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مصباح يزدي نماز اقامه كردند

يادداشت- 1

در باب داليل اصلي نوسانات 
بازار سرمايه

بع��د از برخي نش��انه هاي 
نزول��ي روزه��اي اخي��ر در 
ش��اخص ب��ازار س��رمايه، 
در  تحليل ه��ا  برخ��ي 
خصوص ارتب��اط اين نزول 
ب��ا موضوعات منطق��ه اي و 
سياس��ي پرداختند و فراز و 
فرود بازار س��رمايه را ناشي 
از اين تحوالت بيروني ارزيابي كردند. شرايط كالن 
بازار سرمايه حاكي از آن است كه در يك سال و نيم 
اخير قيمت هاي سهام، رشد زيادي را تجربه كردند، 
بخشي از اين رشد طبيعي بوده اس��ت كه برآمده از 
فضاي كلي اقتصاد مثل افزايش قيمت دالر، رش��د 
نقدينگي، تورم و... است، اما بخشي از اين رشد ناشي 
از هجوم مردم به بازار س��رمايه است كه در يك بازه 
زماني محدود، تقاضاه��اي فراوان��ي را در اين بازار 
شكل دادند و اين روند فزاينده تقاضاها باعث رشد و 
جهش شاخص سهام شد. بنابراين اينكه هر از گاهي 
بازار س��هام در مس��ير اصالح قرار بگيرد و قيمت ها 
به س��مت تعديل حرك��ت كنند، موض��وع چندان 
عجيبي نيس��ت و امري محتمل است. طبيعتا مثل 
هر اصالح ديگري اين روند تعديل هم نيازمند بهانه 
و تكانه هايي است. اين بهانه مي تواند اخبار سياسي 
و بين المللي را نيز در بر بگي��رد. به عنوان مثال، يك 
ناو يا كش��تي مي آيد ي��ا م��ي رود، رييس جمهوري 
انتخاب مي ش��ود و رييس جمهور ديگري از صحنه 
سياس��ي خارج مي ش��ود و مجموعه اي��ن تحوالت 
باعث فراز و فرود در بازار مي ش��ود. اينها تلنگر هايي 
است كه به بازار سرمايه وارد مي شود و چنانچه بازار 
ظرفيت تغيير و تحول را داش��ته باشد اين تحوالت 
باعث بروز نوسانات در بازار سرمايه مي شود. اما براي 
چش��م انداز بلندمدت در بازار س��رمايه و نقشي كه 
اسناد باالدس��تي اقتصادي مثل بودجه در تحوالت 
آين��ده بودجه ب��ازي مي كند نيازمن��د تحليل هاي 
دقيق تري هستيم. روز چهارشنبه در كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري نشستي با حضور نمايندگان مجلس، 
كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجل��س، مديران 
بازار سرمايه، س��ازمان خصوصي س��ازي و... برگزار 
شد تا تبعاتي كه بودجه 1400 ممكن است در بازار 
سرمايه ايجاد كند بررسي شوند. دولت در سال آينده 
با كسري بودجه بزرگي روبه روس��ت و براي جبران 
اين كسري بودجه روي بازار سرمايه حساب ويژه اي 
باز كرده است. 3راهكار مش��خص براي جبران اين 
كس��ري از طريق بورس در بودجه پيش بيني شده 
كه شامل انتشار اوراق )اسناد خزانه، سكوك، مرابحه 
و...( دومين راهكار، انتش��ار اوراق سلف نفتي است و 
سومين راهكار هم فروش س��هام و ساير دارايي هاي 
مازاد دولت است. بر اساس تحليلي كه كارشناساني 
چون آقايان عبده، غالمي، پورابراهيمي و بنده دراين 
زمينه ارايه دادند، اغلب كارشناسان با روش فروش 
س��لف نفتي مخالفت كردند كه استفاده از آن نتايج 
مناس��بي در اقتصاد و فضاي بازار س��رمايه به جاي 
نخواهد گذاشت و روش مناسبي براي جبران كسري 
بودجه نيست. در خصوص فروش سهام و واگذاري ها 
نيز نظرات متفاوتي ارايه شد و چهره هايي مثل آقاي 
غالمي كه از پيشكس��وتان سازمان خصوصي سازي 
كش��ور بودند، ضم��ن اينكه اش��اره كردن��د مقوله 
خصوصي س��ازي در اقتصاد ايران نيازمند اصالح و 
به روزآوري اس��ت، بر اين نكته هم تاكيد كردند كه 
اصوال فروش سهام و خصوصي سازي اهداف ديگري 
را دنبال مي كند كه جبران كسري بودجه دولت در 
حوزه اين موارد قرار نمي گيرد. بنابراين تنها گزينه 
روز ميز دولت براي جبران كس��ري بودجه انتش��ار 
اوراق اس��ت كه پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه 
دولت بي��ن 250 تا 300ه��زار ميلي��ارد تومان نياز 
بودجه اي خود را از طريق فروش اوراق جبران كند. 
اين اعداد و ارقام چندان هم از واقعيت دور نيس��ت، 
چرا كه دولت در س��ال 99 تا آخر آذرماه، 130هزار 
ميليارد توم��ان اوراق به فروش رس��انده اس��ت. تا 
پايان سال هم پيش بيني مي ش��ود كه دولت حدود 
50هزار ميليارد تومان ديگر اوراق به فروش برساند. 
يعني تقريبا در س��ال99 با عددي حدود 180 هزار 
ميليارد توم��ان فروش اوراق محقق ش��ود. بنابراين 
عدد 250 تا 300هزار ميليارد توم��ان براي فروش 
اوراق در سال آينده كه مش��كالت از سال جاري به 
مراتب بيش��تر اس��ت، چندان دور از ذهن نخواهد 
بود. اين تحليل را از اي��ن جهت مطرح مي كنم كه با 
توجه به اينكه تجربه اقتصاد اي��ران در فروش اوراق 
در سال 99، تجربه بدي نبود و مش��كلي براي بازار 
سهام ايجاد نشده و حتي برخي شاخص ها با رشد نيز 
مواجه شده اند، دولت اين تجربه را براي سال آينده 
هم تكرار مي كند. حتي اگر در سال آينده تكانه هايي 
در بازار سهام ايجاد شود، اين تكانه ها هيچ ربطي به 
بحث جبران كسري بودجه از طريق فروش اوراق 
نخواهد داش��ت. چون اين اس��تدالل هاي اشتباه 
امسال هم عنوان ش��ده، به نظرم از قبل بايد افكار 
عمومي را متوج��ه اين واقعيت كرد كه نوس��انات 
بازار س��رمايه ارتباط چنداني به انتش��ار و فروش 

اوراق نخواهد داشت.
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 فشار مضاعف 
به مستاجران

اولويت حل مشكل آالينده ها 
در كالن شهرها 

چشم اميد مردم به قوه قضاييه 
براي نجات بورس

مديريت منابع و مصارف ارزي 
براي كاهش سفته بازي

 ماهيت گم شده 
بازار سرمايه

يك��ي از چالش ه��اي جدي 
پي��ش روي اقش��ار كمت��ر 
برخ��وردار و طبقات محروم 
جامعه، مش��كالتي است كه 
در خص��وص ره��ن و اجازه 
خانه با آن دس��ت به گريبان 
هس��تند. مش��كالتي ك��ه 
امني��ت روان��ي و اقتصادي 
خانواده ها را با مسايل متعددي مواجه ساخته و باعث 
بروز مش��كالت عديده اي براي اين اقشار شده است. 
اين در حالي اس��ت كه مجموعه قواني��ن و مصوبات 
حقوقي مرتبط با بحث اجاره و رهن مسكن در ايران 
به صورتي تنظيم شده اند كه اغلب در راستاي منافع 
مالكين و دالالن مس��كن ق��رار مي گيرن��د. در يك 
رس��م و عرف غلط وديعه و رهن مستأجران بر اساس 
قرض الحس��نه و بهاي مل��ك بر اس��اس قيمت هاي 
جاري محاس��به مي ش��ود. بر اس��اس برابر نرخ طال 
تنها از ابت��داي تيرماه كه هر قطعه س��كه بهار آزادي 
000/۶00/۷ بوده اس��ت تاكنون كه هر س��كه بين 
11تا 12ميليون تومان در نوس��ان است، 42 درصد 
ارزش و قدرت خريد وديعه مس��تأجران از بين رفته 
اس��ت و در اثر تورم افسارگس��يخته قيمت مس��كن 
در يك بازار كامال رها ش��ده ح��دود 20 تا 30 درصد 
افزايش قيمت داشته اس��ت. اين يعني شكاف ۶0 تا 
۷0 درصدي در قدرت خريد مس��تأجران. به عبارت 
روشن تر شاخص هاي اقتصادي كش��ور به طور كلي 
طبقات كمتر برخوردار را فقير تر و اقشار برخوردار را 
دارا تر مي كند. اين روندي اس��ت كه در صورت تداوم 
باعث بروز ش��كاف هاي طبقاتي گس��ترده در كشور 
خواهد شد و نظام طبقاتي كشور را با تغييرات بنيادين 
مواجه خواهد كرد. بر اساس اين مدل اقتصادي، بخش 
قابل توجهي از طبقه متوسط كشور به عنوان حامالن 
ارزش هاي جامعه در حال نزول ساختار طبقاتي خود 
هستند. رده هاي باالتر طبقه متوسط در حال نزول به 
بخش مياني طبقه متوسط و بخش مياني اين طبقه 
در حال نزول به بخش پاييني طبق متوسط هستند. 
ضمن اينكه اقشار پاييني طبقه متوسط در حال نزول 
به طبقات محروم تر جامعه هس��تند. اتفاقي كه براي 
طبقات محروم در اين معادله رخ داده اس��ت، پرتاب 
آنان به سمت فقر مطلق و مشكالت معيشتي عديده 
اس��ت. اين تغيير و تحول در نظ��ام طبقاتي به خوبي 
در حوزه مسكن قبل رديابي اس��ت. افرادي كه تالش 
مي كردند در نقاط بااليي ش��هر خانه اجازه كنند، اين 
روزها ناچار به حضور در مركز ش��هر هس��تند. ضمن 
اينكه مستاجراني كه قبال توانايي رهن خانه در مركز 
شهر را داشتند امروز ناچار به حضور در مناطق جنوبي 
شهر شده اند و مس��تاجران جنوب شهري به مناطق 
ادامه در صفحه 5 حاشيه اي شهر كوچ كرده اند.   

بارها به اين نكته اشاره كرده ام 
كه مش��كالت ام��روز، نتيجه 
گذشته  تصميم س��ازي هاي 
اس��ت. اگ��ر ام��روز وضعيت 
كيفيت ه��واي ته��ران باعث 
انتقاد ش��هروندان شده است 
به دليل كاس��تي هايي اس��ت 
كه از گذشته تا به امروز ايجاد 
شده اند. در شرايطي كه اين روزها موضوع آلودگي هواي 
تهران و برخي از كالن ش��هرها بازتاب ه��اي فراواني در 
افكار عمومي و رسانه ها پيدا كرده است، به نظر مي رسد، 
مهم ترين دلي��ل بروز ي��ك چنين وضعيت��ي برآمده از 
ايرادات و اشكاالتي باشد كه اقتصاد و مديريت كشور در 
خصوص سرمايه گذاري در روند كلي مقابله با آاليندگي ها 
از آن برخوردار هس��تند. به عبارت روشن تر براي بهبود 
شاخص هاي كيفيت هوا نيازمند س��رمايه گذاري هاي 
پايدار و مول��د در حوزه مقابل��ه با آلودگي ه��وا و بهبود 
شاخص هاي محيط زيست كشور هستيم. براي تحليل 
و ارزيابي اين روند س��رمايه گذاري باي��د ديد آيا كمبود 
قانوني در اين زمينه وجود دارد يا اينكه اقتصاد، مديريت 
و برنامه ريزي كش��ور در حوزه مس��ائل اجرايي نيازمند 
بهبود عملكرد است. واقع آن است كه در قوانين باالدستي 
ادامه در صفحه 6 گزاره هاي مناسبي براي...  

سال 1399 براي بازار بورس 
يك سال استثنايي است، بازار 
هم باالي باال را ديد و هم پايين 
پايين. شاخص به 2 ميليون 
و100 هزار واحد رس��يد و تا 
يك ميليون 300 هزار پايين 
آمد، نوشتن اين اعداد ممكن 
است ساده باشد و تنها زحمت 
فش��ردن چند دكمه كيبورد را براي نويس��نده داشته 
باشد، اما در عمل سرمايه بس��ياري از مردم را به باد داد، 
خيلي ها در اوج بازار بورس يعني در مرداد ماه از آن خروج 
نكردند يا به اميد ادامه روند صعودي به آن وارد ش��دند، 
اما به يك باره ورق بازگشت، ورقي كه دست مردم نبود و 
حقوقي ها با همتي بي نظير شروع به عرضه آبشاري سهام 
كردند تا روند صعودي را به روند نزولي بدل كنند، چرا؟ 
ما هم دليل علمي آن را نمي دانيم، وقتي همه به افزايش 
قيمت ها اميد بسته بودند و س��رمايه هاي حقيقي وارد 
بازار مي شد، چرا به يك باره روند تغيير كرد، نمي دانيم. 
خيلي ها به اين اميد كه بازار برمي گردد سرمايه خود را 
خارج نكردند، اما بس��ياري از افراد نيز اي��ن صبوري را 
نداشتند و اميد خود را از بورس قطع كردند تا در بازارهاي 
ديگر به دنبال جبران ضرر و زيان خود باشند. بازار آنقدر 
ادامه در صفحه 6 باال و پايين شد تا اين... 

بدون ش��ك مديريت مصارف 
ارزي كش��ور با در نظر گرفتن 
ارزي  درآمده��اي  كاه��ش 
بايد ب��ه گونه اي باش��د كه ارز 
حاصل از صادرات براي تأمين 
كاالهاي ضروري استفاده شود 
و در اين زمينه نياز است تا بانك 
مركزي نيز تمام تالش خود را 
به كار بندد تا با امكانات محدود خود بهترين تصميمات 
را در اين زمين��ه اخذ كند. لذا بايد ب��راي مديريت منابع 
ارزي، اولويت بندي، حذف درخواس��ت هاي غيرضرور و 
محدوديت هاي وارداتي مدنظر ق��رار گيرد. تحريم هاي 
يكجانبه امريكا محدوديت هايي را مرتبط با منابع ارزي 
بانك مركزي ايران ايجاد كرد كه اين كار با كسري هايي در 
تامين آن براي بسياري از تقاضاها همراه شد.كسري هاي 
مورد اش��اره، دولت را مجبور كرد كه با توجه به نيازهاي 
جامعه و ضرورت ها، تخصي��ص ارز را اولويت بندي كند. 
برهمين اساس كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي 
و... زودتر از ساير كاالها مدنظر قرار گرفت، در واقع دولت و 
بانك مركزي با اين كار جهت كنترل شرايط روند بهينه اي 
را در پيش رو قرار دادند. برخي از كش��ورها به دليل ترس 
از تحريم هاي امريكا قسمتي از منابع ارزي ايران را بلوكه 
ادامه در صفحه 3 كردند و... 

با حرف نمي ت��وان بورس كاال 
را رونق بخش��يد و اين بازار را 
به جايگاه واقعي خود رس��اند. 
نماينده مجلس يا وزارت صمت 
نبايد با قيمت گذاري دستوري 
ماهيت بورس را زيرسوال ببرد 
و ب��ه هرحال ماهي��ت بورس 
تقابل عرضه و تقاضا و تعيين 
قيمت است. متاسفانه ما شاهد تصميم گيري همه جانبه 
براي بورس كاال هستيم و با اين تصميم گيري ها بورس 
كاال هويت واقعي خود را از دست مي دهد. تمامي بورس ها 
خصوصا بورس كاال يك محل براي تقابل عرضه و تقاضا و 
كشف قيمت است و اين مورد نبايد به صورت دستوري 
انجام گيرد و بايد مس��ووالن اجازه دهند قيمت گذاري 
در يك اقتصاد آزاد و براساس عرضه و تقاضا و مولفه هاي 
اقتصادي ص��ورت گيرد. س��هامداران از عرضه ش��ديد 
و بي حد و اندازه در بازار ترس��يده اند، اين امر باعث شد تا 
از چند روز گذش��ته نقدينگي بيش��تر به س��مت سهام 
ش��ركت هاي كوچك ورود كند. اكنون به نظر مي رسد 
بازار در حال تغيير روند معامالت بوده و قرار است دوباره 
نقدينگي به سمت سهام شركت هاي بزرگ پيش رود. با 
توجه به اينكه سهام شركت هاي كوچك به نقطه قيمتي 
ادامه در صفحه 5 بااليي و... 

يادداشت روز

1۷درص��دي  ب��االي  رش��د 
نقدينگي، رش��د 25درصدي 
بدهي دولت و رشد 4۷درصدي 
س��پرده هاي ديداري در نيمه 
نخست سال 99 نشان مي دهد 
كه همچنان تحت تاثير كسري 
بودجه و منابع درآمدي دولت، 
بدهي دولت در ح��ال افزايش 
است و به دليل تورم نياز واحدهاي اقتصادي افزايش يافته 
و بانك ها اقدام به تسهيالت بيشتر و خلق پول و نقدينگي 
بيشتر كرده اند و ضريب فزاينده نيز به ۷.8 رسيده است. 
مردم نيز براي خريد و فروش و معامله در بازارهاي مختلف 
سهام و ملك و خودرو، ارز و طال تمايل به سپرده ديداري 
و پول بيشتر دارند و رشد س��پرده هاي بلندمدت و شبه 
پول كمتر از رشد س��پرده ديداري بوده است. اين نكات 
نش��ان دهنده افزايش نقدينگي و تورم و ش��اخص هاي 
پولي و بانكي درنتيجه رش��د مخارج دولت، رشد مخارج 
اقتصاد، پايين بودن بهره وري در واحدهاي اقتصادي و اثر 
آن بر كاهش ارزش پول ملي اس��ت و در نتيجه به صورت 
زنجيره اي روي تس��هيالت دهي بانك ها، نياز واحدهاي 
اقتصادي، كس��ري بودجه دولت، پايين بودن بهره وري، 

رش��د نقدينگي و تورم و ارزش پول ملي اث��ر مي گذارد و 
تورم بيشتر نياز به انتشار و خلق پول و تزريق بيشتر پول 
را موجب مي شود.  برخي صاحب نظران معتقدند كه يكي 
از داليل افزايش نقدينگي و كاهش پايه پولي كشور شوك 
ناش��ي از بحران كرونا بوده اس��ت. در خرداد ماه ما شاهد 
افزايش پايه پولي به ميزان 40درص��د بوده ايم كه اكنون 
بعد از ۶ ماه، اين رقم به 5درصد كاهش يافته است. دليل 
آن رشد ناگهاني اوليه هم بحث كرونا بود و ارقامي مثل ۷5 
هزار ميليارد پولي كه براي كسب وكارها و معيشت تعيين 
شده بود كه همگي باعث شد تا بانك مركزي ميزان ذخاير 
قانوني بانك ها را پايين بياورد ت��ا آنها اين منابع را بتوانند 
برداش��ت كنند. امري كه خواه ناخواه باعث افزايش پايه 
پولي و رشد نقدينگي شد. لذا مي توان ابزارها و اهرم هايي 
را ايجاد كرد تا براساس آن بانك مركزي را در پرداخت ها 
محدود كرد تا دولت مجبور شود از محل صرفه جويي در 
هزينه هاي خود و ش��ركت هاي دولت��ي، منابع موردنياز 
خود را كسب كند. الزام دولت براي حركت به سمت منابع 
جديد در بودجه نيز راهكار ديگر اس��ت. دولت در بودجه 
1400 بخشي از منابع را تغيير داده است. همچنين بخشي 
از منابعي كه از صندوق توسعه ملي به صورت غيرمستقيم 
برداش��ت مي كرد، حذف شده اس��ت. بنا است كه حدود 

50 هزار ميلي��ارد تومان از طري��ق صرفه جويي و كاهش 
تخصيص باشد و معموال اولين كاهش تخصيص در بودجه 
عمراني اتفاق مي افتد. از سوي ديگر دولت بالغ بر 5۷ هزار 
ميليارد تومان اوراق عرضه مي كند كه اين به آن معنا است 
كه در صورت تحقق، با افزايش مجدد ميزان فروش اوراق 
قرضه، ميزان بدهي انباشته دولت افزايش مي يابد. پارسال 
تس��ويه اوراق مختلف بده��ي دولت و سررس��يد آنها در 
محدوده 40  هزار ميليارد تومان بود، امسال پيش بيني و 
پيشنهاد دولت در اليحه بودجه، 104 هزار ميليارد تومان 
اس��ت. يعني ما 104 هزار ميليارد تومان بابت تسويه اين 
اوراق در سررسيد و س��ود آنها بايد بپردازيم و اين عدد هر 
سال افزايش پيدا مي كند كه همه اينها منجر به كاهش 
ارزش پول ملي خواهد شد. ضرورت بازنگري در مديريت 
صندوق هاي بازنشستگي نيز نكته ديگري است كه بايد به 
آن توجه شود. متاسفانه صندوق هاي بازنشستگي دولت 
به دليل عدم كاركرد درست نظام مديريتي دچار چالش 
شده اند. وي اظهار كرد: به طور خالصه مشكل اقتصاد ما 
نظام مديريتي اس��ت و نه شخص و جناح، چراكه مشكل 
اين صندوق ها مربوط به جناح خاصي نيست بلكه نظام 
مديريتي ما مشكل دارد، چراكه وقتي اين صندوق ها و در 
كنار آن صنايعي مثل خودروس��ازي حياط خلوت دولت 

مي ش��ود و انواع پس��ت ها و مديران بدون كارايي در آنها 
حضور پيدا مي كنند، نبايد انتظار حل مشكل را داشت. در 
اين حالت، صندوق بازنشستگي نمي تواند پرداختي هايش 
را انجام دهد و درآمدها و س��رمايه هايش به س��وددهي 
مناس��ب نمي رس��د و دولت مجبور مي ش��ود مثل سال 
قبل كه 42 هزار ميليارد تومان به صندوق ها كمك كرد، 
امسال نيز بالغ بر ۷3 هزار ميليارد تومان كمك كند و اين 
يعني افزايش هزينه هاي دولت كه اين افزايش هاي بدون 
پش��توانه، باعث تورم و كاهش ارزش پول ملي مي شود. 
موضوع تقويت پ��ول ملي را بايد به ص��ورت مجموعه اي 
در حوزه تقويت ثب��ات اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي، 
امنيتي و ديپلماس��ي بين المللي ديد و در كنار آن بحث 
مربوط به افزايش صادرات غيرنفت��ي و همان طور كه در 
اقتصاد مقاومتي داريم، درون زا كردن اقتصاد و همچنين 
جلوگيري از خام فروش��ي را مدنظر قرار داد تا بتوانيم اين 
چرخه معيوب را اصالح كنيم. در اين مس��ير، بايد نظام 
مديريتي ما س��اختارمند و شايسته س��االر باشد. يعني 
انتخاب ها براساس كارنامه عملكرد باش��د. در اين حالت 
مي توانيم به ارزش پول ملي كمك كنيم. صادرات كاالي 
خام مواد پتروشيمي يعني اهداي اشتغال و ارزش افزوده به 
ادامه در صفحه 3 كشورهاي واردكننده كه... 

مجتبي يوسفي

محسن شمشيري

عليرضا تاج برحجت اهلل فرزانيروح اهلل مهرجو

اثر مخارج دولت و بخش هاي اقتصادي بر رشد شاخص هاي پولي 

 صفحه 5

مجيد گودرزي



»اولين جلسه بررس��ي جزئيات اليحه بودجه ۱۴۰۰ 
در كميس��يون تلفيق با حضور نماين��دگان عضو اين 
كميسيون و مسووالني از مركز پژوهش هاي مجلس، 
ديوان محاس��بات، س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، 
اتاق هاي س��ه گانه، قوه قضاييه و ستاد كل نيروهاي 
مسلح برگزار ش��د.« اين خبري است كه روز گذشته 
از سوي سخنگوي كميس��يون تلفيق مجلس اعالم 
شد. خبري كه نشان مي دهد بررسي يكي از مهم ترين 
بخش هاي بودجه ۱۴۰۰ در كميسيون تلفيق آغاز شده 
و در روزهاي آينده ادامه خواهد داشت. با توجه به اينكه 
در روزهاي گذشته، بحث درباره درآمدهاي پيش بيني 
شده از سوي دولت در اليحه بودجه به چالشي مهم در 
مس��ير تصويب قانون بودجه در هفته هاي آينده بدل 
شده، آنچه كه كميسيون تلفيق درباره آن به جمع بندي 
برسد، تا حد زيادي مسير بودجه را مشخص مي كند. 
با وجود آنكه اينكه اين كميسيون در روزهاي گذشته، 
كليات بودجه را در يك راي گيري نزديك به تصويب 
رساند اما به نظر مي رس��د هنوز ابهامات درباره ميزان 
درآمدهاي دولت و نحوه محاسبه آنها بر جاي خود باقي 
اس��ت. هرچند در نامه اي كه رييس جمهور به رييس 
مجلس نوشت دولت تالش كرد بخشي از ابهامات به 
وجود آمده در اين مسير را برطرف كند اما صحبت هايي 
كه در روزهاي گذش��ته از س��وي نمايندگان مجلس 
مطرح شده نشان از آن دارد كه احتماال دولت براي جلب 
نظر نمايندگان، بايد بيش از اين از طرح ابتدايي خود 
عقب نشيني كند. در نگاه نخست، بخشي از دغدغه هاي 
نماين��دگان مجلس، مربوط به ثب��ات در درآمدهاي 
مالياتي دولت و درآمدهايي است كه از كسب و كارها 
و فعاالن اقتصادي گرفته خواهد شد. با توجه به شيوع 
ويروس كرونا و فشاري كه تحريم ها و ركود اقتصادي 
بر مشاغل ايجاد كرده، به نظر مي رسد نظر مجلس بر 
افزايش نيافتن پيش بين��ي از محل درآمدهاي دولت 
در اين حوزه باش��د. رحيم زارع سخنگوي كميسيون 
تلفيق روز گذش��ته گفت: طبق مصوبه كميس��يون 
تلفيق مجلس مقرر ش��د ماليات بر اجاره و مستغالت 
همانند سال هاي گذشته باشد و بر اين اساس نسبت به 
سال ۹۹ افزايش نخواهد داشت و درآمد دولت در اين 
زمينه ثابت خواهد بود. همچنين در اين جلسه ماليات 
بر اشخاص حقوقي غيردولتي، ماليات بر حقوق ها به 
صورت پلكاني كه در خواس��ت مجلس بود، ماليات بر 
خودروهاي لوكس، ماليات بر خانه هاي خالي و كاهش 
نرخ تعرفه هاي ورودي كاالهاي اساسي جهت بررسي 
و كارشناسي بيشتر به كميته هاي تخصصي ارجاع شد. 
همچنين در مورد حقوق ها ب��ه دليل اينكه در برخي 
موارد عدالت مالياتي وجود ندارد، تا س��قف ۴ ميليون 
تومان معافيت پيش بيني شده و از ۴ ميليون به باال، به 
صورت پلكاني نرخ را افزايش خواهيم داد. محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز 
گفته: برنامه ريزي هاي صورت گرفته در بودجه براي 
ش��رايط ركود اقتصادي در جامعه هدفگذاري ش��ده 
است. در اليحه بودجه، درآمد هاي ناشي از مولدسازي، 

جايگزين درآمد هاي غير قابل اتكاء مي شود. در بودجه 
سال آينده، معافيت هاي مالياتي بيشتر مي شود و ما 
برنامه اي براي افزايش مالي��ات نداريم. پورابراهيمي 
در خصوص استفاده دولت از بازار سرمايه در بودجه 
۱۴۰۰ گفت: دولت مقرر كرده در بودجه سال آينده ۹5 
هزار ميليارد تومان از فروش سهام، درآمد كسب كند كه 
با توجه به افزايش حجم بازار سرمايه و در صورت سود آور 
بودن سهام، اين رقم دور از دسترس نيست. دولت رقمي 
نيز براي فروش اوراق در نظر گرفته كه اين رقم در بودجه 
باال در نظر گرفته شده و ممكن است تغييري در آن داده 
شود. ميزان درآمد هاي دولت در كميسيون تلفيق در 
دست بررسي است و بايد تا يك هفته آينده بسته شود.

    تداوم ابهام در درآمد نفتي
در كن��ار درآمدهاي پايداري ك��ه در دو حوزه ماليات و 
فروش اوراق تعريف مي شوند و به نظر مي رسد نمايندگان 
مجلس در رابطه با آنه��ا، نظرات خاص خود را خواهند 
داش��ت، موضوع درآمدهاي نفتي دولت نيز همچنان 
محل بحث و چالش جدي است. دولت اعالم كرده كه 
در صورت كنار رفتن تحريم ها، توان فروش 2.3 ميليون 
بشكه نفت را خواهد داشت و به اين ترتيب درآمدي ۱۹۹ 
هزار ميليارد توماني از اين مسير به دست خواهد آورد. 
دولت همچنين گفته كه بخشي از اين درآمد پيش بيني 
شده را از محل فروش اوراق نفت در داخل كشور به دست 
مي آورد كه سقف آن 7۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني 
شده است.  مش��ابه اين طرح در سال جاري نيز مطرح 

شده كه دولت از آن به گشايش اقتصادي ياد مي كرد اما 
با مخالفت مجلس اجرايي نش��د و حاال در بودجه سال 
آينده نيز ابهام هاي نمايندگان آغاز شده و حاال صحبت 
از پادرمياني ش��وراي نگهبان نيز مطرح ش��ده است. 
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس و 
عضو كميسيون تلفيق، درباره يكي از محورهايي كه در 
بودجه پيشنهادي دولت مشكل آفرين است و احتمااًل 
كميسيون تلفيق آن را حذف خواهد كرد، گفت: اوراق 
پيش فروش نفت در واق��ع پيش فروش كردن كااليي 
است كه موجود نيست يعني كااليي فرضي به فروش 
مي رسد و در نهايت سود آن كاال نيز داده مي شود اين 
همان طرحي بود كه آقاي رييس جمهور قصد تصويب 
آن در جلس��ه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا را داشت كه در آنجا با مخالفت رو به رو شد اما آن را 
در اليح��ه آورده و تاكيد كرده كه از 2۰۰ هزار ميليارد 
توماني كه براي فروش نفت ديده شده است هر مقدار 
محقق نشد پيش فروش نفت ديده شود يعني سود افراد 
واريز شود اما نفتي جابه جا نمي شود. مشخص است كه 
اين يك معامله صوري اس��ت. حاجي دليگاني درباره 
راهكارهاي افزايش منابع بودجه ۱۴۰۰، گفت: دولت 
حدود ۹ ميليارد دالر ارز ۴2۰۰ توماني در اليحه آورده 
است. نظرات گوناگون است اما ما معتقديم منابع حاصل 
از تبديل ارز به ريال به حساب مردم واريز شود و قدرت 
خريد مردم براي آن كاالي اساسي كه قرار است به آن ارز 
۴2۰۰ داده شود از طريق واريز اين يارانه به حساب خود 
مردم، افزايش يابد؛ به اين ترتيب مديريت را در اختيار 

مردم قرار مي دهيم. شيوه فعلي حواشي و فساد اقتصادي 
زيادي را ايجاد كرده است. وي در پاسخ به اين سوال كه 
برخي نمايندگان اعالم كردند با شوراي نگهبان درباره 
اصالح اساسي بودجه مذاكراتي صورت گرفته آيا اين 
موضوع صحت دارد يا خير، گفت: بله، مذاكراتي با شوراي 
نگهبان صورت گرفته است. اين شورا نيز در چارچوب 
اصالح ساختار بودجه كه قرار بود دولت انجام بدهد اما 
انجام نداد، گفته است كه تغييرات را مي پذيرد. قاعدتًا 
ميزان تغييراتي كه به واسطه اصالح ساختار بودجه ايجاد 
مي شود قابل توجه خواهد بود. حاجي دليگاني در پاسخ 
به سوال ديگر مبني بر اينكه آيا تغييرات اساسي خالف 
قانون اساسي نخواهد بود، تش��ريح كرد: چون اصالح 
ساختار بودجه دستور مستقيم رهبري بوده و به عنوان 
سياست هاي كالن اقتصادي مطرح شده است هركسي 
در آن مسير حركت كند راه درستي رفته است. در حال 
حاضر كه دولت آن مسير را نرفته مجلس مي تواند اين 
مسير را برود و خالف قانون اساسي نيست. مذاكرات با 
شوراي نگهبان نيز در اين چارچوب بوده و مطرح شده 
كه اگر اصالحات در اين چارچوب باشد ايرادي گرفته 
نخواهد ش��د. هرچند هنوز مشخص نيست خواسته 
مجلس از شوراي نگهبان به چه شكل مطرح شده و اين 
شورا در نهايت چه نظري خواهد داد اما آنچه قطعي به 
نظر مي رسد تداوم اختالف نظرها ميان مجلس و دولت 
است و همين امر سرنوشت بودجه را در فاصله كمتر از دو 
ماه تا اسفند كه زمان تصويب قانون بودجه است، شرايط 

را پيچيده تر مي كند.
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پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت آيت اهلل مصباح يزدي

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم رباني، 
فقيه و حكيم مجاهد، آيت اهلل مصباح يزدي را تسليت 
گفتند. متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم رباني، فقيه 
و حكي��م مجاهد، آيةاهلل آقاي حاج ش��يخ محمدتقي 
مصباح يزدي را دريافت كردم. اين، خسارتي براي حوزه  
علميه و حوزه معارف اس��المي است. ايشان متفكري 
برجسته، مديري شايسته، داراي زبان گويايي در اظهار 
حق و پاي با استقامتي در صراط مستقيم بودند. خدمات 
ايشان در توليد انديشه  ديني و نگارش كتب راه گشا، و 
در تربيت شاگردان ممتاز اثرگذار و در حضور انقالبي در 
همه  ميدان هايي كه احساس نياز به حضور ايشان مي شد، 
حقاً و انصافاً كم نظير است. پارسايي و پرهيزگاري خصلت 
هميشگي ايشان از دوران جواني تا آخر عمر بود و توفيق 
سلوك در طريق معرفت توحيدي، پاداش بزرگ الهي 
به اين مجاهد بلندمدت است. اينجانب كه خود سوگوار 
اين برادر قديمي و عزيز مي باش��م، به خاندان گرامي و 
فرزندان صالح و ديگر بازماندگان ايشان و نيز به شاگردان 
و ارادتمندان اين معّلم بزرگ و به حوزه  علميه تسليت 
عرض مي كنم و عّلو درجات ايشان و مغفرت و رحمت 

الهي را براي ايشان مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي
۱۳ديماه۱۳۹۹

همچنين رهبر انقالب سحرگاه ديروز بر پيكر آيت اهلل 
مصباح يزدي نماز اقامه كردند. سحرگاه ديروز )شنبه ۱3 
دي ماه(، رهبر معظم انقالب بر پيكر آيت اهلل مصباح يزدي 
در حياط دفتر رهبري، نماز اقامه كردند. مراسم وداع با 
پيكر آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي نيز صبح ديروز 
در حرم عبدالعظيم حسني برگزار شد. نماز ميت توسط 
آيت اهلل محمد محمدي ري شهري توليت آستان مقدس 
حرم عبدالعظيم حسني )ع( اقامه و پيكر آيت اهلل مصباح 

براي تشييع به قم منتقل شد.

