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اينترنتي و آنالين

 ايجاد ۲۳ هزار
 شغل جديد
در استان قم

فروشگاه اينترنتي صرفه ماركت 
و خطوط بسته بندي شكر، چاي و 

حبوبات »به پخش« افتتاح شد 

 در سفر يك روزه محمد مخبر 
و امضاي تفاهمنامه با استانداري 
اعالم شد

يادداشت- 1

چشمان منتظر بازنشستگان 
تامين اجتماعي

بع��د از مش��كالتي ك��ه در 
خص��وص تخصي��ص مبلغ 
م��ورد نظر بن��د و تبص��ره 2 
اليح��ه بودجه دول��ت ايجاد 
ش��د و در آنجا مبلغ 90 هزار 
ميليارد تومان براي اس��تمرار 
حق��وق  متناسب س��ازي 
بازنشستگان تامين اجتماعي 
و در قالب بخش��ي از بدهي هاي دولت به سازمان تامين 
اجتماعي در نظر گرفته ش��د، در ادامه با افزايش دامنه 
پرداخت ها به معلم��ان، ايثارگ��ران، هيات هاي علمي، 
بازنشس��تگان كش��وري و لش��كري و... موضوع از روند 
منطقي خود خارج ش��د. از هم��ان ابتدا كان��ون عالي 
بازنشس��تگان تامين اجتماعي به اين موضوع اعتراض 
كرد و جلس��ات متعددي ب��ا آقاي نوبخ��ت و در ادامه با 
معاونان ايشان برگزار شد. در همان جلسات اعالم شد كه 
بازنشستگان تامين اجتماعي از تصميم سازان و مسووالن 
صدقه و اعانه نمي خواهند و خواستار پرداخت بخش هايي 
از طلب دولت به سازمان تامين اجتماعي هستند. در حال 
حاضر دولت بيش از 360هزار ميليارد تومان به سازمان 
تامين اجتماع��ي بده��ي دارد. چنانچه اي��ن بدهي ها 
در زمان مناس��ب و در وقت مقتضي پرداخت شده بود، 
بسياري از مش��كالت صندوق هاي بازنشستگي اساسا 
ايجاد نمي شدند. اما مسووالن تصميم ساز چه در دولت 
و چه در مجلس گوشش��ان به اين در خواست ها بدهكار 
نيست. دولت هر زمان كه مطالبات بازنشستگان تامين 
اجتماعي مطرح مي شود و فشارها بيشتر مي شود، اعالم 
مي كند؛ شما چقدر پول نياز داريد براي متناسب سازي؟ 
و بعد ب��ا پرداخت ه��اي ناچيز ت��الش مي كنند مدتي 
مشكالت را به تعويق بيندازند. در حالي كه حل مشكالت 
اين بخ��ش نيازمند طراحي يك نقش��ه راه درس��ت و 
برنامه ريزي معقول است كه هرگز به آن توجه نمي شود. 
هر سازماني به هرحال منابعي و مصارفي دارد. بايد كامال 
روشن و شفاف مشخص باشد كه چه منابعي در اختيار 
است و بعد متناس��ب با منابع اقدام به برنامه ريزي براي 
مصارف شود. در س��ال99، 17هزار ميليارد تومان براي 
متناسب سازي هزينه ش��د كه 3هزار ميليارد آن براي 
مسكن و ُبن و 14هزار و 500 ميليارد تومان آن هم براي 
متناسب سازي هزينه ش��د. اما براي امس��ال با افزايش 
30درصدي ب��ه رقمي حدودا 25ه��زار ميليارد توماني 
نياز اس��ت تا براي نيازهاي روتين بازنشس��تگان تامين 
اجتماعي هزينه شود. براي مرحله دوم متناسب سازي 
هم نيازمند 30هزار ميليارد تومان اس��ت ك��ه رقم را به 
بيش از 50هزار ميليارد تومان مي رس��اند. بايد پرسيد 
كه چه مبلغي از اين نيازها در قالب بودجه 1400 تدارك 
ديده شده است؟ به هر حال بخشي از اين پول بايد براي 
منابع جاري در نظر گرفته شود. بخشي از اين پول بايد 
صرف سرمايه گذاري در سهام و... شود تا دست سازمان 
براي پاس��خگويي به نيازهاي به حق بازنشس��تگان در 
سال هاي آينده نيز فراهم ش��ود. در نهايت و بعد از كش 
و قوس هاي ف��راوان 90 هزار ميليارد توم��ان در بودجه 
1400 با فش��ار مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي و 
كانون عالي بازنشس��تگان و بخش هاي استاني، تالش 
كردند تا اين 90هزار ميليارد تومان به 150هزار ميليارد 
تومان افزايش داده شود تا در نهايت دولت بتواند بخشي 
از بدهي هاي قديمي خود به س��ازمان تامين اجتماعي 
بپردازد. اما بالفاصله پس از طرح مساله در مجلس همه 
مشتري اين اعتبارات شدند. از كميته امداد و ايثارگران 
گرفته تا هيات هاي علمي و معلمان و... تالش مي كنند 
تا نيازهاي خود را از طريق اين اعتب��ارات تامين كنند. 
مساله اساسي تامين اجتماعي آن است كه دولت بدهي 
بزرگي به تامين اجتماعي دارد و قرار نيست، كسي به اين 
قشر اعانه بدهد يا صدقه پرداخت كند. خيلي فرق دارد، 
سازمان به دنبال بدهي هاي به حق خود باشد يا اينكه به 
خاطر امور عادي بخواهند از دولت اعتباراتي جذب كنند. 
اگر دولت بر اساس اسناد باالدستي بدهي خود را در موعد 
مقرر پرداخت كرده بود؛ با س��رمايه گذاري هاي روتيني 
كه س��ازمان تامين اجتماعي انجام مي دهد، امروز يك 
تريليون و400هزار ميليارد تومان منبع مالي در اختيار 
داشت. طبيعي است، زماني كه دولت مديريت سازمان 
تامين اجتماعي را در اختيار بگي��رد و از 9نفر هيات امنا 
6نفر دولتي باشند، معلوم است، چه باليي قرار است، سر 
سازمان بيايد و چطور منافع بازنشستگان و بيمه شدگان 
تامين اجتماعي پايمال خواهد شد. اين روند بعد از رورود 
اليحه به مجلس با بحران هاي دامنه دارتري مواجه شد. 
علي رغم اينكه آق��اي قاليباف مدام اع��الم مي كند كه 
جدولي براي متناسب س��ازي طراحي شود، اما وقتي به 
مرحله تصميم گيري و راي گيري مي رس��د، موضوعات 
فراموش مي شود و حقوق به حق تامين اجتماعي استيفا 
نمي شود. اين در حالي است كه هر كدام از نمايندگان 
مجل��س در مصاحبه هايي كه مي كنن��د از ضرورت 
پرداخت بدهي هاي سازمان تامين اجتماعي و اجراي 
طرح متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان صحبت 
مي كنند اما در هنگام عمل هيچ كمكي به اين قش��ر 
نمي ش��ود. جالب اينجاس��ت كه هر نه��ادي كه نياز 
داشت از منابع صندوق توس��عه ملي استفاده كرده، 
اما نوبت به س��ازمان تامين اجتماعي كه مي رس��د، 
همه فراموش مي كنند چه وظايفي در خصوص اين 
سازمان دارند.   ادامه در صفحه 7

