه آنها براي انجام وظيفه ذاتي 
خود، مجبور به داد و ستد پي در پي سهم هستند. 
وي با بيان اينكه الزم است نقشي غير از بازارگردان 
براي حمايت از سهم تعريف شود، تاكيد كرد: نبايد 
از بازارگردان انتظار حمايت قيمتي از سهم داشته 
باشيم و افزايش نقدش��وندگي در بازار از اولويت 
باالتري برخوردار اس��ت. تاتايي در نهايت عنوان 
كرد: ريزش هفته گذشته بورس، بر مبناي شايعات 
بود و واقعيت اقتصادي كشور و بازارگرداني در آن 
نقشي نداشت. در شرايط كنوني، جو بازار مثبت 
است و پيش بيني مي شود شاخص به حد گذشته 
خود برس��د و همچنين افزاي��ش ورود نقدينگي 

جديد به بازار محتمل است.

»تعادل« وضعيت بازار سرمايه را موشكافي مي كند

بورس در انتظار روزهاي خوش

راه ورود خودرو به بورس، بسته شد
تا چندي پيش وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال 
نابسامان بود و تقريبا هرروز يكي از مسووالن دراين 
خصوص اظهارنظر مي كرد و براس��اس اخبار موجود 
نمايندگان مردم ساز و كار چگونگي اجراي اين طرح 
را ني��ز تعيين كرده اند. به طوري ك��ه هر فرد در طول 
سال تنها يك بار مي تواند از بورس كاال خودرو بخرد 
و اجازه فروش آن تا دو س��ال بعد را نخواهد داش��ت. 
همچنين يك كارشناس بورسي در اين خصوص گفته 
بود خودروهايي كه با تيراژ باال وارد كشور مي شوند و 
همچنين خودروهاي توليد داخل، در بس��تر بورس 
كاالي ايران م��ورد معامله ق��رار مي گيرند. در طرح 
نماين��دگان مجلس قيمت پايه اي خواهيم داش��ت 
كه اين قيمت پايه، توسط ش��وراي رقابت تصويب و 
تعيين مي شود، با قيمت پايه روي تابلوي بورس قرار 
خواهد گرفت و متقاضيان روي قيمت پايه با يكديگر 
رقابت خواهند كرد. افرادي كه بهترين قيمت را داده 
باشند برنده رقابت مي شوند و خودرو به آن اشخاص 
تعلق مي گيرد. تقريبا دوسال است كه عرضه و فروش 
خودرو صفر و نو در كش��ور دچار بحران ش��ده و اين 
بحران ناشي از سوءمديريت، قيمت گذاري دستوري 
و توزيع نامناسب و عدم شفافيت است و در اين ميان 
ش��اهد يك اختالف قيمتي ش��ديد در ميان قيمت 

مصوب و قيمت بازار هستيم كه در اين ميان دالالن 
سود و خودروسازان و مردم زيان مي كنند و به همين 
دليل توليدكنن��دگان خودرو نيز با كمبود نقدينگي 
مواجه شده اند و در نهايت ميزان توليد خودرو كاهش 
و تعادل ميان عرضه و تقاضا از بين رفته است. از بين 
رفتن تعادل ميان عرضه و تقاضا فضاي خريد و فروش 
خودرو را ملتهب كرده است و اين موضوع باعث شده 
كه خودرو به يك كاالي س��رمايه اي تبديل ش��ود. 
در اين ميان تنها دالالن هس��تند كه سود مي برند و 
كارخانج��ات و مردم نيز با قيمت ه��اي باور نكردني 
مجبور به خريد و فروش اين كاال هستند. چندوقتي 
مي ش��ود كه مسووالن س��عي دارند بازار خودرو را از 
اين وضعيت نجات دهند و راه نجات را نيز عرضه اين 
كاالي مصرفي در بورس مي دانند اما؛ قبل عرضه بايد 
تكليف وضعيت اين كاال مشخص شود و قيمت گذاري 
مناسبي توسط دولت در بازار خودرو صورت گيرد تا 
خودرو نيز به ماهيت گذش��ته خود يعني يك كاالي 

مصرفي بازگردد.
عليرضا رزم حس��يني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
از دو خودروسازي اصلي كش��ور و از خطوط توليد و 
خودروهاي جديد هر دو خودروس��ازي بازديد كرد 
و ضمن آن به ضرورت رقابتي ش��دن بازار و شكست 

انحصار در توليد خودرو كه نتيج��ه آن تعادل بازار و 
اصالح ساختار خودروسازان خواهد بود، اشاره كرد. 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت با بي��ان اينكه كميته 
خودرو منطقي نبودن عرضه خودروهاي داخلي در 
بورس كاال را پذيرفته است، اظهار كرد: عرضه خودرو 
در بورس، نظر برخي نماين��دگان مجلس بود اما در 
كميته خودرو با حضور نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي، در نهايت به اين جمع بندي رس��يديم كه 
ب��ازار خودرو بايد خود به خود تنظيم ش��ود و عرضه 
محصوالت خودروسازان در بورس كاال منطقي نيست. 
كميته خودرو نيز اين موضوع را پذيرفته اس��ت. وي 
تاكيد كرد: به نظر ما اين عدم عرضه خودرو در بورس، 
روالي منطقي و درس��ت اس��ت. قطعا به زودي بازار 
خودرو خوب خواهد شد. اعالم اين موضوع توسط وزير 
 صمت در شرايطي است كه مجلس شوراي اسالمي 
چند م��اه پيش ط��رح »تح��ول صنعت خ��ودرو با 
محوريت عرض��ه خودروهاي داخلي در بورس كاال« 
را مطرح كرد و قرار براين ب��ود تا اين طرح در صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي، به راي گذاشته شود. 
طبق طرح تدويني مجلس، خودروسازان اصلي ملزم 
ب��ه عرضه محصوالت خود در بورس كاال مي ش��دند 
و ضمن آن تعيين  قيمت پايه خودروها، به س��ازمان 

حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان واگذار و 
س��پس قيمت نهايي براي فروش، بسته به عرضه و 
تقاضاي بورس تعيين مي ش��د. همچنين در صورت 
تصويب و اجرايي ش��دن اين ط��رح، تصميم براين 
بود كه مابه التفاوت نرخ كشف شده و قيمت پايه، به 
صندوقي واريز شود تا صرف اموري حمايتي همچون 
ارايه وام خريد خودرو، نوس��ازي ناوگان حمل ونقل و 
همچنين ارايه وام هاي قرض الحسنه به خودروسازان 
شود. در مقابل اما خود وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز از نهايي شدن بسته اي حمايتي براي اصالح صنعت 
خودرو در آينده نزديك صحبت مي كند كه آن گونه كه 
به گوش مي رسد، طبق اين طرح كه در حال حاضر در 
مراحل بررسي در شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
سه قوه قرار دارد، تعيين قيمت خودروهاي كم تيراژ 
به خودروسازان واگذار و پرتيراژها همچون روال حال 
حاضر در اختيار ش��وراي رقابت باشد. حال با منتفي 
شدن طرح عرضه خودرو در بورس، بايد منتظر ماند تا 
مشخص شود، طرح وزارت صمت نيز مورد قبول واقع 
خواهد شد و در صورت تصويب، راهگشاي اين صنعت 
و ب��ازار آن خواهد بود يا خير؟ هرچند كه وزير صمت 
به بسته پيشنهادي وزارتخانه خود براي ايجاد تعادل 

در اين صنعت و حذف دالالن، اطمينان كافي دارد.



گروه راه و شهرسازي|
فش��ارها و هزينه س��ازي هاي نهاد رياست جمهوري 
براي تخريب نيم طبق��ه ملك خود در محله جماران 
به اندازه اي افزايش يافته كه ديروز محس��ن هاشمي، 
رييس شوراي ش��هر تهران در اظهاراتي كه نشاني از 
پشيماني و البته كنايه داش��ت، گفت: آمديم جلوي 
نيم طبقه را بگيريم، كل جماران را از دست داديم.به 
گزارش »تعادل«، محمد ساالري، رييس كميسيون 
معماري وشهرسازي ش��وراي شهر تهران در آخرين 
روزهاي خرداد س��ال جاري مساله ساخت نيم طبقه 
ساختمان رياست جمهوري را پيگيري كرد به گونه اي 
كه ماموران ش��هرداري منطقه تهران در محل حاضر 
شده و نيم طبقه يادش��ده را تخريب كردند. ديروز اما 
در پايان توضيحات س��االري در صحن علني شوراي 
شهر درباره يك فوريت طرح »الزام شهرداري تهران 
به حفظ بافت ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله 
جماران و جبران  عدم النفع مالكان قديمي محدوده«، 
هاش��مي در واكنش به اين توضيحات گفت: آمديم 
جلوي نيم طبقه را بگيريم، كل جماران را از دس��ت 
داديم. فوري��ت اين طرح در اين اس��ت كه اگر فوري 
تصميم نگيريم نيم طبقه را مي س��ازند. در حالي كه 
كنار اين ملك يك ساختمان ۴ طبقه ساخته شده بود 
و بايد اول آن را خراب مي كرديم. حاال به جاي يك نيم 
طبقه كل اتوبوس و مترو را از دست داديم، حضور آقاي 
حناچي، شهردار تهران در هيات دولت را هم از دست 
داديم.  در نهايت، اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
به يك فوريت طرح »الزام ش��هرداري تهران به حفظ 
بافت ارزشمند معاصر و هويت معنوي محله جماران و 
جبران عدم النفع مالكان قديمي محدوده« راي مثبت 
دادند و به اين ترتيب، شهرداري تهران ملزم به جبران 
عدم النفع مالكان قديمي محدوده بافت جماران شد.

  جبران عدم النفع مالكان قديمي جماران
ساالري اما در توضيح يك فوريت اين طرح گفت: در 
جسله گذشته همكارانم در شوراي شهر طرح الزام 
ش��هرداري تهران به حفظ بافت ارزشمند معاصر و 
هويت معن��وي محله جم��اران و جبران عدم النفع 
مالكان قديمي محدوده ط��رح را با قيد يك فوريت 
به هيات رييس��ه محترم ارايه دادند. او با بيان اينكه 
اين طرح دو مح��ور اصلي دارد، گفت: مهم ترين آن 
جبران عدم النفع مالكان قديمي اس��ت. براس��اس 
مصوبه س��ال ۸۰ دول��ت، به خص��وص وزارت راه و 
بقيه سازمان ها و نهادها مكلف شدند كه با همكاري 
شهرداري تهران نسبت به صيانت و حفاظت از بافت 
جماران اقدام كنند. س��االري گفت: حتي مقرر شد 
به شهرداري كمك شود كه براي پرداخت عدم النفع 
مالكان قديمي اقداماتي انجام دهد وي گفت: در اين 
سال ها ش��هرداري فراتر از مصوبه مجلس اقدامات 
خود را انجام داده و حتي نسبت به بهسازي محيط 
و تملك باغات خسروش��اهي در اين محدوده اقدام 
كرده است. اما متاسفانه دولتي ها در طول اين مدت 
به وظايف خود عمل نكرده اند. رييس كميس��يون 

معماري وشهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران ادامه 
داد: بعد از اتفاقي كه در س��اختمان موسوم به نهاد 
رياس��ت جمهوري رخ داد، ش��وراي پنج��م مبتني 
بر وعده اي كه به م��ردم داده بود ب��ه موضوع ورود 
و از تخلف جلوگي��ري كرد، ام��ا در نهايت موضوع 
لغ��و محدودي��ت ارتفاعي كل ۱۴۷ پ��الك مطرح 
شد. س��االري افزود: با صورتجلساتي كه به صورت 
دس��تگردان از وزيران محت��رم دريافت ش��د اين 
موضوع به رييس شوراي عالي معماري و شهرسازي 
ابالغ و مقرر شد مشاوري در اين زمينه گرفته شود. 
مش��اور نظر خود را ارايه كرده اس��ت و ضمن اينكه 
نكات مثبتي در نظر مشاور وجود دارد اما اشكاالت 
متع��ددي نيز به چش��م مي خورد. س��االري گفت: 
اعضاي ش��وراي شهر معتقدند كس��اني كه ذي نفع 
هستند پشت مردم قايم شده اند و با رويكرد حمايت 
از مردم و احياي حق آنها، محدوديت ارتفاعي طرح 
را لغو مي كنند. جالب اس��ت كه طرح ارايه شده نيز 
مشمول ساكنان قديمي محدوده شرقي حسني كيا 
نمي ش��ود و بيشتر ش��امل منازل ش��مال و شمال 
غربي مي شود. او ادامه داد: براساس سخنان اعضاي 
ش��وراياري كمت��ر از ۳۰ درصد اين بي��ش از ۱۷۰ 
پالك، س��اكنان قديمي هستند. ش��هرداري براي 
جبران عدم النفع اي��ن مالكان چند مدل پيش بيني 
كرده كه مثال شهرداري مي تواند در مقام مشاركت 
نسبت به نوس��ازي رايگان خانه هايشان اقدام كند 
و يا ملك را براس��اس قيمت امالك محالت مجاور 
خريداري كند و ما اعضاي شوراي شهر نيز به عنوان 

نماينده مردم بحثمان اين اس��ت كه به ش��هرداري 
 اجازه مي دهيم همه ظرفيت خ��ود را براي جبران 

عدم النفع مالكان قديمي انجام دهد.

    ماجراي جماران چيست؟
به گزارش »تعادل«، بر اساس مصوبات شوراي عالي 
شهرسازي و معماري، منطقه جماران، منطقه واجد 
ارزش فرهنگي شناخته ش��ده و ساخت و ساز بيش 
از ۲ طبقه در اين منطقه ممنوع اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه از ۵ سال قبل در باغ عمارتي متعلق به نهاد 
رياس��ت جمهوري در محله جماران، س��اخت و ساز 
صورت گرفته و از همين رو، گروهي از اهالي اين محله 

به دادستاني و شوراي شهر شكايت كرده اند.
پس از اين ش��كايت كه در آخرين روزهاي خرداد ماه 
سال جاري صورت گرفت، تعدادي از اعضاي شوراي 
شهر همراه محمد ساالري، رييس كميسيون معماري 
و شهرس��ازي اين شورا از كارگاه ساختماني دولت در 
جماران بازديد كرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوي 
شهرداري منطقه يك تخريب ش��د. اين پروژه حتي 
پيش از بروز اين مساله، مجوز ساخت نداشت، با اين 
وجود، ساعتي پس از بازديد اعضاي شوراي شهر، پروانه 

ساخت از سوي شهرداري منطقه، صادر شد.
اگرچه نهاد رياس��ت جمهوري، تملك اين س��اختمان 
براي ش��خص رييس جمهور  همچنين مسكوني بودن 
آن را تكذيب كرد، اما بر اس��اس اسناد موجود، كاربري 
ملك مسكوني است. مجموعه اين رويدادها سبب شد تا 
دولت، پيروز حناچي، دبير سابق شوراي عالي شهرسازي 

و معماري در دولت يازدهم و ش��هردار 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 نرسيد.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 كه به نتيجه دلخواه نهاد رياست جمهوري منجر شده 
اس��ت. به همين دليل، دوشنبه هفته گذشته پنج عضو 
شوراي شهر تهران در تذكري به نهاد رياست جمهوري 
خواستار عمل به تعهدات قانوني خود در قبال مديريت 
شهري شده و نسبت به تالش آن نهاد براي لغو محدوديت 
ارتفاعي ساخت و ساز در محله جماران انتقاد كردند. آنها 
همچنين در نامه خود ب��ه رويكرد دوگانه دولت در عدم 
واكنش به درخواس��ت ش��هروندان در رفع محدوديت 
ارتفاع در برخي از مناط��ق ديگر پايتخت همچون كن، 
فرحزاد، مس��گرآباد و ... اش��اره كردند.سه ش��نبه هفته 
گذشته نيز شوراي شهر تهران در واكنش به ابالغ مصوبه 
غيرقانوني و آمرانه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
براي لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران، طرح »الزام 
ش��هرداري تهران به جبران عدم النف��ع مالكان قديمي 
مح��دوده طرح و حفظ بافت ارزش��مند معاصر و هويت 
معنوي محله جماران« را به هيات رييس��ه شوراي شهر 
ارايه داد. همچنين ۹ عضو شوراي شهر تهران در نامه اي 
به رييس شورا با انتقاد از مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
درباره حذف محدوديت هاي ارتفاعي س��اخت و سازدر 
محله جماران خواستار لغو و عدم اجراي اين مصوبه شدند.
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مصوبه نامگذاري
خيابان شجريان اجرا شد

محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي ش��هر تهران با انتشار تصاويري از 

اجراي مصوبه نامگذاري خيابان شجريان خبر داد.
حق ش��ناس در صفحه اينس��تاگرام خود نوشت: در 
فروردين ماه سال ۱۳۹۸ شوراي اسالمي شهر تهران 
در اقدام��ي مان��دگار در كنار ش��اعران و هنرمنداني 
ديگر از اين مرز و بوم معبري را به نام خسرو آواز ايران 
 استاد محمدرضا ش��جريان كه آواي ربناى او بيش از

 ۴ دهه هنگام افطار معنوي ترين خاطرات مش��ترك 
ايراني��ان آزاده و حق جو را رقم زده اس��ت، در منطقه 
۲ ش��هرداري نامگذاري ك��رد. در آن برهه رياس��ت 
محترم شورا به داليلي اجراي اين مصوبه را مراعا نگه 
داش��ته تا در ۱۹مهرماه س��ال ۹۹ و بعد از درگذشت 
س��وگمندانه اين هنرمن��د پرآوازه، آق��اي مهندس 
محسن هاشمي رفسنجاني رييس محترم شورا الزام 
اجراي مصوبه فروردين ماه سال ۱۳۹۸ را به شهردار 
محترم ابالغ نمودند. از آن تاريخ تا امروز بيش از ۲ ماه 
و اندي مي گذرد و از تذكر اينجانب به شهردارى براي 
اجراي اين مصوبه نيز ۱۵ روز گذشته است.با توجه به 
پيگيري هاي مكرر رييس و اعضا شورا و كميسيون اين 

مصوبه در آستانه شب يلدا به مرحله اجرا رسيد.