جايگاه محروميت زدايي
در بودجه 1400

نماينده م��ردم همدان و فامنين در مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ بسيار خاص است و در 
آن به موضوع محروميت زدايي از مناطق كمتر برخوردار 
به صورت ويژه توجه شده است. حميدرضا حاجي بابايي 
اظهار داشت: در ليست بودجه استاني، مناطق محروم 
كشور با اولويت در صدر قرار دارند و اين موضوع موجب 
گاليه برخي استان ها شده بود كه موضوع را براي آنها 
شفاف سازي كرديم.  وي با بيان اينكه محروميت زدايي 
در بودجه ۱۴۰۰ جايگاه وي��ژه اي دارد، گفت: مناطق 
محروم و اس��تان هاي نفت خيز مثل ايالم و خوزستان 
بهره بيشتري از اعتبارات توازن منطقه اي و درآمدهاي 
نفتي خواهند برد. نماين��ده مردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: بودجه سال 
آينده كشور به داليل مختلف داراي ويژگي هاي خاصي 
است و با تمام بودجه بندي سال هاي گذشته تفاوت دارد. 
حاجي بابايي افزود: خاص بودن بودجه ۱۴۰۰ ناشي از 
تحريم هاي اقتصادي و موقعيت ويژه اي است كه كشور 
در آن قرار دارد.  عضو كميسون تلفيق مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد: تالش دول��ت و مجلس بر اين 
معطوف است تا بودجه سال ۱۴۰۰ موجب رشد و ارتقاي 
ش��اخص هاي اقتصادي از جمله ضريب جيني، تورم، 
اشتغال، سرمايه گذاري و بهره وري شده و پاسخگوي نياز 
كشور هم باشد.  او با تاكيد بر اينكه بودجه سال آينده از 
نظر منابع و مصارف در نوع خود خاص محسوب مي شود، 
گفت: در كميسيون برنامه و بودجه ۱3 حكم در ساختار 
بودجه را اصالح و مص��وب كرده ايم كه اكنون در حال 
بحث و بررسي در شوراي نگهبان است. حاجي بابايي 
تصريح كرد: اين احكام در صورت تاييد توسط شوراي 
نگهبان، تغيير و تحوالت اساس��ي در بودجه ريزي كل 
كشور به ويژه بودجه استاني ايجاد مي كند.  نماينده مردم 
همدان در خانه ملت با اشاره به سابقه طوالني خود در 
كميسيون تلفيق گفت: از سال ۱375 در اين كميسيون 
براي تصويب بخش هاي مختلف بودجه كشور تالش 
كرده و از هيچ كوشش��ي دريغ نكرده ام. وي از مديران 
دس��تگاه هاي اجرايي خواست موارد و موانع موجود بر 
سر راه پروژه هاي ملي و استاني را به موقع اطالع رساني 
كنند تا مجمع نماين��دگان بتوانند تغييرات الزم را در 
رديف هاي بودجه لحاظ كنند. به گفته حاجي بابايي، 
ممكن است اعتبار پيش بيني شده كفاف تمام هزينه ها 
را ندهد اما اين كمبودها جبران مي شود بطوري كه امسال 
در جريان سفر نوبخت معاون رييس جمهوري و رييس 
سازمان برنامه و بودجه كشور به همدان 3۰۰ ميليارد 
تومان اعتبار براي تكميل پروژه هاي در دس��ت اجراي 

اين استان اختصاص يافت.

كرونا هزينه زندگي كارگران را 
دو برابر كرد

حميدرضا امام قلي تبار با اش��اره ب��ه اينكه هزينه هاي 
كارگران در زمان كرونا 2 برابر شده است گفت: توزيع 
ناعادالنه ثروت در كشور باعث افزايش فاصله طبقاتي 
شده اس��ت و اكثريت جامعه را به س��وي دهك هاي 
پايين تر سوق داده است. حميدرضا امام قلي تبار، درباره 
مشكالت معيشتي و دستمزد كارگران گفت: از زمان 
شيوع ويروس كرونا، نگاه دولت به جامعه كارگري فرق 
داشت. واحدهاي بازرگاني و ادارات دولتي، در شرايط 
كرونا با كمترين ظرفيت ممك��ن فعاليت مي كردند. 
ام��ا براي جامع��ه توليد و ش��ركت هاي توليدي هيچ 
محدوديتي نگذاشتند.  امام قلي تبار با بيان اينكه مگر 
جامعه كارگري مانند بقيه افراد در خطر نبودند؟ افزود: 
در ميني بوس هاي سرويس كارگران. تعداد كارگران 
بيشتر از ظرفيت ممكن است. در سالن هاي غذاخوري. 
سالن هاي اجتماعات كاري هم فاصله گذاري اجتماعي 
الجرم اجرا نمي شود. تضادي در دستورات دولت وجود 
دارد. تفاوت بس��ياري بين كارمندان دولت و كارگران 
واحدهاي توليدي وجود دارد و ارزشي براي كارگران قائل 
نشدند.  بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور 
ادامه داد: تمام شركت هاي خصوصي و توليدي و بازرگاني 
بهترين سودها را كه در چند سال اخير نداشتند. كسب 
كردند. چون نظارتي روي تأمين مواد اوليه وجود نداشت 
شركت ها تا جايي كه توانستند به سود و منافع رسيدند. 
وي با بيان اينكه در زمان كرونا، هزينه زندگي كارگران دو 
برابر شد گفت: كارگران هيچ وقت هيچ حامي نداشتند. 
با وجود اينكه هزينه هاي آنها زياد شد اما حقوقشان ثابت 
ماند و هرگاه اعتراضي مي كردند. با تهديد براي اخراج 
مواجه مي شدند.  امام قلي تبار ادامه داد: در يك ماه اخير 
با ركود تورمي روبرو هستيم. بازار دچار ركود شده است 
اما قيمت كاالها افزايش مي يابد. قيمت كاالهايي افزايش 
مي يابد كه در زندگي كارگران نقش دارد. اجناسي كه در 
سبد معيشت كارگران است گران شده است. اين مساله 
عقب ماندگي مزدي كارگران را تش��ديد مي كند. اگر 
شرايط به اين سمت پيش رود، تا پايان سال پيش بيني 
تعطيلي زيادي را داريم.  بازرس مجمع عالي نمايندگان 
كارگران كش��ور با بيان اينكه توزيع ناعادالنه ثروت در 
كشور صورت گرفته است گفت: توزيع ناعادالنه ثروت در 
كشور باعث افزايش فاصله طبقاتي شده است و اكثريت 
جامعه را به سوي دهك هاي پايين تر سوق داده است. 
امام قلي تبار افزود: اگرچه كه ره آورد اين موضوع، ركود 
بوده است اما نكته مهم تر و قابل تأمل تر افزايش تورم و 
بالطبع كاهش سطح معيشت خانوارهاست كه آنها را 
مجبور نموده اس��ت تمامي درآمد خود را براي جبران 
هزينه هاي اجاره مسكن و پوشاك و آموزش فرزندان و 
درمان اختصاص دهند و هيچ بودجه اي بابت تأمين مواد 
غذايي حداقلي براي جذب فقط 2۱۰۰ كالري روزانه خود 
و خانوادهايشان نداشته باشند. ادامه دار شدن اين موضوع 
تبعات سنگين اجتماعي و غيره را با خود به همراه دارد كه 
به اعتقاد نمايندگان كارگران، جامعه زيرمجموعه آنان در 
شرايط فعلي به شكل محسوسي درگير همين موضوع 
هس��تند. نماينده كارگران بيان كرد: پيگيري اين 
موضوع و حل اين دغدغه از مطالبات بحق نمايندگان 

كارگران و جامعه زير مجموعه آنهاست. 

ايران ناو هواپيمابر امريكا را
به زيردريايي تبديل مي كند

مشاور و دس��تيار عالي مقام معظم رهبري با اشاره به 
تحركات اخير امريكايي ها در ع��راق با تاكيد بر اينكه 
نيروهاي نظامي ما از اشراف عملياتي و اشراف اطالعاتي 
و آمادگي بااليي برخوردار هستند، گفت: هيچگاه آغازگر 
جنگ نخواهيم بود اما اگر كسي به ايران حمله كند با 
اقتدار و آمادگي كامل جواب مان به صورت مستحكم 
داده خواهد شد. سرلش��كر پاسدار سيديحيي رحيم 
صفوي مشاور و دس��تيار عالي مقام معظم رهبري در 
پاسخ به اين پرسش كه اين يك سال بدون حاج قاسم 
چگونه گذشت، گفت: ش��هدا زنده هستند و ما آنها را 
احساس مي كنيم. ما پژوهش��گاه دفاع مقدس به نام 
سردار سليماني ايجاد كرديم؛ البته اين پژوهشگاه از قبل 
بود اما از وقتي من مسووليتش را عهده دار شدم نامش را 
به نام سردار سليماني تغيير دادم. عكس بزرگي از او در 
دفتر زده ايم و هر روز با او سالم و عليكي مي كنيم. وي 
افزود: به اعتقاد ما شهيدان زنده اند و ما نمي توانيم آنها 
را ببينيم. يك سال از شهادت مظلومانه قهرمان سپاه 
اسالم و امت اسالمي گذشت. اين شهادت مظلومانه را 
به همه ملت هاي مسلمان منطقه، مقام معظم رهبري، 
حضرت ولي عصر)عج( و به مردم قدرشناسي كه فرزندان 
و خدمت گزاران خود را به خوبي مي شناسند تبريك و 
تسليت مي گويم. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني 
بر اينكه شهادت سردار چه تاثيري بر معادالت منطقه 
و بين المللي گذاشت؟ اظهار كرد: ا او 22 سال فرمانده 
نيروي قدس س��پاه بود در اين سال ها جبهه مقاومت 
اسالمي را از لبنان گرفته تا سوريه و افغانستان و يمن 
گسترش داد و ساختار سازي كرد. از مردم خود منطقه 
اس��تفاده كرد و نيروهاي جبهه مقاومت را تجهيزكرد 
و روش جنگيدن با نيروهاي اشغالگر را به آنها آموزش 
دارد. گروه حماس و جهاد اسالمي را در فلسطين تقويت 
كرد. انصافا او دو گروه مجاهدي را كه در فلسطين اشغالي 
هستند، تقويت كرد. اگر بخواهيم از عملكرد او بگوييم 
من مي توانم بگويم در سه صحنه امريكايي ها را شكست 
بزرگ داد؛ صحنه اي كه امريكايي ها و صهيونيس��ت و 
برخي كشورهاي عربي به دنبال اين بودند كه با راه اندازي 
داعش حكومت بشار اسد و عراق را براندازي كنند و برخي 
كشورهاي عربي هم بودند. در مقابل اين ائتالف ايران 
بود و بعد روسيه و سوريه و عراق اضافه شدند و فرمانده 
ميداني كه تدابير مقام معظم رهبري و سياس��ت هاي 
ش��وراي امنيت ملي را در صحنه عمليات در مواجهه 
با داعش��ي هاي برخوردار ازحمايت امريكايي ها انجام 
مي داد، او بود. دستيار عالي مقام معظم رهبري در امور 
نظامي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه تحليل شما 
از تحركات اخير امريكايي ها در عراق چيست، بيان كرد: 
نيروهاي نظامي ايران اش��راف اطالعاتي كامل دارند و 
تمام تحركات نظامي امريكا را از درياي عمان، اقيانوس 
هند، درياي عمان، خليج فارس و حتي پايگاه هايي كه 
در كشورهاي همسايه دارند، رصد اطالعاتي مي كنند. 
نقاط ضعف و اينها را مي دهن��د. نيروهاي نظامي ما از 
اشراف عملياتي و اشراف اطالعاتي برخوردار هستند و از 
آمادگي برخوردار هستند و مي دانند رهبر مقتدري داريم 
كه دستور مي دهد پايگاه عين االسد را با موشك بزنيم. 
هيچگاه آغازگر جنگ نخواهيم بود اما اگر كسي به ايران 
حمله كند با اقتدار و آمادگي كامل جواب مان به صورت 
مستحكم داده خواهد شد. وي افزود: تحليلم اين است 
كه از ضعف شان در حال منفعل شدن است. آنها نگران 
اين هستند كه در سالگرد شهيد سليماني و ابومهدي و 
همچنين شهادت محسن فخري زاده ما عمليات هايي 
را انجام بدهيم. برآورد من اين است كه اينها در حالت 
پدافندي هستند و البته نبايد دشمن را حقير بشماريم. 
نيروهاي ما در كمال اقتدار آمادگي كامل از منافع مان را 
دارند. امريكايي مي دانند نيروهايشان در منطقه بسيار 
آسيب پذير هستند. ايران قادر است ناوهاي هماپيمابر 
امريكايي را ظرف چند ساعت تبديل به زيردريايي كند. 

پيش فروش نفت دوباره مشكل ساز شد

سردار جاللي، رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور: حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني: 

مذاكره با شوراي نگهبان براي اصالح بودجه

اينستاگرام حتي از سيماي سليماني نيز مي ترسددر موج هاي كرونا خوب عمل كرديم
رييس جمهوري گفت: در شرايط فعلي از نظر شيوع كرونا 
به جز چهار شهرستان، اغلب شهرستان ها، زرد و نارنجي 
هستند و با شرايط مساعد و مناسبي مواجه هستيم اما 

اگر رعايت ها ادامه نيابد باز به وضعيت قبل برمي گرديم.
حجت االس��الم و المسلمين حس��ن روحاني در ستاد 
ملي مقابله با كرونا ضم��ن قدرداني از مردم براي رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در ايام فاطمي��ه، گفت: مردم 
عالقه مند بودند كه در ايام شهادت سردار سليماني براي 
اين عزيز، مراسم باشكوه تري در سراسر كشور برگزار كنند. 
از مردم تش��كر مي كنم ضمن ابراز احساسات پاك شان 
نسبت به اين ش��هيد، پروتكل هاي بهداشتي را در همه 

رده ها رعايت كردند.
وي اف��زود: موضوع كرونا يك بيم��اري عادي يا اپيدمي 
معمولي نبود بلكه پاندمي بود كه تقريبا سراس��ر جهان 
را فراگرفت. كرونا يك آزمايش تاريخي براي كش��ورها 
و رهبران كش��ورها نيز بود. برخي از كشورها وقتي اين 
اپيدمي شيوع يافته بود، فقط به فكر مسائل اقتصادي بودند 
و مي گفتند به هيچ عنوان اجازه محدوديت هاي اقتصادي 
را نمي دهيم اما در نهايت، مردم و اقتصادش��ان را گرفتار 
كردند. رييس جمهوري يادآور شد: در برخي از كشورها در 
آغاز اين پاندمي كه هنوز اين ويروس به آنها وارد نشده بود، 
كشورهاي گرفتار و شيوه هاي مقابله را مسخره مي كردند 

كه بعد از مدت كوتاهي آنها دومرتبه گرفتار شدند.
روحاني تأكيد كرد: برخي از كش��ورها فكر مي كردند با 
ايجاد شرايط پليس��ي و قرنطينه سختگيرانه مي توانند 
اين ويروس را در زمان كوتاه كنترل كنند ولي بعد ديدند 
مثمرثمر واقع نش��د و ديدند شرايط قرنطينه طوالني را 

نمي توانند اجرا كنند و ويروس دومرتبه فعال شد.
وي يادآور ش��د: برخي از رهبران پروتكل هاي بهداشتي 
از ماس��ك و فاصله گ��ذاري اجتماعي را به باد مس��خره 
مي گرفتند. در ميان اين كش��ورها مردمي كه همكاري 
بيشتري كرده، اعتماد بيشتري به رهبران شان داشتند 
و رهبران ش��ان توجه به بيماري داشتند، موفق تر عمل 
كردند. رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه در ايران موفقيت 
خوبي در برابر موج اول، دوم و سوم كرونا داشتيم، تاكيد 
كرد: با فعاليت همه ارگان ها ك��ه به صحنه آمدند، موج 
سوم را س��ريعتر از آنچه ديگران پيش بيني مي كردند، 
توانستيم آن را مهار كنيم و به جز چهار شهرستان، اغلب 
شهرستان ها، زرد و نارنجي هستند و با شرايط مساعد و 

مناسبي مواجه هستيم.

روحاني با بيان اينك��ه در موفقيت اين كار نقش رهبري 
را بايد هميشه مد نظر قرار بگيريم، اظهار كرد: رهبري از 
آغاز بر پروتكل هاي بهداشتي تاكيد كردند و هم تكليف 
شرعي و قانوني كردند كه همه مراقبت كنند، خود ايشان 
نيز بيشتر از همه توجه كردند و مراعات كردند كه در واقع 

الگوي تاثيرگذاري براي كشور و براي همه ما بود.
وي يادآور ش��د: در موجي كه گرفت��ار آن بوديم، اروپا و 
امريكا هم گرفتار بودند و آنها همچنان در مسير تصاعدي 
اين ويروس و بيماري هستند و به كنترل و مهار نرسيدند. 
اي��ن عمدتًا به خاطر اين اس��ت كه مردم م��ا در صحنه 
مسووليت پذير بودند، همكاري كردند و كادر درمان با همه 
قدرت به صحنه آمد و مخصوصًا افزايش تست ها بسيار 
تاثيرگذار بود كه باعث شد شرايط را كنترل و مهار كنيم.

رييس جمهوري تاكيد كرد: رس��يدن به روند كاهش��ي 
بسيار س��خت و پرهزينه براي اقتصاد، فرهنگ، آموزش 
و روابط اجتماعي جامعه است و براي رسيدن به شرايط 
مناسب كار، خيلي نفس گير است. كار درمان از يك سو، 
از ط��رف ديگر آنهايي كه براي نظارت و مراقبت و كمك 
در جامعه فعال هستند و از سمت ديگر آنهايي كه لحاظ 
اقتصادي خس��ارت مي بينند. همه اينها بسيار پرهزينه 
و سخت و زمانبر اس��ت. روحاني ادامه داد: برعكس آن 
هم شرايط مناس��ب بخواهد به دليل عدم مراعات به 
خاطر مناس��بت هاي خانوادگي يا ملي و مذهبي بهم 
بريزد اين بار جبران آن بس��يار سخت تر از قبل است. 
رييس جمهوري با بيان اينكه اگر همه مردم همچنان 
مراقبت نكنند، احتمال دارد با موج ديگري در بهمن يا 
اسفند درگير شويم، گفت: بايد به اين نكته توجه كنيم 
كه هزينه در اواخر بهمن و در اسفند از لحاظ اقتصادي 
بسيار سنگين اس��ت چرا كه تمام كسب و كار عده اي 
اواخر بهمن و اسفند است بنابراين بايد شرايطي را به 
وجود بياوريم كه بهمن و اسفند شرايط مناسب تري 
باش��د. روحاني گفت: اميدواريم كه فعاالن اقتصادي 
ما هم در اين فرصت بهترين استفاده را داشته باشند و 
ش��ب عيد خوب و مناسبي را داشته باشيم و شرايطي 
باش��د كه مردم در ايام عيد بتوانند سفر بروند چرا كه 
شرايط مطلوب دلخواه ما اس��ت. وي تأكيد كرد: اين 
شرايط مطلوب در صورتي امكان پذير است كه از امروز 
كه سيزدهم دي ماه هستيم تا بهمن و اسفند مراعات 
كنيم. چرا كه مس��اله عادي انگاري يك معضل بزرگ 

براي ماه هاي آينده ما خواهد بود.

رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور در پيامي به مناسبت 
سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني گفت: سالگرد شهادت 
او را در شرايطي برگزار مي كنيم كه ابزارهاي استعمار نوين 
و مجازي امريكا همچون اينستاگرام حتي از انتشار تصوير 
سليماني نيز هراس دارند! متن پيام سردار غالمرضا جاللي 
به شرح زير است: »بسياري، س��ردار سليماني را به مثابه 
فرمانده اي بزرگ در محور مقاومت مي شناسند. البته اين 
درست است، اما حاج قاسم فراتر از اينها بود. او به تمام معنا 
خودساخته و در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي خود، 
وارس��ته و با تقوا بود. به عبارت بهتر، حاج قاسم صرفا يك 
فرمانده متبحر در عرصه نظامي و منطقه اي نبود، بلكه يك 
انسان خودساخته و متوكل به خداوند بود. سالك الي اهلل... 
عميقا بر اين باور داريم كه رمز ماندگاري ش��خصيت اين 
فرمانده وارسته در قلوب ميليون ها انسان، خودساختگي و 
تقواي ايشان و واليت مداري بوده است. عزت حاج قاسم در 
نزد ديگران، خدادادي بوده و محصول عزم ايشان در مسير 
كس��ب رضايت خداوند تبارك و تعالي بوده است. ويژگي 
اصلي شهيد س��ليماني، واليتمداري ايش��ان بود. فارغ از 
تواضعي كه حاج قاسم در برابر خلق خدا و البته خشوعي كه 
در برابر پروردگار داشت، ايشان فردي به تمام معنا واليتمدار 
بودند. ايشان يك سرباز واقعي براي امامين انقالب اسالمي 
بود. حاج قاسم امر ولي را »مطاع« و خود را مطيع واليت فقيه 
مي دانست. شهادت ايشان در مسير تحقق آرمان ها و اهداف 
مقدس جمهوري اسالمي ايران، مترادف با سربلندي ايشان 
در آزمون سخت واليتمداري و واليتپذيري بود. سومين 
ويژگي حاج قاسم سليماني، »اقتدار در برابر دشمنان« بود. 
اگر اين خصلت حاج قاسم را با خصلت قبلي ايشان مبني بر 
»تواضع در برابر دوستان« تجميع كنيم، به تفسير آيه »و 
الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم« مي رسيم. سردار 
سليماني در برابر دش��منان تروريستي- تكفيري و ساير 
دس��ت پروده هاي اياالت متحده و رژيم اشغالگر قدس در 
منطقه، لحظه اي مدارا به خرج نداد و در نابودي آنها لحظه اي 
شك و ترديد به خود راه نداد. چهارمين ويژگي حاج قاسم 
سليماني، نگاه نظام مند و استراتژيك ايشان در قبال تحوالت 
ميداني منطقه بوده اس��ت. بر همين اساس، حاج قاسم را 
يك »مهندس قهار در عرصه نبرد با دشمنان« مي دانيم. 
»فرمانده بودن« شرط الزم براي »ضربه زدن به دشمن« 
است اما لزوما شرط كافي نيست. رصد هوشمندانه عرصه 
نبرد، آينده پژوهي صحنه منازعه و ارايه راهكار در برابر هر 
مولفه احتمالي سه ويژگي هستند كه يك »مهندس ميدان 

نبرد« بايد از آنها جهت غلبه بر توطئه دشمنان و پيروزي در 
ميدان بهره مند باشد. اين خصايص، جملگي به بهترين نحو 
ممكن در حاج قاسم سليماني متبلور بود. ويژگي مهم ديگر 
سردار سليماني، عدم تفكيك ايشان ميان »اقدام نظامي« و 
»اقدام فرهنگي« در ميدان مواجهه بود. ايشان پيروزي محور 
مقاومت در عرصه نظامي را در طول شكل گيري و استمرار 
گفتمان مقاومت تعريف مي كردند. به عبارت بهتر، اقدامات 
دفاعي سردار سليماني در عرصه نظامي، پيوست فرهنگي و 
گفتماني داشت. اين هم افزايي نظامي- فرهنگي سبب شد 
تا امروز از يمن و عراق گرفته تا سوريه و لبنان و ديگر كشورها، 
ش��اهد انس��جام محور مقاومت و تمركز آن بر يك هدف 
مشترك، يعني »مواجهه با دشمنان واقعي« باشيم. حاج 
قاسم سليماني در قالب استراتژي مقاومت فعال بيشترين 
دس��تاوردها را براي منطقه و جهان اس��الم كسب كرد و 
متعاقبا، سخت ترين هزينه ها را به دشمنان وارد ساخت. ما 
بايد »استراتژي مقاومت فعال « را نيز ميراث بزرگ حاج قاسم 
بدانيم. امروز دشمنان ديگر تواني براي پرداخت هزينه هاي 
مواجهه با استراتژي هوشمندانه جمهوري اسالمي ايران 
مبني بر »مقاومت فعال« ندارد. اين در حالي اس��ت كه در 
آن سوي معادله، يعني ايران اسالمي، اين راهبرد در حال 
تبديل شدن به يك »قطب نما« در كشور و منطقه است. 
»شهيد سليماني«، حتي پس از شهادت مظلومانه خويش 
نيز محاسبات دشمنان را بر هم زد. برخالف محاسبه اوليه 
كاخ سياه تروريسم، منطقه و به ويژه كشور عراق به جاي آنكه 
به جوالنگاه معدود عناصر خودفروخته و خرسند از ماجراي 
شهادات سردار دل ها تبديل شود، به بستري براي ابراز خشم 
مقدس و گسترده ملت ها نسبت به جنايت امريكا تبديل 
شد. اولين سالگرد آن شهيد بزرگوار را نيز در شرايطي برگزار 
مي كنيم كه ابزارهاي استعمار نوين و مجازي امريكا همچون 
اينستاگرام حتي از انتشار تصوير سليماني نيز هراس دارند و 
اين نشان از محبوبيت قاسم سليماني در قلوب ملت هاست. 
تشييع با شكوه سردار سليماني در كاظمين، بغداد، نجف و 
كربال و متعاقبا تظاهرات ميليوني و بي سابقه سال گذشته 
ملت عراق در مخالفت با استمرار خروج اشغالگران در اين 
كشور و كل منطقه، ثمره خون پاك همين شهيد بزرگوار 
و مخلص بود. برخالف تصور و محاس��به اوليه كاخ سفيد، 
نه تنها خون پاك دو سردار شهيد منجر به تقويت جايگاه 
حاميان امريكا در منطقه نشد، بلكه به صورتي اعجاب انگيز، 
به عاملي كليدي جهت »مطالبه خروج ف��وري امريكا از 

منطقه« تبديل شد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
براساس آمارهاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران در 
مورد عملكرد تابستان 99 اقتصاد ايران، شاخص هاي پولي 
و بانكي رشد باالي نقدينگي، سپرده ديداري، بدهي دولت 
به سيستم بانكي، بدهي بانك ها به بانك مركزي، افزايش 
ضريب فزاينده را نشان مي دهد كه همگي حكايت از كسري 
بودجه و افزايش مخارج و بدهي دولت به بانك ها، افزايش 
بدهي بانك ها به بانك مركزي، افزايش ش��ديد خلق پول 
و نقدينگي در بانك ها است كه در ماه ها و سال هاي آينده 
اثرات تورمي خود را نشان خواهد داد. نگاهي به جدول اعداد 
شاخص هاي پولي و بانكي و همچنين رشد آنها تنها در شش 
ماه نخست 99 حكايت از رشدهاي باالي اين شاخص هاست. 
يكي از اقالم قابل توجه ميزان رش��د 48 درصدي سپرده 
ديداري يا حساب هاي جاري مربوط به چك است كه عمال 
در حكم پول نقد است و براي خريد و فروش سريع استفاده 
مي شود و رشد آن نشان دهنده اعتبار چك و در عين حال 
نقد شوندگي باالي نقدينگي كشور در دست مردم است كه 
براي خريد وفروش سهام و طال، مسكن، ارز و ساير معامالت 
و كسب وكارها استفاده مي شود. اين رشد 48 درصدي از 
رش��د 17 درصدي نقدينگي در شش ماهه اول باالتر بوده 
است از سوي ديگر به دليل كسر بودجه دولت و نياز دولت 
به بانك ها، رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي يعني 
بانك ها و بانك مركزي رشد باالي 25 درصدي داشته كه از 
رشد 17 درصدي نقدينگي نيز باالتر بوده است. رشد باالي 
ضريب فزاينده كه تنها در شش ماه اول 99 معادل 11 درصد 
رشد كرده و به عدد 7.78 رسيده و تقريبا به 8 نزديك شده 
است نشان مي دهد كه خلق پول در بازار بين بانكي و شبه 
بانكي رشد بااليي دارد و بانك ها با پرداخت تسهيالت بيشتر 
و رشد باالي تسهيالت، عمال از رقم مشخص پايه پولي به 
مي��زان 372 هزار ميليارد تومان، خلق پول بزرگي معادل 
نقدينگي 2900 هزار ميليارد توماني را ايجاد كرده اند و هر 
ريال پايه پولي عمال 8 دور چرخيده و موجب خلق و زايش 
8 برابري پايه پولي شده و نقدينگي بزرگي معادل 2900 
هزار ميليارد تومان را ايجاد كرده است. با وجود تهاتر بدهي 
بانك ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك ها و مطالبات 
معوق و... در سال 99 رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي باال 
بوده و بيش از 16 درصد رشد كرده و رقم بزرگ 129 هزار 
ميليارد توماني را ايجاد كرده است. همچنين ميزان بدهي 

دولت به بانك مركزي نيز رشد 10 درصدي داشته است.

    افزايش ضري�ب فزاينده نقدينگي  به مرز 
8  درصد

طبق گزارش فصلي اقتصاد ايران كه از سوي مركز آمار در 
تابستان 99 منتشر شده، جمع كل پايه پولي برابر 3720.6 
هزار ميليارد ريال بوده كه نس��بت به پايان سال 1398، 
رشد 5.4 درصدي داشته است.پايه پولي مهم ترين عامل 
تاثيرگذار بر نقدينگي كل كشور است و مستقيما بر نرخ 
تورم تاثير مي گذارد. تورم باالي سه ماه نخست سال جاري 

نيز متاثر از اين افزايش پايه پولي و نقدينگي بوده است.
افزايش پايه پولي به معناي سوءمديريت دولت در انضباط 
مالي و پولي است؛ يعني دولت كسري خود را با افزايش پايه 
پولي تأمين مي كند كه موجب افزايش نقدينگي و متعاقبًا 
تورم مي ش��ود و اين استدالل در دولت روحاني بارها براي 
انتقاد از عملكرد دولت هاي نهم و دهم در زمينه افزايش پايه 
پولي استفاده شده است.پايه پولي به معناي پول پرقدرت 
و تورم زا است كه توسط بانك مركزي از طريق خلق اعتبار 
يا چاپ اسكناس صورت مي گيرد. اجزاي پايه پولي عبارتند 
از: خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، خالص بدهي 
بخش دولتي به بانك مركزي، بدهي بانك ها به بانك مركزي 
و خالص ساير موارد. طبق گزارش فصلي اقتصاد ايران كه از 
سوي مركز آمار در تابستان 99 منتشر شده جمع كل پايه 
پولي برابر 3720.6 هزار ميليارد ريال بوده كه نس��بت به 
پايان سال 1398، رشد 5.4درصدي داشته است.خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز در فصل دوم امسال، 
3631.8 هزار ميليارد ريال بود كه رشد 4.5 درصدي را به 
ثبت رساند به نحوي كه در سال 98 اين ميزان 3475.7 هزار 

ميليارد ريال بود. گفتني است، همانطور كه آمار رسمي مركز 
آمار نيز نشان مي دهد، رشد ذخاير خارجي و اثر آن در افزايش 
پايه پولي عمدتا به دليل استقراض از بانك مركزي به شيوه 
جديد است و آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است. 
در اين روش، بانك مركزي به دليل استفاده دولت از منابع 
صندوق توسعه ملي، بدون اينكه منابع ارزي در اختيار داشته 
باش��د، منابع جديد پولي را در اختيار دولت قرار مي دهد.  
بنابراين چاپ پول فعاًل از بخش رشد ذخاير خارجي بانك 
مركزي است. با توجه به اينكه بانك مركزي به منابع ارزي 
صندوق توسعه ملي دسترسي ندارد، در نتيجه نمي تواند به 
شكل گذشته در بازار مداخله كرده و در نتيجه نقش تعادلي 
خود را در بازار ارز مانند گذشته ايفا كند.در بخش ديگر از 
گزارش فصلي مركز آمار آمده است: خالص بدهي بخش 
دولتي به بانك مركزي 172.7 هزار ميليارد ريال بود كه در 
مقايسه با سال 98 با رشد 10.5 درصدي مواجه شد. بدهي 
بخش دولتي به بانك مركزي در سال 98 حدود 156.3 هزار 
ميليارد ريال بود. ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز 
در تابستان 99 رقم 1291.9 هزار ميليارد ريالي بود كه اين 
رقم در پايان سال 98 حدود 1107 هزار ميليارد ريالي ثبت 
شده بود. ضمن اينكه اين ميزان در فصل دوم سال به نسبت 

سال 98 رش��د 16.7 درصدي داشت. همچنين در بخش 
پايه پولي بر حسب مصارف نيز ميزان پايه پولي 3720.6 
هزار ميليارد ريال ثبت شد كه 5.4درصد به نسبت سال 98 
افزايش داشت. اين رقم در تابستان سال گذشته 2951.2 
هزار ميليارد ريال بود. براساس گزارش مركز آمار، در فصل 
تابستان امسال سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 
2775.6 هزار ميليارد ريال و سپرده هاي ديداري بانك ها 
نزد بانك مركزي 246.9 هزار ميليارد ريال ثبت ش��د كه 
به ترتيب رشد 6.6 درصدي و 11.0 درصدي را رقم زدند.

