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يادداشت- 1

فاصله اقتصاد ايران با ابرتورم 
در مس��ير كنترل تورم، بايد 
اول از همه مساله تحريم ها، 
مساله فضاي كس��ب و كار 
داخل��ي و مس��اله ران��ت و 
فس��ادي كه در اقتصادمان 
وج��ود دارد را ح��ل كني��م 
ت��ا درآمد مل��ي اقتصادمان 
افزاي��ش پي��دا كند.اقتصاد 
ايران در اين چند دهه، همواره با متوسط تورم بااليي 
ادامهدرصفحه5 دست و پنجه نرم كرده است.  

كامرانندري

يادداشت- 2

كسب سود از تورم
ت��ورم يك��ي از بيماري ه��اي 
خسارت بار اقتصادي است كه 
براي برخي اف��راد و جريانات 
در نبود نظ��ارت و قانون منبع 
كس��ب مال نامش��روع شده 
اس��ت. اين بيماري اقتصادي 
باعث فشار بر مردم و بي ارزش 
شدن پول آنها و كاهش قدرت 
خريد آنها مي شود. بخشي از فش��ار وارده به سفره مردم 
ادامهدرصفحه3 مربوط مي شود به نهادها و ... 

مجيدگودرزي

يادداشت- 3

سهم اندك پژوهش در بودجه
يكي از راه هاي بررسي دقيق 
بودج��ه و آگاهي از نس��بت 
بودجه با پيشرفت كالن كشور، 
بررسي اولويت هايي است كه 
اقتصاد ايران براي دس��تيابي 
با امر توس��عه بايد آنها را مورد 
توجه قرار دهد. يعني چنانچه 
بودجه بر اي��ن نقاط كليدي و 
ادامهدرصفحه7 حساس تمركز كرده باشد... 

رحمتاهللنوروزي

آيا FATF وارد فاز جديد مي شود؟ 

دولت از واقعي بودن بودجه مي گويد، مركز پژوهش ها از كسري شديد

نرگسرسولي| اسفندماه بود كه بعد از نشست پاريس بسياري از كارشناسان و فعاالن 
اعالم كردند كه عدم پيوستن ايران به FATF موجب خواهد ش��د مراودات بانكي ايران 
دستخوش تغييرات زيادي شود و از همان زمان بود كه هشدارها به عدم ارتباط بانكي ايران 
با بانك هاي بين المللي را مي دادند، روالي كه حتي بس��ياري از بازرگانان آن را دليل عدم 
انتقال ارز خواندند. در همان زمان يعني اسفندماه ٩٨ هم برخي اعالم كردند كه براي باز 
 FATF كردن گره ارتباطات بانكي بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق ايران به
موافقت كند امري كه برخي از اعضا آن را نشدني اعالم كردند و بررسي مجدد اين اليحه 
را تنها در صورت دس��تور مقام معظم رهبري خواندند.  و حاال گويا FATF قرار است وارد 

فاز جديد شود. آن هم بعد از اينكه شنيده هاي مختلف از موافقت مقام معظم رهبري با 
بررسي مجدد اين اليحه خبر دادند، همان روالي كه آخرين پست اينستاگرامي عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي را معنا دار مي كند.  وي در خصوص تمديد مهلت بررسي 
FATF گفت: عدم تعيين تكليف FATF مي تواند در نبود تحريم ها مانعي براي سيستم 
بانكي كشور در انجام مبادالت بانكي بين المللي باشد. عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي در يادداشت اينس��تاگرامي خود درباره روند نرخ ارز به عنوان يك متغير كليدي 
اقتصاد كالن، هم نوشته است: قطب نماي سياست گذاري بانك مركزي حول كنترل تورم و 
صفحه3رابخوانيد كمك به رشد اقتصادي كشور است.   

»بع��د از ابالغيه ۲۳ آذرم��اه رهبري به دول��ت مبني بر 
اس��تفاده حداقلي از منابع نفتي براي هزينه هاي جاري، 
منابع و مصارف اليح��ه بودجه ۱۴۰۰ دچ��ار تغييرات 
عمده اي ش��دند. در همين راس��تا رييس مجلس طي 
نامه اي خطاب به رييس جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون 

اساسي، اصالحات اليحه دولت را مطالبه كردند تا بودجه 
با درآمدهاي پايدار، حداقل وابستگي به نفت و اصالحات 
س��اختاري بودجه ارايه ش��ود.« اين خبري است كه روز 
گذشته زارع عضو كميس��يون تلفيق بودجه اعالم كرده 
است. او گفته در اين نامه تصريح شده است كه دولت بايد 

اصالحات ساختاري را در مس��ير اليحه بودجه به وجود 
آورد و به اين ترتيب بودجه پر س��ر و صداي ۱۴۰۰، وارد 
فاز تازه اي خواهد ش��د. آنچه كه در نامه قاليباف به نظر 
مي رسد، حاكي از مشكالتي اس��ت كه مجلس به شكل 
صفحه2رابخوانيد جدي با اليحه بودجه دارد و ...  

گام هاي جديد براي 
گشايش اقتصادي 

 طرح عجيب مجلس
 براي ممنوعيت افزايش قيمت ها

سعيد مدني، مديرعامل سابق سايپا  در گفت وگو  با »تعادل« تشريح كرد

 ابرچالشی به نام 
»شرکت های تو درتوی« 

خودروساز



»بع��د از ابالغي��ه ۲۳ آذرماه رهبري ب��ه دولت مبني بر 
استفاده حداقلي از منابع نفتي براي هزينه هاي جاري، 
منابع و مص��ارف اليحه بودج��ه ۱۴۰۰ دچار تغييرات 
عمده اي ش��دند. در همين راس��تا رييس مجلس طي 
نامه اي خطاب به رييس جمهور، مطابق اصل ۵۲ قانون 
اساسي، اصالحات اليحه دولت را مطالبه كردند تا بودجه 
با درآمدهاي پايدار، حداقل وابستگي به نفت و اصالحات 

ساختاري بودجه ارايه شود.«
اين خبري است كه روز گذش��ته زارع عضو كميسيون 
تلفيق بودجه اعالم كرده است. او گفته در اين نامه تصريح 
شده است كه دولت بايد اصالحات ساختاري را در مسير 
اليحه بودجه به وجود آورد و به اين ترتيب بودجه پر سر 
و صداي ۱۴۰۰، وارد فاز تازه اي خواهد ش��د. آنچه كه در 
نامه قاليباف به نظر مي رس��د، حاكي از مشكالتي است 
كه مجلس به شكل جدي با اليحه بودجه دارد و احتماال 
تداوم اين مس��ير، خطر رد كلي��ات بودجه در مجلس را 

افزايش خواهد داد.
اين درخواس��ت در حالي مطرح ش��ده ك��ه در روزهاي 
گذشته، جمع بندي تحليل هاي كارشناسان و نمايندگان 
مجلس نش��ان مي دهد ك��ه آنچه دولت در فهرس��ت 
درآمدهاي احتمالي براي س��ال آينده پيش بيني كرده، 
فاصله اي قابل توجه با واقعيت ها دارد. دولت براي س��ال 
آينده پيش بيني كرده كه ميزان درآمدهاي نفتي به حدود 
۲۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و براي رسيدن به 
اي��ن عدد بايد روزانه ۲.۳ ميليون بش��كه نفت به فروش 
برس��د. همچنين دولت نرخ دالر را در بودجه ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان در نظر گرفته كه افزايشي قابل توجه نسبت 
به نرخ تسعير سال جاري نشان مي دهد. آنچه كه در اين 
مسير، ابهام برانگيز شده، نحوه تغيير شرايط ايران پس 
از روي كار آمدن جو بايدن اس��ت. با توجه به اينكه آراي 
الكترال ايالت هاي امريكا به شكل رسمي به بايدن داده 
شد و به اين ترتيب او از ابتداي بهمن، رسما رييس جمهور 
جديد امريكا خواهد بود، تغيير سياس��ت هاي امريكا در 
قبال ايران در دولت جديد اين كشور، نقشي كليدي ايفا 
مي كند. بايدن وعده داده كه به برجام باز خواهد گش��ت 
و آنطور كه در روزهاي گذش��ته مقام��ات اروپايي اعالم 
كرده اند، با وجود اختالف نظرها اين اتحاديه نيز به تداوم 
اجراي برجام اميدوار است. در اين بستر، مقامات دولتي 
ايران نيز گفته اند كه در صورت بازگشت ساير طرف ها به 
برجام، ايران ني��ز آمادگي دارد به اين توافق بازگردد و به 
اين ترتيب تيم اقتصادي دولت با اميد به اينكه تحريم ها 
كنار روند، بودجه سال آينده را تحويل مجلس داده است. 
هرچند اميدواري به بهبود اوضاع اقتصاد ايران، در ميان 
تمام فعاالن اقتصادي وجود دارد اما اينكه تحريم ها چه 
زماني و در چه حد كمرنگ ش��وند همچنان محل بحث 
و گمانه زني اس��ت و همين مساله خطر افزايش كسري 

بودجه را افزايش داده است.

هشدارجديمركزپژوهشها
يكي از نهادهايي كه در طول روزهاي گذش��ته نس��بت 
به ش��رايط بودجه انتقادات فراواني را مطرح كرده، مركز 
پژوهش هاست. اين مركز در گزارش اخير خود به كسري 
بودجه شديد دولت در سال آينده اش��اره كرده و از لزوم 

تغيير در ساختار بودجه گفته است. در گزارش اين مركز 
آمده: نگاهي به منابع و مصارف اليحه بودجه سال آينده 
كشور نشان مي دهد بودجه كشور نه تنها وابستگي شديد 
به درآمدهاي حاصل از فروش نفت دارد بلكه بسياري از 
منابع آن عمال محقق نخواهد شد و مستقيم يا غير مستقيم 
منجر به اضافه شدن پايه پولي خواهد شد. در اين اليحه 
حدود ۲۰۰ هزار ميليارد توم��ان بابت فروش نفت و گاز 
پيش بيني شده و ۷۰ هزار ميليارد تومان نيز اوراق پيش 
فروش نفت منتشر خواهد شد. البته دولت اين اجازه را پيدا 
مي كند كه هر ميزان از منابع فروش نفت كه محقق نشد را 
با انتشار اوراق پيش فروش نفت جبران كند. اين در حالي 
است كه در ۷ ماهه سال جاري تنها حدود ۶ هزار ميليارد 
تومان از محل فروش نفت محقق ش��ده است. همچنين 
اين رقم نسبت به پيش بيني قانون بودجه ۹۹ بيش از ۴ 
برابر شده است.وابستگي اليحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت به 
۲۷۰ هزار ميليارد تومان )مجموع فروش و پيش فروش 
نفت( خالصه نمي شود بلكه دولت در اين اليحه به منابع 
صندوق توس��عه ملي نيز براي جب��ران برخي هزينه ها 
دست اندازي كرده اس��ت. در تبصره ۱ اين اليحه، دولت 
اين اجازه را دريافت مي كند كه ۱۸ درصد كمتر به صندوق 
توسعه ملي واريز كند و اين مبلغ بعدها به صندوق بازگردد. 
در اين باره محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس معتقد اس��ت طبق تجربه گذشته اين 
مبالغ به صندوق باز نمي گردد و نوعي وام بالعوض تلقي 
مي ش��ود. طبق برآورد بودجه اين رق��م ۷۵ هزار و ۵۰۰ 
ميليارد تومان است. عالوه بر آنكه به احتمال قوي فروش 
اين ميزان از نفت غير ممكن است براي بررسي ابعاد تورمي 
اين اليحه بايد منابع ديگر بودجه ۱۴۰۰ و ميزان تحقق 

آنها را نيز بررسي كرد. مركز پژوهش هاي مجلس ميزان 
تحقق هر يك از منابع و كسري نهايي بودجه را تخمين 
زده است. بر اساس گزارش بازوي مشورتي مجلس شوراي 
اسالمي عمده منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش نفت، 
پيش فروش نفت، درآمدهاي عموم��ي )ماليات و …(، 
فروش اوراق بدهي و واگذاري اموال و سهام شركت هاي 
دولتي تامين مي ش��ود كه در صورت فروش روزانه ۸۰۰ 
هزار بشكه نفت، تحقق ۹۰ درصدي درآمدهاي عمومي 
)ماليات و…( و واگذاري س��هام و اموال ش��ركت ها، به 
فروش رس��يدن تمامي ۵۵ هزار ميليارد توماني كه بابت 
انتشار اوراق بدهي در بودجه ديده شده است و عدم انتشار 
اوراق پيش فروش نفت )به دليل آسيب ها(، كسري بودجه 
سال آينده ۳۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.آنچه كه 
اوضاع را خطرناك تر مي كند، حجم نقدينگي است كه اين 
كسري بودجه براي كشور به ارمغان خواهد آورد. بنابراين 
با فرض فوق از ۳۲۰ هزار ميليارد تومان كس��ري مذكور 
همچنان حدود ۱۷۵ هزار ميليارد تومان كسري تأمين 
نشده باقي مي ماند كه مي تواند مستقيم يا غيرمستقيم 
به افزايش پايه پولي و نقدينگي بينجامد. با توجه به اينكه 
رشد پايه پولي در شهريور ماه ۹۹، ۳۷۲ هزار ميليارد تومان 
بوده است اين رقم مي تواند به افزايش حدود ۱۲۰۰ هزار 
ميليارد توماني نقدينگي منجر شده و تورم شديدي را به 

همراه داشته باشد.

طرحعجيبمجلس
در كنار مس��ائلي كه با طرح دولت براي بودجه وجود 
دارد، آنچ��ه كه در مجلس مي گ��ذرد نيز در نوع خود 
عجيب و غيرقابل باور اس��ت. پس از آنكه مجلس در 

كنار طرح هاي حمايتي و يارانه اي دولت، طرح تامين 
كاالهاي اساسي را به شكل مستقل در دستور كار قرار 
داد كه در مسير تصويب بودجه خود به ابهامي جديد 
بدل ش��ده اس��ت، در كنار آن چند روز قبل مجلس 
طرحي را با نام »طرح ممنوعيت افزايش بيش از ۱۰ 
درصد قيمت در هر سال توسط دولت« را اعالم وصول 
كرد. هرچند هنوز جزييات جديدي از اين طرح مجلس 
منتشر نشده اما اين طرح بسيار شبيه به طرحي است 
كه در مجلس هفتم براي تثبيت قيمت ها نهايي شد. 
اين طرح با هدف كمك به مردم نهايي شد اما در نهايت 
با غيرواقعي شدن قيمت ها، در سال هاي بعد موج هاي 
جدي تورمي در اقتصاد ايران ايجاد ش��د. هرچند در 
سال هاي گذشته فشار تورمي قابل توجهي بر اقشار 
مختلف مردم وارد ش��ده و پيدا ك��ردن راه حلي براي 
عبور از اين شرايط اهميت فراواني دارد اما طرح كاهش 
سرعت افزايش قيمت ها، مي تواند، بار ديگر وضعيت 
اقتصادي كشور را به سمت غيرواقعي شدن سوق دهد 
و اگر بنا باشد قيمت ها ثابت بمانند، دولت بايد به آنها 
يارانه بدهد و اين خود به افزايش فش��ار افتصادي بر 

دولت و بودجه منجر خواهد شد.
با در كنار هم ق��رار گرفتن تمام اين مش��كالت به 
نظر مي رس��د از س��ويي اليحه دولت براي تصويب 
نهايي مسيري طوالني در پيش دارد و در شرايطي 
ك��ه مجلس با روي��ه دولت مخالف اس��ت، خود به 
دنبال اجراي طرح هايي اس��ت كه ابهامات فراواني 
دارد و اي��ن موضوعات در كنار ابهام در مس��ير لغو 
تحريم ها، شرايط اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۰ را 

با ابهام هايي جدي تر مواجه مي كند. 
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توضيحاتمجمعتشخيص
مصلحتنظامدربارهافايتياف

روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور 
اطالعيه اي توضيحي، تصريح كرد: رهبر معظم انقالب 
در پاسخ به تقاضاي رياست محترم جمهوري، صرفا با 
تمديد زمان بررسي لوايح FATF موافقت فرموده اند. 
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور 
تنوير افكار عمومي پيرامون اخبار منتش��ر ش��ده در 
خصوص تمديد زمان بررسي لوايح FATF اطالعيه اي 
صادر كرد.در اين اطالعيه آمده است: همان گونه كه دبير 
محترم مجمع درحاشيه جلسه اخير مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظ��ام )۹۹/۹/۱۹(، در جم��ع خبرنگاران 
اعالم كردند، رياست محترم جمهوري طي نامه اي به 
محضر مقام معظم رهبري ضمن درخواس��ت تمديد 
زمان بررس��ي لوايح »پالرمو« و »س��ي اف تي« مربوط 
به پيوستن جمهوري اسالمي ايران به گروه اقدام مالي 
)FATF( در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از معظم 
له درخواست كرده اند كه مجمع، با اضافه كردن تحّفظ 
جديد، شرايط الحاق به اين معاهدات را فراهم كند. رهبر 
معظم انقالب در پاسخ به دو درخواست  مذكور، صرفا با 
تمديد زمان بررس��ي اين موضوع در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام موافقت فرموده ان��د. همچنين در اين 
اطالعيه آمده است: كميس��يون هاي مجمع در سال 
جاري با رعايت ش��يوه نامه هاي بهداش��تي جلسات 
مس��تمري داش��ته اند و نشس��ت هاي صحن مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نيز متناسب با وجود دستور و 

ابالغيه هاي ستاد ملي كرونا برگزار شده است.

لزومايجادصنايعدفاعي
مشتركميانكشورهاياسالمي

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با برشمردن شاخص هاي 
هم گرايي و وحدت مسلمانان، بر اهميت وحدت جهان 
اسالم در مواجهه با استكبار جهاني و ايجاد صنايع دفاعي 
مشترك ميان كشورهاي اسالمي تأكيد كرد.به گزارش 
ارتش، سردار سرلشكر محمد باقري، رييس ستاد كل 
نيروهاي مسلح در ششمين كنگره جغرافيدانان جهان 
اسالم كه در دانش��گاه خوارزمي برگزار شد، با اشاره به 
آيه ش��ريفه »واعتِصمُوا ِبحبلِ اهلل جميعًا و ال تفّرقُوا« و 
درود بر پيامبر وحدت و م��ودت حضرت محمد )ص( 
اظهار داش��ت: درود به روان پاك ش��هيدان راه اسالم و 
به ويژه دانشمندان و نخبگان مس��لمان كه با تأسي از 
پيامبر اكرم )ص( جان عزيز خود را در راه اعتالي كلمه 
توحيد و وحدت مس��لمانان تقديم كردند.وي با اشاره 
به اهميت برگزاري اين مراس��م علمي پژوهشي افزود: 
حضور و س��خنراني در اين جمع فرهيخته هرچند به 
ش��كل غيرحضوري، چه به عنوان يك مسوول دفاعي 
در كشور يا به عنوان يك دانش آموخته و معلم جغرافيا 
مايه مباهات اينجانب است.رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در تبيين گستره و دربرگيري علم جغرافيا درباره 
برگزاري اين كنگره علمي بين المللي گفت: هدف متعالي 
اين كنگره، هرچند براي تمامي اقشار و صنوف در ميان 
نخبگان و دانشمندان كش��ورهاي اسالمي حائز ارزش 
و اهميت اس��ت، ليكن براي جغرافيدانان جهان اسالم 
داراي اهميت خاص و فوق العاده اس��ت؛ چرا كه حيطه 
و تعريف جغرافيا، بسيار فراتر از توصيف و تحليل صرف 
پديده هاي طبيعي و انساني است.سرلشكر باقري ادامه 
داد: به گفته استاد ارزشمند جغرافيا، مرحوم دكتر حسين 
ش��كوهي، بدون توجه و به كارگيري اقتصاد سياسي و 
بازساخت جوامع و بدون توجه به ويژگي هاي نظام هاي 
سياسي، ارايه نسخه هاي درمان شفابخش براي پيشرفت 
ميسر نخواهد بود و تمامي اينها با توجه عميق نسبت به 
عوامل جغرافيايي در جوامع قابل اقدام خواهد بود.وي 
خاطرنشان كرد: به عبارت ديگر، مسووليت جغرافيدانان 
جهان اس��الم بس��يار فراتر از مرحله توصيف و تحليل 
واقعيات جغرافيايي جهان و كشورهاي اسالمي و بلكه 
ارايه راه كار، براي پيش��رفت و هم افزايي تمامي اعضاء و 
كشورهاي جهان اسالم است.س��ردار باقري با اشاره به 
اهميت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي كشورهاي اسالمي 
در پهنه جغرافيايي جهان، بيان كرد: اگر ساختار فضاي 
جغرافيايي جهان اس��الم را متش��كل از كشورهايي با 
اكثريت جمعيت مسلمان فرض كنيم، شامل سرزميني 
با وس��عت بيش از ۳۱ ميليون كيلومت��ر مربع و قريب 
يك چهارم مس��احت خش��كي جهان با بي��ش از يك 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر مسلمان در قالب ۵۷ كشور و 
در محدوده غرب اقيانوس اطلس تا غرب چين و جهت 
جغرافيايي تقريبا جنوب غربي -  شمال شرقي مي شود.

رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح در اين رابطه افزود: 
سرزمين هاي اسالمي دربرگيرنده حدود دو سوم منابع 
انرژي فسيلي جهان، مهم ترين تنگه ها و گذرگاه هاي 
اجباري تجارت دريايي جهاني، مركزيت اديان ابراهيمي، 
بازارهاي پرجاذبه و بسياري ويژگي هاي متمايزكننده 
ديگر و ب��ه عبارتي در بردارنده مهم ترين مناطق جهان 
هستند.وي ادامه داد: سرزميني كه با وجود دربرگيري 
مجموعه انس��ان هاي داراي نژاد، قوميت، زبان و رنگ 
پوست متنوع، خداي واحد را پرستش مي كنند، به سوي 
يك قبله نماز مي گزارند، داراي يك پيامبر و يك كتاب 
آسماني هستند و خداوند دليل اين تنوع انساني در خلقت 
انسان ها را صرفا تمييز دادن آنها از يكديگر عنوان مي كند.

سرلشكر باقري با تأكيد بر اينكه دين اسالم فرارتر از نژاد و 
قوميت است، به آيه ۱۳ سوره حجرات كه مي فرمايد »يا 
ايها الّناس اِّنا خلقناكم ِمن ذكٍر و اُنثي و جعلناكم ُشعُوبا 
و قباِئل لِتعارفُوا اِّن اكرمكم ِعنداهلل اتقيكم، اِنّ اهلل عليٌم 
خبير« اشاره و عنوان كرد: در همين آيه شريفه برابري 
انسان ها در محضر خداوند متذكر شده و برتري را صرفًا 
بر خداترسي اس��توار مي كند كه اين تأكيد در صورت 
عمل، خود زمينه ساز وحدت جوامع اسالمي خواهد بود.

وي در بررس��ي علل از بين رفتن حاكميت اسالمي كه 
در قرون گذشته بخش هاي وسيعي از اروپا و آفريقا را در 
بر گرفته بود، گفت: مطالعه تاريخ شكل گيري حكومت 
يكپارچه در قرون اوليه توس��عه اس��الم در بخش هاي 
وس��يعي از آس��يا، آفريقا و اروپا كه آفتاب در آن غروب 
نمي كرده و بررسي علل و عوامل تشتت و از هم پاشيدن 

آن اقتدار، بس ضروري و عبرت آموز خواهد بود. 

ارقامبودجه1400واقعينيست
جبار كوچكي نژاد با اش��اره به اينكه بودجه س��ال 
۱۴۰۰ غير واقعي و تورم زا است، گفت: مسووالن 
دولت حرف هاي متناقضي در زمينه ميزان فروش 
نف��ت و بودجه مي زنند. جب��ار كوچكي نژاد عصر 
پنج شنبه در نشست خبري با خبرنگاران با اشاره 
به اينكه ارقام بودجه ۱۴۰۰ واقعي نيس��ت، اظهار 
كرد: ميزان فروش دو ميليون و ۳۰۰ هزار بش��كه 
نفت در سال آينده قطعًا تحقق نمي يابد زيرا ما در 
حال حاضر كمتر از يك ميليون بشكه نفت در سال 

صادر مي كنيم.
نماينده رش��ت در مجلس با بيان اينكه دولت بايد 
۳۸ درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه ملي 
اختصاص مي داد اما آن را به ۲۰ درصد كاهش داده و 
اين موضوع با سياست هاي كلي نظام در تضاد است، 
افزود: دولت براي فروش اوراق مشاركت رقم هزار 
ميليارد تومان پيش بيني كرده كه اين موضوع قطعًا 

دولت بعدي را با بحران مواجه مي كند.
وي به پيش بيني فروش ۹۰ هزار ميليارد توماني 
اموال از سوي دولت اش��اره و با بيان اينكه اين در 
حالي است سال گذشته كمتر از ۲۰ ميليارد تومان 
اموال فروخته ش��ده اس��ت، تصريح ك��رد: دولت 
بحث فروش س��لف نفت را به ميان آورد و امسال 
نيز مي خواس��ت آن را اجرايي كند كه س��ران قوا 

رد كردند.
كوچكي ن��ژاد با بيان اينكه بودج��ه ۱۴۰۰ واقعي 
نيست و بيشتر آن صرف هزينه هاي جاري دولت 
مي ش��ود، ادامه داد: دولت در بودج��ه، ۱۰۲ هزار 
ميليارد تومان براي بودجه عمراني در نظر گرفته 
و با توجه به آنكه امسال اين ميزان ۵۷۰ هزار ميليارد 
تومان بود، در سال آينده بيش از هزار ميليارد تومان 

بودجه پيش بيني كرده كه قطعًا تورم زا است.

كسري۷00هزارميلياردتومانيدولت
وي با اش��اره به نامه رييس جمهور به مقام معظم 
رهبري مبني بر كاهش س��هم صندوق توس��عه 
ملي از ۳۸ به ۲۰ درصد، بيان كرد: بطور قطع دولت 
نمي تواند شروط رهبري در اين باره را محقق كند 
و با كسري بيش از ۷۰۰ هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه مواجه خواهد شد كه نمي تواند آن را از طريق 
نفت جبران كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس با بيان اينكه بودجه اس��تاني نيز همانند 
بودجه كش��وري در حوزه عمراني و ساير بخش ها 
دچار اشكاالت جدي اس��ت، افزود: قرار بود دولت 
بودجه را در جهت حمايت از محرومين به خصوص 
آس��يب ديدگان از كرونا تهي��ه و تدوين كند كه 
افزايش حقوق آن چناني به ويژه براي كس��اني كه 
تحت پوشش بهزيس��تي و كميته امداد هستند، 
ديده نمي شود. كوچكي نژاد با تاكيد بر اينكه بناي 
مجلس كمك به دولت اس��ت اما اي��ن بدان معنا 
نيس��ت كه هر چه دولت گفت، بپذيريم، تصريح 
كرد: دولت مي داند كه اين ميزان فروش نفت قابل 
تحقق نيست و رييس سازمان برنامه و بودجه نيز 
رسمًا به مجلس اعالم كرد كه اين بودجه اشكاالت 
اساسي دارد و مجلس بايد تغييرات بنياديني در آن 
ايجاد كند.نماينده رشت در مجلس با بيان اينكه 
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس دولت 
حرف هاي متناقضي درب��اره ميزان فروش نفت و 
بودجه س��ال آينده مي زنند، اظهار كرد: به اعتقاد 
بنده حرف ه��اي رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
واقعي تر است و بايد اش��كاالت اساسي آن را رفع 
كنيم. وي با اش��اره به اينكه اگر مجلس به سمت 
قطع كليات بودجه برود دولت اين طور فضاسازي 
مي كند كه مجلس جلوي فروش دو ميليون و ۳۰۰ 
هزار بش��كه نفت را گرفته است، بيان كرد: بودجه 
۱۴۰۰ با توجه به انتخابات پيش رو نيز بسته شده 
و دول��ت از طريق آن پيام مذاكره نيز به طرف هاي 

غربي داده است.

تدوينبودجهواقعيباتوجهبهش�رايط
كشورراهكاركاهشاثراتتحريماست

كوچكي نژاد بستن بودجه واقعي با توجه به شرايط 
كش��ور را راهكار كاهش اثرات تحريم ها عنوان و 
خاطرنشان كرد: معتقدم بودجه ۱۴۰۰ در مجلس 
رد مي شود و دولت بايد حداكثر فروش يك ميليون 
بش��كه نفت را پيش بيني كند و مابقي كس��ري 
خود را از روش هاي ديگري مانند كوچك س��ازي 
دولت و حذف بودجه برخ��ي نهادها تأمين كند.

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: دولت براي حمايت از نيازمندان 
و آس��يب ديدگان از كرونا مبالغ��ي به ميزان ۴۲ 
هزار ميليارد توم��ان و ۳۲ هزار ميليارد تومان در 
نظر گرفته كه معتقدم اين براي اين ميزان حجم 
آس��يب ها كافي نيس��ت. وي با بيان اينكه دولت 
بايد به س��مت انتش��ار اوراق مش��اركت حركت 
كند، تصريح كرد: دولت س��ال گذشته ۲۳۰ هزار 
ميليارد تومان از طريق ماليات، درآمد كسب كرد 
و مي تواند بخشي از درآمد خود را از طريق حذف 
فرار و معوقات مالياتي كه مربوط به افراد متمول 
جامعه مي ش��ود، تأمين كند.كوچكي نژاد افزود: 
قرار بود دولت از خانه هاي لوكس ماليات بگيرد 
كه هنوز آيين نامه آن نوش��ته نشده زيرا معتقدم 
خود دولتي ها نيز در خانه هاي لوكس س��كونت 
دارن��د همچنين قرار بود دولت نف��ت را از بودجه 
جاري خود خارج كند اما ۵۰ درصد از بودجه كشور 
وابسته به نفت شده است.نماينده رشت در مجلس 
همچنين در ادامه با اشاره به مشكالت ايجاد شده 
براي تيم ريش��ه دار سپيدرود، گفت: قطعًا تا چند 
روز آينده خبرهاي خوبي درباره اين تيم منتش��ر 
خواهد ش��د و با حذف حاشيه ها، تالش داريم كه 
وضعيت تيم را بهبود ببخش��يم. وي خاطرنشان 
كرد: نمايندگان مجلس وظيفه حمايت از تيم هاي 
ورزشي را برعهده دارند و تالش داريم كه حوادث 

تلخ پيش آمده را تا حد زيادي جبران كنيم.