علي دهقان كيا

باهنر  از احتمال زياد تصويب لوايح CFT  وپالرمو در جلسه 15 روز آينده  خبرداد

مجلس مخالفت شديد خود را  با    بيانيه۲۰5 نفر از نمايندگان  نشان داد 

روي خوش مجمع به FATF ؟

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 واژه هايي كه
 فريبكارند

جايگاه آتي نفت و گاز در اقتصاد 
جهاني و اهميت رفع تحريم ها 

دست در جيب مردم براي 
نجات بازار سرمايه

 ماليات ستاني 
فراموش شده

بي توجهي به تنظيم بازار و 
عوامل گراني روغن و مرغ 

برخي واژه ها از هر ساحره اي 
فريبكارترند. همه ويژگي هاي 
مثب��ت را در خ��ود نماي��ان 
مي كنن��د، ب��ه نح��وي ك��ه 
ديگر هي��چ  ك��س نمي تواند 
آن واژه يا مفه��وم را نقد كند 
ي��ا در مخالفت با آن س��خن 
بگويد. اين واژگان چون همه 
ويژگي  هاي مثبت و ستايش  برانگيز را در خود جلوه  گر 
مي كنند، كسي هم نمي تواند آنها را نقد كند؛ اول اينكه 
فريبندگي آن واژه/مفهوم راه نقد را مي بندد، و دوم اينكه 
جامعه )عوام و خواص( حاضر نيستند نقد بر آن مفهوم 
را بپذيرند. بدين  س��ان اين واژگاِن فريبنده و نقدناشده 
عمري طوالني و اثري پاي��دار مي  يابند؛ مانند عنصري 
خائن كه با مردمداري، ظاهرسازي و فريبكاري در ميان 
جمعي سال هاي س��ال جا خوش مي كند. يكي از اين 
واژگان خوش خط و خال مفهوم »خودكفايي« اس��ت. 
خودكفايي چنان واژه مثبت و حتي مقدس��ي است كه 
هيچ  كس به آن شك نمي كند. اگر هم كسي به آن شك 
كند، خود زير سوال مي رود كه چطور جرئت كرده است 
چنين ارزش مقدس و مطلقي را نفي كن��د! اما اگر اين 
رنگ و لعاب درخشنده و اين تداعيات خوش طنين را كه 
چونان هاله اي قدسي گرداگرد اين مفهوم را گرفته است، 
كنار بزنيم...  ادامه در صفحه 7

گروه نف��ت و گاز در س��ازوكار 
محاسبات حس��اب هاي ملي 
ايران، مشتمل بر فعاليت هاي 
استخراج، بهره برداري و تصفيه 
نفت خام و توليد فرآورده هاي 
نفت��ي و گازي اس��ت. اگر چه 
ب��ر اس��اس طبقه بندي هاي 
بين الملل��ي، عمليات تصفيه 
نفت يا همان پااليش نفت مي بايد در زمره فعاليت هاي 
صنعتي قرار گيرد، اما به خاطر اينكه نفت خام با قيمت 
نازل به بخش پااليش نفت كش��ور عرضه مي شود، براي 
اجتناب از برآوردهاي نادرس��ت از ارزش افزوده ايجادي 
در بخش صنعت، فعاليت هاي مرتبط ب��ا پااليش نفت، 
در طبقه بندي استخراج، بهره برداري و تصفيه نفت خام 
قرار مي گيرد. نفت خام، فرآورده هاي  نفتي، گاز طبيعي، 
مايعات و ميعانات گازي، سهم قابل توجهي هم در توليد 
و هم صادرات كش��ور ما دارند. طي دوره 1383 تا 1399 
س��هم نفت از توليد ناخالص داخلي كشور بين 12 تا 30 
و سهم آن از كل صادرات كش��ور طي همين دوره بين 
60 تا 80 درصد در نوسان بوده كه نشان از اهميت اين 
محصول و محصوالت فرآوري  شده آن در اقتصاد كشور 
دارد. بخش اعظم فرآورده هاي نفتي و محصوالت جانبي 
حاصل از استخراج آن، س��وخت هايي همچون بنزين، 
گازوييل، نفت سفيد...  ادامه در صفحه 5

اقداماتي كه مديرعامل جديد 
س��ازمان ب��ورس انج��ام داد، 
دو مصوب��ه ب��ود كه نخس��ت 
تصويب دامنه نامتق��ارن بود 
ك��ه همان گون��ه كه بيش��تر 
كارشناس��ان پيش بيني كرده 
بودند تجربه موفقيت آميز اين 
بود كه به جز 1 الي 2 روز مثبت 
بقيه روزها صف فروش ايجاد ش��د و باع��ث ايجاد پديده 
صف نشيني و هيجانات بازار شد.  نكته دوم مصوبه جديد 
براي صندوق هاي با درآمد ثابت اس��ت كه دو نكته مهم 
داشت كه حداقل 15 صندوق سهام سرمايه گذاري كنند 
و دوم حداقل 30 درصد از دارايي هاي صندوق درآمد ثابت 
بايد صرف خريد اوراق بهادار  شود. نكته اي كه وجود دارد 
مرحله اول تا پايان سال 1399 كمتر از ده الي 15 روز كاري 
باقي مانده و بايد صندوق ها اقدام به خريد سهام كنند كه 
حدود پيش بيني 9 هزار ميليارد توماني كرده اند، كه بعيد 
مي دانم اين خريد با رقم رخ ده��د. حتي اگر فرض بر اين 
باشد كه نيمي از اين مبلغ وارد بازار شود دردي از بازار دوا 
نمي ش��ود و بازار معطل خريد چند صندوق نيست. اين 
خريد هم باعث مي شود كه صف فروش براي يك الي دو 
روز جمع آوري شود و براي بلندمدت برنامه خاصي وجود 
ندارد. به طور كلي سهامداران و بازار به مصوبات جديد روي 
خوش نشان نمي دهند و ...  ادامه در صفحه 5