همچنين براساس اين گزارش ضريب فزاينده نقدينگي 
تابس��تان 99 به 7.78 رسيده اس��ت كه اين عدد در مدت 
مشابه سال گذشته 7.21 بود. براساس گزارش مركز آمار 
ايران سپرده هاي بلندمدت از تابستان 1398 تا 12 ماه پس 
از آن رش��د 18 درصدي را تجربه كرد.براساس آمار و ارقام 
اعالمي از سوي مركز آمار ايران مانده سپرده ها و تسهيالت 
پرداختي سيس��تم بانكي در تابس��تان 1399 به گونه اي 
گزارش شده كه سرمايه گذاري بلندمدت در مدت مذكور 
12082.3 هزار ميليارد ريال بود در حالي كه در تابستان 
1398 اين رقم 10239 هزار ميليارد ريال گزارش ش��ده 
و طي اين مدت رشد 18 درصدي داشته است. همچنين 

درخصوص سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت نيز از تابستان 
1398 با رقم 6206 هزار ميليارد ريال با 26.6 درصد رشد، 
در تابستان سال جاري به رقم 8641.3 هزار ميليارد ريال 
رسيد. براساس اين آمار طي مدت مذكور مانده سپرده هاي 
قرض الحسنه نيز از 1127.9 هزار ميليارد ريال با رشد 23.5 
درصدي در سال جاري به 1705.3 هزار ميليارد ريال رسيد. 
مبلغ ساير سپرده ها نيز از تابستان 1398 با رقم 358 هزار 
ميليارد ريال با رشد 46.1 درصد، در تابستان 1399 به رقم 
523 هزار ميليارد ريال رسيد. براساس اين آمار سپرده هاي 
ديداري نيز با رش��د 90.7 درصدي از رق��م 2834.9 هزار 
ميليارد ريالي در تابستان 1398 به رقم 5407.4 هزار ميليارد 
ريال در تابستان 1399 رسيد براساس گزارش مركز آمار، 
خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در فصل تابستان 
امسال 3631.8 هزار ميليارد ريال بود كه رشد 4.5 درصدي 
را به ثبت رساند. مركز آمار گزارش فصلي اقتصاد ايران در 
تابستان 99 را منتشر كرد. براساس اين گزارش، در پايان 
فصل تابستان 1399 در بخش پايه پولي بر حسب منابع، 
جمع كل پايه پول��ي برابر 3720.6 هزار ميليارد ريال بوده 
كه نسبت به پايان س��ال 1398، رشد 5.4درصدي داشته 
است. خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز در فصل 
دوم امس��ال، 3631.8 هزار ميليارد ريال بود كه رشد 4.5 
درصدي را به ثبت رساند به نحوي كه در سال 98 اين ميزان 
3475.7 هزار ميليارد ريال بود.همچنين خالص بدهي بخش 
دولتي به بانك مركزي 172.7 هزار ميليارد ريال بود كه در 
مقايسه با سال 98 با رشد 10.5 درصدي مواجه شد. بدهي 
بخش دولتي به بانك مركزي در سال 98 حدود 156.3 هزار 
ميليارد ريال بود. ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز در 
تابستان 99 رقم 1291.9 هزار ميليارد ريالي بود كه اين رقم 
در پايان سال 98 حدود 1107 هزار ميليارد ريالي ثبت شده 
بود. ضمن اينكه اين ميزان در فصل دوم سال به نسبت سال 
98 رشد 16.7 درصدي داشت.همچنين در بخش پايه پولي 
بر حسب مصارف نيز ميزان پايه پولي 3720.6 هزار ميليارد 
ريال ثبت شد كه 5.4درصد به نسبت سال 98 افزايش داشت. 
اين رقم در تابستان سال گذشته 2951.2 هزار ميليارد ريال 
بود. براس��اس گزارش مركز آمار، در فصل تابستان امسال 
سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 2775.6 هزار 
ميليارد ريال و سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي 
246.9 هزار ميليارد ريال ثبت ش��د كه به ترتيب رشد 6.6 
درصدي و 11.0 درصدي را رقم زدند.همچنين براساس اين 
گزارش ضريب فزاينده نقدينگي تابستان 99 به 7.78 رسيده 

است كه اين عدد در مدت مشابه سال گذشته 7.21 بود.
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اثر مخارج دولت و بخش هاي 
اقتصادي بر رشد شاخص هاي پولي 
 بايد جلوي اين كار گرفته ش��ود و البته بايد در گذشته 

حركت هاي بزرگ تري شروع مي شد.
االن ما همان كشوري هستيم كه 7 سال در مورد بنزين 
واردكننده بود و بنزين پاشنه آشيل ما شده بود اما حاال 
در تحريم ها به خودكفايي رسيده ايم. اما اين نمونه ها 
به تنهايي كافي نيست و مشكالت ما را حل نمي كند. 
ما ظرفيت هاي انس��اني، منابع طبيعي و قابليت هاي 
استراتژيك بسياري در كشور داريم كه مي توانيم آنها 
را تقويت كنيم تا در س��ال هاي پي��ش رو چه در حوزه 
مديريتي و چه در حوزه منابع و سرمايه هاي خود بهتر 
عمل كنيم. كارشناسان معتقدند كه براي تقويت ارزش 
پول ملي بايد مواردي چون تشويق سرمايه گذاران به 
ورود به بازار سهام، افزايش جذابيت اوراق بدهي براي 
سرمايه گذاران، بهبود انتظارات جامعه از طريق اصالحات 
داخل��ي و خارجي، افزايش نقش ب��ازار اوراق قرضه در 
تامين مالي كس��ري بودجه دولت، كاستن از سرعت 
رشد خلق نقدينگي جديد و اصالح ترازنامه هاي بانكي، 
تنوع بخشي به سبد ارزي از طريق پيمان هاي چندجانبه 
پولي، يكسان سازي بازار ارز آزاد و رسمي و مديريت بهتر 
حواله ها، نظارت دقيق تر بر تخصيص ارز، مذاكرات براي 
رفع تحريم هاي مالي، كاهش مخارج عمومي و اتخاذ 
سياست هاي انقباضي توسط دولت و بانك مركزي را 
مورد توجه قرار داد.  ارزش پول هر كش��وري مربوط به 
دخاير آن كش��ور و توان توليد ثروت و كاال است كه به 
صورت تهاتر يا اعتباري يا نقد و با ارزهاي مختلف معامله 
مي ش��ود. اين ذخاير تركيبي از طال و ارزهاي مختلف 
است و بخشي از آن هم مربوط به ثبات باالي اقتصادي، 
سياسي و امنيتي مي شود. پس براي افزايش ارزش پول 
ملي بايد يك مجموعه كامل از عوامل مختلف را كنار هم 
قرار دهيم. اين مجموعه عوامل باعث مي شود كه ما براي 
مبادالت مختلف خود تالش كنيم بر معامالت ريالي، 
پيمان هاي منطق��ه اي و چندجانبه و يا انواع معامالت 
بين المللي از جمله قرارداد سوآپ تمركز كنيم تا ارزش 
پول ملي باالتر برود.  درآمدهاي كش��ور يكي از عوامل 
تاثيرگذار بر ارزش پول ملي است. يعني اگر درآمدهاي 
ما وابسته به نفت باشد، كوچك ترين مساله اي، نه تنها 
تحريم بلكه حتي كاهش قيمت نفت نيز مي تواند كل 
ارزش پول ملي ما را تحث تاثير قرار دهد. بايد در نگاه مان 
در حوزه درآمدهاي كشور بازنگري كنيم، ما براي ثبات 
اقتصادي و حركت به سمت يك اقتصاد پويا و جلوگيري 
از تبعات تحريم ها و كاهش فروش نفت، بايد مسير اتكا 
به درآمدهاي غيرنفتي را طي كنيم. در كمتر از دو دهه 
گذشته، شايد كل صادرات مواد پتروشيمي ما كمتر از 
10 ميليارد دالر و گاهي تنها در حدود 5 ميليارد دالر بود 
اما االن اين درآمدها به 25 ميليارد دالر مي رسد كه اين 
نشان مي دهد تا حدودي توانسته ايم با ايجاد ارزش افزوده 
به كسب درآمد ارزي بپردازيم. بنابراين، امروز ما ظرفيت 
بااليي براي كسب درآمد ارز از محل فروش صنايع فوالد 

و پتروشيمي داريم.
اگ��ر همي��ن 25 ميلي��ارد دالر حاص��ل از توليد مواد 
پتروشيمي بتواند در صنايع پايين دستي ارزش افزوده 
ايجاد كند و امكان صادرات كاالهاي غيرنفتي را افزايش 
دهد، مطمئن باشيد ارزش افزوده توليدات ما حداقل 
بين دو تا چهار برابر خواهد شد و اين امر مي تواند درآمد 

غيرنفتي ما را به 75 ميليارد دالر برساند.
هزينه هاي دالري ما در س��ال 96 تقريبا همين ارقام 
نزديك ب��ه 75 ميليارد دالر بوده اس��ت، بنابراين، اگر 
بحث هاي ديگري همچون توليد شركت هاي دانش بنيان 
و صادرات محصوالتي كه ارزش افزوده بااليي دارند هم به 
صنايع فوالد و پتروشيمي ما اضافه شود، ما شاهد افزايش 
درآمدهاي ارزي بااليي مي شويم كه به تقويت ارزش پول 

ملي ما منجر خواهد شد.
اگر بانك مركزي استقالل خود را حفظ كند و اجازه ندهد 
دولت با روش هايي نظير استقراض و نظاير آن، دست در 
جيب بانك مركزي كند، مي تواند با كنترل افزايش پايه 

پولي به اين موضوع كمك كند.

مديريت منابع و مصارف ارزي 
براي كاهش سفته بازي

 بانك مركزي براي تامين ارز تمامي تقاضاها با مشكل 
مواجه ش��د، ولي با در دس��ت داشتن س��ازوكارهايي 
مانند رفع تعهد ارزي توس��ط صادركنندگان، اعمال 
سياست هاي مديريت بازار متش��كل و نزديك كردن 
قيمت ارز نيما به بازار توانست اين مشكل را تا حدودي 

برطرف سازد.
نتيجه اقدامات بانك مركزي اين شد كه تقاضاي كاذبي 
كه به دليل نوسانات قيمت ارز پيش آمده بود و در ادامه 
آن برخي از دارندگان ارز )صادركنندگان كاال( و گروهي 
از مردم كه براي حفظ ارزش سرمايه خود مجبور بودند 
به سمت خريد و فروش در بازار آزاد روي آورند، كاهش 
يافت. مساله فوق يكي از روش هاي مديريت تقاضاي 
كاذب در بازار است كه بانك مركزي در پيش گرفت.بانك 
مركزي درصدد برآمد تا درخواست هاي غيرضرور مبني 
بر ارز مسافرتي، ارز كاالهاي لوكس و با اولويت پايين را 
براي كنترل تخصيص ارز ح��ذف و نياز ارزي كاالهاي 

اساسي و داراي اولويت كشور را تامين كند.
بانك مركزي در بخش هايي از روي اجبار قس��متي از 
ارزهاي درخواس��تي را با تاخير پرداخت كرده و حتي 
دست به حذف تعدادي از آنها هم زده است كه بسياري از 
درخواست هاي غير ضرور را نيز شامل مي شود، اما مشكل 
اينجاست كه تقاضاي درخواست غيرضرور به بازار آزاد 
كشيده شد و همين امر نرخ دالر را افزايش داد، در نتيجه 
سفته بازان روي به سوءاستفاده از شرايط موجود آوردند.

هر زمان كه فاصله ارز نيمايي با ارز آزاد بيش��تر ش��ده 
تقاضاهاي غيرضرور هم افزايش يافته و سفته بازها به 
اين بازار گرايش پيدا كردند و صف هاي طوالني در برابر 
صرافي هاي مورد اعتماد بانك مركزي كه در حقيقت 
ارز را با قيمت مداخله اي ارايه مي دهند، تشكيل دادند. 
بانك مركزي در واقع بايد به نوعي از تشكيل اين صف ها 
جلوگيري به عمل آورد كه تا امروز هم به همين شكل 

رفتار كرده است.

چك هاي فعلي طبق روال سابق 
كارسازي مي شوند

بانك مركزي در پاس��خ به سواالت متداول موضوع 
قانون جديد صدور چك اعالم كرد كه چك هاي فعلي 
طبق روال سابق كارسازي مي شوند.برخي از سواالت 
متداول در زمينه قانون جديد چك كه در اين بخش 
آمده است به شرح زير است: آيا چك صياد طرح قديم 
طبق روال قبل پيش مي رود؟ پاسخ: بله تا زمان پايان 
برگ هاي دسته چك هاي قديمي و دريافت دسته 
چك هاي با ظاهر و مندرجات جديدو صدور و وصول 

چك ها به شكل سابق تداوم مي يابد.
چكي كه از كسي گرفته مي شود و چند دست چرخيده به 
چه صورت است؟ پاسخ: نقل و انتقال چك هاي با ظاهر و 
مندرجات جديد در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه 
صياد بالمانع است و در مورد چك هاي صادره از دسته 
چك هاي قديم، نقل و انتقال عادي چك كما في السابق 
بالمانع است. آيا چك هاي قديمي تا برگ آخر مي توانند 
در وجه حامل صادر شوند؟ پاسخ: چك هاي قديمي به 
شكل سابق مي توانند كارسازي شوند و بنابراين در وجه 
حامل نيز مي توانند صادر شوند.پشت نويسي چك به چه 
روالي انجام مي شود؟  پاسخ: از تاريخ اعالم بانك مركزي، 
ظهرنويسي چك هاي كاغذي ممنوع بوده و انتقال چك 
مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد خواهد بود.وظيفه 
ثبت چك در سامانه صياد با چه شخصي است؟ پاسخ: 
حسب مورد بر عهده صادركننده )در مقام صدور( و يا 
دارنده )در مقام انتقال( اس��ت.ممنوعيت صدور چك 
در وجه حامل شامل كدام چك هاست؟ پاسخ: شامل 
تمامي چك ها با ظاهر و مندرجات جديد كه زمان توزيع 

آن توسط بانك مركزي اعالم مي شود.

سقف مجاز ورود و خروج ارز 
توسط هر مسافر 

در حال حاضر هر مسافر مي تواند تا سقف 10 هزار يورو 
يا معادل آن به ساير ارزها وارد و نيز تا سقف 5000 يورو 
يا معادل آن به ساير ارزهاي از مرزهاي هوايي، تا سقف 
2000 يورو يا معادل به ساير ارز از طريق مرزهاي زميني، 
ريل��ي و دريايي خارج كند. به گزارش ايس��نا، پيش از 
شيوع ويروس كرونا همواره تعداد قابل توجهي سفرهاي 
خارجي شكل مي گرفت و مسافران براي رفع نيازهاي و 
امرار معاش خود مجبور بودند تا پول خود را به پول ملي 
مقصد خود تبديل كنند كه ويروس كرونا ميزان سفرها 
را كم كرده اس��ت.  در اين بين همواره سواالت زيادي 
مطرح مي شود كه هر مسافر تا چه ميزان مي تواند ارز به 
صورت اسكناس وارد يا خارج كند؟ همچنين، روند ورود 
يا خروج ارز اسكناسي بيش از سقف تعيين شده چگونه 
است؟بدين منظور در اين گزارش شرايط ورود و خروج 
ارز، س��قف مجاز ورود و خروج ارز و يا سقف مجاز ورود 
و خروج ريال توس��ط هر مسافر اعالم شده است. طبق 
اعالم بانك مركزي، ورود ارز توسط هر مسافر تا سقف 
10 هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها و خروج ارز نيز تا 
سقف 5000 يورو يا معادل آن به ساير ارزهاي از مرزهاي 
هوايي، تا سقف 2000 يورو يا معادل به ساير ارز از طريق 
مرزهاي زميني، ريلي و دريايي مجاز است. همچنين، 
در صورت ورود بيش از سقف تعيين شده ارز اسكناسي، 
مسافر بايد در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز همراه 
خود )به صورت كتبي يا شفاهي( به گمرك ايران اقدام و 
اطالعات مورد نياز را به صورت سيستمي از طريق درگاه 
گمرك ثبت كند. عالوه براين، مسافر مي تواند قبل از 
ورود به كشور از طريق درگاه ذكر شده ارز همراه خود را 
به صورت سيستمي اظهار كند. از سوي ديگر، مسافراني 
كه قصد خروج ارز م��ازاد بر 5000 يورو يا معادل آن به 
س��اير ارزها از مرزهاي هوايي و م��ازاد بر 2000 يورو يا 
معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي زميني، ريلي و دريايي 
دارند بايد، پس از مراجعه به گمرك و اظهار ارز مربوطه و 
دريافت كد رهگيري، به يكي از شعب بانك ملي مراجعه 
كرده و ميزان ارز مورد نظر را تحويل دهند و در ازاي آن 
يك رسيد چاپي از بانك ملي دريافت كنند. همچنين، 
ميزان ورود و خروج ريال توس��ط هر مسافر حداكثر تا 
500 هزار تومان مجاز اس��ت .طبق اين گزارش، بانك 
مركزي در آخرين دستورالعمل خود اعالم كرده بود كه 
هر شخصي مي تواند حداكثر تا 10 هزار يورو يا معادل آن 
به ساير ارزها در داخل كشور حمل و نگهداري كند. عالوه 
براين، حمل و نگهداري بيش از 10 هزار يورو يا معادل 
آن به ساير ارزها، به داشتن يكي از مدارك شامل سند 
موسسه اعتباري، رسيد سنا و اظهارنامه گمركي نياز دارد.

 ارزش بازار بيت كوين 
نيم تريليون دالر شد

بيت كوين در آس��تانه فتح كانال 30 ه��زار دالر قرار 
گرفت. به گزارش سي ان بي سي، بيت كوين سرانجام 
نه تنه��ا جايگاه خ��ود را در كانال 27 ه��زار دالري 
تثبيت كرد بلك��ه به لط��ف ورود تقاضاهاي جديد 
براي نخستين بار به كانال 28 هزار دالر نيز وارد شد.   
بازدهي هفتگي محبوب ترين ارز ديجيتالي جهان به 
مثبت 21.69 درصد رس��يده است. طي 24 ساعت 
گذشته بيت كوين با ثبت صعود 2.56 درصدي به 29 
هزار و 391.30 دالر رسيد. باالترين ركورد ثبت شده 
ارزش بيت كوين مربوط به روز يكم ژانويه سال 2021 
بوده كه در آن اين ارز به قيمت 29 هزار و 391.30 دالر 
رسيد. ركورد قبلي اين ارز مربوط به روز 30 دسامبر 
سال 2020 بوده كه در آن اين ارز به قيمت 28 هزار و 
500 دالر رسيد. بيت كوين سال قبل را رويايي سپري 
كرد و ارزش آن نس��بت به ابتداي س��ال قبل حدود 
1.8برابر افزايش يافته اس��ت. ارزش بازار بيت كوين 
در حال حاضر بيش از حدود 536 ميليارد دالر است. 
پتر شف،كارشناس ارزهاي ديجيتالي گفت: حدود 
70 درصد كل سهم بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوين است و اين بدان معناست كه هر تغيير و 
تحولي در قيمت بيت كوين روي قيمت ساير ارزهاي 
ديجيتالي نيز تاثير مستقيمي خواهد داشت. شاهد 
بوديم كه 2020 ب��راي ارزهاي ديجيتالي فراموش 

نشدني و پر از دستاوردهاي بزرگ بود. 

رشد باالي 25 درصدي بدهي دولت به سيستم بانكي در نيمه نخست سال 99 حكايت از رشد باالي نقدينگي دارد

کاهش قيمت دالر در ميانه کانال 25 هزار تومانی ادامه يافت

رشد 47 درصدي سپرده  ديداري و تمايل به پول نقد در بازار 

کاهش 8۰  هزار تومانی نرخ سکه
گروه بانک و بيمه | 

روز ش��نبه، در بازار آزاد ارز  قيمت دالر 25 هزار و 650 
تومان، قيمت يورو 31 هزار و 300 تومان و درهم امارات 7 
هزار و 90 تومان معامله شد در صرافی ها نيز هر دالر 25 
هزار و 620 تومان معامله شد که قيمت آن نسبت به روز 
معامالتی گذشته 80 تومان کاهش داشت.قيمت فروش 
يورو نيز بدون تغيير نسبت به قيمت های پايانی روز کاری 
پنجشنبه گذشته به 31 هزار و 350 تومان رسيد.امروز 
قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 670 تومان و قيمت خريد 
هر يورو نيز 30 هزار و 400 تومان اعالم شد.همچنين 
قيمت خريد دالر دربازار متشکله ارزی 25 هزار و 312 
تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 565 تومان بود. عالوه 
براين نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 680 تومان و 
نرخ فروش آن 31 هزار و 987 تومان معامله شد.براساس 
اين گزارش در س��امانه س��نا در روز معامالتی گذشته 
)پنجشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 30 هزار و 838 
تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت 25 هزار و 
510 تومان معامله شد.ضمن اينکه در سامانه نيما نيز 
در روز پنجشنبه گذشته، حواله يورو با ميانگين قيمت 
31 هزار و 694 تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت 
25 هزار و 594 تومان ثبت ش��د.روزهای گذشته روند 
حرکت قيمت دالر، کاهشی بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر 
روند صعودی داشت و به بيش از 30 هزار تومان رسيد، 

اما از اواسط آبان ماه سير نزولی به خود گرفت.

   کاهش 8۰ هزار تومانی نرخ سکه
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جديد )شنبه( 
باکاهش 80 هزار تومانی قيمت نسبت به روز پنجشنبه 
گذشته 11 ميليون و 720 هزار تومان معامله شد.سکه 
تمام بهار آزادی طرح قديم نيز در مقابل 11 ميليون و 
400 هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سکه بهار 
آزادی 6 ميليون و 200هزار تومان، ربع س��که چهار 
ميلي��ون و 150 هزار تومان و س��که يک گرمی به دو 
ميليون و 350 هزار تومان مبادله شد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالی 18 عيار به يک ميليون 
و154 هزار تومان و هر مثقال طال به بهای پنج ميليون 
تومان رسيد.  اونس جهانی طال نيز به قيمت يک هزار 
و 898 دالر و 50 سنت فروخته شد. بررسی ها نشان 
می دهد در هفته های گذشته قيمت سکه و طال متأثر از 
بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سير نزولی 
قيمت ارز روی بازار طال موثر بود.همچنين کاهش نرخ 
اونس جهانی طال نيز باعث افت قيمت طال و سکه شده 
و کارشناسان افت بيشتر اونس جهانی طال در هفته های 
آينده را پيش بينی کرده اند.آغاز توزيع واکسن کرونا 
و بهبود ش��رايط اقتصادی در ماه ه��ای آينده، ميزان 
اس��تقبال از طال به عنوان ابزاری برای سرمايه گذاری 
را کاهش خواهد داد. قيمت  طال و س��که طرح جديد 
در روز جاری نسبت به روزکاری قبل با نوسان جزيی 
همراه شده است؛ فعاالن بازار طال و سکه می گويند: 

ديگر تقاضا و انگيزه ای برای خريد طال و سکه در بين 
مردم وجود ندارد و بازار در رکود به سر می برد. بازاری ها 
می گويند: بعد از کاهش چند ميليونی قيمت سکه ديگر 
تقاضايی برای خريد سکه نداريم. گفتنی است، در بازار 
داخلی عالوه بر قيم��ت جهانی طال، تغييرات قيمت 
ارز نيز باعث تغييرات قيمتی در طال و سکه می شود؛ 
برهمين اساس نيز افزايش قيمت ارز در بازار همواره 
يکی از داليل اصلی افزايش قيمت طال و س��که بوده 
است و اين س��ناريو در روزهای اخير بازهم تکرار شد 
ولی خيلی دوام نداشت ؛ دالر فعال توان عبور از کانال 
26 هزار تومان را ندارد و در محدوده 25 هزار و 800 تا 
25 هزار و 950 تومان درجا می زند. بانک مرکزی تالش 
می کند با تقويت عرضه در بازار به تقاضاهای ارزی پاسخ 
دهد و برهمين اساس نيز تداوم عرضه های روزانه ارز 
در سامانه نيما و بازار متشکل ارزی موجب شده تا به 
نياز ارزی بازار پاسخ داده شود و ديگر مانند قبل شاهد 
نوس��انات لحظه ای در بازار نباشيم. با اين حال اما در 
مقاطعی انتشار برخی اخبار سياسی موجب می شود تا 
جو روانی بازار تغيير کند و قيمت ارز افزايشی شود. در 
صرافی های بانکی نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
کاری قبل کاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر   25 هزار و 670 تومان و قيمت خريد دالر 
نيز با اختالف 1000تومانی نسبت به قيمت فروش، 
24 هزار و 670 تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل 31 هزار و 400 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 30 هزار و 400 تومان اعالم ش��ده است. نرخ 
خريد و فروش دالر و يورو در صرافی های بانکی و بازار 
متشکل ارزی متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير می کند.

   تهيه ارز از منابع غير بانک مرکزی
از س��وی ديگر، يک کارش��ناس ام��ور اقتصادی گفت: 
بهترين حالت برای مديريت تخصيص ارزی آن است که 
متقاضيان، ارز مورد نياز خود را از منابع غير بانک مرکزی 
تهيه کنن��د. مديريت تخصيص ارز يک��ی از مهم ترين 
چالش های سياس��ت گذاران در بانک مرک��زی در اين 
روزها که منابع ارزی کشور محدود به شمار می رود، است. 
انتظار از بانک مرکزی اين است که با استفاده از پتانسيل ها 
و توانايی ه��ای باالی خود تقاضای م��ورد نياز جامعه را 
با کمترين آس��يب مورد مديريت قرار دهد. بهاءالدين 
حسينی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی در گفت وگو 
با  ايِبنا درباره مديريت صحيح ارزی از سوی بانک مرکزی 
گفت: بانک مرکزی مشکل اساسی در زمينه مورد اشاره 
دارد که علت آن هم چيزی جز چند نرخی بودن سياست 
ارزی نيست. به همين دليل فشار البی گری جهت دريافت 
ارز ارزان تر بسيار ديده می شود، بنابراين منشاء نرخ تمام 
ارزها از بانک مرکزی بايد به س��مت ب��ازار گرايش يابد. 
چنانچه بانک مرکزی نرخ ارز را يکسان کند و مبتنی بر 
بازار باشد، فشار برآن کمتر وارد خواهد شد، به اين شکل 
که صادرکننده ها دراين بازار فعال تر عمل می کنند و ارز 
را به سيستم اقتصادی کشور برمی گردانند و تخصيص 
می دهند. البته اين کار به شرط آن انجام می شود که ارز به 
نرخی ارائه شود که منابع و مصارف ارزی را داخل بازار در 
تعادل نگه دارد. حسينی هاشمی در ادامه تاکيد کرد: بانک 
مرکزی در شرايط حاضر با فشارهای مختلف سياسی و 
اقتصادی روبرو است و چنانچه عزمی برای يکسان سازی 
نرخ ارز وجود نداشته باشد همواره با مشکل مواجه خواهد 
بود. البته بايد اين نکته را هم مورد توجه قرار داد که شرايط 

اکنون برای يکسان سازی ارز مناسب نيست.

درصد رشدرقم پايه پولي بر حسب منابع
3634.5دارايي هاي خارجي بانك مركزي 

1710.5بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 

12916.7بدهي بانك ها به بانك مركزي

-137-ساير اقالم 

3725.4پايه پولي بر حسب مصارف

2776.6سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي 

2411سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي 

0.5-70اسكناس و مسكوك 

7.7811.1ضريب فزاينده نقدينگي

289517.1نقدينگي 

35125.8بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 

54047.7سپرده ديداري 



گروه بورس|
شروع س��ال جاري براي بورس خوش يمن بود و اين 
بازار توانست بازدهي بيش از 300 درصد داشته باشد 
و وضعيتي تكراري ناشدني تجربه كند. درست است 
بعد از گذر چهارماه اين صعود تبديل به روند اصالحي 
و نزولي ش��د ولي با وضعيت همچن��ان دخالت هاي 

مسووالن در بورس ادامه دارد.
دولتي ها و مس��ووالن از اسفندماه سال 1398 رسما 
دخالت هاي خود را در بورس آغاز كردند و با حمايت 
همه جانبه از اين بازار تمامي مردم جامعه را به بورس و 
بازارسرمايه دعوت كردند در نتيجه شاهد ورود حجم 
انبوهي از سرمايه گذاران بورسي بوديم. سرمايه گذاراني 
ك��ه  داراي دانش كافي نبودن��د و در نتيجه اين مورد 
موجب شد كه اين دسته از سهامداران جديدالورود به 
صورت هيجاني در بازار عمل كنند و باتوجه به اخبار 
موجود، بورس را براي نوسان و ريزش هاي عمق آماده 
سازند.  دولتي ها بدون بررسي عمق بازارسرمايه و بدون 
هشدار درخصوص افت و اخيزهاي اين بازار مردم را به 
بورس دعوت كردند و درنهايت ش��اهد اين وضعيت 
ناگوار هستيم. به جز دخالت ها و دعوت هاي دولت يكي 
ديگر از عوامل نزول بورس را مي توان چشم اندازهاي 
موجود در بازار تصور كرد. با وجود تعديل قيمتي ارز و 
شوك هاي اين ارز بازار نزولي شد و اغلب سهامداران 
س��عي در خريد ارز دارند. دالر و بازارس��رمايه رابطه 
مستقيم دارند و با افزايش قيمت دالر بازار سرمايه نيز 
صعودي مي ش��ود چراكه  اغلب سهام موجود در بازار 
توس��ط بنگاه هاي كاموديتي محور عرضه شده اند و 
مطلوب است با افزايش نرخ دالر اين سهام روند صعودي 
بگيرند اما با وضعيت اين روزهاي بورس و كم اعتمادي 
مردم اين روند تغيير كرده و به صورت عكس درآمده 
است. دراين ميان نيز برخي سهامداران نقدينگي خود 
را از بورس خارج و وارد بازار ارز كرده اند كه باعث ايجاد 
حباب در اين بازار و قرمزپوش ش��دن بورس شده اند. 
همچنين سود سپرده هاي بانكي پس از كاهشي كه 
چندي پيش متحمل شد بازهم صعودي شده است 
و نسبت تسهيالت براي سپرده هاي بانكي در ماه هاي 

متعدد رشد داشت.