دولت از واقعي بودن بودجه مي گويد، مركز پژوهش ها از كسري شديد

روحاني: 

غريب آبادي: 

طرحعجيبمجلسبرايممنوعيتافزايشقيمتها

برايشكستنتحريمها،يكساعتتاخيرهممجازنيست

برجام مورد مذاكره مجدد قرار نمي گيرد

رييس جمهور با بيان اينكه وظيف��ه ما بي اثر كردن و 
شكستن تحريم هاست گفت: تاخير يك ساعته در اين 

مسير براي دولت مجاز نيست.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني با اشاره به 
توصيه چند روز قبل رهبري مبني بر لزوم وحدت ملي 
و تالش قوا در اين زمينه اظهار كرد: اگر يك روز از عمر 
قوا بگذرد و سخني گفته ش��ود كه شكاف بين مردم 
را افزايش دهد، خالف ش��رع، قانون و توصيه رهبري 
است. زيرا وحدت ملي است كه قدرت ملي را مي سازد 
و ديگران را وادار مي كند ك��ه در برابر حقوق مردم ما 

تعظيم كنند.
وي ادامه داد: مقاومت سه ساله مردم ايران دولت جديد 
امريكا را وادار مي كن��د كه به تعهدات خود بازگردد و 
تحريم ها شكسته شود. وظيفه اول ما هم اين است كه 
تحريم ها را بي اثر كرده و آن را بشكنيم. يك ساعت هم 
نبايد در اين زمينه تاخير ايجاد شود. دولت بايد همه 
توان خود را براي شكسته شدن تحريم ها به كار گيرد و 

تاخير يك ساعته براي دولت مجاز نيست.
رييس جمهور تاكيد كرد: دولت در اين زمينه همه توان 
خود را به كار مي گيرد و به همه مردم اطمينان مي دهم 
كه مقاومت آنها حتما موجب مي شود كه دشمن تسليم 

شود. وي با اشاره به اهميت حمل و نقل عمومي براي 
دولت، گفت: دولت همه كمك خود را براي توس��عه 
حمل و نقل از جمله اتوبوس و مت��رو انجام مي دهد. 
تصويب تهيه پنج ه��زار اتوبوس از اقدامات امس��ال 
دولت در حمل و نقل ش��هري به ويژه در كالنشهر ها 
بوده است . رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان 
خود با ابراز خوش��حالي از برگزاري س��ي و هفتمين 
پنجش��نبه براي افتتاح طرح هاي دولت اظهار كرد: 
ام��روز ۹۹ طرح با اعتبار ۷۹۵۰ ميليون تومان افتتاح 
شد و تا پايان سال هم ۱۸۰ طرح ديگر با اعتبار ۲۵ هزار 
ميليارد تومان افتتاح مي شود. روحاني با اشاره به اينكه 
جمعيت شهري ما ۷۴ درصد كل كشور است بنابراين 
خدمات شهري اهميت زيادي خواهد داشت تصريح 
كرد: متاسفانه روستاهاي ما خلوت شده اند كه البته 
خدمت به روستاها و آباد كردن آنها مي تواند موجب 
ايجاد مهاجرت معكوس شود. يكي از افتخارات دولت 
يازدهم و دوازدهم هم ارايه خدمات بي نظير از جمله 
آب آشاميدني، برق، گاز، جاده، بهداشت، مدارس و ساير 
خدمات به روس��تاها بوده است. وي همچنين با بيان 
اينكه بخش��ي از اداره شهرها به عهده دولت و بخشي 
از آن هم به عهده شهرداري هاست، گفت: اداره شهرها 

به لح��اظ حمل و نقل، بهداش��ت و مديريت حوادث 
غير مترقب��ه اهميت زيادي دارد زي��را اگر تجهيزات 
الزم وجود نداش��ته باش��د، باران، برف و آتش سوزي 
مي تواند كل شهر را مختل كند. متاسفانه در اين روزها 
به خاطر بارندگي ها مردم اهواز دچار گرفتاري شدند 
كه من به استاندار خوزس��تان و شهردار اهواز و ستاد 
مديريت بحران تاكيد مي كنم ك��ه تمام توان خود را 
به كار گيرند كه مشكالت مردم را كاهش دهند و براي 
مردم خوزستان و اهواز برنامه ريزي دقيق تري انجام 
ش��ود. روحاني در ادامه با تشكر از زحمات شهرداران 
در ايام كرونا گفت: بس��يار خوشحالم كه با همكاري 
مردم، كادر درمان، بسيج نيروهاي مردمي از موج سوم 
بيماري عبور كرديم و اميدوارم با تالش هاي مضاعفي 
كه انجام مي شود دچار موج زمستانه نشويم. روحاني 
با اشاره به تهيه اليحه مديريت شهري و درآمد پايدار 
براي شهرداري ها خاطرنش��ان كرد: شهرداري ها در 
گذشته به ويژه در تهران فضا را مي فروختند تا شهر را 
اداره كنند. مثال در يك محله اي كه خانه ها سه يا چهار 
طبقه بود، برج س��اخته مي ش��د و اينگونه حق مردم 
محله به كسي كه برج را مي ساخت فروخته مي شد اما 
اگر بتوانيم درآمد پايدار براي شهرداري درست كنيم 

مي توانيم از اينگونه اقدامات ناصحيح فاصله بگيريم. 
اليحه درآمد پايدار مي تواند براي شهرداري ها درآمد 
ثابتي درس��ت كند. همچنين بايد در ش��هرها طبق 
س��ند ملي معماري و شهرس��ازي ايراني و اس��المي 
عمل شود؛ زيرا زيبايي شهرها به خصوص شهرهاي 
تاريخي هم اهميت دارد. روحاني با اش��اره به اهميت 
حل مس��اله آلودگي و ترافيك در شهرها گفت: براي 
حل مش��كل آلودگي در دولت اقدامات مهمي انجام 
شده است. افزايش توليد گاز براي سوخت نيروگاه ها 
و بهبود كيفيت بنزي��ن و گازوئيل توليدي با يورو۴ و 
يورو۵ از اقدامات انجام شده دولت است. آلودگي هوا 
بر بيماري كرونا تاثيرگذار است و بايد تالش كنيم كه 
مشكل آلودگي هوا را كم كنيم. همچنين در شهرها 
نبايد بلندمرتبه سازي كنيم بلكه شهرك هايي اطراف 
شهرها درست كنيم كه با قطار حومه به شهرها متصل 
شود. در اين زمينه بايد سرمايه گذاري بيشتري انجام 
دهيم. روحاني در پايان گفت: در ش��رايط حضور در 
سومين سال جنگ اقتصادي تحميلي و كرونا با تالش 
مردم و مسووالن ش��اهد افتتاح هاي مهمي هستيم. 
اميدوارم روز به روز شاهد توسعه و آباداني بيشتر كشور 

با وحدت و اتحاد باشيم.

س��فير و نماينده دايم كش��ورمان نزد س��ازمان هاي 
بين الملل��ي در وي��ن در واكنش به اظه��ارات جديد 
مديركل آژان��س گفت: برجام م��ورد مذاكره مجدد 
قرار نمي گيرد و در صورت احياي آن، نيازي به س��ند 

جداگانه در مورد آژانس نيز نخواهد بود.
كاظم غريب آبادي س��فير و نماينده دايم كشورمان نزد 
س��ازمان هاي بين المللي در وين، در واكنش به اظهارات 
اخير مديركل آژان��س در مصاحبه با رويترز كه گفته بود 
براي تبيين چگونگي برگش��ت پذيري نقض هاي ايران 
در اجراي برجام در صورت احياي آن، نياز به يك توافق يا 
تفاهم يا سند جديد است، اظهار كرد: همان گونه كه قبال هم 

گفتم، تنها نقش آژانس، نظارت و راستي آزمايي اقدامات 
مرتبط هس��ته اي و ارايه گزارشات به روزرساني واقعي در 
اين خصوص است. ارايه هرگونه ارزيابي در مورد اينكه اين 
تعهدات چگونه اجرا مي ش��وند )به عنوان مثال، اشاره به 
عباراتي مانند نقض(، قطعا فراتر از ماموريت محوله به آژانس 
بوده و بايد از آن اجتناب شود.وي ادامه داد آژانس نقش و 
سهم خود را به هنگام مذاكرات برجام ايفا نمود. تعهدات 
اعضا و وظايف آژانس به طور ظريف و دقيقي مكتوب شده 
و مورد توافق قرار گرفت و هر طرفي مي داند كه براي اجراي 
توافق چه كاري بايد انجام دهد. نماينده ايران اظهار كرد 
برجام مورد مذاكره مجدد قرار نمي گيرد و در صورت احياي 

آن، ضرورتي براي يك سند، توافق يا تفاهم جديد در رابطه 
با نقش آژانس نيز وجود ندارد. نيازي نيست كه وضعيت را 
پيچيده تر كنيم.رافائل گروسي، مديركل آژانس  بين المللي 
انرژي اتمي در گفت وگويي اختصاصي با رويترز مدعي شد 
كه بازگشت به خانه اول در برجام ممكن نيست.وي تصريح 
كرد: نمي توانم تصور كنم كه آنها بيايند و به سادگي بگويند 
»به خانه اول بازگشتيم« چراكه كه خانه اولي ديگر وجود 
ندارد. واضح است كه بايد پروتكل يا توافق يا تفاهم يا يك 
سند كمكي باشد كه به طور واضح قيد كند كه بايد چه كار 
كنيم.گروس��ي در ادامه افزود: مواد ]هسته اي[ بيشتري 
وجود دارد. ميزان فعاليت ها و تعداد سانتريفيوژها نيز بيشتر 

شده است و مسائل بيشتري نيز اعالم مي شود. پس همه 
اين ها چه مي شوند؟ اين سوالي براي آنهاست تا در سطح 
سياسي در خصوص آن تصميم گيري كنند.مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
گفت: آنچه كه من مي بينم اين است كه ما در حال دور زدن 
كامل و بازگشت به دسامبر ۲۰۱۵ هستيم.گروسي در اين 
بخش از سخنان خود به ماه پيش از اعمال محدوديت هاي 
توافق هسته اي عليه ايران اش��اره داشت.وي اضافه كرد: 
اگر آنها مي خواهند اين كار را انجام دهند )پايبند شوند(، 
مي توانند به سرعت اين كار را انجام دهند اما براي تمام آنها 

ما مسير ترسيم شده  داشتيم.



نرگس رسولي |
اس��فندماه بود كه بعد از نشس��ت پاريس بسياري از 
كارشناس��ان و فعاالن اعالم كردند كه عدم پيوستن 
ايران به FATF موجب خواهد ش��د مراودات بانكي 
ايران دس��تخوش تغييرات زيادي ش��ود و از همان 
زمان بود كه هش��دارها به عدم ارتب��اط بانكي ايران 
با بانك هاي بين الملل��ي را مي دادند، روالي كه حتي 
بس��ياري از بازرگان��ان آن را دليل ع��دم انتقال ارز 
خواندند. در همان زمان يعني اسفندماه ٩٨ هم برخي 
اعالم كردند كه ب��راي باز كردن گره ارتباطات بانكي 
بايد مجمع تش��خيص مصلحت نظام با الحاق ايران 
ب��ه FATF موافقت كند امري كه برخ��ي از اعضا آن 
را نش��دني اعالم كردند و بررسي مجدد اين اليحه را 
تنها در صورت دستور مقام معظم رهبري خواندند.  
و حاال گويا FATF قرار است وارد فاز جديد شود. آن 
هم بعد از اينكه شنيده هاي مختلف از موافقت مقام 
معظم رهبري با بررسي مجدد اين اليحه خبر دادند، 
همان روالي كه آخرين پست اينستاگرامي عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي را معنا دار مي كند.  وي 
در خصوص تمديد مهلت بررسي FATF گفت: عدم 
تعيين تكليف FATF مي تواند در نبود تحريم ها مانعي 
براي سيستم بانكي كش��ور در انجام مبادالت بانكي 
بين المللي باشد. عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي در يادداش��ت اينستاگرامي خود درباره روند 
نرخ ارز به عنوان يك متغير كليدي اقتصاد كالن، هم 
نوشته است: قطب نماي سياست گذاري بانك مركزي 
حول كنترل تورم و كمك به رش��د اقتصادي كشور 
است. در اين راستا، نرخ ارز به عنوان يك متغير كليدي 
اقتصاد كالن نقش مهمي برعهده دارد.سياست بانك 
مركزي بر اين استوار است كه نرخ ارز بايستي با توجه 
به شرايط اقتصاد كالن كش��ور، از جمله روند ارزش 
صادرات نفت��ي و غيرنفتي، تراز خارجي و جلوگيري 
از هدررفت منابع ارزي كشور سامان گيرد. مقاومت 
درمقابل كاهش نرخ ارز ازسوي كساني كه ارز دارند، را 
مي توان درك كرد اما عوامل بنيادي بازار، شرايط خود 
را در هر صورت تحميل خواهدكرد كه در همين راستا، 
تامل واردكنندگان براي خريد ارز در سامانه نيما نيز 
قابل درك است. اين بانك با توجه به همه اين عوامل و با 
تكيه بر قدرت بازارسازي خود، مسير حركت نرخ ارز را 
رصد كرده و بر اساس مجموعه اهداف سياست گذاري 
خود، مناب��ع و ابزارهاي در دس��ترس آن را مديريت 
مي كند.   همتي تاكيد كرده كه بنا به درخواست دولت 
و تاييد مقام معظم رهبري مهلت بررسي لوايح پالرمو 
و CFT در مجمع تش��خيص مصلحت نظام تمديد 
شده است. توجه داشته باشيم كه عدم تعيين تكليف  
FATFمي تواند در نبود تحريم ها مانعي براي سيستم 
بانكي كشور در انجام مبادالت بانكي بين المللي باشد. 
كليدواژه ه��اي همتي زماني معناي بيش��تري پيدا 
مي كند كه آن را بامصاحبه لعيا جنيدي معاون حقوقي 
رييس جمهور كنار هم قرار دهيم.آن هم در شرايطي 
كه برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از 
دستور مقام معظم رهبري براي تمديد مهلت بررسي 
FATF بي اطالعي مي كنند جنيدي از موافقت مقام 
معظم رهب��ري خبر مي دهد و اين يعني گش��ايش 
جديد در روابط بانكي ايران ب��ا دنيا آن هم در زماني 
كه بسياري از مراودات ايران با شركاي اقتصادي اش 

معطل امضاي همين اليحه است. 
لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري در اين 
باره گفته اس��ت: »تمهيد لوازم ارتباط مالي و بانكي 
بين المللي يك نياز بنيادين كشور براي فعاليت هاي 
تجاري و اقتصادي بخش خصوصي، عمومي و دولتي 
اس��ت. به همين دليل، دولت كه وظيفه اداره كشور، 
تسهيل تجارت و رش��د و توسعه اقتصادي را برعهده 
دارد، بايد پيگير موضوع باشد و پيگير هم بوده است. در 
نامه رييس جمهور به رهبر معظم انقالب همراه با ارايه 
پيشنهاد حقوقي براي پوشش دادن برخي دغدغه هاي 
اعضاي محترم مجمع و تبيين برنام��ه اقدام فعلي و 

برخي تحوالت از جمله اصالحيه برخي از توصيه هاي 
گروه اقدام، درخواست تمديد مدت رسيدگي به لوايح 
باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد كه ايش��ان 
ضمن موافق��ت، موضوع را به مجم��ع محترم ارجاع 
دادند.پيش از اين مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
سواالتي را درباره همين موضوع به دولت ارسال كرده 
ب��ود.« وي در مورد ابراز نگراني از قرار گرفتن ايران در 
ليست س��ياه مراودات بانكي هم گفت: »من اميدوار 
هستم كه با همكاري همه ما يك مشكل مهم كشور 
رفع و يك نياز كش��ور تأمين و با مش��ورت جمعي و 
همگرايي، گره گشايي شود. راهكار حقوقي هم ارايه 
ش��د و در صورت لزوم مي توان ج��رح و تعديل هايي 
براي تأمين نقطه نظرات اعضاي محترم مجمع كرد. 
با عدم تجدي��د نظر و تداوم قرار داش��تن نام ايران در 
ليست س��ياه مراودات تجاري و مالي ما را بيش از حد 
محدود و هزينه مراودات را زياد، رونق تجاري، ترويج 
كسب و كار، اشتغال و توسعه اقتصادي را متأثر خواهد 
ساخت.« البته هفته گذشته آيت اهلل شبستري عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي 
درباره ادعاي بررس��ي مجدد لوايح FATF در مجمع 
تش��خيص گفت: لوايح FATF يك س��ال است كه از 
دستور مجمع تش��خيص مصلحت نظام خارج شده 
است. برخي رس��انه ها ادعا كرده اند كه اين اليحه در 
دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته 
اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتيم و هيچ بحثي درباره 
FATF نشد. آيت اهلل شبستري گفت: بررسي مجدد 
FATF در مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام ممكن 
نيست مگر اينكه حكم يا دستور باالتري ابالغ شود كه 

تا امروز به ما ابالغ نشده است.
گويا اعضاي تشخيص مصلحت نظام هنوز خبري از 
دستورمقام معظم رهبري ندارند و اين امر روال بررسي 
و احتمال تصويب را به تاخير خواهد انداخت. هر چند 
كه بسياري اين روزها اميدوارند تا با تصويب اين لوايح 

گره هاي بسياري از راه اقتصادي كشور باز شود. 

    از گذشته تا امروز 
 FATF س��ال ٩٤ بود كه موضوع پيوس��تن ايران به
جدي تر در دولت يازدهم پيگيري شد و رفت و آمدها و 
انتقادات و مباحث خاصي هم در مورد اين اليحه شنيده 
شد و در نهايت در اين مسير دو اليحه اصالحي قانون 
مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم 
به تصويب مجلس دهم و تاييد شوراي نگهبان و مجمع 

تشخيص مصلحت نظام رسيد و به قانون تبديل شد. 
اما دو اليحه ديگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
هيات تازه تاسيس نظارتي آن بالتكليف ماند. از همان 
روزها پالرمو )كنوانسيون جرايم سازمان يافته فراملي( 
در مجلس تصويب و در ش��وراي نگهبان تاييد ش��د، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرونده اين اليحه 
ورود و ايراداتي به آن وارد كرد، شوراي نگهبان ايرادات 
را پذيرفت و اليحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر 
موضع خود ماند و اختالف مجلس و شوراي نگهبان 
بر س��ر اين اليحه بر اساس قانون به مجمع تشخيص 

ارجاع داده شد.
بومرنگ اين دو اليحه همچنان ادامه يافت طبق قانون 
مجمع بين سه ماه تا يك سال ملزم به تعيين تكليف 
اين اليحه بود كه مهلت يك ساله بررسي آن روز ۱۹ 
مهرماه سال گذش��ته تمام و اين اليحه طبق قانون از 
دستور كار مجمع خارج شد. با اعالم نشدن نظر مجمع، 
 CFT نظر ش��وراي نگهبان، قانوني تلقي شد. اليحه
)كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم( 
هم درگير پروسه اي مشابه پالرمو شد. اين اليحه پس 
از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت، ايرادات 
شوراي نگهبان آن را بار ديگر به بهارستان بازگرداند، 
مجلس بررسي هاي خود را در اين زمينه كافي ديد و 
اليحه به بن بس��ت رسيد. مجمع تشخيص مصلحت 
نظام اين اليحه را هم مس��كوت و معلق گذاشت و از 
دس��تور كار خارج كرد. اين اليحه اما هيچگاه از نگاه 
كارشناس��ان و اقتصاديون مخفي و فراموش نشد تا 
اسفند ماه سال گذشته و در بحبوحه شيوع كرونا در 
ايران اين تعلل ها در نهايت به مس��يري ختم شد كه 
گروه ويژه اقدام مالي FATF ايران را به ليس��ت سياه 
فرستادند و دشواري هاي اقتصاد ايران در دوران كرونا 

و تحريم چند برابر شد.
رسانه ها در اين باره بسيار نوش��تند و نشان مي دهد 
كه اهميت لوايح دولت براي اقتصاد نابس��امان كشور 
گزارش هاي منتشر شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي 
حكايت از آن دارد كه تنها دو كشور ايران و كره شمالي 
از پيوس��تن به اين كنوانسيون بين المللي استنكاف 
كرده اند. مخالفان اين لوايح اما اهميت چنداني براي 
اين موضوع قائل نيستند و حتي اين استنكاف را نشانه 
استقالل كشور و ناكام گذاشتن دشمنان از دسترسي 
به اطالعات كش��ور مي دانند اما واقعيت آن است كه 
قرار گرفتن ايران در فهرس��ت س��ياه FATF بيش از 
آنكه ۲۰۰ كشور جهان را ناكام گذارد، اقتصاد نابسامان 

ايران را نابسامان تر كرده است. رييس جمهوري، وزراي 
اقتصادي، معاونان دولت، كارشناسان اقتصادي بارها و 
بارها طي سال هاي گذشته درباره تبعات اين استنكاف 

سخن گفتند.
در همين شرايط؛ سياسي شدن موضوعي اقتصادي 
به تصريح فعاالن اقتصادي روزنه هاي باقيمانده براي 
مبادالت تجاري را بس��ت و كشورهايي را كه حتي در 
ش��رايط تحريم هم تا حد امكان در كنار ايران بودند 
به امتناع از هم��كاري وادار كرد يا حداقل به دس��ت 
كشورهاي و شركت هايي كه با ايران مراوداتي داشتند 
بهان��ه داد. اين محدوديت ها حت��ي در دوران تحريم 
نب��ودن ايران و اجراي برجام هم ايران را تحت فش��ار 
قرار داد و دليل آن هم به ماهيت فني و اقتصادي اين 
كارگروه باز مي گردد. اي��ران در آن زمان هم به دليل 
عدم برخورداري از استانداردهاي بانكي اروپا و جهان، 
بهره برداري از گشايش هاي برجامي را با دشوار تجربه 

مي كرد.
در همان روزها حتي همراهان دولت هم اعالم كردند 
كه اين عدم تصويب مراودات دولتي را هم خدشه دار 
خواهد كرد به گونه اي كه محمد كاظمي نايب رييس 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دهم در اين زمينه 
گفته بود: »ما حتي در رابطه با مراودات مالي با دوستان 
خود نيز قطعا دچار مشكل خواهيم شد و كشورهايي 
مثل چين و هند هم قطعا در اين رابطه احتياط خواهند 

كرد و دنيا ما را كنار كره شمالي خواهد ديد.«
تراكنش هاي مالي و بانكي در جهان منهاي ايران و كره 
شمالي مبتني بر قواعد FATF است و كشورهاي عضو 
اين قاعده، ريسك همكاري با كشورهاي خارج از آن را 
نمي پذيرند، به همين دليل است كه حتي اگر چنين 
كش��ورهايي قصدي هم براي عبور از سد تحريم هاي 
امريكا و ايستادن در كنار ايران داشته باشند؛ با وجود 
قرار گرفتن ايران در چنين ليستي نيت خود را عملي 
نخواهند كرد و در حقيقت بانك هاي تحريم زده ايران 

از دايره مبادالت جهاني كنار گذاشته مي شوند.
و حاال پالس هاي جديد دولتي ها و بازگشت اين لوايح 
به مجمع تشخيص مصلحت با تاييد رهبري، گرچه 
گام ابتدايي مصلحت س��نجي شرايط كشور است اما 
در همين اندازه هم بازتاب مثبتي در فضاي سياسي، 
اقتصادي و رس��انه اي كش��ور دارد و اميدها به بهبود 
هرچند اندك دشواري هاي معيشتي مردم را افزايش 
داده و به نظر مي رسد مي توان به روزهاي روشن بعد 

از اين اميدوار بود.

اخباررويداد

ادامه از صفحه اول
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كمك ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار توماني 
واريز شد

اولين مرحل��ه از دور جديد كمك هاي حمايتي در 
دوران كرون��ا براي خانوارهاي هدف واريز ش��د. به 
گزارش ايسنا، حدود يك ماه پيش قرار بر اين شد 
كه در راستاي حمايت از معيشت اقشار كم درآمد 
كه در شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا كسب در 
آمد آنها مختل ش��ده است، كمكي نقدي در چهار 
مرحله پرداخت شود و رييس جمهوري اعالم كرد 
براي جمعي��ت۳۰ ميليون نفري هر نفر ۱۰۰ هزار 
تومان واريز خواهد شود. بر اين اساس اولين مرحله 
ساعت ۲۴ )پنجشنبه( به حساب سرپرستان خانوار 
واريز ش��د كه بين۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان متغير 
است؛ به طوري كه پرداختي به افراد تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي هر نفر ماهيانه ١٢٠ هزار تومان و 
براي ساير گروه ها ۱۰۰ هزار تومان است. افرادي كه 
هيچ يك از اعضاي خانواده آنها حقوق ماهانه دريافت 
نمي كنند، افرادي كه هيچ يك از اعضاي خانواده آنها 
بيمه پرداز نباش��ند، افرادي كه اعضاي خانوارشان 
طبق شاخص هاي بانكي از درآمدحداقلي برخوردار 
نباشند و همچنين افرادي كه در گروه يارانه معيشت 
بگير باشند مشمول دريافت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان 

به ازاي هر نفر هستند.

كسب سود از تورم
سازمان هايي كه از خأل هاي قانوني نهايت سوءاستفاده 
را مي برند. يكي از اين نهادهاي كژكاركرد كه بر خالف 
فلسفه وجودي خود ممكن است مشكالت فراواني را 
براي عموم مردم ايجاد كند، نظامات بيمه اي كشور است. 
يعني هنوز نسبت معقولي ميان رويكردهاي بيمه اي و 
مطالبات كلي مردم ايجاد نشده است. تعريف هاي تورمي 
بيمه ها، با كاهش قدرت خريد مردم در تضاد كامل قرار 
گرفته است. براي درك اهميت نظامات بيمه اي كافي 
است، نگاهي به نقش آنها در تعادل بخشيدن به بازارها 
بيندازيم. يكي از راهكارهايي كه كشورهاي توسعه يافته 
از طريق آن تالش مي كنند تا فض��اي كلي بازارها را از 
سوداگري و نوسان محافظت كنند، استفاده از نظامات 
بيمه اي اس��ت. مثال براي اينكه خودرو به يك كاالي 
سرمايه اي بدل نشود و باعث بروز مشكالت در اقتصاد 
نشود نظامات بيمه اي را به گونه اي تنظيم كرده اند كه با 
افزايش تصاعدي نرخ بيمه نامه ها )به جاي رشد قيمت 
خودرو( خودرو هم��واره در نقش و جايگاه يك كاالي 
مصرفي قرار داشته باشد. بنابراين استفاده از رويكردهاي 
بيمه اي منطقي، كارشناسي و در مسير پاسخگويي به 
مطالبات عمومي مردم، يكي از روش هاي موثر اقتصادي 
براي تزريق ثبات بيش��تر در بازارها است.اين در حالي 
است كه در كشورمان، ساختارهاي بيمه اي در يك اقدام 
ناجوانمردانه حق بيمه ها را به روز محاسبه و اخذ مي كنند 
و خسارت ها را به نرخ ابتداي قراردادي كه ممكن است 
يك سال از آنها گذشته باشد، در نظر مي گيرند و پرداخت 
مي كنند. گاهي بيش از ۵۰ درصد ارزش واقعي بيمه در 
اين ميان از بين مي رود و محاسبه نمي شود. به عبارت 
روش��ن تر نرخ بيمه نامه ها به روز محاسبه مي شود، اما 
خسارت ها مطابق با آخرين قيمت ها و پس از كسر تورم 
پرداخت مي شود. حق بيمه مردم را بيمه ها قرض الحسنه 
در نظر گرفته اند و از پرداخت خسارت عادالنه خودداري 
مي كنند. در اين شرايط عمومي مخاطبان يا بايد الحاقيه 
بزنند يا از بخش بزرگي ازحقوق خود محروم مي شوند. 
در حقيق��ت بيمه گزار خس��ارت هاي احتمالي آينده 
را بيمه مي كند و نه خس��ارت هاي گذشته را. از طرف 
ديگر بيمه ها در صورت كاهش قيمت ها هرگز خسارت 
بيش��تري نمي پردازند و مابه التفاوت در كاهش تورم و 
قيمت ها در بيمه ها تعريف نشده است. در صورتي كه با 
افزايش قيمت ها ما به التفاوت ميزان بيمه شده و موجود 
را كسر مي كنند. از سوي ديگر هزينه بسياري از خودروها 
حتي ال۹۰ را هم غيرمتعارف در نظر مي گيرند و الزام 
به بيمه بدنه مي كنند. در كل به نظر مي رس��د نظارتي 
روي نظامات بيمه اي كش��ور به عنوان يك��ي از اركان 
مهم توسعه وجود ندارد و قوانيني كه در اين خصوص در 
مجلس وضع مي شود كامال يك طرفه و به نفع بيمه ها و 
به ضرر مردم است. بايد توجه داشت كه صنعت بيمه به 
دليل ويژگي هاي منحصر به فردي كه در توزيع ريسك 
و تأمين كنندگي منابع مالي بلندمدت در اقتصاد دارد، 
مي تواند به ش��اخص هاي اقتصادي و معيشتي كشور 
كمك كند. نظام��ات بيمه اي از طري��ق اثرگذاري بر 
بازارهاي مالي و پس از آن تاثير بر شاخص هاي بهبود 
فضاي كسب وكار، مي تواند شرايط توسعه كسب وكار را 
فراهم آورد. از مهم ترين شاخص هاي بهبود فضاي كسب 
وكار مي توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنين حمايت 
از سرمايه گذاران اشاره كرد. شاخص اخذ اعتبار به ميزان 
دسترسي به منابع مالي اشاره دارد و در اين زمينه صنعت 
بيمه نقش مستقيم و غيرمستقيم در نظام تأمين مالي 
و تس��هيل فرآيند تامين اعتبار ايفا مي كند و مي تواند 

شاخص فضاي كسب وكار را به طور كلي بهبود بخشد.

اونس طال ۱88۲ دالر شد
قيمت هر اونس طال با ۰.۱۵ درصد كاهش به ۱۸۸۲ 
دالر و ۵۸ س��نت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي 
كه ارزش دالر اندكي ترميم شده، قيمت طال پس از 
افزايش قابل توجه سه جلسه گذشته امروز شاهد 
كاهش بود، اما به دليل اميدها به نهايي شدن بسته 
محرك مالي جديد در امريكا، فلز زرد همچنان در 
مسير ثبت سومين افزايش هفتگي متوالي باقي ماند. 
بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۱۵ 
درصد كاهش به ۱۸۸۲ دالر و ۵۸ س��نت رسيد. از 
ابتداي هفته جاري تاكنون قيمت طال ۲.۳ درصد 
رشد داشته است. قيمت فلز زرد در معامالت آتي نيز 
با ۰.۰6 درصد افت به ۱۸۸۹ دالر و ۳۰ سنت رسيد.