در كش��ور ما براي س��ال هاي 
طوالني بحث درب��اره عبور از 
درآمدهاي نفتي و دسترسي 
دول��ت ب��ه مناب��ع درآمدي 
پايدار مطرح شده و دولت ها و 
مجالس مختلف در اين رابطه 
زي��ادي مطرح  صحبت هاي 
كرده اند اما آنچه در عمل رخ 
داده، تنها شعارهايي بوده كه هيچ جنبه اجرايي ندارند. 
براي گسترش دامنه درآمدهاي مالياتي، ما در ابتدا بايد 
تعاريف غلط خود از مسائل اقتصادي را تصحيح كنيم. 
يكي از اصلي ترين اين مسائل مربوط به نوع نگاه دولت 
به فعاليت هاي اقتصادي مي شود. متاسفانه در سال هاي 
گذش��ته نرخ تورم همواره در اقتصاد ايران ب��اال بوده و 
يكي از معضالتي كه اين موضوع به وجود آورده افزايش 
دايمي قيمت ها در بازارهاي مختلف است. در بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته و حتي كش��ورهاي منطقه، 
قيمت در بازارهايي مانند مسكن و خودرو يا ثابت است 
يا تنها در صورت برخي تغييرات مانند راه سازي افزايش 
قيمت پيدا مي كند. اگر اين اتفاق رخ دهد نيز ماليات بر 
خريد و فروش و ثروت آنقدر باالس��ت كه افراد تنها در 
صورتي كه قصد تغيير در خانه خود داشته باشند آن را 
مي فروشند و كسي به قصد سفته بازي يا سودآوري وارد 
اين بازارها نمي شود.  ادامه در صفحه 7

كمبود و گراني اقالم اساس��ي 
و معيش��تي در هفته ه��اي 
اخير و بخص��وص در نزديكي 
پايان سال و ش��ب عيد نوروز، 
ابعاد بيش��تري پيدا ك��رده و 
دغدغه هاي م��ردم را افزايش 
داده اس��ت و حتي افرادي كه 
قبال در فروش��گاه ها و ميادين 
تربار به راحت��ي خريد مي كردن��د و به ان��دازه نياز خود 
سفارش مرغ و گوشت و ميوه و روغن مي دادند، اكنون در 
برابر قيمت هاي رو به افزايش، دچار سردرگمي و نگراني 
شده اند و از خود مي پرسند كه قيمت ها تاكجا قرار است 
افزايش يابد؟ م��رغ و روغن اضافه خريد كني��م يا ارزان 
مي شود؟ انتظار نداشتيم كه سال ها بعد از جنگ، مرغ و 
روغن اين همه گران يا كمياب شود و دليل آن مشخص 
نيست. وقتي نرخ ارز با ثبات نسبي همراه است چه دليلي 
براي رش��د قيمت ها وجود دارد و چرا كمبود ايجاد شده 
و دولت چه برنامه اي براي معيش��ت و كاالهاي اساسي و 
تنظيم بازار دارد؟ وزارت صمت كه بايد برنامه مناس��بي 
براي رشد توليد داشته باشد و حداقل كاالهاي معيشتي 
مردم از جمله روغن و مرغ و گوش��ت را با قدرت به پيش 
ببرد، نه تنها برنامه جامع و كامل��ي براي كاهش قيمت 
تمام شده توليد، حمايت از توليد كنندگان و تامين نيازها 
و نقدينگي و ...  ادامه در صفحه 5

يادداشت-7گزارش روز

 آخرين گزارش  بانك  
مورگان استنلي امريكا نشان مي دهد

چرا ورود استارت آپ ها به بورس ميسر نشد؟

بخش بزرگي از صنعت نفت جهان از اتاق هاي بازرگاني 
ژنو گرفته تا بانك هاي وال اس��تريت بر اين نكته توافق 
دارند كه بازارها نياز به نفت بيشتري دارند. با اين حال، 
سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا ائتالف سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و متحدانش )اوپك 
پالس( نفت كافي براي آنها فراهم خواهد كرد يا خير؟ 
به گزارش بلومبرگ براس��اس گزارش بانك امريكايي 
مورگان استنلي، مازاد عرضه اي كه با همه گيري ويروس 
كرونا به وجود آمد، به س��رعت در حال تمام شدن است 
و ذخيره سازي هاي نفت با بيش��ترين شتاب در دو دهه 
اخير در حال كاهش اس��ت. قيمت نفت به س��رعت در 

حال رسيدن به سطح پيش از بحران كروناست و توليد 
نفت امريكا به دليل توفان هاي زمس��تاني آسيب ديده 
است. صحبت از بازگشت قيمت نفت به 100 دالر براي 
هر بشكه است. در شرايطي كه نياز به عرضه بيشتر نفت 
مشهود اس��ت، معامله گران انتظار دارند ائتالف اوپك 
پالس در نشست چهارم مارس )14 اسفندماه( با افزايش 
توليد موافقت و بخش��ي از كاهش توليدي را كه از سال 
گذشته ميالدي اجرايي شده، متوقف كند. با اين حال 
هنوز مشخص نيست تصميم اين ائتالف چه خواهد بود 
و عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان با توجه به 
ادامه تهديد كرونا براي تقاضاي نفت، از توليدكنندگان 

اين ائتالف خواس��ته اس��ت همچنان محتاط باشند. 
در صورتي كه افزايش توليد اوپك پالس پاس��خگوي 
نيازهاي بازار نباش��د، سبب افزايش بيشتر قيمت نفت 
مي ش��ود و اين گروه بايد با پيامدهاي ناخوش��ايند آن 
دس��ت و پنجه نرم كن��د. بيل فارن پراي��س، تحليلگر 
موسسه اطالعات انرژي شركت انوروس و ناظر باسابقه 
اين ائتالف گفت: اين خطر اين وجود دارد كه آنها بيش از 
حد بازار را محدود كنند. وي اظهار كرد:  اكنون موجودي 
بازار فوق العاده محدود است و اگر تمركز اوپك فقط بر باال 
نگه داشتن قيمت ها باشد، سرانجام مشتريانش مجبور به 

تأمين نياز خود از رقيبان آنها خواهند شد.