    تاثير تصميمات حاكميت بر اقتصاد
بهروز شهدايي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: اقتصاد 
ما يك اقتصاد دولتي اس��ت؛ بنابراين تصميماتي كه از 
س��وي حاكميت گرفته مي شود بيشترين تاثير را روي 
نشانگر هاي اقتصادي مي گذارد. او در ادامه با مقايسه اين 
وضعيت با كشورهاي ديگر مي گويد: در كشورهايي كه 
اقتصادمحور هستند صحبت هاي مثال يك فدرال رزرو 
تاثيرش بسيار بيشتر از صحبت هاي مثال رييس  دستگاه 
قضايي يا رييس مجلس اس��ت چرا كه آنجا سياست از 
اقتصاد تبعيت مي كند. ش��هدايي بر اين باور اس��ت كه 
اقتصاد كشور از بانك  محور به بورس محور در حال شيفت 
اس��ت و بر اين اساس توضيح مي دهد: از سال گذشته تا 
به امروز نقش بازار س��رمايه در قياس با بانك ها در حال 
افزايش اس��ت؛ به تعبير ديگر به نظر مي رسد حاكميت 
به دنبال اين است كه اقتصاد ما از يك اقتصاد بانك  محور 
به س��مت اقتصاد بورس محور حركت كند. حتي اركان 
بانكي كش��ور هم در حال تقويت اين سياست هستند. 
مثال اظهارات آقاي همتي كه رياس��ت بانك مركزي را 
برعهده دارد در راستاي حمايت از بازار سرمايه است در 
حالي كه انتظار بود ايشان طرفدار يك اقتصاد بانك محور 
باشد ولي مي بينيم ايشان عمال از بورس حمايت مي كند 
و سياست هاي بانكي را طوري طراحي مي كند كه بازار 
سرمايه با مشكل مواجه نشود. وي اضافه مي كند: با دليل 
اينكه چرا حاكميت مي خواهد به س��مت بازار سرمايه 
حركت كند كاري نداريم اما آنچه در واقعيت در حال روي 
دادن است شيفت به سمت بورس است. اما در اين بين 
يك نكته رعايت نمي شود! نكته هم اين است كه وقتي 

مي خواهيم تحول اقتصادي از سمت بانك به سمت بورس 
داشته باشيم بايد يادمان باشد كه بازار سرمايه برخالف 
دارايي هاي فيزيكي، بازار بزدل و ترسويي است. آن هم به 
اين دليل كه بازار سرمايه سياليت و نقدشوندگي بااليي 
دارد. به اين دليل است كه مي توانيم بگوييم بازار سرمايه 
ترسو است. به خاطر سياليتي كه در بازار سرمايه وجود 
دارد به صورت اتوماتيك در مقابل هر عملي كه وارد شود 
عكس العمل نشان مي دهد. اين كارشناس بازار سرمايه 
در ادامه بار ديگر يادآور مي ش��ود: در س��فره اقتصادي 
كشور لقمه هايي كه دولت مي گيرد بزرگ تر است چون 
سهم بيشتري از اقتصاد دارد به همين دليل بازار نوسان 
دارد. سياست گذاران ما و كساني كه به نحوي مي توانند 
بازخورد غيراقتصادي به بازار منعكس كنند يادش��ان 
رفته بازار س��رمايه كه قرار است حاكميت به آن پروبال 
دهد، همان بازاري اس��ت كه از صحبت هاي آنها خيلي 
تاثير مي پذيرد! يك روز مي گويند بايد قوه قضاييه به بازار 
سرمايه ورود كند! در حالي كه غلط است. بازار سرمايه 
ساختار دارد و ساختار آن را بايد درست كرد كه درست 
هم شده اما اينكه با ذائقه عده اي نمي خواند مساله ديگري 
است. شهدايي با مقايسه بازار سرمايه با قوانين فيزيك 
مي گويد: بازار سرمايه مانند قوانين فيزيك است. زماني 
كه آب را در لب دريا به دماي 100 سانتي گراد برسانيد به 
جوش مي آيد؛ حاال فرقي ندارد اين دما با كبريت تامين 
ش��ود يا با انرژي هسته اي يا شمع. در هر صورت شرايط 
فيزيكي كه ايجاد ش��ود آب به جوش مي آي��د. در بازار 
سرمايه نيز اوضاع اينگونه است و هر تنشي كه ايجاد شود 

بازار سرمايه عكس العمل نشان مي دهد.
براي مثال  دولت صريحا در قيمت گذاري در بورس كاال 
دخالت مي كند كه اين موضوع مي تواند براي بورس زيان 
بار باشد. شيوه نامه جديد فوالد سعي دارد دست اين نوع 
قيمت گذاري هاي دس��توري را بگيرد اما  برخي از افراد 

سعي دارند اين شيوه نامه را دور بزنند.
اميرمس��عود پرور، كارش��ناس ب��ورس كاال مي گويد: 
درخصوص شيوه نامه جديد فوالد مي گويد: شيوه نامه 
عرضه و تقاضا فوالد به تازگي در بازار اجرايي شده و بايد 
مدت زمان مشخصي را براي تاثيرگذاري اين شيوه نامه 
صبر نمود. يكي از مهم ترين مشكالت در زنجيره فوالد 
عدم شفافيت در بحث قيمت گذاري است كه اين موضوع 
در تمامي زنجيره نفوذ كرده است.اين كارشناس حوزه 
كااليي ادامه مي دهد: عدم ش��فافيت قيمت گذاري در 

حوزه هاي توليد، ارزش گذاري، كيفيت فرآيند توليد و 
محصوالت، روش هاي تامي��ن مالي، تامين مواد اوليه و 
امثال اين موارد نفوذ كرده و ساز و كارهاي متنوعي براي 
بازار فراهم ساخته است. محاسبه اين روند كمي سخت 
است بطور كلي نمي توان به اين زنجيره اتكا و استناد كرد 
چراكه روش اجرا و دستاوردهاي اين شيوه نامه هنوز به 
كلي مشخص نشده اس��ت.پرور با اشاره به اينكه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت وظيف��ه نظارت بر اين موضوع 
را دارد مي گويد: يكي ديگر از مهم ترين بخش هاي اين 
شيوه نامه، نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه 
از طريق ثبت نام در سامانه بهين ياب آغاز و به نظارت هاي 
بيش��تر كمك مي كند. اين ثبت نام در سامانه مي تواند 
شفافيت قيمتي و تبعيت فروشندگان مقاطع فوالدي 
را در پي داشته باش��د.مدير كاالي كارگزاري گنجينه 
سپهر پارت تاكيد مي كند: اغلب دغدغه اين گروه بحث 
صادرات است و برخي با اين موضوع موافق و برخي ديگر 
نيز مخالف اند. اين دسته به دو گروه تقسيم مي شوند و 
گروهي براين نظرند كه نخس��ت قيمت شمش تعيين 
و س��پس مقاطع در بورس عرضه شود اما برخي ديگر با 
اين موضوع مخالف هستند و مي گويند اين روند بايد به 
صورت عكس اجرا شود. با اين اوضاع هنوز هم شيوه نامه 
فوالد بطور كامل تدوين نشده و نيازمند تبيين يكسري 
قوانين اس��ت اما با گذر زمان و جا افتادن اين شيوه نامه 
مشكالت پيش آمده نيز حل مي ش��ود.اين كارشناس 
بازارس��رمايه اظهار مي كند: درحال حاضر نياز مقاطع 
فوالدي در كشور بسيار گسترده است و نخست بايد اين 
مقاطع توليد شده جوابگوي نياز داخلي باشند كه بطور 
تقريبي اين نياز به 1۲ تا 1۴ ميليون مي رسد و بعد از اين 
مورد بايد به رفع نيازهاي صادراتي پرداخت اما بايد ديد 

كه دولت تا چه ميزان از اين طرح ها حمايت مي كند.

    نهاده�اي باالدس�تي در فرآيندهاي بازار 
رقابتي دخالت نكنند

حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به اينكه نهاد قانون گذار، عموما براي كنترل تورم 
مقررات وضع مي كند، مي گويد: اين مقررات با اقتصاد 
رقابتي در تضاد است و قيمت گذاري  را از حالت تعادل 
مبتني بر عرضه و تقاضا خارج مي كند كه باعث اتالف 

منابع و ايجاد رانت در فضاي اقتصادي مي شود.
وي ب��ا بيان اينكه با قيمت گذاري دس��توري اهداف به 

درستي محقق نمي ش��ود، اضافه مي كند: تجربه هاي 
متعدد، نشان داده اغلب محصوالت مشمول قيمت هاي 
دس��توري در ب��ورس، راهي ب��ازار آزاد مي ش��وند و با 
قيمت هاي گزافي به فروش مي روند و تفاوت قيمت هاي 
ناش��ي از خريد بورس��ي اين محصوالت و فروش آنها 
در بازار آزاد، به جيب واس��طه ها س��رازير مي ش��ود. با 
چنين فرآيندي، مردم يك بار، بابت س��ود دريغ شده از 
سهامش��ان به علت قيمت هاي دستوري و بار ديگر، به 
دليل فشارهاي تورمي ناشي از گراني محصوالت در بازار، 
متضرر مي شوند. قاليباف ادامه مي دهد: در سال جاري 
و با فرمان تاريخي مقام معظم رهبري درباره آزادسازي 
سهام عدالت، بيشتر هم ميهنان، سهامدار شركت هاي 
بزرگ بازار سرمايه شده اند، اما اكنون تنظيم نرخ نامه هاي 
فروش برخي محصوالت موجب ش��ده كه ش��ركت ها 
نسبت به قبل و در عمل، عايدي كمتري داشته باشند و 
گاهي اين تفاوت نرخ هاي چشم گير، عامل متضرر شدن 

جمعيت ميليوني سهامداران شركت ها مي شوند.
به گفته وي، تكرار موضوعاتي اينچنيني خود موجب 
س��لب اعتماد مردم از بازار سرمايه مي شود، بازاري كه 

به عنوان محركي براي رونق توليد ملي تلقي مي شود.
وي تأكي��د مي كن��د: س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
در چارچوب ماموري��ت قانوني خود ب��راي حمايت از 
س��رمايه گذاران، موافق قيمت گذاري هاي دستوري، 
نبوده و نيس��ت و همواره كوشيده اس��ت از طريق رفع 
موانع فعاليت اقتصادي شفاف و كارا، از تضييع حقوق 
س��هامداران جلوگيري كند، اين سازمان از اين تالش 
هيچگاه دس��ت نخواهد كش��يد و تمام توان خود را در 
راس��تاي صرفه و صالح س��هامداراني كه اكنون از ۵0 

ميليون نفر گذشتند به كار خواهد گرفت.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان مي كند: 
يكي از منافع سرمايه گذاران، استفاده كامل از مزاياي 
شركت هاست و ناشرين موظفند از همه منابع خود براي 
تأمين و تقويت منافع سهامداران بهره گيرند. اما اقداماتي 
مثل قيمت گذاري دستوري در حوزه هايي همانند فوالد، 
س��يمان، خودرو، فشار به نهادهاي بازنشستگي جهت 
تأمين نقدينگي هرچند، با انگيزه ارزش��مند صيانت از 
منافع مردم انجام مي شود اما نه فقط در ميدان عمل به 
نتيجه نمي رسند بلكه به منافع سهامداران هم آسيب 
مي زنند و ناخواسته، فقط واسطه ها، برنده اجراي اينگونه 

تصميم ها هستند.
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ركوردشكني بورس تهران
در مجموع پس از ش��اخص بورس ونزوئال كه رش��د 
بيش از 13۷۶ درصدي را تجرب��ه كرد، بورس تهران 
رتبه دوم بهترين عملكرد بورس هاي دنيا را شاهد بود. 
گفتني است علت رشد افسارگسيخته بورس ونزوئال، 
تورم مهارناپذير آن كش��ور امريكاي التين اس��ت. از 
ميان س��ه منطقه مورد مطالعه، يعني »قاره امريكا« 
)ش��امل امريكاي ش��مالي، مركزي و جنوبي، »اروپا، 
آفريقا و خاورميانه« )از جمله بورس تهران(، و »آسيا-

پاسيفيك«، منطقه آسيا-پاسيفيك بهترين عملكرد 
را داشت. از بين ۲1 شاخص مورد مطالعه آن منطقه، 
شاخص 13 بورس يا ۶۲ درصد افزايشي و 8 بورس يا 
38 درصد كاهشي بود. از 1۵ شاخص قاره امريكا نيز 
9 شاخص )۶0 درصد( مثبت و ۶ شاخص )۴0 درصد( 
منفي شد. اما در منطقه اروپا، آسيا، خاورميانه، تنها ۲۲ 
شاخص )3۴ درصد( باال رفتند، در حالي كه ۴۲ شاخص 
)۶۶ درص��د( پايين آمدند. در مجم��وع از ميان 100 
ش��اخص مورد مطالعه در سال ۲0۲0، كمتر از نيمي 
از آنها )۴۴ شاخص( سال ۲0۲0 را سبز رنگ به پايان 
بردند، در حالي كه ۶۶ درصد نيز قرمز رنگ بودند و لذا 
اثر بيماري كوويد-19 بر بازارهاي سرمايه دنيا نيز كامال 
مشهود بود. اوضاع براي بورس هاي عربي منطقه نيز به 
سامان نبود، تنها شاخص دو بورس عربستان )۴درصد 
رشد، رتبه 3۲ دنيا( و قطر )0.1 درصد رشد و رتبه ۴۴ 
دنيا( مثبت بود، در حالي كه ش��اخص 8 بورس ديگر، 
يعني مصر، ابوظبي، كويت، بحرين، عمان، اردن، دوبي 
و لبنان منفي شدند. شاخص بورس لبنان با بيش از 1۶ 
درصد سقوط، هفتمين بورس زيانده دنيا نام گرفت. ده 
بورس )شاخص( برتر دنيا به ترتيب عبارتند از: ونزوئال 
13۷۶.۴ درصد، تهران 1۷۴.8 درصد، هانوي ويتنام 
98.1 درصد، نيجريه ۵0 درصد، مركب نزدك اياالت 
متحده ۴3.۶ درصد، كاسپي كره جنوبي 30.8 درصد، 
بورس استانبول ۲9.1 درصد، دانمارك ۲8.۵ درصد، 
چين ۲۷.۲ درصد و ايسلند ۲۴.3 درصد. ده بورسي كه 
بيشترين زيان را به سرمايه گذاران خود تحميل كردند 
نيز عبارتند از: موريس )۲۴.3( درصد، جاماييكا )۲۲.۴( 
درصد، پاناما )۲1.۶( درصد، بلغارستان )۲1.۲( درصد، 
كاستاريكا )۲1( درصد، الئوس )1۷.8( درصد، لبنان 
)1۶.3( درصد، برمودا )1۵.۵( درصد، اسپانيا )1۵.۵( 
درصد و بلژيك )1۴.۵( درصد در منطقه قاره امريكا، 
 S&P ،سه شاخص اياالت متحده يعني مركب نزدك
۵00 و ميانگين صنعتي داو جونز به ترتيب ۴3.۶، 1۶.3 
و ۷.3 درصد باال رفتند كه شاخص مركب نزدك بهترين 
عملكرد را در بين بورس هاي توسعه يافته دنيا داشت. 
شاخص بورس كانادا نيز رش��د اندك ۲.۲ درصدي را 
تجربه كرد. اما از ميان بورس هاي توسعه يافته اروپايي، 
تنها شاخص دكس آلمان 3.۶ درصد )رتبه 33 دنيا( 
مثبت شد. ش��اخص هاي MIB ايتاليا، كك فرانسه، 
فوتسي بريتانيا و IBEX اسپانيا به ترتيب )۵.۴(، )۷.1(، 
)1۴.3( و )۵.1۵( درصد پايي��ن آمدند و به ترتيب در 
رتبه ه��اي ۵9، ۶۲، 90 و 9۲ جهان قرار گرفتند. اما از 
ميان بورس هاي توسعه يافته منطقه آسيا-پاسيفيك، 
شاخص دو بورس منفي شد: استراليا )1.۵ درصد و رتبه 
۴8( و هنگ كنگ )3.۴ درصد و رتبه ۵۶ دنيا( . شاخص 
دو بورس چين و ژاپن )NIKKEI ۲۲۵( مثبت ش��د: 
به ترتيب ۲۷.۲ و 1۶ درصد )رتبه 9 و 1۵ دنيا( در سطح 
منطقه نيز شاخص بورس تركيه ۲9 و بورس پاكستان 
9 درصد باال رفتند. در روسيه اما شرايط متفاوت بود. 
در حالي كه شاخص بورس مسكو 8 درصد باال رفت و 
در رتبه ۲8 دنيا ايستاد، شاخص RTS اين كشور، زيان 
10.۴ درصدي را شاهد بود و در رتبه ۷9 استاد. شاخص 
بورس رژيم صهيونيستي نيز بيش از 11 درصد سقوط 

كرد و در رتبه 80 جهان قرار گرفت.

مديريت هيجانات در بازار سرمايه
عباس آرگ��ون، نايب رييس كميس��يون بازار پول 
و س��رمايه اتاق بازرگاني تهران اظهار داش��ت: در 
روزه��اي اخير هيچ گون��ه تغيير محسوس��ي در 
شاخص هاي كالن اقتصادي نداشته ايم كه شاخص 
كل بورس تهران ناش��ي از آن افت زيادي را تجربه 
كند. وي با اش��اره به نزديك ش��دن به پايان دوران 
رياست جمهوري دونالد ترامپ و آغاز به كار دولت 
جو بايدن در امريكا، افزود: يكي از بحث ها مي تواند 
احتمال بازگش��ت امريكا به برج��ام و پيش بيني 
افت نرخ ارز باش��د كه بطور حتم  روي ارزش سهام 
شركت هاي صادراتي اثرگذار خواهد بود. اين فعال 
اقتصادي خاطرنشان كرد: البته طي روزهاي گذشته 
تمديد مهلت زمان بررسي لوايح مرتبط با FATF و 
الحاق ايران به گروه ويژه اقدام مالي خبر مثبتي بود 
كه  روي ثبات نرخ ارز نيز تاثير گذاشت اما موضوع 

مهم مديريت هيجان در بازار سرمايه است.

افزايش اختيارات وزير صنعت 
براي كاهش نرخ فوالد 

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجلس با اشاره به اينكه قيمت فوالد و سيمان در بازار 
واقعي نبوده و بايد كاهش پيدا كند، گفت: جهش توليد 
مسكن در مجلس مطرح شده و بايد طي چهار سال 
آينده، ساالنه يك ميليون واحد مسكوني ساخته شود. 
قطعًا نرخ مصالح ساختماني نقش بسياري در قيمت 
تمام شده مسكن دارد؛ بنابراين از عليرضا رزم حسيني 
وزير صنعت خواستيم درباره افزايش قيمت سيمان 
و فوالد در يك سال گذشته توضيح دهد. وي افزود: 
به رزم حسيني اعالم كرديم بايد تامين نياز داخلي به 
مصالح ساختماني در اولويت باشد و مازاد توليد صادر 
شود ولي وي پاسخ داد چنين اختياري ندارد. لذا مقرر 
شد مكاتبه اي از طرف وزير صنعت با كميسيون عمران 
مجلس براي افزايش اختيارات وزير انجام شود. رضايي 
كوچي گفت: تالش مي كنيم اختيارات الزم را به وزير 
صنعت بدهيم، چرا كه حض��ور وي بدون اختيار در 
مجلس دستاوردي ندارد. بنابراين، قرار شد مجلس 
و دولت ب��ه وي اختيار دهند تا زمينه كاهش قيمت 

سيمان و فوالد فراهم شود.

درباره كتاب »مربي ثروت«
در بخشي از مربي ثروت كتاب مي خوانيم: هيچ كس 
نمي تواند ادعا كند كه ثروت را دوس��ت ندارد؛ چرا كه 
انسان به ذات كشش به س��مت ثروتمندي دارد. فقر 
با خود هزار چالش به هم��راه دارد. ثروتمندي بر پايه 
شانس و احتماالت نيست، بلكه بايد اصول و قواعد آن 
را آموخت و عمل كرد. امروزه با جهاني روبرو هستيم 
كه سرعت تغييرات آن از منظر تغييرات تكنولوژيكي، 
اقتصادي، صنعتي، فناوري اطالعات و ارتباطات و ... 
بسيار باال بوده، بطوري كه بشر گاهي اوقات نمي تواند 
خود را به آن برس��اند. در عين حال اي��ن تغييرات با 
پيچيدگي هاي بسيار زياد همراه است. قيمت طال، ارز، 
مس��كن، خودرو و ...، بازارهاي مالي چيست و چطور 
مي توان در آن سرمايه گذاري كرد؟ شاخص بورس در 
اين لحظه چند هست؟ در آينده با چه قيمت هايي روبه 
رو هستيم؟ اينها به داشن كافي ما ربط پيدا مي كند. 
ميزان ثروت ما به دانش ما ارتباط دارد. اين كتاب نوشته 
»بردلي جي. سوگارس« و ترجمه اسماعيل علي نيا 
در 30۵ صفحه خيراً به مجموعه كتاب هاي كتابخانه 

سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده است.

رونق بورس با واكسن كرونا
پيمان تاتايي، كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با 
سنا اظهار داش��ت: با افزايش توليد در كشور درآمد 
ملي نيز افزايش مي يابد و همين تغييرات مثبت در 
اقتصاد، بر بورس نيز تاثير مستقيم خواهد گذاشت. 
وي همچنين در خصوص وضعيت بازار سرمايه در دو 
ماهه پايان سال گفت: در حال حاضر به علت نوسان 
در حوزه هاي مختلفي كه به صورت مس��تقيم و غير 
مستقيم بر اين بازار تاثيرگذار هستند پيش بيني دو 
ماهه آتي بازار بورس بسيار دشوار است. در اين ميان اگر 
نرخ دالر در كشور ثبات داشته و اعداد بودجه مشخص 
و بازار از مي��زان بودجه در بخش هاي مختلف مطلع 
ش��ود، احتماال يك بازار تحليلي با عملكرد سنجيده 
را داريم كه در آن به فروش 9 ماهه ش��ركت ها توجه 
ش��ده و ديگر با هيجان فعلي روبرو نخواهيم بود. اين 
كارشناس بازار سرمايه افزود: يكي از عواملي كه تاثير 
مس��تقيم در بورس دارد ش��روع به كار دولت جديد 
امريكاست و سياس��تي كه در نحوه تعامل با ايران در 
نظر خواهد گرفت. ممكن است با دولت جديد امريكا، 
به علت نبود س��ختگيري هاي زمان ترامپ برخي از 
كشورها راحت تر با ايران معامله كنند كه همين امر 
موج��ب افزايش ميزان فروش و صادرات ش��ده و در 
مقابل تولي��د نيز افزايش پيدا خواه��د كرد كه همه 
اين عوامل بطور مس��تقيم بر بازار سرمايه تاثيرگذار 
خواهند بود وي توضيح داد: البته براي دستيابي به اين 
شرايط نيازمند اندكي زمان پس از شروع به كار رسمي 
رييس جمهور امريكا خواهيم بود. عالوه بر آن اگر بانك 
مركزي تصميم به كاهش قيمت دالر بگيرد، شايد در 
كوتاه مدت موجب نوس��انات منفي در بازار سرمايه 
باش��يم اما در بلندمدت اين اقدام مطمئنا با تاثيرات 
مثبت همراه خواهد شد. تاتايي عنوان كرد: جدي تر 
شدن واكسن كرونا و استفاده از آن نيز يكي از عواملي 
است كه مي تواند بر قيمت هاي جهاني تاثيرگذار باشد 
و ميزان صادرات، واردات و تعامالت اقتصادي در جهان 
را دستخوش تغيير كند. طبيعي است كه با افزايش 
تقاضا درآمد نيز در كشور روند افزايشي به خود خواهد 
گرفت. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: با 
اتمام كرونا بسياري از مشاغل كه در دوران شيوع اين 
ويروس در ركود بوده اند، فعاليت خود را مجددا آغاز 
خواهند كرد. اغلب ارايه كنندگان خدمات در دروان 
شيوع ويروس كوويد 19 درآمدشان به صفر رسيده 
بود كه همين امر در اقتصاد ايران مشكالت جدي ايجاد 
كرد. زيرا هم چرخه اقتصادي كشور كامل نبوده و هم 
بخش عمده اي از اقتصاد كشور ما را چنين مشاغلي 
 FATF در برگرفته اند. به گفته تاتايي، سرنوشت نهايي
نيز يكي ديگر از موارد تاثيرگذار بر بازار سرمايه است؛ 
بطوري كه اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف 
آن را مش��خص كند بر اين ب��ازار و عملكرد آن تاثير 
مس��تقيم خواهد گذاش��ت. وي تصريح كرد: تجربه 
سال هاي گذشته نش��ان داده كه معموال در ماه هاي 
پاياني س��ال، صنايعي همچون خرده فروشي، مواد 
غذايي و مواد ش��وينده و كاالهاي مصرفي سال نو از 
اهميت و تغييرات زيادي برخوردار بوده است اما  امسال 
به علت ادامه محدوديت هاي كرونايي نمي توان رفتار 
دقيق مصرف كنندگان را به راحتي پيش بيني و اعالم 
كرد كه در ۲ ماه باقي مانده از سال كدام صنايع بورسي 

پر اهميت تر خواهند بود.

ماجراي سهام عدالت متوفيان 
به كجا رسيد؟

پي��ش از آزادس��ازي س��هام عدال��ت، وراث قانوني 
مي توانس��تند براي اطالع از وضعيت س��هام عدالت 
شخص متوفي به www.samanese.ir مراجعه 
كنند و ب��ا ورود اطالعات هويت��ي متوفي، از وضعيت 
دارايي سهام عدالت و مشمول بودن وي اطالع كسب 
كنند. از سوي ديگر وراث قانوني متوفياني كه مشمول 
سهام عدالت هستند، مي توانستند با مراجعه به يكي از 
دفاتر منتخب پيشخوان خدمات الكترونيك دولت، ارايه 
مدارك الزم و امضاي تقسيم نامه سهام عدالت نسبت به 
تقسيم سهام عدالت و منافع آن اقدام كنند. اما از ابتداي 
آزادسازي سهام عدالت تاكنون، وراث متوفيان سهام 
عدالت در سردرگمي به سر مي برند و اطالع دقيقي از 
اقدامات الزم براي دريافت سهام عدالت ندارند. باوجود 
برخي از اظهارات درخصوص سهام عدالت جاماندگان، 
وراث همچنان بالتكليف هستند. با اين حال شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه 
)سمات( به تازگي اعالم كرده است در صورتي كه قوه 
قضاييه تصويب كند، سهام عدالت متوفيان به صورت 
قهري و خودكار به ورثه آنها منتقل مي ش��ود. در اين 
راستا، زيرس��اخت هاي الكترونيكي تخصيص سهام 
عدالت متوفيان به وراث در ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي آماده شده و منتظر تاييد نهايي قوه قضاييه است.

»تعادل« وضعيت بازارسرمايه را بررسي مي كند

بورس در  زندان مداخالت مسووالن

فرار حقيقي ها از ريزش بازارسهام 
در معامالت روز گذش��ته بيش از ۶ ميلي��ارد و ۵۲۶ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 8۶ هزار 
و ۵19 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با هشت هزار و ۵39 واحد كاهش به ۴۵۵ 
هزار و 1۶8 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با پنج هزار 
و ۵89 واحد افت به ۲9۷ هزار و 9۴3 واحد رس��يدند. 
شاخص بازار اول 3۵ هزار و 1۴۲ واحد و شاخص بازار 

دوم ۷۷ هزار و 10۴ واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، نماد »گروه دارويي 
بركت« با 10۵ واحد، »توس��عه معادن روي ايران« با 
91 واحد، »معدني دماوند« با 90 واحد، »پست بانك 
ايران« با ۷۲ واحد، »آهنگري تراكتورسازي ايران« با 
۶۷ واحد، »كارت اعتب��اري ايران كيش« با ۶0 واحد 
و»آسان پرداخت پرشين« با ۵۷ واحد بيشترين تاثير 
مثبت را بر شاخص كل داشتند. برپايه اين گزارش روز 
گذشته بازار نماد »ملي صنايع مس ايران« با سه هزار 
و ۲۷۷ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با سه هزار و ۲۶۷ 
واحد، »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با دو هزار و 
8۲۲ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
ب��ا دو هزار و 3۷ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با 
يك هزار و 3۵0 واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« 
با يك هزار و 31۵ واحد، »پااليش نفت اصفهان« با يك 
هزار و 188 واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« با يك 
هزار و 119 واحد، »ايران خودرو« با يك هزار و ۶۴ واحد 
و »سرمايه گذاري غدير« با يك هزار و ۵۲ واحد با تاثير 
منفي بر شاخص همراه بودند. »گروه دارويي بركت«، 
»شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، »ايران 
خودرو«، »ليزينگ پارسيان«، »سرمايه گذاري سيمان 

تامين«، »پااليش نفت اصفه��ان« و »فوالد مباركه 
اصفهان« درگروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند. گروه 
مواد دارويي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 3۴۲ميليون و 
۵89 هزار برگه س��هم به ارزش 9 هزار و 990 ميليارد 

ريال داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز حدود ۵03 واحد كاهش داشت 
و ب��ر روي كانال 19 ه��زار و ۲۲۲ واح��د ثابت ماند. 
همچني��ن در اين بازار دو ميلي��ارد و ۲9۴ هزار برگه 
سهم به ارزش 8۴ هزار و 39۴ ميليارد ريال داد و ستد 
شد. روز گذش��ته »نمادهاي اعتباري ملل«، »توزيع 
داروپخش«، »پليمر آريا ساسول«، »آسيا سير ارس«، 
»كلر پارس«، »افرانت«، »شهرس��ازي و خانه سازي 
باغميشه«، »توليدات پتروشيمي قائد بصير«، »زرين 
معدن آسيا« و »ش��ركت بيمه اتكايي امين« با تاثير 
مثبت بر ش��اخص اين بازار همراه بودند. روز گذشته 
نمادهاي »سنگ آهن گهرزمين«، »هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه«، »پتروشيمي زاگرس«، »صنعتي 
مينو«، »سرمايه گذاري صبا تامين«، »فوالد هرمزگان 
جنوب«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »پتروشيمي 
تندگويان«، »پتروش��يمي مارون«، »بيمه كوثر« و 
»ش��ركت آهن و فوالد ارفع« تاثير منفي بر شاخص 
اين بازار را داشتند. حقوقي ها اغلب خريدار سهام در 
گروه هاي »فلزات اساس��ي«، »فرآورده هاي نفتي« و 
»فرآورده هاي نفتي« رق��م خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »ساير محصوالت كاني غير فلزي« 

و »اطالعات و ارتباطات« به نفع حقيقي ها تمام شد.
در بازار روز گذشته حقوقي ها حدود هزار و ۴۲0ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد 
11هزار و ۲30ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 
3۷درصد يعني چهار هزار و 1۵0ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدشان 13درصد از كل معامالت 
شد. در روز مذكور افزايش سهام حقيقي ها در ۵۶نماد 
و افزايش سهام حقوقي ها در ۲3۴نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول 
۲90ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم هزار و 

۶۶0ميليارد تومان بود.

    روند گذشته بازارسهام
همچنين ارزش س��هام عدالت درمقايسه با آخرين 
روز از هفته گذش��ته، 3.1 درصد )30۷ هزار تومان( 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵3۲ه��زار توماني و يك 
ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به 9 ميليون و 
۵۶۶هزار تومان و 18 ميليون و ۲۴هزار تومان رسيد. 
با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0 درصد قابل فروش 
س��بد ۵3۲هزار توماني س��هام عدالت به ۵ ميليون و 
۷39هزار تومان رسيده اس��ت. با اين وجود در هفته 
گذشته ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران سعي 
كرد به مدد ورود پول به صنايع بزرگ و شاخص ساز كه 
مورد اقبال سرمايه گذاران حقوقي قرار گرفتند به مدار 
مثبت بازگردد اما؛ اين روند فقط به كاهش فشار فروش 
در برخي از بزرگان بازار منتهي شد و برآيند معامالتي 
نشان از افت بيش از ۵0 هزار واحدي معادل ۵/ 3 درصد 
دماسنج اصلي بازار طي يك هفته اخير داشت. شاخص 

هم وزن نيز افت يك درصدي را ثبت كرد.هفته گذشته 
درحالي شاهد س��بقت عرضه كنندگان از متقاضيان 
خريد س��هام بوديم ك��ه عمدتا صف هاي س��نگين 
فروش در اغلب نماد  هاي معامالت��ي اعم از بزرگان و 
كوچك تر هاي بازار شكل گرفت و در نهايت شاخص 
كانال 1/۴ ميليون واحدي را در پي اين رويداد از دست 
داد. به دنبال جدال بورس بازان با اينكه چنين رقمي 
سطح مقاومت شاخص از سوي برخي تحليلگران عنوان 
مي شد اما در نهايت خروج نقدينگي سرمايه گذاران 
حقيقي منجر به بازگش��ت نماگر اصلي به كانال 3/ 1 
ميليون واحدي و از لحاظ زماني بازگشت به ارقام يك 
ماه گذشته شد.نااطميناني از آينده بازار و تجربه اصالح 
چهارماهه بورس باعث افزايش فش��ار فروش از سوي 
سرمايه گذاران حقيقي در روزهاي منفي اين بازار شده 
است. اين وضعيت سبب شد تا از بين صنايع 39 گانه 
بازار سهام كشور گروه فني و مهندسي با 1/ 1۲ درصد 
افت بدترين عملكرد هفتگي را به خود اختصاص دهد. 
در اين ميان گروه تك سهم استخراج نفت و گاز با افت 
۴/ 10 درصد، فرآورده هاي نفتي با كاهش ۶/ ۷ درصد، 
خودرو با ريزش ۵/ ۶ درصد، فلزات اساسي با افت 9/ ۵ 
درصد و بانك ها نيز با ۶/ ۵ درصد افت معامالت در هفته 
منتهي به 10 دي ماه 1399 را س��پري كردند.با اين 
حال گروه تك نماد محصوالت چوبي با 8/ 1۶ درصد 
بازدهي مثبت توانست عنوان برترين گروه را در فهرست 
عملكرد صنايع از منظر بازدهي به خود اختصاص دهد. 
در ادامه گروه هايي همچون زغال سنگ با ۶/ 10 درصد، 
كاشي و سراميك با ۲/ ۴ درصد و كانه هاي فلزي با ۷/ ۲ 

درصد رشد همراه شدند. 



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه به اعتقاد كارشناسان ش��هري فوري ترين اقدام 
براي مبارزه با آلودگي هوا تعطيلي دو تا سه روزه پايتخت 
است، اما بي گمان اين راهكار، كارآمدترين راهكار نيست. 
حتي برخي از كارشناسان محيط زيست بر اين باورند كه 
اجراي طرح كاه��ش آلودگي هوا، معاينه فني خودروها 
و ساير طرح هايي كه طي س��ال هاي اخير براي كاهش 
آلودگي هوا صورت گرفته اس��ت نيز راهكارهاي »زرد« 
به شمار مي روند و راهكار اصلي را در اسقاط خودروهاي 
فرسوده بايد جست وجو كرد. همزمان، مساله استفاده از 
سوخت مازوت در نيروگاه هاي برق در زمستان به دليل 
افزايش مصرف گاز خانگي نيز در سيبل انتقاد كارشناسان 
و البته شهروندان قرار دارد به گونه اي كه اين مساله طي 
چند روز گذش��ته در فضاي مجازي به ش��كل هشتگ 
#مازوت_نسوزون و هشتگ هاي مشابه نمود يافته است. 
افزايش ساعت طرح ترافيك يا اجراي طرح زوج و فرد از در 
منزل و... از جمله راهكارهاي پرشماري است كه طي اين 
روزها مطرح مي شود. اما انگار زمان به نفع پايتخت نشينان 
نيست و از همين رو، آنها در اين روزها صرفا خواستار اتخاذ 
راهكارهاي فوري براي كاهش محس��وس آلودگي هوا و 
خروج از وضعيت قرمز و اضطرار هستند. اين همه در حالي 
است كه صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي اعالم كرده است: اگر منابع آالينده هوا 
تغيير نكند و فعاليت كارخانه ها و خودروها كاهش نيابد 
عددهاي شاخص آلودگي هوا اين هفته بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
ماندگار خواهد بود و ممكن است شاخص آلودگي هوا از 
ع��دد ۲۰۰ هم عبور كند. ضياييان در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: با توجه به وضعيت هواي پايدار، تا پايان هفته 
در اغلب شهرهاي كشور جوي پايدار داريم كه اين موضوع 
موجب افزايش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و صنعتي 
و پرجمعيت مي شود. البته يكشنبه شب تا دوشنبه ۱۵ 
دي، وزش محدود باد در سطح شهر تهران خواهيم داشت 
اما وضعيت چندان تغييري نمي كن��د. وي تأكيد كرد: 
اگر منابع آالينده هوا تغيير نكند و فعاليت كارخانه ها و 
خودروها كاهش نيابد، عددهاي شاخص آلودگي هوا اين 
هفته بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ ماندگار خواهد بود و ممكن است 

شاخص آلودگي هوا از عدد ۲۰۰ هم عبور كند.