آيا FATF وارد فاز جديد مي شود؟ 

گام هاي جديد براي گشايش اقتصادي 
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رشد ۱7.6 درصدي سپرده ها و تسهيالت نظام بانكي
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

ميزان سپرده هاي بانك ها در 6 ماه اول سال ۹۹ معادل 
۴۸۰ هزار ميليارد تومان بيشتر ش��ده و روزانه ۲۵76 
ميليارد تومان به سپرده ها اضافه شده است. همچنين 
در اين 6 ماه رقم تس��هيالت معادل ۳۴۰ هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده و براين اساس در ۱۸6 روز اول سال 
۹۹، تس��هيالت بانك هاروزان��ه ۱۸۲۸ ميليارد تومان 

افزايش يافته است.
سپرده هاي بانكي با ۳6 درصد رشد در يك سال منتهي 
به ش��هريور ۹۹ به رقم ۳۱۹۵ هزار ميلي��ارد تومان در 
پايان شهريور ۹۹ رسيده است. ميزان سپرده ها بعد از 
كسر سپرده قانوني نيز به رقم ۲۸۹7 هزار ميليارد تومان 
رسيده و س��پرده قانوني رقم ۲۹۸ هزار ميليارد تومان 
بوده كه معادل ۹.۳ درصد كل سپرده هاست كه احتماال 
به خاطر پرداخت تس��هيالت مقابله با كرونا و كمك به 
واحدهاي خسارت ديده از كرونا، درصد سپرده قانوني 
كمتر از ۱۰ درصد سال هاي قبل بوده است. همچنين 
ميزان تس��هيالت جاري و غير ج��اري بانك ها به رقم 
۲۲7۵ هزار ميليارد تومان رس��يده ك��ه معادل 7۱.۲ 
درصد كل سپرده هاي بانكي كش��ور است و به عبارت 
ديگر معادل ۲۸.۸ درصد كل سپرده هاي بانكي معادل 
۹۲۰ هزار ميليارد تومان بابت س��پرده قانوني و ذخيره 
احتياطي بانك ها در نظر گرفته ش��ده است. از اين رقم 

۲۹۸ هزار ميليارد تومان يا ۹.۳ درصد كل سپرده ها، را 
سپرده قانوني تشكيل داده و 6۲۲ هزار ميليارد تومان يا 
۱۹.۴ درصد كل سپرده ها را ذخيره احتياطي تشكيل 
داده است.  از س��وي ديگر نسبت تسهيالت كه شامل 
درصد تسهيالت از سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 
است معادل 7۸.۵۳ درصد بوده است كه نشان مي دهد 
تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت به خاطر سياست 
انضباط مالي  همچنين كنترل مطالبات معوق، نسبت به 
سال هاي قبل كه نسبت تسهيالت باالي ۸۰ درصد بوده 
كمتر شده است. نسبت تسهيالت در شهريور ۹۸ يعني 
يك س��ال پيش معادل 7۹.۸ درصد و در اسفند ۹۸ نيز 
معادل 7۹.۴ درصد بوده و اكنون به 7۸.۵ درصد كاهش 
يافته است. در حالي كه سپرده ها دريك سال اخير ۳6 
درصد رشد كرده اما تسهيالت ۳۵.۲ درصد رشد كرده 
است. اما درصد رش��د سپرده ها و همچنين تسهيالت 
در 6 ماه اول س��ال ۹۹ برابر بوده و ۱7.6 درصد گزارش 
شده است. به عبارت ديگر، بانك ها براي مقابله با كرونا، 
كمك به واحدهاي خسارت ديده، كمك به بخش هاي 
اقتصادي دچ��ار ركود و حمايت از تامين س��رمايه در 
گردش واحدهاي اقتصادي، در سال ۹۹ تسهيالت خود 
را افزايش داده اند و اين تسهيالت دريك سال اخير رشد 
قابل توجه ۳۵.۲ درصدي داشته كه تقريبا نزديك به رشد 
س��پرده ها بوده است.  رقم تسهيالت در اين يك سال از 

۱6۸۲ هزار ميليارد تومان در شهريور ۹۸ به ۲۲7۵ هزار 
ميليارد تومان در شهريور ۹۹ رسيده و معادل ۵۹۳ هزار 
ميليارد تومان يعني نزديك به 6۰۰ هزار ميليارد تومان 
بيشتر شده كه رقم قابل توجه و زيادي است و اين افزايش 
مانده تسهيالت بانك ها مي تواند به واحدهاي اقتصادي 
خسارت ديده از تحريم، كرونا و ركود اقتصادي كمك 
قابل توجهي باشد. اما در عين حال ميزان سپرده ها نيز 
در اين يك سال بيش از ۸۴6 هزار ميليارد تومان و در 6 
ماه اول سال ۹۹ معادل ۴۸۰ هزار ميليارد تومان بيشتر 
شده است. يعني روزانه ۲۵76 ميليارد تومان به سپرده ها 
اضافه شده است. همچنين در اين 6 ماه رقم تسهيالت 
معادل ۳۴۰ هزار ميليارد تومان بيشتر شده و براين اساس 
در ۱۸6 روز اول سال ۹۹، روزانه ۱۸۲۸ ميليارد تومان 
به تس��هيالت بانك ها اضافه شده است.  آمارهاي بانك 
مركزي از افزايش۳6 درصدي مانده س��پرده ها و ۳۵.۲ 
درصدي مانده تسهيالت بانكي در پايان شهريورماه۹۹ 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل حكايت دارد.گزارش 
وضعيت كل مانده س��پرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي 
بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان در پايان 
ش��هريورماه سال ۹۹ حاكي از آن اس��ت كه مانده كل 
سپرده ها بالغ بر ۳۱۹۵۴.۴ هزار ميليارد ريال گرديده 
است كه نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل ۸۴6۰.۵ 
هزار ميليارد ريال )۳6 درصد( و نس��بت به پايان سال 

قبل معادل ۴7۹۱.6 هزار ميليارد ريال )۱7.6 درصد( 
افزايش نشان مي دهد.بيش ترين مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده ۱7۲7۸.7 هزار ميليارد ريال و 
كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
معادل 7۸.۹ هزار ميليارد ريال است.مانده كل تسهيالت 
بالغ بر ۲۲7۵۳.۲ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل ۵۹۲۸.6 هزار ميليارد ريال )۳۵.۲ 
درصد( و نسبت به پايان سال قبل ۳۳۹7.۴ هزار ميليارد 
ريال )۱7.6 درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به استان تهران با مانده ۱۴۴7۸.7 هزار 
ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه 
و بوير احمد معادل ۸۰.۲ هزار ميليارد ريال است.شايان 
ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني7۸.۵ درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پايان سال قبل، به ترتيب۱.۳ و ۰.۹ واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد. نس��بت مذكور در استان تهران 
۹۱.۵ درصد و اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد۱۱۳.6 
درصد اس��ت.بانك مركزي اعالم كرده است كه يكي از 
علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در استان 
تهران اس��تقرار دفاتر مركزي بس��ياري از شركت ها و 
موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران بوده 
و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

پيوستن به FATF قطعه اي از پازل 
توسعه روابط تجاري ايران است

گروه بانك و بيمه | كارشناسان اقتصادي، تجاري و 
بانكي مي گويند كه پيوستن ايران به FATF قطعه اي 
FATFاز پازل توسعه روابط تجاري است و عدم تصويب

مشكالت نقل و انتقال پول را افزايش خواهد داد. عضو 
كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران معتقد است كشورهايي 
كه در شرايط تحريمي با ما همكاري داشتند، به دليل 
اينكه ايران در ليس��ت س��ياه FATF ق��رار گرفت از 
پرداخت منابع ما خ��ودداري كردند.با وجود تصويب 
همه لوايح اف اي تي اف در مجلس دهم شوراي اسالمي 
دو اليحه مهم »پالرمو« و »س��ي اف تي« هنوز توسط 
مجلس تش��خيص مصلحت نظام تأييد نشده است. 
اما هفته پيش محسن رضايي دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظ��ام از نامه دولت به رهب��ر انقالب درباره 
بررسي لوايح مربوط به FATF خبر داد. روز دوشنبه لعيا 
جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور در گفت وگويي 
اعالم كرد كه رهبر انقالب با درخواس��ت دولت براي 
تمديد مهلت بررس��ي لوايح FATF موافقت خود را 
اعالم كرده اند.محمد الهوتي كارشناس اقتصادي در 
گفت وگو با ايِبنا درخصوص چرايي ضرورت بررس��ي 
اليح��ه FATF و ارتباط آن با تب��ادالت تجاري ايران 
اظهار داشت: موضوع FATF و لوايحي كه به مجلس 
رفت )كه دو مورد آن تاييد شد(، با چالش زيادي مواجه 
شد و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده 
شد و در مجمع هم متاسفانه FATF به تصويب نرسيد. 
ولي از زماني كه به تصويب نرسيد تا به امروز كه ايران 
در ليست سياه FATF قرار گرفت، شاهد اين بوديم   با 
وجود اينكه تحريم ها به اقتصاد كشور فشار مي آورد، 
كش��ورهايي نظير هند، چين و كره، كه در ش��رايط 
تحريمي با ما همكاري داشتند، به دليل اينكه ايران در 
اين ليست قرار گرفت از پرداخت منابع ما خودداري 
كردند و وجوه را در كش��ورهاي خود بلوكه كردند. به 
بيان ديگر، اين كش��ورها، از ايران چه نفت خريداري 
كردند و چه كاالهاي ديگر، وجوه را پرداخت نكردند. 

در حقيقت صادرات بدون وصول وجه اتفاق افتاد.
 امروز هم شاهد هستيم كه اين موضوع با كره و چين 
مطرح است و در نتيجه عمال مي شود گفت كه به بهانه 
عدم تصويب FATF يا حضور ايران در ليست سياه، 
كشورهايي كه در شرايط تحريمي به نوعي در كنار ما 
بودند، آنها هم به گروه كشورهايي نظير امريكا و اروپا 
پيوس��تند. لذا به نظر مي رسد با توجه به اتفاقاتي كه 
افتاد و نتايجي كه حاصل ش��د و منابع ارزي كشور را 
محدود كرد، رييس جمهور محترم كشورمان مجددا 
از مقام معظم رهبري درخواست كردند كه اين موضوع 
در دست بررسي قرار بگيرد، كه گويا ايشان هم موافقت 
كرده اند، و حاال بايد منتظر ماند تا ببينيم اين بررسي 
مجدد به چه سرنوشتي دچار خواهد شد. ولي آنچه 
مسلم است عدم تصويب FATF  مشكالت نقل و انتقال 
پول را در اين شرايط سخت تحريمي به مراتب تشديد 
مي كند و منابع كشور را متاسفانه محدود و محدودتر 
مي كند.يك مسوول سازمان توسعه تجارت نيز گفت: 
اگر بخواهيم با كشورهاي همسايه روابط جدي تجاري 
داشته باشيم بايد به FATF بپيونديم چراكه آنها توقع 
دارند كه محور روابط بين المللي كه آنها پذيرفته اند را 
ما نيز بپذيريم.بهروز حسن الفت مديركل دفتر اروپا و 
امريكا سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايِبنا اظهار 
داش��ت: فارغ از هرگونه نگاه سياسي و غيراقتصادي 
معتقد هستيم كه براي توسعه تجارت با دنياي امروز 
بايد ادبيات اقتصاد جهاني را بپذيريم اما ممكن است 
گاهي اين ادبيات با منافع ملي ما در تضاد باش��د كه 
در حال حاضر مورد بحث ما نيس��ت چرا كه موضوع 
كالن كشور است و در نهايت مس��ووالن عاليرتبه و 
دس��تگاه هاي ذي ربط درباره آن تصميم مي گيرند.

وي با بيان اينكه ابزارها و لوازم توسعه روابط اقتصادي 
و بين المللي در حوزه تجارت بايد مهيا باش��د وگرنه 
همچنان اين مشكالت را خواهيم داشت، تصريح كرد: 
به هر حال ارتباطات بانكي و مالي ش��اهرگ حياتي 
تجارت خارجي به ويژه در دنياي امروز اس��ت و اگر با 
كشورهاي همسايه و نزديك خودمان هم بخواهيم 
روابط جدي و با چش��م انداز مثبت داشته باشيم بايد 
به FATF بپيونديم چ��را كه اين انتظار و توقع را از ما 
دارند كه محور روابط بين المللي كه آنها پذيرفته اند 
را ما هم بپذيريم.وي ادامه داد: از منظر كالن كش��ور 
طبيعتا جايگاه ديگري بايد در اين باره نظر بدهد اما من 
درخصوص نظرات كارشناسي تخصصي حوزه تجارت 
خارجي معتقد هستم اگر تمام بخش هاي FATF را 
بپذيريم و در اين محور قرار بگيريم بطور قطع شاهد 
اتفاقات مثبت خواهيم بود و مي تواند به روابط تجاري 
ما كمك كند.الفت با تاكيد براينكه هميشه اميدوار 
بوديم كه به FATF ملحق شويم اما مالحظاتي ممكن 
است در اين باره وجود داشته باشد كه ما نمي دانيم، 
گفت: اينكه بگوييم پذيرفتن FATF در صورت عدم 
لغو تحريم ها مي تواند مشكالت كشور را حل كند اصال 
درست نيست و بيشتر شبيه به يك شوخي است بلكه 
تمام اين موارد بايد در كنار هم محقق شود يعني بايد 
تحريم ها برطرف، روابط بانكي احيا شود و ظرفيت هاي 
بانكي ارتقا يابد كه در اين ميان موضوع FATF موثر 
واقع خواهد ش��د و به كمك روابط م��ا با دنيا مي آيد.

مديركل دفتر اروپا و امريكا س��ازمان توسعه تجارت 
تاكيد كرد: تصور كنيد همه اصول FATF را بپذيريم 
و به اين كارگروه ملحق شويم اما تحريم سر جاي خود 
باشد، آنگاه هيچ تاثير ويژه اي را شاهد نخواهيم نبود. 
الحاق ب��ه FATF در واقع به عنوان يك قطعه از پازل 
بزرگ مي تواند به اي��ران كمك كند. اما اينكه فضاي 
 FATF بين المللي تا چه حد به تصميم كشور درباره
واكنش مثبت نش��ان دهد قابل تامل است و به نظر 
مي رسد گشايش هايي صورت گيرد. اگر فضا مثبت 
باشد و تحريم ها برداشته و سياست هايي كه در چند 
س��ال اخير عليه ايران اعمال ش��د نيز كمرنگ شود 

مي تواند به مثبت شدن جريان كمك كند.

تشديد مشكالت نقل و انتقال 
FATF پول با عدم تصويب



گروه بورس|
بازار س��رمايه طي هفته گذش��ته وضعيت ناگواري 
داشت و شاهد خروج نقدينگي بسيار عمده توسط 
حقيقي ها بود. به طور تقربي از روز شنبه ريزش هاي 
بازار سهام آغاز شد و روز سه شنبه اين ريزش به اوج 
خود رسيد و نقدينگي عظيمي توسط حقيقي ها از 

بورس خارج شد.
عوام��ل متعددي روي بازار تاثير عكس گذاش��ت و 
موجبات نزول بازار را فراهم س��اخت براي نمونه در 
حالت معقول و معمول فرضيه مذاكرات برجام يك 
تاثير مثبت روي اقتصاد و بازارس��هام بايد داش��ته 
باش��د اما؛ پس از انتخاب قطعي جو بايدن به عنوان 
رييس جمهور امريكا ش��اهد افت ش��اخص در تاالر 
شيشه اي بوديم و FATF را در حال كلي مي توان يك 
سيگنال مثبت براي اقتصاد و رشد گروه هاي بانكي 
موجود در بورس دانس��ت ولي در روزهاي گذشته 
بازار، نزول يكپارچه گروه بانكي ها را ش��اهد بوديم. 
با بررس��ي تاريخچه بورس مي توان گفت كه بورس 
براي نخس��ين بار از روز پنج شهريورماه سال جاري 
اينچنين ريزش سنگيني را پيش روي فعاالن بازار 

سرمايه مي گذارد.
با وجود اين نزول يا اصالح عميق بازار س��رمايه روز 
چهارشنبه كمي خود را اصالح كرد و درمقايسه با روز 
گذشته خود يعني سه شنبه وضعيت متعادل تري به 
خود گرفت. روز سه شنبه را مي توان يك روز بسيار 
بد براي بورس ديد چراكه شاهد افت 3.8 درصدي 
دماسنج بازار سرمايه بوديم و اين نزول عمق درحالي 
بود كه روز سه شنبه هيچ نوع خبر منفي در اقتصاد 
كشور وجود نداش��ت، با اين حال ريزش ۵۵ هزار و 
۷8۲ واحدي نماگر ياد شده سبب شده است تا شاهد 
رسيدن اين شاخص به اوايل ابركانال يك ميليون و 

۴۰۰ هزار واحدي باشيم. 
در نتيجه ب��ا اين وضعيت پيش بيني مي ش��ود كه 
ب��ورس طي هفته جاري وضعي��ت مطلوبي به خود 
بگيرد و ش��اهد رش��د و جبران در اين بازار باشيم. 
عليرضا تاج بر، كارشناس بازار سرمايه نيز مي گويد: 
در يك روند صعودي بايد ش��اهد اصالحات موقت و 
جابه جايي سهام در بورس بود. بنابراين بسيار طبيعي 
اس��ت كه در يك روند ميان مدت صعودي ش��اهد 
روز هاي منفي نيز باش��يم. ترس اكثر سهامداران از 
افت شهريور و مهر ماه تا حدودي باعث تشديد نزول 
ش��اخص كل بورس تهران طي چند روز معامالتي 
اخير ش��د. با اين حال روند بازار سهام در بلندمدت 
صعودي ارزيابي مي ش��ود و روز هاي منفي همانند 
چند روز اخير نيز طي اين مدت تجربه خواهد شد. 
در شركت هاي P/ E محور كه فروشنده كاموديتي ها 
هستند با تحليل مي توان ميزان افزايش سودآوري را 
به خصوص در گروه متانول، مس و روي مورد ارزيابي 
قرار داد. شركت هايي كه پايه دارايي همانند بانك ها 
و شركت هايي كه تجديد ارزيابي دارند از پتانسيل رو 
به رشد برخوردار خواهند بود. از طرفي اينكه گفته 
مي شود بازار سهام تحت تاثير موضوعاتي پيرامون 
FATF منفي ش��ده است. اظهارات ضد و نقيضي به 
گوش مي رسد و موضعي مشخصي از سوي مقامات 
اعالم نشده است. اما گش��ايش در اين زمينه دور از 
انتظار نيست و به زودي ريسك FATF از معامالت 
بازار حذف خواهد شد. در صورتي كه چنين موضوعي 
تصويب شود، بازار سهام به خصوص در گروه بانكي 
صعود قابل توجهي خواهد داشت. اكنون نيز منفي 
ش��دن برخي از س��هم ها همانند بانكي ها به نوعي 
نشات گرفته از شاخص كل و به عبارتي كليت بازار 

سهام بود.
برخ��ي اخبار طي هفته گذش��ته باعث ش��دند كه 
وضعيت بازار كمي تغيير كند. فرهاد دژپسند، وزير 
ام��ور اقتصادي و دارايي از رس��يدگي و محكوميت 
تعدادي از ناشران متخلف بازار سرمايه خبر داد. وي با 
بيان اينكه شاخص بورس، برآيند شرايط اقتصادي و 
حتي اجتماعي جامعه است، گفت: آنچه در مديريت 
بازار سرمايه مثل »بازارگرداني« بايد صورت پذيرد، 
انجام ش��د و با ناش��راني هم كه تخلف كرده بودند، 

برخورد هاي الزم صورت گرفت.
رزم حس��يني، وزير صنعت گفت: نقدينگي بيش از 
3۰۰۰ هزر ميليارد توماني بايد از طريق روش هايي 

مانند بازار سرمايه به سمت توليد حركت كند و بازار 
سرمايه فرصت مناسبي براي تامين مالي شركت هاي 
بزرگ اس��ت. اين مقام مس��وول اف��زود: درجنگ 
تمام عيار اقتصادي، اگر صنايع فوالد، پتروش��يمي 
نبودند، امكان تحميل بار مال��ي تحريم نفت نبود. 
بنابراين طبق مصوبات تامين مواد اوليه واحدهاي 
فوالدي، قرار اس��ت تامين كاال به شيوه اعتباري از 
ب��ورس كاال انجام گيرد. عمق س��اخت داخل نيز با 
توجه به محدوديت واردات محصوالت مشابه تا 8۵ 
درصد افزايش يافته كه نشان دهنده بهبود وضعيت 

اقتصادي برخي محصوالت است.
روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس گفت: بومي سازي سامانه معامالت در مرحله 
آزمايشات مختلف قرار دارد و فعال نمي توانيم زمان 
دقيق بهره برداري از آن را اعالم كنيم. وي با تاكيد بر 
 TSETMC اينكه توسعه سامانه معامالت و سايت
متوقف نمي شود، اظهار كرد: توسعه زير ساخت ها و 
به روز رساني براي سامانه معامالت و سايت متوقف 
نمي شود و برنامه هاي زيادي براي افزايش ظرفيت ها 
وجود دارد. اميدواريم مديران سياست گذار فرآيند 
توسعه فعاليت ما را تسهيل كنند و بتوانيم پاسخگوي 
حجم باالي معامالت باش��يم، در دنياي فني امكان 
افزاي��ش ظرفيت ها به گونه اي ك��ه كاربران متوجه 
آن نش��وند وجود دارد و طي ماه هاي اخير روي اين 

موضوع خيلي تمركز بوديم.
محس��ن خدابخش، مدي��ر نظارت ب��ر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار داشت: نقدشوندگي 
بازار س��رمايه نس��بت به ديگر بازارها اين امتياز را 
دارد كه وقتي س��هامدار نياز به تسويه داشته باشد 
مي تواند پرتفوي خود را س��ريع به نقدينگي تبديل 
كند ي��ا پرتفوي خ��ود را تغيير دهد. ب��ه گفته اين 
مس��وول، افزايش حجم و ارزش معام��الت كه در 
راستاي نقدشوندگي بازار سرمايه افزايش پيدا كرده 
است اتفاق خوبي است كه بازار سرمايه را نسبت به 

بازارهاي رقيب، متمايز كرده است.
صورتجلسه شوراي عالي بورس در خصوص اصالح 
س��قف صندوق هاي س��رمايه گذاري و نصاب مجاز 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت ابالغ شد. بر اساس اين ابالغيه، 
با افزايش سقف قابل صدور واحدهاي سرمايه گذاري 
به ۵۰۰ هزار ميليارد ريال )به ارزش اسمي( با رعايت 
قوانين و مقررات موافقت شد.رضا نوحي، سرپرست 
اداره امور صندوق هاي سرمايه گذاري سازمان بورس 
در تش��ريح ابالغيه جديد صادر ش��ده در خصوص 
صندوق هاي س��رمايه گذاري گفت: مقررات اصالح 
ش��ده در ارتباط با تناسب مجوز سقف صندوق ها با 
س��رمايه ثبت و پرداخت شده مديران صندوق هاي 
س��رمايه گذاري طي ابالغيه مورخ ۶ مرداد ۱3۹۹ 

ب��ه عموم اعالم ش��د كه بر اس��اس آن صدور مجوز 
س��قف صندوق هاي در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 
مختلط و سهامي در زمان تاسيس صندوق متناسب 
با س��رمايه ثبت و پرداخت شده مديران صندوق ها 
شد. وي اظهار داشت: با توجه به ابالغيه هاي شماره 
۱۲۰۲۰۱۶۶ و ۱۲۰۲۰۱۷8، ط��ي دوره فعالي��ت 
صن��دوق، مديران صندوق هاي س��هامي با حداقل 
س��رمايه ثبت و پرداخت ش��ده به مي��زان ۱.۰۰۰ 
ميليارد ريال، مجاز به ارايه درخواست افزايش سقف 
واحدهاي صندوق  هاي سهامي تحت مديريت خود 

به ميزان ۵۰۰ هزار ميليارد ريال خواهند بود.
محمود گودرزي، معاون بازار ش��ركت بورس اوراق 
بهادار تهران، ساز و كارها و رويه هاي نظارت بر بازار 
سرمايه كش��ور را محكم و قابل دفاع ارزيابي كرد و 
گف��ت: در حال حاضر ۲8 ردي��ف و اليه نظارتي در 
بورس تهران تعبيه شده است. گودرزي گفت: تمام 
ساز و كارها و رويه هاي نظارت بر بازار سرمايه و كشف 
تخلفات و دس��تكاري هاي احتمالي در دل اين بازار 
تعبيه شده و بايد اجازه داد سازمان بورس و اركان، 
كار خود را در اين خص��وص انجام دهند. همچنين 
وي از پذيرش بيش از ۶۰ ش��ركت از ابتداي س��ال 
تاكن��ون خبر داد و گفت: در اي��ن مدت بيش از ۴۰ 
شركت هم درج شده اند. معاون بازار شركت بورس 
اوراق بهادار تهران با بيان اينكه بازار سرمايه شفاف تر 
از بس��ياري از بازارهاي ديگر اس��ت، اظهار داشت: 
بورس همچنان در بلندمدت بازار جذابي است ولي 
با توجه به نوساناتي كه اواخر مرداد در بورس تهران 
رخ داد، توصيه كلي به سرمايه گذاران اين است كه 
پس اندازهاي خود را ترجيحا از طريق صندوق هاي 
س��رمايه گذاري وارد كنند و مبن��اي تصميم خود 
را اطالع��ات كانال ها و منابع غيررس��مي در فضاي 

مجازي قرار ندهند.
رضا باقري اصل، دبير ش��وراي فن��اوري اطالعات 
اعالم كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل 
الزام آور واريز س��ود سهام ناش��ران از طريق سامانه 
جامع اطالعات مشتريان )سجام( را به شوراي عالي 
ب��ورس و اوراق بهادار ارايه كرده اس��ت. وي با بيان 
اينكه درس��ال جاري بيش از ۱۰ ميليون سهامدار 
سود سهام خود را از طريق س��امانه سجام دريافت 
كرده ان��د، افزود: با اين وضعيت اگر س��هامداري در 
۱۰ بانك حساب بانكي براي دريافت سود سهام در 
اختيار داشته باشد اساس��ا با وجود سامانه سجام و 
دريافت سود سهام از اين طريق ديگر نيازي ندارد تا 
با صرف وقت و هزينه و مراجعه به ۱۰ بانك نسبت به 
دريافت سود سهام شركت هاي خود اقدام كند و اين 
يك اتفاق و تحول بزرگ در تاريخ بازار سرمايه است.

فالح، مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك 
بورس كاالي اي��ران آينده بورس كاال را در مس��ير 

اوراق گواهي سپرده كااليي دانست و افزود: در اين 
راه الزم اس��ت تا نظام تنظيم بازار بپذيرد كه كشف 
نرخ بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا انجام مي شود. 
در همين راس��تا اتحاديه اروپا نيز اعالم كرده است 
كه بورس هاي كااليي يا بايد به س��مت ابزار گواهي 
سپرده كااليي بروند و يا تعطيل شوند؛ بنابراين اوراق 
گواهي سپرده كااليي از اهميت زيادي در بازارهاي 

فيزيكي برخوردار هستند.
علي بهش��تي روي، مدير امور اعضاء بورس شركت 
بورس تهران گفت: با توجه به ابالغيه هاي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با موضوع تمديد مهلت تجميع 
مجوزهاي فعاليت شركت هاي كارگزاري، چنانچه 
ش��ركت هاي كارگ��زاري مش��مول در مهلت هاي 
مق��رر مجوزهاي فعاليت خ��ود را تجميع ننمايند، 
مجوزهاي فعاليت آنها به انتخ��اب كارگزار يا طبق 
نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مرحله به 
مرحله لغو مي شود. به گفته بهشتي روي، در صورت 
عدم تجميع مجوز فعاليت ش��ركت هاي كارگزاري 
مشمول، مجوزهاي فعاليت آنها به انتخاب كارگزار 
يا طبق نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت 

مرحله به مرحله لغو مي شود.
رييس اداره پيشگيري و ارتقاء سالمت بازار سرمايه با 
تشريح مصوبه شوراي عالي بورس براي طبقه بندي 
اطالعات محرمانه گفت: سازمان بورس مكلف شد 
دس��تورالعمل  امحاءمس��تندات محرمانه را تدوين 
كند. امين بديع صنايع گفت: با پيگيري هاي مستمر 
ص��ورت گرفته از س��وي اداره پيش��گيري و ارتقاء 
سالمت بازار سرمايه، دس��تورالعمل »طبقه بندي 
اطالعات محرمانه و تعيين دسترس��ي اشخاص به 
آن در بازار س��رمايه« تدوين ش��د كه پس از طرح و 
بررسي در كميته تدوين مقررات سازمان و نيز ارايه 
پيشنهاد آن از س��وي هيات مديره سازمان بورس، 
در جلس��ه اخير ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار 
به تصويب رس��يد.رييس مركز نظ��ارت بر امنيت 
اطالعات بازار س��رمايه اظهار كرد: توجه به افزايش 
قابل توجه اقبال عمومي به بورس و بازار سرمايه در 
دو س��ال اخير و نقش مثبت و موثر بازار سرمايه در 
اقتصاد كالن كش��ور و همچنين محوريت كليدي 
فناوري اطالعات در ارايه خدمات بهينه به مشتريان 
و فعاالن اين حوزه از اقتصاد، دولت ها و كش��ورهاي 
متخاصم و بيگانه تالش ها و هزينه هاي سنگيني با 
هدف ايجاد اختالل در بازار سرمايه كرده اند. حامد 
سنجري تاكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار و 
مركز نظارت بر امنيت اطالعات بازار س��رمايه هيچ 
گونه مماشاتي با عوامل اين گونه سهل انگاري ها در 
اجراي الزامات و ابالغيات امنيت س��ايبري نخواهد 
داشت و تمام تالش خود را بر احقاق حقوق مشتريان 

بازار سرمايه به كار گرفته است.
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درج ۱۰صندوق سرمايه گذاري 
جسورانه روي تابلو فرابورس

امير هامون��ي، مديرعام��ل فرابورس در پن��ل »ورود 
استارتاپ ها به بورس و تامين منابع مالي« افزود: به تازگي 
مجوز تاسيس 3 صندوق سرمايه گذاري خصوصي نيز 
به ارزش 3 هزار و 8۰۰ ميليارد تومان صادر شده است؛ 
يعني هر كدام از اين صندوق ها دست كم ۱۰۰۰ ميليارد 
تومان سرمايه دارند. وي با اش��اره به شفافيت در بازار 
سرمايه گفت: عالوه بر شفافيت، در كشور ما حاكميت 
شركتي نيز مقوله بسيار مهمي است؛ چرا كه شركت ها 
كمتر چندنسلي هستند اما در دنيا شركت هاي زيادي با 
عمر بيش از ۲۰۰ سال وجود دارند. هاموني اظهار داشت: 
بازار سرمايه بستري براي ايجاد پايداري در شركت ها و 
استارتاپ هاي كشور به شمار مي رود تا بتوانند حتي با 
شوك هاي اقتصادي به روند فعاليت خود ادامه دهند. وي 
با اشاره به شرايط ورود شركت ها به فرابورس ادامه داد: 
استارتاپ ها براي ورود به فرابورس بايد دستورالعمل هاي 
پذيرش، حاكميت شركتي و ... را رعايت كنند و شايد از 
سوي متقاضيان پذيرش اين فرايند، روند زمانبر و كند به 
نظر برسد اما در دنيا نيز عرضه اوليه شركت ها از چندين 
ماه تا چندين سال طول مي كشد. مديرعامل فرابورس 
ايران افزود: از سوي ديگر در كشور ما، نگاه به بازار بيشتر 
بر دارايي ها و تجهيزات شركت ها مبتني است و از نظر 
فرهنگي بايد مردم به استارتاپ ها ديد سرمايه گذاري پيدا 
كنند كه در اين زمينه مسير روشني مي بينيم؛ چراكه 
وجود استارتاپ ها به تنوع سازي پرتفوي سرمايه گذاران 
كمك مي كند. هاموني گفت: فرابورس همواره بازارها 
و ابزارهاي متنوعي براي كمك به ش��ركت هاي نوپا و 
دانش بنيان طراحي و راه اندازي كرده و بازار هدف نيز ويژه 

اين شركت ها به زودي آغاز به كار مي كند. 