تجميع پروژه هاي سرمايه گذاري 
كشور با سامانه تسهيالت شهرداري ها

مديركل دفتر امور اقتصادي و خدمات مالي سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور از فعاليت دفاتر 
امور شهري و شوراهاي اس��تانداري ها  همچنين 
ش��هرداري هاي كش��ور در س��امانه »تسهيالت 
و س��رمايه گذاري ش��هرداري هاي كش��ور« خبر 
داد.به گزارش ايرنا، محس��ن كوش��ش تبار گفت: 
پس از ابالغ س��امانه تسهيالت و س��رمايه گذاري 
شهرداري هاي كشور به استانداري هاي كشور در 
اواخر آبان ماه، استانداري ها و شهرداري ها به منظور 
دسترسي به اين سامان، در سامانه ثبت نام كرده اند 
كه تاكنون تعداد آنها به ۸۲۴ ش��هرداري در كشور 
رسيده اس��ت.وي افزود: در س��امانه تسهيالت و 
س��رمايه گذاري شهرداري هاي كش��ور به نشاني 
nvestcity.iri، همچني��ن اطالعات ۲۵ س��ال 
اخير اوراق مشاركت شهرداري هاي كشور تجميع 
و بارگذاري شده است كه هر شهرداري مي تواند با 
مراجعه به سامانه، وضعيت تأمين مالي پروژه هاي 
مترو و اتوبوسراني شهرداري خود را از طريق اوراق 

مشاركت مشاهده كند.

احتمال رخداد زلزله اي قوي تر 
در تهران شدت گرفته است

رضا كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران با اشاره به تكرار چندباره 
زلزله در تهران گفت: مكانيس��م فعاليت گسل به 
گونه اي اس��ت كه اين لرزش ه��ا مي تواند احتمال 
رخداد زلزله اي قوي تر را هم باال ببرد.كرمي محمدي 
در گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به پرسشي مبني بر 
اينكه سامانه هشدار سريع اين س��ازمان در زلزله 
روز گذشته تهران چگونه عمل كرد؟ گفت: سامانه 
هشدار سريع وقوع زلزله را اعالم كرد. او در پاسخ به 
اينكه چرا پس از زلزله هشدار دريافت شد؟ گفت: 
اصوال قبل از وقوع زلزله نمي توان چيزي اعالم كرد 
و چنين كاري پيش بيني زلزله اس��ت كه هنوز در 
دنيا ممكن نشده است. منظور از هشدار سريع آن 
است كه قبل از رسيدن امواج مخرب زلزله به شهر 
اعالم شود كه زلزله رخ داده و سامانه حدود ۲۰ ثانيه 
قبل از رس��يدن امواج به شهر، رخداد را اعالم كرد. 
البته در شرايط فعلي تنها س��امانه راه اندازي شده 
اس��ت و هنوز اقداماتي كه بعد از رسيدن هشدار به 
سامانه بايد انجام شود محقق نشده، چرا كه بايد با 
هماهنگي ارگان هاي مختلف اين امر صورت گيرد. 
كرمي محمدي با اشاره به محدوديت هاي قانوني 
كه بر سر اعالم عمومي هشدار وجود دارد، ادامه داد: 
محدوديت هاي قانوني در اين زمينه وجود دارد كه 
بايد تعيين تكليف شود تا آن زمان ما اجازه هشدار 
دادن را نداريم، اما سازمان مديريت بحران هشدار 
را دريافت كرد و اقدامات الزم درون سازماني اش را 
انجام داد. او در پاسخ به اينكه براي اينكه شهرداري 
بتواند به صورت كاربردي از اين سامانه استفاده كند و 
تنها در نقش دريافت اطالعات هشدار عمل نكند، چه 
اقدامي بايد انجام شود؟ گفت: در داخل شهرداري 
مي توانيم از اين سامانه استفاده كنيم، براي مثال در 
آتش نشاني درب برخي از ايستگاه ها پس از دريافت 
هشدار به طور خودكار باز مي شود، البته اين كار براي 
زلزله هاي شديدتر انجام مي شود. همچنين براي 
مترو نيز اقداماتي در دست انجام است. با شركت گاز 
نيز توافقاتي در اين زمينه انجام شده است. او ادامه 
داد: اما مطابق قانون اين مركز تحقيقات ساختمان 
و مسكن و موسسه ژئوفيزيك هستند كه مسوول 
اعالم هشدار تعيين شده اند و اين اقدام بايد توسط 
آنها انجام شود. در واقع اين وظيفه قانوني آنها است 
و ما نيز هر كمكي از دستمان برآيد براي همكاري 
با آنها انجام مي دهيم. او ادامه داد: اينكه گسل مشاء 
فعاليت دارد و اين مساله در ماه هاي اخير چند بار 
تكرار شده، حساس��يت ها را باال مي برد، چرا كه در 
گذشته اينگونه نبود و با اين تناوب زياد زلزله هاي ۴ 
ريشتر و حتي ۵ ريشتر را نداشتيم  لذا حساسيت ها 
در اين زمينه باال رفته است. كرمي محمدي با تاكيد 
بر اينكه بايد همه كشور به اين موضوع توجه داشته 
باشند، درباره علت افزايش حساسيت ناشي از تكرار 
زلزله در تهران گفت: مكانيس��م فعاليت گسل به 
گونه اي اس��ت كه اين لرزش ه��ا مي تواند احتمال 
رخداد زلزله اي قوي تر را هم باال ببرد. لذا به طور كلي 
مي توان گفت كه احتمال وقوع زلزله بزرگ تر نسبت 

به قبل باالتر رفته است. 

افت 75 درصدي معامالت ملكي 
در تهران طي آذر

رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه قيمت 
مسكن ١٥ درصد كاهش يافته است، گفت: شمار 
معامالت مس��كن در آذرماه در تهران ۷۵ درصد و 
در كل كشور ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته كاهش يافته است.مصطفي قلي خسروي 
در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت معامالت مسكن 
پايتخت در آذرماه، اظهار كرد: طي حدود يك ماه 
و نيم اخير بازار مس��كن در وضعي��ت انتظار قرار 
گرفته و قيمت ها ۱۰ ت��ا ۱۵ درصد كاهش يافته 
است.رييس اتحاديه مشاوران امالك ادامه داد: در 
۲۲ روز ابتداي آذر٩٩ تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خريد 
و فروش ملك در تهران به امضا رسيده كه كاهش 
۵۸ درصدي نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصدي 
نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان مي دهد.وي 
افزود: در كل كش��ور نيز در ۲۲ روز ابتداي آذرماه 
٩٩تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبايعه نامه )قرارداد خريد 
و فروش ملك( منعقد شده كه به ترتيب از كاهش 
۴۷ درصدي و ۳۳ درصدي نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل حكايت دارد.خسروي در واكنش 
به برخي اظهارنظرها كه مشاوران امالك را عامل 
گراني مس��كن مي دانند، تاكيد كرد: اين مساله به 
هيچ عنوان صحت ندارد. زيرا گران شدن مسكن به 
سود ما نيست. اگر براي يك خانه كه يك ميليارد 
توم��ان ارزش دارد، يك ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون 
تومان قيمت بگذارند س��خت فروخته مي ش��ود 
اما اگر ۹۰۰ ميليون تومان قيمت گذاش��ته شود 
راحت تر به فروش مي رود و مشاور امالك زودتر به 
حق كميسيون مي رسد.رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با اش��اره به صحبت محم��ود محمودزاده 
معاون وزير راه و شهرسازي كه اعالم كرد در صورت 
حذف آمار مناطق ۱ و ۳ متوس��ط قيمت مسكن 
به حدود ۲۰ ميليون تومان مي رس��د، گفت: اين 
صحبت درستي است. ملك هاي الكچري و بزرگ 
در منطقه يك )ش��ميران( وجود دارد و قيمت ها 
باالست. منطقه ۳ كه محدوده پاسداران محسوب 
مي شود هم از گذشته تا امروز محدوده گران قيمتي 
بوده است. منطقه ۶ نيز عمدتا اداري و گران است. 
اگر اين مناطق را از ميانگين قيمت ش��هر تهران 
بيرون بياوريم متوس��ط نرخ تهران از ۲۷ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان اعالم ش��ده از سوي وزارت راه و 
شهرسازي به طور محسوسي پايين مي آيد.خسروي 
اظهار كرد: ما نمي گوييم آم��ار دروغ بدهند بلكه 
مي گوييم بر اساس واقعيت مناطق نرخ ها را اعالم 
كنند. اگر آمار بر اين اس��اس باشد به آرامش بازار 
مسكن منجر مي شود. بايد همه كمك كنيم تا مردم 
خانه دار ش��وند. اينكه معامالت به طور محسوسي 
كاهش يافته به اين دليل است كه توان خريد پايين 
آمده و ما مي خواهيم كه قيمت ها كاهش پيدا كند. 
وي با اشاره به نوسانات قيمت مصالح ساختماني 
نيز گفت: بيش از ۸۵ درصد مصالح ساختماني توليد 
داخلي است كه نوسانات آن بر بخش ساخت و ساز 
و بازار مس��كن تاثير مي گذارد. اينكه ديگر دست 
بنگاه هاي امالك نيس��ت. پس چطور ما را مقصر 
گراني جلوه مي دهن��د. وي در خصوص تخلفات 
برخي بنگاه هاي امالكي گفت: من در تهران نديدم 
مش��اور امالكي زيرميزي بگيرد. اگر ببينم بدون 
اغماض برخورد مي كنم، همچن��ان كه با يكي از 
بس��تگانم برخورد و مغ��ازه اش را پلمب كردم كه 

رابطه مان قطع شد. 

درخواست تمديد مهلت 
اعطاي وام وديعه به مستاجران

در آستانه پايان مهلت پرداخت وام وديعه مسكن از 
سوي بانك ها، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و 
شهرسازي از پيگيري براي افزايش مهلت پرداخت 
وام اجاره به متقاضيان واجد شرايط خبر داد.مهلت 
پرداخت وام وديعه مسكن تا چند هفته ديگر يعني 
پايان دي ماه امس��ال به پرونده هاي معرفي ش��ده 
به بانك تمام مي ش��ود. در همي��ن رابطه، محمود 
محمود زاده روز يكش��نبه درب��اره آخرين وضعيت 
 اعطاي وام وديعه مسكن به ايرنا، گفت: براي ثبت نام 
مجدد وام وديعه تاكنون مهلت تمديد و زمان جديدي 
اعالم نشده اس��ت، اما براي تمديد مهلت پرداخت 
وام به واجدان ش��رايط، پيگير موافقت نظام بانكي 
هس��تيم.وي ادامه داد: قريب ۳۰۰ هزار نفر از ۷۰۰ 
هزار نفر ثبت نامي واجد ش��رايط نسبت به تكميل 
مدارك اقدام و به بانك ها معرفي ش��ده اند.به گفته 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تا روز يكشنبه قريب 
۱۴۴ هزار متقاضي، تسهيالت وام وديعه مسكن را 
دريافت كرده اند.وي گفت: برآورد دولت اين اس��ت 
كه به ٧٠٠ هزار نفر وام وديعه مسكن تعلق خواهد 
گرفت. اعتبار در نظر گرفته شده نيز ٢٠ هزار ميليارد 
است.سيستم بانكي تا پايان دي ماه به افراد معرفي 
شده كه مدارك خود را نزد بانك تكميل كردند اين 
وام را اعطا خواهد كرد، اما بس��ياري از مس��تاجران 
نگران هس��تند كه از اين زمان، جا بمانند و نتوانند 
مدارك خود را نزد بانك تكميل و وام بانكي را دريافت 
كنند ب��ه همين دليل درحال پيگيري هس��تيم تا 
باقي متقاضيان در صف هم بتوانند با تمديد مهلت 
پرداخت از س��وي بانك، وام اجاره را دريافت كنند.

رقم وديعه مسكن براي مستاجران تهران ۵۰ ميليون 
تومان، براي ساير كالن ش��هرها ۳۰ ميليون تومان 
و براي ش��هرهاي كوچك ۱۵ ميليون تومان است.

متقاضيان بايد پس از يك س��ال اص��ل وديعه را به 
 بانك بازگردانند و در عين حال سود اين تسهيالت

 ۱۳ درصد تعيين ش��ده اس��ت.گروه هاي مشمول 
دريافت تس��هيالت وام وديعه مس��كن، كارگران و 
حقوق بگيران ثابت با اولوي��ت ازدواج هاي جديد و 
خانواده هاي پنج نفر و بيشتر، مشموالن تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني  )ره( و سازمان بهزيستي 

كشور  همچنين زنان سرپرست خانوار هستند.

هاشمي: آمديم جلوي نيم طبقه را بگيريم، كل جماران را از دست  داديم

طي 8 ماه نخست 99 فقط 62  درصد از درآمدهاي تهران تحقق يافت

پشيماني  از تخريب  ملك  دولت  در جماران

افزايش نگراني از عدم تحقق درآمدهاي  شهري
گروه راه و شهرسازي| در دويست و پنجاه و هفتمين 
جلسه شورا، تحقق درآمدهاي شهرداري بررسي شد. 
حسن رس��ولي خزانه دار شورا گفت: در ۸ ماهه ابتداي 
امسال كاهش ۲۷ درصدي كسب درآمد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشتيم اما معادل ۶۲ درصد درآمدهاي 
شهر نسبت به بودجه محقق شده و ۳۸ درصد آن كسب 
نشده است. در جلسه ديروز شوراي شهر تهران، رسولي 
درباره گزارش حس��اب هاي درآمد شهرداري تهران و 
ارزيابي ميزان انطباق آن با بودجه مصوب را در دو بخش 
۸ ماهه و مهر و آبان ماه سال ۱۳۹۹، اظهار كرد: در بخش 
عملكرد حساب درآمد، شهرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب موظف ب��وده، در برش عملكردي ۸ ماهه خود 
نسبت به تامين منابع در سقف ۲۰ هزار و ۳۸۲ ميليارد 
تومان اقدام كند. طي اين دوره ۸ ماهه مبلغ ۱۲ هزار و 
۷۱۰ ميليارد تومان معادل ۶۲ درصد درآمد كسب كرده 
است. طي ۸ ماهه مذكور كسري عملكرد هفت هزار و 
۶۷۲ ميليارد تومان معادل ۳۸ درصد نسبت به بودجه 
 مصوب مشاهده مي ش��ود.وي ادامه داد: از كل درآمد

 ۸ ماهه )۱۲ هزار و ۷۱۰ ميليارد تومان( مبلغ ۴ هزار و 
۵۷ ميليارد تومان معادل ۳۲ درصد آن درآمد پايدار و 
۶۸ درصد آن درآمد ناپايدار است.خزانه دار شوراي شهر  
تهران درباره بخش عملكرد هزينه اي تصريح كرد: در 
اين دوره، شهرداري اجازه داشته حداكثر تا سقف اعتبار 
مصوب به مبلغ ۱۸ ه��زار و ۳۹۳ ميليارد تومان هزينه 
كند. طي دوره مذكور مبلغ ۱۲ ه��زار و ۸۰۵ ميليارد 
تومان )۷۰ درصد( هزينه در دفاتر ثبت شده كه از اين 
مبلغ ۹۴ درص��د آن به صورت پرداخت هاي نقدي و ۶ 
درصد آن غيرنقدي است.نايب رييس كميسيون برنامه 
و بودجه شوراي  شهر تهران درباره عملكرد حساب درآمد 
و هزينه ماه هاي مهر و آبان، اعالم كرد: در بخش عملكرد 
حساب درآمد، شهرداري تهران بر اساس بودجه مصوب 
شورا موظف بوده است، در برش عملكردي دو ماهه مهر و 
آبان نسبت به تامين منابع در سقف ۵ هزار و و ۹۵ ميليارد 
تومان اقدام كند. در اين دو ماه در مجموع مبلغ ۳ هزار 
و ۲۳۳ ميليارد تومان معادل ۶۳ درصد درآمد كس��ب 
شده است )در ماه مهر مبلغ ۹۵۱ ميليارد تومان ريال 
معادل ۳۷ درصد درآمد كسب شده و در ماه آبان مبلغ 
دو هزار و ۲۸۱ ميليارد تومان معادل ۸۹ درصد درآمد 

كسب شده است.( وي ادامه داد: از كل درآمد دو ماهه 
مهر و آب��ان )۳ هزار و ۲۳۳ ميليارد تومان( مبلغ هزار و 
۱۲۸ ميليارد تومان معادل ۳۵ درصد آن درآمد پايدار و 
۶۵ درصد آن درآمد ناپايدار است )از كل درآمد مهرماه 
۲۶درصد آن درآمد پايدار و ۷۴ درصد آن درآمد ناپايدار 
و از كل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پايدار و ۶۶ 
درصد آن درآمد ناپايدار است.( رسولي درباره عملكرد 
هزينه اي  نيز گفت: شهرداري تهران در دو ماه مهر و آبان 
تا سقف ۴ هزار و ۵۸۳ ميليارد تومان اجازه هزينه كرد 
داشته كه با اعالم مبلغ ۳ هزار و ۶۵ ميليارد تومان معادل 
۶۷ درصد مصارف خ��ود را در اين ۲ ماه منظور و ثبت 
كرده است. در مهر ماه با اعالم مبلغ هزار و ۲۴۵ ميليارد 
تومان معادل ۵۴ درصد مصارف خود را ثبت كرده، كه 
از اين مبلغ ۹۵ درصد آن به صورت پرداخت هاي نقدي 
و ۵ درصد آن غيرنقدي است. در آبان ماه با اعالم مبلغ 
هزار و ۸۲۰ ميليارد تومان معادل ۷۹ درصد از مصارف 
خود را ثبت كرده، كه از اين مبلغ ۷۹ درصد آن به صورت 

پرداخت هاي نقدي و ۲۱ درصد آن غيرنقدي است.

   89 درصد بودجه 8 دوازدهم كسب شد
 رس��ولي در تحليل اين گزارش گفت: بودجه مصوب 
۸ دوازدهم سال ۹۸ مبلغ ۱۲ هزار و ۵۵۲ ميليارد تومان 
بوده است كه از اين مبلغ ۱۱ هزار و ۱۷۹ ميليارد تومان 
آن معادل ۸۹ درصد درآمد كسب شده و در سال ۹۹ 
بودجه مصوب ۸ دوازدهم مبلغ ۲۰ هزار و ۳۸۲ ميليارد 
هزار تومان كه مبلغ ۱۲ ه��زار و ۷۱۰ ميليارد تومان 
معادل ۶۲ درصد آن درآمد كسب شده است. بنابراين 
كسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 
داشته و از ۸۹ درصد در سال ۹۸ به ۶۲ درصد در سال 
جاري رسيده است. كاهش ۲۷ درصدي كسب درآمد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، با توجه به ركود پيش 
آمده در فضاي كسب و كار  همچنين افزايش بودجه 
مصوب ۸ دوازدهم سال جاري نسبت به سال گذشته، 
اهتمام آقاي شهردار و همكاران به كاهش عدم تعادل 
منابع ومصارف را مضاعف مي كند.خزانه دار ش��وراي 
شهر تهران ادامه داد: كسب درآمد در مهر ماه ۳۷ درصد 
و در آبان ماه ۸۹ درصد اس��ت، كسب درآمد در مدت 
يك ماهه ۵۲ درصد افزايش داشته است. از كل درآمد 

۸ ماهه )۱۲ هزار و ۷۱۰ ميلي��ارد تومان( ۳۲ درصد 
آن درآمد پايدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت. 
در مدت مشابه سال گذشته از كل درآمد وصولي ۳۶ 
درصد آن درآمد پايدار و ۶۴ درصد آن درآمد ناپايدار 
اس��ت. هرچند درآمد پايدار نسبت به دوره هاي قبل 
افزايش داشته ولي نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
چهار درصد كاهش داشته اس��ت.به گفته رسولي از 
كل درآمد مهرماه )۹۵۱ ميلي��ارد تومان( ۲۶درصد 
آن درآمد پايدار و ۷۴ درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت. 
از كل درآمد آبان ماه ۳۴ درصد آن درآمد پايدار و ۶۶ 
درصد آن درآمد ناپايدار اس��ت. همچنين در گزارش 
ارايه ش��ده، هزينه هاي ۸ ماه��ه ۹۴ درصد نقدي و از 
۲۰درصد بودجه غيرنقد ۶ درصد تحقق يافته است. لذا 
كمافي السابق برطرف كردن موانع موجود و عملياتي 

شدن كل ۲۰ درصد منابع غيرنقد را انتظار دارم.