مردادماه امس��ال اين مبحث 
مطرح ش��د كه دو استارت آپ 
قرار است وارد بازار بورس شوند 
اما اين اتفاق رخ نداد. حتي وزير 
اقتص��اد هم خب��ر داده بود كه 
پنج استارت آپ تا پايان سال به 
بازار بورس مي آيند اما اين طور 
نشد. سوال اين اس��ت كه چرا 
چنين اتفاقي رخ نداد؟ سوال اين است كه چرا ورود انقالبي 
استارت آپ ها به بازار س��رمايه رخ نداد؟ براي رسيدن به 
جواب اين سوال مي توان به س��ه عنصر مهم اشاره كرد: 
ارزش گذاري، ش��فافيت و مدل حكمراني. ارزش گذاري: 
پاشنه آشيل ورود اس��تارت آپ  ها به بورس. نكته دوم اين 
است كه روش ارزش گذاري شركت  ها براي بورس كامال 
متفاوت از ارزش گذاري استارت آپ هاست. يعني ما وقتي 
در اس��تارت آپ  ها ارزش گذاري مي كنيم به دارايي هاي 
نامشهود مثل ديتا، كاربر و... اش��اره مي كنيم اما شركت 
بورس دارايي هاي مش��هود مثل ام��الك و... را به عنوان 
دارايي تلقي مي كند. درحقيقت در مورد اس��تارت آپ  ها 
بايد گفت كه در اش��ل بازار س��رمايه ارزيابي هاي كيفي 
و دارايي هاي نامش��هود تبديل به ارقام نمي ش��وند و اين 

مس��اله ورود آنها به بورس را دچار مش��كل كرده است. 
در ادامه بايد گف��ت كه روش ارزش گذاري ش��ركت  ها از 
زاويه بورس كامال متف��اوت از ارزش گ��ذاري معمول در 
استارت آپ هاس��ت. يعني م��ا وقتي در اس��تارت آپ  ها 
ارزش گذاري مي كنيم به دارايي هاي نامشهود مثل حجم 
بازار و كاربر اشاره مي كنيم اما شركت بورس دارايي هاي 
مش��هود مثل امالك را به عنوان دارايي تلقي مي كند. در 
حقيقت درمورد اس��تارت آپ  ها بايد گفت ارزيابي كيفي 
تبديل به ارقام نمي شوند و اين مساله ورود آنها به بورس 
را دچار مشكل كرده اس��ت و در نهايت مهم ترين مشكل 
يك مجمع استارت آپي صورت حساب هاي مالي، بيمه و 
مالياتي )ماليات بر درآمد، ارزش افزوده و ماليات هاي پايان 
سال( است. شايد يكي از داليلي كه استارت آپ  ها را براي 
ورود به بازار بورس مش��تاق كرده مزايايي نظير تامين 
مالي است اما بحث شفافيت بسيار عمده تر و البته مهم تر 
است. طبيعتا بورس از ش��ركت هاي استارت آپي توقع 
دارد، عمليات حس��ابداري، اعداد و ارقام و ارزش گذاري 
خود را شفاف كنند. نكته بعدي اين اس��ت كه ورود به 
بورس 5 تا 10 درصد تخفيف مالياتي تشويقي را به همراه 
دارد و قاعدتا اين موضوع نيز جذابيت هاي خاص خود را 
دارد.   ادامه در صفحه 5

مهدي عليپوررسول رحيم نيامهدي رضاييمهدي تديني

قاسم  واحدي

محسن شمشيري 

 بازگشت
 نفت 100 دالري!

تاكنون تصميمي براي اعطاي
 مجوز به سايت هاي خريدوفروش رمزارزها در كشور گرفته نشده است