افت آسيايي ها
در پي ابهامات بسته محرك مالي

ابهاماتي كه بر سر بودجه تصويبي بسته محرك مالي 
در امريكا ايجاد ش��ده است، فعاليت هاي اقتصادي در 
اين كشور و ادامه حيات برخي شركت ها كوچك را زير 
سوال برده است. در اين بين، تمايل سرمايه گذاران به 
فروش اوراق پرريسك بيشتر شده است. اين در حالي 
است كه، شاخص آسيا پاسيفيك در منطقه آسيا با افت 
۰.3 درصدي همراه شده است و شاخص نيكي ژاپن هم 
افت ۰.۲ درصدي را از آن خود كرده است. شاخص آتي 
اس اند پي با افت ۰.۱ درصدي رو به رو شده است در حالي 
كه در روز گذشته توانست با رشد ۰.۵ درصدي معامالت 
را به پايان ببرد. نشست هاي اضطراري در واشنگتن بين 
اعضاي كنگره در روز پنجشنبه نيز ادامه داشت تا توافق ها 
ميان اعضا بر سر بودجه ۹۰۰ ميليارد دالري ايجاد شود. 
به نظر مي رسد اين مذاكرات تا هفته آينده ادامه دار باشد 
. شارون زولنر، مدير اقتصادي در موسسه تحقيقاتي اي 
ان زد در اين خصوص بيان داشت: در فضايي قرار گرفتيم 

كه خبرهاي بد، نتايج خوبي دارند.

پرتفوي وسخوز ۱۸۵هزار 
ميليارد ريال بزرگ تر شد

شركت سرمايه گذاري استان خوزستان در اطالعات و 
صورت هاي مالي ۱۲ماهه منتهي به 3۱شهريور۱3۹۹، 
سود هرسهم را 3۹ريال اعالم كرد. اين شركت در يكسال 
مالي سود عملياتي خود را ۱۰هزار و ۲8۲ميليارد ريال، 
سود خالص را ۱۰۱ميليارد و ۲8۲ميليارد ريال و سود 
انباش��ته پاي��ان دوره را ۹۶هزار و ۲۶8ميلي��ارد ريال 
منتشر كرد. وسخوز در صورت وضعيت پرتفوي سهام 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اعالم كرد با رشد 
۱8۵هزار و 3۵۲ميلي��ارد و 8۴۴ميليون ريالي همراه 
شده است كه بهاي تمام ش��ده آن با رشد ۵۱3هزار و 
۷۲۰ميليارد ريالي به مبل��غ ۵۱3هزار و ۷۲۰ميليارد 
ريال رسيد. همچنين ارزش بازار آن با افزايش ۶۹۹هزار 
و ۷3ميليارد ريالي به ۶۹۹هزار و ۷3ميليارد ريال بالغ 
شده است. اين شركت س��هام بورسي خريداري شده 
دوره مالي مورد گ��زارش را ۵۱3هزار و ۷۲۰ميليارد و 
۱۵۹ميليون ريال منتشر كرد. هيات مديره اين شركت 
در نظر دارد كه س��هام خود را در ش��ركت هاي سودده 
سرمايه پذير به نحوي حفظ كند و برنامه هايي را مد نظر 
قرار دهد تا سهامداران روش غير مستقيم سهام خود را 
نگهدارند، از سود و مزاياي آتي شركت هاي مذكور بهره 
مند شوند و شركت بتواند از سود حاصله در رونق و توسعه 
برنامه هاي استان نقش مثبتي ايفا كند. وسخوز در نظر 
دارد در پروژه هاي درآمدزاي استاني مشاركت كند و در 
حفظ و ارتقاي سهام مشمولين غيرمستقيم در پرتفوي 

شركت تالش مضاعف داشته باشد.

سود هر سهم شبصير ۳۱۹۰  شد
ش��ركت توليدات پتروش��يمي قائد بصير اطالعات و 
صورت ه��اي مالي مي��ان دوره اي ۶ماه��ه منتهي به 
3۱ش��هريور۱3۹۹ را در حالي منتش��ر كرده كه سود 
انباشته خود را يك هزار و 3۵۵ميليارد ريال اعالم كرده 
است. اين شركت پتروشيمي در دوره مالي ۶ماهه، سود 
عملياتي خود را يك هزار و ۴۰۶ميلياردريال و س��ود 
خالص را يك هزار و ۵۲ميليارد ريال منتشر كرده است. 
شبصير در تشريح اهداف خود در خصوص توليد و فروش 
محصوالت اعالم كرد كه با اتكا بر ظرفيت هاي داخلي و 
با استفاده از توانمندي مديران، متخصصان و كاركنان، 
مصمم اس��ت با افزايش كارايي و اثر بخش��ي منابع در 
دسترس مديريت، ضمن توسعه بازار داخلي و صادراتي 
و ارتقاي كمي و كيفي محصوالت در جهت جايگزيني 
واردات و افزاي��ش صادرات تالش كرده و نقش موثري 
در صنعت ايفا كندو همچنين با رعايت اصول مشتري 
مداري، نوانديشي، جلب رضايت ذ ي نفعان و سودآوري، 
خود رابه عنوان يك شركت توسعه يافته باجايگاه معتبر 
در اقتصاد كشور معرفي كند. عالوه بر اين منابع تامين 
مالي شركت كه شامل تسهيالت بانكي درقالب عقود 
اسالمي و با نرخ هاي مصوب بانك مركزي هستند عمدتا 

صرف تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش شده اند.

لطفا؛ بورس بازان بي خبر باشند
به طور كلي بي خبري خوب 
و ش��يرين اس��ت و با خبر 
بودن در اغلب موارد سخت 
و زيان  بار اس��ت. براي مثال 
اگر ب��ورس طي اين مدت از 
تمامي تحوالت اجتماعي و 
اقتصادي بي خبر بود شاهد 
اين نزول عمي��ق نبوديم و 
بازار همانند گذشته هاي دور خود مسير معقولي پيش 
مي گرفت. درست است كه اخبار اقتصادي بسيار مهم 
است اما بايد به گذشته بازار سهام هم نگاهي انداخت در 
گذشته نه چندان دور يعني يك سال و نيم الي دوسال 
پيش بورس وضعيت معمول و معقولي داشت و تنها به 
اخبار و تحوالت بسيار مهم واكنش نشان مي داد ولي 
اكنون ورق برگشته و بورس به تمامي اخبار و تحوالت 
خوب و بد واكنش نش��ان مي دهد فرقي ندارد كه اين 
تحول و يا خب��ر در حوزه اقتصادي باش��د  يا در حوزه 
سياسي، يا اينكه مثبت باشد يا منفي، بازار سرمايه در 
اكثر موارد واكنش منفي نشان مي دهد و نزولي مي شود.

 براي مثال خبر FATF ارتباط مستقيمي با بازار سرمايه 
نداش��ت اما ديديم كه پس از انتش��ار اين خبر بورس 
يكپارچه سرخپوش شد و در نهايت اين خبر و يك سري 
از اخبار ديگر باعث شد كه بازارسرمايه روند نزولي به خود 
بگيرد و درنهايت ش��اهد خروج نقدينگي بسيار عمده 
از بازار سهام باشيم. درس��ت است بدون بررسي اخبار 
نمي توان زندگي معقولي داشت ولي نبايد هر نوع خبري 
مبناي تصميم گيري ما شود مثال؛ بسياري از سهامداران 
بورسي پس از اعالم قطعي ش��دن رياست جمهوري 
جوبايدن سعي كردند سهام خود را به فروش برسانند 
چراكه هراس ريزش قيمت دالر و درنهايت نزول سهام 

كاموديتي محور در تاالر شيشه اي دارند.
به طور كلي نزول و صعود جزو حيات بازار سرمايه است 
ولي صعود و نزول بدين ش��كل مي تواند يك نوع خطر 
براي بازار محسوب شود زيرا با افزيش سهامداران جديد 
برخي از اين افراد به صورت هيجاني و برخي ديگر تنها 
به تبع اخبار مختلف فعالي��ت مي كنند كه درنهايت 
موجبات نزول و ياصعود اين بازار را فراهم مي سازند. اگر 
شما مهم ترين اخبار بورس را طي يك سال الي دوسال 
گذشته بررسي كنيد و واكنش هاي خودتان و بورس بازان 
را نگاه كنيد همچنين زمان تلف شده خودتان را در فضاي 
مجازي براي پيگيري خبر مرور كنيد نتيجه  اي جز اين 
موضوع نخواهد داشت: آن اخبار هيچ تاثيري بر زندگي 
من نداشتند اصال از نتيجه بسياري از آن خبرهايي كه 
پيگيري مي كردم اطالعي ندارم و چقدر زمان صرف اين 
بيهودگي شده اس��ت. براي اطالع از اخبار و وقايع روز، 
چند كانال محدود رسانه اي يا بورسي كافي است، زيرا 
بقيه معموال خبر را بازنشر مي كنند و اگر بخواهيد مرتب 
اخبار را چك كنيد قطعا سطح استرس شما تا حد زيادي 
افزايش خواهد يافت به گونه  اي كه عالئم فيزيكي و روحي 
شما تغيير خواهند كرد. جسم و روح شما از يك طرف و 
زندگي شخصي و خانوادگي شما تحت تاثير فضاي منفي 
اخبار و رويدادهاي كم اهميت قرار خواهد گرفت. نكته اي 
كه بدون ترديد به نفع هيچ كدام از مخاطبان اقتصادي 
نيست.  با بررسي بيشتر مي توان دريافت كه يك سال 
گذشته و اوج گرفتن بورس ميزان خبرهاي زيانبار نيز 
افزايش يافته است براي مثال اغلب كانال هاي تلگرامي و 
يا پيج هاي اينستاگرامي بدون هيچ منبعي معتبري هر 
روز اخبار متعددي منتشر مي كنند اما در نهايت با كمي 
گشت و گذار در خبرگزارها و سايت هاي رسمي متوجه 
مي شويم كه تمامي اين اخبار دروغ بوده و يا بيش از حد 
درخصوص موضوعي خاص اغراق شده است. در نهايت 
بورس بازان و يا همان سهامداران بورسي نبايد بيست و 
چهار ساعته پيگير اخبار باشند و بايد در روز تنها چندبار 

از منابع رسمي اخبار بورسي را پيگيري كنند.

سرخ پوشي صندوق هاي 
طاليي و سهامي

صندوق هاي معامله پذير »س��هامي« و »مختلط« در 
هفته اي كه گذش��ت به طور متوس��ط ۶.۲درصد افت 
قيمت را تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها 
۴.۹درصد كاهش يافت، اين در حالي بود كه شاخص 
كل بورس افتي ۶.۲درصد را به ثبت رساند. بيشترين 
بازدهي هفتگي مربوط به صندوق سپهر انديشه نوين 
 NAV صنوين( با ثبت ۰.۴درصد رشد قيمت بود اما(
اين صندوق ۲.۵درصد كاهش يافت. بيشترين سقوط 
قيمت صندوق هاي قابل معامله در اين هفته به صندوق 
پااليشي يكم اختصاص داش��ت؛ صندوق »پااليش« 
با افت ۵.۵درصدي قيمت مواجه ش��د و به دليل افت 
۱۱.۹درص��دي ارزش ذاتي آن، به حباب 3.۹درصدي 
رسيد و گران ترين صندوق در شروع هفته معامالتي آتي 
خواهد بود. بدون درنظر گرفتن دارا يكم، صندوق تجارت 
شاخصي كاردان )كاردان( را مي توان ارزان ترين صندوق 
در شروع هفته بعد نام برد زيرا قيمت نهايي ۷.۴درصد 
زير قيمت تئوريك آن اس��ت.در طول هفته گذش��ته 
صندوق هاي كااليي مبتني بر سكه طال بطور ميانگين 
بازده ۴.۷درصدي كام سرمايه گذاران خود را تلخ كردند. 
به موازات آن گواهي سپرده يك روزه سكه طالي بانك 
رفاه ۵.۲درصد افت قيمت داشت و ۰.۵درصد پايين تر از 
قيمت سكه بازار آزاد به معامالت اين هفته خود پايان داد. 
صندوق ETF پشتوانه طالي كيان )گوهر( كمترين افت 
بازدهي )3.۹درصد( گروه صندوق هاي مبتني بر طال را به 
دست آورد. صندوق پشتوانه طالي لوتوس )طال( نيز كه 
بدون حباب به معامالت هفته گذشته خود پايان داد، به 
حباب منفي ۱.۹درصدي رسيد. از نكات قابل توجه اين 
هفته، سقوط پااليش به زير قيمت پذيره نويسي بود. اين 
در حالي است كه اولين صندوق ETF دولتي هم اكنون 
۲۵.۱درصد زير ارزش ذاتي خود معامله مي شود و به نظر 
مي رسد پااليش نيز مسير مشابه »دارا يكم« را طي كند.

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

هيجانمنفيبورسپايانمييابد؟

نقش رگوالتور در تنظيم بهينه بازار فوالد و كشاورزي
رضا محتش��مي پور قائم مقام بورس كاالي ايران در 
گفت وگو با دنياي اقتصاد گفت: در بازار كش��اورزي و 
فوالد مساله اصلي نبود رگوالتور است؛ درحالي كه در 
بازار پتروش��يمي، رگوالتور وجود دارد و هنگامي كه 
يك شركت پتروشيمي كااليي را داشته باشد ولي به 
ميزان كافي عرضه نكند، دقيقا مشخص است كه وظيفه 
كدام نهاد است كه آن  را پيگيري كرده و گزارش آن  را به 
كجا ارايه دهد و به نتيجه برساند. اما در بازار محصوالت 
فوالدي و كشاورزي اين موضوع وجود ندارد و همين 
فقدان رگوالتوري در بازار فوالد و كشاورزي سبب بروز 

التهابات مي شود.
چرا گندم به عنوان كااليي استراتژيك در بورس كاال 
ديده نمي شود؟ در واقع گندم محصولي است كه كامال 
يارانه اي وارد شده و توزيع مي شود، طبيعتا نمي تواند 
در بورس كاال جايي داشته باشد. اما اينكه چرا معامالت 
غيريارانه اي گندم از بورس كاال خارج شد، به دليل همان 
سياست گذاري هاي ناشي از محوريت تامين و عدم نگاه 
به تجارت بود. محصوالت كش��اورزي و به ويژه گندم، 
گستره زيادي از كشور را تحت تاثير قرار مي دهد. تصور 

كنيد كه بازار اين محص��ول در بورس كاال از يك انبار 
گندم در خرمشهر تا يك كشاورز در سرخس بازيگر 
داشته و تعداد زيادي دستگاه هاي مسوول در امر توليد 
و كشاورزي و تنظيم بازار را درگير خود مي كند. بديهي 
است هركدام از اين عوامل با تاثيراتي همراه مي شوند.

در بازار كشاورزي و فوالد مساله اصلي نبود رگوالتور 
است. درحالي كه در پتروشيمي رگوالتور وجود دارد و 
هنگامي كه يك شركت پتروشيمي كااليي را داشته 
باشد ولي عرضه نكند، دقيقا مشخص است كه وظيفه 
كدام نهاد است كه آن  را پيگير كرده و گزارش آن  را به 
كجا ارايه دهد و به نتيجه برساند. اما در بازار محصوالت 
فوالدي اين موضوع وجود ندارد. كاال عرضه مي شود 
اما نهادي متولي پيگيري آن نيس��ت. بنابراين يكي 
از داليلي كه تابلوهاي كش��اورزي بورس كاال عمال به 
س��مت تعطيلي رفت، به خاطر نبود رگوالتور كارآمد 
بود؛ يعني اگر افراد عرضه نمي كردند، نهادي نبود كه به 
آن تكليف كند كه الزم است به طور منظم عرضه كند. 
خصوصا هنگامي كه عرضه كننده يك عرضه كننده 
بزرگ و قدرتمند دولتي باشد چون برخالف وقتي كه 

عرضه كننده خصوصي، نهادهاي دولتي هم انگيزه اي 
براي پيگيري ندارند.

در زنجيره معامالتي سكه طال، جاي معامالت آتي سكه 
بسيار خالي است. آيا مي توان انتظار راه اندازي مجدد 
اين بازار را داشت؟ شواهد امر نشان مي دهد كه به اين 
زودي اين بازار مجددا راه اندازي نمي شود. به رغم آن 
بورس كاال هنوز هم اميدوار است و پيگيري هاي الزم 
را در اين موضوع انجام مي ده��د. به هر حال اين بازار 
به دليل آنكه اثرگذاري محسوسي در بازار پولي كشور 
دارد، بس��يار موردتوجه و با حساسيت هاي بسياري 
مواجه است. بنابراين به رغم اينكه از روز توقف معامالت 
آتي اين بحث همچنان در بورس كاال مطرح بوده و مورد 
پيگيري قرار گرفته است اما به واسطه حساسيت  هاي 
موجود به نظر نمي رسد كه در كوتاه مدت اتفاقي در اين 
بازار رخ دهد. البته راه اندازي اين بازار مي تواند بسيار 
موثر باشد و زنجيره معامالتي ابزارهاي مالي سكه را در 
بورس كاال كامل كند. بازار سكه در كشور ما به عنوان 
رقابتي ترين و بالغ ترين بازارها به شمار مي رود؛ يعني 
عم��وم نيروهاي بازار از جمله عرض��ه و تقاضا و حتي 

س��اختارهاي س��فته بازي در اين بازار كامل است و 
در معامالت س��كه با مشكالت ساختاري بازار روبه رو 
نيس��تيم. برعكس در كااليي همچون خ��ودرو كه با 
مساله مداخله قيمتي گسترده روبرو هستيم، انحصار 
ش��ديد در توليد را داريم. هم كمبود عرضه و هم عدم 
امكان واردات نيز در اين بازار وجود دارد لذا با مشكالت 
بزرگ ساختاري روبرو هستيم كه در بازاري مثل سكه 

هيچ كدام را نداريم.
آيا عرضه خودرو در بورس كاال قطعي اس��ت؟ برنامه 
بورس كاال براي عرضه اين محصول چيس��ت؟ براي 
ورود خودرو به تابلوي بورس كاال جلس��ات متعددي 
تشكيل شده است و هنوز هم ادامه دارد. فعال بورس كاال 
در مس��اله عرضه خودرو با نگراني مشاهده گر است تا 
مشخص ش��ود كه نهادهاي تصميم ساز دقيقا به چه 
اجماعي خواهند رسيد زيرا بحث هاي مربوط به خودرو 
بسيار متنوع است و نمي توان گفت حداقل در كليات به 
نتيجه رسيده و فقط درگير نكات جزئي هستيم. حتي 
در اصل ورود خودرو به بورس كاال هم هنوز اجماع الزم 

در بين نهادهاي قانون گذار ايجاد نشده است.

رقيه ندايي



گروه راه و شهرسازي|
وزير راه و شهرس��ازي و مسووالن حمل و نقل هوايي 
كشور، بهانه يكي از مسووالن ستاد مقابله براي عدم 
خريد و تامين واكسن »فايزر« مبني بر نبود تجهيزات 
مورد نياز براي حمل و نقل اين واكسن ضد كرونا را رد 
كردند. در اين حال، اگر چه واكس��ن كروناي شركت 
آمريكايي »فايزر« بزرگ ترين شركت داروسازي جهان 
بايد در دماي منفي 94 درج��ه فارنهايت )منفي 70 
درجه سانتيگراد( ذخيره شود، اما تازه ترين تحقيقات 
نش��ان مي دهد كه اين واكس��ن ضد كرونا نيازي به 
نگهداري در دماي منفي 70 درجه سانتيگراد نداشته 
و در دماي معمول يخچ��ال ثابت مي ماند. به گزارش 
پايگاه اينترنتي نيوساينتيست، اين احتمال بر اساس 
نتايج مطالعه دو گروه از محققاني اس��ت كه آنها هم 
براي توليد واكسن هاي خود از همان فناوري واكسن 
فايزر استفاده كرده اند. اين محققان متوجه شدند كه 
واكسن هاي توليدي آنها براي مدت دست كم سه ماه 

مي توانند در دماي يخچال ثابت بمانند.

    اسالمي: مشكلي نداريم
به گزارش ايرنا، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
در جمع خبرنگاران در خصوص آمادگي اين وزارتخانه 
براي حمل واكس��ن كرونا، گفت: مشكل جابه جايي 
واكسن كرونا را نداريم و هر لحظه كه وزارت بهداشت 
مقصد را اعالم كن��د آماده جابه جاي��ي و وارد كردن 
واكسن مي شويم. مسوولي كه در وزارت بهداشت آن 
صحبت را مطرح كردند به ما نگفتند و ما اطالع نداريم 

اين فرد با چه كسي صحبت كرده است.
بر اس��اس اين گزارش، پيش ت��ر »مصطفي قانعي« 
ريي��س كميته علمي س��تاد مقابله ب��ا كرونا در يك 
برنامه  تلويزيوني گفته ب��ود: ايران در اتحاديه جهاني 
واكس��ن كرونا )كوواك��س( اعالم كرده كه واكس��ن 
فايزر را نمي خواهد چرا كه اين واكس��ن به ش��رايط و 
الزاماتي مانند زنجيره سرد منفي 70 درجه نياز دارد 
و اين امكانات در هواپيماها و سيستم حمل و نقل ما 
وجود ندارد. وزير راه و شهرسازي همچنين در پاسخ 
به اينكه »اخيرا يكي از مسووالن اعالم داشته است كه 
ايرالين هاي ايراني امكان حمل واكسن هاي كرونا را 
به كشور ندارند، آيا اين موضوع صحت دارد؟« گفت: 
ايرالين ها و ش��ركت هاي هواپيمايي مش��كلي براي 
جابه جايي و حمل واكس��ن كرونا ندارند و ما آمادگي 

حمل و جابه جايي اين واكسن را داريم.

    هما و ماهان؛ كانديداي حمل واكسن
تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
نيز اعالم كرده اس��ت كه هيچ مش��كلي براي واردات 
واكسن كرونا وجود ندارد و اكنون دو شركت هواپيمايي 
ايران اير و ماهان شرايط الزم براي واردات انواع واكسن 

كرونا را دارند.
به گفته رييس س��ازمان هواپيمايي اين سازمان طي 
بررس��ي ها و ارزيابي هايي كه انجام داده به اين نتيجه 
رس��يده اس��ت كه اين دو ايرالين هيچ مشكلي براي 
واردات انواع واكسن از جمله فايزر ندارند. شهرام آدم 
نژاد، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي نيز حدود 

۳ هفته پيش گفته بود: در يكي از فرودگاه ها اقدامات 
مربوط به تجهيز انبارها براي نگهداري واكسن كوويد 
۱9 آغاز شده است و به كمك دو ايرالين، آماده تحويل 

و انتقال واكسن ها به كشور مي شويم.
 يك مشكل حمل واكسن توسط هواپيما، محدوديت 
مقدار دي اكسيدكربن منجمد يا يخ خشك است، زيرا 
اين ماده با گذش��ت زمان تبديل به گاز شده و موجب 

كاهش هواي قابل تنفس در كابين هواپيما مي شود.
بر اس��اس گزارش ش��ركت دي. اچ. ال درباره حمل 
ونقل واكسن، همه هواپيماهاي پهن پيكر مي توانند 
حداكثر ح��دود يك تن يخ خش��ك در كانتينرهاي 
منجمد عايق بندي شده، حمل كنند. شركت پست 
آلمان به جاي يخ خشك از كانتينرهاي داراي كسپول 
كايروپورت براي حفظ نمونه هاي آزمايشي واكسن ها 
اس��تفاده كرده كه با نيتروژن مايع، كاالها را تا دماي 
منهاي ۱۵0 درجه س��انتيگراد تا ۱0 روز س��رد نگه 
مي دارد. آن طور كه معاون وزير راه و شهرسازي گفته 
بود: راه حل بسياري وجود دارد كه با كمترين هزينه و 
با همين ناوگان كهنه بتوانيم موفق به ورود درست و 
صحيح واكس��ن ها به كشور شويم كه زمان نهايي آن 
را وزارت بهداشت و درمان تعيين مي كند. آدم نژاد با 
تشريح جزييات آماده سازي فرودگاه و هواپيماها براي 
انتقال واكسن  كرونا به كشور اظهار كرده بود: هواپيماي 
كارگو مي توانند محموله واكسن كرونا را جابه جا كنند، 
البته هنوز زمان اولين پرواز مشخص نيست، اما اكنون 
به كمك دو ايرالين، آماده تحويل و انتقال واكسن ها 
به كشور مي ش��ويم.  وزارت راه از ماه قبل اعالم كرده 
است در حال آماده سازي و تجهيز پنج فروند هواپيما 
براي حمل و انتقال واكس��ن كوويد۱9 بوده و در حال 

بررسي است كه در هر هواپيما با ايجاد مكانيزمي مانند 
بكارگيري چندين تن يخ خشك، امكان نگهداري از 

واكسن در طول پرواز را مهيا كند.

   آمادگي 5 هواپيما براي حمل واكسن
دهم آذرماه امسال بود كه موضوع هماهنگي با وزارت 
راه و شهرسازي براي انتقال واكس��ن كرونا از طريق 
پن��ج فروند هواپيماي 2 ش��ركت هواپيمايي داخلي 
مطرح شد؛ خبري مهم و نويدبخش براي اين روزهايي 
كرونايي مردم كه با وجود تحمل سختي هاي بسيار، 

اميد به ريشه كن شدن اين ويروس منحوس دارند.
به هر حال موضوع آماده سازي زيرساخت ها براي انتقال 
واكسن كرونا به كشور كه در جلسه آمادگي براي حمل 
و انتقال واكس��ن كوويد ۱9 در ستاد مديريت بحران 
مطرح شده بود، از سوي جانشين وزير راه و شهرسازي 

در ستاد مديريت بحران رسانه اي شد.
به گفته ش��هرام آدم نژاد،  به منظور آمادگي وزارت راه 
و شهرس��ازي براي حمل و انتقال واكسن كوويد ۱9 
به كش��ور، جلسه اي با حضور دس��تگاه هاي مربوطه 
برگزار ش��د، همچنين بررسي ها در خصوص شرايط 
و تجهيزات مورد نياز براي انتقال واكس��ن به كشور، 
از طريق  هواپيما و تامين ابزار و تجهيز فضاي الزم در 
فرودگاه ها براي تخليه از هواپيما و نگهداري در فرودگاه 
تا زمان انتقال به مراك��ز درماني و محل نگهداري در 

شهرها، انجام پذيرفت.
به گفته جانشين وزير راه و شهرسازي در ستاد مديريت 
بحران، هماهنگ��ي در اين باره در آن راس��تا صورت 
گرفت تا  در صورتي كه س��تاد ملي مديريت بيماري 
كرونا تصميم به واردات واكس��ن كوويد ۱9به كشور 

بگيرد، سرعت انتقال واكسن به كشور توسط كميته 
حمل و نقل، با پيش بيني هاي صورت گرفته براي تامين 

تجهيزات مورد نياز افزايش يابد.
  آدم نژاد گفته بود كه تعداد پنج فروند هواپيما را براي 
واردات واكسن آماده كرده ايم و در حال بررسي هستيم 
كه در هر هواپيما چند تن يخ خشك بايد تعبيه شود 

كه هواپيماها امكان واردات واكسن را داشته باشند.