    زنگ  خطر كسب درآمد  در شهرداري
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت شوراي 
اسالمي ش��هر تهران نيز گفت: با توجه به گزارش ارايه 
شده، زنگ خطر تحصيل منابع درآمدي در شهرداري 
 تهران به صدا درآمده اس��ت. عدم تحق��ق ۳۸ درصد

 ۸ ماهه، نش��ان دهنده اين است كه ما فقط ۶۲ درصد 
منابع را تحصيل كرديم كه اي��ن رقم فقط براي بحث 
هزينه هاي اجتناب ناپذير شهري اعم از حقوق و دستمزد 
و نگه داشت بود.در تاييد سخنان فراهاني، رسولي عنوان 
كرد: كل درآمدهاي مناطق ۲۲ گانه شهرداري در يك 
روز آبان م��اه، زير ۶ ميليارد تومان بوده اس��ت.رييس 
كميته بودجه و نظارت شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
غير از اين در خصوص بحث درآمدهاي شهرسازي هم 
مي بينيم حدود ۷۲ درصد منابع تحصيل شده است. 
قبال گفته مي شد درآمدهاي شهرسازي خوب حاصل 
مي ش��ود و ۱۰۰ درصد اس��ت. در صورتي كه اينگونه 
نيست. او ادامه داد: بدترين وضعيت را در خصوص منابع 
غير نقد مي بينيم. در ۸ ماهه سال ۹۹ فقط ۷۳۷ ميليارد 
تومان از اين منابع تحصيل شده كه نشان دهنده عدم 
وجود اراده اي در تحصيل منابع غير نقد در شهرداري 
تهران است.فراهاني بيان كرد: درآمدهاي شهرسازي با 
توجه به اينكه شوراي شهر با شهر فروشي مخالفت كرده 

و تراكم مجاز را در چارچوب طرح تفضيلي مجاز دانسته 
است، دچار مشكل شده است. بنابراين سياست گذاري 
مبتني بر تشويق و تسهيل پرداخت در بحث شهرسازي 
به منظور تحريك پروانه ساختماني بسيار مهم است.

او تاكيد كرد: با توجه به شرايط پيش آمده درچهار ماه 
آينده بايد چند كار انجام دهيم. اول بايد تامين منابع و 
مصارف غير نقد شهرداري را در چارچوب دستورالعمل 
و اختيارات فع��ال كنيم. همچنين جلب مش��اركت 
سرمايه گذاري كنيم. بحث سياست گذاري مبتني بر 
تشويق و تسهيل در بخش شهرسازي هم بايد مورد توجه 
قرار گيرد. رييس كميته بودجه و نظارت شوراي اسالمي 
شهر تهران عنوان كرد: سياس��ت كاهش زمان صدور 
پروانه بايد در دس��تور كار قرار گيرد. توجه به مديريت 

كاهش هزينه هم بايد مد نظر باشد.

   كسري منابع در بودجه 1400
محمود ميرلوحي، ريي��س كميته اقتصادي و تنظيم 
مقررات شوراي اسالمي شهر تهران نيز در ادامه گفت: 
به نظر مي آيد كه بايد يك هشدار و اعالم توجه به همه 
دوستان، به ش��هرداران مناطق و بخش هاي مختلف 
داده شود. او اضافه كرد: طبق گزارشي كه ارايه شد، در 
صدور پروانه نس��بت به همين زمان در پارسال حدود 
۱۵۰ پروانه از نظر تعداد پروانه كسري صدور داريم و از 
نظر مقدار سطح اشغال ساخت هم كمبود داريم و اين 
بخش كاهش دارد. ميرلوحي يادآور شد: مسائل كرونا و 
بحران كرونا هم هست. ساير مشكالت ديگري هم وجود 
دارد. بايد همكاران ما در شهرداري اهتمام جدي داشته 
باشند. در درآمدها فقط ۱۶۰۰ ميليارد تومان نسبت به 
پارسال اضافه درآمد داريم و درصدي كه فرمودند، شايد 
۲۷ درصد كمتر از پارسال و دوره مشابه باشد اما از نظر 
هزينه حدود ۳ هزار ميليارد تومان هزينه هاي ما اضافه 
شده اس��ت. او بيان كرد: آبان و آذر تمام شد ولي هنوز 
آثار و نشانه هاي تحقق اين قول ها را نه در بودجه و نه در 
درآمدها مالحظه نمي كنيم. تا قبل از اينكه بودجه سال 
۱۴۰۰ به صحن بيايد، بايد تكليف اين نكات مشخص 
شود. بايد ببينيم دوستان در شهرداري همت مي كنند 
كه بودجه ۹۹ محقق ش��ود يا نه. اگر اين روند باشد از 

همين جا اعالم نگراني براي بودجه ۱۴۰۰ مي كنم.



فعاالن فضاي مجازي با بررس��ي كارنامه فعاليت شبكه 
آموزشي »شاد«، انحصارگري آموزش و پرورش در اين حوزه 
و نيز مشكالت زيرساخت هاي ارتباطي اين شبكه را مورد 
انتقاد قرار دادند. محفل هم افزايي فعاالن فضاي مجازي پاك 
به موضوع نقص هاي اجراي شبكه آموزش دانش آموزان با 
محوريت بررسي مشكالت موجود بر سر راه استفاده كارآمد 
همه دانش آموزان از »شاد« اختصاص يافت. فعاالن فضاي 
مجازي با برش��مردن نقايص مربوط به شبكه »شاد« به 
دليل آنكه اين شبكه به جاي پلتفرم آموزش مجازي از يك 
پلتفرم پيام رساني بهره     مي برد، تاكيد كردند كه با وجود همه 
مشكالت، »مجموعه جامعه فني و فرهنگي، اين اعتقاد را 
دارد كه با وجود همه نقص ها، شبكه شاد مي تواند در نظام 

آموزش كشور اثرگذار باشد و بايد پشتيباني شود.«
محمدحس��ين انتظاري، پژوهش��گر سياس��ت گذاري 
فضاي مجازي با بيان اينكه پي��ش از كرونا درباره آموزش 
مجازي در كشور، نگاه لوكس و مكمل وجود داشت، گفت: 
كرونا باعث شد كه به آموزش مجازي توجه ويژه شود. وي 
با بيان اينكه سال گذشته وزارت ارتباطات تفاهمنامه اي 
با وزارت آموزش و پرورش منعقد كرد و قرار بود تا انتهاي 
آن سال دسترسي را براي همه مدارس ايجاد و مدارس را 
هوش��مند كند، گفت: همان زمان انتقادات جدي به اين 
موضوع وارد شد كه اصال تعريف هوشمندسازي مدارس 
چيست نهايتا آنچه كه عنوان شد اين بود كه يك دسترسي 
به مدارس براي اينترنت داده شود. قرار بود تا انتهاي سال 
۹۸ اين وعده اجرايي شود اما هنوز هم     مي بينيم كه خيلي 
از مدارس مشكل دارند و عمال آن تفاهمنامه به اجرا نرسيد 
و حتي با فشار كرونا هنوز هم خيلي جاها با مشكل مواجه 
هستند. انتظاري با اش��اره به اينكه تمامي كم كاري هاي 
دولتي با شيوع كرونا عيان شد، ادامه داد: كرونا باعث شد 
كه خيلي از دستگاه ها نشان دهند كه آمادگي ورود به عصر 
فضاي مجازي را ندارند. براي مثال وزارت آموزش و پرورش 
نش��ان داد كه آمادگي الزم را براي ورود به فضاي مجازي 
نداشته است. مشكل اصلي اين است كه آموزش و پرورش 
اقتضاي حوزه فضاي مجازي را درست متوجه نشده است. 
با وجودي كه براي انتقال آموزش از فضاي حقيقي به فضاي 
مجازي، بايد روش ها تغيير يابد اما آموزش و پرورش سعي 
كرده كه نگاه سلسه مراتبي و س��نتي خودش در فضاي 
حقيقي را عينا در فضاي مج��ازي بازتوليد كند و خيلي 
از ايراداتي كه هم اكن��ون در آموزش مجازي با آن مواجه 
هستيم، به دليل همين نگاه است. وي با بيان اينكه وزارت 
آموزش و پرورش، »ش��اد« را در دل خودش و با مالكيت 
خودش ايجاد كرد، گفت: پيش از اين قرار بود براي آموزش 
مجازي از ساير      پيام رسان هاي بومي نيز استفاده شود، اما 
همه      پيام رسان   ها كنار گذاشته شدند و »شاد« به صورت 

انحصاري در دل آموزش و پرورش رشد پيدا كرد.

    ايجاد شبه انحصار
در نظام آموزش مجازي كشور

اين پژوهش��گر فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه اين نگاه 
تصدي گرانه از قديم در آموزش و پرورش وجود داشته است، 
ادامه داد: به دليل اين رويكرد، حتي در خارج از مدارس نيز 
آموزش الكترونيك، هيچ وقت وضعيت مناسبي پيدا نكرد؛ 
چرا كه آموزش و پرورش به دنبال حفظ تصدي گري خود 
بود و به همين دليل در مقابل توزيع نرم افزارهايي كه از اين 
وزارتخانه مجوز     مي گرفتن��د، مقاومت     مي كرد. انتظاري 
اضافه كرد: متاس��فانه پرونده وزارت آم��وزش و پرورش 
در حوزه آموزش مجازي هميش��ه با يك رويكرد سنتي 

و نامناس��ب همراه بوده اس��ت، گفت: هم اكنون نيز اين 
رويكرد امتداد پيدا كرده و منجر به ايجاد شبه انحصاري 
در زمينه آموزش مجازي با »ش��اد« شده است. به همين 
دليل امتيازات وي��ژه اي از جمله ترافيك رايگان براي اين 
شبكه تعريف ش��ده كه بازي نامتوازني را ميان »شاد« و 
ساير بازيگران اين حوزه ايجاد كرده است. وي بسياري از 
ناكارآمدي   ها و ايرادات و انتقاداتي كه »شاد« با آن مواجه 
است را مربوط به اين انحصار دانست و تاكيد كرد: اگر اجازه     
مي داديم در اين عرصه، ديگران هم وارد شوند و نوآوري و 
ارايه خدمات داشته باشند و آموزش و پرورش نيز تنها نقش 
تنظيم گر داشت، ش��اهد ايجاد يك رقابت سالم در حوزه 
آموزش مجازي كشور بوديم. اين پژوهشگر گفت: كرونا 
فرصتي ايجاد كرد كه ما رويكردهاي سنتي را اصالح كنيم 
اما در آموزش و پرورش اين اتفاق نيفتاد و رويكرد سنتي به 
جد ادامه يافت. آموزش مجازي     مي توانست نقطه عطف 
در آموزش و پرورش باشد اگر اين وزارتخانه در نقش يك 
تنظيم گر به بازيگران مختلف مجوز     مي داد و يك رقابت 
سالم ايجاد     مي كرد. وي با اشاره به دفاع آموزش و پرورش 
از اين تصميم با توجه به مدت زمان محدود براي ارايه يك 
سيستم قوي و همكاري با يك اپراتور براي پشتيباني آن، 
گفت: پيام رسان هاي داخلي معتقدند كه توانايي پشتيباني 
از درخواست هاي آموزش مجازي را داشتند و در صورتي كه 
به آنها مجوز داده     مي شد، فضا براي ارايه خدمات گشايش 
يافته و ارايه خدمات تقويت     مي ش��د. اما وزارت آموزش و 
پرورش با قرارداد ۱۵ ساله كه با پيمانكار »شاد« بست، نقش 
تنظيم گري خود را از بين برد. به گفته انتظاري، زيرساخت 
اصلي شبكه »شاد«، يك زيرساخت      پيام رساني و نه آموزش 
مجازي است. اين درحالي است كه استارت آپ هاي زيادي با 
محوريت آموزش در كشور وجود دارد كه     مي شد در آموزش 

مجازي به آنها باز داد و آنها را فعال كرد. 

    لزوم تقويت استقالل
و حاكميت آموزش كشور

محمدمه��دي حبيب��ي عضو هي��ات مدي��ره جمعيت 
توسعه گران فضاي مجازي پاك نيز در اين نشست گفت: 
ما اگر بتوانيم پلتفرمي مانند »شاد« را به نحوي جلو ببريم 
كه يكي از پلتفرم هاي قوي كش��ور باشد، بخش خوبي از 
استقالل و حاكميت آموزش كش��ور در اختيار خودمان 
خواهد بود. وي با هش��دار درخصوص برخ��ي اقدامات از 
سوي عده اي براي ارايه بورس تحصيلي خارج از كشور به 
      دانش آموزان دبيرستاني به صورت آنالين، گفت: بايد به اين 

موضوعات بيشتر توجه شود. حبيبي با اشاره به حضور بيش 
از ۱۲ ميليون دانش آموز بر بستر آموزش مجازي »شاد« 
گفت: بايد ايرادات اين شبكه به صورت واقعي حل شود. چرا 
كه ما اين شبكه را يكي از المان هاي قدرت در فضاي مجازي     
مي دانيم. وي با اشاره به انتقادي كه به شبكه »شاد«    مي شود، 
ادامه داد: موضوع اين است كه ريشه »شاد« پيام رسان بوده 
و شبكه آموزشي نيس��ت و تاكيد بر اين است كه اگر قرار 
بود انحصاري هم در اين حوزه اتفاق بيفتد، بهتر بود كه از 
طريق يك پلتفرم در حوزه آموزش مجازي انجام     مي شد. 
اين فعال فض��اي مجازي با بيان اينكه البته گام آموزش و 
پرورش براي فراهم كردن اين زيرساخت براي اين حجم 
استفاده از آموزش مجازي، جاي تقدير دارد، گفت: اگر بستر 
»شاد« نبود هم اكنون       دانش آموزان بايد به جاي بستر بومي 
از شبكه هاي خارجي استفاده     مي كردند. وي      پيام رسان   ها 
را طاليه داران استقالل فضاي مجازي كشور عنوان كرد و 
افزود: برخي حتي دنبال اين بودند كه شاد نباشد و بروند 
دنبال واتس اپ و اينس��تاگرام و تاكيدش��ان اين بود كه 
همه چيز را خارجي   ها انجام دهند. هنوز هم به دنبال اين 
هستند كه بگويند ديديد پروژه هاي داخلي شكست خورد و 
ما نمي توانيم اين بخش را توسعه دهيم اما ما افتخار     مي كنيم 
به همه كدنويسان و برنامه نويسان كشورمان و تاكيدمان اين 

است كه بايد موانع اين پروژه برطرف شود.

   »شاد« پاسخ به مقتضيات بود و نه به مطلوبات
رسول جليلي عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي 
با تاكيد بر اينكه »ش��اد« پاسخ به مقتضيات بوده و نه 
پاسخ به مطلوبات، ادامه داد: اگر شاد نبود به جاي اين 
امكانات نسبي كه       دانش آموزان هم اكنون در اختيار 
دارند بايد از تلگرام، واتس اپ و اينس��تاگرام استفاده     
مي شد. اين سه ش��بكه از نظر فني شايد بهتر باشند 
اما نامطلوب تر نيز هس��تند. وي با بي��ان اينكه بايد از 
وزير آموزش پرورش براي بنيانگذاري »شاد« تقدير 
كرد، افزود: وزراي گذشته ظرف ۹ سال اخير اين كار را 
انجام ندادند. البته يك بحث هم مربوط به كيفي بودن 
و مشكالت اين شبكه است كه بحث ديگري است. اما 
اصل بناي »شاد« كار درس��تي بود. به گفته جليلي، 
اينكه معماري شبكه »ش��اد« متمركز است، يكي از 
مشكالت اين شبكه است، چرا كه معماري متمركز به 
درد اين شبكه نمي خورد و بهتر است كه يك سامانه با 
معماري كامال توزيع شده، در اين زمينه اجرا     مي شد. 
از س��وي ديگر، وزارت آموزش و پرورش بايد از ساير      

پيام رسان هاي داخلي بخواهد به اين پلتفرم سرويس 
دهند و      پيام رس��ان هاي بومي هم خودش��ان را از اين 

طريق معرفي كنند.

    دغدغه فرهنگيان در »شاد«
س��يد مهدي خزايي، فعال فرهنگي نيز توجه به آموزش 
مجازي را ب��راي ارتقاي كيفيت و عدالت آموزش��ي يك 
ضرورت اساسي عنوان كرد و گفت: در كارنامه »شاد« آنچه 
كه واضح است اين است كه با وجود گام هايي كه برداشته 
شده اما موفقيت هاي چنداني حاصل نشده است. »شاد« 
 )LMS( را به هيچ عنوان نمي توان يك پلتفرم آموزش��ي
دانس��ت. اين ش��بكه يك تصويري از ارايه خدمات است 
كه با توجه به مقتضيات زمان پاس��خگوي جمع كثيري 
از       دانش آموزان اس��ت. خزايي با اشاره به اينكه اين شبكه 
در حوزه عدالت آموزشي نيز موفق نبود، خاطرنشان كرد: 
مدارس و مناطقي كه به منابع مالي بهتري دسترسي دارند 
از شبكه ها و بسترهاي ديگري به جز شاد استفاده     مي كنند 
و مناطق كمتر برخورد به ناچار از پلتفرم »شاد« با كيفيت 
پايين تر بهره     مي برند. اين فعال فرهنگي مشكالت فني 
بر مبناي تجارت زيسته در بستر »شاد« را سرعت پايين 
شبكه به ويژه در زمان آپلود فايل   ها عنوان كرد و گفت: تعداد 
كندي هاي شبكه بيش از ساير شبكه ها است و مكانيزم 
عضويت در اين شبكه نيز جاي سوال دارد. چرا هركس كه 
دوست داشته باشد     مي تواند عضو اين شبكه شود، اين امنيت 
شبكه را با مشكل روبرو     مي كند. در اين شبكه مديران ابزاري 
براي كنترل و نظارت آموزشي ندارند؛ هيچ جايگاهي براي 
كادر آموزش درنظر گرفته نشده است و نبود نسخه IOS و 
عدم امكان جست وجوي مطالب گروه و نبود جريان تعاملي 
از ديگر مشكالت اين شبكه است. خزايي با اشاره به نبود 
ابزار براي ارايه بازخورد به تكاليف       دانش آموزان در اين شبكه 
افزود: تماس هاي صوتي و تصويري بعد از گذشت ۱۷ دقيقه 
در ش��اد دچار مشكل     مي شود و اين شبكه محتواي غني 
ندارد. وي گفت: آمار غيررسمي از نرخ حضور       دانش آموزان 
در »شاد« براي باالترين حضور ۷۵ درصد و براي پايين ترين 
فعاليت ۲۹ درصد اس��ت كه مربوط به استان سيستان و 

بلوچستان     مي شود.