    فعاليت هاي فيزيكي و ورزشي 
در فضاي باز ممنوع

ضياييان بيان كرد: هشدار آلودگي هوا در شاخص ۱۵۰ 
تا ۲۰۰ يعني هوا براي همه گروه هاي سني در وضعيت 
ناسالم است؛ اگر هشدار شاخص آلودگي هوا بين اعداد 
۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد يعني هوا براي همه گروه هاي حساس 
ناسالم اس��ت و اگر از ۲۰۰ باالتر برود كه همان موضوع 
وضعيت شرايط بس��يار ناس��الم براي همه گروه هاي 
سني خواهد بود. مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي تاكيد كرد: افراد داراي بيماري هاي ريوي و 
قلبي و همچنين كهنساالن كودكان و افراد حساس به 
آلودگي هوا تا حد امكان از منزل خارج نشوند ضمن آنكه 
همه افراد از فعاليت هاي فيزيكي و ورزش��ي در فضاي 
باز خودداري كنند . وي بيان كرد: از هفته گذشته اين 
هشدارها به نهادهاي متولي داده شده است و پيشنهاد 
داديم كه در موضوع كاهش ت��ردد خودروها و فعاليت 
كارخانه ها و مديريت هاي الزم انجام شود. ضياييان در 
پاسخ به اين سوال كه آيا اين آلودگي هوا بيشتر مربوط 
به تردد خودروها اس��ت يا مازوت حاصل از كارخانه ها 
است؟ گفت: ما در اين باره اطالع چنداني نداريم و فقط 
در خصوص پايداري و شرايط جوي صحبت مي كنيم و 
اين موضوع در حيطه اختيارات سازمان محيط زيست 
است. شرايط پايداري هوا تا پايان هفته در شهرهايي نظير 

تهران، كرج، قم، مشهد، اراك و اصفهان حاكم است.

    افزايش ساعت طرح ترافيك ؟
در همين حال، زه��را صدراعظم نوري عضو ش��وراي 
شهر تهران و رييس كميسيون سالمت شوراي شهر در 
گفت وگو با فارس، درباره راهكارهاي مقابله با اين معضل 
اظهار كرد: در ش��رايط فعلي پيش آم��ده تنها راه حل 

تعطيلي تهران اس��ت تا از اين طريق مقداري از ميزان 
آلودگي هوا كاسته شود. ولي به طور كلي جهت مقابله با 
آلودگي هوا بايد منابع آالينده ثابت و متحرك را در نظر 
گرفت چرا كه در غير اين صورت وضعيت نه تنها بهتر بلكه 
بدتر خواهد شد. عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: تهران 
مانند اتاقي است كه ظرفيت محدود دارد و در صورتي كه 
در اين اتاق ميزان دود به شدت زياد شود فردي كه در اتاق 
قرار دارد يا خفه خواهد شد و يا براي نجات آن بايد دري 
را باز كرد، براي پايتخت نيز بايد همين كار را انجام داد و 
همزمان منابع آالينده را مورد بررسي قرار داد. نوري با 
اشاره به اينكه در پاييز و زمستان به دليل پديده اينورژن 
آلودگي هوا شديد مي شود، گفت:  شهرداري و شوراي 
شهر نقش چنداني جهت مقابله با معضل آلودگي هوا 
ندارند ولي شهرداري نيز تا كنون نقش موثري در توسعه 
مترو و افتتاح خطوط جديد داشته و بحث معاينه فني 
خودرو و توسعه فضاي سبز نيز مورد توجه بوده است ولي 
اين راهكارها به تنهايي چاره مقابله با آلودگي هوا نيست. 
وي گفت: طرح ترافي��ك بايد در محدوده هاي مركزي 
تهران حتما اجرا شود و به نظرم ساعات طرح مشابه قبل 
شود البته بعضي اين تلقي را دارند كه شهرداري به دنبال 
كسب درآمد اس��ت در صورتي كه درآمد شهرداري از 
طرح بسيار ناچيز بوده و سالمت مردم بسيار ارزشمند 
است. عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه شوراي شهر 

و شهرداري در زمينه طرح ترافيك تابع ستاد مقابله ملي با 
كرونا است گفت:  به نظرم اين ستاد بايد قانع شود و بپذيرد 
كه اجراي طرح به نفع مردم تهران است از طرفي مردم 
نيز تا جايي كه مي توانند نبايد از منزل بيرون بيايند و از 

خودروهاي شخصي استفاده كنند.

    قانون هواي پاك اجرا شود
ناهيد خداكرمي عضو شوراي شهر تهران نيز در اين باره 
گفت: تهران ش��رايط خاصي را سپري مي كند. از سويي 
با مشكالت ناش��ي از كرونا و از سوي ديگر با آلودگي هوا 
دس��ت و پنجه نرم مي كند. عوامل آالينده هواي تهران 
براي همگان مشخص است. تراكم اتومبيل، سوخت هاي 
غير استاندارد و... از جمله عوامل است ودر نيمه دوم سال 
هم به دليل پايداري هوا، آلودگي بيشتر مي شود. پايتخت 
روزهاي آلوده اي را س��پري مي كند. كارخانجات اطراف 
تهران مازوت مي سوزانند. حمل و نقل عمومي توسعه پيدا 
نكرده است . براي كاهش آلودگي هوا، قانون هواي پاك 
در تهران اجرايي شود. او اظهار كرد: در قانون هواي پاك، 
وظايف تمام سازمان ها و نهادهاي مرتبط مشخص شده 
است، اما به اين وظايف به درستي توجه نشده و بايد ناظرين 
و سازمان هايي كه قانون هواي پاك را اجرايي نمي كنند 
جريمه كنند. بايد عوامل آلودگي كنترل شود و كساني كه 
مازوت مي سوزانند پاسخگو باشند و جريمه شوند. البته 

رييس سازمان محيط زيست هم به صورت ضمني اعالم 
كرده است كه كارخانه هاي اطراف تهران از مازوت استفاده 
مي كنند و همين امر باعث وضعيت فعلي تهران شده است. 

    آلودگي هوا يك عاملي نيست
اين عضو ش��وراي ش��هر افزود: آلودگي هوا يك عاملي 
نيست. در سال هاي گذشته به دليل اينكه ترددها كم 
شود، مدارس را تعطيل مي كرديم. امسال به دليل شرايط 
كرونا استفاده از حمل و نقل عمومي نصف شده است و 
ش��هروندان ترجيح مي دهند كه از خودروي شخصي 
براي تردد استفاده كنند. با وضعيت سوخت و همچنين 
معاينه فني كه برخي خودروها ندارند آاليندگي بيشتر 
مي شود. در حال حاضر ميزان ذرات معلق در هوا افزايش 
پيدا كرده و بايد هر چه س��ريع تر سازمان هاي مربوطه 
در اين ام��ر ورود كرده تا بتوان آلودگي را كاهش داد.  او 
گفت: تقريبا مشكالت در هم تنيده شده است. با وضعيت 
تحريم ها محصوالت پااليشگاهي به فروش نمي رسد. 
برخي از كارخانه ها از مازوت استفاده مي كنند و همين 
امر باعث آلودگي شده است. آلودگي هوا فقط مخصوص 
يك سازمان يا نهاد نيست تمام سازمان ها و نهادها در اين 
زمينه دخيل هستند و براي رفع اين عارضه هم بايد تمام 
س��ازمان ها و نهادها دست به دست هم دهند تا بتوانند 

مشكل را برطرف كنند.

ايرانشهردر شهر 

ادامه از صفحه اول
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دكل  هاي غيرمجاز زير ذره بين 
شهرداري تهران

 معاون شهردار تهران با اش��اره به لزوم ساماندهي 
دكل  هاي غيرمجاز در پايتخت گفت: سالمت مردم 
در اولويت قرار دارد و اين موضوع بايد در اقدام عملي 
شهرداران مناطق قرار گيرد. به گزارش فارس، حامد 
مظاهريان در مراس��م تكريم و معارفه مديرعامل 
شركت ارتباط مشترك شهر اظهار داشت: موضوع 
جابه جايي ها در سيستم هاي اداري اتفاق متداولي 
است و تغييرات مديريتي الزمه پويايي سيستم هاي 
اداري اس��ت و دريچه هاي جديد رو به رش��د را باز 
مي كند. وي فعاليت شركت ارتباط مشترك شهر 
را در مقايسه با ساير شركت هاي مديريت شهري 
تجربه اي متفاوت دانست و افزود: ۵۱ درصد سهام 
اين شركت متعلق به شهرداري تهران است و بقيه 
آن به اپراتورها تعلق دارد. بنابراين اين شركت داراي 

پتانسيل قابل توجهي است كه بايد فعال شود.
به گفته مظاهريان، شهرداري به عنوان مهم ترين 
برند شهر تهران در كنار سه اپراتوري كه از فعال ترين 
بخش ه��اي اقتصادي كش��ور به ش��مار مي روند 
مي توانند با همكاري هم در اين شركت ارزش افزوده 
قابل توجهي ايجاد كنند. وي تصريح كرد: انتظاري 
كه از اين هم افزايي بين مهم ترين برند شهر تهران و 
مهم ترين اقتصادگردان در سطح شهر و كشور وجود 
دارد اين اس��ت كه بايد يك بار ديگر فرايند و نحوه 
كاركرد اين شركت را بازتعريف كنيم. معاون شهردار 
تهران، ساماندهي دكل  ها، آنتن ها و ايستگاه هاي 
ارتباط راديويي شهر تهران، كاهش تاثير المان  هاي 
ناخواسته ناش��ي از احداث ايستگاه هاي ارتباطي 
و همچنين برنامه ريزي براي ايمن  س��ازي هرچه 
بيشتر دكل  ها براي جلوگيري از خسارات احتمالي 
در حوادث طبيعي را از جمله وظايف شركت ارتباط 
مشترك شهر برشمرد و افزود: نوع فعاليت شركت 
ارتباط مش��ترك ش��هر و درآمدزاي��ي آن فرصت 

بي نظيري است كه بايد از آن استفاده بهينه كرد. 
وي با تاكيد بر لزوم بازنگري در ساز و كارهاي شركت 
ارتباط مش��ترك ش��هر گفت: بايد با بهره گيري از 
طرح ها و ايده هاي جديد براي اداره شركت، ضمن 
توجه به گزينه هاي مختلف، تحولي را در اين حوزه 
رقم بزنيم. معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور 
شوراي شهرداري تهران اظهار كرد: بخشي از شهر 
تحت تاثير اقداماتي اس��ت كه در ش��ركت ارتباط 
مشترك شهر بايد انجام شود. دكل هاي غيرمجاز 
زيادي وج��ود دارد كه طبق وظايف ما بايد كنترل 
كنيم. به نظر مي رس��د بايد ضمن طراحي فرايند 
جديد، باي��د براي رفع دكل ه��اي غيرمجاز، براي 
ش��هرداران مناطق انگيزه ايجاد ش��ود. وي گفت: 
آنتن هاي غيرمجاز نبايد رهاش��وند. سالمت مردم 
در اولويت شهرداري قرار دارد و اين موضوع بايد در 
اولويت فكري و عملي شهرداران مناطق قرار گيرد.

صف فروش در بازار مسكن 
پايتخت

ريي��س اتحادي��ه مش��اوران امالك با بي��ان اينكه 
هم اكنون فروشندگان مسكن چند برابر خريداران 
هس��تند، گفت: نرخ ه��اي پيش��نهادي در بعضي 
مناطق تهران بيش از ۱۰ ميليون تومان در هر متر 
مربع كاهش يافته و خريدار نيس��ت. اما مي بينيم 
كه عده اي بس��از و بفروش عن��وان مي كنند نرخ ها 
 پايين نيام��ده؛ معلوم اس��ت كه اينها نف��ع دارند.

 مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: قيمت مسكن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش 
يافته و آمار افت ۱.۱ درصدي را قبول ندارم؛ زيرا من 
از كف بازار درباره بازار مسكن صحبت مي كنم. وي 
افزود: بعضي بس��از و بفروش ها ي��ا بخر و بفروش ها 
مي گويند قيمت ها پايين نيامده يا دوباره باال مي رود 
كه معلوم اس��ت نفع دارند. فروشنده اي كه تا دو ماه 
قبل آپارتمانش را متري ۵۵ ميليون نرخ گذاري كرده 
بود، حاال ۴۵ ميليون تومان قيمت گذاشته و كسي 
نمي خرد. آن وقت بعضي سازندگان و فروشندگان 
مي گويند قيمت پايين نيامده است. عده اي هم به 
عمد يا غيرعمد با اراي��ه بعضي آمارها به آنها كمك 
مي كنند. اين اشتباه است، بگذاريم كساني كه خانه 
ندارند مقداري نفس بكشند. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك ب��ا بيان اينكه تعداد فروش��نده ها چند برابر 
خريداران اس��ت تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما 
بعضي افراد دوست دارند قيمت خودرو و خانه شان 
باال ب��رود اما در نظ��ر نمي گيرند كه تورم به س��ود 
هيچ كس نيست. خسروي نياز كنوني بازار مسكن 
را آرامش بخشي دانس��ت و گفت: همه مسووالن، 
فعاالن بخش مس��كن و مردم باي��د از ارايه اخباري 
كه التهاب در بازار مسكن ايجاد مي كند بپرهيزند. 
نفع خريداران بايد در اولويت باش��د. اگر متقاضيان 
واقعي توان خريد نداشته باشند هيچ سازنده اي سود 
نمي كند. خوشبختانه قيمت هاي كذايي محو شده 
و بازار به سمت ثبات و كاهش قيمت پيش مي رود. 
وي با انتقاد از برخي صحبت ها مبني بر اينكه مجددا 
قيمت مسكن در سايت هاي اينترنتي قابل مشاهده 
شود، گفت: از ارديبهشت ماه كه دادستاني در اقدامي 
اصولي و به موقع جلوي درج قيمت مسكن و خودرو 
در سايت ها را گرفت نرخ هاي كاذب به تدريج حذف 
ش��د. اما اينكه قيمت مسكن از آن زمان تاكنون باال 
رفته ناشي از تاثيرات بازارهاي موازي شامل ارز، طال 
و حامل هاي انرژي اس��ت. نمايندگان مجلس بايد 
تحقيق كنند كه علت افزايش قيمت چه بوده است. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تاكيد كرد: اينكه 
فعاالن كس��ب و كارهاي مج��ازي عنوان مي كنند 
ع��دم درج قيمت، ش��فافيت را از ب��ازار مي گيرد يا 
از ارديبهش��ت تاكنون قيمت ها باال رفته، دلش��ان 
براي خريداران مسكن نس��وخته بلكه فقط بازديد 
سايت هاي خودشان برايشان اهميت دارد. اگر قيمت 
مجددا به سايت ها برگردد بايد دوباره شاهد نرخ هاي 

كذايي و آگهي هاي بدون هويت باشيم.

 درخواست ايرالين ها
از رييس جمهور

ش��ركت هاي هواپيمايي در نامه اي به رييس جمهور 
خواس��تار رفع محدوديت ف��روش 6۰ درصد صندلي 
هواپيماها در پروازهاي داخلي شدند. به گزارش فارس، 
انجمن شركت هاي هواپيمايي به نمايندگي از شركت ها، 
طي نامه اي از رييس جمهور تقاضا كرد تا نسبت به لغو 
محدوديت 6۰ درص��دي ظرفيت در پروازهاي داخلي 
 تجديد نظر كند. در اين نامه كه به امضاي يونس دقيق كيا،

 رييس هيات مديره انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
رسيده است، خطاب به رييس جمهور عنوان شده است: 
به استحضار مي رساند صنعت حمل و نقل كشور پس از 
شيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديت هاي تردد دچار 
آسيب بسيار شديدي شده است، بطوري كه در 6 ماهه 
اول س��ال جاري بيش از ۴۳ درصد مسافران پروازهاي 
داخلي و ۹6 درصد مسافران پروازهاي خارجي كاهش 
يافته و بسياري از هواپيماها به دليل عدم وجود مسافر 
زمين گير ش��دند. در بخش ديگري از اين نامه انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي به رييس جمهور آمده است: 
از س��وي ديگر اعمال محدوديت استفاده از 6۰ درصد 
ظرفيت هواپيماها از س��وي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي فش��ار اقتصادي وارده به شركت هاي 
هواپيمايي را مضاعف كرده اس��ت، اين در حالي است 
كه اعم��ال محدوديت اس��تفاده از 6۰ درصد ظرفيت 
هواپيماها در پروازها تاكنون از سوي سازمان بهداشت 
جهاني و سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري و انجمن 
بين المللي شركت هاي هواپيمايي كه از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا آثار آن را بر سفرهاي هوايي رصد مي كنند، 
توصيه يا م��ورد تاكيد قرار نگرفته و تحقيقات علمي و 
دانشگاهي شركت هاي سازنده هواپيما و ياتا )انجمن 
بين المللي ش��ركت هاي هواپيمايي( بر روي سيستم 
تهويه هوا در كابين هواپيما و نوع چينش صندلي، حاكي 
از احتمال بسيار اندك ابتالء مسافران در هواپيما است. در 
ادامه اين نامه انجمن شركت هاي هواپيمايي آمده است: 
آخرين آمار منتشر ش��ده ياتا حاكي از احتمال ابتالي 
يك مورد در ۲۷ ميليون مسافر قبل از الزام به استفاده از 
ماسك در پروازها بوده است. در بخش پاياني نامه آمده 
است: با عنايت به درخواست هاي متعدد رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري به لحاظ اينكه محدوديت استفاده 
از 6۰ درصد ظرفيت هواپيما تاكنون در دنيا اجرا نشده 
است، به منظور جلوگيري از زيان بيشتر به شركت هاي 
هواپيمايي داخلي در خصوص لغو اعمال محدوديت 6۰ 
درصد ظرفيت پروازها، دستور شايسته صادر و مراتب را 

امر به ابالغ فرمايند.

جهش تردد از مرزهاي زميني 
كشور 

مدي��ركل دفتر ترانزيت و حم��ل و نقل بين المللي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: تعداد 
كاميون هاي خروجي از پايانه هاي مرزي كشور در 
آذرماه سال جاري نسبت به ماه قبل ۴۹ درصد افزايش 
يافته است. به گزارش فارس، جواد هدايتي اظهار كرد: 
در آذرماه سال جاري تعداد ۱۵۹ هزار و ۹۹6 دستگاه 
كاميون از پايانه هاي مرزي جاده اي تردد كرده اند كه 
از روند جهشي تردد از مرزهاي زميني كشور حكايت 
دارد. وي افزود: از اين تعداد حدود ۳۷ هزار دستگاه 
كاميون اقدام ب��ه صادرات كاال، ۱۰ هزار دس��تگاه 
كاميون مربوط واردات كاال و ۷۵۰۰ دستگاه كاميون 
هم اقدام به ترانزيت با حمل مستقيم يا يكسره كرده اند.  
هدايتي بيان كرد: در آذرماه ۱۳۹۹ مرز بازرگان جايگاه 
نخست صادرات و واردات را به خود اختصاص داد، مرز 
جلفا در رتبه دوم واردات و آستارا در رتبه دوم صادرات 

از طريق حمل يكسره قرار گرفت.

ماهيت گم شده  بازار سرمايه
 ب��ه اش��باع خري��د رس��يده اند؛ بنابراين براس��اس 
پيش بيني ها پول از اين سهام خارج و دوباره به سمت 
سهام شركت هاي بزرگ و بنيادي وارد خواهد شد. در 
وضعيت فعلي عملكرد بازارگردان ها يك بهانه شده 
است كه همه مش��كل بازار را به بازارگرداني ارتباط 
مي دهند، در حالي كه مشكل فعلي بازار، بازارگرداني 
نيست و در اين زمينه بايد گفت كه اصل بازارگرداني با 
چيزي كه اكنون در بازار وجود دارد فاصله دارد. اكنون 
بازارگردان ها در بازار ايران فقط پول و سهم دارند در 
حالي كه در دنيا بازارگردان ها داراي ابزارهاي مختلف 
مالي مانند فروش استقراضي و اختيار فروش و خريد 
هستند كه از طريق آن اقدام به بازارگرداني و كنترل 
دامنه نوسان يك سهم مي كنند. بازار در وضعيت فعلي 
به داليل ديگري، منفي و نقدشوندگي آن كاهش پيدا 
كرده اس��ت كه تنها عامل آن مربوط به بازارگرداني 
نيست. در ساير بازارها ركود مطلق وجود دارد و تنها 
رقيب جدي در بازار سرمايه، بازار پول يا سپرده هاي 
بانكي اس��ت؛ بنابراين بازارهاي رقيب تا پايان س��ال 
شاهد چندان رونقي نخواهند بود. بازار سرمايه تا زمان 
مشخص شدن تكليف بودجه حركت متعادلي خواهد 
داشت اما به محض برداشته شدن ريسك هاي بودجه، 
شاهد يك روند صعودي جدي در اين بازار خواهيم بود.

فشار مضاعف  به مستاجران
حال تصميم سازان اجرايي بخش مسكن در يك اقدام 
خالف عق��ل و منطق، به جاي كنترل تورم مس��كن و 
جاري كردن ارزش وديعه مستاجران و اصالح قوانين 
رهن و اجاره، به آنها وام وديعه مي پردازند. همچنين در 
نرخ برابري پول ملي با دالر نيز ۳۱ درصد ارزش وديعه 
مستاجران از بين رفته است. يعني تصميم سازي ها به 
گونه اي است كه مستاجران مقصر اصلي و مسوول جبران 
كاهش ارزش پول ملي هس��تند و بايد براي جبران آن 
هزينه هاي بيشتري بپردازند. موضوعي كه در بلندمدت 

توانايي اين طبقات را محدود تر خواهد كرد.
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وضعيت مبهم ماليات ستاني از خانه هاي خالي
گروه راه و شهرسازي|

حدود يك هفته پيش، قانون جديد ماليات از خانه هاي 
خال��ي پس از ۲ بار رفت و آمد ميان مجلس و ش��وراي 
نگهبان، سرانجام به تاييد اين شورا رسيد. با اين حال، به 
نظر مي رسد، اجرا اين قانون همچنان با مشكل مواجه 
است، چه آنكه از سويي، شناسايي خانه هاي خالي آن 
طور كه باي��د صورت نگرفته و س��ازمان امور مالياتي، 
اطالعات ارسالي از سوي وزارت راه وشهرسازي را ناقص 
مي داند و از س��وي، هنوز جوهر تاييد مصوبه مجلس 
در شوراي نگهبان خشك نشده، ۱۵ نفر از نمايندگان 
مجلس با ارايه طرحي، اصالح اين قانون را كليد زده اند. 
بر اساس طرحي كه نمايندگان يادشده ارايه كرده اند، 
نيمي از درآمد ماليات بر خانه هاي خالي به خزانه داري 
كل و نيمي ديگر به حساب شهرداري ها واريز شود. در 
قانون جديد، ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
)ماليات بر خانه هاي خالي( با اصالحات گسترده اي روبه 
رو شده است. با اين حال هنوز وزير اقتصاد اجراي اين 
قانون را به سازمان امور مالياتي ابالغ نكرده كه ۱۵ تن از 
نمايندگان مجلس در طرحي با نوبت رسيدگي عادي 
كه هفته گذشته از سوي هيات رييسه اعالم وصول شد، 
خواهان الحاق يك تبصره ديگر به ماده ۵۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم شده اند. بر اساس اين تبصره )در 
صورت تصويب( ۵۰ درصد از درآمد پايه مالياتي اعمال 

شده به خانه هاي خالي به حساب خزانه داري كل كشور 
و ۵۰ درصد ديگر به حساب شهرداري ها واريز شود. در 
اين تبصره پيشنهادي آمده: ۵۰ درصد واريزي به حساب 
شهرداري ها بر اساس سياست هاي اعالمي ستاد ملي 
بازآفريني شهري، صرف احيا، بهسازي، نوسازي، مقاوم 
سازي و بازآفريني مناطق شهري مي شود. گفتني است 
در قانون بودجه سال جاري )۱۳۹۹( نيز موضوع ماليات 
بر خانه هاي خالي ذكر شده و اين مساله كه درصدي از 
اين درآمدها به ش��هرداري ها واگذار شود، به تصويب 

رسيده است.

    اطالعات خانه هاي خالي ناقص است 
در همين حال، هادي خاني، معاون فناوري سازمان امور 
مالياتي كشور با بيان اينكه ليست اطالعات خانه هاي 
خالي ناقص اس��ت، گفت: در صورت تكميل اطالعات 
اخذ ماليات از خانه هاي خالي از دو هفته ديگر ش��روع 
مي شود. خاني در گفت وگو با ايلنا، درباره روند بررسي 
فهرست ارايه شده از س��وي وزارت راه و شهرسازي از 
خانه هاي خالي براي آغاز اخذ ماليات اظهار كرد: بحث 
ارسال پيامك و احراز خالي بودن خانه ها بر عهده سازمان 
امور مالياتي نيس��ت و اين اقدامات بايد توسط وزارت 
راه و شهرسازي انجام شود. سازمان امور مالياتي صرفا 
ليست اسامي افراد و اطالعات ملك آنها را برابر توافقي 

كه با وزارت راه و شهرسازي داريم، دريافت مي كنيم و 
بدون اينكه دخالتي در احراز خالي بودن خانه ها داشته 
باشيم، مطالبه ماليات را انجام مي دهيم. وي با بيان اينكه 
برابر قانون مقام احراز خالي بودن خانه ها و تشخيص آن 
وزارت راه وشهرس��ازي است، ادامه داد: به طور مستمر 
جلساتي با وزارت راه و شهرسازي درباره رسميت پيدا 
كردن ليست خانه هاي خالي برگزار مي كنيم. در اين 
اطالع��ات نواقصي وجود دارد و س��ازمان امور مالياتي 
اطالعاتي را به ويژه اطالعاتي مانند سال ساخت، مدت 
زمان خالي بودن خانه را درخواست كرده است.   معاون 
س��ازمان امور مالياتي تاكيد كرد: اي��ن اطالعات براي 
سازمان امور مالياتي براي محاسبه ماليات بر خانه هاي 
خالي بسيار مهم است و مي توانند در ميزان ماليات بسيار 
اثرگذار باشند كه بعضا در ليست ارسالي از سوي وزارت 
راه و شهرس��ازي نواقصي در اين اطالعات وجود دارد.

خاني با بيان اينكه با همكاري وزارت راه و شهرس��ازي 
در حال تكميل اين نواقص موجود در اطالعات هستيم، 
افزود: به مح��ض اينكه طبق قانون اطالع��ات درباره 
خانه ه��اي خالي از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي به 
صورت رسمي به س��ازمان امور مالياتي تحويل شود، 
مطالبه ماليات را آغاز مي كنيم. در حال حاضر اطالعات 
به صورت غير رس��مي از طريق دسترسي كاربري به 
سامانه، در اختيار سازمان امور مالياتي گذاشته شده اما 

در شرف رفع نواقص هستيم تا با تكميل اطالعات وارد فاز 
عملياتي و اجرايي شويم. وي گفت: اگر اطالعات كامل 
نشود و مراحل اجرايي آن را به صورت كامل نتوانيم طي 
كنيم، مطالبه ماليات از افرادي كه داراي خانه هاي خالي 
هستند، مي تواند تبعات و اعتراضاتي را به همراه داشته 
باشد، ممكن است بر پايه اين اطالعات دريافتي براي 
فردي به ازاي خان��ه خالي، مالياتي را مقطوع كنيم در 
حالي كه اطالعات كاملي از آن در اختيار نداريم البته با 
قانون جديد مجلس بخشي از اين نگراني ها و دغدغه ها 
برطرف شده است. معاون فناوري سازمان امور مالياتي 
كشور تاكيد كرد: با برطرف سازي اين نواقص تا دو هفته 
آينده اولين ليس��ت براي آغاز اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي به اجرا مي رسد. خاني با بيان اينكه ليست اوليه 
۱۰۹ هزار خانه خالي به طور مس��تمر در حال افزايش 
اس��ت، اظهار كرد: وزارت راه وشهرسازي سامانه اي را 
راه اندازي كرده اس��ت و اطالع��ات خانه هاي خالي در 
اين سامانه بارگذاري مي ش��ود و سازمان امور مالياتي 
به اين سامانه دسترسي دارد و به طور مرتب اطالعات 
از خانه هاي خالي در اين س��امانه مش��اهده مي كنيم 
اما بخواهيم اين اطالعات را براي محاس��به ماليات از 
خانه هاي خالي مرجع قرار دهيم حتما اين اطالعات بايد 
به صورت رسمي با تكميل نواقص موجود به سازمان امور 

مالياتي تحويل شود.  

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران 
دي�روز از پيش�نهاد تعطيل�ي دو روزه تمام 
بخش هاي دولتي و خصوصي به دليل تشديد 
آلودگي هواي تهران خبر داد و گفت: معاون اول 
يا هيات دولت براي تعطيلي يكشنبه يا دوشنبه 
تصميم گيري مي كن�د. به گزارش تس�نيم، 
محسني بندپي اظهار كرد: تمام اقدامات براي 
كاهش عوامل خطر در اين دو هفته انجام گرفته 
است. عدم استفاده از سوخت مازوت در همه 
صنايع نيروگاه هاي استان ابالغ و اين موضوع 
به اجرا در آمده است. وي افزود: گزارش هاي 
بازرس�ي ميداني محيط زيست استان نيز بر 
اين مساله تاكيد شده است كه تمام نيروگاه ها 
و صنايع مشغول فعاليت در استان تهران از گاز 
و يا سوخت مايع گازوئيل استفاده مي كنند. 
پليس راهور نيز از ت�ردد خودروهاي دودزا و 

حمل بار در سطح شهر تهران جلوگيري كرد 
و همچنين خودروه�اي فاقد معاينه فني نيز 
متوقف شدند. بندپي گفت: بر اساس مصوبات 
ستاد ملي كرونا و ستاد استاني كميته اضطرار 
فعاليت هاي عمراني تا اط�الع ثانوي متوقف 
اس�ت و فعاليت هايي كه ذرات معلق در هوا را 
منتشر بكند نيز بر اساس اين مصوبه متوقف 
مي شود. شركت گاز استان هم نظارت مستمر 
بر دس�تگاه هاي اداري و نحوه سوخت رساني 
در روزهاي سرد و تنظيم سيستم گرمايشي با 
استانداردهاي الزم انجام شود. متأسفانه چون 
م�ا در اين مدت هيچ پديده ج�وي ناپايداري 
نداش�ته ايم كه نس�بت به انتقال آالينده ها 
اثربخشي داشته باش�د انباشت آالينده ها را 
در شرايط جوي داشته ايم. وي افزود: سازمان 
هواشناس�ي اعالم كرده كه در طي چند روز 

آينده در سطح اس�تان باد آنچناني نخواهد 
وزيد.  در ش�رايط آلودگي ه�وا كه بيش از 48 
ساعت شده است توسط هيات وزيران مصوب 
شده اس�ت كه در اين شرايط نسبت به اتخاذ 

تدابير سخت تري انديشيده شود.
استاندار تهران گفت: بايد تصميمات نسبت 
به كاهش عوامل خطر باش�د و پيشنهاد اين 
جلس�ه به هيات وزيران انعكاس داده خواهد 
ش�د تا تصميمي اتخاذ ش�ود. پيشنهاد ما در 
اين جلس�ه بر كاهش عوامل خطر و نظارت بر 
اجراي آن اس�ت تا تصميمات جديدي اتخاذ 
شد. عالوه بر محدوديت هاي قبلي، براي حفظ 
جامعه، قوانين و مقررات و ضوابط پيش�نهاد 
جمع بندي جلس�ه دو روز تعطيلي براي همه 
دس�تگاه هاي اداري فعاليت ه�اي عمراني و 

بخش هاي خصوصي را اعالم كنيم. 

پايتخت در انتظار تصميم دولت
 ذره بين



طبق اعالم انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي و براساس گزارش سامانه همتا، پرفروش ترين 
گوشي موبايل در بازار ايران سامسونگ A10s است كه 
طي 1۲ ماه گذشته، نزديك به يك ميليون و ۵۹0 هزار 
عدد از اين گوشي به فروش رفته است. تبديل شدن يك 
گوشي 1۵0 دالري به پرفروش ترين گوشي كشور و اين 
حقيقت كه يك گوشي 1۵0 دالري بيش از ۴ ميليون 
و ۵00 هزار تومان قيمت دارد ناش��ي از يك س��قوط 
طوالني و تدريجي در مديريت بازار گوشي تلفن همراه 
است كه دست كم سه جزو رو به زوال دارد؛ واردكننده، 

فروشنده و مصرف كننده.
سامسونگ با سهم ۵1 درصدي از بازار و فروش بيش از 
۴ ميليون و ۸00 هزار دستگاه، بيشترين سهم از بازار 
موبايل ايران را در اختيار دارد و برند شيائومي با فروش 
بيش از يك ميليون و ۷00 هزار دس��تگاه در يكسال 
گذش��ته، به دومين برند پرفروش ايران تبديل شده 
است. سه جزو واردكننده، فروشنده و مصرف كننده، 
اصلي ترين اقشاري هستند كه تحت فشار مشكالت 
بازار موبايل ضعيف و ضعيف تر مي شوند. در پيوست 
مش��كالتي كه هر كدام از اين سه قش��ر با آنها مواجه 
هستند و همچنين براي نمونه، ميزان تاثيرپذيري يك 

برند موبايل از اين مشكالت آمده است.