    هما: ايرباس مسافري را هم باري مي كنيم
در اين باره حسين جهاني، مديركل روابط عمومي هما 
نيز اعالم كرد كه  آماده انتقال واكسن كرونا هستيم اما 
تاكنون وزارت بهداشت و درمان كشور درباره شرايط 
محيطي و نگهداري از اين واكسن و همچنين چگونگي 
انتقال از جمله آنكه به صورت يخچالي و يا سردخانه اي 

حمل شود، اظهار نظري نكرده است.
به گفته جهاني، پيش از اين جلسات و هماهنگي هاي 
زيادي در رابطه با واردات واكسن كرونا بين وزارت راه 
و شهرسازي و وزارت بهداش��ت صورت گرفت ، اما با 
شركت ايران اير در مورد شرايط و نگهداري آن صحبتي 

نشده است.
وي اعالم كرده است:    شركت ايران اير داراي يك فروند 
هواپيماي كارگو )باري( براي واردات واكس��ن كرونا 
است ، البته با همكاري معاونت مهندسي و تعميرات 
خود قابليت آن را داريم كه هواپيما هاي مسافري خود 
را به هواپيماي باري براي حمل واكسن كرونا تبديل 
كنيم . هم اكنون يك فروند هواپيماي 747 در  ايران اير 
براي واردات اين واكسن وجود دارد در صورت نياز هم 
قابليت تبديل هواپيماي مسافري ايرباس به هواپيمايي 

كارگو را داريم.
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هاشمي: در كرونا از ضعف مترو 
و اتوبوس ضربه خورديم

رييس ش��وراي ش��هر تهران گفت: قبل از كرونا 
بايد حمل و نقل تهران را توس��عه مي داديم ولي 
به دليل اينكه اين موضوع محقق نشد، در بزنگاه 

ضربه خورديم.
به گزارش مهر، محسن هاشمي، در حاشيه مراسم 
افتتاح دو ايستگاه برج ميالد و اميركبير در خط ۶ 
و 7 مت��رو تهران اظهار كرد: موضوع پاندمي كرونا 
نشان داد مساله حمل و نقل عمومي اهميت بسيار 
ويژه اي دارد و ما در ش��رايط كرونا ضربه زيادي از 
لحاظ اين موض��وع خورديم، چرا كه بخش عمده 
آلودگي به كرونا و ابتالء به اين بيماري به ويژه ميان 
قش��ر ضعيف از طريق حمل و نقل عمومي ايجاد 
شد. وي افزود: قبل از كرونا بايد حمل و نقل تهران 
را توسعه مي داديم ولي به دليل اينكه اين موضوع 

محقق نشد، در بزنگاه ضربه خورديم.
رييس شوراي ش��هر تهران ادامه داد: تقريبًا اكثر 
مصوبات دول��ت در زمينه حم��ل و نقل عمومي 
اجرايي نشده و افتتاح دو ايستگاه ميالد و امير كبير 

هم مربوط به مصوبات گذشته است.
هاش��مي تصريح كرد: بايد موض��وع حمل و نقل 
عمومي در كالن ش��هرها مانن��د تأمين كاالهاي 
اساسي مورد توجه قرار گيرد، همانطور كه تأمين 
گندم، نان و مرغ و برنج براي مردم ضرورت دارد، 
حم��ل و نقل عمومي ه��م در همان ان��دازه حائز 

اهميت است.
وي گف��ت: روزانه ۵ تا 7 ميليون نف��ر در تهران از 
طريق تاكس��ي، مترو و اتوبوس تردد مي كنند كه 
اكثراً قشر ضعيف هستند و اگر به موضوع حمل و 
نقل عمومي توجه نشود، آسيب هاي زيادي را به 
همراه خواهد داش��ت. وي تصريح كرد: سيستم 
بروكراتي��ك دولت به درس��تي عم��ل نمي كند. 
مصوبات خوبي در زمينه حمايت از توسعه حمل و 
نقل عمومي داريم، ولي متأسفانه اجرا نشده، مثاًل 
از مصوبه تأمين ۱9 هزار اتوبوس براي كالن شهرها 
حتي يك مورد هم محقق نش��د. وي خاطرنشان 
كرد: اميدوارم مصوبه اخير تأمين ۵ هزار اتوبوس به 

سرانجام برسد و مشابه موارد قبلي نشود.

2 علت عمده آلودگي هواي 
تهران به روايت شهردار

شهردار تهران با اشاره به اينكه آلودگي هوا وضعيت 
بيم��اران مبتال به كرونا و ش��يوع اي��ن بيماري را 
حادتر مي كند، گفت: سوخت مازوت و توليد ذرات 
معلق از وسايل نقليه دو علت عمده آلودگي هواي 

تهران است. 
به گزارش فارس، پيروز حناچي ش��هردار تهران 
در حاشيه مراس��م افتتاح رسمي دو ايستگاه برج 
ميالد و اميركبير اظهار داش��ت: توس��عه حمل و 
نقل عمومي در همه كالن شهرها با هدف مقابله با 
آلودگي هوا و كاهش ترافيك انجام مي گيرد. وي 
افزود: تحقيقات نشان مي دهد كه آلودگي هوا در 
ش��يوع حاد كرونا تأثير دارد و وضعيت بيماران را 
وخيم تر مي كند.  ش��هردار تهران گفت: بايد براي 
مقابله با آلودگي هوا توجه جدي تري شود. توليد 
ذرات معلق ارتباط مس��تقيم با وس��ايل نقليه و 
سوخت مازوت مصرفي توسط صنايع و نيروگاه ها 
دارد كه بايد در اين راستا اقدامات الزم انجام شود. 
حناچي خاطرنش��ان كرد: توس��عه بوستان ها در 
تهران نيز مورد توجه قرار گرفته و بر همين اساس 
۱7 پارك عمومي در اين دوره از شهرداري افتتاح 
و تا پايان مديريت در تالشيم ۱7 پارك ديگر هم 

افتتاح كنيم. 
وي گف��ت: فضاه��اي تاريخ��ي مانن��د مي��دان 
امام خمين��ي )ره( و الله زار ني��ز اقدامات جهت 
بهره ب��رداري و برنامه ه��اي جدي��د در آن انجام 

خواهد گرفت. 
در ادامه انوشيروان محسني بندپي استاندار نيز در 
جمع خبرنگاران گفت: حمل و نقل ريلي ورامين، 
پيشوا و قرچك تا سه ماه آينده چهار بانده خواهد 
شد و براي غرب تهران و در واقع در شهريار، قدس، 
مالرد و پرند و همچنين رباط كريم تفاهم نامه اي 
ب��ا ش��هرداري تهران در دس��توركار اس��ت. وي 
خاطرنشان كرد: ساخت متروي پرند از طريق تهاتر 
و تأمين بودجه ۱400 صورت مي گيرد و شهرداري 
پرند نيز زميني را براي راه اندازي ايستگاه دراختيار 
شهرداري قرار مي دهد كه ان شاءاهلل اقدامات الزم 

هر چه سريع تر انجام مي گيرد.

 تداوم فعاليت سامانه بارشي
 در اكثر مناطق كشور تا دوشنبه

كارشناس سازمان هواشناسي گفت: فعاليت سامانه 
بارشي در اكثر مناطق كشور تا دوشنبه تداوم خواهد 
داشت. به گزارش ايرنا، فريبا گودرزي افزود: فعاليت 
س��امانه بارشي در ش��مال غرب، س��واحل درياي 
خزر، غرب، مرك��ز، دامنه هاي زاك��رس مركزي و 
جنوبي، شمال شرق و ش��رق، دامنه جنوبي البرز و 
در اس��تان هاي قزوين، البرز، سمنان و تهران تداوم 
يافته و بارش ها به صورت باران و در مناطق سردسير 
به صورت برف خواهد بود. وي ادامه داد: براي برخي 
مناطق جنوبي پيش بيني بارش همراه با رعد و برق 
ش��ده، ضمن آنكه در مناطق مس��تعد شاهد بارش 
تگرگ خواهيم بود. گودرزي گفت: در شمال غرب، 
غرب، شمال و شمال شرق، جنوب البرز كاهش دما 
خواهيم داشت كه موجب سردتر شدن هوا خواهد 
شد. كارشناس سازمان هواشناسي ادامه داد: شنبه 
بارش ها به جز در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب 
ادام��ه خواهد داش��ت. وي افزود: روز يكش��نبه در 
استان هاي هرمزگان، كرمان و خراسان جنوبي بارش 
پراكنده خواهيم داشت و از روز دوشنبه و سه شنبه 

جوي پايدار در اغلب نقاط كشور حاكم خواهد شد.

 فاصله اقتصاد ايران
 با ابرتورم 

اما در اين سال ها، به درست يا به غلط، اصطالح ابرتورم 
نيز در اذهان عمومي شكل گرفته است. ابرتورمي كه 
برخي با تورم باال اشتباه مي گيرند. اما سوال اينجاست 
كه تعريف ابرتورم چيست و براي ممانعت از رسيدن هر 
اقتصادي به ابرتورم چه بايد كرد و پيشنهادي كاربردي 
براي اقتصاد ايران چيس��ت؟ براي پاسخ به اين سوال، 
گفت وگويي با دكتر كامران ندري استاد اقتصاد دانشگاه 
امام صادق )ع( داشتيم. معني ابر تورم اين است كه در 
يك ماه، نرخ تورم بيشتر از ۵0 درصد افزايش پيدا كند. 
به عنوان نمونه، االن نرخ تورم ايران در آبان نسبت به ماه 
قبل )مهرماه( حدود ۵ درصد بود. حاال اگر اين نرخ ۵0 
درصد يا بيشتر بود، به عنوان ابرتورم شناخته مي شود. 
اين تعريف علمي ابرتورم است.به عبارت ديگر، يك ماه 
نرخ تورم بيشتر ۵0 درصد )البته به صورت پياپي( باشد، 
يعني اگر يك ماه اين اتفاق بيفتد و ماه بعد حل شود، به 
آن ابرتورم گفته نمي شود. در حقيقت به صورت پياپي، 
چند ماه متوالي نرخ تورم ماهانه باالي ۵0 درصد باشد، 
اقتصاد آن كشور وارد ابرتورم شده است. زماني كه ابرتورم 
اتفاق مي افتد، شما به اين فكر مي افتيد كه مهارش كنيد. 
ولي وقتي تورم به صورت تدريجي هست شما تالشي 
براي مهارش نمي كنيد. اين را هم بايددر نظر داش��ت 
كه زماني كه اقتصاد هر كشوري به تورم باالي ۵0 ساله 
عادت كند، ديگر سياست گذاران تصور مي كنند كه تورم 
همواره متوسط ۱۸ درصد بوده، حاال چرا بايد پايين تر 
بياورد؟تورم باالي مزمن چند دهه اي، نه تنها صدماتش 
به اقتصاد از ابرتورم كمتر نيست، بلكه بيشتر هم هست. 
منتهي ابرتورم به يكباره خودش را نشان مي دهد، ولي 
در مورد دوم، به مرور زمان اقتصاد را از پاي درمي آورد. 
بدون اينكه متوجه ش��ويم. به بيان ديگر، تدريجي به 
اقتصاد ضربه مي زند. با اين تعريف، چرا با وجود تورم باال 
در سال هاي اخير، ابرتورم در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاده 
است؟ به هر حال اقتصاد ما بنيه خوبي دارد؛ بخش قابل 
مالحظه اي از درآمدهاي دولت از محل ماليات ها تامين 
مي شود و هنوز در واقع به آن مرحله اي كه دولت براي 
تامين كسري بودجه اش، بخواهد پول خيلي زيادي چاپ 
كند، نرسيده اس��ت. هرچند تورم باال را در حال حاضر 
داريم. ما جزو كشورهايي هستيم كه نرخ تورم بااليي را 
داريم. اگر اين مسير بخواهد ادامه پيدا كند، سال به سال 
وضع بدتر مي شود، سال ديگر يعني ۱400، دولت براي 
تامين هزينه هاي خودش مجبور است كه پول بيشتري 

را چاپ كند كه اين باز نرخ تورم را باال مي برد.
البته بايد در نظر داش��ت كشورهايي كه  ابرتورم دارند، 
به يك باره دچار اين ابرتورم نشدند. در حقيقت همانند 
يك سلول سرطاني مي ماند كه به مرور در حال تكثير 
و رشد در بدن بيمار است و موقعي متوجه مي شود كه 
كاري نمي شود انجام داد. در حقيقت كشورها، به يك باره 
خودشان را وسط ابرتورم مي بينند. متاسفانه در اقتصاد 
ما، احتمال وقوع ابرتورم نسبت به سال هاي قبل، باالتر 
رفته است ولي خوشبختانه اين احتمال در حال حاضر 
خيلي باال نيست.  درست است كه اقتصاد ما دچار ابرتورم 
نشده است، اما تورم باال هم چيز خوبي نيست. ما االن 
تنها كشوري در دنيا هستيم كه پنج دهه تورم دو رقمي 
داشته است، و اين تورم باال در كنار اثرات منفي كه روي 
رفاه خانوارها مي گذارد، مخصوصا افرادي كه درآمد ثبت 
دارند كه با نرخ تورم افزايش پيدا نمي كند، در مجموع 
روي توليد هم تاثير خيلي بااليي دارد.اين تورم باال در 
واقع اثرات تورمي رشد نقدينگي را هم تشديد مي كند. 
يعني رشد نقدينگي، تورم را باال مي برد و خود تورم هم 
مدام عاملي مي شود براي تورم هاي بعدي. به عبارت ديگر 
تورم امسال مي تواند تورم سال آينده را تشديد كند. لذا 
تنها راه براي جلوگيري از ورود اقتصاد ايران به س��مت 
ابرتورم اين است كه بايد رشد نقدينگي را مديريت كنيم.

بايد مديريت رش��د نقدينگي را مستقل كنيم و تحت 
اختيار دولت نباشد و بتوانيم بر اساس آموزه هاي علمي 
و قواعدي كه اقتصاد پولي به ما مي گويد، نقدينگي را مهار 
كنيم. اگر نقدينگي در واقع دست آويز اهداف سياسي 
سياستمداران بش��ود، ممكن است گرفتار ابرتورم هم 
نش��ويم، ولي گرفتار يك تورم باالي مزمن پنجاه ساله 
مي شويم كه به اندازه همان ابرتورم سه چهار ساله مضر 
است. كشورهايي كه دچار ابرتورم مي شوند، ممكن است 
به مدت سه تا چهار سال اين وضعيت طول بكشد و خيلي 
ضربه به اقتصاد مي زند. ولي تورم باالي ۵0 ساله معادل 
همان ابرتورم 2 سه ساله كش��ورهاي ديگر به اقتصاد 
لطمه مي زند.زماني كه كشور در شرايط تحريم قرار دارد، 
نمي تواند رشد اقتصادي قابل مالحظه اي داشته باشد، 
كما اينكه در ۱0 سال گذشته، رشد اقتصادي كشورمان 
صفر بوده است. وقتي رشد اقتصادي پايين است، خب 
نمي توانيم درآمد مالياتي را افزايش بدهيم. بايد رشد 
اقتصادي باش��د تا درآمدهاي ماليات��ي دولت افزايش 
پيدا كند. بنابراين اولين كاري كه بايد دولت انجام دهد 
اين است كه هزينه هايش را مديريت كند و هزينه هاي 
غيرضروري را حذف كند. دولت بايد سياست هايي را 
اتخاذ كند كه منجر به رشد اقتصادي بشود. ببينيد ما اگر 
در ۱0 سال گذشته، همانند قبل تر، رشد اقتصادي به طور 
متوسط 4 درصد داشتيم، االن توليد ناخالص داخلي 
كشورمان نزديك به 70 درصد نسبت به سال 90 باالتر 
رفته بود. يعني درآمدهاي كشور تقريبا 2 برابر شده بود. 
خب درآمد مالياتي هم دو برابر شده بود و دولت نيازي به 
چاپ كردن پول نداشت. بنابراين بايد اول از همه مساله 
تحريم ها، مساله فضاي كسب و كار داخلي و مساله رانت 
و فسادي كه در اقتصادمان وجود دارد را حل كنيم؛ اگر 
حل نكنيم، درآمد ملي اقتصادمان افزايش پيدا نمي كند 
و درآمد مالياتي دولت هم باال نمي رود، نهايتا دولت يا بايد 
ارز بفروشد تا بايد پول چاپ كند تا هزينه هايش را تامين 
كند. بنابراين راه اصلي اين است كه آن موانعي كه باعث 
شده اقتصاد كشورمان در اين ۱0سال گذشته درجا بزند، 
بايد برطرف شود.اگر درآمد ملي افزايش پيدا نكند در 
كنار تورمي كه داريم، هر سال نسبت به سال قبل به چاپ 
پول و درآمد نفتي وابسته تر مي شويم. در حقيقت در ۱0 
سال گذشته، وابستگي ما به درآمدهاي نفتي نه تنها كم 
نشده بلكه در سال ۱400 خيلي هم بيشتر شده است. 

در نتيجه وابستگي به چاپ پول هم زياد شده است.

وزير راه: مشكل جابه جايي واكسن كرونا نداريم

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد

بهانه ستاد مقابله با كرونا رد شد

پيش بيني كاهش قيمت مسكن با ماليات بر خانه هاي خالي 
گروه راه و شهرسازي|

هفته گذشته، سرانجام ش��وراي نگهبان پس از دوبار 
رد كردن مصوبه مربوط به اصالحيه قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي، اين مصوبه را تاييد كرد. به گفته سيد 
احسان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس، اگر دولت قانون مالي��ات بر خانه هاي خالي 
را در فرصت مقرر قانوني اجرا كند، از ماه هاي ابتدايي 
س��ال آينده قيمت مس��كن تحت تاثي��ر اجراي اين 
قانون مجلس كاهش خواهد يافت. اگر چه اين هدف 
نمايندگان از اصالح قانون ماليات هاي مستقيم بوده 
است اما به نظر مي رسد كه در دستيابي به اهداف اين 
قانون قدري بزرگ نمايي ص��ورت مي گيرد، چرا كه 
بخش بزرگي از 2.۵ ميليون واحد مسكوني خالي در 
كشور، واحدهاي مسكوني لوكس هستند كه مشتريان 
خاص خود را دارند و در شرايط تورمي كشور مالكان اين 
دسته از واحدهاي مسكوني حاضر نمي شوند واحدهاي 
خود را زير قيمت بازار بفروشند. گذشته از اين، افزايش 
قيمت مسكن طي سه س��ال گذشته ناشي از كمبود 
عرضه نبوده است كه حاال هم با افزايش عرضه از ميان 
برود. مسكن از ابتداي سال 97 با جهش هاي قيمتي 
در بازار ارز و نوس��ان در انتظارات تورمي، هم جهت با 
بازارهاي موازي دچار جهش قيمت ش��د. از اين رو، تا 
زماني كه عوامل بنيادين در عرصه اقتصاد كالن تعديل 
نشوند، انتظار كاهش قيمت ها آن هم با عرضه بيشتر 
واحدهاي مسكوني لوكس كه مشتريان خاص خود را 

دارد، صحيح به نظر نمي رسد.
در اين ش��رايط، سيداحس��ان خاندوزي نائب رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به تاييد طرح قانون ماليات بر خانه هاي خالي در 
شوراي نگهبان و تاثير اين قانون بر بازار مسكن، گفت: 
در يك سال گذشته بازار مسكن كشور شاهد جهش 
قيمتي ش��ديدي بود كه اين موضوع به خانواده هاي 
جوياي مسكن فش��ار زيادي وارد كرد، براي رفع اين 
شوك قيمتي در بازار مسكن بايد دو سياست اتخاذ و 
اجرايي كرد؛ نخست ساماندهي تقاضاي بازار مسكن؛ 
اين رويكرد موجب كاهش تقاضاي سوداگري در بازار 

مي شود و در حال حاضر در قالب طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي 
و تصويب اس��ت. نماينده مردم تهران افزود: دومين 
سياست براي ساماندهي بازار مسكن مربوط به افزايش 
عرضه خانه به بازار بوده كه شامل سياست هاي تشويق 
ساخت مسكن جديد و تش��ويق عرضه مسكن هاي 
موجود به بازار است؛ قانون ماليات برخانه هاي خالي 
از مصاديق افزايش عرضه مسكن به بازار است، به اين 
معنا كه اين قانون انگيزه فعاالن اقتصادي براي عرضه  
واحدهاي مسكوني س��اخته شده، اما عرضه نشده به 
بازار را براي استفاده مصرف كنندگان را بيشتر مي كند.

    ماليات بر خانه خالي در ونكوور كانادا؟
وي با بيان اينكه اميدواريم قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي ظرف چند روز آينده براي اجرا به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ ش��ود، اضافه كرد: اين قان��ون تاثيرات 
متعددي دارد كه افزايش انگيزه براي عرضه مسكن به 

بازار يكي از نتايج آن خواهد بود.
اين نماين��ده مردم در مجلس يازده��م با بيان اينكه 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي در بسياري از كشورها 
از سال ها قبل مورد توجه بوده و اجرايي مي شود، ادامه 
داد: برخي كشورها در ماه هاي اخير درصد اخذ ماليات 
بر خانه هاي خالي را تش��ديد كردن��د، بطور مثال در 
ونكوور كانادا نرخ ۱.2۵ درصد ارزش واحد مسكوني به 
نرخ ۳ درصد ارزش واحد مسكوني افزايش يافته به اين 
معنا كه در صورت احتكار و عدم عرضه به بازار معادل 
۳ درصد از ارزش خانه بايد، به عنوان ماليات به دولت 

كانادا پرداخت شود.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: با 
وجود اينكه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳94 
نيز بر اخذ ماليات از خانه هاي خالي تصريح كرده بود، 
اما الگو و روش پياده سازي اين مصوبه مورد ابهام بود كه 
با مصوبه مجلس يازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت 
مكلف است، از زمان الزم االجرا شدن قانون تدابير الزم 
براي تحقق اين مهم را فراهم كند. وي ساماندهي پايگاه 
امالك و اسكان كش��ور را دومين تاثير مثبت قانون 

ماليات بر خانه هاي خالي ارزيابي كرد و توضيح داد: 
هرچند در قوانين گذشته نيز اين موضوع مورد توجه 
قرار گرفته بود، اما هيچگاه الزامات قانوني سخت گيرانه 
براي وزارت راه و شهرسازي به منظور تكميل سامانه 
امالك و اسكان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال 
اين وزارتخانه در تكميل سامانه امالك و اسكان اين 
شد كه سياست گذار بخش مسكن اطالعات دقيقي از 
اينكه چه خانواده هايي در شهرها و روستاها سكونت 
دارند؟، چه تعداد خانوار مالك واحدهاي مس��كوني 
هستند؟، چه تعداد مس��تاجر در كشور وجود دارد؟، 
يا هر فرد مالك چند واحد مسكوني است؟ در اختيار 
نداشته باشد. خاندوزي تصريح كرد: با تصويب ماده 
۵4 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم دولت ملزم است 
ظرف س��ه ماه مقدمات فراخوان عمومي مردم براي 
ثبت اطالعات خود در سامانه امالك و اسكان را فراهم 
كند و تمام ش��هروندان ايراني مكلف هستند، پس از 
هر خريد و فروش مس��كن يا تغيير محل سكونت به 
عنوان مستاجر اطالعات مربوط به سكونتگاه خود را 
در سامانه امالك و اسكان قرار دهد. وي افزود: پس از 
اجراي اين قانون تنها سامانه امالك و مسكن و سامانه 
سازمان ثبت احوال كشور مالك سكونت هر خانوار 
محسوب مي ش��ود به عبارت ديگر براي برخورداري 
از بسياري از امكانات قانوني مانند ارسال محصوالت 
پس��تي به آدرس خانواده ها، ارس��ال كارت سوخت 
خودروها، برخورداري از بيمه روستاييان و عشاير و... 
اطالعات مندرج در اين دو سامانه مالك قرار مي گيرد 
و دستگاه هاي اجرايي اجازه ندارند آدرس جديدي از 
مردم و مراجعين اخذ كنند مگر آدرسي كه در سامانه 
امالك و اس��كان و سامانه س��ازمان ثبت احوال درج 

شده است.
 اين نماين��ده مردم در مجلس يازده��م اضافه كرد: 
با اجراي قانون مذكور، آش��فتگي در بانك اطالعات 
مس��كن كش��ور پس از دوره هاي طوالني، در س��ال 
۱400 وارد دوره جديدي مي شود به عبارتي اطالعات 
حوزه سكونتگاهي كشور مانند بسياري از كشورهاي 

پيشرفته ساماندهي مي شود.

    ابزار مناسب براي افزايش عرضه مسكن  
نائب رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س تاكيد كرد: 
دستگاه هاي اجرايي مسوول در قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي از جمله وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي 
مطمئن باشند كه همان گونه كه مجلس يازدهم به تصويب 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي اهتمام ورزيد، بر نظارت بر 
اجراي دقيق و مراعات زمان بندي مندرج در اين قانون اصرار 
كرده و بر آن نظارت مي كند به اين معنا كه به دستگاه هاي 
اجرايي براي اين اجراي اين قانون كمك خواهد كرد اما در 
مقابل كوتاهي مجريان قانون براساس اختيارات قانوني از 
ظرفيت خود اس��تفاده خواهد كرد. وي در پاسخ به اينكه 
با اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي آيا بازار مس��كن 
ساماندهي ش��ده و قيمت ها نزولي مي شود؟ توضيح داد: 
مباني نظريه تدوين مالي��ات بر خانه هاي خالي و تجارب 
كشورهايي كه اين پايه مالياتي را اجرا كردند، مويد اين نكته 
اس��ت كه قانون مذكور ابزار مناسبي براي افزايش عرضه 
مسكن هاي ساخته شده به بازار است، اما ميزان تاثيرگذاري 

آن بر قيمت مسكن متاثر از جديت در اجرا است.

    مجلس پيگيري  مي كند
خاندوزي ادامه داد: اگر پس از پايان مهلت ۳ ماهه مندرج 
در قانون دولت با سخت گيري شديد مفاد قانون را پياده 
كرده و دستگاه هاي اجرايي در اجرا جديت به خرج دهند 
در ماه هاي نخست سال آينده تاثير محسوسي بر قيمت 
بازار مس��كن بر جاي مي گذارد، اما در صورتي كه مانند 
مصوبه ماليات بر خانه هاي خالي سال 94 دولت نسبت 
به اجراي آن كوتاهي كند، فعاالن اقتصادي در مي يابند 
احتكار مسكن هيچ جريمه از سوي دولت ندارد بنابراين 
رفتار خود را تغيير نمي دهند و واحدهاي مسكوني زيادي 
به بازار عرضه نشده و به تبع تاثير چنداني بر قيمت نخواهد 
داشت. نائب رييس كميس��يون اقتصادي تصريح كرد: 
دستگاه هاي اجرايي و دولت بايد به اين نكته توجه كنند 
كه مجلس اراده جدي براي اج��راي هر يك از مصوبات 
راهبردي خ��ود دارد و در هر مرحله اجرا را مورد پايش و 
نظارت دقيق قرار مي دهد تا مردم بتوانند نتيجه مصوبات 

مجلس يازدهم را در زندگي خود ببينند.



با ش��دت گرفتن تحريم هاي بين المللي، بسياري از 
شركت هاي خارجي همكار با ش��ركت هاي داخلي 
از بازار كش��ور خ��ارج ش��دند و در ادام��ه آن ميزان 
سرمايه گذاري خارجي در اين اكوسيستم هم كاهش 
پيدا كرد. از سمت ديگر بس��ياري از سرمايه گذاران 
داخلي نيز به خاطر ش��رايط ناپايدار اقتصادي تمايل 
ب��ه س��رمايه گذاري در بخش هاي مختلف��ي به جز 
اكوسيستم اس��تارت آپي را داشتند. در اين وضعيت 
بسياري از صاحب نظران اقتصادي ورود شركت هاي 
اس��تارت آپي به بورس را بهترين گزينه براي جذب 
س��رمايه آنها اعالم كردند. اين در حالي اس��ت كه به 
نظر مي رس��د مقاومت هايي براي ورود شركت هاي 
اينترنتي به بورس وجود دارد و از س��وي ديگر، يك 
نگراني از س��مت برخ��ي دس��تگاه ها در برابر بزرگ 
شدن اقتصاد شركت هايي كه وابستگي به نهادهاي 
حكومتي ندارند وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه 
اس��تارت آپ ها معتقدند با ورود شركت ها به بورس، 
نظارت و كنترل حاكميت بيشتر مي شود و به همين 
خاطر نبايد مشكل و مانعي براي ورود استارت آپ ها 
به بورس وجود داش��ته باش��د. زيرا مجموعه اي كه 
وارد بورس مي ش��ود، مي تواند ابهامات و ريس��ك ها 
را حل كند و در درجه اول ش��فافيت رخ مي دهد، به 
همين خاطر حتي حاكميت بايد ش��ركت ها را ملزم 
به حضور در بورس كند.بيش از يك سال از گمانه زني 
ورود شركت هاي بزرگ استارت آپي كشور به بورس 
مي گذرد و هنوز هيچ كدام از اين ش��ركت ها وارد اين 
بازار سرمايه نشده اند. آنطور كه از گفته هاي مسووالن 
بورس��ي هم برمي آيد، به نظر مي رسد مقاومت هايي 
براي ورود شركت هاي اينترنتي به بورس وجود دارد 
و حضور اين ش��ركت ها در بازار سرمايه بايد در ذهن 
مخاطب و سرمايه گذار جا بيفتد. از همين رو نمي توان 
گفت شركت هاي استارت آپي چه زماني وارد بورس 
مي شوند. اما استارت آپ ها چرا مي خواهند وارد بورس 
شوند؟ آنها معتقدند داليلي براي IPO )عرضه اوليه 
سهام( وجود دارد. اول تامين مالي است، ورود به بورس 
اين امكان را فراهم مي كند تا در ابعاد بزرگ تري تامين 
مالي صورت گيرد، چون ي��ك پلتفرم با ۴۰ ميليون 
كاربر نمي تواند بدون سرمايه گذاري به ارايه خدمات 
بپردازد و هم اكنون اين پلتفرم ها زيرس��اخت كشور 
هس��تند. دومين دليل شفافيت اس��ت. پلتفرم هاي 
آنالين در سطح ملي به زيرساخت هاي كشور تبديل 
شدند. بخش بزرگي از مردم از اين پلتفرم ها استفاده 
مي كنند. شركت هاي اينترنتي بايد عمومي شوند و 
در مورد فعاليت خود گزارش دهند و حتي كاربرانشان 
سهامدارش��ان ش��وند. چون جزيي از ماهيت كشور 

محسوب مي شوند.