    وزارت ارتباطات، زيرساخت هاي شاد را
به درستي تامين نكرد

مهدي اميري كارشناس فضاي مجازي نيز با اشاره به 
مشكالت »شاد« گفت: تجربه شبكه »شاد« در همان 
خدمات پايه نشان داد كه سيستم بعضا دچار مشكل     
مي ش��ود و       دانش آم��وزان ناچار ب��ه پلتفرم هاي ديگر 
خارجي مراجعه     مي كنند. در شاد سرويس هاي آپلود 
و دانلود فايل تكس��ت و در پيك ترافيك دچار مشكل     
مي شود. اميري با بيان اينكه البته ما هيچ وقت تجربه 
شاد را نداشتيم، گفت: تاكنون هيچ وقت مصرف پهناي 
باندي به اين اندازه را به صورت همزمان تجربه نكرديم. 
نمودارهاي پيك مصرف كاربران نيز نشان     مي دهد كه 
دولت يا نهادهايي كه وظيفه تامين زيرس��اخت هاي 
ارتباطي را داش��تند، يك روال عادي را پيش گرفتند و 
يك امكانات فوق العاده اي براي اين شبكه فراهم نكردند. 
وي گفت: س��رمايه گذاري در شاد بي نظير است و اين 
سرمايه گذاري قابل مقايسه با س��رمايه گذاري دولت 
براي حمايت از      پيام رسان هاي بومي، نيست. اين تحول 
بنيادي اگر تقويت شود، ما مطمئن هستيم به جاهاي 

خوبي در اين حوزه     مي رسيم. 

يادداشت

ادامه از صفحه اول
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صداوسيما قافيه 
را به فضاي مجازي باخت

پرسپوليس تهران روز شنبه، 
به مصاف اولسان كره جنوبي 
رفت و مغلوب ش��د، اما شايد 
يكي ديگر از مغلوبان اين ديدار، 
صداوسيمايي بود كه اگرچه تا 
چند سال پيش، در ديدارهاي 
فوتبالي صدها و هزاران بيننده 
را پ��اي اين جعب��ه جادويي 
ميخكوب مي كرد، اكنون خاصيت جادوي��ي خود را از 
دست داده و رقابت را به فضاي مجازي واگذار كرده است 
و از طرف ديگر، اين فضا در حالي كه شامل پيام رسان ها 
و شبكه هاي اجتماعي بومي مي شود، اما عمده كاربران را 
به سمت شبكه هاي اجتماعي خارجي هدايت كرده است. 
زماني كه اعالم شد بازي فينال از صفحه رسمي اينستاگرام 
فارسي كنفدراسيون فوتبال آسيا پخش مي شود و اين 
كنفدراسيون، گزارشگري بازي را به عادل  فردوسي پور، 
ش��خصيت محبوب بين فوتبالي ها و حتي بس��ياري از 
غيرفوتبالي ها س��پرده كه اگرچه پيش از اين هم با كنار 
گذاشته شدن از برنامه فوتبالي نود، زاويه اش با مسووالن 
صداوسيما و مدير شبكه سه مشخص شده و به تازگي هم 
با صحبت هايي از جانب آنان معلوم شد به شدت مغضوب 
اس��ت، درحالي كه تا پيش از آن اين صفحه كمتر از نيم 
ميليون فالوئر داش��ت، در مدت زم��ان كوتاهي، تعداد 
فالوئرهاي اين صفحه به آستانه ۳ ميليون رسيد. اگرچه 
مخالفاني كه همواره ساز مخالفت كوك مي كنند عنوان 
كردند بسياري از فالوئرهايي كه در اين مدت به صفحه 
AFC اضافه شده، فالوئرهاي فيك هستند، اما رسيدن به 
ركورد ۸۰۰ هزار تماشاگر برنامه زنده فوتبال از اين صفحه، 
آن هم در حالي كه تنها با آي پي ايران قابل مشاهده بود و 
بسياري از خارج نشينان هم نتوانستند سهمي از اين آمار 
داشته باشند، نشان داد حتي اگر بسياري از اين فالوئرها 
تنها براي دهن كجي ب��ه بدخواهان عادل اقدام به دنبال 
كردن صفحه اينستاگرام AFC  كرده  باشند، اما حداقل 
۸۰۰ هزار نفر ترجيح داده اند بازي را نه از شبكه سه سيما، 
ن��ه از راديو و نه حتي پخش  كننده ه��اي داخلي، بلكه از 
يك شبكه اجتماعي خارجي كه البته به بهاي اينترنت 
بين الملل هم برايش��ان تمام مي شود، تماشا كنند. اين 
موضوع در حالي دس��تمايه شوخي هاي كاربران فضاي 
مجازي شده كه در مقابل، مس��ووالني كه همواره لزوم 
حمايت از پيام رسان هاي بومي را مطرح مي كنند، از وزير 
ارتباطات گله كردند كه چرا حافظ منافع اينستاگرام شده و 
از مردم خواسته براي اينكه اينستاگرام پاسخگوي كاربران 
باشد، به مردم گفته كه از دانلود هاي حجيم پرهيز  كنند 
تا مانع پخش زنده اين برنامه نشوند. اگرچه محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پيش 
از آغاز بازي پرس��پوليس و اولس��ان از كاربران اينترنتي 
خواست دانلودهاي حجيم خود را متوقف كنند تا گزارش 
فوتبال با مشكل مواجه نشود، اما آيا مردم نياز به مشاوره اي 
داشتند كه به آنها بگويد از كدام شبكه و خروجي بازي را 
تماشا كنند؟ صرف كيفيت شبكه پخش   كننده كه شامل 
كيفيت تصوير و البته در مورد بازي فوتبال، گزارش��گر 
بازي است، باعث مي شود تماشاگر فوتبال انتخاب كند 
كه از چه راهي به تماش��اي بازي بنشيند، كما اينكه اين 
۸۰۰ هزار نفر در بيش��ترين حال��ت كه به طور ميانگين 
۶۰۰ هزار تماشاگر مي شدند، به هر دليل اينستاگرام را به 
صداوسيما و شبكه هاي اجتماعي داخلي ترجيح دادند. به 
نظر مي رسد انتقاد از اينكه چرا شخص مسوول از مردم 
خواسته دانلودهاي حجيم را هنگام مسابقه متوقف كنند 
تا ترافيك شبكه مانع تماشاي بازي نشود، آدرس غلطي 
است از همان نمونه هايي كه هنگام فيلترينگ تلگرام به 
بهانه حمايت از پيام رسان هاي داخلي دادند و هنوز هم 
اين پيام رسان بيش از تمامي پيام رسان هاي بومي، كاربر 
دارد كه زحمت روشن كردن فيلترينگ و بهاي اينترنت 
بين الملل را به جان مي خرند تا بتوانند از خدماتي كه اين 
پيام رسان  فيلترشده ارايه مي دهد استفاده كنند. به نظر 
مي رسد رغبت و تمايل مردم به ابزارهاي اجتماعي داخلي 
را بايد در جايي ديگر جست وجو كرد و اشاره تلويحي وزير 
ارتباطات به يك شبكه اجتماعي، بهانه  مناسبي نيست 
كه چرا مردم در شبكه هاي بومي حضور حداقلي دارند و 

همچنان شبكه هاي خارجي را ترجيح مي دهند.

صنعت رشد كرده است  اما...!
 اين روندهاي بسيار نگران كننده ريشه در غلبه الگوهاي 
غلط توسعه صنعتي طي چند دهه و شدت گيري آن 
متاسفانه در يكي دو س��ال اخير و اوج گيري تحريم ها 
دارد. در اين الگوهاي غلط در بعد بيروني خودكفايي يا 
جايگزيني واردات و در بعد دروني تامين نيازهاي ضروري 
و معيشتي جامعه يا تامين نيازهاي داخلي توليد و اشتغال 
با تاكيد بر حمايت از مصرف كننده در مقابل توليد كننده 
داخلي يا رقيب جهاني سلطه داشته است. در حالي كه 
آنچه مي تواند صنعت كشور را به معناي واقعي رشد دهد 
و در جايگاه شايسته خود بنشاند الگويي است كه در بعد 
بيروني قابل رقابت در سطح منطقه اي و جهاني باشد و 
در داخل بتواند به افزايش رفاه جامعه از طريق افزايش 
درآمد سرانه بينجامد. در الگوي توسعه صنايع مبتني بر 
منابع طبيعي و صنايع سنگين مانند فوالد و پتروشيمي 
و صنايع مصرفي نهايي براي بازار داخل، مدار توس��عه 
همچنان بر محور نفت و درآمدهاي نفتي مي چرخد و 
نتيجه آن نيز ضعف توليد و دولت و فقر مصرف كننده و 
رانتي بودن اقتصاد است. در حالي كه اگر در جهت غلبه 
توسعه صنعتي مبتني بر صنايع مصرفي با دوام به عنوان 
لكوموتيو صنع��ت و داراي مزيت هاي رقابتي حركت 
مي شد، هم رشد كمي حاصل مي آمد و هم توسعه كيفي 
و تكنولوژيك و صنعت كشور را به بازارهاي جهاني گره 
مي زد و جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي را نيز فراهم 
مي نمود.   ش��ايد هنوز دير نشده باشد بتوان با توجه به 
امكان خاتمه تحريم ها، بار ديگر قطار صنعت را به مدار 

و ريل درست خود بازگرداند. اميد است چنين شود.

سهم گوگل از خريدهاي
پلي استور دردسرساز شد

طبق گزارشي جديد س��ه ايالت امريكا قصد دارند 
شكايتي درباره سهم ۳۰ درصدي گوگل از عضويت 
و خريد در اپليكيشن هاي پلي استور ثبت كنند. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، گوگل در حال حاضر 
با چند شكايت آنتي تراست )ضدانحصار( در سراسر 
جهان روبرو اس��ت و احتمااًل در ماه آينده ميالدي 
نيز به آنها افزوده ش��ود. درهمين راستا بلومبرگ 
فاش كرده حداقل سه ايالت امريكا )يوتا، كاروليناي 
شمالي و نيويورك( مش��غول بررسي هزينه هايي 
هستند كه اين شركت از فروش عضويت و خريد در 
اپليكيشن ها به دست مي آورد. دادستان هاي كل هر 
سه ايالت مشغول آماده سازي شكايت ضدانحصار 
عليه گوگل هستند كه احتماالً در ژانويه ۲۰۲۱ ثبت 
خواهد شد. هم اكنون سهم گوگل از عضويت هاي 
پلي اس��تور و خريد در اپليكيشن ۳۰ درصد است. 
هر چند يك س��ال پس از عضويت، س��هم گوگل 
به ۱۵ درصد كاه��ش مي يابد. اپل نيز همين روند 
را اجرا مي كند اما بلومبرگ اش��اره نكرده مقامات 
ايالتي محلي عليه اپل نيز ش��كايت ثبت مي كنند 
يا خير. كميسيوني كه ش��ركت ها از اپليكيشن ها 
دريافت مي كنند به يكي از چالش هاي ميان آنها و 

توسعه دهندگان تبديل شده است.

حمله سايبري به ۲۰۰ شركت
و سازمان دولتي در جهان

بنا بر اعالم يك ش��ركت امنيت سايبري در امريكا 
حدود ۲۰۰ ش��ركت و س��ازمان دولتي هدف يك 
حمله هكري قرار گرفتن��د. به گزارش مهر به نقل 
از بلومب��رگ، به گفته ش��ركت امنيت س��ايبري 
»ركوردد فيوچر« در امريكا و ۳ تن از كارشناس��ان 
شركت كننده در تحقيقات، حداقل ۲۰۰ سازمان 
از جمله آژانس ها و ش��ركت هاي دولتي در سراسر 
جهان به عنوان بخش��ي از حمله سايبري روسيه 
هك ش��ده اند. در اي��ن حمله از يك درپش��تي در 
نرم افزار مديريت ش��بكه اوريون متعلق به شركت 
SolarWinds Corp اس��تفاده ش��ده ت��ا به 
سازمان ها حمله ش��ود. تعداد دقيق قربانيان اين 
حمله هكري هنوز مش��خص نيس��ت اما ۱۸ هزار 
مشتري اين شركت آپديت كد خطرناكي دريافت 
كرده اند كه ش��امل يك در پش��تي است. هكرها با 
استفاده از اين در پش��تي قصد نفوذ به شبكه هاي 
رايانه اي و اطالعات حس��اس را داشته اند. شركت 
»ركوردد فيوچر« در ماساچوس��ت تاكنون ۱۹۸ 
قرباني را شناسايي كرده كه با استفاده از اين شيوه 
هك شده اند. س��ه تن از تحليلگران اعالم كرده اند 
تحقيقاتشان نشان داده حداقل ۲۰۰ شركت قرباني 
هكرها ش��ده اند. البته نه ركوردد فيوچر و نه افراد 
درگير در تحقيق��ات نام قربانيان را فاش نكرده اند. 
اما پيش بيني مي ش��ود با افزايش تحقيقات تعداد 
شركت هاي قرباني نيز بيشتر شود. دليل اين حمله 

هكري مشخص نيست.

موفقيت »همراه اول« در جذب 
مشترك از اپراتورهاي جوان تر

ط��رح ترابردپذي��ري ش��ماره ها )MNP( پس از 
س��ال ها اما و اگر در مفهوم، درنهايت در دهه فجر 
س��ال ۱۳۹۴ به صورت آزمايش��ي راه ان��دازي و از 
۲۷ارديبهشت ۱۳۹۵ پياده شد و اپراتورها موظف 
به اجراي اين طرح شدند. به گزارش ايلنا و براساس 
داده هاي س��ازمان تنظي��م مق��ررات و ارتباطات 
راديوييترابردپذيري يعني ش��ما با حفظ شماره و 
بدون عوض شدن كد و ش��ماره تلفن همراه خود، 
فقط اپراتور خود را ع��وض و از مزاياي اپراتورهاي 
ديگر استفاده كنيد و يا خدمات اپراتور متبوع خود 
را با ديگر اپراتورها بس��نجيد. به معناي س��اده تر، 
ترابردپذيري يعني شما با حفظ شماره و بدون عوض 
شدن كد و شماره تلفن همراه خود، فقط اپراتور خود 
را عوض و از مزاياي اپراتورهاي ديگر استفاده كنيد 
و يا خدم��ات اپراتور متبوع خود را با ديگر اپراتورها 
بسنجيد. با وجود اينكه رنج ترابردپذيري تنها در سال 
اول، افزايشي شديد داشت اما اكنون ميزان ترابرد 
به كمتر از سال اول رس��يده و اين نشان از »اشباع 
درخواس��ت ها« يا به عبارتي به سرانجام رسيدن 
نتيجه نهايي اين طرح ملي دارد. براساس داده هاي 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي، 
تاكنون يك ميليون و ۳۵۷۱۸۰ نفر درخواس��ت 
ترابرد داشته اند كه از اين تعداد ۵۹۸۴۳۳ مشترك 
از ايرانس��ل به هم��راه اول و ۶۲۴۴۸ مش��ترك از 
رايتل به اين ش��ركت مهاجرت كرده اند. در مقابل، 
۵۶۲۶۵۷ مشترك از همراه اول به شبكه ايرانسل و 
حدود ۲۵۴۸۳ مشترك از همراه اول به شبكه رايتل 
منتقل شده اند.اين نسبت، حكايت از اين دارد كه 
همراه اول توانسته بيشترين جذب مشتركان تلفن 
همراه را در طول اجراي ط��رح ملي ترابردپذيري 
شماره هاي تلفن همراه داشته باشد؛ به عبارت ديگر 
مشتركان اپراتورهاي جوانتر كشور نظير ايرانسل و 
رايتل ترجيح داده اند به شبكه اپراتور با سبقه بيشتر 
)همراه اول( بپيوندند. در مجموع آمارهاي رسمي 
نش��ان مي دهد تمايل براي ترابرد بسيار كم شده 
است. بر اين اساس مي توان تحليل قطعي و دقيقي 
از وضعيت ترابردپذيري داشت. در نتيجه بر خالف 
تصور اغلب كارشناسان كه تصور مي كردند با اجراي 
ترابردپذيري، »همراه اول« بيش��ترين خسارت را 
متحمل شود و مشتركانش به سيار اپراتورها كوچ 
كنند اما توانسته بيشترين جذب مشترك را در طول 
اين طرح داشته باشد و از اپراتورهاي جوانتر جذب 

مشترك داشته باشد.

آموزش و پرورش آمادگي الزم براي ورود به فضاي مجازي را نداشت

اقدامات حمايتي اپراتور اول كشور از كسب و كارها، سازمان ها و مردم در دوران كرونا 

انتقاد از مشكالت زيرساخت هاي ارتباطي شاد 

همراه اول، همراه مردم عليه كرونا 
از ديگر اقدامات شركت همراه اول در راستاي مسووليت 
اجتماعي، مي توان به مشاركت با س��ازمان حج در تهيه 
غذاي مخصوص بيماران كرونايي، كمك به ايجاد اشتغال 
و رونق كس��ب و كارهاي آس��يب  دي��ده از  كرونا و تهيه و 
توزيع بسته هاي معيشتي براي اقشار محروم جامعه اشاره 
كرد. به گزارش پايگاه ۵۹۸، بروز بيماري كرونا كه از اواخر 
سال گذش��ته در كشورمان به وجود آمده است باعث شد 
تا شيوه ها و راه هاي مختلف براي قطع زنجيره انساني به 
عنوان راهكاري براي خروج از اين مس��اله پياده شود كه 
اين راهكارها شامل استفاده از ماسك، دستكش، در خانه 
ماندن، رعايت فاصله يك تا ۲ متري، شست و شوي مرتب 
دست و ضدعفوني مي باشد. اما رعايت تمام اين راهكارها به 
تنهايي براي مقابله با كوويد۱۹ كافي نبود و در كنار اين موارد 
تمام شركت ها و سازمان ها به كمك مردم آمده و در راستاي 
مسووليت اجتماعي خود به كمك براي مقابله با اين ويروس 
منحوس پرداختند. موضوع مسووليت اجتماعي سازمان ها 
نسبت به شهروندان و عامه مردم ازجمله موضوعات مهمي 
است كه در سال هاي اخير مورد توجه قرارگرفته است.  در 
همين راستا اپراتور اول تلفن همراه كشور نيز همزمان با 
شيوع اين ويروس در كشور و در چارچوب مسووليت هاي 
اجتماعي خود، اقدامات ويژه اي را انجام داده اس��ت كه در 

ادامه بخشي از آن مي آيد. 
 