    جنجال رجيستري گوشي هاي مسافري
رجيس��تري آنالين موبايل مس��افري لغو مي شود؛ 
اين خبري بود كه اواي��ل مهرماه با هدف جلوگيري 
از سوءاستفاده  از پاسپورت مسافران و گذرنامه هاي 
اتباع منتشر ش��د. تصميمي كه بيش از دو ماه دوام 
ني��اورد و مجددا با اعالم معاون فن��ي گمرك ايران، 
رجيستري گوش��ي تلفن همراه با كمي تغيير رويه، 
غيرحضوري شد. اين ها تنها بخشي از اتفاقات عجيبي 
است كه بر سر بازار تلفن همراه آمده و مي آيد. نبرد 
تشكل هاي مختلف بر سر ساز و كار واردات و قيمت 
گوش��ي هاي تلفن همراه، نه تنها گرهي از اين بازار 
نگشوده بلكه در عمل شرايط اين بازار را پيچيده تر از 
قبل كرده است. هرچند به ضرب مشت آهنين دولت 
در رجيستريشن و كنترل قاچاق، حاال تنها يك بازار 
موبايل رسمي در كشور وجود دارد اما چندين و چند 
ناظر، تصميم گيرنده و س��ازمان و ارگان پش��ت آن 
قرار گرفته اند كه لزوما هم هميش��ه با هم هم نظر و 
موافق نيستند. اين ميان انرژي و زمان زيادي صرف 
جدال ها و اختالف نظر ها و حتي گاهي لجبازي ها در 
نگاه عمومي مي ش��ود. از دو وزارتخانه »ارتباطات« 
و »صم��ت« گرفت��ه ت��ا بان��ك مرك��زي و انجمن 
واردكنندگان و اتحاديه فروش��ندگان و تعزيرات و 
ده ها س��ازمان و ارگان ديگر كه به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم در شرايط اين بازار دخيل هستند. براي 
نمونه تصميم وزارت صمت براي ممنوعيت واردات 
گوشي هاي باالي ۳00 يورو را در نظر بگيريد. بانك 
مركزي به گفته واردكنندگان، ماه ها پيش از مطرح 
شدن چنين مصوبه اي به دليل كمبود ارز در كشور، 
از تخصي��ص ارز ب��راي واردات گوش��ي هاي باالي 
۳00 يورو خودداري مي كرد. مصوبه توسط انجمن 
واردكنندگان ب��ه واردكننده ها ابالغ و از آن حمايت 
ش��د. س��پس فعالين بازار و مصرف كنندگان به اين 
مصوبه اعتراض جدي كردند و وزارت ارتباطات هم 
در پشت پرده با اجرايي شدن آن مخالفت كرد. نهايتا 
دولت ب��ا زيربار نرفتن از گرفتن چنين تصميمي، به 
كل آن را ان��كار كرد. اين اتفاقات نش��ان دهنده تنها 

بخشي از هرج ومرجي است كه به شكل هاي مختلف 
در اين بازار شاهد آن هستيم. شكل ديگري از اتفاقات 
عجيب در بازار موباي��ل اينكه حتي عالي ترين مقام 
حاكميتي كش��ور هم وارد اين حوزه شد و به وضوح 
با اشاره به گوش��ي هاي آيفون، از واردات بي رويه آن 
تنها با عنوان گوشي لوكس امريكايي توسط بخش 
خصوصي گاليه كرد. حاال گوشي هاي آيفون كه به 
خودي خود به دليل اينكه واردكنندگان عالقه اي به 
ريسك بر سر سرمايه خود نداشتند، بيشتر به صورت 
مسافري وارد كشور مي شد و هزينه رجيستري آن هم 
چندين ميليون تومان بود، با اين اظهارنظر عاليرتبه، 

يك شبه چندين برابر گران شد.

   حكم حبس براي واردكنندگان متخلف
حدود دو س��ال پيش، اكثر واردكنندگان موبايل به 
دليل تخلف راهي زندان شدند. تصميم بحث برانگيزي 
كه صاحب اختياران بانفوذ و قدرتمند، براي مبارزه با 
فساد و بهبود اوضاع گرفتند، اما با اين دستگيري ها، 
تاثيري ك��ه انتظار مي رفت روي اين بازار گذاش��ته 
نشد و وضع بازار همچنان نابسامان باقي ماند. كافي 
اس��ت نگاهي به قيمت موبايل در زمان دستگيري 
واردكنندگان متخلف بيندازيم و آن را با قيمت حال 
حاضر بازار موبايل و واردكنندگاني كه همچنان در 
زندان به سر مي برند مقايسه كنيم تا مشخص شود 
اين اقدام��ات تاثير چنداني در بهبود ش��رايط بازار 
ندارد و براي حل مش��كالت بايد كمي ريش��ه اي تر 
نگاه كرد. پس از دس��تگيري واردكنندگان متخلف 
بازار موبايل، ن��ه تنها قيمت ها كاه��ش پيدا نكرد، 
بلكه با افزايش چش��مگيري هم روبرو ش��د. انجمن 
واردكنندگان موبايل، پس از اتفاقات پيش آمده براي 
واردكنندگان در سال ۹۷، تصميم گرفت تا در اقدامي 
براي جبران خس��ارات وارده به واردكنندگان و بازار 
موبايل، مجوز هاي بيشتري به شركت هاي خواستار 
واردات موبايل بدهد. اينگونه شد كه آذر ۹۸، انجمن 

واردكنندگان موبايل اعالم كرد بيش از 1۸۹ شركت 
مجوز واردات گوشي همراه دارند و به همين دليل بازار 
از انحصار خارج شده و بيش از ۹۸ درصد گوشي هاي 

بازار هم قانوني وارد شده است.
كرونا نيز ميخ ديگري بر تابوت اين بازار بود تا در كنار 
تعطيلي كارخانه هاي توليد، شركت هاي واردكننده 
و واحد هاي صنفي، آنالين ش��دن مدارس و افزايش 
تقاضا در بازار و عدم تخصيص ارز به واردكنندگان، بازار 
موبايل را وارد التهابي ناخوشايند كند. بازار موبايل تابع 
سه ش��اخصه مهم است،  اصلي ترين آن نرخ ارز است، 
بعدي تامين كاال و اينكه كاال به اندازه كافي وارد شود 
كه بازار را اشباع كند. سوم اينكه كاال دچار داللي نشود. 
يعني حركت كاال از شركت واردكننده تا مصرف كننده 
نهايي، چرخه صحيح و شفافي را طي كند. در ماه هاي 
گذشته به دليل مشكالت مربوط به كرونا و توليد و از 
سوي ديگر، مشكالت واردات، قيمت گوشي با افزايش 
نامتعارف در بخش عرضه به مصرف كننده مواجه بود، 
پس از آن نيز خبر محدوديت واردات موبايل با ارزش 
باالي ۳00 يورو مطرح شد كه با گران شدن گوشي هاي 

پرچمدار گره خورد.

   قاچاق گوشي در سايه واردات مسافري
بازار موبايل ايران اين روزها ش��ديدا چندپاره است. 
گوشي هايي كه قاچاق يا مس��افري ناميده مي شود 
و س��تاد مبارزه ب��ا كاالي قاچاق ب��راي آنها تصميم 
مي گيرد؛ گوش��ي هايي كه به صورت قانوني توسط 
واردكنندگان��ي ك��ه م��دام از تخصي��ص ارز، بانك 
مرك��زي، وزارت صمت و گمرك ب��ه حق گله دارند 
زير نظر انجمن واردكنندگان موبايل وارد مي ش��ود 
و گوش��ي هايي كه دست فروش��ندگان موبايلي كه 
توسط اتحاديه فروشندگان موبايل و سامانه همتا و 
تعيزات تحت فشار است فروخته مي شود، محصولي 
را به دست مصرف كننده نهايي مي رساند كه نه قيمت 
منصفانه اي دارد و نه خدمات پس از فروش منطقي 

و درستي. اكثر فروشنده ها مدعي اند كه رجيستري 
بيشتر از آنكه مرهمي براي جلوگيري از قاچاق گوشي 
باشد، زخمي بر پيكره بازار و مصرف كنندگان تلفن 
همراه بود. با آنكه حدود ۳ سال از آغاز اجرايي شدن 
طرح رجيستري مي گذرد، قاچاق همچنان ادامه دارد 
و فقط به عنوان نمونه گزارش شده، ۲00 هزار گوشي 
مسافري فقط در ۳ ماه از آغاز سال ۹۹ رجيستر شده، 
اما اين هزينه اي ميليوني به نام رجيستري است كه 
به قيم��ت پيش فرض گوش��ي هاي موبايل در ايران 

چسبيده است.

   اظهارنظرهاي توييتري 
درباره قيمت گوشي

چندي پيش انجمن واردكنندگان موبايل، از ايجاد يك 
اشكال در سيستم رجيستري گوشي هاي مسافري و 
ثبت چند هزار گوشي قاچاق از طريق اين روش خبر 
داد. البته اين اش��كال ظرف يك ال��ي دو روز برطرف 
ش��د و طبق اعالم معاون فني گمرك، حدود ۳۴00 
گوش��ي كه از اين روش رجيستر شده بودند از شبكه 
موبايلي خارج شدند و هزينه پرداختي متخلفان براي 
رجيستر غيرقانوني گوشي هاي قاچاق نيز ضبط شد. 
اما نحوه اعالم و برخورد انجمن واردكنندگان موبايل 
با اين مس��اله جاي بحث دارد. احتماال برخورد هايي 
از گذش��ته در مواجهه با موارد مشابه وجود داشته كه 
اين انجمن، اين روش را ب��راي دريافت عكس العمل 
س��ريع تر، مناس��ب تر ديده اس��ت. توييت هايي كه 
انجمن واردكنندگان دراين زمينه منتش��ر مي كند، 
تنها نمونه كوچكي از اظهارنظر  اتحاديه ها و انجمن ها 
عليه يكديگر اس��ت كه باز هم شكاف هاي اين بازار را 
عيان تر كرده است. بازار موبايل در ميان ده ها متولي، 
همچنان بدون متولي مانده است. در اين ميان، انتخاب 
مصرف كنندگان، محدود تر، ش��رايط اقتصادي براي 
خريد گوشي سخت تر و ضررهاي مالي واردكنندگان 

و فروشندگان موبايل بيشتر از قبل مي شود.
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برآورد پتانسيل ايران براي توليد 
انرژي تجديدپذير

مینو غالم�ی |با توجه به نياز روزافزون جوامع 
امروزی به ان��رژی برای تأمين نيازهای متفاوت، 
دانش��مندان و محققان کش��ورهای متعددی از 
جمله ايران، رويکردی اساسی نسبت به دستيابی 
به انرژی ه��ای تجديدپذير در دس��تور کار خود 
ق��رار داده اند. دانش��مندان معتقدند انرژی های 
تجديدپذير و پاک با توجه به محدود بودن منابع 
س��وخت های فسيلی و مس��ائل زيست محيطی 
می تواند ب��ه گزينه  ب��ا اولويت باال ب��رای توليد 
انرژی تبديل شود. کشور ما نيز به دليل موقعيت 
جغرافيايی ظرفيت های متعددی در حوزه توليد 
انرژی ه��ای تجديدپذي��ر دارد و همين موضوع 
باعث شده اس��ت که ضرورت توسعه انرژی های 
تجديدپذير در دس��تور کار مسئولين قرار گيرد. 
ضرورت سياستگذاری صحيح با کمترين امکان 
خطا و باالترين دقت برای استفاده از اين منابع، از 
اولويت های استراتژيک مديريت کشور محسوب 
می شود. با توجه به گستردگي منابع تجديدپذير 
و نقش موثر اين مهم در توسعه کشور، تدوين يک 
برنامه اس��تراتژيک برای بهبود اقدامات سياسی 
و اجرايی ضروری اس��ت. دس��تيابي به س��طح 
معيني از درجه اطمينان ب��رای اجرايی نمودن 
اقدامات در حوزه توس��عه تجديدپذيرها با ابزار 

پتانسيل سنجی منابع، عملی خواهد شد. 
پتانسيل سنجی از اقدامات مهم در حوزه مديريت 
منابع انرژی های تجديدپذير در کش��ور اس��ت. 
تهي��ه اطالعات پاي��ه و اوليه از پتانس��يل بالقوه 
کليه مناب��ع انرژی ه��ای تجديد پذير و تحصيل 
ميزان قابلي��ت بالفع��ل ش��دن آن، از اقدامات 
اجراي��ی مهم در اي��ن حوزه اس��ت. جمعآوری، 
پردازش، تدقي��ق و در نهايت اولويتبندی منابع 
انرژی ه��ای تجديدپذير به تفکيک هر اس��تان، 
يک اهرم سياس��تگذاری در س��مت و سو دادن 
س��رمايهگذاری های بخ��ش خصوص��ی ايجاد 
خواهد کرد.  شناسايی نقاط پرپتانسيل در حوزه 
منابع مختلف انرژی ه��ای تجديدپذير از جمله 
بادی، خورشيدی، زمين گرمايی، زيست توده و 
برقابی کوچک در چند فاز انجام می گيرد فاز اول 
پتانسيل س��نجی تئوری يا نظری است که طی 
آن با انطباق اطلس اختصاصی از صور گوناگون 
انرژی تجديد پذير با نقش��ه کل کشور و بررسی 
راه ها و جاده های دسترس��ی و خط��وط انتقال 
نيرو با مد نظر قرار دادن ش��رايط جغرافيايی، با 
استفاده از نرم افزار های مرتبط، کليه نقاط کشور 
به تفکيک ۳1  اس��تان، از لحاظ مستعد بودن در 
هر حوزه انرژی های تجديدپذير بررسی و معرفی 
می شوند. فاز بعدی، انجام پتانسيل سنجی فنی، 
اقتصادی و زيس��ت محيطی اس��ت که منجر به 
تدقيق پتانس��يل برآورد ش��ده، به روزرسانی و 
نزديک تر به واقعيت شدن پيش بينی ها می شود. 
بررس��ی مج��دد س��اختگاه  های منتخ��ب در 
پتانسيل س��نجی نظ��ری از طري��ق اطالع��ات 
اطلس های به روز شده، بررسی اقليم، هواشناسی 
و رژيم باد، بررسی وجود گسل و زلزلهخيزی، نوع 
خاک و اليه های زمينشناسی و وجود پهنه های 
سيالبی و آبراه، بررسی شبکه انتقال برق، حريم 
خط��وط انتقال نفت و گاز و تداخل س��اختگاه با 
مناطق احداث شده مسکونی، معدنی و صنعتی 
و نظامی و نيروگاه های فسيلی و تجديدپذير در 

اين مرحله انجام می گيرد.
مجموع پتانس��يل نظری يا تئ��وری انرژی های 
تجديدپذير در کشور در حوزه انرژی خورشيدی، 
حدود ۷0000 مگاوات برآورد ش��ده اس��ت که 
نيم��ی از اين پتانس��يل در اس��تان های کرمان، 
فارس، يزد، اصفهان، خراسان جنوبی و رضوی، 
سيس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان و س��منان 
شناسايی ش��ده اند. پتانسيل نظری انرژی بادی 
در کش��ور بالغ ب��ر ۴۷000 مگاوات محاس��به 
ش��ده اس��ت. باالترين ظرفيت برآورد ش��ده در 
اس��تان های سيس��تان و بلوچس��تان، خراسان 
رض��وی و جنوبی می باش��د. پتانس��يل نظری 
ان��رژی زيس��ت توده در کش��ور ح��دود 1000 
مگاوات برآورد گرديده است. استان های تهران، 
مازن��دران، اصفهان و خراس��ان رض��وی در اين 
ح��وزه باالترين ظرفيت ها را ب��ه خود اختصاص 
دادند. پتانس��يل نظری انرژی زمين گرمايی در 
کشور بالغ بر 1000 مگاوات محاسبه شده است، 
اس��تان های اردبيل و آذربايجان شرقی و غربی، 
در اولويت مس��تعد ترين استان ها قرار گرفتند و 
در نهايت پتانس��يل نظری انرژی برقابی کوچک 
در کش��ور ح��دود ۲۵00 مگاوات برآورد ش��ده 
است که اس��تان های آذربايجان شرقی و غربی، 
فارس و کهگيلويه و بويراحمد باالترين ظرفيت 
در اي��ن ح��وزه را  دارا هس��تند. در عمل تامين 
انرژی بدون در نظر گرفتن اس��تراتژی انرژی نه 
تنها منجربه انتخاب های صحيح، آينده نگرانه و 
برنامه ريزی های درست و اصولی انرژی نخواهد 
ش��د بلکه با رشد و توس��عه اقتصاد ملی و منافع 
کش��ور در تعارض و تضاد خواهد بود. بررس��ی 
پتانسيل ها و تحليل های استانی و کشوری منابع 
تجديدپذير انرژی به عنوان پيش نياز رس��يدن 
به توسعه انرژی های نو در کشور، در بهره گيری 
از تکنولوژی ه��ای نوي��ن تولي��د و اس��تفاده از 
منابع نوي��ن وتجديدپذير انرژی اس��ت. چراکه 
مدرن سازی صنايع وتوجه به منابع و صنايع  نوين 
توليد انرژی به مثابه دشت های هموار در مسير 

رسيدن به توسعه پاياست.
در نهاي��ت، مديريت صحيح منابع��ی که ميهن 
ناب مان، سخاوتمندانه در اختيارمان قرار داده، 
منجر به س��رافرازی س��رزمين نظر کرده مان و 

پاسداشت وديعه پروردگار منعم خواهد شد.

چشم اميد مردم به قوه قضاييه 
براي نجات بورس

 روزها ب��ه كانال يك ميليون و ۴00 تا يك ميليون و ۵00 
رسيد، بارها از مجلس شوراي اسالمي خواسته شد كه در 
اين مس��اله ورود كنند، صحبت هايي نيز شد، اما در عمل 
اتفاقي رخ نداد و نمايندگان محترم مجلس هم به گفتن 
كلياتي بسنده كردند. گويي دولت و مجلس مي دانند كه 
واقعيت چيست و اينجا تنها سهامداران حقيقي كه سرمايه 
خود را به بورس سپردند، غريبه هستند. آنچه در بازار بورس 
رخ داد بنا به اظهار فعاالن بازار بورس و كارشناسان مساله 
طبيعي نبود و باالخره بايد پاسخي براي آن يافت و توضيحي 
از مسووالن شنيد، اما انگار مهم نيست كه چه اتفاقي رخ داده 
و مردم با چه شرايطي مواجه هستند، همين مساله باعث 
شده كه بازار شايعه نيز داغ شود و مهم ترين مساله هم اين 
است كه دولت كسري بودجه را تأمين كرد يا دولت از مردم 
نوسان گرفت. اين مسائل درست هست يا نه، بحث مورد نظر 
ما نيست اما قطعا پاسخ به آنها مي تواند اعتماد را در جامعه 
ايجاد كند. بنابراين انتظار مي رود كه قوه قضاييه به عنوان 
مدعي العموم در اين مساله ورود كند، حال كه مجلس كاري 
از پيش نمي برد، قوه قضاييه كه اين روزها اميد را در مردم 
براي برخورد با متخلفان و اخاللگران اقتصادي ايجاد كرده 
است، مي تواند در اين مورد هم منشأ خير شود. در هر حال 
اتفاقي در بازار بورس رخ داده كه بايد روشن شود و متوليان 
پاسخگو، اين مساله در شرايط فعلي بسيار حائز اهميت 
است، نمي دانيم كه اهميت اين موضوع براي متوليان به چه 
ميزان است و ما تنها مي توانيم بگوييم كه بايد به آن پرداخته 
شود.  بورس مي توانست براي اقتصاد كشوري كه از روز اول 
بناي آن به درستي گذاشته نشده است و منابع طبيعي بالي 
جان آن شد، مجراي تنفسي باشد، براي آنكه توجهات را از 
سفته بازي و داللي دور و به توليد معطوف كند، اتفاقي كه 
زيربناي توسعه كشور است. حال كه بحث محور مقاومت و 
اقتصاد مقاومتي براي امروز و آينده بسيار مهم است، بايد در 
حوزه توليد دغدغه مند بود، اتفاقي كه حداقل در دولتي ها 
كمتر مي توان ديد، در حالي كه رشد اقتصادي و توليد ثروت 
به فرآيند مقاومت گره خورده اس��ت و در عمل به تحقق 
آن كمك خواهد كرد. چرا كه اقتصاد چش��م اسفندياري 
اس��ت كه پرداختن به آن رويين تني در مقابل استكبار را 
تكميل مي كند. اگر اقتصاد پويا باشد و موجب توليد شغل 
و ثروت شود؛ امضاهاي رييس جمهور امريكا براي تحريم ها 
بي اثر مي ش��ود و ديگر فرقي نمي كند يك ديوانه در اتاق 
بيضي كاخ سفيد بنشيند يا فردي به ظاهر عاقل تر.  بورس 
مي تواند پايه اي باشد كه از سرمايه هاي ُخرد مردمي براي 
توسعه اقتصادي استفاده كرد، به شرطي كه مردم از محل 
سرمايه گذاري خود مطمئن باشند، و چه كسي مي تواند اين 
اطمينان را تضمين كند؟ قطعاً قوه قضاييه مستقل مي تواند 
اين اطمينان را بدهد كه مردم در جايي امن سرمايه گذاري 
كردند. بنابراين مي توانيم در انتظار يك اقدام شايسته از 
سوي قوه قضاييه باشيم. اگرچه تاكنون اگر ورود مناسب 

انجام مي شد، بهتر بود، اما هنوز هم دير نيست.

اولويت حل مشكل آالينده ها 
در كالن شهرها 

 بهبود شاخص هاي كيفيت هوا و مقابله با آاليندگي ها وجود 
دارد، اما در بخش اجرا كاستي هايي وجود دارد كه تا زماني كه 
اين ايرادات برطرف نشود نمي توان نسبت به بهبود وضعيت 
كيفيت هواي تهران و ساير كالن شهرها اميدوار بود. واقع آن 
است كه بر اساس مواد ۵و 6 مقررات مالي دولت، سهم قوه 
مجريه براي كاهش شاخص آالينده ها و توسعه حمل و نقل 
مشخص شده است؛ ضمن اينكه در قانون، اشاره هاي روشني 
هم به ضرورت استفاده از فاينانس و مشاركت هاي اقتصادي 
بانك مركزي براي تامين منابع مورد نياز در اين حوزه شده 
اس��ت. اين روند قانوني در خصوص تخصيص ۹درصد از 
دريافتي هاي برآمده از ماليات ارزش افزوده همچنان ادامه 
دارد، ضمن اينكه 1درصد از درآمد واحدهاي توليدي مواد 
آالينده هم بايد به مقوله مقابله با آلودگي هواي ش��هرها و 
كالن شهرها تخصيص پيدا كند. از سوي ديگر قانون گذار 
تاكيد كرده كه 60درصد منابع برآمده از جرايم راهنمايي و 
رانندگي و مباحث ترافيكي بايد صرف حمل و نقل عمومي 
و به سازي و نوسازي راه ها شود. اما با وجود اين ريل گذاري 
قانوني متاسفانه در حوزه اجرا بنا به داليل گوناگون اين منابع 
مورد نظر براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مقوله 
مقابله با آلودگي هوا تخصيص داده نشده است. بر اساس 
اين رديف ه��اي قانوني اعتباراتي كه بايد از اين محل ها به 
وزارت راه براي نوسازي حمل و نقل عمومي اختصاص پيدا 
مي كرد، 1100ميليارد تومان است. تقريبا همين مبلغ نيز 
بايد به شهرداري ها براي توسعه حمل و نقل عمومي و مقابله 
با كانون هاي آالينده تخصيص پيدا مي كرد كه متاسفانه از 
اين اعتبارات قانوني كمتر از ۹0 ميليارد تومان تخصيص 
داده شده است. طبيعي اس��ت زماني كه سرمايه گذاري 
پايدار و مولدي براي بهبود شاخص هاي آلودگي هوا و توسعه 
حمل و نقل عمومي انجام نشود، نتيجه آن ظهور و بروز گرد 
و غبار آلوده در شهرها و كالن شهرها خواهد بود. اگر امروز 
مردم تهران از آلودگي هواي اين كالن شهر انتقاد مي كنند 
به دليل كوتاهي ها و اهمال هايي است كه در روند تخصيص 
منابع مورد نياز براي مقابله با آلودگي ها انجام شده است. 
اين در حالي است كه سرمايه گذاري در موضوعات مرتبط 
با محيط زيست و مباحث مرتبط با سالمت عمومي جامعه 
از جمله مهم ترين مواردي اس��ت كه معموال كشورهاي 
توسعه يافته آن را در راس برنامه ريزي هاي اعتباري و اجرايي 
خود قرار مي دهند. اما متاسفانه در كشور برخي افراد مسوول 
و تصميم ساز هستند كه سرمايه گذاري در حوزه مديريت 
شهري و مباحث مرتبط با توسعه حمل و نقل را ذيل موارد 
غير اولويت دار قرار مي دهند. به نظرم براي بهبود اين شرايط 
در نخس��تين گام بايد رويكرد كلي مسووالن در خصوص 
مباحث مرتبط با مديريت شهري تغيير پيدا كند تا از دل 
اين تغيير رويكرد بت��وان اين مباحث را در زمره مهم ترين 
اولويت هاي كشور قرار داد. عدم سرمايه گذاري در حوزه هاي 
مرتبط با سالمت عمومي جامعه تنها مختص پايتخت و شهر 
تهران نيست و در اكثر شهرها و مناطق كشور متاسفانه اين 
نگاه وجود دارد. مجلس در جريان بررسي بودجه سال1۴00 
تالش خواهد كرد تا ضمانت هاي اجرايي براي تخصيص 
اعتبارات مورد نياز را به شهرداري ها و راه داري تدارك ببيند 
تا از طريق سرمايه گذاري هاي مولد در اين بخش بتوان در بازه 
زماني كوتاه و ميان مدت وضعيت آلودگي هواي كالن شهرها 

را در مسير بهبود قرار داد.

در حال حاضر انتخاب مصرف كنندگان، محدود تر و شرايط اقتصادي خريد گوشي سخت تر شده است

چرا استفاده از آنتي ويروس ضرورت دارد؟چالش  هاي مقابله با قمار در فضاي مجازي

در بازار موبايل با وجود تعدد متولي، نظارت چنداني وجود ندارد

يك حقوقدان فضاي مجازي با اش��اره به چالش��هاي 
موجود در كشور براي مقابله با سايت هاي شرط بندي 
و قم��ار آنالين گفت: الزم اس��ت در قان��ون مجازات 
اسالمي تعريف مشخصي از قمار و شرط بندي آنالين 
ارايه شود. محمدجعفر نعناكار در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، درباره خالءهاي قانوني موجود در كش��ور براي 
مقابله با سايت هاي شرط بندي و قمار اينترنتي توضيح 
داد و گفت: قوانين جزايي در داخل كش��ور براي اجرا 
نيازمند جرم انگاري و قاعده قانوني است؛ از اين رو در 
زمينه مقابله با مقوله قمار آنالين و فعاليت سايت هاي 
شرط بندي با چند چالش مواجه هستيم. وي گفت: از 
آنجايي كه در فضاي سنتي تعريف دقيق قانوني براي 
قمار و شرط بندي وجود ندارد، زماني كه درباره قمار 
صحبت مي ش��ود، حدود و ثغور آن مشخص نيست. 
از اين رو كساني كه سايت هاي شرط بندي و قمار در 
كشور ايجاد مي كنند از اين خالءهاي قانوني استفاده 

كرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعي از بين مي برند.
 اي��ن حقوقدان ب��ا بيان اينك��ه اغلب س��ايت هاي 
شرط بندي با اس��تفاده از مهندسي حقوقي، مساله 
قمار را مرتفع مي كنند، ادامه داد: با اين وجود همچنان 
مشخص نيست كه با چه ابزاري مي توان جلوي اين 
فعاليت ها را گرف��ت و آن را فيلتر كرد. وي با اش��اره 
به مسووليت نهادهاي مس��وول در اين حوزه گفت: 
نهادهايي مانند بانك مركزي، دادستاني، قوه قضاييه 
و پليس فتا در مقابله با فعاليت هاي قمار و شرط بندي 
آنالين، نقش دارند اما با اين حال با توجه به اينكه در 
اين راستا خأل داريم، مشخص نيست كه چه نهادي 
بايد به مساله ورود كند. اين كارشناس حقوقي تاكيد 
كرد: مشكل ديگر اين است كه در اين فرآيند، مالباخته 
تمايلي به شكايت ندارد. چرا كه خود نيز مجرم بوده و 
به نوعي درگير ماجرا مي شود. با وجود ابهام در قوانين، 
نبود مرجع متول��ي و مالباخته اي كه به خاطر مجرم 
بودن، حاضر به شكايت نيست، شاهد رشد روزافزون 
سايت هاي شرط بندي و قمار آنالين در كشور هستيم. 

مديركل سابق حقوقي سازمان فناوري اطالعات گفت: 
با توجه ب��ه اينكه قمار آنالين يك جريان فس��اد در 
جامعه است، بايد مدعي العموم راسا حتي بدون شاكي 
اقدام و درگاه هاي مربوط به سايت هاي شرط بندي و 
مبدا و مقصد حساب هاي بانكي را مسدود كند. پليس 
فتا نيز بايد به عنوان ضابط قضايي، افراد مرتكب اين 
جرم را شناسايي و بازخواست كند. در كنار اينها، بانك 
مركزي نيز براي كنترل حساب هايي كه فعاليت هاي 
مشكوك دارند، سازوكار بررسي صاحبان حساب را در 
دستور كار قرار دهد. وي گفت: كنترل حساب بانكي 
افراد به معناي ورود به حريم خصوصي آنها نيس��ت، 
چرا كه درص��د ميزان تراكنش هر حس��اب بانكي و 
ميزان واريز و برداش��ت آن حساب مشخص است و 
مي توان تش��خيص داد كه آيا از الگوريتم استاندارد 

خارج شده يا خير.
نعناكار ادامه داد: قمار، پولشويي و نقض قانون مالكيت 
معن��وي، باعث عب��ور از اس��تانداردهاي مدنظر در 
تبادالت بانكي مي شود و صاحب حساب بايد پاسخگو 
باش��د و اثبات كند كه منش��أ ورود و خروج مبالغ در 
حساب مالي اش چه بوده است. اين حقوقدان فضاي 
مجازي خاطرنش��ان كرد: در قان��ون جرايم رايانه اي 
نيز به صورت دقيق، تعريف و دسته بندي مشخصي 
براي مساله قمار آنالين و شرط بندي وجود ندارد. وي 
درباره نقش وزارت ارتباطات در زمينه جرايم مرتبط 
با قمار آنالين و س��ايت هاي شرط بندي خاطرنشان 
كرد: در صورتي كه كميته محتواي مجرمانه دستور 
مسدودسازي سايتي را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم 
به اجراي اين حكم اس��ت. اين حقوق��دان گفت: در 
جمع بندي اين مباح��ث، احتياج داريم كه در قانون 
مجازات اسالمي تعريف مشخصي از قمار و شرط بندي 
آنالين ارايه شود؛ دادستاني به عنوان مدعي العموم 
حتي بدون نياز به شكايت به موضوع ورود كند و بانك 
مركزي و پليس فتا در حيطه وظايف خود، درگاه هاي 

مرتبط با اين فعاليت ها را شناسايي و مسدود كند.

يك كارشناس نرم افزار با تاكيد بر سرعت به روزرساني 
آنتي ويروس ها بيان كرد: امكان دارد يك ويروس امروز 
نوشته شود و كامپيوتر ش��ما دو روز بعد اين ويروس را 
بگيرد و  اگر آنتي ويروس س��ريع تر به روزرس��اني شود، 
سريع تر آن ويروس را شناس��ايي مي كند، در غير اين 
صورت احتمال آلودگي كامپيوتر به ويروس وجود دارد. 
حامد ذاكري -كارشناس نرم افزار- در گفت وگو با ايسنا 
با بيان اينكه بدافزار )malware( يك نرم افزار مخرب 
است كه انواع مختلفي دارد، اظهار كرد: كار بدافزار اين 
است كه روي كامپيوتر شما، كاري كه دوست نداريد را 
انجام دهد. اين كار مي تواند اتصال به يك س��رور باشد، 
يا اس��تفاده از قدرت پردازشي سيستم شما براي ماين 
كردن، مي تواند فايل هاي كامپيوتر ش��ما را رمزنگاري 
كند و از شما پول بگيرد، مي تواند روي صفحه كامپيوتر 
شما تبليغي نمايش دهد. وي با بيان اينكه رايج ترين نوع 
بدافزارها، ويروس ها هستند، توضيح داد: كار آنها دقيقا 
مثل يك ويروس بيولوژيكي است، مثل ويروس كرونا 
كه به يه فايل سالم مي چسبند و به واسطه رشد آن، رشد 
كرده و مدام سعي مي كنند خود را تكثير كنند تا جايي 
كه كامپيوتر دچار مشكل شود. اولين ويروس كامپيوتري 
سال 1۹۸۲ ساخته شد و كارش اين بود كه يك شعر را 
روي صفح��ه نمايش داده و آن را روي فالپي ديس��ك 
كپي مي كرد. اين كارش��ناس نرم افزار ادامه داد: دسته 
دوم كرم ها )worm( هستند، كرم ها شباهت زيادي 
به ويروس ها دارند، آنه��ا از هر طريقي از جمه اينترنت 
انتقال پيدا مي كنند و تفاوت اصليش��ان با ويروس اين 
است كه ويروس ها در يه فايل نهفته هستند و تا زماني 
كه فايل اجرا نشود، خودبه خود كار نمي كنند، اما كرم ها 
به اين كار ني��ازي ندارند و به صورت خودكار به فعاليت 
مي پردازد. آنها از هر طريقي از جمله اينترنت انتقال پيدا 
مي كنند و تفاوت اصليش��ان با ويروس در اين است كه 
نياز به چسبيدن به فايل ندارند و به صورت خودكار اجرا 
مي شوند. دسته ديگري از بدافزارها مانند تروجان ها و 
باج افزارها نيز وجود دارند نحوه فعاليت هركدام متفاوت 

است. ذاكري درباره لزوم استفاده از آنتي ويروس توضيح 
داد: مايكروسافت از ويندوز ۷ به بعد به مرور آنتي ويروس 
خود را گس��ترش داد و در حال حاضر آنتي ويروسي كه 
روي ويندوز 10 نصب است، سطح قابل قبولي از امنيت 
را دارد، اما پيشنهاد مي شود كه حتما يك آنتي ويروس 
خوب و به روز نصب داشته باشيد، زيرا اگرچه آنتي ويروس 
پايه اصلي را نصب كردي��د، اما هر روز ويروس جديدي 
ساخته مي ش��ود و زماني كه آنتي ويروس به روزرساني 
شود، ياد مي گيرد كه با ويروس هاي جديد مقابله كند. 
وي در پاسخ به اينكه با وجود آنتي ويروس هاي ويندوز، 
خريدن آنها چه نيازي دارد، اظهار كرد: هر شركتي كه 
آنتي ويروس توليد مي كن��د، براي رقابت محصولش با 
شركت هاي ديگر س��عي مي كند سريع تر ويروس ها را 
شناس��ايي كند. به همين دليل اگرچه ويندوز هر چند 
وقت يك ب��ار آپديت مي دهد، در مقابل ش��ركت هاي 
آنتي ويروس در روز چندين ب��ار آپديت مي دهند. اين 
كارش��ناس نرم افزار ادامه داد: س��رعت به روزرس��اني 
آنتي ويروس ها خيلي س��ريع تر است و امكان دارد يك 
ويروس امروز نوشته شود و كامپيوتر شما دو روز بعد اين 
ويروس را بگيرد و  اگر آنتي ويروس سريع تر به روزرساني 
شود، س��ريع تر آن ويروس را شناسايي مي كند. اما اگر 
آنتي ويروس��تان به روز نباشد يا دير آپديت شود، وصله 
امنيت��ي را دريافت نمي كنيد يا دير دريافت مي كنيد و 
كامپيوترتان آلوده مي شود. ذاكري با بيان اينكه داشتن 
يك آنتي ويروس براي سيس��تم كافي است، گفت: در 
صورت داش��تن حتي دو آنتي ويروس روي سيس��تم، 
ممكن است سرعت سيستم بسيار كند شود، البته ممكن 
است آنتي ويروس شما فايروال نداشته باشد كه مي توانيد 
در كنار آنتي ويروس، ي��ك فايروال هم نصب كنيد. در 
 Internet Security ايران، بيش��تر آنتي وي��روس
مورد استفاده قرار مي گيرد كه هم آنتي ويروس است و 
هم فايروال، همچنين حمالت فيشنيگ را چك كرده و 
هر چيزي كه از طريق اينترنت ارسال شود را هم از لحاظ 

امنيتي بررسي مي كند.