 هجوم مردم به بازار بيت كوين
 صداي مسووالن را درآورد

 افت 
 قيمت سكه 

به كانال 10 ميليوني 

 چالش سرمايه گذاري
 صندوق هاي با درآمد ثابت در سهام 

 عاقبت بورس 
ختم به خير مي شود؟



جلسات علني مجلس براي بررسي اليحه بودجه 1400 
روز گذش��ته نيز ادامه يافت و نمايندگان با بررسي چند 
پيشنهاد، بخش هاي جديدي از سند مالي كشور در سال 
آينده را نهايي كردند اما همانطور كه پيش از اين نيز بارها 
مشخص شده، مجلس يازدهم تقريبا هيچ جلسه اي را بدون 
جنجال تمام نمي كند و ديروز نوبت به آن رسيد كه يكي از 
نمايندگان مجلس به نحوه اداره جلس��ات علني از سوي 
قاليباف - رييس مجلس - اعتراض كند. بر اساس دستور 
كار تعيين شده، در جريان بررسي اليحه بودجه، نمايندگان 
پيشنهادات خود را به هيات رييسه ارايه مي كنند و سپس 
بر اساس نوبت، پيشنهادهاي بررسي شده و به راي گذاشته 
مي شود. در صورتي كه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه 
با اين پيشنهاد موافق باشند به عنوان مصوبه اي جديد در 
قانون گنجانده مي شود و در غير اين صورت كنار مي رود. در 
شرايطي كه به نظر مي رسيد مجلس در دستور كار داخلي 
خود به يك جمع بندي مشخص رسيده اما اعتراض يكي 
از نمايندگان در جلسه روز گذشته نشان داد كه الاقل در 
ميان برخي نمايندگان نظر واحدي وجود ندارد.در جريان 
بررسي تبصره ۶ اليحه بودجه 1400 در بخش هزينه اي، 
محمدرضا صباغيان نماين��ده بافق و مهريز كه به عنوان 
مخالف پيشنهادي قصد صحبت داشت در ابتدا خواستار 
بيان تذكري شد. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي 
اسالمي به او گفت كه اين موضوع تبديل به رويه اي شده 
است كه نمايندگان در ابتداي صحبت هاي خود يك تذكر 
را بيان مي كنند و از صباغيان خواست كه توضيحاتش را 
در بيان مخالف پيشنهاد بيان كند.در واكنش، صباغيان 
خطاب به قاليباف اظهار كرد: آقاي قاليباف بگذاريد حرفم 
را بزنم يك رويه اي ايجاد كرده ايم كه پيشنهاد دهنده بايد در 
جايگاه هيات رييسه حاضر شده و نامش را بنويسد و به شما 
بگويد تا اجازه طرح پيشنهاد را بدهيد. اين ذلت و خواري 
نمايندگان اس��ت كه بايد به شما التماس كنند.وي ادامه 
داد: از طرف ديگر يك رويه اي ايجاد كرده ايد كه پيشنهاد 
نمايندگان را از سيستم حذف مي كنيد اين مجلس دفعه 
اولي نيست كه در آن بودجه بررسي مي شود، آقاي قاليباف 
اينجا مجلس است و پادگان نظامي نيست همه ما نماينده 
مردم هستيم، شما هم نماينده مجلس هستيد و نماينده 
برتر نيستيد، همه بايد به وظايف نمايندگي مان عمل كنيم. 
آقاي قاليباف شما در مجلس يك حزب تشكيل داده ايد 
كه كسي نمي تواند حرف بزند، يك فراكسيون براي خود 
تش��كيل داده ايد آيين نامه هم به درستي اجرا نمي شود 
شما يك نماينده مثل ساير نمايندگان هستيد بايد اجازه 
دهيد كه ما صحبت كنيم شما فقط مجري مجلس شوراي 
اسالمي هستيد. هيات رييسه حق حذف هيچ پيشنهادي را 
ندارد و بايد طبق آيين نامه عمل كند اگر مشكل در تعداد زياد 
پيشنهاد است تدبيري بينديشيد نه اينكه آنها را حذف كنيد. 
انتظار ما از رييس مجلس شوراي اسالمي اجراي آيين نامه 
است.محمد باقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي 
در پاسخ به تذكر صباغيان گفت: در ابتدا از همه نمايندگان 
مي خواهم كه اجازه دهند آقاي صباغيان صحبت هايش را 
مطرح كند اشكاالتي به حرف ايشان وجود داشت كه خود 

مجلس به آن عكس العمل نشان داد اما در عمل درخواست 
من اين است كه هميشه اجازه دهيد حرف مخالف شنيده 
شود. وقتي كه مجددا صباغيان قصد طرح بيان پيشنهادي 
را داش��ت تعدادي از نمايندگان در واكنش با دو دو كردن 

مخالفت خود را با حرف هاي پيشين او نشان دادند.

     روز مالياتي مجلس
در كنار جنجال ايجاد شده بر سر نحوه اداره جلسات مجلس 
از سوي قاليباف، نمايندگان روز گذشته به بررسي بودجه 
نيز ادامه دادند كه بخش مهمي از آن تعيين تكليف برخي 
حوزه هاي مالياتي اختصاص داش��ت. يك��ي از مهم ترين 
مصوبات نهايي شده در اين حوزه به تمديد زمان اجراي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده اختصاص داشت. نمايندگان تصويب 
كردند كه مدت اجراي آزمايش��ي قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مصوب 1۳۸۷.۲.1۷ و اصالحات و الحاقات بعدي تا 
الزم االجرا شدن اين قانون در سال 1400 تمديد مي شود. 
همچنين در بند »س« تصويب شد كه دستگاه هاي اجرايي 
موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را 
به صورت جمعي – خرجي در حساب هاي مربوط به خود 
ثبت كنند، عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان 
ماليات در واردات وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
محسوب مي ش��ود.نمايندگان همچنين تصويب كردند 
كه عوارض ارزش افزوده موض��وع جزو )1( بند )ب( )ماده 
)۶( قانون برنامه ششم توس��عه در شهرستان هاي تهران 
و اسال مشهر به نسبت هشتاد و هش��ت درصد )%۸۸( در 

نقاط ش��هري تهران و شهر اسالمش��هر و دوازده درصد 
)%1۲( در نقاط روس��تايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف اس��ت در راس��تاي 
هدفمندس��ازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف 
سازي حمايت هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي 
با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح 
در قانون ماليات هاي مس��تقيم مص��وب ۳/ 1۲/ 1۳۶۶ و 
اصالحات بعدي آن و قانون امور گمركي و اصالحات بعدي 
آن نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي 
و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس 
از ابالغ اين قانون به مجلس شوراي اسالمي ارايه نمايد اين 
فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد 
مالياتي و گمركي چشم پوشي شده در اثر اين معافيت ها و 
استناد قانوني اين معافيت ها باشد.مجلس برخي مصاديق 
جديد در حوزه معافيت و الزامات مالياتي را نيز نهايي كرد. 
به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم 
در انواع پروژه هاي زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي ، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز 
تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و 
انتقال دارايي به/ از صندوق هاي س��رمايه گذاري پروژه كه 
پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام 
مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال 
معاف مي باشد.استفاده پزش��كان از دستگاه كارت خوان 
نيز الزامي شد. مجلس تصويب كرد: كليه صاحبان حرف 
و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه 

مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص 
شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره 
حقوقي و خانواده، در چارچوب آيين نامه تبصره )۲( ماده 
)1۶۹( قانون ماليات هاي مس��تقيم مصوب 1۳۶۶.1۲.۳ 
با اصالحات و الحاقات بعدي مكلفند از پايانه فروشگاهي 
استفاده كنند.شاخ هاي مجازي نيز طبق مصوبه مجلس بايد 
ماليات بدهند. سازمان امور مالياتي مكلف شد ظرف دو ماه 
پس از الزم االجرا شدن اين بند دستورالعمل اجرايي مربوط 
به اخذ ماليات از درآمدهاي كاربران حرفه اي رس��انه هاي 
كاربر محور از محل تبليغات را تهيه و به تاييد وزير اقتصاد و 
امور دارايي برساند. سازمان امور مالياتي مكلف است ليست 
موديان مالياتي و خوداظهاري تهيه شده توسط آنها را تهيه 
و در سايت سازمان در منظر عموم قرار دهد.محمدحسين 
بحريني نماينده مشهد در مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
پيش��نهاد دهنده اين موضوع گفت: در بخش درآمدي با 
موافقت مجلس شوراي اسالمي مصوب شد صفحات مجازي 
كه تعداد كاربران آن بيش از ۵00 هزار نفر از محل تبليغاتي 
كه مي گيرند، ماليات پرداخت كنند. اين پايه اخذ مالي جديد 
است كه اگر دولت خوب عمل كند مي تواند عدالت مالياتي 
ايجاد كند.در روزهاي آينده مجلس بخش هاي باقي مانده 
از بودجه را نيز نهايي خواهد كرد و در صورتي كه جنجال 
جديدي به وجود نيايد، مي توان اميدوار بود كه قانون بودجه 
پيش از پايان سال نهايي شود و بايد ديد اصالحات اعمالي از 

سوي مجلس تا چه حد مورد پذيرش دولت قرار مي گيرد.
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پنجره فرصت امريكا
بسته مي شود

سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه كه سياست فشار 
حداكثري امروز شكست خورده و براي امريكا راهي 
جز بازگشت به برجام نمانده است، اعالم كرد: اقدام 
خالف انتظار ايران پنجره هاي فرصت را به سرعت 
مي بندد. سخنگوي دولت يادآور شد: در سياست 
خارجي دولت براس��اس يك منطق تصميماتي را 
تاكنون اتخاذ و دنبال كرده است. دولت در اين هشت 
سال ايجاد زمينه براي تامين رفاه و آسايش مردم را 
با از ميان بردن تحريم هاي ضدانساني، تامين امنيت 
فيزيكي مردم در برابر خطر تروريسم و جنگ و نيز 
تامين سالمت مردم در سال اخير در برابر پاندمي 

ويروس كرونا را دنبال كرده است.
ربيعي با تاكيد بر اينكه هميش��ه اعتقاد داشته ايم 
هدف بنيادين سياس��ت خارجي باي��د كمك به 
تامين اين اهداف باش��د، اظهار كرد: اين اعتقاد در 
دولت، بازتاب انتخ��اب مردم ما براي بهره مندي از 
يك زندگي امن، مرفه و س��الم براس��اس آنچه كه 
شايسته و س��زاوار برخورداري از آن هستند بوده 
است. ما در طول اين هش��ت سال اعتقاد داشتيم 
اين مردم هس��تند كه دولت هاي منتخب خود را 
با دستورالعمل هايي كه با خرد جمعي از نيازهاي 
عمومي جامعه استنباط كرده اند، به پيش مي رانند 
و رسالت دولت چيزي جز پيگيري آن دستورالعمل 
برخاسته از صندوق هاي راي نيست.وي افزود: اين 
همان معناي مقدس از جمهوريت است كه هر كسي 
كه با آرمان هاي انقالب پيمان بسته باشد از آن عدول 
نمي كند.سخنگوي دولت ادامه داد: بر مبناي همين 
اعتقاد راسخ بود كه دولت از نخستين روزهاي آغاز 
به كار خود در سال ۹۲ به ميدان رفع تحريم ها از راه 
مذاكرات چندجانبه با 1+۵ قدم گذاشت. ما نزديك 
به دو س��ال بعد از آن تاريخ موفق به توافقي شديم 
كه ضمن پاسداشت همه دس��تاوردهاي صنعت 
صلح آميز هس��ته اي به اين بح��ران جعلي خاتمه 
مي داد و حلقه امنيتي س��ازي ايران را كه صدمات 
بي ش��ماري به حيات ملي اي��ران و زندگي روزمره 
ايرانيان وارد كرده بود، با قطعنامه ۲۲۳1 ش��وراي 
امنيت ملل متحد در هم شكست و آينده مبهم را 
كه كشورمان با وارد شدن به فصل هفتم منشور ملل 
متحد انتظار آن را مي كشيد به آينده روشن تبديل 
كرد.ربيعي با بيان اينكه رژيم ترامپ با فريب خوردن 
از كس��اني كه از اولين روزهاي انعقاد برجام رخداد 
پيش آمده را بر باددهنده آرزوهاي پليدشان براي 
م��ردم ايران مي ديدند، راهي ش��يطاني را انتخاب 
كرد، اظهار داشت: در نهايت اين راه به نتيجه اي جز 
انزواي بين المللي امريكا در نهادها و سازمان هايي 
كه روزگاري خود موسس آنها بود، نرسيد. هرچند 
رفتارهاي غيرمتعارف و غيرعقالني و ظالمانه ترامپ 
هزينه هاي س��نگيني به اقتصاد مردم ما تحميل 
كرد اما كوچك ترين موفقيتي در شكس��تن كمر 
استقالل و استقامت ملي ما كه از اراده براي تعيين 
حق سرنوشت يك تمدن كهن برمي خيزد، نداشت.

شرايط را براي مردم
آسان كنيم

رييس كل ديوان محاس��بات با اعالم اينكه از سال 
1۳۹۲ ت��ا پايان ۶ ماه ابتداي س��ال 1۳۹۹ خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي با رش��د مطلق 
۳۷۲ درصدي مواجه ش��ده اس��ت، افزود: خالص 
بدهي بخش دولتي به بانك مركزي رش��د حدود 
۲۷۵ درصدي داشته است. همچنين خالص بدهي 
بانك ها به بانك مركزي با رشد حدود 1۶۵ درصدي 
مواجه بوده ك��ه اين عملكرد نامطل��وب، بيماري 

هلندي را بر اقتصاد كشور تحميل كرده است.
بذرپاش با اش��اره به حجم نقدينگي در پايان سال 
1۳۹1 كه طبق آمار بانك مركزي حدود 4۶1 هزار 
ميليارد تومان بوده است، حجم نقدينگي در پايان 
۶ ماه ابتداي سال 1۳۹۹ را رقم ۲۹00 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد كه از رشد بي سابقه ۵۲۸ درصدي 