   مشكالت ورود استارت آپ  ها به بورس
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات برخي نگراني هاي حاكميت��ي براي ورود 
اين ش��ركت ها به ب��ورس را عامل كن��د پيش رفتن 
اين ط��رح مي داند. او در اين زمينه اظهار كرد: برخي 

شركت هاي استارت آپي وارد بورس شدند و اين نشان 
مي دهد مي توانند اين شركت ها وارد بورس شوند. با 
اين حال در اين زمينه دو بحث وجود دارد. يكي بحث 
دارايي هاي نامشهود اين شركت هاست و بورس روي 
ارزش شركت ها حساس است. اين يك بحث منطقي 
اس��ت براي رفع آن راه حل هم وجود دارد. او با اشاره 
به بحث ديگر در اين زمين��ه ادامه داد: يك نگراني از 
سمت برخي دستگاه ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد 
ش��ركت هايي كه وابس��تگي به نهادهاي حكومتي 
ندارن��د وج��ود دارد. از برخي س��رمايه دار بزرگ در 
كشور مي ترس��ند. اين يك بحث سنتي است كه در 
نظام حكومتي ايران بوده است. كسي كه مي خواهد 
بزرگ باشد طبيعتا بايد به جايي وصل باشد. براساس 
اظهارات او كسي كه متصل باشد كارش پيش مي رود 
و آنكه متصل نباش��د هم كارش پيش نم��ي رود. او 
مش��كل ديگر در اين زمينه را هم بحث هاي امنيتي 
در مورد س��رمايه گذاري خارجي در اين ش��ركت ها 
اعالم كرد و گفت: برخي نگراني ها هم اين اس��ت كه 
اين س��رمايه گذار خارجي كه آمده و سرمايه گذاري 
ك��رده بحث هاي امنيتي براي آن مطرح اس��ت. من 
نمي توانم بگويم اين مس��ائل كه مطرح شده درست 
است يا غلط؛ اما هرچه هست مانع رشد بازار ما شده 
اس��ت. همه ت��الش حكومت ها تالش ب��راي بزرگ 
كردن اقتصادشان است كه در نهايت رفاه براي مردم 
را به دنبال دارد. سازمان فناوري اطالعات براي حل 
مش��كالت ورود شركت هاي اس��تارت آپي به بورس 
جلس��ه هاي متعددي برگزار و پيگيري هاي الزم را 
انجام داده كه خيلي هم رسانه اي نشده است. به باور 
او در نهايت اين مشكل هم حل خواهد شد؛ زيرا بايد 
پذيرفت كه اين اكوسيس��تم در حال ايجاد تغيير در 
رويكرد هاي س��ابق اس��ت. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نوسانات نرخ ارز در چند سال اخير را چالش 
اصلي اكوسيستم اس��تارت آپي كشور عنوان و اعالم 
كرد كه نوس��انات نرخ ارز باعث از بي��ن رفتن ارزش 

شركت هاي استارت آپي ش��د. به گفته محمدجواد 
آذري جهرمي، اگر نرخ ارز ثابت بود حاال كش��ور پنج 
يونيكورن داشت. محمد جواد جهرمي يكي از داليل 
كند پيش رفتن ورود شركت هاي بزرگ استارت آپي 
به بورس را، نگراني برخي دس��تگاه ها در برابر بزرگ 
شدن اقتصاد شركت هايي دانس��ت كه وابستگي به 
نهادهاي حكومتي ندارند. براساس اظهارات او ترس از 
داشتن سرمايه دار بزرگ در كشور كه يك بحث سنتي 
در نظام حكومتي ايراني بوده، در نهايت سبب شده تا 
چرخه ورود شركت هاي استارت آپي به بازار سرمايه 
كند شود، زيرا به گفته او، كسي كه مي خواهد بزرگ 

باشد طبيعتا بايد به جايي وصل باشد.

   تبديل دولت به سرمايه گذار 
 آغاز شكست است

همچنين امي��ر ناظم��ي، رييس س��ازمان فناوري 
اطالع��ات و ارتباط��ات اظهار كرد: ه��ر چند به نظر 
مي رسد ما عالقه مند به جامعه شمشادي هستيم و 
دوست داريم كل فضا شبيه هم باشند و نمي گذاريم 
كه بخشي بزرگ تر يا جلوتر از ساير بخش ها حركت 
كند و اگ��ر اين اتف��اق بيفت��د س��ريع آن را قيچي 
مي كنيم اما به نظر من مش��كل پول س��رمايه گذار 
بخش عمومي نيس��ت مش��كل نگاه مديريتي است 
كه بر آن حاكم اس��ت. ب��ه عقي��ده اميرناظمي، اگر 
بت��وان نگاه مديريت��ي را كنترل و ب��ه گونه اي عمل 
كرد كه س��رمايه گذار نهاد عمومي يا دولتي با وجود 
سرمايه گذاري كه انجام مي دهد كمترين سهم را در 
كنترل و مديريت اكوسيس��تم يا استارت آپ داشته 
باشد در نهايت استفاده از س��رمايه اي كه در اختيار 
دارد مي تواند براي اكوسيس��تم استارت آپي كشور 
مفيد باش��د. هر چند كه برقرار كردن اين تعادل كار 
چندان س��اده اي نيس��ت. او با اش��اره به روندي كه 
اكوسيستم استارت آپي كش��ور از ابتدا تا كنون طي 
كرده اس��ت، گفت: در دوره اول استارت آپ ها دنبال 

هويت بودند و در حال شناساندن خود به ديگران؛ در 
دوره دوم اس��تارت آپ ها داستان هاي موفقيت خود 
را بازگو كردند و در ش��رف تبديل شدن به يونيكورن 
قرار گرفتند پس از آن وارد دوره نهادس��ازي شديم و 
شركت هاي سرمايه گذاري مراكز رشد و  VCها شكل 
گرفتند و فضاي كار اشتراكي مفهوم پيدا كرد؛ از آن 
زمان جذب سرمايه  مفهوم پيدا كرد و ورود به بورس 
براي شركت هاي استارت آپي از اهميت برخوردار شد. 
او تاكيد كرد كه اگر دولت تصميم بگيرد تبديل به يك 
سرمايه گذار شود يا خودش شتاب دهنده شود، اين 
آغاز يك شكست است. به عقيده او دولت بايد بتواند 
پول ارزان قيمت براي ش��ركت هاي سرمايه گذاري و 
اكسلريتورها فراهم كند و در بهترين حالت مي تواند 
نقش يك رگوالت��ور تنظيم گر را به خوبي ايفا كند. از 
نظر ناظمي استارت آپ ها بايد به تدريج وارد بازارهاي 
بين المللي شوند از همين رو تحريم ها را يك تهديد 
جدي براي اس��تارت آپ ها به عنوان مانع اصلي براي 

ورود به بازار جهاني عنوان كرد.

   استارت آپ ها نبايد
سرمايه حاكميتي را بپذيرند

همچنين پدرام س��لطاني، فعال اقتص��ادي و نايب 
رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران استارت آپ هاي 
كشور را از پذيرش سرمايه بخش حاكميتي منع كرد 
و گفت: اگر سال گذشته تاكيد كردم كه استارت آپ ها 
از پذيرش سرمايه بخش دولتي اجتناب كنند امسال 
تاكيد مي كنم كه اكوسيستم استارت آپي كشور از 
پذيرش سرمايه بخش حاكميتي كه در قالب بخش 
عمومي فعالي��ت مي كند نيز اجتناب كند. او با بيان 
اينكه اين بخش بيشتر نگاه نظارتي و كنترلي به بازار 
دارد گفت: يكي از آس��يب هاي اين بخش آن است 
كه نه گزارش ش��فافي ارايه مي دهد و نه مش��خص 
است پولش از كجا آمده يا در كجا خرج مي شود. اين 
بخش روزي سهام شركت هاي پتروشيمي و فوالد 
را در دس��ت گرفت اما امروز متوجه ش��ده كه داده 
نيز از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت حال در قالب 
VCها و شركت هاي سرمايه گذاري سعي مي كند 
اين بخش را كنترل كند. او با بيان اينكه اكوسيستم 
اس��تارت آپي كش��ور در اوايل دهه ۹۰ در يك دوره 
غفلت رشد كرد گفت: حال آن دوره غفلت برطرف 
شده است بخش هاي مختلف در تالش هستند تا در 
آن سهم داشته  باش��ند، از همين روست كه آنها در 
غالب شركت هاي سرمايه گذاري و  VCها وارد فضاي 
اكوسيستمي اس��تارت آپ ها مي شوند. به عقيده او 
اگر بخش دولتي مي خواهد در اين فضا نقش داشته 
باش��د بايد در كنار دانشگاه ها بايس��تد و در تقويت 
نقش نوآوري در فضاي دانش��گاه ها كمك كند. او با 
اشاره به اينكه بهتر است دولت در بخش شركت هاي 
دانش بنيان سرمايه گذاري كند گفت: اين در حالي 
است كه به دليل عدم انتفاعي كه از آن بخش مي برد 
به نظر مي رس��د عالقه اي به س��رمايه گذاري در آن 

بخش ندارد.
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به دستگاه هاي مسوول براي مقابله با 
سايت هاي شرط بندي كمك مي كنيم

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات گفت: اين 
وزارتخانه در مقابله با سايت هاي قمار و شرط بندي 
به دادس��تاني، پليس فتا و بان��ك مركزي كمك 
مي كند. محمدجواد آذري جهرمي در گفت وگو با 
ايرنا درمورد درگاه هاي مرتبط با قمار و شرط بندي، 
شناسايي و مقابله با آن و اقدامات وزارت ارتباطات 
در اين باره گفت: دادس��تاني كل كشور اقدامات 
خوبي در مبارزه و مقابله با سايت هاي شرط  بندي و 
قمار انجام داده كه تشديد مجازات و برخورد قاطع 
از مهم ترين اين اقدامات اس��ت. وزير ارتباطات و 
فن��اوري اطالع��ات ادامه داد: بان��ك مركزي هم 
در حال شناس��ايي درگاه هاي مرتب��ط با قمار و 
شرط  بندي است و مقابله با اين سايت ها را مديريت 
مي كند و جلوي درياف��ت و پرداخت پول قمار را 
گرفته و تالش دارد مانع انجام اين كار شود. آذري 
جهرمي با بيان اينك��ه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات هم در حوزه تخصصي خود براي اجتناب 
از ورود به س��ايت هاي ش��رط بندي با مجموعه 
قضايي، پليس فتا و بانك مركزي همكاري مي كند، 
خاطرنشان كرد: شناس��ايي قماربازان در دستور 
كار بانك مركزي ق��رار دارد. اين اف��راد از طريق 
تراكنش هاي بانكي شناسايي شده و پس از معرفي 

به مراجع قضايي با آنها برخورد مي شود.

  5000 هسته استارت آپي در كشور
 باهم رقابت مي كنند

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين تصريح 
كرد: امروزه مدل حكمراني در كشورهاي امريكاي 
ميانه توجهي به نقش دادن به فعاالن اقتصادي و 
مردم ندارد اما مدلي ك��ه در اياالت متحده وجود 
دارد آنها را به س��مت پيشرفت س��وق داده است. 
عمده مسووالن كشورهايي مانند ايران كه منابع 
طبيعي دارن��د، چارچوب هاي نظ��ري خود را به 
ساختار تحميل مي كنند كه همين موضوع سبب 
مي شود خالقيت و رشدي در كشور فوق بروز نكند 
زيرا بايد متناسب نظر آنها رفتار شود در حالي كه 
اقتصاد امروز در جهان مبتني بر خالقيت اس��ت. 
وزي��ر ارتباطات با بيان اينكه س��وق دادن اقتصاد 
به سمت خالقيت كاري آس��ان است، بيان كرد: 
اقتصاد بدون نفت براي مسووالن ما در حد شعار 
است نه در حد پيگيري؛ زيرا با توجه به هزينه هايي 
كه هر روز از سوي مجلس و فشارهاي عمومي به 
دولت تحميل مي شود چنين امكاني وجود ندارد. 
اگر اقتصاد پيش��رو داشته باش��يم در دنيا حرفي 
براي گفتن داريم بنابراين بايد توجه خودمان را از 
منابع زيرزميني به روي زمين و خالقيت بياوريم تا 
خالقيت را به محصول تبديل كنيم كه اين موضوع 
در فرآيند استارت آپ ها ديده مي شود. بايد توجه 
داشت كه اس��تارت آپ ها هم براي رشد نيازمند 

زيست بوم هستند.

  سهم 1.5 درصدي اقتصاد ديجيتال 
در توليد ناخالص داخلي

آذري جهرمي خاطرنش��ان كرد: كشورها و اقوام 
مختلف در داشتن خالقيت تفاوت ندارند زيرا در 
ذهن همه خالقيت وج��ود دارد. چيزي كه آنها را 
متمايز مي كند، اكوسيستم اس��ت. استارت آپ، 
حوزه فناوري اطالعات و اقتصاد ديجيتال اس��ت 
ك��ه بخش عمده اقتصاد دنياس��ت. در س��ال ۹۶ 
اقتص��اد ديجيتال ما صفر بود اما س��ال ۹۸ مركز 
آمار س��هم آن را يك و نيم درصد توليد ناخالص 
داخلي عنوان كرده است. در كشور شركتي وجود 
دارد كه توانسته به يك ميليارد دالر ارزش برسد 
و بيش از ۱۰ ش��ركت داريم كه ارزش آن بيش از 
۵ هزار ميليارد تومان است. اين ها لكوموتيوهاي 
اقتصاد ديجيتال هستند. در كشور ۵۰۰۰ هسته 
اس��تارت آپي وج��ود دارد ك��ه رش��د مي كنند و 
باه��م رقابت دارند و محص��ول ارايه مي دهند؛ اما 
هسته هاي سنتي قوي در كشور اين استارت آپ ها 
را حماي��ت نمي كنن��د. باوجود مش��كالت زياد 
استارت آپ ها رشد زيادي داشتند و از سوي دولت 
تسهيالتي به آنها داده شده است و برخي حمايت ها 

هم از سوي مجلس انجام مي شود.

يادداشت

ورود به بورس، هدف بلندمدت 
استارت آپ هاست

يكي از آرزوه��اي بزرگ 
شركت هاي استار ت آپي 
اين است كه يك روز وارد 
بورس شوند كه اين اتفاق 
به صورت نصف��ه و نيمه 
در فض��اي اس��تارت آپي 
كشور ما هم در حال انجام 
است، كما اينكه در حال 
حاضر يكي از شركت هاي 
اس��تارت آپي در حال ورود به تابل��وي فرابورس 
اس��ت كه اتفاق خوبي به نظر مي رسد. در نشست 
يلداي اس��تارت آپي از سوي برخي استارت آپ ها 
اينطور عنوان ش��د كه احساس مي كنند بخشي 
از حاكميت از اين موضوع خوشحال نيست و اين 
حرف قابل تامل اس��ت و بايد ديد اين حرف تا چه 
اندازه صحيح است و چرا حاكميت با اين موضوع 
مشكل دارد. حتما كسي كه در دولت است، بهتر 
مي تواند اين موضوع را بيان كند كه اين نگراني از 
چه بابت است. اما در نهايت، بايد توجه داشت اين 
راهي است كه همه دنيا رفتند و ما هم بايد برويم 
و جزو اهداف بلندمدت استارت آپ هاست. اينكه 
استارت آپ ها اين موضوع را تا االن تجربه نكردند، 
بايد ببينيم چ��ه اتفاقي در آين��ده خواهد افتاد، 
اما ش��خصا اعتقاد دارم، اقدام بسيار خوبي است، 
به خصوص در دوراني كه ما خرده س��رمايه هايي 
كه داريم در بازارهاي مختلف س��رگردان است و 
مي تواند كمك كند، اگر درست مديريت شود، اگر 
ساختارها به درستي چيده شده باشد و زيرساخت 
الزم تهيه شده باشد، مي تواند اتفاق خوبي بيفتد 
و در اين زماني كه همه از سرمايه گذاري در بورس 
نااميد شدند، ورود استارت آپ ها مي تواند اميدي 
را ايجاد كند. خود كسب و كارهاي آنالين در كشور، 
از كوچك و ب��زرگ، دارند چالش هاي مختلفي را 
تجربه مي كنند. در طول اين س��ال ها، كسي كه 
مي خواهد سرمايه گذاري كند، چه سرمايه گذاري 
كالن، چه بخواهد در بورس سهم بخرد، اين موارد 
و مس��ائل مربوط به اس��تارت آپ ها را هم بررسي 
خواه��د ك��رد و اميدواريم كه چالش ه��ا كمتر و 
اعتماد به استارت آپ ها ايجاد شود. استارت آپ ها 
س��ازمان هاي چابكي هس��تند كه مي توانند در 
بس��ياري از موارد به بخش ه��اي مختلف دولتي 
كمك كنن��د. اين اس��تارت آپ ها ه��م در آينده 
مي توانند از سايز كوچك استارت آپي خارج شوند، 
از لحاظ اندازه اي رش��د كنند و وارد بورس شوند، 
اگر اين اتفاق به درس��تي بيفتد، سرمايه معنوي 
بسيار خوبي هم براي كشور فراهم مي شود. يكي 
از مشكالت جامعه اس��تارت آپي، نبودن سرمايه 
است. اس��تارت آپ ها بايد به س��طحي برسند كه 
عدد و رقمشان قابل قبول باشد، بايد سودده نشان 
دهند و دارايي هاي مشهود و نامشهودشان براي 
سازمان بورس و سازمان هاي مرتبط مشخص شود 
كه از اين طريق مي توانند سرمايه جذب كنند. با 
اين كار ارزش گذاري مي ش��وند و اگر از آنها خوب 
استقبال ش��ود، مي توانند مقدار زيادي سرمايه را 
در قبال بخشي از سهامي كه مي فروشند دريافت 
كنند و اين اتفاق بسيار خوبي است و اگر شركتي 
مديريت مناسبي هم داشته باشد، مي تواند رشد 
كند. اين براي كل اكوسيستم هم خوب است، از 
اين جهت كه باب سرمايه گذاري به اين شكل در 
اس��تارت آپ ها باز مي ش��ود، زيرا مردم و كساني 
كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند، با اين فضا 
آش��نا خواهند شد كه ش��ركت هاي استارت آپي 
و كس��ب و كارهاي آنالين براي س��رمايه گذاري 
مناس��ب هس��تند و اگر با پذيرش ريسك هم كه 
ش��ده س��رمايه گذاري مي كنند و اين فضا براي 
ش��ركت هاي بعدي كه بخواهند حاضر ش��وند، 

هضم شده و تثبيت شده خواهد بود.

دنیای فناوری

توييتر براي ربات ها حساب 
كاربري ايجاد مي كند

توييتر در بيانيه جديد خود اعالم كرد نوع جديدي 
از حس��اب هاي كاربري براي ربات ها و همچنين 
حساب كاربري يادبود براي افراد درگذشته را ايجاد 
مي كند. به گزارش مهر ب��ه نقل از رويترز، توييتر 
تصميم دارد س��ال آينده ميالدي نوع جديدي از 
حس��اب كاربري براي ربات ها ايجاد كند كه آنها 
را به عنوان »اتومات« شناس��ايي مي كند. توييتر 
در بيانيه اي درب��اره اجراي دوب��اره طرح اعطاي 
تيك آب��ي در ۲۰۲۱ ميالدي، اي��ن خبر را اعالم 
كرد. به گفت��ه اين پلتفرم فناوري حس��اب هاي 
كارب��ري رباتيك ارزش ه��اي زيادي ب��راي اين 
س��رويس فراهم مي كنند اما اگر اتوماتيك بودن 
آنها مشخص نباشد، كاربران را سردرگم مي كنند. 
البته از مدت ها قبل محققان اخبار جعلي از توييتر 
مي خواستند اطالعات بيش��تري درباره ربات ها 

منتشر كند.
زي��را از اين حس��اب هاي كارب��ري رباتيك براي 
افزاي��ش تاثيرگ��ذاري در برخ��ي عمليات ه��ا و 
همچنين افزاي��ش محبوبيت برخ��ي محتوا در 
توييتر اس��تفاده مي ش��د. از ماه م��ارس ۲۰۲۰ 
مي��الدي از توس��عه دهندگان خواس��ته ش��د تا 
حس��اب هاي كاربري خودكار را ب��ه عنوان ربات 
شناس��ايي كنند. با اين وجود توييت��ر در مقابل 
فشارها براي طراحي برچسبي جهت حساب هاي 
مذكور خودداري كرده بود. توييتر همچنين اعالم 
كرد »حس��اب كاربري يادبود« را در سال ۲۰۲۱ 
ايجاد مي كند كه مخصوص افراد درگذشته است.

نگراني برخي دستگاه هاي حاكميتي مانع ورود شركت هاي استارت آپي به بورس شده است

تالشبرايبورسيشدناستارتآپهابرايحلمشكلسرمايهگذاري

طرح جديد مجلس براي مقابله با قمار در فضاي مجازي
معاون امور فضاي مجازي دادستان كل كشور گفت: 
طرح جديد مجلس شوراي اسالمي درباره مقابله با قمار 
در فضاي مجازي، بازدارندگي بسيار مناسبي به همراه 
خواهد داشت. به گزارش تسنيم، جواد بابايي در مورد 
پشت پرده رشد قارچي سايت هاي قمار و شرط بندي 
اظهار كرد: قانون گذار در بخش تعزيرات قانون مجازات 
اس��المي از مواد 7۰۵ ت��ا 7۱۱ مجازات هايي را براي 
قمارب��ازان، قمارخانه داران و افرادي كه مس��اعدت و 
معاونت در ارتكاب قم��ار دارند پيش بيني كرده، اما با 
توجه به اينكه اين قانون مصوب س��ال ۱37۵ است و 
ما پس از آن پيش��رفت تكنولوژي و فناوري هاي نوين 
ارتباطي را داش��تيم، قمار از اشكال سنتي خود خارج 

ش��ده و در فضاي مجازي با روش هاي نوين ارتباطي، 
راحت تر انجام مي شود. وي ادامه داد: با توجه به اينكه 
قان��ون گذار در قانون حال حاضر به ش��يوه هاي نوين 
ارتكاب قمار اش��اره نكرده ضمن آنكه مجازات ها هم 
بازدارندگي الزم را ندارد در مجلس ش��وراي اسالمي، 
طرح بسيار خوبي براي رفع اين اشكاالت تهيه شده كه 
هم شامل افرادي خواهد شد كه با استفاده از شيوه هاي 
نوين مرتكب اين جرم مي ش��وند و هم مجازات هاي 
متناس��ب با اين جرم در نظر گرفته شده است. معاون 
امور فضاي مجازي دادس��تاني كل كشور يادآور شد: 
به عنوان نمونه قانون گ��ذار در بخش جزاي نقدي در 
قانون فعلي براي افرادي كه قمارخانه دار هستند تا يك 

ميليون و دويست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، 
ولي در طرح جديد مجازات متناسب با عوايد ناشي از 
قمار تعيين شده است به اين صورت كه اگر قمارخانه دار 
به قمار اقدام كند و قمار را حرف��ه خود قرار دهد تا ده 
س��ال حبس و دو برابر جزاي نقدي معادل اموالي كه 
كسب كرده و همچنين ضبط اموال ناشي از اين جرم 
محكوم خواهد شد. حتي در طرح جديد پيشنهاد شده، 
ارايه دهندگان خدم��ات ارتباطي، خدمات پرداخت و 
بانكداري الكترونيك هم اگر به افرادي كه در ش��بكه 
قمار فعاليت مي كنند خدم��ات ارايه دهند و موضوع 
را به اطالع مقام قضايي نرس��انند برايشان مجازات در 
نظر گرفته خواهد ش��د. بابايي اظهار كرد: همچنين 
قانون گذار براي افرادي كه اقدام به تبليغ و ترويج قمار 
مي كنند كه بعضا اين اقدام توسط چهره هاي شاخص 
صورت مي گيرد نيز تا ۶ ماه حبس و در كنار آن جزاي 
نقدي در نظر گرفته است. دبير كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه در رابطه با فعاليت هاي اين كارگروه 
در اين رابطه نيز بيان كرد: ظرفيتي كه كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه دارد، برخورد با سايت ها و 
تارنما هايي است كه فعاليت مجرمانه دارند كه يكي از 
مصاديق فعاليت مجرمانه بحث قمار است كه در اين 
راستا، كارگروه سايت ها و تارنما هايي كه اعالم مي شود 
كه از طريق آنها قمار انجام صورت مي گيرد را مسدود 
مي كند. وي افزود: اخيرا در كارگروه مصوبه اي داشتيم 
كه برخورد با اين سايت ها را تسهيل كرده است به اين 
صورت كه عالوه بر گزارش هايي كه از مراجع مختلف 
)پليس، نهاد هاي امنيتي و ...( به دس��ت ما مي رسيد 
كاري كرديم كه گزارش گيري مردمي راحت تر انجام 
ش��ود، به اين ترتيب كه در پايگاه اينترنتي دبيرخانه 
كارگروه يك دسترسي را صرفا براي دريافت گزارش 
قمار ايجاد كرديم. بابايي ادامه داد: همچنين براي آنكه 
گزارش دهي براي مردم راحت تر باشد، در شبكه هاي 
اجتماع��ي داخلي اكانتي به عن��وان net report را 
راه اندازي كرديم كه از اين طريق تاكنون بيش از ده ها 
هزار گزارش در خصوص قمار براي ما ارس��ال ش��ده 
كه اين موضوع نش��ان مي دهد مردم نيز در اين حوزه 
دغدغه دارند. معاون امور فضاي مجازي دادستاني كل 
كشور عنوان كرد: در گذشته با توجه به سازوكار هاي 
كارگروه ممكن بود مسدود سازي درگاه ها يكي دو روز 
زمان ببرد، اما با مصوبه اي كه اخيرا در كارگروه داشتيم 

اين امكان فراهم شده تا در كمتر از يك ساعت امكان 
مسدود سازي اين درگاه ها فراهم شود، ولي بايد به اين 
نكته توجه داش��ت كه اين راه، راه ح��ل برخورد با اين 
پديده نيست بلكه مي تواند به عنوان قطعه اي از پازل 
برخورد راهگشا باشد. وي با بيان اينكه بخشي از راه حل 
اين معضل در حوزه س��لبي و بخش��ي از آن در حوزه 
ايجابي قرار دارد، گفت: در حوزه س��لبي، يك بخش از 
اقدامات، وظيف��ه قوه قضاييه و ضابطين مرتبط با قوه 
است كه در حال انجام اس��ت و يك بخش نيز مربوط 
به وظيفه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
در مسدود سازي تارنما ها است كه به صورت مستمر و 
فوري انجام مي شود و بخش ديگر آن برخورد قانوني و 
مجازات افرادي است كه به عنوان قمارباز و قمار خانه دار 
فعاليت مي كنند كه خوشبختانه در اين رابطه نيز طرح 
جديدي در مجلس اعالم وصول شده است كه خواهد 
توانست بازدارندگي بس��يار مناسبي به همراه داشته 
باشد. معاون امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور با 
اعالم اينكه در رسيدگي هاي قضايي در سراسر كشور 
شعبي را براي رسيدگي به اين موضوع اختصاص داديم 
منتها بايد ي��ك ابزار و قانون متناس��بي در اين رابطه 
وجود داشته باشد، عنوان كرد: در موضوع جلوگيري 
از مبادالت مالي اين افراد نيز كارگروهي با حضور تمام 
طرف هاي درگير اعم از پليس، نهاد هاي امنيتي، بانك 
مركزي و معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور 
ش��كل گرفته كه با اس��تفاده از الگوي كشف تقلب به 
صورت هوش��مند از مبادالت خارجي آنها جلوگيري 
خواهد كرد. وي با تاكيد بر اينكه در ش��بكه قمار پول 
توليد نمي شود بلكه دست در جيب ديگران به قيمت 
متالشي شدن خانواده هاست، برده مي شود گفت: در 
اين شبكه ها يك سري افراد به صورت محدود كسب 
س��ود مي كنند كه اينها افرادي هستند كه در سطح 
كالن به ش��كل قمارخانه دار فعاليت مي كنند وگرنه 
برنامه نويسي اين شبكه ها به گونه اي است كه احتمال 
برنده ش��دن نزديك صفر است؛ ممكن است به شكل 
رندم يا چند مرحله به صورت محدود برنده ش��دن در 
آن اتفاق بيفتد، ولي بازندگي آن بيش��تر است؛ وقتي 
فردي بازنده مي شود تالش مي كند تا با برنده شدن، آن 
را جبران كند كه اين خود اعتياد آور است، ما شخصي 
را داشتيم كه در ۲۰ تراكنش بازنده بوده، ولي به اميد 

برنده شدن دوباره دست به قمار زده است.

رضاالفتنسب
عضوهياتمديرهاتحاديه
كسبوكارهايمجازي



تعادل | فاطمه كاظمي |
در ماه هاي اخير بحث آزادس�ازي واردات خودرو 
بسيار پررنگ شده است. برخي موافق طرح اعالم 
شده هس�تند و عده اي انتقادات بسياري به آن 
دارند. در همين راستا، گفت وگويي با سعيد مدني، 
مديرعامل پيشين سايپا انجام داديم تا نظرات او را 
در اين باره جويا شويم.مدني از چهار گام مهم براي 
ساماندهي بازار خودرو مي گويد. او در عين حال، 
ورود دولت به بازار خودرو و قيمت گذاري توسط 
ش�وراي رقابت را از عوامل اصلي به هم ريختگي 
كنوني صنعت خودروس�ازي مي داند و مي گويد: 
دولت نبايد در مديريت شركت  هاي خودروسازي 
دخالت كند. مديرعامل س�ابق س�ايپا همچنين 
فراهم شدن شرايط مناسب براي ورود شركت هاي 
خودروسازي خارجي و ايجاد رقابت در بازار خودرو 
كش�ور را راهكار ديگري براي التي�ام به صنعت 
خودروي كشور مي داند. مدني همچنين با تاكيد بر 
اينكه ممنوعيت واردات خودرو تبعات زيادي براي 
كشور به همراه داش�ته، واردات از طريق ارزهاي 
س�رمايه گذاران ايراني خارج از كشور را بهترين 
روش معرفي مي كند ومعتقد است، اين روش حتي 
به تعادل بيشتر بازار كمك خواهد كرد. مديرعامل 
سابق سايپا، در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
از گام هاي اصالحي در سر وس�امان دادن به اين 
صنعت مي گويد. گفت وگوي ما با مديرعامل سابق 

سايپا را دنبال كنيد. 