تعادل -  گروه خودرو |
عامل اصلي گراني خودرو كيست؟ وزير صمت در تازه ترين 
اظهارات خود توپ گراني خودرو را به زمين شوراي رقابت 
انداخته و با اش��اره به گراني مجدد خودروهاي داخلي در 
هفته هاي اخير، گفته است: بي تدبيري شوراي رقابت، عامل 
اصلي اين گراني است و در روزهاي آتي نيز شاهد متعادل تر 
ش��دن قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود. اما رييس 
شوراي رقابت از فرمول جديد اين شورا براي قيمت گذاري 
خودرو تمام دفاع مي كند و مي گويد: مطمئن هستيم كه 
اين دستورالعمل به نفع مصرف كننده است. برداشت اشتباه 
از اين فرمول شده است. در اين ميان اما سازمان بازرسي كل 
كشور تاكيد كرده كه اين فرمول بايد موردبازبيني مجدد قرار 
گيرد. حال شوراي رقابت نيز در پاسخ به ايرادات اين سازمان 
گفته است كه نظر سازمان بازرس��ي هم در شورا مطرح 

مي شود، اما تصميم نهايي با شوراي رقابت است.

   انتقاد وزير
و دفاع تمام قد  رييس شوراي رقابت 

وزير در جريان سفر خود به آذربايجان شرقي، انحصارگري 
در خودروس��ازي را اصلي ترين عامل در گراني و كيفيت 
خودروهاي داخلي دانسته واظهار كرده: مبارزه با دالل بازي 
در صنعت خودروسازي را يكي از اولويت هاي اصلي خود 
مي داني��م و تمامي ت��اش خود را ب��راي رقابت پذيري و 
ارتقاي كيفيت توليدات خودرويي در اولويت اهداف خود 
قرار داده ايم. عليرضا رزم حس��يني، با اشاره به افزايش ۵۰ 
درصدي توليد خودرو در ش��ش ماهه دوم س��ال جاري، 
افزود: ايجاد رقباي جديد در صنعت خودروس��ازي نيز از 
اصلي ترين برنامه هاي وزارت صمت اس��ت. »تاش براي 
متعادل كردن عرضه و تقاضا، تسريع در ترخيص كاالهاي 
اساسي از گمركات كشور و ضرورت حذف قوانين مزاحم 
و دست و پاگير « از ديگر موضوعاتي بود كه وزير صمت به 
آنها اش��اره كرده است.  با اين حال هفته گذشته بود كه 
شوراي رقابت از تغيير فرمول قيمت گذاري براي ۱۸ 
مدل خودرو خبر داد. شيوه قيمت گذاري خودرو اين بار 
بر پايه متوسط قيمت بازار و افزايش توليد بود و تورم 
بخشي در آن نقشي نداشت. فرمولي كه البته انتقادات 
زيادي به همراه داشت و برخي از آن تعبير به آزاد سازي 
قيمت خودرو كردند كه به زي��ان مصرف كننده و به 
نفع خودروس��ازان تمام شده است. اما رييس شوراي 
رقابت اين را قبول ندارد و از از فرمول جديد ش��وراي 
رقابت درباره قيمت خودرو تم��ام قد دفاع مي كند و 
مي گويد: با دستورالعمل جديد قيمت گذاري خودرو 
هيچ آزادسازي صورت نگرفته و افزايش قيمت براي 
خودروسازها با ش��روط سخت تري انجام مي شود. به 
گفته رضا شيوا، اين فرمول لزوما به معني افزايش قيمت 
نبوده و بر خاف قبل كه رش��د پياپي قيمت به دنبال 

افزايش تورم اتفاق مي افتاد، اگر خودروساز نتواند به 
هدف افزايش توليد برسد خبري از افزايش قيمت هم 
نيست. او در مورد اينكه برخي معتقدند با اين فرمول 
آزادسازي قيمت خودرو صورت گرفته، اظهار مي كند: 
آنهايي كه چنين صحبتي مي كنند يا معني آزادسازي 
قيمت را نمي دانند يا نمي خواهند آن را مطرح كنند. 
ش��وراي رقابت اگر قصد آزادس��ازي خودرو را داشت 
اعام مي كرد كه ديگر دخالتي در قيمت گذاري ندارد و 
خودروسازان براساس هر روشي كه دلشان مي خواهند 
قيمت را تعيين كنند، اما ما در دس��تورالعمل جديد 
شرط بسيار سخت افزايش توليد ۵۰ درصدي را لحاظ 
كرديم.  شيوا همچنين در گفت وگويي كه با »تسنيم«، 
داشته در پاسخ به اينكه چرا اين مصوبه در چند ماه گذشته 
كه بازار خودرو به هم ريخته بود مورد تصويب قرار نگرفت، 
عنوان كرده كه ما از ارديبهشت ماه 99 مجدداً به موضوع 
تعيين دستورالعمل قيمت گذاري خودرو ورود پيدا كرديم، 
در آن مقطع تصميم گرفتيم همان فرمول گذشته را اجرايي 

و سبد تورم بخشي را به روز كنيم.
بنابه اظهارات او، از بهمن ماه 9۸ تا ارديبهشت 99 هيچ 
بازبيني در مورد قيمت خودرو در كارخانه انجام نشده بود 
و زماني كه شوراي رقابت مجدداً به اين حوزه ورود پيدا 

كرد انبوهي از به هم ريختگي در قيمت خودرو مشاهده 
شد اما توانستيم از ارديبهشت 99 تاكنون قيمت خودرو را 
سر و سامان بدهيم. او همچنين با تأكيد بر اينكه »مطمئن 
هس��تيم كه دستورالعمل ش��وراي رقابت براي قيمت 
خودرو به نفع مصرف كننده است، مي گويد: ما قيمت هاي 
منصفانه اي را در اين دستورالعمل تعيين كرده ايم، البته 
براي رفع انحصار در بازار خودرو بايد به سمت رقابتي شدن 
حركت كرد كه براي تحقق اين موضوع وزارت صنعت و 
سازمان گسترش بايد اقدامات الزم را انجام دهند. ناگفته 
نماند ساماندهي اوضاع فعلي بازار خودرو به عهده شوراي 
رقابت نيست بلكه بايد واحدهاي نظارتي به اين موضوع 
ورود پيدا كنند. رييس شوراي رقابت گفت: در زمان حاضر 
عاوه بر ايران خودرو و سايپا خودروسازان ديگري هم وارد 
عرصه توليد شدند كه با افزايش توليد آنها در آينده مي توانيم 
حداقل در تعدادي از خودروها بازار رقابتي را به وجود آوريم.

 رييس ش��وراي رقابت در بخش ديگري از اظهارات خود 
عنوان كرده كه حتي ممكن است در فرمول جديد افزايش 
قيمت ها كمتر از نرخ تورم بخشي باشد، اما متأسفانه برخي 
فرمول را به دقت مطالع��ه نكرده اند، هيچ دليلي ندارد كه 
مجوز افزايش قيمت ها در اين فرمول حتي باالتر از فرمول 
قبلي باشد. در بسياري از موارد حتي افزايش قيمت ها از نرخ 

تورم بخشي هم كمتر است. شيوا با بيان اينكه اجراي اين 
مصوبه عطف به ماسبق نمي شود و ماك فروش هاي قبلي 
خودروسازان فرمول گذشته شوراي رقابت است، عنوان 
كرده: اما از اول بهمن ماه اگر كس��ي تمايل به پيش خريد 
خودرو داشت بايد فرمول جديد را در نظر بگيرد. ما تاش 
مي كنيم قيمت حاشيه بازار را به قيمت دستورالعمل نزديك 
كنيم تا فاصله قيمتي و رانت ها از بين برود، لذا بهتر است 
هر كسي كه تمايل به س��رمايه گذاري بلندمدت در بازار 
خودرو را دارد به اين موضوعات توجه داشته باشد. به گفته 
او، ش��وراي رقابت با توجه به افزايش 2۵درصدي قيمت 
خودرو در سه ماهه اخير شاخص تورم بخشي را حذف كرد 
تا افزايش قيمت ها متناسب تورم نباشد و تابع ميزان توليد 
و عرضه باشد. رييس شوراي رقابت همچنين در واكنش به 
اظهارات اخير سازمان بازرسي در لزوم لغو مصوبه جديد 
شوراي رقابت بيان كرده كه ما وظيفه قانوني خود را انجام 
مي دهيم و در صورت لزوم تغيير مصوبه؛ بايد خود شورا 
تصميم گيري كند. ما در شورا بحث سازمان بازرسي را 
حتماً مطرح مي كنيم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما 
به هرحال مصوبه شورا كامًا قانوني است و به اعتقاد ما 
برداشت اشتباه از اين فرمول شده است و به هيچ وجه 

موضوع آزادسازي مطرح نيست.
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 نصب و راه اندازي 
 سايت هاي تلفن همراه

 در روستا هاي راز و جرگالن
روستا هاي قزل و مزرعه بچه دره عليا در شهرستان 

راز و جرگان وارد مدار تلفن همراه شدند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري صداوس��يماي مركز 
خراسان ش��مالي؛ س��يدعلي مرتضوي مديركل 
ارتباطات و فناوري اطاعات خراسان شمالي از نصب  
و راه اندازي س��ايت هاي تلفن همراه در روستا هاي 
راز و جرگان، راه اندازي س��ايت هاي تلفن همراه 
با تكنولوژي نسل دوم در روستا هاي قزل و مزرعه 
بچه دره عليا شهرستان راز و جرگان از محل طرح 
خدمات عمومي اجباري وزارت ارتباطات و فناوري 

اطاعات )USO( خبر داد.
مرتضوي با اشاره به اينكه توجه به مناطق محروم 
و كاهش ش��كاف ديجيتالي بين ش��هر و روستا از 
برنامه هاي  وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات است، 
افزود: در راستاي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
در سطح اس��تان و خدمت رس��اني و برخورداري 
روستاييان عزيز از شبكه تلفن همراه، سايت هاي 
تلفن همراه با تكنولوژي نس��ل دوم در روستا هاي 
قزل و مزرعه بچه دره عليا شهرستان راز و جرگان 
با اباغ به شركت ارتباطات سيار ايران )همراه اول( از 
محل طرح خدمات عمومي اجباري وزارت ارتباطات 

و فناوري اطاعات )USO( نصب و راه اندازي شد.

 رونمايي از نمايشگاه عكس
  سردار دل ها در ايستگاه 

ميدان حضرت  ولي عصر)عج( 
به مناسبت اولين س��الگرد سردارسپهبد حاج قاسم 
سليماني از نمايشگاه عكس سردار دل ها در ايوان انتظار 

ميدان حضرت ولي عصر)عج( رونمايي شد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه فرنوش نوبخت 
در مراس��م افتتاح نمايشگاه سردار دل ها كه با حضور 
معاون رييس جمه��ور و رييس بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران عصر روز ش��نبه ۱۳دي ماه99 برگزار شد 
ضمن گراميداشت اولين س��الگرد سردار دل ها حاج 
قاسم س��ليماني گفت: ش��ركت بهره برداري متروي 
ته��ران و حومه ع��اوه بر وظيفه خدمت رس��اني به 
ش��هروندان وظيفه خود مي دانيم كه در مناسبت ها 
و وقايع مهم با اجراي برنامه ها و يادمان ها و همچنين 
برگزاري نمايشگاه هاي عكس ياد و خاطره شهيدان 
را گرامي بداريم و براي ش��هروندان و مس��افران نيز 
اين مناس��بت ها را مرور كنيم.  مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه افزود: با همكاري 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران، نمايش��گاه عكس رشادت هاي شهيد 
حاج قاسم سليماني در مجموعه ايوان انتظار ايستگاه 
ميدان حضرت ولي عصر)عج(   برگزار ش��د  و همانند 
گذشته در مناس��بت هاي مختلف رويدادهاي بزرگ 

و تاريخي كشور به سمع و نظر شهروندان مي رسد.
وي خاطرنش��ان كرد: برگزاري اين وي��ژه برنامه ها با 
هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا برگزار مي شود و 
در اولين سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني شركت 
بهره برداري مترو اين افتخار را دارد كه با اين ويژه برنامه 
و گالري عكس در خدمت شهروندان و مسافران باشد.

طرح هاي صنعت برق مازندران 
افتتاح  شد

طرح ه��اي صنعت برق اس��تان مازن��دران همزمان با 
سي وچهارمين هفته پويش #هرهفته_الف_ب_ايران 
با دستور ويديو كنفرانسي رييس جمهوري به بهره برداري 
رس��يد. اين پروژه ها ب��ا ارايه گزارش »محمدحس��ن 
متولي زاده« مديرعامل توانير با دستور رييس جمهوري 
به بهره برداري رس��يد. طرح هاي صنعت برق مازندران 
شامل ۵ طرح نيروگاهي در مقياس كوچك در شهرهاي 
چمستان نور، بندر امير آباد، گتاب بابل و بابلسر و بقيه نيز 
شامل نصب ترانس دوم پست 6۳/2۳۰ كيلوولت نوشهر 
به ظرفيت ۱6۰ مگاولت آمپ��ر و خطوط 6۳ كيلوولت 
ارتباطي، افزايش ظرفيت پست انتقال درياسر از 2۵۰ 
مگاوات آمپر به ۳6۰ مگاولت آمپر با جايگزيني 2 دستگاه 
ترانس��فورماتور ۱۸۰ مگاولت آمپ��ر، طرح جايگزيني 
ه��ادي پرظرفيت با ه��ادي 6۳ كيلوولت موجود خط 
درياس��ر- فريدونكنار به طول هفت كيلومتر و احداث 
يك بي 6۳ كيلوولت و تكميل ضلع چهارم آرايش مربع 
پست 6۳/2۳۰ كيلوولت »علمده« است. براي ساخت 
و تكميل اين طرح ها بيش از شش هزار و 6۴۳ ميليارد 
هزينه صورت پذيرفته است.  كاهش آلودگي باالتر از عدد 
استاندارد نسبت به نيروگاه هاي بزرگ، حفظ زمين هاي 
طبيعي و كشاورزي، كاهش مصرف گاز براي چرخاندن 
ژنراتورها در حد نياز به گاز خانگي، توليد و مصرف در محل 
و نياز به سرمايه گذاري اندك از مزيت هاي نيروگاه هاي 
مقياس كوچك است. با بهره برداري از اين پنج نيروگاه 

62 مگاوات برق توليد مي شود.

انتصاب نماينده هسته گزينش 
توانير در برق مازندران

طي حكمي از سوي قرباني مدير هسته گزينش توانير 
حميدرضا شريعت نژاد به عنوان نماينده هسته گزينش 
توانير در شركت توزيع نيروي برق مازندران منصوب شد.

در آستانه سالروز صدور فرمان امام خميني در امر تشكيل 
گزينش و در مراس��مي با حضور قرباني مديرهس��ته 
گزينش توانير، سپري مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق مازندران و معاونين و مديران س��تادي و امورهاي 
۱۸ گانه اين شركت آيين معارفه نماينده هسته گزينش 
توانير درشركت توزيع نيروي برق مازندران برگزار شد 
و به پيشنهاد مديرعامل شركت توزيع برق مازندران و 
با حكمي ازسوي مدير هسته گزينش شركت توانير، 
حميدرضا شريعت نژاد به عنوان نماينده هسته گزينش 

توانير در توزيع برق مازندران معرفي شد.

همراه روغن، چوب شور ببر!
ايسنا|  معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خوزستان از پيگيري تخلف فروش 
اجباري اقام همراه با روغن در سطح بازار خبر داد. 
بهرام جباري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به موضوع 
فروش روغن به مش��تريان در ازاي خريد اجباري 
س��اير اقام از جمله تنقات در برخي فروشگاه ها 
و خرده فروش��ي ها اظهار كرد: اي��ن موضوع در پي 
كمبود روغن در بازار گزارش شده است و همكاران 
ما در حال پيگيري اين موضوع در سطح بازار استان 
خوزستان هستند. وي با بيان اينكه بازار همچنان با 
كمبود روغن مواجه است، افزود: تاكنون بيش از ۳۵ 
پرونده در سطح استان خوزستان براي واحدهاي 
صنفي متخلف در خصوص روغن تش��كيل شده 
است. معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خوزس��تان با بيان اينكه فروش اجباري 
اقام ش��امل هر نوع كاالي��ي در ازاي خريد كاالي 
ديگر تخلف محسوب مي ش��ود، گفت: شهروندان 
مي توانند در صورت مشاهده فروش اجباري همراه 
با روغن، واحدهاي صنفي متخلف را با ذكر آدرس و 

نام فروشگاه در سامانه ۱2۴ اعام كنند.

چالش جديد واردكنندگان 
نهاده هاي دامي 

دبير اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران گفت: كسري و س��رك در فروش نهاده هاي 
دامي ناشي از جابه جايي فله اي كاالست و تاكنون 
امكان لحاظ هزينه هاي آن براي هيچ يك از طرفين 
واردكننده و خريدار وجود نداش��ته است. عباس 
حاجي زاده اظهار كرد: امكان تحويل بار به صورت 
خالص و بدون داشتن كسري و سرك وجود ندارد 
زيرا محموله نهاده هاي دامي به صورت فله اي جابه جا 
مي ش��ود به همين دليل احتمال كسري و سرك 
درمحموله ها وج��ود دارد. وي اف��زود: همان گونه 
كه احتمال كس��ري در محموله هاي تحويل شده 
به خريداران نهاده ه��اي دامي وجود دارد به همان 
ميزان نيز احتمال فروش نهاده هاي دامي با سرك 
)اضافه بار( ممكن اس��ت.وي با بيان اينكه فروش 
فله اي بار همواره امكان بروز كس��ري و س��رك در 
وزن محموله ها را ايجاد مي كن��د، ادامه داد: البته 
وزن كاال حتي در بس��ته بندي هاي بسيار دقيق و 
ظريف نيز با تلورانس مثبت و منفي درج مي شود 
بنابراين نمي توان انتظار داش��ت كه در جابه جايي 
بار به ص��ورت فله ميزان وزن ها ب��ه صورت دقيق 
رعايت شود. وي يادآور شد: با توجه به اينكه ميان 
محل بارگيري كاميون ها و وزن كش��ي آنها فاصله 
زيادي وجود دارد و براي رانندگان بازگشت به محل 
بارگيري براي جبران كسري و سرك بار وجود ندارد 
بنابراين محموله  نهاده هاي دامي با اضافه و يا كسري 
بار تحويل خريداران مي شود كه البته تلورانس آن 
با وزن اصلي مشخص و محدود است. حاجي زاده با 
بيان اينكه كسري و سرك در وزن محموله ها براي 
واردكننده و خريدار مي تواند ضرر و زيان هايي را به 
همراه داشته باشد، خاطرنشان كرد: براي خريداران 
اين امكان وجود دارد تا با تجميع ميزان كس��ري 
خود از طريق اتحاديه هاي خود نسبت به دريافت 
مجموع كس��ري اقدام كند ولي مساله اصلي اين 
است كه واردكنندگان براي جبران سرك هاي بار 
خود كه تحويل خريدار داده اند چه اقدامي مي توانند 
انجام دهند. وي اظهاركرد: بايد در سامانه بازارگاه 
امكان پيش بيني سرك و كسري بار تعبيه شود تا 
واردكنندگان و خريداران نهاده هاي دامي بتوانند 

نسبت به تسويه حساب اقدام كنند.

نمايشگاه هاي بهاره به اصناف 
آسيب مي زند

اتاق اصناف ايران |نايب رييس اتاق اصناف ايران با 
بيان اينكه به ايام پاياني س��ال نزديك مي شويم و بازار 
شب عيد را پيش رو داريم، گفت: اصناف در سال جاري 
خسارت هاي زيادي متحمل شده اند و برگزاري نمايشگاه 
بهاره آسيب ديگري براي حوزه اصناف است. جال الدين 
محمد شكريه افزود: در راستاي بازار شب عيد يك بار 
ديگر بحث برگزاري نمايشگاه ها با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي مطرح شد، اما در حال حاضر با توجه به شرايط 
اقتصادي اصناف و تعطيلي هاي مكرر صنوف از اسفند 
سال گذشته تا كنون استقبال چنداني براي برگزاري 
نمايشگاه هاي بهاره از سوي اتاق هاي اصناف نخواهد 
ش��د و اميدوار هستيم دولت نيز ش��رايط ركود بازار و 
خسارت هاي وارده به اصناف را در نظر بگيرد.وي با بيان 
اينكه اصناف به لحاظ اقتصادي تحت فش��ار هستند، 
تصريح كرد: بازاريان كشور از اسفندماه سال گذشته به 
جهت بيماري كرونا بسيار متضرر شدند و طرح هايي هم 
كه از سوي دولت ارايه شد پاسخگوي نياز و رفع خسارات 
وارده به اصناف نبود. شكريه اظهار كرد: اميدوار هستيم 
كه در اين برهه با تثبيت نرخ ارز، بازار به آرامش برسد و 
زماني كه نرخ ارز ثابت باشد، ميزان عرضه و تقاضا متوازن 
خواهد شد و بازار خودش را پيدا مي كند و اقتصاد پايدار 
را شاهد خواهيم بود، ولي در شرايط كنوني و ركود بازار 
نمي توان انتظار داش��ت كه تم��ام مطالبات اقتصادي 
اصناف برآورده شود. نايب رييس اتاق اصناف ايران بيان 
كرد: در حال حاضر به دليل وجود كرونا حجم سفارشات 
كسبه براي بازار شب عيد نسبت به سال هاي گذشته 
بسيار كمتر است كه اين مساله هم به دليل وجود كرونا 
و كاهش خريد هاي نوروزي و هم به دليل افزايش قيمت 
كاالها بوده كه افت سفارشات اصناف را شاهد هستيم. 
وي با اشاره به كاهش تقاضا در روزهاي پاياني سال تاكيد 
كرد: اگر ميزان شيوع كرونا باز در روزهاي پاياني سال 
صعودي باشد و اوج بگيرد قطعا ميزان خريدها كاهش 
خواهد يافت و اصناف امسال نيز همانند سال گذشته 
كسب وكار خوبي را نخواهند داشت و اميدوارهستيم 
دولت براي س��ال جاري طرح و برنامه مناسبي را براي 

جبران خسارت اصناف مدنظر داشته باشد.

»تعادل« اظهارات  پينگ پنگي 3 نهاد درباره قيمت خودرو  را  بررسي مي كند 

گره كور قيمت خودرو

برخي مواد شوينده و بهداشتي با افزايش قيمت ۱۰ تا ۲۰ درصدي مواجه شده اند

گراني چراغ خاموش وبدون مجوز شوينده ها 
تعادل |

قيمت مواد شوينده و ضدعفوني پس از افزايش ۴۰ درصدي 
در ماه گذشته بازهم صعودي گزارش مي شود. بررسي ها 
نشان مي دهد، برخي از محصوالت برندهاي مختلف صنايع 
شوينده و بهداشتي از قبيل مايع دستشويي و ظرفشويي، 
نرم كننده ها، شامپو و پودرهاي شست وشو با افزايش قيمت 
۱۰ تا 2۰ درصدي مواجه ش��ده اند. اين افزايش قيمت در 
حالي در دستور كار توليد كنندگان قرار گرفته، كه در جلسه 
اخير س��تاد تنظيم بازار، مقرر شد قيمت شوينده ها ثابت 
بماند. اين تصميم بعد از افزايش ناگهاني و البته غيرمجاز 
برخي مواد ش��وينده در بازار اتخاذ شده تا از گرانفروشي و 
فشار به مصرف كننده جلوگيري شود. اما گويا توليدكنندگان 
بدون توجه به اين مصوبه به صورت چراغ خاموش در حال 
گران كردن محصوالتشان هستند. هرچند توليدكنندگان 
دليل گراني محصوالتش��ان را به افزايش قيمت ارز و مواد 
اوليه پتروش��يمي ربط مي دهند اما مدتي است كه شاهد 
ثبات نس��بي در بازار ارز هستيم و از طرف ديگر مسووالن 
دولتي هم اي��ن افرايش را غيرقانون��ي مي دانند. افزايش 
قانوني يا غيرقانوني مواد شوينده، تنها فشار مضاعفي را بر 

مصرف كننده، وارد مي كند. 

   روند صعودي قيمت مواد شوينده
مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان تهران اخيرا اعام 
كرده برخي از كاال هاي مربوط به مواد ش��وينده افزايش 
قيمت داشته اند كه آن افزايش مجاز نبوده است. اين مقام 
مسوول تاكيد كرد مواد شوينده مدتي پيش 2۰درصد و ماه 
گذشته هم حدود ۴۰ درصد افزايش قيمت داشته اند و حاال 
مجوزي براي افزايش قيمت ندارند. اما رييس هيات مديره 
انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران افزايش 

قيمت شوينده ها براي سومين بار را تكذيب كرده است. 
بختيار علم بيگي در اين خصوص گفت: »به علت افزايش 
قيمت مواد اوليه و مواد پتروشيمي در بورس كاال امسال 
در دو مرحله با اخذ مجوزهاي قانوني قيمت مواد شوينده ها 
افزايش يافت.« وي با بيان اينكه نخستين بار در ارديبهشت 
ماه سال جاري قيمت شوينده ها 2۰ درصد افزايش يافت، 
گفت: »با توجه به تداوم رشد قيمت مواد اوليه موردنياز 
توليد شوينده ها، ۴۵ روز پيش براي دومين بار قيمت 6 
قلم كاال ۴۰ درصد و مابقي بين 2۰ تا ۳۰ درصد افزايش 
يافت.« اين مقام مس��وول صنفي بيان كرد: »با توجه به 
افزايش هزينه ها و قيمت مواد اوليه، دستمزدها و قيمت 
س��ه برابري دالر در بازار آزاد با ارايه اسناد و مدارك مورد 
نياز در نهايت سازمان حمايت ۴۵ روز قبل با افزايش ۴۰ 
درصدي 6 قلم كاال )پودر، صابون، مايع دستشويي، مايع 
ظرفشويي، خميردندان و مايع شيشه پاك كن( موافقت 
كرد.« وي همچنين هرگونه افزايش قيمت خودسرانه 
توليدكنندگان را نيز تكذيب كرد و گفت: »توليدكنندگان 
مواد شوينده ملزم به تعيين قيمت مصوب نيستند، ولي 
به علت رعايت حال هموطنان ما آنها را ملزم كرده ايم كه 
هرگونه افزايش قيمت با مصوبه سازمان حمايت انجام شود 
و توليد كنندگان خودسرانه قيمت هاي خود را افزايش 
ندهند. البته اين مقام صنفي درحالي اصرار دارد كه مواد 
شوينده در بازار طي چند روز اخير افزايش قيمت نداشته 
كه رصد قيمتي برخي شوينده ها در قفسه فروشگاه ها نشان 
مي دهد اين موضوع حقيقت نداشته و برخي از محصوالت 
برندهاي مختلف صنايع شوينده و بهداشتي از قبيل مايع 
دستشويي و ظرفشويي، نرم كننده ها، شامپو و پودرهاي 
شست وش��و با افزايش قيمت بين ۱۰ ت��ا 2۰ درصدي 

مواجه شده اند.

     مجوز گراني در تابستان 
البته در شهريور ماه امس��ال نيز گزارش هايي مبني بر 
افزايش قيمت محصوالت ش��وينده منتش��ر شد. اين 
افزايش قيمت در حالي بود كه هنوز س��ازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليد كنندگان با درخواس��ت 
توليدكنندگان براي افزايش قيمت محصوالت بهداشتي 
و ش��وينده موافقت نكرده بود و حتي طبق گفته هاي 
بختيار علم بيگي، ريي��س هيات مديره انجمن صنايع 
شوينده، بهداشتي و آرايش��ي ايران يك بار درخواست 
افزايش قيمت رد شده و دوباره مذاكراتي انجام شده كه 
نتيجه آن  در تاريخ 2۵ شهريور ماه مشخص نشده بود. 
ميزان افزايش قيمت محصوالت ش��وينده و بهداشتي 
نيز همواره بستگي به توافق توليدكنندگان با سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان دارد. البته 
توليدكنن��دگان مواد ش��وينده در مرداد ماه امس��ال 
هم ب��راي افزايش ۷۰ درصدي قيم��ت توليدات خود 
درخواست داده بودند كه سازمان حمايت توليد كنندگان 
و مصرف كنن��دگان در نهايت ب��ا افزايش ۴۰ درصدي 
قيمت توليدات اين بخش موافقت كرده بود. اما قيمت 
محصوالت شوينده و بهداش��تي بر اساس آمار منتشر 
شده از س��وي عليرضا رضايي رييس اتحاديه عطاران، 
سقط فروشان و عمده فروشان مواد شوينده و پاك كننده 
قيمت محصوالت شوينده و بهداشتي از ابتداي سال 99 
تا مهر سال 99، بين 2۰ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده 
است. همچنين در ۴ آبان ماه امسال رييس هيات مديره 
انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران اعام 
كرد كه قيمت خمير دندان، صابون، مايع دستشويي، 
مايع ظرفشويي و شيشه پاك كن ۴۰ درصد و باقي اقام 

بهداشتي ۳۰ درصد افزايش پيدا كرده است. 

    اما ريشه افزايش قيمت كجاست؟
اما تنها پس از گذشت يك ماه از صدور مجوز گراني اين 
اقام، قيمت مواد شوينده باز همچنان در حال افزايش 
است. اين افزايش قيمت در حالي است كه عباس قبادي، 
دبير ستاد تنظيم بازار در ابتداي دي ماه تاكيد كرده بود 
كه در مقطع فعلي دليلي براي افزايش قيمت وجود ندارد 
و براين اساس توليدكنندگان مواد شوينده مجوزي براي 
افزايش قيمت ندارند. بنا به گفته مسووالن ستاد تنظيم 
بازار و سازمان حمايت پس از افزايش قيمت ۴۰ تا ۵۰ 
درصدي محصوالت شوينده تا پايان سال 99 اين گروه 
از محصوالت نبايد هيچگون��ه افزايش قيمت ديگري 
داشته باشند. اما مشاهدات انجام شده نشان مي دهد 
كه قيمت اين محصوالت همچن��ان در حال افزايش 
است.  طبق بيانات اسماعيل مهدي پور، مديركل نظارت 
بر محصوالت بهداشتي س��ازمان حمايت، مواد اوليه 
مصرفي در محصوالت شوينده ۸۰ تا 9۰ درصد قيمت 
تمام شده محصول را تشكيل مي دهد كه به دليل رشد 
قيمت ارز، افزايش قيمت ۵۰ درصدي داش��ته است. 
البته توليدكنندگان مي گويند افزايش قيمت ارز و مواد 
اوليه پتروش��يمي علت اين گراني بوده؛ از طرف ديگر 
مسووالن دولتي هم اين افرايش را غيرقانوني مي دانند. 
با توجه به افزايش ۵۰ درصدي نرخ مواد اوليه، افزايش 
۴۰ درصدي قيمت محصوالت شوينده اجتناب ناپذير 
است. اگر در بازار بيش از اين مقدار افزايش قيمت اعمال 
شود با آن برخورد خواهد شد. اما با وجود اينكه در آبان 
ماه امسال قيمت محصوالت شوينده بنا به درخواست 
توليد كنندگان اين گروه كاالي��ي ۴۰ درصد افزايش 
داشته است، قيمت محصوالت ش��وينده و بهداشتي 

همچنان در حال افزايش است.

تنظيم بازار اعالم كرد 
مصوبه جديد درباره قيمت ميوه شب عيد

كارگروه تنظيم بازار قيم��ت هر كيلوگرم پرتقال 
ش��ب عيد را تحويل كف كاميون در اس��تان مبدا 
۱۰ ه��زار و ۵۰۰ توم��ان تصويب ك��رد. در صد و 
نوزدهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار با تصويب 
قيمت پرتقال تامسون ش��مال، تصميماتي براي 

تنظيم بازار ميوه پايان سال اتخاذ شد. 
به گزارش خبرگزاري مهر، متن مصوبات كارگروه 
تنظيم بازار در خصوص وضعيت تنظيم بازار ميوه 
ايام پاياني سال ۱۳99 و نوروز ۱۴۰۰ به شرح زير 
است: پيرو تصميمات بند ۱۴ دستور ساير يكصد 
و شانزدهمين جلسه كارگروه تنظيم بازار )اباغي 

طي نامه شماره 6۰/22۴۸2۱ مورخ 99.۰9.2۰( 
در خصوص تعيين مباش��ر تأمي��ن و نحوه اجراي 
طرح تنظيم بازار ميوه در كميته ملي راهبري ميوه 
تنظيم بازار مطرح و تصميمات به شرح ذيل مورد 

تصويب اعضاي كارگروه تنظيم بازار قرار گرفت.
قيم��ت پيش��نهادي كميته مل��ي راهبري طرح 
تنظيم بازار براي خريد پرتقال تامس��ون ش��مال 
به ازاي هر كيلوگرم ۱۰.۵۰۰ تومان با لحاظ كليه 
هزينه هاي تبعي )شستشو، سورتينگ، سردخانه، 
حمل ونقل، بازرس��ي و…( تحويل كف كاميون 
در اس��تان مبدا مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. 