   ارايه بسته  اينترنت ۲۰ و ۲۰۰ گيگي 
به معلمين و خبرنگاران كشور

هم زمان با ش��يوع ويروس كرونا در كشور و الزام سيستم 
آموزشي كشور به در خانه ماندن و استفاده دانش آموزان 
از ابزاره��اي ارتباطي براي آم��وزش از راه دور، همراه اول 
در راستاي مسووليت اجتماعي خود و به پاس قدرداني و 
حمايت از معلمان گرانقدر، اقدام به ارايه بسته هديه اينترنت 
به اين قشر متعهد و تالشگر كرد. همچنين شركت ارتباطات 
سيار ايران، به مناسبت روز خبرنگار و براي تكريم خبرنگاران 

كه در ايام كرونا در آگاه سازي مردم نقش ويژه اي به عهده 
داشتند، اقدام به ارايه بسته اينترنت ويژه يك ساله با حجم 

۲۰۰ گيگابايت كرد.

      رايگان كردن تماس ۶۰ هزار بهورز
با آغاز طرح بس��يج ملي مديريت مبارزه با بيماري كرونا، 
اپراتور اول در راستاي مسووليت اجتماعي، تماس ۶۰ هزار 
مراقب سالمت و بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در سطح كش��ور را به منظور آموزش، پيشگيري 
و مراقبت از خانوارهاي ايراني رايگان كرد. مش��اركت ۳۰ 
ميليارد ريالي در س��اخت بيمارستان و توزيع بيش از ۱۶ 
ميليون ماسك رايگان در مناطق محروم در زمان بحران 
يكي از اولين اولويت ها براي جبران كمبود امكانات پزشكي 
و كمك به وزارت بهداشت ساخت بيمارستان صحرايي و 
سيار براي خدمت رساني سريعتر به بيماران است.  در همين 
راستا اپراتور اول تلفن همراه كشور اعالم كرد كه در راستاي 
انجام مسووليت اجتماعي خود با اختصاص ۳۰ ميليارد ريال 
در س��اخت، تجهيز و بهره برداري از يك بيمارستان سيار 
مشاركت مي كند. اين بيمارستان سيار باهدف ارايه خدمت 
در بحران ها و بالياي طبيعي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
همچنين اين اپراتور به منظور فرهنگ سازي و پيشگيري 
از انتقال ويروس كرونا توانست بيش از ۱۶ ميليون ماسك 
رايگان در مناطق محروم كشور به صورت رايگان توزيع كند.

     يك سوم كردن تعرفه ترافيك 
سامانه هاي آموزش مجازي دانشگاه ها

با گسترش ويروس كرونا و خطر فراگيري آن يكي از اولين 
تصميمات مسووالن تعطيلي مدارس و دانشگاه ها بود. به 
همين منظور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پس از 
تعطيلي مراكز خود تصميم به آموزش مجازي دانشجويان 
گرفتند در همين راستا ش��ركت ارتباطات سيار ايران در 
راستاي مسووليت اجتماعي و حفظ سالمت دانشجويان 

در خبري اعالم كرد: همراه اول به عنوان اپراتور پيشرو در 
ارايه خدمات نوين، تعرفه دسترسي به سامانه هاي آموزش 
مجازي تمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي زير نظر 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را به يك سوم كاهش داد.

   راه اندازي سامانه  شاد 
با مشاركت آموزش و پرورش

با تداوم همه گيري كوييد ۱۹، وزارت آموزش و پرورش به 
ناچار مجبور به تعطيلي مدارس و مراكز آموزشي كشور شد. 
در اين ميان جاي خالي آموزش از راه دور خيلي احساس 
مي شد كه باالخره با راه اندازي شبكه شاد )شبكه آموزشي 
دانش آموزان( اين خأل بين معلم و دانش آموز برطرف شد. 
همراه اول در راستاي مسووليت اجتماعي خود با طراحي و 
پياده سازي پلتفرم شبكه آموزشي دانش آموز )شاد( نقش 
پررنگ��ي در فراگيري آموزش مجازي در كش��ور ايفا و به 
برگزاري غيرحضوري كالس هاي دانش آموزان كمك كرده 
است. هم اكنون بيش از ١١ ميليون دانش آموز و حدود ١١۴ 
هزار مدرسه در شبكه شاد احراز هويت شده اند و از خدمات 

اين پلتفرم استفاده مي كنند.

   پوشش زنده هيئات در ايام محرم و صفر 
در  روبيكا

با آغاز ماه محرم و شروع ايام عزاداري اباعبداهلل، همه فعاالن 
و دست اندركاران فضاي مجازي كشور دست به كار شده 
تا بيشتر از گذشته از ظرفيت فضاي مجازي و رسانه هاي 
اجتماع��ي و عمومي براي ترويج و تعظيم ش��عائر الهي و 
جاودانگي نهضت الهي حضرت سيدالش��هداء اس��تفاده 
كنند. در همين خصوص نرم افزار ايراني روبيكا با همكاري 
اپراتورهاي كشور در اقدامي تحسين برانگيز با ارائه پلتفرمي 
به كمك هيئات عزاداري آمده و بس��تري را فراهم كرد تا 
مردمي كه به دليل محدوديت كرونايي نمي توانستند به 
صورت حضوري در مراسم هاي عزاداري شركت كنند، به 

وسيله اين اپليكيشن تمام مراسم هاي عزاداري را با اينترنت 
رايگان به صورت اليو )زنده( مش��اهده نموده و يا از فيلم و 

صوت مراسم ها به صورت آفالين بهره ببرند.

   راه اندازي سامانه پارلمان مجازي 
براي ارتباط مردم با نمايندگان مجلس

يكي ديگر از اقدامات ارزنده ش��ركت همراه اول راه اندازي 
سامانه پارلمان مجازي مي باشد. »پارلمان مجازي ايران« 
هجدهم آذرماه در مراسمي با حضور محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي ايران، مهدي غيناقي 
 عضو هيات مديره همراه اول و حسين طهراني مديرعامل 
مبين نت و جمعي از نمايندگان مجلس و مديران همراه 
اول رونمايي شد. در سامانه تعاملي پارلمان مجازي ايران، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي مي توانند درباره 
مهم ترين طرح ها و لوايح با مردم مشورت و نظرات و پيام هاي 
مردمي را دريافت كنند. هر نماينده در پارلمان مجازي ايران 
دفتر مجازي دارد و مردم مي توانند به جاي صرف وقت و 
هزينه، مراجعات خود را از طريق دفتر مجازي انجام دهند.

از اين پس، رسالت يكپارچه سازي ارتباطات مردم با تمامي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، با اين سامانه و راهبري 
مديري��ت مركز تماس، پيامك، ايمي��ل و موارد ارتباطي 
ديگر از جمله خدم��ات پارلمان مجازي ايران خواهد بود. 
»پارلمان مجازي ايران« با همكاري و مشاركت »همراه اول 
كسب وكار« در مجلس شوراي اسالمي ايران پياده سازي و 
اجرا شده است. از ديگر اقدامات شركت همراه اول در راستاي 
مسووليت اجتماعي، مي توان به مشاركت با سازمان حج در 
تهيه غذاي مخصوص بيم��اران كرونايي، كمك به ايجاد 
اشتغال و رونق كسب و كارهاي آسيب  ديده از  كرونا و تهيه 
و توزيع بسته هاي معيشتي براي اقشار محروم جامعه اشاره 
كرد. همراه اول با پوش��ش ۱۳۲۱ شهر و ۴۴۹۱۸ روستا و 
پوشش جمعيتي ۹۶.۹ درصد در كشور، بزرگ ترين اپراتور 

تلفن همراه به حساب مي آيد

ويژه

فائزه طاهري



ادامه از صفحه اول
    شرط تمديد زمان

با اين حال آنچه اخيرا طي بخش��نامه جديد به گمركات 
اجرايي درباره شرايط ترخيص خودروهاي داراي پرونده 
قضايي ابالغ ش��ده از ضرورت تمديد زمان براي ترخيص 
خودرو هاي رفع توقيف شده از سوي مرجع قضايي حكايت 
دارد. به گزارش »ايسنا« درباره اين بخشنامه و رويه تازه در 
ترخيص خودروهاي توقيفي، ماجرا از اين قرار است كه در 
بند )۳( مصوبه هيات دولت در بهمن ماه ۱۳۹۸، تأكيد شده 
است كه »انجام تشريفات گمركي و ترخيص خودروهاي 
داراي پرونده قضايي كه »حكم قطعي برائت« آنها از سوي 
مركز رسيدگي كننده صادر مي شود مشمول قيد زماني 
براي ترخيص نبوده و با رعايت ساير مقررات ترخيص آنها 

بالمانع است.«
بعد از پايان مهلت سه ماهه مصوبه بهمن ماه، وزارت صمت 
در هفتم خرداد ماه طي نامه اي به معاون اول رييس جمهور 
درخواست تمديد مجدد زمان را مطرح مي كند كه خواسته 
مي ش��ود عبارت »حكم قطعي« در بند )۳(، به »دستور 
قضايي« تغيير كند، اما آنچه در نهاي��ت در ۲۶ خردادماه 
توسط هيات وزيران براي تمديد زمان، مصوب شد در بند 
)۲( بر اين تاكيد داشت كه در بند )۳( تصويب نامه ۲۹ بهمن 
۱۳۹۸، عبارت »حكم قطعي برائت« به »راي قطعي منع 
پيگيري يا برائت« اصالح مي شود. به استناد اين مصوبه، 
بعد از پايان مهلت ۲۶ شهريورماه ديگر امكان ترخيص هيچ 
خودرويي بدون تمديد زمان وجود ندارد مگر خودروهاي 
داراي پرونده قضايي كه طبق مصوبه هيات دولت در قيد 
زمان نبودند، بنابراين گمرك ايران تنها در صورتي مي تواند 
نسبت به ترخيص آنها اقدام كند كه مرجع قضايي »راي 

قطعي منع پيگيري يا برائت« صادر كرده باشد.

   سرانجام خودروهاي داراي پرونده قضايي
اين در حالي اس��ت كه مهرداد ارونق��ي، معاون فني 

گمرك، ۲۷ شهريورماه امسال در گفت وگو با »ايسنا« 
با اشاره به برخي خودروهاي باقيمانده در گمرك كه 
پرونده قضايي داش��ته اند گفته بود: انجام تشريفات 
گمركي و ترخيص خودروهاي داراي پرونده قضايي كه 
راي قطعي برائت آنها از سوي مراجع رسيدگي كننده 
صادر مي شود، مشمول قيد زماني براي ترخيص نبوده 
و ترخيص اين خودروها با رعايت ساير مقررات بالمانع 
است. با استناد به سخنان معاون فني گمرك مي توان 
به اين نتيجه رسيد كه آن دسته از خودروهاي دپو شده 
در گمرك كه پرونده قضايي داشتند، در صورت صدور 
حكم برائت براي آنها ديگر مشمول قوانيني حاكم بر 
كاالي متروكه نيستند و نبايد در اختيار سازمان اموال 
تمليكي قرار گيرند، بلكه اين امكان براي آنها وجود دارد 
كه مسير خروج از گمرك را طي كنند. اما معاون فني 
گمرك اخيرا بخشنامه اي ابالغ كرده است. طبق اين 

بخشنامه، هيچ كااليي بيش از دو ماه نمي تواند در بنادر 
و انبارهاي عمومي معطل بماند؛ در غير اين صورت كاال 
بايد مشمول مقررات متروكه شود. اما نكته جالب ماجرا 
اينجاست كه دولت در بودجه سال آينده بيش از ۲ هزار 
ميليارد تومان درآمد از محل ترخيص خودروهاي مانده 

در گمرك براي خود در نظر گرفته است.

  حجم خودروهاي ترخيص شده
بر اساس آمارهاي منتشرشده قبل از آخرين تمديد 
مصوبه دولت ب��راي براي ترخي��ص خودروهاي دپو 
شده گمرك، در مجموع ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودرو 
همچنان در گمركات كشور دپو ش��ده بودند. از اين 
تعداد، صاحبان ۲ هزار و ۳۲۵ دستگاه خودرو توانستند 
پيش از اتمام مهلت تعيين شده خودروهاي خود را از 
گمرك ترخيص كنند. اما آن طور كه آمارهاي گمرك 

نشان مي دهد همچنان تعداد ۲ هزار و ۷۸۳ دستگاه 
خودرو نتوانس��تند در مهلت تعيين ش��ده يعني ۲۶ 
شهريورماه از گمرك خارج شوند. از اين تعداد بخشي به 
دليل دارا بودن پرونده قضايي، بخشي به دليل نداشتن 
ثبت سفارش، خودروهاي امريكايي و نيزخودروهايي 
با حجم موتور ۲۵۰۰ سي س��ي به باال بخش ديگري 
از خودروهايي را تش��كيل مي دهند كه نتوانستند از 
گمرك ترخيص شوند. در حالي اين تعداد خودرو به 
داليل ذكرش��ده همچنان در گمرك دپو شده اند كه 
دولت در بودجه س��ال آينده بي��ش از ۲ هزار ميليارد 
تومان درآمد از محل ترخي��ص خودروهاي مانده در 
گمرك براي خود در نظر گرفته است.در همين رابطه 
سخنگوي گمرك، روح اهلل لطيفي در رابطه با ميزان 
خودروهاي ترخيص شده، با ارايه آماري گفته است: 
از حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ خودرويي كه از س��ال ۹۷ در 
گمركات كشور وجود داش��ته بيش از ۹ هزار خودرو 
ترخيص شده اند.لطيفي با اش��اره به اين موضوع كه 
يك هزار و ۱۰۰ خودرو نيز فاقد ثبت سفارش هستند، 
گفت: عالوه بر اين ثبت سفارش 4۰۰ خودرو هم باطل 
شده است.لطيفي در گفت وگو با »تسنيم« بيان كرده 
كه حدود ۷۰۰ خودرو در گمركات باقي مانده است كه 
قبل از ثبت سفارش وارد كشور شده بودند تا همزمان با 
ورود به گمرك ثبت سفارش دريافت كنند. سخنگوي 
گمرك ادامه داد: اگر قانون داراي صراحت و شفافيت 
بيشتري باشد و استثناها را كاهش دهد تجارت كشور 
با سرعت بيشتري انجام مي شود. وي با تأكيد بر اينكه 
تجارت كشور بايد اس��تاندارد الزم را داشته باشد تا با 
تسهيل رويه ها، شفافيت قوانين و محدوديت قوانين 
همراه باشد، افزود: كش��ور در شرايط خوبي در حوزه 
جنگ اقتصادي به دليل اعمال تحريم ها به سر نمي برد 
اما بايد روان سازي ها و همدلي ها بيشتر شود و استثناها 

كنار گذاشته شود.
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مجلس با يك تصميم انقالبي 
دالر توماني را حذف كند

ش�اتا| وزير صمت با بيان اينكه ريش��ه بس��ياري از 
مش��كالت اقتصادي كش��ور دو نرخي بودن ارز است، 
گفت: نمايندگان مردم در مجلس ش��وراي اس��المي 
يك تصمي��م انقالبي در خصوص ح��ذف ارز 4۲۰۰ و 
تك نرخي كردن ارز بگيرند. عليرضا رزم حس��يني در 
جلسه با اعضاي انجمن نوردكاران فوالدي با تاكيد بر 
لزوم تشكيل كميته اي با حضور بخش خصوصي براي 
پيگيري مسائل مرتبط با فوالد از جمله عرضه در بورس، 
اظهار داشت: اين كميته تمامي مسائل مرتبط با فوالد را 
با محوريت توليدكنندگان و بخش خصوصي مورد بحث، 
تبادل نظر و جمع بندي قرار خواهد داد. وي تصريح كرد: 
نظام تصميم گيري در مجموعه وزارت صمت بر س��ه 
محور دولت، مجلس و بخش خصوصي استوار است و 
همواره از نظرات بخش خصوصي براي تصميم سازي 
و تصميم گيري استفاده مي كنيم. رزم حسيني، ريشه 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور را دو نرخي بودن 
ارز دانس��ت و خطاب به نمايندگان مجلس بيان كرد: 
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي يك تصميم 
انقالبي در خصوص حذف ارز 4۲۰۰ و تك نرخي كردن 
ارز بگيرند. وي اضافه كرد: در مجموعه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به عنوان نماين��ده توليدكنندگان و 
فعاالن اقتصادي با سماجت به دنبال تك نرخي كردن 
ارز و حذف ارز 4۲۰۰ بوده ايم كه اكنون همگان منتظر 

تصميم انقالبي مجلس در اين خصوص هستند.

افزايش سرمايه گذاري خارجي 
در  ۸ ماهه امسال

ش�اتا | بر اس��اس تازه ترين آمار ارايه ش��ده از سوي 
دفت��ر آمار و ف��رآوري داده ه��اي وزارت صمت، حجم 
سرمايه گذاري خارجي براي طرح هاي مصوب صنعتي، 
معدني و تجاري در ۸ ماهه امسال، ۷۱.۲ درصد افزايش 
پيدا كرد. تعداد طرح ه��اي صنعتي، معدني و تجاري 
مصوب در هيات س��رمايه گذاري خارج��ي در ۸ ماهه 
امس��ال، ۷۵ فقره بوده كه با توجه به آمار ۸ ماهه سال 
گذشته )۵۵ فقره( ۳۶.4 درصد افزايش داشته است. در 
همين راستا حجم كل سرمايه گذاري خارجي در ۸ ماهه 
امسال، يك هزار و ۲۲ ميليون دالر بوده است كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته )۱۳۹۸( ۷۱.۲ درصد افزايش 
داشته است. حجم كل سرمايه گذاري خارجي مصوب 
براي طرح هاي صنعتي، معدني و تجاري در هشت ماهه 

سال گذشته، ۵۹۷ ميليون دالر شده است.