    اخيرا صحبت هاي بسياري پيرامون طرح جديد 
مجلس مبني بر آزادسازي واردات خودرو صورت 
گرفته است. با توجه به شرايط كنوني نظر شما در 

رابطه با اين طرح چيست؟
در سال 97 با ابالغ برنامه اي توسط وزارت صمت واردات 
خودرو ممنوع شد. اين ممنوعيت واردات خودرو براي 
كشور تبعات بس��يار زيادي داش��ت. واردات خودرو در 
شرايطي كه با آن مواجه هستيم، يك امر ضروري براي 
تنظيم بازار است.اما با توجه به محدوديت ارزي دولت اين 
نگراني وجود دارد كه در واقع با واردات، ارزهاي موجود 
صرف خريد خودرو ش��وند. اما طبق پيش بيني صورت 
گرفته، قرار اس��ت واردات از طري��ق »ارزهاي حاصل از 
صادرات«، »خودروس��ازان« و »ارزهاي سرمايه گذاران 
ايراني در خارج از كش��ور« صورت گيرد.سرمايه گذاران 
ايران��ي در خارج از كش��ور مي توانند ب��دون انتقال ارز 
خودرو را وارد كنند. اي��ن واردات عمال نه تنها ضربه اي 
به خودروس��ازان ما وارد نمي كند بلكه كمك مي كند تا 
بازار متعادل تر شود و از اين آشفتگي حال حاضر رهايي 
پيدا كنيم. اما خودروسازان با توجه به نداشتن نقدينگي 
خودرو در حجم زي��اد وارد كنند.به نظر بن��ده واردات 
خودروس��ازان تا ميزاني كه مي توانند، مش��كلي ندارد. 
مانند گذشته كه خودروسازان، خودروها را براي مدتي 
به صورت CVU )خودروي آم��اده( وارد مي كردند و با 
انجام مذاكرات، اين خودرو ها به تدريج س��اخت داخل 
مي شدند و درصد ساخت داخل آنها باال مي رفت. به هر 
حال آنها خودرو هاي كم تيرا  ژ و عمدتا خودروهايي بودند 
كه گرانتر بودند. در ارتباط بخشي كه از طريق صادرات 
قطعه، واردات خودرو صورت گيرد؛ به نوعي تعادل يا تراز 
ارزي ايجاد مي ش��ود.اما در حال حاضر به علت نداشتن 
روابط سياسي، نمي توانيم صادرات زيادي داشته باشيم. 
از اين رو، به نظر من بهترين راه براي واردات خودرو صدور 
مجوز براي س��رمايه داران داخلي و خارجي با ارز منشأ 

خارجي و بدون انتقال ارز است.
   ب�ا چنين ش�رايطي بيش�تر ام�كان ورود چه 

خودروهايي به كشور وجود دارد؟ 
قيمت خودروهايي كه با تيراژ انبوه توسط دو خودروساز 
ما توليد مي ش��ود، به گونه اي باال رفته كه امكان واردات 
خودرو خارجي را تا اندازه بسيار زيادي از بين برده است. 
قبل از ممنوع ش��دن واردات خودرو ما انواع خودروها، 
حتي خودرو هاي بسيار گران قيمت را وارد مي كرديم. اما 
در وضعيت به وجود آمده نمي توان خودرو وارد كرد. اگر 
ارزان ترين خودروي ساخت داخل 100 ميليون تومان 
باش��د؛ يعني حدودا 2500 دالر مي شود، خودروهاي 
كمي گران قيمت تر در حدود 3 تا 4 هزار دالر مي شود. 
)اين تخمين ها ب��ا دالر 25 هزار توم��ان در نظر گرفته 
مي شود( . خودرو با كيفيت حال حاضر توليدات داخل 
و قيمت 4ه��زار دالر در دنيا وجود ندارد. س��ابق بر اين 

خودروهاي گران قيمت وارد مي شد. اما در شرايط كنوني 
قيمت خودروهاي معمولي وارداتي چيزي در حدود 6 تا 
7 هزار دالر است كه شايد كيفيت آنها از توليدات داخل 
كمتر باش��د. در يك كالس باالتر قيمت خودروها از 10 
تا 12 هزار دالر متغير اس��ت. اين خودرو ها چون مشابه 
داخلي دارند، قابل رقابت نبوده و به طبع وارد نمي شوند. 
خودروهاي گران قيمت تر كه در داخل توليد نمي شوند، 
مشتري هاي خاص خود را دارند، محدوديت نرخ خريد 
نداشته و بسيار راحت وارد مي شوند. اين واردات خودرو 
مي تواند تاثير خوبي بر بازار داشته باشد. به عنوان مثال 
قيمت يك خودروي 40 هزار دالري، نهايتا 2.5 ميليارد 
تومان مي ش��ود. اما االن چنين خودروهاي��ي در ايران 
5 ميليارد تومان فروخته مي شود. در واقع عمال قيمت 
خودروهاي گران قيمت در ايران حباب بس��يار زيادي 
دارد. اگر واردات آزاد شود، اين نرخ شكسته مي شود، بر 
خودروهاي داخلي تاثير خواهد گذاشت و مشكلي براي 

خودروسازان داخلي ما ايجاد نخواهد كرد.
   به نظرتان وزارت صمت بايدچه رويكردي را در 

برابر واردات خودرو اتخاذ كند؟ 
به نظر مي رسد كه رويكرد وزارت صمت موافق واردات 
خودرو باشد؛ خودروس��ازان داخلي بايد در فضايي قرار 
بگيرند ت��ا بتوانند رقابت كنند، اما ما اين امكان را از بين 
برده اي��م. يعني خودروس��ازان ما عم��ال در يك فضاي 
انحصاري قرار دارند، در صورتي كه نمي خواهند انحصار 
وجود داشته باشد. خودرو سازان تمايل به فروش خودرو 
در حاش��يه بازار دارند. در نتيجه اين اق��دام، افرادي كه 
قصد سرمايه گذاري دارند؛ وضعيت بازار را بررسي كرده 
و در ص��ورت تمايل وارد بازار ايران مي ش��وند. اما وقتي 
براي خودرو ها قيمت تعيين مي شود، هيچ سرمايه گذار 
داخلي يا خارجي وارد بازار نمي شود.به همين خاطر براي 
آزاد س��ازي واردات خودرو چند كار بايد همزمان انجام 
شود. براي تداوم فعاليت صنعت خودروسازي به صورت 
مس��تقل، بايد به خودروس��از اجازه فروش با قيمتهاي 
موجود در بازار داده ش��ود و اگر نتوانست در بازار موفق 
عمل كند، بايد محصوالت ديگري توليد كند كه مشتري 

راضي باشد و حاشيه سود خوبي داشته باشد.
قبل از آزادسازي واردات بايد صنعت خودرو ساماندهي 
شود؛ البته گزارش هايي نيزارايه شده است. به عنوان 
مثال آخرين گ��زارش تحقيق و تفح��ص مجلس با 
گزارشات قبلي بسيار متفاوت اس��ت، زيرا با رويكرد 
عارضه يابي تدوين ش��ده است.براي رفع مشكل اين 
صنعت بايد از گزارش هاي ارايه شده به عنوان راهنما 
اس��تفاده كرد. زماني كه مش��كالت اصلي حل شد، 
مي توان براي برخي مسائل باقي مانده قانون گذاري 

كرده و بخشنامه ابالغ كنيم.
   با توجه به اينكه شما ساماندهي وضعيت كنوني 
صنعت خ�ودرو را مقدم ب�ر آزادس�ازي واردات 
مي دانيد؛ چه پيش�نهاداتي براي سامان دادن به 

اين وضعيت داريد؟

اكثر راهكارها به صورت مدون در گزارش��ات نوش��ته و 
ارايه شده است. اما در گام اول بايد وضعيت سهامداري 
در صنعت خودرو، بررس��ي و مش��خص ش��ود. يكي از 
بهانه هاي دولت كه به حق نيز هست اين موضوع است 
كه شركت هاي خودروس��ازي، شركت هاي تو در تويي 
درست كردند و سهام خود را به اين شركت هاي تو در تو 
واگذار كرده اند. به عبارتي ديگر، اين شركت ها به نوعي 
مديريت شركتهاي اصلي را نيز مشخص مي كنند. يعني 
دولتي كه از طريق سازمان گسترش و نوسازي صنايع 
ايران، 17 درصد سهام در اين شركت هاي خودروسازي 
دارد، حق تعيين هيات مدي��ره را ندارند. بنابراين اولين 
قدم براي س��اماندهي به وضعيت صنع��ت خودرو اين 
است كه وضعيت سهام اين شركتهاي تو در تو مشخص 
شود؛ يعني سهام بايد از دست اين شركت ها خارج و در 
بورس عرضه شود و بعد از آن طبق قانون تجارت مجمع 
تشكيل ش��ود. در گام بعدي، براي نجات خودروسازي 
نظام قيمت گذاري بايد برداشته شود. مادامي كه نظام 
قيمت گذاري وجود دارد ش��ركت هاي خودروس��ازي 
قدرت نفس كش��يدن ندارند. شركت هايي كه شايد به 
اندازه ميزان فروش خود در سال زيان مي كنند و معادل 

اين زيان به جيب دالالن و واسطه ها مي رود.
گام س��وم، خصوصي س��ازي صنعت خودرو است. اين 
خصوصي سازي نبايد همانند دفعات گذشته به گونه اي 
انجام شود كه با شكست مواجه گردد. اگر خصوصي سازي 
خاص باشد، بايد به افراد خبره و با سرمايه كافي سپرده 
شود. اگر خصوصي سازي عام باشد كه بايد در مجامع به 
صورت منطقي تصميم گيري شود وبه عنوان گام آخر بايد 
پيگيري برنامه هايي كه در راس��تاي چشم انداز صنعت 
خودرو در سال 1404 داريم، را در نظر گرفت. اگر تمامي 
راهكار ها به صورت درس��ت و اصولي پيگيري ش��ود ما 
مي توانيم به هدف توليد 3 ميليون خودرو در سال 1404 
برس��يم. حدودا 1.5 ميليون خ��ودرو در داخل مصرف 
مي شود و 1.5 ميليون بايد صرف جايگزيني خودروهاي 
فرس��وده و صادرات ش��ود. صادرات نقش بسيار مهمي 
دارد چون اگر خودروس��ازي بخواهد خودرو توليد كند 
ولي قدرت صادرات آنها را نداشته باشد، نمي تواند رشد 
كند. حتما خودروتوليد شده بايد در فضاي جهاني قرار 

بگيرد تا بتواند به استانداردهاي جهاني دست پيدا كند.
اين موارد بيان شده را مي توان به عنوان اولين اقدامات 
در نظر گرفت. موارد ديگري ني��ز وجود دارد كه بايد در 
گام هاي بعدي به آنها رس��يدگي شود. اما بايد سريعا به 
موارد بيان ش��ده رسيدگي ش��ود. يكي از علتهاي عدم 
رسيدگي به اين موارد طي اين سال ها عدم ثبات مديريتي 
در شركت هاي خودروسازي است و هر وزير تغييراتي در 
مديريت ايجاد مي كند؛ به عنوان مثال در عرض 4 سال، 3 
مديرعامل عوض مي شود. همچنين در وزارتخانه صمت 
نيز شاهد تغييرات مديريتي در سطح وزير و سرپرست 
بوديم.عالوه بر اينها استفاده از تجربيات مديران قبلي اين 

شركتها نيز بايد در دستوركار قرار گيرد.

   جن�اب مدني، آيا ايجاد فض�اي انحصاري براي 
دو شركت خودروس�ازي در بازار كنوني اقدامي 

درست است كه دنبال مي شود؟
انحصاري در اختيار دو خودروس��از نيست.خودروهاي 
توليد ش��ده توسط ش��ركت س��ايپا عمدتا در كالس 
خودروهاي كوچك قرار دارد. در واقع تخصص شركت 
س��ايپا توليد خودروهاي كالس »بي« اس��ت. در ايران 
خودرو، عمدتا خودروهاي كالس »سي« توليد مي شد 
و مدتي وارد توليد خودروهاي كالس»بي« نيز ش��دند. 
به صورت كلي مي توان گفت كه انحصاري وجود ندارد. 
بازار ما قابليت رقابتي شدن را دارد، اما جلوي آن گرفته 
ش��ده اس��ت. وقتي ش��وراي رقابت براي خودروسازها 
قيمت تعيين مي كند، هيچ امكاني ب��راي رقابت با اين 
شركت ها باقي نمي ماند. سرمايه گذاران داخلي وارد اين 
عرصه نمي شوند و عالوه بر اين هيچ سرمايه گذار خارجي 
وارد بازاري با چنين ش��رايطي نمي شود.اين سوال بايد 
از مسووالن شوراي رقابت پرس��يده شود. در واقع هيچ 
انحصاري در دست ايران خودرو و سايپا نيست. مديريت 
و قيمت گذاري در اختيار دولت قرار دارد. انحصار به اين 
علت به وجود آمده كه شوراي رقابت قيمت گذاري كرده 
و باعث از بين رفتن فضاي رقابت شده است. در صورتي 

كه خود اين دو خودروساز نيز زيان مي دهند.
   موض�وع ديگري كه طي هفته هاي اخير مطرح 
مي ش�ود، ورود ش�ركت هاي خارجي براي ورود 
به ب�ازار ايران هس�تند؛ رويكرد م�ا در قبال اين 

شركت ها چگونه بايد باشد؟ 
رشد صنعت و تكنولوژي بدون ارتباط با دنيا امكان پذير 
نيس��ت. ما شايد بتوانيم بخش��ي از كارهاي خودمان در 
كش��ور را انجام دهيم مانند شوروي س��ابق، اما رشدي 
صورت نمي گيرد. ما بايد حتما با خودروسازان بزرگ دنيا 
ارتباط داشته باش��يم. اما نبايد تنها با يك خودروسازي 
يا خودروسازي هاي يك كش��ور در ارتباط باشيم. بايد از 
فضاي رقابتي بين ش��ركت هاي بزرگ جهاني استفاده 
كنيم و شركت هايي را براي همكاري انتخاب كنيم كه به 
رشد و توسعه محصوالت ما كمك كنند.بنده معتقدم كه 
50 درصد توليدات ما بايد با همكاري شركت هاي خارجي 
باشد. 50 درصد باقي مانده حتما بايد براساس طراحي هاي 
داخلي خودمان باش��د كه امكان اين كار به راحتي وجود 
دارد. اگر ما يك برنامه ريزي كالن داش��ته باشيم كه 50 
درصد توليدات خودرو در كشور براساس طراحي داخلي 
و 50 درصد نيز با همكاري ش��ركت هاي خارجي صورت 
بگيرد يك تبادل تكنولوژيك صورت مي گيرد. كه اين كار 
نتيجه خوبي خواهد داشت. ما در واقع در حال حاضر يك 
كشور خودروساز هستيم و ساختارهاي خودروسازي را در 
كشور داريم. بنابراين بايد از امكانات موجود استفاده كنيم 
تا ظرفيت تولي��د داخل را حفظ كنيم. وقتي خودمان در 
كشور پلتفرم داخلي داشته باشيم، در مذاكره با شركت هاي 
خودروسازي يك برگ برنده داريم كه مي توانيم شرايط و 

امتيازاتي را از آنها بگيريم.

بازاراخبار

ادامه از صفحه اول
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اگر خودرو  با كيفيت  مي خواهيم 
بايد بازار را رقابتي كنيم

تس�نيم| وزيرصنعت، معدن و تجارت گفت: وزرات 
صمت به عنوان مس��وول سياست گذاري معتقد است 
بازار خودرو بايد از انحصار دو خودروس��از بزرگ دولتي 
كشور خارج ش��ود. وي با تاكيد براينكه وزارت صنعت 
در دو ماه گذشته نشس��ت هاي تخصصي متعددي را 
با خودروس��ازان، مصرف كنندگان، ش��وراي رقابت و 
انجمن ها در خصوص خودرو برگزار كرده است، گفت: اگر 
مي خواهيم در كشور خودرو مناسب و با كيفيت داشته 
باشيم و شرايط توليد به سمتي حركت كند كه خودرو 
امن داشته باشيم، بايد بازار را رقابتي كنيم . رزم حسيني 
با اشاره به سهم باالي ايران خودرو و سايپا از بازار گفت: 
نه تنها وزرات صنعت، حتي اقتصاددانان معتقدند براي 
اينكه كيفيت خودرو و قيمت خودرو در كشور بهتر شود 
بايد بازاري رقابتي ايجاد كنيم. وزير صمت همچنين با 
اشاره به اينكه عالوه بر دو خودروساز بزرگ كشور، چند 
شركت بخش خصوصي هم درحوزه خودروسازي فعال 
هستند، افزود: بايد شرايطي فراهم كنيم كه امكان توليد 
بيشتر با استفاده از توان داخلي ايجاد شود. وي با تاكيد 
براينكه شكستن انحصار تنها با واردات نيست بلكه يكي 
از راه هاي آن است، گفت: مسلم اين است كه بايد انحصار 

شكسته و بازار خودروي داخلي رقابتي شود.

صادرات 13 ميليارد دالري
ايران به همسايگان

فارس|مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه 
تجارت، گفت: براساس آمار، صادرات غيرنفتي ايران در 
8 ماه امسال حدود 21 ميليارد و 448 ميليون دالر بوده 
اس��ت كه از اين رقم حدود 20 ميليارد و 361 ميليون 
دالر به 20 كش��ور اول هدف صادراتي ايران صادر شده 
است. فرزاد پيلتن افزود: بيش��ترين صادرات ايران در 
8 ماهه نخست امس��ال به كش��ورهاي چين، عراق و 
امارات بوده اس��ت. وي در مورد وضعيت صادرات ايران 
به كش��ورهاي عربي بيان داش��ت: طي 8 ماه نخست 
امسال صادرات ايران به عراق حدود 5.3 ميليارد دالر، 
امارات حدود 3.7 ميليارد الر، عمان 244 ميليون دالر، 
كويت 177 ميليون دالر و قط��ر 98 ميليون دالر بوده 
است. مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان توسعه 
تجارت ايران بيان داش��ت: مجموع صادرات جمهوري 
اسالمي ايران به كشورهاي عربي در 8 ماه امسال حدود 
8 ميليارد و 565 ميليون دالر بوده است.  وي بيان داشت: 
چين، عراق، امارات، تركيه، افغانستان، هند، پاكستان، 
اندونزي، آذربايجان، روسيه، تايلند، ارمنستان، عمان، 
كويت، آلمان، ونزوئال، قطر، قزاقستان، ميانمار و هنگ 
كنگ، 20 كش��ور اول هدف صادراتي اي��ران در 8 ماه 
سال بوده اند.  پيلتن بيان داشت: ساير كشورهاي عربي 
مانند سوريه، اردن، لبنان و عربستان، بحرين و يمن در 
فهرست 20 كشور اول صادراتي ايران در مدت مذكور قرار 
نگرفته اند.  پيلتن در مورد ميزان صادرات به كشورهاي 
همسايه بيان داشت: طي 8 ماه گذشته امسال، حدود 13 
ميليارد و 377 ميليون دالر صادرات به 15 كشور همسايه 
صورت گرفته كه همانطور كه اشاره شد 8 ميليارد و 565 

ميليون دالر آن صادرات به كشورهاي عربي بوده است.

آرايشگران زنانه
به گروه شغلي ۲ اضافه شدند

اتاق اصناف ايران | رييس اتاق اصناف ايران گفت: در 
پي رايزني هاي انجام شده از سوي اتاق اصناف با كميته 
امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي مديريت كرونا 
كشور، واحدهاي صنفي آرايشگران زنانه به گروه شغلي 
2 اضافه شدند. سعيد ممبيني، رييس اتاق اصناف ايران 
گفت: در پي رايزني هاي انجام شده از سوي اتاق اصناف 
ايران با كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ملي 
مديريت كرونا كشور، واحدهاي صنفي آرايشگران زنانه 
به گروه شغلي 2 اضافه شدند. بدين ترتيب واحدهاي 
صنفي آرايشگران زنانه با رعايت پروتكل ها بهداشتي 
و كنترل افراد از طريق اسكن كارت ملي با استفاده از 
سامانه ماسك در گروه شغلي 2 قرار گرفته و در تمامي 

شهرها جز در وضعيت قرمز مجاز به فعاليت هستند.

سهم اندك پژوهش در بودجه
در مسير درس��تي قرار دارد و چنانچه توجهي به اين 
اولويت ها نشده باشد به معناي آن است كه جهت گيري 
بودجه با نيازهاي كشور همخوان نيست. در شرايطي 
هفته پژوهش در كشور پشت سر گذاشته مي شود كه 
سهم پژوهش، تحقيقات و فناوري در بودجه 1400 
كل كشور مبتني بر اهداف و سياست گذاري هاي كالن 
كشور هدف گذاري نشده است. واقع آن است كه يكي از 
اركان تاثير گذار در مسير پيشرفت كشورها، بهره مندي 
از ساختارهاي پژوهش��ي، تحقيقاتي و فناورانه كارا و 
توانمند اس��ت. اهميت اين موضوع به اندازه اي است 
كه برخي كارشناسان معتقدند اساسا رشد و توسعه 
پايدار در بخش هاي صنعتي، توليدي، كش��اورزي، 
خودروس��ازي و...ب��دون پيوس��ت هاي تحقيقاتي و 
پژوهش��ي امكان پذير نيست. بررسي مسير توسعه و 
پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته بيانگر اين واقعيت 
روش��ن است كه هر كش��وري براي نيل به پيشرفت، 
ناگزير به سرمايه گذاري هاي زيربنايي در امر تحقيق و 
پژوهش براي دستيابي به داده هاي اطالعاتي مستند 
و قابل اتكاست. بدون ايجاد اين سامانه هاي تحقيقاتي، 
مجموعه تالش هاي اجراي��ي، تقنيني و اقتصادي به 
نتايج مورد نظر ختم نخواهد شد. چين به عنوان يكي از 
كشورهايي كه در مسير توسعه و جهش توليد قدم هاي 
بلندي برداشته است با استفاده از سرمايه گذاري پايدار 
در حوزه هاي تحقيقاتي ابتدا الگويي بومي از توس��عه 
پاي��دار را طراحي و پس از آن با اس��تفاده از داده هاي 
اطالعاتي مستند و تحقيقات كاربردي گام هاي بلند 
خود را در توس��عه برداشته اس��ت. اين الگويي است 
كه اغلب كش��ورهاي موفق در اقتص��اد از آن پيروي 
كرده اند. يعني با س��رمايه گذاري مناس��ب در بخش 
پژوهش تالش كرده اند تا زيربناي تصميم سازي هاي 
اقصادي و مديريتي را مبتني بر اصول كارشناس��ي و 
علمي ساماندهي كنند. اين فرايند اما در اقتصاد ايران 
هرگزآنگونه كه بايد و شايد جدي گرفته نشده است. 
در حالي كه بر اساس اسناد برنامه ششم توسعه، سهم 
پژوهش از توس��عه ناخالص داخلي كشور مي بايست 
به حداقل 4درصد برسد، اما اين سهم در حال حاضر 
حدود نيم درصد برآورد مي شود. ضمن اينكه بر اساس 
برآوردها بخش قابل توجهي از اين سهم بودجه اي نيز 
صرف حقوق كاركنان و كارمندان مراكز پژوهش��ي 
مي ش��ود. به عبارت روشنتر سرمايه گذاري واقعي در 
بخش پژوهشي كش��ور هيچ تناسبي با ظرفيت هاي 
اقتصادي كشور ندارد و بسيار اندك است. با اين ميزان 
سرمايه گذاري عجيب نيست كه توليدگران كشور قادر 
نيستند به اندازه ظرفيت هاي قابل توجهي كه دارند، در 
اقتصاد كشور نقش آفريني كنند. يا بخش كشاورزي 
نمي تواند به بهره وري و رشد مورد نظر دست پيدا كند. 
يا خودروسازان كش��ور علي رغم سرمايه گذاري هاي 
كالن نتوانند، خودرويي مبتني بر مطالبات مردم توليد 
كنند. چرا كه زيربناي تصميم س��ازي هاي صنعتي، 
فناورانه، كشاورزي و...مي بايست مبتني بر داده هاي 
پژوهشي مستند باشد و زماني كه اقتصاد كشوري به 
اين ضرورت بي توجهي كرده باشد، طبيعي است كه 
نمي تواند رشد مورد نظر را در بخش هاي مولد اقتصادي 
توقع داشته باشد. در واقع استفاده از پيوست هاي دقيق 
پژوهشي از يك طرف بهره وري كار را افزايش مي دهد 
و از سوي ديگر، اقتصاد را از آزمون و خطاهاي پي در پي 
رهايي مي بخشد. مشكالتي كه بخش هاي اقتصادي 
مختلف در كشور معموال با آنها دست به گريبان هستند. 
مبتني بر اين ضرورت ها معتقدم يكي از ضرورت هاي 
مهم كميسيون تلفيق در جريان بررسي بودجه توجه 
به اين اولويت ها و بسترسازي مناسب براي رشد آنها 
در اس��ناد باالدس��تي اقتصادي و راهبردي است. به 
خصوص در حوزه كش��اورزي اين الگوهاي پژوهشي 
مي توان��د بهره وري را تا حد زي��ادي افزايش دهد و از 
اتالف منابع جلوگيري كند. مبتني بر اين ضرورت ها 
معتقدم فرايند بررس��ي بودجه در كميسيون تلفيق 
بايد با مورد توجه قرار دادن اين اولويت ها پيش برود تا 
طرح هاي اقتصادي از اين پس با پيوست هاي پژوهشي 

و اقتصادي اجرايي شوند.

حذف شبكه داللي در روند 
توزيع تخم مرغ از امروز

تسنيم| معاون شركت پش��تيباني امور دام اظهار 
داش��ت: از اين پس كس��اني كه از درب مرغداري ها 
مبادرت به خري��د تخم مرغ مي كنن��د بايد تاييديه 
شركت پشتيباني امور دام را داشته باشند و همچنين 
بارانداز هاي��ي در اس��تان هاي مختل��ف در اختي��ار 
تشكل هاي توليد تخم مرغ قرار گرفته كه آنها از اين 
مبادي به طور مس��تقيم و با قيمت مصوب نياز بازار را 
برطرف كنند. وي گف��ت: در حال حاضر بيش از يك 
ميليون تن توليد تخم مرغ داريم كه بيش از نياز بازار 
اس��ت، ولي با توجه به اينكه در فصلي هس��تيم كه با 
افزايش تقاضا مواجه مي ش��ويم فعال برنامه اي براي 
ص��ادرات ميزان م��ازاد وجود ن��دارد و تمام تالش ها 
در راس��تاي تامين نياز داخلي اس��ت. معاون شركت 
پش��تيباني امور دام با اشاره به اينكه فروش تخم مرغ 
با قيمت باالتر از نرخ مصوب ناشي از تخلفات صورت 
گرفته در ش��بكه توزيع اس��ت، اظهار داشت: شبكه 
توزيع زيرنظر وزارت صنعت است كه بايد بررسي شود 
و تخلفات صورت گرفته در اين حوزه مشخص شود.

جعفري گفت: مسووليت وزارت جهاد كشاورزي توليد 
است و به هيچ عنوان كمبود توليد تخم مرغ نداريم و تا 
پايان سال هم با توجه به تمهيدات صورت گرفته توليد 
بهينه انجام خواهد گرفت و نياز كشور تامين است. وي 
با اشاره به اينكه نهاده مورد نياز مرغداري هايي كه در 
حوزه توليد تخم مرغ فعاليت مي كنند تامين ش��ده 
است اظهار داشت: با حذف شبكه داللي در توزيع اين 

محصول بدون شك قيمت آن به ثبات مي رسد.

سعيد مدني، مديرعامل سابق سايپا  در گفت وگو  با »تعادل« تشريح كرد

عدم پذيرش FATF مشكالت را مضاعف مي كندروايت جديد از واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰

ابرچالشی به نام  »شرکت های تو درتوی« خودروساز

يك عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 با بيان 
اينكه در اليحه بودج��ه 1400، مبلغ 2000 ميليارد 
تومان ب��راي واردات خودرو پيش بيني ش��ده، گفت 
كه با توجه به عملكرد گذش��ته و چشم انداز سال آتي، 
وص��ول اين رديف درآمدي بعيد و دور از دس��ترس به 
نظر مي رس��د.مجتبي توانگر در گفت وگو با»ايس��نا« 
درباره وضعيت واردات خودرو در بودجه 1400 گفت: 
حقوق ورودي خ��ودرو در اليحه بودجه 1400 بخش 
قابل توجهي از درآمدهاي گمرك را در سنوات قبل به 
خود اختصاص داده و پيش بيني بودجه اي اين رقم در 
سال98 نيز، 5600ميليارد تومان بوده است.وي افزود: 
با عنايت به منتفي شدن واردات خودرو در سال مذكور، 
وصولي اين رديف درآمدي در سال98، تنها 11 درصد 
پيش بيني بوده و با توجه به ادامه دار شدن موضوع عدم 
واردات خودرو در سال99، در اين سال رقمي در بودجه 
پيش بيني نشده و وصولي اين رديف درآمدي نيز تنها 
85 ميليارد تومان و آن هم بابت ترخيص هاي معدود 
واردات سال هاي پيشين بوده است.  نماينده تهران در 

مجلس اضافه كرد: در بودج��ه1400، براي اين رديف 
درآمدي، مبلغ 2000 ميليارد تومان پيش بيني شده 
كه با توجه به عملكرد گذش��ته و چشم انداز سال آتي، 
وصول اين رديف درآمدي در صورت ادامه روند كنوني 
و تعداد اندك خودروهاي موجود در گمرك، بعيد و دور 
از دسترس به نظر مي رسد، چرا كه با فرض محاسبه نرخ 
دالر با عدد 20000 تومان، رقم پيش بيني ش�ده براي 
اين ردي��ف درآمدي، معادل 100 ميليون دالر خواهد 
شد.توانگر تصريح كرد: تحقق اين درآمد با فرض اعمال 
حقوق گمركي 50 درصدي، مس�تلزم واردات خودرو 
در حدود 300 ميليون دالر طي سال 1400 است. وي 
همچنين يادآور شد: با توجه به متوسط قيمت 15هزار 
دالري قيمت هر خودرو وارداتي، كل خودروهاي وارد 
ش��ده نهايتا 20000 دستگاه خواهد بود كه اين تعداد 
خودرو در گمركات كشور موجود نيست كه در صورت 
ادامه دار بودن عدم واردات خودروي جديد، ممكن است 
سياست تغيير تعرفه واردات 2783 دستگاه خودروهاي 

موجود در گمرك، مدنظر قرار گرفته باشد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق بازرگاني ايران 
اظهار كرد: بايد FATF پذيرفته ش��ود و اين اتفاق هم 
خواهد افتاد. ترديد نكنيد كه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اين موضوع موافقت خواهد كرد.هيبت اهلل اصولي 
در گفت وگو ب��ا » ايلنا« اظهار داش��ت: همان طور كه 
بسياري از كشورها FATF را پذيرفته اند ايران نيز بايد 
آن را بپذيرد، چراكه اين موضوع تاثير زيادي روي عوامل 

توليد، واردات و به خصوص صادرات دارد. 
وي تصريح ك��رد: امروز صادركنندگان با مش��كالت 
زيادي مواجه هس��تند و از طرفي تعهد داده اند كه ارز 
را برگردانند و از طرف ديگر هيچ تضميني نيست كه 
پول كاالهايي كه به كشورهاي ديگر صادر كرده اند را 
 FATF بتوانند وصول كنند. ايران بايد وارد سيس��تم

شود و مشكالت داخلي و بين المللي خود را حل كند.
وي افزود: بايد FATF پذيرفته ش��ود و اين اتفاق هم 
خواهد افتاد. ترديد نكنيد كه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اين موضوع موافقت خواهد كرد. تا به امروز هم اگر 

موافقت نكرده به نظر من اشتباه بوده است. 