اس��تان مازندران به عنوان اس��تان تأمين كننده 
پرتقال تامسون شمال و اتحاديه باغداران استان 
مازندران به صورت متمركز نيز به عنوان مباش��ر 
تأمين تعيين گرديد.  كليات دستورالعمل تأمين 
)خريد و ذخيره س��ازي( و توزيع )جذب سهميه 
استان و عرضه( سيب درختي و پرتقال ايام پاياني 
س��ال ۱۳99 و نوروز س��ال ۱۴۰۰ كشور و نمونه 
تفاهم نامه هاي مباش��رين تأمين و توزيع مطرح و 
مورد تصويب قرار گرفت. با توجه به تعيين سقف 
پيشنهادي قيمت سيب درختي مقرر گرديد براي 
تأمين سيب درختي طرح تنظيم بازار، استان هاي 

مقصد )مصرف كننده( به صورت غيرمتمركز و در 
دامنه قيمتي اعامي كميته ملي راهبري )متعاقبًا 
اعام خواهد ش��د( نس��بت به تأمين با مباشرين 
استان توليدكننده اقدام نمايند. ضمنًا در صورت 
تش��خيص مدير طرح، تأمين س��يب درختي به 
صورت متمركز هم بامانع است. تصميمات كميته 
ملي راهبري طرح تنظيم بازار ميوه ايام پاياني سال 
جاري در خصوص قيمت خريد، ذخيره س��ازي، 
مباش��ر خريد و س��ازوكار اجرايي ط��رح تا پايان 
اجراي آن به عنوان مصوبات كارگروه تنظيم بازار 

تلقي مي گردد.
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خبرروز

۱۰۱ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد شناسايي و فوتي ناشي از كوويد۱۹ در كشور را اعالم كرد. سيماسادات الري گفت: از ۱۲تا ۱۳ دي ماه 
۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶۰۴۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۶۹۳ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۳۷ هزار و ۴۷۴ نفر رسيد. الري گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۱ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۵ هزار و ۴۳۸ نفر رسيد. او  افزود: خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۴ 
هزار و ۳۲۶ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۴۹۸۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 

تحت مراقبت قرار دارند. الري همچنين ادامه داد: تا كنون ۷ ميليون و ۷۲۳ هزار و ۳۷۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

میراثنامه

مديرعامل صندوق توس��عه صنايع دستي و فرش 
دستبافت و احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و 
فرهنگي از واگذاري مياندشت بزرگ ترين مجموعه 
كاروانسراي ايران به سرمايه گذار بخش خصوصي 
خبر داد. هادي ميرزايي در بازديد از خانه تاريخي 
طاهريان سمنان اظهار كرد: كاروانسراي مياندشت 
به عنوان بزرگ ترين مجموعه كاروانس��راي ايران 
كه س��ه كاروانس��را از دوره هاي صف��وي و قاجار 
اس��ت قبل اجراي طرح هاي گردشگري، توسط 
س��رمايه گذار مرمت خواهد ش��د. وي با اشاره به 
اهميت اين مجموعه ب��زرگ تاريخي اضافه كرد: 
كاروانسراي مياندش��ت ميامي در مزايده اخير به 
يك سرمايه گذار توانمند و متخصص واگذار شده 
و در روزه��اي آينده اقدام��ات مرمتي و حفاظتي 
مجموعه كاروانس��راهاي مياندشت آغاز مي شود. 
مديرعامل صندوق توس��عه صنايع دستي و فرش 
دس��تبافت و احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي 

و فرهنگي همچنين اظهار كرد: كاروانسراي شاه 
عباس��ي دامغان نيز هفته آينده به س��رمايه گذار 
بخش خصوصي واگذار مي ش��ود. وي با قدرداني 
از سرمايه گذار بخش خصوصي در خانه طاهريان 
سمنان گفت: سرمايه گذاران خوب و فعال استان 
از عالقه مندان به حوزه ميراث فرهنگي هس��تند 
و ب��ا راهب��ري و نظ��ارت هوش��مندانه اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 

س��منان ضمن رعايت چارچوب ه��اي حفاظتي، 
مرمت ابنيه را براي بهره برداري و باززنده س��ازي 
به عنوان بخش��ي از زيرس��اخت هاي گردشگري 
تامين مي كنند. انتظار مي رود كه سرمايه گذاران 
بخش خصوصي در دوران كرونا زيرس��اخت هاي 
مورد نياز را توسعه دهند تا در دوران پس از كرونا 
عقب ماندگي ها در حوزه گردش��گري به س��رعت 
جبران شود. خانه طاهريان سمنان با مرمت اصولي 
انجام شده مي تواند به مركز مناسبي براي نمايش 
س��بك زندگي ايراني و تجربه زندگي گذشتگان 
براي گردش��گران داخلي و خارجي تبديل شود. 
استان سمنان از جمله خطه هاي قديمي و داراي 
تاريخ كهن اس��ت و مجموعه چشمه علي دامغان 
ني��ز در رديف واگذاري هاي بع��دي صندوق احيا 
قرار دارد. او خواس��تار اعالم كاربري مناسب براي 
چشمه علي براي واگذاري بر اساس چارچوب هاي 

ميراث فرهنگي شد.

واگذاري بزرگ ترين مجموعه كاروانسراي ايران به بخش خصوصي
جامعه خبر

هيچ  نيروگاهي از سوخت 
مازوت استفاده نمي كند

اس��تاندار تهران گفت: پيش��نهاد دو روز تعطيلي 
براي همه دس��تگاه هاي اداري دولتي، خصوصي 
و همچني��ن فعاليت هاي عمراني ب��ه معاون اول 
رييس جمهور ارايه خواهد ش��د ك��ه برابر قوانين 
معاون اول رييس جمهور و يا هيات وزيران در اين 
خص��وص تصميم گيري نهاي��ي را انجام خواهند 
داد. نوشيروان محس��ني بندپي در جلسه كميته 
اضطرار آلودگي هواي تهران گفت: در حال حاضر 
هيچ صنايع و نيروگاهي در تهران از سوخت مازوت 
استفاده نمي كند و اين موضوع مورد تاييد شركت 
پخش و پااليش فرآورده هاي نفتي و محيط زيست 
استان تهران است. به اين ترتيب صنايع از سوخت 
گاز و گازوئيلي كه حداق��ل ۵۰ درصد آن از يورو ۴ 
برخوردار است، استفاده مي كنند. بندپي ادامه داد: 
از س��وي ديگر پليس نيز از تردد خودروهاي دودزا 
و فاقد معاينه فني جلوگيري ك��رده و با نظارت بر 
اين بخش اقدام موثري انجام شده است. همچنين 
تالش براي برخورد با موتورسيكلت هاي فاقد معاينه 
فني در دستور كار قرار گرفته است. وي تاكيد كرد: 
فعاليت هاي عمراني تا اطالع ثانوي متوقف اس��ت 
و تالش مي كنيم تا فعاليت معادن ش��ن و ماسه به 
ميزان تاثيري كه بر آلودگي هوا دارند، كنترل شوند. 
اس��تاندار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با تاكيد بر اينكه شركت گاز نظارت مستمري 
بر دستگاه هاي اداري براي تنظيم سيستم گرمايشي 
دارد و اين نظ��ارت تداوم پيدا مي كند، گفت: البته 
با همه تمهيدات و اقدامات انجام ش��ده، متاسفانه 
به دليل اينكه پديده جوي ناپايدار نداش��ته ايم، با 
انباشت آالينده ها مواجه هستيم و بر اساس گزارش 
هواشناس��ي به غير از غروب يكش��نبه و وزش باد 
اندكي كه داريم، در بقيه س��اعات با پايداري جوي 
مواجه هس��تيم و به اين ترتيب انباشت آالينده ها 
تداوم پيدا مي كند. وي ادام��ه داد: ظرف روزهاي 
گذش��ته دو اليه وارونگي در ارتف��اع ۲۰۰ و ۹۰۰ 
متري را شاهد بوده ايم به اين ترتيب علي رغم همه 
تمهيدات اتخاذشده بايد تمهيد ديگري اتخاذ شود. 
بر همين اس��اس و با توجه به مصوبه هيات وزيران 
كه در چنين شرايطي بايد تدابير سخت تري نسبت 
به حفظ و ارتقاء س��المت جامعه اتخاذ كنيم، بايد 
تصميماتي براي كاهش عوامل تماس با اين ذرات 
اتخاذ كنيم. اس��تاندار تهران افزود: بي ترديد براي 
حفظ س��المت آحاد جامعه و ب��ا توجه به معيارها 
و قوانين مص��وب هيات وزيران جم��ع بندي اين 
جلسه كه پيشنهاد اعضا بوده يعني دو روز تعطيلي 
براي همه دس��تگاه هاي اداري دولتي، خصوصي 
و همچني��ن فعاليت هاي عمراني ب��ه معاون اول 
رييس جمهور ارايه خواهد شد كه برابر قوانين معاون 
اول رييس جمهور و يا هيات وزيران در اين خصوص 

تصميم گيري نهايي را انجام خواهند داد.

پايش آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در تاالب شادگان 
مديركل دامپزش��كي خوزستان گفت: 
طرح ملي پايش و رصد بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان با همكاري دانش��كده 
دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
و دامپزشكي اس��تان اجرا شد. مصطفي 
كناركوهي در گفت وگو با ايرنا افزود: در اين 
طرح همه بخش هاي اين تاالب بين المللي 
مورد رصد و پايش قرار گرفت. از وظايف 

مهم دامپزشكي پايش بيماري هاي مختلف در سطح 
تاالب شادگان است كه در زمينه پرندگان همواره با شروع 
مهاجرت از مناطق سردسير و درحالت  عادي با همكاري 
اداره كل حفاظت محيط زيست و اساتيد دانشگاه شهيد 
چمران اهواز اقدام به پايش گونه هاي مختلف پرندگان 
مي شود. كناركوهي افزود: ۱۴ گونه از پرندگان زمستان 
گذر، مهاجر و پرندگان بومي در تاالب شادگان وجود دارند 

كه به صورت مستمر به منظور اطمينان از 
سالمت پرندگان و كنترل بيماري ها پايش 
و رصد مي شوند. ايمن سازي دام هاي بومي 
در اطراف تاالب و آبزيان موجود به صورت 
منظم پايش و رصد خواهد شد. آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان يكي از بيماري هايي است 
كه از دغدغه هاي سازمان دامپزشكي كشور 
است و با توجه به اطالعات موجود يكي از 
علل اصلي انتقال بيماري پرندگان مهاجر هستند كه به 
منطقه مهاجرت مي كنند كه در همين راستا هوشياري 
ماموران دامپزش��كي مي تواند كمك بسيار زيادي در 
شناسايي به موقع و كنترل احتمالي كانون هاي بيماري 
كند. وي گفت: رصد و پاي��ش بيماري آنفلوآنزاي فوق 
حاد پرندگان مانع پيشرفت احتمالي بيماري در سطوح 

مختلف استان و بعضا كشور مي شود.

قزاقستان مجازات اعدام را لغو كرد
قزاقستان كه در دو دهه گذشته مجازات 
اعدام را معلق كرده ب��ود، اين مجازات 
را به ط��ور دايمي لغو ك��رد. به گزارش 
ايرنا، يك يادداش��ت انتش��اريافته در 
پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري 
قزاقستان حاكي است كه قاسم جومارت 
توقاي��ف رييس جمهوري اين كش��ور 
 آسياي ميانه، پروتكل دوم كنوانسيون 

بين المللي حقوق مدني و سياس��ي تصويب ش��ده 
 در پارلمان اين كش��ور را امضا كرده اس��ت. اين سند 
امضا كنندگان را ملزم به لغو مجازات اعدام مي سازد. 
مجازات اعدام در قزاقس��تان از س��ال ۲۰۰۳ به حال 
تعليق در آمده بود، اما دادگاه ها همچنان در شرايط 
خاص و در ارتباط با جرايم تروريس��تي حكم اعدام 
صادر مي كردند. روسالن كولكبايف، فرد مسلحي كه 

سال ۲۰۱۶ هشت پليس و دو غيرنظامي 
را در تيراندازي در شهر آلماتي بزرگ ترين 
شهر قزاقستان به قتل رسانده بود، از جمله 
محكوماني است كه در صورت لغو حكم 
تعليق مجازات اعدام، قرار بود اعدام شود. 
كولكبايف اكنون با لغو مجازات اعدام با 
مجازات حبس ابد مواجه خواهد شد. در 
سال ۲۰۰۳ نورسلطان نظربايف، اولين 
رييس جمهوري قزاقستان بعد از استقالل اين كشور 
از اتحاد جماهير ش��وروي س��ابق، با امضاي حكمي 
به طور موقت مجازات اعدام را به حال تعليق در آورد. 
اين حكم اجراي همه احكام اعدام را معلق ساخت اما 
اينكه دادگاه ها حكم اعدام صادر كنند را ممنوع نكرد. 
در س��ال ۲۰۰۴ مجازات حبس ابد در قزاقستان به 

عنوان يك مجازات جايگزين معرفي شد. 

ارايه مدارك فرزندخواندگي به صورت آنالين
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 
گفت: ارايه مدارك فرزندخواندگي نيازي 
به حضور فيزيك��ي ن��دارد و متقاضيان 
مي توانن��د م��دارك خ��ود را از طري��ق 
 س��امانه ملي فرزندخواندگ��ي به آدرس

 http: //adoption.behzisti.net
بارگذاري كنند. حبيب اهلل مسعودي فريد 
در گفت وگو با ايرنا افزود: در اوايل ش��يوع 

كرونا در كشور روند فرزندخواندگي با تاخير مواجه شد 
چون نمي توانستيم اجازه ديدار متقاضيان با فرزندان در 
مراكز را بدهيم اما به تدريج با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
اين امكان فراهم شد. در حال حاضر مشكلي در فرآيند 
فرزندخواندگي در كشور وجود ندارد و فرزندخواندگي 
طبق روال مرس��وم انجام مي ش��ود اما تا جاي ممكن، 
روندهاي اداري آن غيرحضوري انجام مي شود. به گفته 

مسعودي فريد، در حال حاضر ۱۰ هزار فرزند 
در ۶۸۰ مركز شبه خانواده و شيرخوارگاه 
نگهداري مي شوند. به گزارش ايرنا، سامانه 
ملي فرزندخواندگي بهزيس��تي كشور به 
 adoption.behzisti.net آدرس
در ارديبهشت ماه امس��ال رونمايي شد و 
بسياري از مشكالت بروكراسي در فرآيند 
فرزندخواندگي را رفع كرد زيرا با اجراي اين 
سامانه فرآيند ثبت درخواست، رسيدگي، ارجاع، معرفي 
كودك و پيگيري هاي متقاضيان به شكل الكترونيكي 
انجام مي شود. همچنين از مزاياي اين سامانه مي توان 
به اين نكته اشاره كرد كه همه افراد متقاضي سرپرستي 
كودكان چه در داخل كشور و چه در خارج مي توانند از 
طريق اين سامانه، همه فرآيندها را از مرحله ثبت نام تا 

پايان به صورت الكترونيكي دنبال كنند. 

هنر

احمد احمدي تهيه كننده فيلم »بابا سيبيلو« اعالم كرد كه اين فيلم به دليل 
مشكالت فني به سي و نهمين جشنواره فيلم فجر نمي رسد. به گزارش مهر 
به نقل از مشاور رسانه اي فيلم، با وجود تالش ها براي رساندن فيلم سينمايي 
»بابا سيبيلو« به تهيه كنندگي احمد احمدي و كارگرداني ادوين خاچيكيان 
به سي و نهمين جشنواره فيلم فجر و اعالم حضورش در اين رويداد سينمايي، 
تهيه كننده فيلم از آماده نشدن كپي نهايي فيلم به دليل مشكالت فني خبر داد. 
احمد احمدي تهيه كننده اين اثر گفت: »بابا سيبيلو« يك كمدي خانوادگي 
پرخرج اس��ت كه در آن از كودك ۵ س��اله تا پيرمرد ١٠٠ ساله نقش آفريني 
دارند و در طول قصه ماجراهايي را در فضايي فانتزي و شاد رقم مي زنند. حجم 
ويژوال ها و جلوه هاي ويژه فيلم بسيار است و چون اجراي آن با حساسيت هايي 
مواجه و نيازمند زمان مناسب است، متاسفانه نتوانستيم كپي نهايي فيلم را 
براي حضور در جش��نواره فيلم فجر آماده كنيم. تهيه كننده »ردكارپت« در 
پايان عنوان كرد: حضور در جشنواره فيلم فجر هميشه باعث ديده شدن آثار 
و زحمات عوامل س��ازنده آن مي شود و براي ما هم حضور در اين رويداد مهم 

بود كه متاسفانه ميسر نشد.

»بابا سيبيلو« 
به جشنواره فيلم فجر نمي رسد

هنر

حسام ناصري در تازه ترين فعاليت خود موفق به دريافت دو جايزه بين المللي براي يك 
پروژه ش��خصي و يك آلبوم مشترك با هنرمند تركيه اي شد. به گزارش مهر، حسام 
ناصري از آهنگسازان، تنظيم كنندگان و نوازندگان كشورمان در تازه ترين فعاليت خود 
موفق به دريافت دو جايزه بين المللي براي يك پروژه شخصي و يك آلبوم مشترك با 
هنرمند تركيه اي شد. اين آهنگساز و تنظيم كننده براي آهنگ »خوابگرد« برنده يكي 
از مدال هاي برنز گلوبال موزيك اواردز در شاخه موسيقي الكترونيك شده است. آهنگ 
»خوابگرد« جديدترين اثر حسام ناصري و از پروژه هاي شخصي اين هنرمند است كه روز 
دهم ژانويه از طريق تمامي پلتفرم هاي مطرح موسيقي جهان منتشر خواهد شد. آلبوم 
 »Interlude« مشترك حسام ناصري و جوشكون كارادمير، موزيسين تركيه اي به نام
نيز كه به تازگي منتشر شده موفق به كسب يكي از مدال هاي نقره رويداد »گلوبال« در 
بخش بهترين آهنگسازي آثار بي كالم در سبك فيوژن و نيوايج شده است. آلبوم بي كالم 
Interlude تازه ترين اثر حسام ناصري در همكاري با جوشكون كارادمير است كه طي 
روزهاي اخير بازخورد زيادي ميان مخاطبان موسيقي بي كالم كشور تركيه داشته است. 
تازه ترين همكاري مشترك حسام ناصري با عليرضا قرباني در آهنگ »ربابي« بود كه با 

همراهي عاليم قاسم اف خواننده كشور جمهوري آذربايجان منتشر شد.

 حسام ناصري
 برنده ۲ جايزه بين المللي موسيقي شد

»مامان -معل��م« كه تا پي��ش از دوران 
كرونا صرفا به مادران داراي شغل معلمي 
گفته مي شد، طي ماه هاي اخير گستره 
بيش��تري از بانوان را در برگرفت؛ مادراني كه پس از 
تعطيلي اجباري كالس هاي درس و در خانه ماندن 
فرزندان، تغييراتي در روند زندگي ش��ان ايجاد شده 
و ب��ا چالش هاي مختلفي مواجه ش��ده اند. از ابتداي 
شيوع كرونا تا امروز انواع و اقسام پيامدهاي ناشي از 
اين بيماري مشاهده شده است. تقريبا هيچ جزئي از 
جامعه را نمي توان يافت كه تحت تاثير شيوع كرونا 
قرار نگرفته باشد؛ از مشاغل مختلف گرفته تا روابط 
اجتماعي و برنامه ريزي هاي شخصي و سبك زندگي، 
همگي دستخوش تغييرات اجباري كرونايي شده اند. 
برخي چالش ها بيشتر به چشم آمدند و بعضي كمتر. 
پيامدهايي هم هس��تند كه ش��ايد تا كن��ون به آنها 
توجهي نشده باشد؛ مانند چالش هاي ويژه بانواني كه 

در ماه هاي اخير بايد نقش مامان- معلم را ايفا كنند.
پس از همه گي��ري كرونا و با تعطيل ش��دن فرآيند 
آموزش حضوري كه تعطيلي مهدكودك ها و مدارس 
را به دنبال داش��ت، برنامه ريزي روزمره زندگي براي 
بانوان و به ويژه بانوان ش��اغل دشوار شد. نكته اي كه 
تا كنون كمتر به آن توجه شده، تغيير سبك و برنامه 
زندگي مادران خانه داري است كه فرزند دانش آموز 
به ويژه در مقط��ع ابتدايي دارند و با مجازي ش��دن 
فرآيند آموزش، اكنون هم دچار تعارض نقش شده اند 
و هم ماه هاس��ت كه بس��ياري از فعاليت هاي عادي 
روزانه يا هفتگي خود را نمي توانند دنبال كنند. اين 
دسته از بانوان ماه هاست كه به دليل در خانه ماندن 
فرزندانشان، امكان انجام فعاليت هاي پيشين خود 
مانند كالس هاي آموزش��ي، پياده روي يا حتي چند 
س��اعت تنها ماندن در خانه براي استراحت يا انجام 
بدون دغدغه كارهاي خانه را ندارند. مهم تر اينكه آنها 
عالوه بر نقش م��ادري بايد در خانه نقش معلم را نيز 
ايفا كنند و پا به پاي فرزندشان در كالس هاي مجازي 

حضور داشته باشند.

  تع�ارض نقش و كاهش كيفي�ت ارتباط  با 
فرزند

س��يمين پاكزاد يكي از همين مادران جوان است 
كه به دليل در خانه ماندن دختر هش��ت ساله اش و 
برگزاري كالس هاي مجازي، ماه هاست كه سبك 
متفاوت��ي از آنچه را كه تا پي��ش از كرونا در زندگي 

روزمره داش��ت، تجربه مي كن��د و به گفته خودش 
چالش هاي متعددي را نيز پشت سر گذاشته است. 
او در گفت وگ��و با ايرنا مي گوي��د: مادراني مثل من 
كه فرزند دبستاني دارند، طي ماه هاي اخير شرايط 
سختي را گذرانده اند. در خانه ماندن دايمي فرزندان 
تقريبا دست و پاي ما را براي همه فعاليت هاي جنبي 
ديگري كه در كنار كارهاي خان��ه انجام مي داديم 
بسته است. من هر هفته از فرصت حضور فرزندم در 
مدرسه استفاده مي كردم و عالوه بر حضور در باشگاه 
يا پي��اده روي روزانه، در دورهمي كتابخواني حاضر 
مي شدم و بعضي عاليق شخصي ام را انجام مي دادم، 
اما حاال چنين فرصتي براي بسياري از مادران فراهم 
نيست. او بر اين باور است كه خروجي اين وضعيت 
روي كيفيت ارتباط با فرزندش نيز تاثير گذاشته و 
سبب ش��ده كه به دليل كم شدن زمان استراحت، 
توان كمتري براي همبازي ش��دن يا هم كالمي با 
فرزندش داشته باشد. اين مادر ۳۳ ساله خاطرنشان 
مي كند: اين روزها به خاطر حجم زياد كارهاي خانه و 
مسووليت آموزشي دخترم اصال نمي توانم با كيفيت 
دوران پيش از كرونا براي او وقت بگذارم. صبح ها پس 
از صبحانه بايد با دخت��رم تكاليفش را تمرين كنم، 
بالفاصله پس از تكاليف هم سراغ آشپزي براي ناهار 
مي روم. او مي گويد اكنون فقط در صورتي مي تواند 
زماني را به خودش اختصاص دهد كه همسرش در 
خانه باش��د و بتواند دقايقي براي پياده روي از خانه 
خارج ش��ود. پاكزاد وظيفه معلم��ي در خانه براي 
مادران را نوعي تعارض نق��ش مي داند و مي گويد: 
يكي از چالش هاي من و بسياري از مادران كه نسبت 
به درس فرزندشان احس��اس مسووليت مي كنند 
اين اس��ت كه بين رفتار جدي براي تأكيد بر درس 
خواندن و نقش مادرانه خ��ود بايد مرز ايجاد كنيم. 
گاهي خودم از اينكه رفتاري بسيار سختگيرانه  دارم 
اذيت مي شوم. كامال احساس مي كنم كه دخترم هم 
گاهي نمي داند كدام شكل از رفتار من را بايد درك 
كند. تا پيش از كرون��ا در خانه نقش هميار معلم را 
داشتيم، اما حاال گاهي نقش معلمي ما پررنگ تر از 

نقش و جايگاه مادرانه ما مي شود.

   چالش هاي تغيير مفاهيم درسي
البته اين تمام چالش هاي مادران دانش آموزان در دوران 
كرونا نيست. مامان معلم ها به دليل تغيير مباني آموزشي 
و مفاهيم موجود در كتاب ها ب��راي آموزش بايد ابتدا 
زماني را صرف آموختن آن مفاهيم كنند. اختر پهلوان 
يكي ديگر از اين مادران است كه به همين موضوع به 
عنوان يكي از دشواري هاي نقش مامان معلم ها در دوران 
كرونا اش��اره مي كند. او مي گويد: به همه چالش هاي 
مرتبط با عالئق شخصي مادران دانش آموزان كه كنار 
گذاشته ش��ده، بايد حضور هميشگي در كالس هاي 
مجازي براي بهتر انجام ش��دن فرآيند آموزش را هم 
اضافه كنيم. بچه ها با اين شيوه آموزش آشنا نيستند 
و از ابتدا هم پيش بيني مي شد كه روي مباحث درسي 
در كالس مجازي متمركز نش��وند. به هر حال ماندن 
در فضاي خانه حواس آنها را به مس��ائل مختلف پرت 
مي كند. بنابراين بايد تمام تالش خود را به كار بگيريم 
كه هنگام برگزاري كالس مج��ازي، موضوعي باعث 
نش��ود حواس فرزندم از درس دور شود. مشكل ديگر 
اين اس��ت كه مفاهيم درس��ي دوره دانش آموزي ما با 
آن چه در كتاب هاي فرزندان ما قرار دارد كامال متفاوت 
است. حتي شيوه تدريس نيز فرق كرده است. در چنين 

شرايطي پيش از اينكه بخواهيم براي آموزش فرزند و 
همراهي با او وقت گذاريم، ناچاريم ابتدا خودمان درس 
را ياد بگيريم. بس��ياري از اين مفاهيم و مسائلي كه در 
كتاب هاي درسي بچه ها وجود دارد براي مادران جديد 
است. به اين مس��ائل ضعف شبكه آموزشي شاد را هم 
بايد اضافه كنيم كه هر روز بايد قطع و ضعيف بودن آن 

را هم تحمل كنيم.

   مش�كالت چندبرابري مادران داراي  دو 
دانش آموز

با اين حال بسياري از مادران چالش ها و معضالت ناشي 
از كم ش��دن زمان شخصي ش��ان و همچنين افزايش 
كارهاي روزانه در خانه و اضافه ش��دن وظيفه معلمي 
به نقش شان را بيشتر از اين مي دانند كه صرفا در آشنا 
نبودن به مباحث آموزش��ي و درس هاي دانش آموزان 
خالصه ش��ود، به ويژه مادراني كه دو فرزند دانش آموز 
دارند. مريم كه يك پس��ر ۱۰ ساله و يك دختر هفت 
ساله دارد، مي گويد: همه مشكالتي كه مادران داراي 
يك دانش آموز دارند براي امثال من نه تنها دو برابر، بلكه 
بيشتر است. چون بايد براي دو دانش آموز وقت بگذارم و 
به همان نسبت نيز بيشتر از كارهاي روزمره خانه عقب 

مي افتم. عالئق شخصي و كارهايي پياده روي و مطالعه 
را هم كه كال از اولويت ها خارج كرده ام و ماه هاست به 

آنها فكر نمي كنم.

  گستردگي آسيب هاي قشر بانوان
سميه قاسمي طوسي، مديركل امور بانوان و خانواده 
استانداري مازندران در گفت وگو با ايرنا اين موضوع را 
يكي از زيرشاخه هاي آسيب هاي ناشي از شيوع كرونا 
مي داند و مي گويد: از فروردين امسال يكي از نكات مورد 
توجه معاونت امور زنان وزارت كشور بحث آسيب هاي 
پساكرونا در بانوان بود. يكي از مسائل نيز همين بود كه 
مادران در اين دوران بايد دو نقش ايفا كنند. بر همين 
اس��اس نيز اقداماتي مانند تولي��د ويدئوهاي مختلف 
در زمينه آموزش برخي مهارت هاي مربوط به دوران 
خانه نشيني توليد و منتشر شد تا نسبت به آسيب هاي 
رواني طوالني در خانه ماندن توجه بيشتري شود. البته 
آس��يب هاي وارده به قشر بانوان در حوزه اقتصادي در 
اولويت توجه قرار گرفت. به هر حال شرايط اقتصادي 
بس��ياري از صنوف مانند آرايش��گران، فروشگاه هاي 
مرتبط با بانوان و حتي مش��اغلي مانند مهدكودك ها 
به شدت دچار آسيب شد. با توجه به اهميت و فوريت 
مسائل اقتصادي در جامعه طبيعتا اين موضوعات بيشتر 
مورد توجه قرار گرفت. اما نمي توان چالش هاي مادران 
خانه دار از نقش مضاعف شان در خانه را ناديده گرفت. 
اين تعدد و تعارض نقش مي تواند براي مادران آزاردهنده 
باش��د. البته بانوان معموال در شرايط عادي مي توانند 
تعدد نقش را مديريت كنند، اما با توجه به عادي نبودن 
شرايط و فراهم نبودن بس��ياري از امكانات، اين تعدد 
نقش ها به تعارض نقش تبديل مي شود و همين موضوع 

براي مادران مي تواند مشكالتي را ايجاد كند. 

  پيامدهاي روحي براي مادر و فرزند
از نگاه روانشناس��ان اين وضعيت اجباري و ناگزير در 
صورت��ي كه مادران ب��ه فكر راه ه��اي جايگزين براي 
خالءهاي ايجاد شده نباشند، مي تواند پيامدهاي روحي 
و رواني به دنبال داش��ته باشد. به همين دليل دريافت 
برخي مهارت ه��اي رفتاري مي تواند در كنار آگاهي از 

بعضي نكات فرزندپروري و همچنين همراهي پدران 
يا فرزندان بزرگ تر با اين قبيل مادران چالش هاي آنان 
را كم كند. مبينا ش��هرياري، روانشناس معتقد است 
كه بي توجهي به اين موضوع مي تواند سبب تعارضات 
روحي و خس��تگي مضاعف مادران در خانه شود. او با 
اشاره به متفاوت شدن فرآيند آموزش بر اثر شيوع كرونا 
مي گويد: بيشتر مادران امروزي نظام آموزشي متفاوتي 
داشتند و بسياري از شيوه هاي يادگيري نيز تغيير كرد. 
اين مس��اله براي مادري كه در خانه نقش معلم دوم را 
دارد آزاردهنده است؛ چون از يك سو نمي تواند به شيوه 
معلم آموزش دهد و از سوي ديگر بايد نقش مادري اش 
را در هر روز براي س��اعاتي كنار بگذارد. از سوي ديگر 
دانش آموزان هم چون با اين فضا درس نخواندند، سخت 
مي توانند خود را تطبيق دهند. حساسيت بيش از حد 
مادران براي يادگيري فرزندان مي تواند كودك را دچار 
ضربات روحي كند كه بعدها شايد آثارش نمايان شود. 
در عين حال آن س��وي ماجرا خود مادر است كه هم از 
فشار مضاعف آموزش در خانه و كم توجهي فرزند ممكن 
است خسته شود و هم از اينكه شايد بسياري از عالئق 
خود را ناچار است كنار بگذارد. شهرياري با بيان اينكه 
در چنين وضعيتي بايد مشاركت بيشتري با مادران در 
خانه انجام شود، اظهار مي كند: مادر حتي در اين شرايط 
فقط هميارمعلم است، نه خود معلم. خود مادران هم 
بايد به اين موضوع توجه داش��ته باشند كه الزم است 
مشاركت، احساس مسووليت و مهارت هاي زندگي به 
ويژه در اين وضعيت را به فرزندان آموخت. مهم تر اينكه 
نبايد به مساله آموزش فرزندان در شرايط اينچنيني 
نگاهي آرمانگرايانه داشته باشيم. طبيعي است كه فرزند 
نتواند در اين مدت خود را با شرايط سازگار كند. وي بر 
لزوم تفكيك نقش مادري و معلمي توسط خود مادران 
تأكيد مي كند و مي افزايد: در كنار آموختن مهارت هاي 
رفتاري و روش هاي تربيتي توسط مادران براي مديريت 
ش��رايط كنوني، آن چه كه اهميت زيادي دارد، نقش 
پدران خانواده  يا فرزندان بزرگ تر اس��ت. مشاركت در 
امور منزل توسط پدر خانواده و پايين آوردن سطح توقع 
از اين مادران مي تواند سبب كاهش فشار روحي ناشي از 
اين تعدد مسووليت ها شود. همسران اين قبيل مادرها 
مي توانند با مديريت زمان در اين شرايط، ساعاتي را در 
هفته براي پذيرفتن مسووليت مضاعفي كه بر دوش 
مادران گذاشته شده اختصاص دهند تا مادرها بتوانند 
بخشي از آن چه را كه تا پيش از در خانه ماندن فرزندان به 
عنوان فعاليت هاي روزمره انجام مي دادند، انجام دهند.

گزارش
با مجازي شدن فرآيند آموزش، مادرها دچار تعارض نقش شده اند 

چالش سالمت روحي مامان معلم ها در روزهاي كرونايي
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