مهلت بازپرداخت تسهيالت 
پرداختي تمديد مي شود

ستاد رفع موانع توليد به معاونت حقوقي رياست جمهوري 
پيشنهاد كرد همه تسهيالت گيرندگان از محل منابع 
وجوه اداره شده كه در س��ال هاي قبل نسبت به اجرا و 
تحقق اهداف پروژه اقدام كرده باش��ند، تا پايان س��ال 
۱4۰۰ نسبت به تسويه اصل و سود اوليه )تا سررسيد( 
اقدام كنند. در يكصد و دومين جلس��ه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد تصميماتي ب��راي حمايت از برخي 
واحدهاي توليدي گرفته شد. همچنين پيشنهاداتي 
جهت رفع موانع توليد به منظور ارايه به معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري مطرح شد. بر اس��اس يكي از اين 
پيشنهادات، همه تسهيالت گيرندگان از محل منابع 
وجوه اداره شده كه در س��ال هاي قبل از دستگاه هاي 
اجرايي توسط بانك هاي عامل تسهيالت اخذ كرده و 
نس��بت به اجرا و تحقق اهداف پروژه اقدام كرده باشند 
مي توانند تا پايان سال ۱4۰۰ نسبت به تسويه اصل و 

سود اوليه )تا سررسيد( اقدام كنند.

كدام كاالهاي ايراني
بيشترين مشتري را دارند؟

ايس�نا |  اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش 
خود، به بررس��ي وضعيت صادرات غيرنفتي كشور در 
ماه هاي ابتدايي سال جاري پرداخته و جزئياتي از كاالهاي 
صادراتي به كشورهاي همسايه ارايه كرده است.بر اساس 
برآوردهاي صورت گرفته در اين بررسي، ايران در هشت 
ماهه امس��ال بيش از ۱۳ ميليارد دالر كاال به ۲۰ كشور 
همسايه و مجاور صادر كرده است كه با توجه به شيوع 
ويروس كرونا، اين آمار نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل كاهش ۱4 درصدي را نش��ان مي دهد. در اين بين 
بيشترين كاهش صادرات در تجارت با عربستان سعودي، 
گرجس��تان و لبنان به ثبت رسيده و بيشترين افزايش 
مربوط به روسيه، آذربايجان و تاجيكستان بوده است. 
در بررسي جزييات كاالهاي صادراتي به اين كشورها، 
به نظر مي رسد بازار ايران به تنوع قابل قبولي رسيده اما 
همچنان كاالهاي با ارزش افزوده باال، در اين فهرس��ت 
چندان ديده نمي شود. در اين ميان جزييات آمار صادرات 
ايران به عراق به عنوان اصلي ترين مقصد صادراتي كشور 
نيز هنوز منتشر نشده است.در ميان اصلي ترين مقاصد 
صادراتي ايران، امارات متحده عربي، مشتري محصوالت 
كشاورزي به شمار مي رود. هندوانه اصلي ترين كاالي 
صادراتي ايران به امارات ب��وده و پس از آن محصوالت 
آهن يا فوالد، گوجه فرنگي و پسته در رده هاي بعدي قرار 
دارند. افغانستان نيز به عنوان يكي ديگر از مشتري هاي 
اصلي ايران، ميله هاي آهني و فوالدي را در صدر فهرست 
خريدهاي خود قرار داده و پس از آن، شيريني، رب گوجه 
فرنگي، س��يب زميني، گوجه فرنگي و كف پوش هاي 
غير مخملي قرار دارد. در لبنان نيز مغر پوسته، پسته، 
مخمرهاي فعال و آرد سيب زميني اصلي ترين كاالهاي 
صادراتي بوده است. ايران به روسيه سيب، هلو، پسته، 
آلبالو، كيوي و انگور و كشمش صادر كرده است. عمان 
از ايران شمش آهن، اوره، محصوالت نيمه تمام آهن و 
هندوانه وارد كرده است. در فهرست كاالهاي صادراتي 
به قطر نيز گوجه فرنگي و هندوانه در صدر فهرست قرار 
دارند. سوريه نيز از ايران اوره، آلومينيوم و صنايع دستي 
وارد كرده اس��ت. همچنين چين از اي��ران پلي اتيلن، 

متانول، پسته و شمش آهن وارد كرده است.

 عرضه خودرو در بورس 
منتفي نيست! 

مه�ر | رييس كميته خودرو در كميس��يون صنايع 
مجلس گفت: كليات طرح عرضه خودرو در بورس در 
كميسيون تصويب شده و ما در حال بررسي جزئيات 
اين طرح هس��تيم و به هيچ وجه از دس��تور كار خارج 
نش��ده اس��ت. روح اهلل ايزدخواه در مورد اظهارات وزير 
صمت مبني بر منتفي شدن عرضه خودرو در بورس، 
اظهار داش��ت: كليات طرح عرضه خودرو در بورس در 
كميسيون تصويب شده و ما در حال بررسي جزئيات 
اين طرح هستيم. رييس كميته خودرو در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس افزود: آقاي رزم حسيني از ابتدا 
مخالف اين طرح بودند و احتمااًل با چند تن از مخالفان 
طرح عرضه خودرو در بورس در مجلس صحبت كرده اند 
و به اين نتيجه رسيده اند كه اين طرح منتفي شده است 
در حالي كه اين طور نيست و اين موضوع به هيچ وجه از 
دستور كار خارج نشده است. وي ادامه داد: وزير صمت 
طرحي را به صورت حضوري براي ما تشريح كرد و آن 
هم اينكه قيمت گذاري خودروه��اي كم تيراژ كه 4۵ 
درصد محصوالت خودروسازان را شامل مي شود آزاد 
شود و قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ دستوري بماند 
اما هر س��ه ماه يك بار اصالحيه بخورد و افزايش يابد.

ايزدخواه گفت: اگرچه اين ط��رح به صورت حضوري 
براي نمايندگان تشريح شد و اليحه و امثالهم به مجلس 
ارايه نشده است اما مجلس به هيچ وجه با اين برنامه موافق 
نيست. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد 
زمان تصويب نهايي طرح عرضه خودرو در بورس، تصريح 
كرد: در حال حاضر در مجلس فصل بودجه است و اگر 
جزئيات طرح را در كميسيون نهايي كنيم، اميدواريم 
كه تصويب نهايي اين طرح در همين امسال انجام شود.

روغن سه كاره »اولترا هايلي« 
استاندارد  نيست

فارس | معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي 
استاندارد گفت: مشخصات درج شده روي فرآورده روغن 
سرخ كردني با نام تجاري »اولترا هايلي« با استاندارد ملي 
ايران مغايرت دارد. وحيد مرندي مقدم اظهار داش��ت: 
مشخصات درج شده روي فرآورده روغن سرخ كردني با 
نام تجاري» اولترا هايلي« محصول واحد توليدي طبيعت 
سبز پارس كهن با استاندارد ملي ايران به شماره 4۱۵۲ 
با عنوان » روغن س��رخ كردني- ويژگي ها و روش هاي 
آزمون« مغايرت دارد.وي با بيان اينكه براي روغن هاي 
خوراكي با كاربردهاي مختلف، اس��تانداردهاي ملي 
جداگانه تدوين شده است، گفت: استانداردي براي روغن 
خوراكي با كاربرد » پخت و پز، س��االد و سرخ كردني« 
با عنوان روغن س��ه كاره وجود ن��دارد. مرندي مقدم 
اضافه كرد: انواع روغن هاي مايع از جمله روغن س��ويا، 
آفتابگردان، كانوال و مخلوط اي��ن روغن ها با نام روغن 
مايع مخلوط )مورد مصرف براي پخت و پز و س��االد( 
روغن مخصوص خانوار )مورد مصرف براي پخت و پز( 
و روغن سرخ كردني )مورد مصرف سرخ كردن( معرفي 
مي شوند.مرندي با اشاره به تبليغ روغن سرخ كردني 
با نام تجاري »اولترا هايلي« محص��ول واحد توليدي 
طبيعت سبز پارس كهن با عنوان روغن سه كاره در صدا 
و سيماي جمهوري اسالمي ايران، توضيح داد: سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران هيچ گونه تاييديه اي به »روغن 
مصرفي سه كاره« نداده است و اين عبارت كه باعث القاء 
شبهه كيفيت براي مصرف كنندگان مي شود، مورد تاييد 
سازمان ملي استاندارد ايران نيست. مصرف كنندگان 
مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر در مورد مقررات 
isiri. استانداردهاي ملي به پرتال اين سازمان به نشاني

gov.ir مراجعه كنند.

رايزني مناطق آزاد
با كشورهاي عضو اكو

ايسنا | معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد از گسترش همكاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
ايران با كشورهاي اكو خبر داد.احمد جمالي در رابطه 
با ميزان همكاري هاي مناطق آزاد و كشورهاي اكو به 
اجالس پيش روي روساي مناطق آزاد و ويژه كشورهاي 
عضو اكو و مناط��ق آزاد ايران ك��ه در هفتم ژانويه به 
ميزباني ايران برگزار مي ش��ود، اش��اره ك��رد و گفت: 
آنچه ما در اين اج��الس آن را دنبال مي كنيم تبادل 
نظر و افزايش ميزان همكاري هاي بين كش��ورهاي 
عضو است كه محور اصلي آن بر پايه سرمايه گذاري، 
تجارت و زنجيره توليد قرار دارد. اين در حال است كه 
دبيرخانه اكو موضوع زنجيره توليد و شبكه  سازي بين 
مناطق آزاد كشورهاي عضو را مورد تاكيد قرار داده و 
در اجالس پيش رو اين موضوع مورد توجه قرار خواهد 
گرفت.اين مقام مس��وول در دبيرخانه شوراي عالي 
مناط��ق آزاد در رابطه با چراي��ي اهميت همكاري با 
كشورهاي عضو اكو اظهار كرد: به هر صورت با توجه به 
گسترش مناطق آزاد و فعاليت هاي آنها در حوزه هاي 
تجارت، سرمايه گذاري و توريسم و همچنين زنجيره 
تاميني كه بين مناطق آزاد به ايران وجود دارد مي تواند 
فرصت مناسبي براي مناطق آزاد باشد. وي ادامه داد: 
جمعيت كشورهاي عضو اكو به حدود ۵۰۰ ميليون 
نفر مي رس��د كه اين مي تواند ظرفيت ويژه اي را براي 
تبادل همكاري ايجاد كند. از سويي گزارش هاي رسمي 
نشان دهنده مبادالت تجاري ۵.۸ ميليارد دالري ايران 
و كش��ورهاي عضو در هشت ماه گذش��ته بوده است 
كه با افزايش همكاري ها مناطق آزاد مي توانند نقش 
مناسبي در اين تبادالت داشته باشند.جمالي درباره  
ميزان همكاري فعلي مناطق آزاد و كشورهاي عضو اكو 
نيز گفت: تاكنون عمد ه همكاري ها در سطح ملي بوده 
و موافقت نامه هاي حمل و نقل، انرژي، سرمايه گذاري 
در سطح ملي اتفاق افتاده و اين حوزه كمتر مورد توجه 
بوده اس��ت، در عين حال با توجه به خأل شبكه سازي 
بين مناطق آزاد كشورهاي عضو و يا نبود زنجيره توليد، 
اين همكاري وجود نداشته است، اما اميدواريم بتوان 
با تبادل نظر اين شكاف را پر كرد و ارتباط ايجاد شده 

كمكي در راستاي توسعه باشد.

آيا خودروهاي مانده در گمرك متروكه مي شوند؟

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز: 

گورستاني از خودروهاي دپويي

اقدامات دولت و شبكه بانكي براي اقتصاد ۱۴۰۰

كم كاري دو نهاد در برخورد با لوازم خانگي قاچاق

يكي از مراكز مهمي كه مي تواند با فش��ارهاي جناحي 
و سياس��ي مقابله كند، بانك مركزي و بانك هاي كشور 
هستند اما گام هاي مهمي كه بانك مركزي از امروز بايد 

براي سال آينده بردارد، كدام  است؟
گام اول، رانت زدايي و فعال س��ازي مجدد ديپلماس��ي 
اقتصادي است. بايد به تدريج اقدامي انجام شود كه اين 
مش��كالت بانكي و ارزي از طريق امكان مبادالت ارزي 
بين المللي برطرف ش��ود، به طوري كه اي��ران بتواند ارز 
حاصل از صادرات كاالهاي خود را به داخل بياورد. يك گروه 
صادركنندگان كاال و خدمات نوين و صنعتي هستند كه 
ظرفيت هاي كشور در آن فعال است. دولت بايد همه نوع 
كمك و تسهيالتي به اين گروه ارايه كند و با هدف افزايش 
صادرات صنعتي، آنها را مورد تش��ويق قرار دهد. در كنار 
اين، گروه هاي ديگري از جمله صادركنندگان كاالهاي 
خام، قاچاق و مهم تر از همه، استفاده كنندگان از كارت هاي 

بازرگاني اجاره اي هستند كه بايد با آنها برخورد شود.
تالش بانك مركزي ب��راي رانت زدايي و ش��فافيت گام 
ديگري است كه بايد برداشته شود. اعالم اسامي ۷۰ نفر 
از سوءاستفاده كنندگان از كارت هاي بازرگاني اجاره اي به 
اسم اشخاص كارتن خواب توسط بانك مركزي و دستگيري 
آنها از سوي دستگاه قضايي، نشانه توجه به مقابله با رانت 
و فس��اد اس��ت. من فكر مي كنم اين اقدام بانك مركزي 
بسيار ارزش��مند بود و بايد اين موارد افزايش يابد چرا كه 
در اين برهه، اصلي ترين كاري كه بايد انجام داد، مبارزه با 
فساد و تمركز بر رانت زدايي است. اگر بانك مركزي بتواند 
جلوي مفاسد از اين دست را بگيرد و رانت زدايي كند و با 
شفافيت، بدهكاران ارزي را معرفي و پيگيري كند، همزمان 
با فعال سازي ديپلماس��ي خارجي و جلوگيري از واردات 
غيرضروري، مي توانيم اميدوار باش��يم كه سياست هاي 
اقتصادي ما موثر و موفقيت آميز خواهد بود. بانك مركزي 
وقتي ارز ارزاني را اختصاص مي دهد، بايد چند و چون آن 
را در سامانه به طور شفاف اعالم كند و به نوعي افكار عمومي 
را به اين سمت بكشاند كه نظارت بيشتري وجود داشته 
باشد. اكنون سامانه بانك مركزي كه اسامي افراد در آن درج 
مي شود، بسيار خوب است اما در قسمتي از آن به نظر مي آيد 
نياز است كه مكانيسم هاي نظارتي بيشتري وجود داشته 
باشد كه اعالم و مشخص شود كه ارز اختصاص داده شده 
به چه مقصدي رسيده است. برخي مي گويند بخشي از اين 
ارزها در تركيه و گرجستان و غيره به ملك تبديل شده اند! 

بنابراين بايد اگر جايي سازوكار ناقص است بانك مركزي 
با كارشناسان خوبي كه دارد، به دور از مالحظات سياسي 
همه موارد را سيستماتيك و ضابطه مند كند. اگر ارز ارزاني 
داده مي شود بايد در كنار آن، پيوستي ضد فساد نيز تعريف 
شود و كامال خروجي آن مشخص باشد كه اگر تخصيص 
ارز صورت گرفت، منجر به فسادهاي گسترده و نهادينه 
نشود و س��ازوكار مصارف ارزي قاعده مند و قابل كنترل 
باشد و بانك مركزي در اين حوزه بايد نظرات دستگاه هاي 
تخصصي را هم بخواهد. بنابراين اگر بنا است ارز ارزان را 
براي كاالهاي اساسي تخصيص دهيم، بايد برنامه و مصارف 
دريافت كنندگان براي بانك مركزي كامال مشخص باشد. 
يعني وقتي كساني بتوانند با ارزي كه گرفته اند، در خارج 
از كشور ملك بخرند يا ديگراني ارز را در بازار آزاد بفروشند، 
پس ارز اختصاص يافته، داراي پيوست ضدفساد نبوده است. 
در نتيجه، خود اين نوع ارز، موجب رانت و فساد خواهد شد 
و مصيبت هاي فراوان تري را ايجاد مي كند؛ بنابراين بانك 

مركزي نبايد در موضوع انفعالي برخورد كند.
انباش��ت برخي كاالها كه سال هاست در گمرك خاك 
مي خورد، نيز بايد رسيدگي شود. به نظر مي رسد بسياري 
از اين كاالها، قبل از ممنوعيت ه��ا  آمده اند و اگر در بين 
آنها كااليي نيست كه مضر باشد، دليلي ندارد كه اجازه 
ترخيص آنها داده نشود. براي مثال، عده اي قبل از خروج 
ترامپ از برجام خودرو يا نظاير آن، ثبت نام كرده اند و االن 
اين خودروها در گمرك مانده يا دست سازمان هاي اموال 
تمليكي قرار گرفته است كه بايد هر چه سريع تر براي اين 
اموال تعيين تكليف شود. پاسخگويي به انتقادات و تنوير 
افكار عمومي حركت ديگري است كه بانك ها بايد انجام 
دهند. در زمينه مديريت ارزي برخي جناح ها تالش دارند 
بانك مركزي را مقصر جلوه دهند، مجموعه اطالعاتي كه 
االن وجود دارد مطالب متناقضي را بيان مي كند كه برخي 
انگش��ت اتهام را به سمت بانك مركزي و برخي ديگر به 
سمت قوه قضاييه مي گيرند. اما آنچه مهم است، اين است 
كه بايد ش��فافيت وجود داشته باشد. بانك مركزي بايد 
شفاف سازي كند؛ چرا كه االن، يكي از مشكالت ساختاري 
اقتصاد ما، پنهان كاري و عدم ش��فافيت اس��ت. يكي از 
اولويت هاي بانك مركزي بايد اين باشد كه اگر هجمه هاي 
ناروايي به اين نهاد وارد است، به صراحت شفاف سازي كند 
و نقدها و ايرادات را پاسخ داده و رفع و رجوع كند. يكي از 
كارهاي مثبتي كه در اين زمينه مي توان انجام داد، اين 

اس��ت كه بانك مركزي به صاحب نظران و متخصصان 
اقتصادي فراخوان بدهد و انديشه هاي آنان را درباره مسائل 

پيش رو، جويا شود.
براي مثال، در مورد ۷۰ نفر كارتن خوابي كه كارت بازرگاني 
به نام شان ثبت شده بود بانك مركزي آن را افشا كرد، به نظر 
من افكار عمومي بايد از اين حركت، تقدير كند، به اين علت 