اصول��ي اضاف��ه كرد: همه ب��ه داليل مختل��ف دچار 
سرگرداني شده اند، كساني كه مايحتاج زندگي مردم را 
تهيه مي كنند آتش به اختيار شده اند، هر كسي هر طور 
كه دلش مي خواهد كاال مي فروشد. بسياري نيز كاالي 
خود را در ازاي دالر مي فروش��ند در حالي كه شايد آن 
كاال ارتباطي با دالر نداش��ته باش��د. بنابراين پذيرش 
FATF از طريق تاثير مثبت روي روابط تجاري مي تواند 
به معيشت مردم نيز كمك كند.نايب رييس كميسيون 
اقتصاد كالن ات��اق بازرگاني اي��ران در مورد وضعيت 
اقتصاد كشور در صورت پذيرفته نشدن FATF گفت: 
اگر همچنان با پذيرش FATF مخالفت شود، مشكالت 
امروز ما مضاعف خواهد شد.وي خاطرنشان كرد: طرحي 
كه براي صادركننده ها گذاش��ته شده تا ارز خود را در 
مقابل ري��ال در اختيار واردكننده ها قرار دهند به نظر 
طرح اشتباهي است، چراكه شركت هاي واردكننده اي 
كه مي توانند ارز صادركننده را بخرند از قبل ارزي در 
خارج از كشور داشته كه بتوانند كاالهايشان را ترخيص 

كنند. در نتيجه اين يك كار مضاعف است.

ويژه

تبلت هاي اهدايي شهرداري 
 اصفهان به دانش آموزان 

مناطق كمتربرخوردار
ايمان حجتي، مدي��ركل ارتباطات و ام��ور بين الملل 
ش��هرداري اصفهان و مدير اجرايي س��ي و س��ومين 
جش��نواره بين المللي فيلم هاي ك��ودكان و نوجوانان 
اصفهان گفت: در پي دستور ش��هردار اصفهان در اين 
دوره جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان، مقرر شد از 
محل صرفه جويي هاي جشنواره امسال، مبلغي به خريد 
تجهيزات آموزشي متناسب با شرايط آموزش آنالين 
براي دانش آموزان مناطق كمتربرخوردار اختصاص يابد 
كه مبلغ 500 ميليون تومان از اين محل، در نظر گرفته 
شد و اختصاص يافت. همچنين بر اساس اليحه شهرداري 
اصفهان و با مصوبه شوراي اسالمي شهر اصفهان، مبلغ 15 
ميليارد ريال اعتبار برگزاري نمايشگاه طرح " يار مهربان " 
جهت تأمين ملزومات مورد نياز دانش آموزان بي بضاعت 
مناطق شش گانه شهر اصفهان اختصاص يافت كه مقرر 
شد اين تجهيزات آموزشي با نظر كميسيون اجتماعي 
شوراي شهر و همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان، 
توزيع شود. وي در خصوص تصميم اخير براي اهداي 
تبلت به دانش آموزان بي بضاعت و مناطق كمتربرخوردار 
اظهار كرد: شهرداري اصفهان در نظر دارد براي تهيه و 
تامين اين 600 تبلت از طريق مناقصه عمومي اقدام كند. 
متقاضيان شركت در اين مناقصه مي توانند تا 29 آذرماه 
سال جاري براي دريافت اسناد و مشخصات اين مناقصه 

به امور قراردادهاي شهرداري اصفهان مراجعه كنند.
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چهرهروز

پيكر پيشكسوت موسيقي سنتي گلستان به خاك سپرده شد
پيكر مرحوم جواد داوري هنرمند موسيقي سنتي و آهنگساز گلستاني كه بر اثر ابتال به كرونا درگذشته بود، با حضور جمعي از هنرمندان 
و عالقه مندان به فرهنگ و موسيقي تشييع و در امامزاده عبدااهلل گرگان به خاك سپرده شد. مرحوم داوري به عنوان نوازندگان برجسته 
سنتور و تنبك در سال ۱۳۴۳ به همراه مرحوم استاد محمدرضا لطفي و چند نفر ديگر از پيشكسوتان موسيقي گلستان، اولين گروه موسيقي 
گرگان را تشكيل داده بود. مرحوم داوري در بداهه نوازي سنتور چيره دست بود و براي عالقه مندان به اين ساز زهي در كشورهاي اروپايي 
نامي شناخته شده به شمار مي رفت. حضور در چند كنسرت به عنوان نوازنده سنتور به همراه مرحوم لطفي از ديگر فعاليت هاي هنري 

مرحوم داوري بود.اين هنرمند برجسته گلستاني از مدت ها قبل مشغول تربيت هنرجوي موسيقي سنتي در گرگان بود.

كتابخانه

درباره كتاب »الاليي«
»الاليي« رمان ديگري از چاك پاالنيك، نويسنده معروف رمان »باشگاه مشت زني« است كه به گفته بسياري منتقدان و نشريات، بهترين 
اثر او است. داستاني پيچيده كه مانند آثار ديگر او مدرنيته را با زمينه اي تاريك تصوير مي كند و حكايتي اخطارآميز براي خطري است كه 
آرام آرام نزديك مي شود تا زندگي انسان را نابود كند. در خالصه كتاب آمده است: »كارل استريتور به تازگي زن و تنها فرزندش را از دست 
داده است. درست بعد از خواندن يك الاليي براي آنها، بعد از مدتي او مي فهمد كه اين الاليي درواقع نوعي مناجات آفريقايي براي قبل از ذبح 
است كه به نغمه سالخي شهرت دارد و هركسي اين نغمه برايش خوانده شود به زودي مي ميرد. آدم هاي اطراف كارل هم يكي يكي مرده 
پيدا مي شوند و او مي فهمد كه حتي اگر به نغمه فكر هم بكند و در همان حال روي كسي متمركز شود، الاليي كار خودش را خواهد كرد.«

میراثنامه

در آستانه پانصدوهشتادمين سالروز تولد »علي شير 
نواي��ي«، يك هيات ازبكس��تاني از همكاري براي 
مرمت آرامگاه اين ش��اعر، نويس��نده و فيلس��وف 
برجس��ته در واليت ه��رات خب��ر داد. يك هيات 
بلندپايه از ازبكس��تان در س��فر ب��ه واليت هرات 
افغانس��تان، امير علي شير نوايي ش��اعر برجسته 
قرن نهم هجري را ميراث مش��ترك و پل ارتباطي 
افغانستان و ازبكس��تان معرفي كرد و از مشاركت 
اين دو كشور براي مرمت آرامگاه وي در هرات خبر 
داد. عبدالغفور رييس هيات ازبكستاني با اعالم اين 
خبر گفت: مي خواهيم مقبره امير علي شير نوايي 
و اطراف��ش را مرمت و بازس��ازي كنيم. همچنين 
برنامه داريم ۵۸۰مين سالروز تولد وي را همراه با 
افغانستان جشن بگيريم. سيد وحيد قتالي فرماندار 
هرات ني��ز در تاييد خبر اين همكاري گفت: دولت 
افغانستان روي حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 
در هرات تمركز ويژه ك��رده و براي اين كار بودجه 
اختصاص داده است. علي شير نوايي در سال ۱۴۴۱ 
ميالدي در غرب واليت هرات متولد شد. در دوران 
حيات نوايي هرات بخش��ي از فرمانروايي سلسله 

تيموريان بود و يكي از پايگاه هاي فرهنگي و فكري 
اصلي در جهان اس��الم. نوايي يكي از نويسندگان، 
متفكران و رجل سياس��ي برجسته دوران خودش 
بود و حدود ۳۷۰ اثر از او برجاي مانده اس��ت. وي 
همچنين به زبان هاي مختلفي چون تركي، ازبكي 

و فارسي تسلط داشت. نوايي اشعار بسياري به دو 
زبان فارسي و تركي جغتايي دارد و به همين جهت 
مشهور به »ذواللسانين« است. وي در سال ۱۵۰۱ 
ميالدي در شهر هرات درگذشت و در جوار آرامگاه 

گوهرشاد بيگم به خاك سپرده شد.

مرمت  مقبره »علي شير نوايي« با همكاري ازبكستان

يك فعال صنفي بازنشس��تگان نس��بت ب��ه اجراي 
همسان سازي و اصالحات آن انتقاد كرد. در مردادماه، 
همسان سازي حقوق بازنشس��تگان كارگري به اجرا 
درآم��د؛ البت��ه نام آن ب��ه »متناسب س��ازي« تغيير 
يافت و س��ازمان اعتراف كرد كه با اين بودجه ناچيز، 
همسان س��ازي واقعي، قابليت اجرا ندارد. در آذرماه، 
اصالحات همسان سازي براي بازنشستگان سخت و 
زيان آور اجرايي شد اما آورده چنداني براي آنها نداشت؛ 
نهايت بيس��ت تا صد هزار تومان افزايش ماهانه. آيت 
نيافر )فعال صنفي مستقل بازنشستگان( در اين رابطه 
مي گويد: معيش��ت ۳.۵ ميليون نفر بازنشسته تامين 
اجتماعي با طرح همسان سازي بهبود نيافته است؛ به 

همين دليل، خواس��تار افزايش مستمري ها براساس 
ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي هستيم؛ ما در 
فروردين ماه، نس��بت به افزايش مزد و مس��تمري در 
سال ۹۸ معترض بوديم و چند هزار نفر خواستار ابطال 
مصوبه مزدي شديم اما درخواست قانوني ما به جايي 
نرسيد و از شكايت خود نتيجه اي نگرفتيم. او با تاكيد 
بر اينكه نمي توانند با راهكارهاي مقطعي، مشكالت را 
حل كنند، افزود: همسان س��ازي را در دستور كار قرار 
دادند تا »قدري« از نارضايتي بازنشس��تگان بكاهند؛ 
اما با توجه به گراني سرس��ام آور و تورم باالي دويست 
درصدي كه در دو س��ال اخير بر اقتصاد سايه افكنده، 
همسان سازي نتوانسته و نمي تواند گرهي از گره هاي 

معيشتي بازنشس��تگان كارگري بگشايد.  نيافر ادامه 
داد: اصالح همسان سازي براي بازنشستگان سخت و 
زيان آور بعد از چهار ماه انتظار و معطلي، هيچ آورده اي 
نداشته است؛ بيست هزار تومان افزايش حقوق، در واقع 
توهين به بازنشسته است؛ آن هم بازنشسته اي كه بيش 
از2۰ سال در شرايط سخت، در معادن و زيرزمين كار 
كرده است. اكنون ۳۰۰ هزار بازنشسته سخت و زيان آور 
نه تنها قانع و راضي نش��ده اند، بلكه به مراتب بر حجم 
نارضايتي آنها افزوده شده است. به گفته او، تنها راهكار، 
در نظر گرفتن سبد معيشت واقعي در مذاكرات مزدي 
۱۴۰۰ و افزايش عادالنه و قانوني مستمري هاست؛ رفع 

بحران معيشت، هيچ چاره ديگري ندارد.

رويداد

جامعه دلتنگيبهوقتچلهنشیني...

 نام ديگرش يلداست
 مرگ!

از زمس��تان ب��ه اي��ن 
سوزناكي انتظار زيادي 
هس��ت.يكي اينكه سر 
وق��ت چمدان هايش 
را ببندد و ع��زم رفتن 
كند تا ما صداي خش 
خ��ش برگ ه��ا را در 
اين روزه��اي متالطم 
فراموش كنيم و كمي به بهار بينديش��يم. دنيا 
هميشه يك رنگ نيست و از ازل تا همين امروز 
هرگز اعتباري به فصل ه��ا نبوده.پس مي توان 
اميدوار بود كروناي نفرين شده صورتش را ميان 
دستانش مچاله كند و لختي دير و دورهمپاي 
زمس��تان برود. آن وقت حتما دلتنگي هايمان 
ته مي گيرد و ديگر آغوش واژه عتيقه و نس��يان 
زده اي نخواهد ب��ود. اما براي آنكه از پيچ اندوه و 
حرمان گذر كنيم بايد در ازدحام يلدا براي كرونا 
رجز بخوانيم و در هنگامه چله نش��يني مجوز 
طن��ازي را از غول تاجدار بگيريم. دوري از خانه 
بزرگ ترها و فراموشي نوشيدن يك فنجان چاي 
الهيجان، زير سقفي مشترك دلتنگمان مي كند. 
اما انگار گريزي نيست كه امسال پهناي صورت 
مادرها و پدرها را در ويديوكال ببوسيم و از دور 
طعم اناري كه دانه شده و باسُلقي كه مزه مهرباني 
مي دهد را بچشيم. ما به پدرها و مادرهايمان نياز 
داريم. به عطر نفس هايشان در وقت دلواپسي و 
به گرماي دستانشان در يخبندان عاطفه. پس 
دندان روي جگر مي گذاريم و به عشق تمام آنها 
كه دوستش��ان داريم حافظ را ميهمان خلوت 
خود مي كنيم و تفألي به خواجه مي زنيم تا مرگ 
الاقل تا اطالع ثانوي سراغمان را نگيرد و مجال 
بيشتري براي بوسيدن و دست دادن و در آغوش 
كش��يدن داشته باش��يم. تا يلدا چيزي نمانده. 
براي آنكه كروناي بي رحم ُدم نجنباند و پارس 
نكند راهي نداري��م جز آنكه ابر را با دلتنگي زير 
پيراهن هايمان قايم كنيم و در خيال و رويا سر 
روي شانه مادراني بگذاريم كه اگر هزار ساله هم 
شويم باز هم با چشم هاي هميشه نگران دنبالمان 
كرده و با مويه ها و دعاها و اشك هايشان هر صبح 
ما را به سوي خيابان بدرقه مي كنند. وقتي اين 
يلدا سر سازگاري ندارد و زندگي ميان شاخه هاي 
ُتُنك به فرداهاي خوش رنگ مي انديش��د بهتر 
است تنها در خيال س��ر از گونه هاي سرخ پدر 
دربياوريم و دلمان به حال خودمان و همه آنها 

كه دوستشان داريم بسوزد.
اين يلدا هم خواهد گذش��ت و به قيد حيات ما 
مي مانيم و بنفش��ه هايي كه در پايان زمستان 
دست تكان خواهند داد و شروع فصلي اميدبخش 

را زير گوش هايمان نجوا خواهند كرد.

ابالغ ممنوعيت تردد خودروهاي شخصي از ساعت ۲۰ 
استاندار تهران مصوبه ممنوعيت تردد 
خودروهاي شخصي در روزهاي شنبه و 
يكشنبه در تهران را ابالغ كرد. انوشيروان 
محس��ني بندپ��ي در تش��ريح اب��الغ 
ممنوعيت تردد خودروهاي ش��خصي 
در روزهاي شنبه و يكشنبه از ساعت ٢٠ 
الي ٤ بامداد گفت: مصوبه ستاد ملي كرونا 
مبني بر ممنوعيت ت��ردد خودروهاي 

شخصي از ساعت 2۰ الي ۴ بامداد در روزهاي شنبه و 
يكشنبه هفته آينده همزمان با شب يلدا به دستگاه هاي 
ذي ربط ابالغ شده است. او افزود: شرايط استان تهران 
به لحاظ بيماري كرونا به شدت ناپايدار است و همانطور 
كه بارها گفته شده شرايط نارنجي در استان تهران به 
لحاظ نزديكي و پيوستگي شهرهاي اين استان به منزله 

شرايط قرمز است لذا بارديگر از شهروندان 
فهيم استان تهران درخواست مي كنم تا 
همانند ديگر آيين هاي مل��ي نظير روز 
۱۳فروردي��ن كه با ه��دف قطع زنجيره 
بيماري كرون��ا در منازل خود ماندند اين 
بار نيز در دو روز منتهي به ش��ب يلدا در 
روزهاي ش��نبه و يكشنبه هفته پيش رو 
ياريگر ما در اجراي دقيق مصوبات ستاد 
ملي كرونا باش��ند. بنا به مصوبه ستاد ملي كرونا مقرر 
شد روزهاي شنبه و يكشنبه 2۹ و ۳۰ آذرماه، اصناف 
از ساعت ۱۸ تعطيل و تردد خودروهاي شخصي نيز در 
اين دو روز، از ساعت 2۰ تا ۴ بامداد ممنوع شود و اين 
مصوبه به دستگاه هاي ذي ربط در استان تهران ابالغ 

شد و در روزهاي فوق عملياتي خواهد شد.

شهادت ۴۶ مدافع سالمت در تهران
به گفته فرمانده ستاد عمليات مديريت 
بيماري كرونا در كالنش��هر تهران، در 
تهران ۴۶ و در س��اير اس��تان ها 2۰۰ 
شهيد مدافع سالمت از كادر بهداشتي 
و درماني و پش��تيباني وجود دارد. در 
آستانه روز پرستار دكتر زالي فرمانده 
س��تاد عمليات فرمانده��ي مديريت 
بيم��اري كرونا در كالنش��هر تهران و 

مهندس پرويز فتاح رييس بنياد مستضعفان انقالب 
اس��المي با خانواده ش��هداي مدافع سالمت ديدار 
كردند و در حاشيه اين ديدار دكتر زالي در سخناني 
گفت: حجم قابل توجهي از همكاران مختلف در نظام 
سالمت در ۱۰ ماه گذش��ته به فرم سخت بيماري 
كرونا مبتال شدند كه عوارض طاقت فرسايي را تجربه 

كردند. او با اشاره به خواسته خانواده هاي 
شهداي مدافع سالمت از مردم خواست 
بيش از گذشته به رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي و محدوديت ها براي شكست 
زنجيره انتقال ويروس توجه كنند زيرا 
هيچ چيز به ان��دازه همدلي و همگامي 
م��ردم در تحقق اين ه��دف نمي تواند 
كارس��از و تاثيرگذار باش��د . براساس 
گ��زارش روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��كي 
شهيدبهش��تي، فرمانده س��تاد عمليات مديريت 
بيماري كروناي پايتخت از همه ايرانيان خواست براي 
جلوگيري از خستگي و فرسودگي كادر بهداشت و 
درمان با رعايت موازين بهداشتي باعث كاهش بار 

بيماري و شكستن زنجيره ويروس شوند. 

كرونا جان ۱۷۸ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۷۸ بيم��ار ديگر از مبتاليان 
قطعي در 2۴ س��اعت گذشته، شمار 
جانباختگان قطع��ي اين بيماري در 
كش��ور به ۵۳ هزار و 2۷۳ نفر رسيد. 
س��خنگوي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي گفت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي هفت 
ه��زار و ۱2۱ بيمار جدي��د مبتال به 

كوويد ۱۹ در كش��ور شناسايي ش��د و هزار و ۸۵ 
نفر بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد ۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۱۴۵ هزار و 
۶۵۱ نفر رس��يد. سيما سادات الري: خوشبختانه 
تاكنون ۸۶۵ هزار و ۴۷۴ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. همچنين 
۵۶2۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون 
۶ ميليون و ۹۴۴ هزار و ۴۶2 آزمايش تش��خيص 

كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. او 
افزود: در حال حاضر و بر اساس آخرين 
تحليل ها، ۱2 شهرس��تان در وضعيت 
قرمز، 2۸۸ شهرستان نارنجي و ۱۴۸ 
شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند. 
به گفته او، شهرستان هاي زرين دشت 
در استان فارس، بافت در استان كرمان، 
گميشان در اس��تان گلستان، آستارا، 
بندرانزلي، رودسر و تالش در استان گيالن و آمل، 
بهشهر، رامس��ر، گلوگاه و نكا در استان مازندران 
در وضعي��ت قرمز ق��رار دارند. البته تع��داد موارد 
ابتال، بس��تري و مرگ كرونا به نوع رفتار اجتماعي 
مردم بس��تگي دارد. خوشبختانه بسياري از مردم 
به توصيه هاي بهداش��تي عمل ك��رده و تا حدي 
از مهماني ه��ا و دورهمي ها خ��ودداري كرده اند و 
حاصل اين همكاري كاهش موارد ابتال، بستري و 

مرگ و مير كروناست.

ادبیات

كتاب »زاده جرم« مسير باورنكردني زندگي يك رنگين پوست را از آفريقاي 
جنوب��ي در دوران آپارتايد تا پش��ت مي��ز يكي از مطرح تري��ن برنامه هاي 
تلويزيوني امريكا روايت مي كند،  مس��يري كه با ارتكاب يك جرم آغاز شد: 
تولد ترور نوآ. ترور نوآ )Trevor Noah( كمدين و طنزپرداز سياسي اهل 
آفريقاي جنوبي اس��ت. او در كتاب زاده جرم زندگي نامه خود و س��ال هاي 
زندگي در دوران آپارتايد را نوشته است: اصل آپارتايد اين بود مردمي كه در 
اكثريت بودندرا متقاعد كند به هم پشت كنند. نفرت از يكديگر بود، مردم 
را گروه گروه از هم جدا و آنها را مجبور مي كنيد از يكديگر متنفر باش��ند تا 
بر آنها حكومت كنيد. ام��ا زبان روايت با آنكه از تلخي بزرگي مي گويد طنز 
است: »من هر سال قهرمان روز مسابقات ورزشي بودم و مادرم هم هر سال 
جايزه مادران را مي برد. چرا؟ چون هميشه داشت دنبالم مي دويد تا حسابم 
را برسد و من هميشه داشتم از دستش فرار مي كردم تا حسابم را نرسد. هيچ 

كس مثل من و مادرم نمي دويد...«

»زاده ُجرم« 
داستان ُجرمي به نام تولد

هنر

تدوين فيلم سينمايي »زمستان بود« به كارگرداني وحيد پرشاد به نيمه رسيد. 
تدوين فيلم سينمايي »زمس��تان بود« را كاوه ايماني بر عهده دارد و به زودي 
ساير مراحل فني آن آغاز مي شود. در اين فيلم سينمايي كه تهيه آن را كامبيز 
بابايي و بهمن كاميار بر عهده دارند، نازنين بياتي، الهام كردا، محمد امين، داود 
ونداده، رضا كيانيان و شارمين عليمحمدي به ايفاي نقش مي پردازند. در خالصه 
داستان اولين ساخته سينمايي وحيد پرشاد آمده است: »كاش قصه همه مون 
تهش خوب باشه. قشنگ باشه. نه مثل جمعه. دلگير و تلخ. امروز براي من عين 
غروب جمعه بود، انگار زمستون بود« فيلمنامه اين فيلم سينمايي توسط شهاب 
مهربان به نگارش درآمده است. همچنين آرمان فياض در مقام مدير فيلمبرداري، 
محمدرضا قومي طراح گريم، حسين بشاش صدابردار، رضا بابايي مجري طرح، 
س��يد مهدي نريماني مدير توليد، گالره دربندي طراح لباس، مجيد يوسفي 
طراح صحنه، مرضيه زرتشت سرپرست گروه كارگرداني و اميد محمدي مدير 

برنامه ريزي با اين پروژه سينمايي همكاري دارند.

تدوين »زمستان بود«
 به نيمه رسيد

عضو هيات علمي مركز اقيانوس شناسي و علوم جوي خليج فارس عنوان كرد 

فاضالب هاي شهري منبع غني براي تغذيه جلبك هاي مضر 
تعادل| ورود فاضالب هاي تصفيه 
نش��ده به درياها موجب رشد نوعي 
جلبك مي شود كه در نهايت پديده 
كش��ند قرمز را رقم مي زند و خس��ارات زيادي به 
همراه دارد. جهاني كه در آن زندگي مي كنيم رمز 
و رازهاي بس��يار دارد كه با دخالت انسان در روند 
طبيعي آن اين رازها پيچيده تر ش��ده است، مثال 
درياها و اقيانوس ها مانند خشكي ها روند طبيعي 
خود را طي مي كنند اما بشر با دستكاري در آنها اين 
چرخه طبيعي را مختل مي كند كه البته در نهايت 
دودش به چشم خودش مي رود. در اين ميان يكي 
از پديده هايي كه در آب هاي ش��ور و ش��يرين رخ 
مي دهد كشند قرمز يا Red tide است كه با شكوفا 
شدن فيتوپالنكتون هاي مضر در آب  درياها اتفاق 
مي افتد كه در اين ص��ورت بخش زيادي از دريا به 
رنگ قرمز در مي آيد، البته به رنگ هاي سبز و كرم 

نيز مشاهده شده اما به كشند قرمز معروف است.

  كشند قرمز چيست و چرا به وجود   مي آيد؟
كارشناسان عوامل متعددي را در بروز كشند قرمز 
دخيل مي دانند ك��ه از جمله گرماي��ش جهاني، 
افزايش جمعيت شهرهاي ساحلي، افزايش ورود 
انواع پساب هاي خانگي، كشاورزي و دامي تصفيه 
نشده به دريا و تغيير گسترده كاربري هاي ساحلي 
اس��ت، به نظر مي رسد فاضالب ها منبع غني براي 
رشد اين فيتوپالنگتون ها هستند كه امروزه به وفور 
و بدون تصفيه وارد درياها مي ش��ود. زماني كه در 
منطقه اي از دريا كشند قرمز رخ دهد به سرعت رشد 
مي كند و بخش زيادي از سطح آب را در بر مي گيرد 
كه در اين صورت مانع رسيدن نور و اكسيژن به بستر 
دريا مي شود كه باعث خفگي و مرگ حجم زيادي از 
آبزيان مي شود، حتي نوع سمي آن براي انسان هم 
خطرناك است چون اگر حتي بوي نامطبوع آن به 

مشام انسان برسد موجب مسموميت خواهد شد.

  توسعه شهرنشيني و ورود فاضالب به درياها
غالمرضا محمدپور عضو هيات علمي مركز اقيانوس 
شناسي و علوم جوي خليج فارس به مناسبت هفته 

پژوهش در كارگاه سنجش از دور آب هاي دريايي 
و س��احلي پارامترهاي كيفي و فيزيكي آب كه به 
صورت آنالين برگزار شد، گفت: توسعه شهرنشيني 
و ورود فاضالب هاي تصفيه نشده به درياها موجب 
رش��د نوعي جلبك مي ش��ود كه در نهايت پديده 
كشند قرمز را رقم مي زند كه معموال هر ساله شاهد 
رشد اين جلبك ها هستيم، برخي از آنها سمي اند 
كه مي توانند آب آن منطقه را س��مي كنند، اگر در 
آن منطقه اي كه كش��ند قرمز رخ داده آب شيرين 
كن وجود داشته باشد، توكسين جلبك ها از دستگاه 
تصفيه عبور مي كند و آب را سمي خواهد كرد كه 

علت آن هم وجود مواد مغذي است.
او افزود: جلبك ها به حدي رشد مي كنند كه غلظت 
آنها مانع عبور نور به آب مي شوند در نتيجه اكسيژن 
آب كم شده و موجب خفه شدن آبزيان آن محدوده 
آبي مي شود كه مي تواند روي اقتصاد آن منطقه اثر 
بگذارد، حتي اگر كنار درياچه اي كه اين شرايط را 
دارند قدم بزنيد استنشاق بوي نامطبوع آن مي تواند 

انسان را مسموم كند.

  فاضالب موجب رشد جلبك 
محمدپور تاكيد كرد: فاضالب هاي ش��هري منبع 
غني براي تغذيه اين جلبك ها هستند و خروجي 
فاضالب هاي اينچنيني در شهرهاي جنوبي كشور 
زياد اس��ت كه اي��ن فاضالب ها چه ش��هري و چه 
انس��اني بدون تصفيه وارد دريا مي شود، بنابراين 
عوامل انس��اني مواد مغذي زيادي كه بيش از حد 
طبيعي است را وارد آب مي كند و موجب رشد اين 

جلبك ها مي شود.

عضو هيات علمي مركز اقيانوس شناس��ي و علوم 
جوي خليج فارس اظهارداش��ت: البته مي شود با 
استفاده از يك سري مدل ها اين جلبك ها و بروز آنها 
را پيش بيني كرد كه در اين راه مي توان از فناوري 
س��نجش از راه دور كمك گرفت ت��ا پيش بيني و 
پيشگيري از بروز كشند قرمز تا حد زيادي مانع بروز 
تلفات در آبزيان و ضرر اقتصادي جوامع وابسته به 
دريا شود. به گفته اوچندي پيش بروز كشند قرمز 
موجب ش��د تا تمام آب شيرين كن هاي يك شهر 
جنوبي در كشور از كار بيفتد و يك شهر بدون آب 
شود. بنابراين مي توان با استفاده از سنجش از راه 
دور بدون نياز حضور فيزيك��ي در محل اطالعات 
زيادي به دس��ت آورد و اين كار در هر ش��رايط آب 
و هواي��ي هم امكان پذير اس��ت. در واقع از تصاوير 
و داده هاي ماه��واره اي كه از اين روش به دس��ت 

مي آوريم مي توان محيطي زيست را حفظ كرد.
عضو هيات علمي مركز اقيانوس شناس��ي و علوم 
جوي خليج ف��ارس گفت: داده ه��اي ماهواره اي 
در كش��اورزي، درياها، مزارع آبزي پروري، كشند 
سرخ، آلودگي دريا، س��واحل، پيش بيني و پايش 
باكتري ه��اي بيم��اري زا، جبلبك هاي س��مي و 
لكه ه��اي نفتي كاربرد دارد. همچنين تش��خيص 
ريزتري��ن ذارت معل��ق و محل��ول در آب دري��ا و 
رودخانه ها، پايش و حتي پيش بيني شكل گيري 
باكت��ري در آب، آماده كردن م��زارع آبزي پروري 
نسبت به رخداد حمله باكتري هاي مضر، تشخيص 
بيماري هاي آبزي پ��روري و كمك به اقتصاد يك 
منطقه مخصوصا ش��هرهايي كه به منابع دريايي 
وابس��ته اند، با اس��تفاده از داده هاي ماهواره اي به 
روش سنجش از راه دور امكان پذير است. او تاكيد 
كرد: پس تصاوير ماهواره اي مي تواند كمك زيادي 
كند كه در بيش��تر مواقع مي توان داده ها را رايگان 
به دس��ت آورد فقط كافي است كه روش آن را بلد 
باشيد. اين روش تا حدودي دشوار است اما ما توان 
استفاده از اين داده ها را داريم و با اين روش مي توان 
هر روز حجم بيشتري از اطالعات را به دست آورد 
و بايد با برنامه ريزي و آناليز دقيق به درستي از آنها 

استفاده كنيم. 

گزارش

معيشت  بازنشستگان  با  همسان سازي  بهبود  نمي يابد

امیدمافي
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