حكايت مي كند.
وي با بي��ان اينكه يك��ي از منابع قابل دس��ترس 
براي دولت، منابع بانك مركزي است، تاكيد كرد: 
دست اندازي به اين منابع باعث رشد پايه پولي و به 
تبع آن رش��د نقدينگي مي شود.رييس كل ديوان 
محاسبات كشور، دومين منبع براي جبران كسري 
بودجه دولت را انتشار اوراق مالي اسالمي دانست 
و اظهار داشت: به دليل عدم تناسب بين نرخ سود 
اوراق با نرخ واقعي بهره در اقتصاد، عماًل اس��تقبال 
چنداني از اوراق نمي شود لذا دولت به طرق مختلف 
و از جمله وضع مقررات، اوراق را به س��مت بانك ها 
و موسسات اعتباري سوق مي دهد و منابع بانك ها 
و موسسات اعتباري را براي جبران كسري بودجه 

خود استفاده مي نمايد.
بذرپاش با اش��اره به س��ومين روش براي جبران 
كسري بودجه كه استفاده مستقيم از منابع بانك ها 
و موسسات اعتباري از طريق اخذ تسهيالت تكليفي 
است، ناترازي بانك ها و موسسات اعتباري را حاصل 
روش هاي دوم و س��وم دانست كه بانك مركزي را 
ناگزير به استفاده از خط اعتباري يا اضافه برداشت 
در حس��اب جاري مي كند.بذرپاش در تكميل اين 
قسمت، افزود: استقراض غيرمستقيم دولت از بانك 
مركزي منجر به رش��د پايه پولي و رشد نقدينگي 
مي ش��ود.رييس كل ديوان محاس��بات در بخش 
ديگري از س��خنان خود، با اشاره به ماه هاي پاياني 
دولت تاكيد كرد: بنده به عنوان خادم شما و مردم، 
درخواست مي كنم كليه مديران دولتي از ترك فعل 
بپرهيزند؛ ما در كنار شما هستيم و از تالش هاي شما 

در دستگاه هاي مختلف اجرايي حمايت مي كنيم.
مهرداد بذرپاش در پايان، اظهار داش��ت: براي اين 
مردم نبايد كم گذاشت؛ تالش كنيم تا اين شرايط 

سخت را براي مردم آسان تر كنيم.

آخرين وضعيت همسان سازي 
حقوق بازنشستگان

ريي��س مجمع نمايندگان لرس��تان آخرين وضعيت 
همسان س��ازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي 
را تش��ريح كرد.يحيي ابراهيمي اظهار ك��رد: در حال 
حاضر 1۵0 هزار ميليارد تومان دولت در تبصره ۲ بند 
واو پيشنهاد داده اس��ت.وي بيان كرد: اين مبلغ براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري، 
كمك به صندوق هاي بازنشس��تگي، بخشي از بدهي 
دولت به سازمان تأمين اجتماعي، تأمين بخشي از پاداش 
پايان خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي، رتبه بندي 
معلمان، تأمين بخش��ي از مطالبات ايثارگران و بيمه 
تكميلي، متناسب سازي حقوق اعضاي هيات علمي، 
قانون حمايت از حقوق معلوالن، تأمين نظام اجتماعي 
فراگير، تأمين مطالبات سهم عضويت صندوق ذخيره 
بسيجيان و اجراي سياست هاي جمعيت و تعالي خانواده 
پيشنهاد شده است.وي تصريح كرد: براي اين مهم 1۵0 
هزار ميليارد تومان گذاشته ش��ده كه همسان سازي 
حقوق بازنشتگان تأمين اجتماعي در قالب همين است 
ولي بايد چكش كاري شود.رييس مجمع نمايندگان 
لرستان خاطرنش��ان كرد: از اين مبلغ حدود ۳0 هزار 
ميليارد تومان براي همسازي لشكري و كشور الزم است 
و ۹0 ه��زار ميليارد تومان آن را دولت بايد به س��ازمان 
تأمين اجتماعي بابت بدهي پرداخت كند و بقيه آن را 
براي همسان سازي تأمين اجتماعي بگذارد.ابراهيمي 
اضافه كرد: همسازي در تأمين اجتماعي اتفاق خواهد 
افتاد چون اعضاي تأمين اجتماعي از قش��ر محروم تر، 
مستضعف تر و گرفتارتر جامعه هستند.وي بيان كرد: 
حمايت تنها در حوزه لش��كري و كشوري نيست و در 
حوزه تأمين اجتماعي نيز هست، در اين راستا با دكتر 
ساالري جلساتي داشته ايم و دولت هم موافق است و در 
قالب اليحه دولت آمده و مجلس هم آن را مصوب خواهد 
كرد.رييس مجمع نمايندگان لرستان ادامه داد: در بحث 
همسان سازي نيروهاي لشكري و كشوري دولت اعتبار 
الزم را پيش بيني كرده و در قانون ماده ۳0 برنامه ششم 
توس��عه نيز آمده اس��ت.ابراهيمي افزود: به دنبال اين 
هستيم هيات رييسه را متقاعد كنيم تا اين امر دايمي 
شوند و براي دايمي شدن اين قانون تالش خواهيم كرد.

پيگيري حقوق  سهامداران
در مجلس

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به جلسه امروز اين كميسيون با حضور وزير اقتصاد 
در خصوص احقاق حقوق س��هامداران عدالت، تاكيد 
كرد: متأسفانه شاهد رويكرد سياسي نسبت به سهام 
عدالت در استان ها هستيم.محمدرضا پور ابراهيمي با 
اش��اره به تصميم دولت به استناد مصوبه شوراي عالي 
بورس در راس��تاي برگزاري مجامع استان هاي كشور 
بيان كرد: امروز ۵0 ميليون نفر از جمعيت كشور داراي 
سهام عدالت هس��تند كه حدود ۶0 درصد آنها روش 
غيرمس��تقيم را انتخاب كرده اند. بر اساس اين مصوبه 
براي حدود ۳0 ميليون نفر تصميم گيري خواهد شد و 
اين در حالي است كه اقدام شوراي عالي بورس برخالف 
سياس��ت هاي كلي و همچنين مغاير با قانون تجارت 
است.وي در ادامه اظهار كرد: اين اقدام به هيچ عنوان به 
صالح كشور نيست از اين رو از وزير اقتصاد دعوت شده 
در جلسه فوق العاده اي در كميسيون اقتصادي مجلس 
حضور يابد و در اين راستا توضيحات الزم را بيان كند. 
بايد حقوق مردم رعايت ش��ود زيرا حدود 4۵ درصد از 
دارندگان سهام عدالت نتوانسته اند اقدام به ثبت نام كنند 
تا در اين مجامع شركت كنند.نماينده مردم كرمان در 
مجلس تصريح كرد: دولت بايد پاسخ دهد چرا رويكرد 
سياسي به سهام عدالت در استان ها نشان مي دهد؛ در 
واقع رويكرد جريان دولتي، اقتصاد سياسي را در استان ها 
دنبال مي كند. رييس مجلس بايد به اين موضوع وارد 

شود تا آن را با دقت بررسي كنيم.

افزايش زمان
تقسيط بدهي مالياتي بنگاه ها

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور، با صدور 
بخش��نامه اي اعالم كرد: با توجه به شرايط موجود 
اقتصادي و به منظور جلوگيري از بروز اختالل در روند 
توليد و اشتغال، مدت زمان تقسيط بدهي مالياتي 
بنگاه هاي توليدي غيردولتي، از سه سال به پنج سال 
افزايش مي يابد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دكتر 
اميد علي پارسا با صدور بخشنامه شماره ۹۲/۹۹/۲00 
مورخ 1۳۹۹/1۲/11، حكم بندهاي )1( و )۲( مصوبه 
پنجاه و ششمين جلسه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي مورخ 1۳۹۹/10/۲۲ را به ادارات كل امور 

مالياتي سراسر كشور ابالغ كرد.
براساس اين بخشنامه، حكم بندهاي مصوبه مذكور كه به 
تاييد مقام معظم رهبري رسيده است، بدين شرح است: 
1- با توجه به ش��رايط موجود اقتصادي، تا پايان سال 
1400، به منظ��ور جلوگيري از بروز اخت��الل در روند 
توليد و اش��تغال و ب��ا هدف امكانپذير نم��ودن وصول 
مطالبات مالياتي از بنگاه هاي توليدي غيردولتي، مدت 
زمان تقسيط مندرج در ماده )1۶۷( قانون ماليات هاي 
مستقيم، صرفا براي بنگاه هايي كه برنامه احياي توليد و 
ساماندهي مالي آنها به تاييد ستاد ملي تسهيل و رفع موانع 

توليد رسيده است، به حداكثر ۶0 ماه افزايش مي يابد.
۲- به ستاد ملي تس��هيل و رفع موانع توليد اجازه داده 
مي شود تا پايان س��ال 1400، به منظور جلوگيري از 
تعطيلي بنگاه هاي توليدي كه ط��رح احياي توليد و 
ساماندهي مالي آنها به تاييد آن ستاد رسيده است، نسبت 
به تعويق يك ساله و فقط براي يك بار اجراييه هايي كه به 
درخواست سازمان امور مالياتي كشور، تامين اجتماعي، 
شركت هاي آب، برق، گاز، شبكه بانكي و شهرداري ها 
عليه بنگاه هاي مذكور صادر گرديده، در صورت تعيين 
تكليف، استمهال و تقسيط بدهي ها توسط ستاد مذكور 
اقدام نمايد. دستگاه هاي مزبور و بانك ها مي توانند در 
صورت تصويب ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد، 

نسبت به تعويق اجراييه هاي مربوط اقدام نمايند.

جنجال جديد در جريان بررسي بودجه

رييس جمهور: 

فرمانده كل ارتش: 

معاون اول رييس جمهور: 

فرمانده كل سپاه پاسداران: 

روز مالياتي مجلس 

سوخت بري و كولبري در شأن مردم نيست

ملت ايران 40 سال است نظام سلطه را زمينگير كرده

سختي ها تمام مي شود

سرنوشت دشمن تا ابد شكست است

رييس جمهور با اشاره به اينكه تجارت مرزي با هدف 
ارتقاي زندگي و معيش��ت مرزنشينان و در عين حال 
كمك به حوزه مبادالت تجاري با همس��ايگان شكل 
گرفت، تأكي��د ك��رد: پديده هايي نظي��ر كولبري و 
سوخت بري، آسيب هاي جدي اقتصادي و اجتماعي 
دارد و به هيچ وجه در ش��أن و منزلت مردم و كش��ور 
نيس��ت و بايد همه تالش كنند اين وضعيت ناهنجار 
س��ريعا س��امان يابد.در جلسه روز سه ش��نبه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت كه به رياست حجت االسالم 
والمس��لمين حس��ن روحاني رييس جمهور برگزار 
شد وزير كشور و رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، گزارش��ي از اقدامات انجام شده براي ساماندهي 
مبادالت مرزي ارايه كردند و طرح ساماندهي و نظارت 

بر مبادالت تجاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رييس جمهور در اين جلسه بر ايجاد اشتغال پايدار و 
ارتقاي معيشت مرزنشينان و جايگزيني قطعي و فوري 
اشتغال مفيد و مولد به جاي رويه غيرقابل قبول كولبري 

به عنوان هدف عملياتي اين طرح تاكيد كرد.

روحاني با اشاره به تصميمات و مصوبات گذشته دولت 
براي ساماندهي پديده دردآور كولبري اظهار داشت: بر 
اساس اين تصميمات بايد بخشي از درآمدهاي دولت 
از محل درآمدهاي كاالهايي كه از مرزهاي رسمي وارد 
مي شوند، به مرزنشينان اختصاص يابد تا مشكالت آنان 
حل شود.رييس جمهور با تاكيد بر لزوم اجراي دقيق 
و س��ريع اين مصوبات تصريح كرد: تالش دولت  اين 
بوده كه با انضباط در تب��ادالت مرزي و ايجاد فرصت 
بهره مندي مرزنش��ينان از امتيازات اين طرح، زمينه 

رانت خواري از ميان برداشته شود.
رييس جمهور با اشاره به داليل مختلفي كه مانع ايجاد 
ثبات و متعادل ش��دن قيمت ارز بوده اس��ت، گفت: 
كشور در مرحله افتخارآميز پيروزي در جنگ تحميلي 
اقتص��ادي قرار گرفته و همانطور ك��ه دولت با كمك 
فعاالن اقتصادي توانست با اهداف شوم دشمن مقابله 
كند، امروز نيز در تالش اس��