كه بانك مركزي پيش قدم اين شفاف سازي شده است.
در كنار اي��ن، اين نهاد همچنان بايد پاس��خگوي ديگر 
انتقادات باشد. مثل همين ش��ائبه اي كه كاالهايي كه 
از قبل در گمرك اجازه ترخيص نداش��ته اند، بايد كامال 
مشخص شود كه چرا اين اتفاق افتاده و چه كسي دقيقا 
مقصر اس��ت؟ البته نبايد فراموش كرد كه جلوگيري از 
واردات خودروهايي كه بعد از تيرماه ثبت سفارش شده 
است، به نظر من، درس��ت بود، چرا كه چنين اقدامي در 
راس��تاي جلوگيري از واردات كاالي لوكس انجام شد. 
اختالف نظر وزارتخانه هاي مختلف با بانك مركزي نيز 
بايد كاهش يابد. براي نمونه، گزارش��ي وجود دارد كه با 
وجود اينكه نخ الس��تيك در داخل توليد مي شود اما به 
آن ارز 4۲۰۰ توماني براي واردات اختصاص يافته است. 
اين را بانك مركزي نبايد بگويد چون وزارت صمت گفته، 
من كاري ندارم چرا كه اين چيزي نيست كه بتوان از آن 
چشم پوشي كرد. لذا بانك مركزي هم بايد استدالل خود 
را داشته باشد و اگر اختالفي وجود دارد، اين امر مي تواند به 
هيات هاي منصفه و تشكل هاي بخش غيردولتي سپرده 
ش��ود كه هم افكار عمومي در آن مشاركت داده شوند و 
هم نظارت و شفافيت باال برود. اگر تمامي اين سازمان ها 
و وزارتخانه ها امكاني را فراهم كنند كه از انديش��ه هاي 
جديد استفاده شود، قطعا به راهكارهاي بهتري مي رسيم. 
مواجهه مقتدرانه با فشارهاي سياسي نيز شرط موفقيت 
بانك هاست. در حال حاضر فشارهايي براي تامين كسري 
بودجه وجود دارد. در اين موضوع نيز، بايد بانك مركزي 
اين استقالل و حمايت كارشناسان را داشته باشد كه از 
گسترش پايه پولي جلوگيري كند. ما در سال هاي اخير، 
باالترين ميزان كاهش ارزش پول ملي را داشته ايم كه باعث 
مي شود توده هاي مردم بسيار فقيرتر شوند و اقليت هايي 
هم به ثروت هاي چند برابري دست پيدا كنند. جلوگيري 
از اين روند جزو وظايف بانك مركزي است و تثبيت ارزش 
پول ملي دليلي اس��ت كه به نظر من، بانك مركزي بايد 
صراحتا در مورد بودجه نظر بدهد و نبايد خنثي عمل كند يا 

تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار گيرد. همواره بايد مراكز و 
سازمان هايي وجود داشته باشند كه در مورد اين فشارهاي 
سياسي مقاومت كنند كه يكي از اين مراكز كه مي تواند 

بسيار موثر باشد، بانك مركزي است.
كنار گذاشتن خام فروشي در صادرات نيز قدم ديگري است 
كه دولت بايد انجام دهد. توليد و صادرات دانش بنيان بايد 
تشويق شود و جلوي خام فروشي كامل گرفته شود. ما االن 
۱۲۰ سال است كه داريم نفت خام مي فروشيم. اگر ۲۰ سال 
هم اين كار درست انجام مي شد و ما  توانستيم پااليشگاه 
و پتروشيمي و آنچه مشتقات آن است را توليد كنيم و به 
جاي خام فروش��ي، كاالهاي با ارزش افزوده صادر كنيم، 

بسيار جلوتر بوديم.
حتي اين رويكرد بايد جزو سياست هايي باشد كه بانك 
مركزي درباره آن مداخله و اظهارنظر كند، نظرات شفاف 
خود را اعالم كند و زير سلطه فشارهاي سياسي قرار نگيرد.

پيشنهاد كارت هوشمند كاالي اساسي نيز موضوع ديگري 
اس��ت كه از قدرت خريد مردم حماي��ت مي كند. كارت 
هوشمند ملي، شبيه كارت سوخت ايجاد شود كه در آن 
افراد بتوانند با مراجعه به فروشگاه هاي معتبر در ماه مقدار 
مشخصي از كاالهاي اساسي با قيمت مصوب خريداري 
كنند. بانك ها براي توليدكنندگان تخفيفاتي قائل شوند و 
در كنار آن، مقابله با قاچاق كاال و ارز را كماكان ادامه دهد. 
بانك مركزي اگر كارهايي مثل كوپن هوشمند و الكترونيك 
را انجام دهد و اگر كمك ها و حمايت هايي كه به بخش هاي 
توليدي دارد، سيستماتيك و ضابطه مند شود و به طور كلي، 
با حذف رانت، سيستم را به سمتي ببرد كه ارز به تدريج تك 
نرخي شود، من فكر مي كنم با فضايي كه به وجود مي آيد، 

مي توان گام هاي موثري را در اقتصاد كشور برداشت.
اقتدار و ش��فافيت براي مبارزه با پولشويي نيز بايد ادامه 
يابد. بانك مركزي بايد در اين موضوع، اقتدار و شفافيت را 
همزمان با هم داشته باشد. يعني ارزهايي كه داده مي شود، 
قابليت رهگيري داشته باشد و بتوان فهميد كه ارز كشور 
سر از كجا در مي آورد. همچنين در مورد وام هاي كالني 
كه افراد مي گيرند، بايد بررسي شود كه اين تسهيالت به 
چه مصارفي رسيده است. متاسفانه گزارش هاي شفافي 
در اين موارد تاكنون منتشر نشده است، با اين حال، كنترل 
پولشويي و مبارزه با آن، چه در حوزه ارزي و چه در حوزه 
ريالي، كاري است كه بايد بانك مركزي با شفافيت انجام 

دهد و در مقابله با آن، اقتدار داشته باشد.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه در ۵ 
ماهه سال جاري ۱۸۷۷ ميليارد تومان لوازم خانگي قاچاق 
كشف شده است، گفت: وزارت صمت و نيروي انتظامي بايد 
مبارزه با قاچاق را جدي تر بگيرند.حميدرضا دهقاني نيا، 
سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با 
مهر، گفت: كشفيات قاچاق لوازم خانگي در ۵ ماهه امسال، 
۱۸.۷۷۱ ميليارد ريال بوده كه نسبت به ۵ ماهه مشابه سال 
گذش��ته ۵۲۶ درصد رشد داشته است. علت اين افزايش 
فشاري است كه با هماهنگي ستاد مبارزه با قاچاق براي 
كشفيات قاچاق صورت گرفته است. اما همچنان انتظار 
ما از سازمان حمايت، وزارت صمت و نيروي انتظامي اين 
است كه با توجه به ايجاد ابزار تشخيص كاالي قاچاق از غير 
قاچاق لوازم خانگي اقدام مقتضي را انجام دهند تا بازار لوازم 
خانگي از وجود قاچاق پاكسازي شود.وي ادامه داد: زماني 
امكان تشخيص لوازم خانگي قاچاق وجود نداشت اما امروز 
با وجود سامانه گارانتي، سامانه تجارت و سامانه شناسايي 

كاال با توجه به اينكه واردات ۷ قلم لوازم خانگي ممنوع شده 
و با توجه به اينكه تمامي كاالها از مبدا توليد داراي شناسه 
هستند و براي 4 ميليون لوازم خانگي خارجي موجود در 
بازار كشور كد رهگيري صادر شده است هم بازرس در سطح 
عرضه و هم مردم اين امكان را دارند كه بتوانند بررسي كنند 
آيا اين كاال قاچاق است يا خير.به گفته وي، مردم مي توانند 
از طريق شماره گيري كد *۷۷# يا از طريق نصب نرم افزار 
سامانه تجارت شناسه گارانتي را استعالم كنند.دهقاني نيا، 
در پاس��خ به اين سوال كه وظيفه برخورد با كاالي قاچاق 
بر عهده كيست، بيان داشت: وظيفه برخورد در مرز جزو 
وظايف مرزباني و ناجا و برخورد در س��طح عرضه وظيفه 
وزارت صمت وس��ازمان حمايت مصرف كنندگان است. 
امروزه ابزار تشخيص كاالي قاچاق براي مردم و بازرسان 
مهيا شده است. انتقاد ما نيز به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق 
اين است كه چرا عزيزان در سطح عرضه مبارزه نمي كنند؟ 
ستاد وظيفه سياست گذاري دارد كه آن را در قالب آيين 

نامه و قانون انجام داده اس��ت هيچ بهانه اي وجود ندارد و 
دوستان بايد در سطح اجرا ورود كنند.وي بيان كرد:» طبق 
هماهنگي وزير كشور و ابالغ به استاندارها، هماهنگي براي 
مقابله با كاالي قاچاق به وجود آمد. اگر ضرورت داش��ت، 
گش��ت تعزيرات نيز ورود پيدا مي كند اما اصل وظيفه بر 
عهده نيروي انتظامي در مرز و بازر سان سازمان حمايت در 
سطح عرضه است. هم مرز مهم است و هم سطح عرضه و 
هيچكدام بر يكديگر اولويت ندارد. مطالبه ما اين است كه در 
سطح عرضه مقابله جدي تري صورت گيرد.سخنگوي ستاد 
مبارزه با قاچاق با اشاره به كالهبرداري برخي سودجويان 
اظهار داشت: يكي از مشكالتي كه در زمينه لوازم خانگي 
وجود دارد اين است كه در حال حاضر در كارگاه هاي غير 
صنفي و زير پله اي كابينت برخي كاالهاي دسته دوم رنگ 
و صافكاري شده و روي آن آرم كاالي خارجي مانند بوش 
زده مي شود به همين دليل خواهش ما از مردم اين است 
كه اگر قصد خريداري دارند استعالم اصالت كاال را استعالم 

كنند. شايد شناسه كاال روي كاال باشد اما استعالم بگويد 
اصالت قابل تأييد نيست. مردم بايد دقت بيشتري كنند و 
اصالت آن كاال را بس��نجند. اين اقدام مانند دريافت برگه 
چك اس��ت كه دريافت كننده چك قبل از دريافت بايد 
صحت آن را چك كند.وي با اش��اره به نحوه كالهبرداري 
برخي از فروش��نده نماها، گفت: براي خريد لوازم خانگي 
بايد كدرهگيري و شناسه گارانتي محصول را مطالبه كرد؛ 
ممكن است فروشنده بگويد اين كاال خارجي است و كد 
ندارد؛ اينجاست كه بايد شك كنيم اوالً ممكن است كاالي 
جعلي يعني دست دوم بوده و تنها كابينت آن اصالح شده 
باشد. دومًا ممكن است قاچاق باشد و گارانتي به آن تعلق 
نگيرد. لوازم خانگي دو سال است وارداتش ممنوع شده اما 
اگر از دو سال قبل در انبارها باقيمانده باشد، معرفي شده اند 
و شناسه گرفته اند. اگر كااليي شناسه ندارد قطعًا قاچاق 
است. تمام هماهنگي ها انجام شده و از طرف وزير كشور 

ابالغ مجدد به استانداري ها صورت گرفته است.
ادامه از صفحه اول
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خبرروز

زمان آموزشي سربازي همچنان يك ماهه است؟
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح اعالم كرد كه دوره آموزشي سربازان همچنان يك ماهه است. امير 
غالمرضا رحيمي پور درباره مدت آموزش نظامي سربازان كه درپي شيوع كرونا در كشور كاهش يافته بود، گفت: برابر تصميمات 
س��تادكل نيروهاي مسلح و به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي، از ابتداي سال طول دوره آموزش سربازان در پادگان ها و 
مراكز آموزش��ي نيروهاي مسلح به يك ماه كاهش يافت كه اين مدت همچنان يك ماهه است و تغييري نكرده است. او با بيان 
اينكه تا زماني كه نگراني ها بابت كرونا در جامعه وجود داش��ته باشد، اين روند ادامه خواهد داشت، گفت: هرگونه تغيير در اين 

مدت به مشموالن و خانواده هاي آنان اطالع رساني خواهد شد، اما فعال مدت يك ماهه ادامه خواهد داشت. 

كتابخانه

معرفي كتاب »اتاق«
كتاب »اتاق« نوشته »دانا هيو« داستان زندگي دختري است كه در ۱۹ سالگي توسط »نيك« دزديده مي شود و به مدت ۷ سال 
در اتاقي كه نيك در حياط خانه اش س��اخته، زنداني مي شود. جك پسري اس��ت كه پس از دو سال زندگي، مادر جوان زنداني 
را از تنهايي درمي آورد. داس��تان و اتفاقات اين كتاب كه بر اساس يك داستان واقعي است، از زبان و ذهن كودك ۵ ساله روايت 
مي ش��ود و با جلو رفتن داس��تان دنيا را از نگاه جك، )پسري كه از زمان تولد تا ۵ س��الگي تنها يك اتاق كوچك را ديده است(، 
مي بينيم. همين باعث مي شود حوادث از ذهن شخصيتي براي مخاطب بازگو شود كه اطالعات كافي از دنياي پيرامونش ندارد 

و صادقانه هر آنچه كه هست و هر آنچه كه حس مي كند، توصيف كند.

میراثنامه

مجموعه اي از آجرهاي لعاب دار منس��وب به قاليچي 
بوكان متعلق به س��ده هفتم و هش��تم پيش از ميالد 
از كش��ور س��وييس به اي��ران بازگردانده ش��د. وزير 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي با اعالم 
اين خبر گفت: ۴۹ قطعه از آجرهاي لعاب دار منسوب 
به قاليچي بوكان كه در اوايل انقالب به شكل غيرمجاز 
از كش��ور خارج ش��ده بود، پس از پيگيري هاي چند 
س��اله معاون��ت ميراث فرهنگ��ي، اداره كل حقوقي و 
امور بين الملل وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي و دستگاه ديپلماسي كشور از اروپا به ايران 
بازگردانده شد. علي اصغر مونسان افزود: در سال ۱۳۹۱ 
پس از وصول خبري مبني بر در اختيار داشتن تعداد 
۴۹ قطعه آجر لع��اب دار متعلق به تپه قاليچي بوكان 
توس��ط خانواده اي ايراني ساكن سوييس و تمايل آنها 
براي فروش، معاونت ميراث فرهنگي، اداره كل موزه ها 
و اداره كل حقوقي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي نس��بت به تش��كيل پرونده استرداد 
آجرهاي لعاب دار قاليچي با ادله كارشناس��ي و طرح 
دعوي در مراجع ذي صالح بين المللي به كشور اقدام 
كرد و سرانجام با همكاري ديپلماسي كشور در اروپا اين 
مجموعه پس از سال ها پيگيري به كشور بازگشت. وزير 

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تصريح كرد: 
بي شك اين اتفاق مهم مرهون همكاري هاي دادستاني 
كل كش��ور س��وييس، دفتر فدرال فرهنگ سوييس، 
سفارت ايران در سوييس، سفارت سوييس در تهران، 

معاونت حقوق��ي وزارت امور خارجه، معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري، معاونت ميراث فرهنگي و بخش 
حقوقي و بين الملل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي و موزه ملي ايران است.

استرداد ۴۹ قطعه آجر لعاب دار ۲۸۰۰ ساله از سوييس به ايران
جامعه خبر

چرا شرايط اضطرار آلودگي 
هوا اعالم نمي شود؟

كميته اضط��رار آلودگ��ي هوا به ص��ورت مجازي 
هماهنگي ه��اي الزم را انج��ام داده ام��ا به دلي��ل 
همپوشاني تصميمات و محدوديت هاي كرونايي با 
تمهيداتي كه در شرايط اضطرار آلودگي هوا اتخاذ 
مي شود نياز به اتخاذ تصميم يا اعمال محدوديت هاي 
جديدي در اين زمينه نبوده اس��ت. معاون نظارت 
و پايش محيط زيس��ت اس��تان تهران با اعالم اين 
مطلب گفت: طبق قانون هواي پاك  درپي استمرار 
آلودگي ه��وا و پيش بيني پايداري جوي از س��وي 
سازمان هواشناسي، پيش بيني تداوم آلودگي هوا به 
وزارت بهداشت اعالم مي شود. درصورت تشخيص 
و اعالم ش��رايط اضطرار از س��وي وزارت بهداشت 
هماهنگي هاي الزم بين اداره حفاظت محيط زيست 
استان تهران با استانداري براي تشكيل جلسه صورت 
مي گيرد. محمد رستگاري افزود: با اين حال كميته 
اضطرار آلودگي هوا به صورت مجازي هفته گذشته 
هماهنگي هاي الزم را انجام داد اما تمام تصميمات و 
محدوديت هايي كه ستاد ملي مقابله با كرونا اعمال 
كرده بود با تصميماتي كه در كميته اضطرار آلودگي 
هوا گرفته مي ش��ود هم پوشاني داش��ت. از اين رو 
هماهنگي هاي الزم با اداره كل بحران انجام ش��د و 
ديگر نيازي نبود تصميم جديدي در اين زمينه گرفته 
شود چراكه بيشتر تمهيدات و محدوديت هايي كه در 
شرايط اضطرار آلودگي هوا اتخاذ و اعمال مي شود از 
پيش در محدوديت هاي كرونايي لحاظ ش��ده بود. 
معاون نظارت و پايش محيط زيست استان تهران 
با اشاره به اينكه پيش بيني هاي هواشناسي حاكي از 
تداوم آلودگي در تهران دارد، گفت: كارگروه كاهش 
آلودگي هوا ط��ي هفته جاري به ص��ورت مجازي 
همانند هفته  گذشته تشكيل خواهد شد و براساس 
دس��تورالعمل ها اگر ميانگين شاخص ۲۴ ساعته 
كيفيت هوا به عدد ۱۵۰ برسد تمهيدات جدي تري 
را اتخاذ خواهيم كرد. او در ادامه ضمن بيان اينكه در 
شرايط اضطرار آلودگي هوا با توجه به شاخص كيفيت 
هوا تصميمات متفاوتي اتخاذ مي شود، گفت: به عنوان 
مثال زماني كه ميانگين شاخص كيفيت هوا به عدد 
۱۳۰ برس��د برخي تمهيدات و زماني كه اين عدد 
به ۱۵۰ مي رس��د، يك سري تمهيدات ديگر اتخاذ 
مي شود ميانگين شاخص ۲۴ ساعته كيفيت هواي 
تهران در هيچ روزي از هفته گذش��ته به عدد  ۱۵۰ 
)ناسالم براي همه گروه ها( نرسيده بود. رستگاري 
گفت: اداره حفاظت محيط زيست استان تهران براي 
كارگروه كاهش آلودگي هوا يكسري دستور كار تهيه 
مي كند و پيشنهاد برگزاري كارگروه را مي دهد اما 
شرايط اضطرار زماني اعالم و كميته اضطرار آلودگي 
هوا موقعي تشكيل مي شود كه هواشناسي پيش بيني 
تداوم آلودگي هوا را به وزارت بهداش��ت اعالم كند 
و وزارت بهداش��ت تشخيص ش��رايط اضطرار را به 

محيط زيست اطالع دهد. 

امتحانات دوره ابتدايي چگونه برگزار مي شود؟
برگزاري حضوري امتحانات پايه هاي 
اول و دوم ابتدايي، در مناطق زرد و با 
اخذ مجوز كتبي از كارگروه مديريت 
و كنترل بيماري كرون��ا امكان پذير 
است. رييس مركز سنجش و پايش 
كيفيت با اش��اره به ابالغ بخش��نامه 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي 
دوره ه��اي تحصيلي ب��ه ادارات كل 

آموزش وپرورش استان ها و مدارس اظهار كرد: در 
اجراي تبصره ذيل بند )ب( اين بخش��نامه، صرفًا 
در خصوص برگزاري حضوري ارزشيابي تحصيلي 
و تربيت��ي پايه هاي اول و دوم ابتداي��ي، صرفًا در 
مناط��ق داراي وضعيت زرد و پ��س از اخذ مجوز 
كتبي از كارگروه مديريت و كنترل بيماري كرونا 
استان امكان پذير است. خسرو ساكي گفت: اساس 
بخشنامه ارس��الي، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 

و تربيت��ي نوب��ت اول از دانش آموزان 
پايه هاي اول و دوم ابتدايي در دروس 
فارسي )خواندن و نوشتن( و رياضي، 
آزمون عملكردي به صورت حضوري 
در مدرسه، با گروه بندي دانش آموزان 
و رعايت كامل شيوه نامه هاي بهداشتي 

برگزار مي شود.
 اين در حالي اس��ت كه ابتداي س��ال 
تحصيلي با اعالم وزير آم��وزش و پرورش و اصرار 
بر برقراري كالس هاي حضوري آمار ابتال به كرونا 
در بين دانش آم��وزان و معلمان افزايش پيدا كرد 
و به اين ترتيب كالس ها به صورت آنالين برگزار 
مي شود. هر چند كه بس��ياري از دانش آموزان در 
مناطق محروم همچنان از دسترس��ي به آموزش 
آنالين محرومند و بس��ياري از آنها به اجبار ترك 

تحصيل كرده اند.

كرونا جان ۱۷۷ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۷۷ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي در ۲۴ س��اعت گذشته، شمار 
جانباختگان قطعي اي��ن بيماري در 
كش��ور به ۵۳ هزار و ۶۲۵ نفر رس��يد. 
س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي 
۶ ه��زار و ۳۱۲ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد ۱۹ در كش��ور شناسايي شد و 

۸۰۵ نفر بس��تري ش��دند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد ۱۹ در كشور به يك ميليون و ۱۵۸ 
هزار و ۳۸۴ نفر رسيد. او افزود: خوشبختانه تاكنون 

۸۸۵ هزار و ۵۴ نف��ر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
همچنين ۵۵۶۳ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون هفت 
ميلي��ون و ۴۶ ه��زار و ۴۴۷ آزماي��ش 
تش��خيص كوويد ۱۹ در كش��ور انجام 
ش��ده اس��ت. الري گفت: هم اكنون بر 
اساس آخرين تحليل ها، ۲۰۵ شهرستان در وضعيت 
نارنجي و ۲۴۳ شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند و 

هيچ شهري در وضعيت قرمز كرونا نداريم.

مصوبه نامگذاري خيابان شجريان اجرا شد
باالخره بعد از كش وقوس هاي فراوان 
نامگذاري خياباني به اس��م اس��تاد 
محمدرضا ش��جريان اجرا ش��د و به 
اين ترتيب اسم يكي ديگر از مشاهير 
ايران زمين بر تابلوي خياباني ديگر 
در تهران نقش بس��ت. اتفاقي كه اي 
كاش قبل از اينكه آنها را از دس��ت 
بدهيم به فكر انجامش باش��يم. اين 

خبر را رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي ش��هر تهران در صفحه اينستاگرام خود 

منتشر كرد. 
محمدج��واد حق ش��ناس در اي��ن ب��اره گفت: 
كميس��يون نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن 
عمومي ش��هر ته��ران در دوره پنج��م توامان با 
پاسداشت ياد و نام ش��هداي گرانقدر همواره بر 
نامگذاري مش��اهير و نام آوران عرصه فرهنگ و 
هنر اين س��رزمين اهتمام داشته است. و در اين 
راس��تا از حمايت وهمراهي اكثريت قاطع اعضاء 

شوراي اسالمي شهر تهران برخوردار 
ب��وده اس��ت، در فروردين ماه س��ال 
۱۳۹۸ شوراي اس��المي شهر تهران 
در اقدامي ماندگار در كنار ش��اعران 
و هنرمنداني ديگ��ر از اين مرز و بوم 
معبري را به نام خسرو آواز ايران استاد 
محمدرضا ش��جريان كه آواي ربناي 
او بي��ش از ۴ ده��ه در هن��گام افطار 
معنوي ترين خاطرات مش��ترك ايرانيان آزاده و 
حق جو را رقم زده است، در منطقه ۲ شهرداري 
نامگذاري كرد. الزام اج��راي اين مصوبه در ۱۹ 
مهرماه ۱۳۹۹ از سوي شوراي شهر به شهرداري 
تهران ابالغ شد. از آن تاريخ تا امروز بيش از ۲ ماه 
و اندي مي گذرد و از تذكر اينجانب به شهرداري 
براي اجراي اين مصوبه نيز ۱۵ روز گذشته است. 
با توجه به پيگيري هاي مكرر رييس و اعضا شورا 
و كميس��يون اين مصوبه در آستانه شب يلدا به 

مرحله اجرا رسيد.

موسیقي

موزيك ويديوي »همنوازي قانون« با اجراي آيتاچ دوغان نوازنده سرش��ناس 
 كشور تركيه و اميرحسين مختاري نوازنده كشورمان منتشر شد. آيتاچ دوغان 
قانون نواِز سرش��ناِس كشور تركيه در كنار اميرحسين مختاري نوازنده جوان 
كشورمان اجرايي داشته كه در قالب موزيك ويديوي »همنوازي قانون« منتشر 
شد. اين اثر به پيشنهاد مهدي خلف آهنگساز اهل كشور سوريه شكل گرفته 
است. ضبط اين قطعه در تركيه انجام شده و تنظيم و ميكس و مسترينِگ آن 
توسط حاتم محسن در كش��ور مصر انجام شده است. اميرحسين مختاري از 
نوازندگان جوان موسيقي ايران است كه تالش كرده تا تكنيك هاي نواختِن ساز 
قانون در موسيقي ايران را ارتقاء دهد. اين براي نخستين بار است كه قانون نوازي 
از ايران در كنار آيتاچ دوغان همنوازي مي كند.آيتاچ دوغان نوازنده قانون و يكي از 
سه عضِو گروه مشهور »تكسيم تريو« است. او در حال حاضر يكي از مشهورترين 

نوازندگان موسيقي شرق است.

همنوازي هنرمند مشهور تركيه 
با نوازنده ايراني

سینما

فيلم كوتاه »پارادوكس��يكال« ساخته نيما شاهرخ شاهي برنده سه جايزه از 
جشنواره سياتل امريكا شد.اين فيلم كه در بخشhorror جشنواره سياتل، 
   به نمايش در آمد، توانست جايزه بهترين فيلم و بهترين ساخته را براي نيما 
شاهرخ ش��اهي و بهترين فيلمنامه را براي اميد صديقي از آن خود كند. اين 
جش��نواره به صورت تخصصي به فيلم هاي ژانر ترسناك مي پردازد و جوايز 
آن به صورت آكادميك و راي گيري آن توس��ط اعض��اي آكادمي فيلم هاي 
ترسناك جشنواره س��ياتل انجام مي شود. فيلم »پارادوكسيكال« كه درامي 
روانشناختي و پر تعليق است، به بيان داستان يك اتفاق ساده از ديد آدم هاي 
مختل��ف با نگاه هاي متفاوت مي پردازد.اين فيل��م اگر چه از لحاظ محتوايي 
فيلمي واقع گرا است اما در فرم رگه هاي سورئاليستي دارد. نيما شاهرخ شاهي، 
آزاده سعادتمند، دايانا جعفري، صدف ثامني، ريحانه رحيمي و اسماء حسيني 

بازيگران اين فيلم هستند.

هت تريك نيما شاهرخ شاهي 
در امريكا

كم توجهي اليحه بودجه ۱۴۰۰ به »اعتياد« و »حاشيه نشيني«

زنگ خطري ديگر بيخ گوش شهرنشينان
گليماندگار| بودج��ه ۱۴۰۰ به 
چه مسائلي بيشتر پرداخته كه بحث 
بهداش��ت و درم��ان و آس��يب هاي 
اجتماعي و ... كه از مهم ترين مسائل روز هر كشوري 
به ش��مار مي آيند چنين به محاق رفته است؟ چرا 
نبايد درباره چرايي و چگونگي تنظيم اليحه بودجه 
از سوي دولت و مجلس به مردم توضيح داده شود تا 
تمام شك و شبهه هاي پيش آمده از بين برود. هنوز 
چند روزي از ارايه اليحه بودجه به مجلس نگذشته 
بود كه برخي از نمايندگان اعالم كردند هيچ رديف 
بودجه اي براي خريد واكسن كرونا در بودجه ۱۴۰۰ 
ديده نشده است. اين يعني زنگ خطري كه مي تواند 
براي حوزه سالمت كشور به صدا در بيايد. همانطور 
كه سال هاس��ت پرداخت حقوق پرستاران و ديگر 
اعضاي كادر درمان هميشه با تاخير و البته كسري 
بودجه فراوان پرداخت مي شود. همانطور كه تمام 
اين سال ها آسيب هاي اجتماعي هميشه در محاق 
بوده و در خيلي از موارد مسووالن بيشتر سعي در 
پاك كردن صورت مس��اله داشته اند تا پيدا كردن 
راه چ��اره براي آنچه كه به عنوان معضل اجتماعي 

شناخته مي شود. 

    ويران كردن خانه حاشيه نشين ها 
راه حل نيست

امان اهلل قراي��ي در اين رابطه به تع��ادل مي گويد: 
متاسفانه مسووالن ما هيچ وقت در بحث معضالت 
اجتماعي و مشكالت جامعه شناختي رفتار مناسبي 
از خود بروز نداده اند، زماني كه كارشناس��ان فرياد 
مي زدند كه عدم رس��يدگي به وضعيت شهرهاي 
كوچك باعث بروز حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ 
مي شود و اين مساله مي تواند آسيب هاي اجتماعي 
بسياري را به دنبال داشته باشد كسي به حرف آنها 
گوش نك��رد. پس چندان هم ج��اي تعجب ندارد 
كه در بودجه ۱۴۰۰ آسيب هاي اجتماعي چندان 

جدي گرفته نشده باشند. 
او مي افزايد: مس��ائل اجتماعي نبايد ناديده گرفته 
شوند، بس��ياري از اتفاق ها وبحران هايي كه در هر 
كش��ور ممكن است رخ بدهد، وابس��ته به مسائل 

اجتماعي اس��ت. مردم اگر در جاي��ي كه زندگي 
مي كنند، احساس آرامش و امنيت نداشته باشند، 
اگ��ر هر روز ب��ا آمارهاي عجي��ب و غريب دزدي و 
زورگي��ري و اعتياد مواجه باش��ند، قطع��ا به اين 
وضعي��ت اعتراض خواهند ك��رد. اينكه خانه هاي 
حاش��يه ش��هر را خراب كنن��د، نمي تواند راه حل 
مناس��بي براي مبارزه با حاشيه نش��يني باش��د، 
همانطور كه س��ال ها رفتارهاي پليسي با معتادان 
نتوانست باعث كاهش ميزان اعتياد در كشور شود. 
هر چه هست رفع كردن آسيب هاي اجتماعي نياز 
به نگاهي كارشناس��انه و البته دلس��وزانه دارد كه 
متاسفانه تاكنون مس��ووالن اين نگاه را از جامعه 

دريغ كرده اند.

  سهم حوزه هاي اجتماعي 
در اليحه بودجه 1400

از س��وي ديگر رييس انجمن مددكاران اجتماعي 
ايران با بيان اينكه موضوعات اعتياد و حاشيه نشيني 
جزو پنج اولويت آس��يب هاي اجتماعي كشور به 
شمار مي روند، گفت: انتظار مي رفت كه در اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۰، برخي از بخش هايي كه دغدغه 
حاكميت و مردم اس��ت مورد توجه بيشتري قرار 
مي گرفت. سيدحس��ن موس��وي چل��ك، ضمن 
بررسي اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ و سهم حوزه هاي 
اجتماعي در اين اليحه بيان كرد: انتظار مي رفت كه 
در اليحه بودجه سال آينده، برخي از بخش هايي كه 
دغدغه حاكميت و مردم است مورد توجه بيشتري 
قرار مي گرفت؛ امروز كمتر كس��ي است كه نگران 
آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد و شرايط نامناسب 

مردم در محالت ناكارآمد شهري و حاشيه نشيني 
نباشد. او با اشاره به وضعيت اعتياد در كشور تصريح 
كرد: براس��اس آمار س��تاد مبارزه با مواد مخدر در 
حال حاضر چهار ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در كشور 
با اعتياد درگير هس��تند كه ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار 
نفر از آنها معتاد دايمي هس��تند و تاثيري كه مواد 
مخدر روي كودك آزاري ها، همسرآزاري، سرقت ها، 
طالق و س��اير جرايم بر جاي مي گ��ذارد غيرقابل 
كتمان است. از س��وي ديگر بخش قابل توجهي از 
زندانيان با موضوع مواد مخدر در ارتباط هس��تند. 
اين درحالي است كه در اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
بودجه حوزه هاي مرتبط با اعتياد بيش از ۱۱ درصد 

رشد منفي داشته است.
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اش��اره 
به وضعيت حاشيه نشيني در كشور نيز بيان كرد: 
يك چهارم جمعيت كش��ور در مح��الت ناكارآمد 
ش��هري س��كونت دارند، اما با اين وج��ود بودجه 
حاشيه نش��يني در ح��وزه بخش ه��اي مربوط به 
آسيب هاي اجتماعي حدود ۱۳ درصد كاهش يافته 
اس��ت. اين موضوع نش��ان دهنده آن است كه اين 
مناطق كه از حداقل هاي خدمات عمومي برخوردار 
نيستند، مي توانند بستر مناسب تري براي گسترش 

آسيب هاي اجتماعي و جرايم باشند.
موس��وي چلك همچنين گفت: بودجه اي كه در 
سال ۹۹ براي موضوع حاشيه نشيني در نظر گرفته 
ش��د، ۴۰۴۲۳۳۹ ميليون ريال بود كه اين رقم در 
اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ به ۳۵۲۰۰۰۰ ميليون 
ريال رس��يد و با حدود ۱۳ درص��د كاهش همراه 

بوده است.
او با بيان اينكه موضوعات اعتياد و حاشيه نش��يني 
جزو پنج اولويت آس��يب هاي اجتماعي كشور به 
شمار مي روند، ادامه داد: ايران كشوري است كه در 
كنار دو كشور بزرگ توليدكننده مواد مخدر يعني 
افغانستان و پاكستان قرار دارد. انتظار اين بود كه 
براي بودجه سال ۱۴۰۰ هم به موضوع مواد مخدر 
و هم به موضوع حاشيه نشيني با رويكرد اجتماعي 
توجه بيشتري مي شد؛ از سوي ديگر امروز موضوع 

معتادين كارتن خواب مشهودتر شده است.

گزارش

امسال سفره يلدا در س��طح شهر تهران گسترده 
و كودكان كار و آس��يب زيادي پاي س��فره چله 
نشستند و به بهانه طوالني ترين شب سال كام آنها 
شيرين شد. مديرعامل انجمن طلوع بي نشان ها با 
اعالم اين خبر گفت: امسال با مشاركت خيران و 
نيكوكاران توانستيم س��فره يلداي خود را نسبت 
به س��ال ها قبل گس��ترده تر كنيم. ۳۷۰ كيلو انار 
دانه شده و ۱۵۰۰ بس��ته يلدايي شامل پاستيل، 
شكالت، آب ميوه، كاله و ش��الگردن، فال حافظ 
و... به دس��ت كودكان كار سر چهاراه ها و محالت 
مختلف ته��ران رس��يد. اكبر رجبي با اش��اره به 
اهميت نقش نيكوكاران و مش��اركت آنها در اين 
طرح تصريح كرد: امس��ال خيلي از نيكوكاران با 
توجه به اطالعاتي كه از سال هاي قبل درباره اين 
جشن يلداي مجموعه داشتند، احساس مسووليت 
كرده و در اين طرح مشاركت كردند. او ادامه داد: 
بس��ته هاي يلدايي توس��ط گروه هاي داوطلب به 
نقاط مختلف شهر ارسال شد و به دست كودكان 
كار و آسيب رسيد. رجبي با بيان اينكه هدف ما از 
اجراي اين برنامه يادآوري شب يلدا براي كودكان 
است، تصريح كرد: خيلي از اين بچه ها فال شب يلدا 
مي فروشند اما اطالعي از اين مناسبت ندارند. در 
كنار يادآوري اين شب براي بچه ها سعي داشتيم 
به آنها ي��ادآوري كني��م كه گروه��ي از مردم به 
يادشان هستند و تصور نكنند مردم آنها را فراموش 
كرده اند. اما يكي ديگر از كارهاي ما برگزاري جشن 
يلدايي در محله دروازه غار بوده است. ما با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، جش��ني را براي بچه ها با 
حضور »ننه سرما« و اجراي موسيقي سنتي برگزار 

و بس��ته هاي يلدايي ميان اين كودكان و بعضي از 
خانه هاي محله كه از قبل شناس��ايي كرده بوديم 
توزيع ش��د. رجبي اضافه ك��رد: بچه ها از آنجايي 
كه مي دانستند سال گذشته اين جشن برايشان 
برگزار شده خود به محل آمده و منتظر برگزاري 
جشن بودند. مديرعامل انجمن طلوع بي نشان با 
بيان اينكه هدف ما از برگزاري اين مراسم يادآوري 
كودكي به كودكان كار و آسيب است، خاطرنشان 
كرد: خيلي از اين بچه ها آرزويي ندارند. هيچ تصوير 
و رويايي از آينده در ذهن ندارند و به خاطر شرايط 
خاصي كه دارند مجبور هس��تند در كودكي كار 
كنند. پس دور از انتظار نيست كه كودكي از خاطر 
آنها برود. آنها در اين روز فقط كودكي مي كنند نه 

كار. رجبي با بيان اينكه در قالب اين مراس��م آنها 
با بچه هاي آسيب ديده آشنا و خانواده هايشان را 
شناس��ايي مي كنند، افزود: خيلي از خانواده هاي 
اين بچه ها به سختي اعتماد مي كنند اما به واسطه 
قرارگيري خانه مادري و پ��دري در محله دروازه 
غ��ار و ارايه خدمات به كودكان و مادران آس��يب 
ديده آنها اعتمادشان به مجموعه جلب شده است. 
او تصريح كرد: برگزاري اين مراس��م ها اما كمك 
مي كند كودكان و خانواده هاي بيشتري كه تحت 
آس��يب و مشكالت مختلف هس��تند شناسايي و 
جذب مجموعه شوند. آنها در ادامه پس از جذب 
خدمات دريافت كرده و براي حل مش��كالت آنها 

تالش مي شود. 

رويداد

كام شيرين كودكان كار و خيابان پاي سفره يلدا
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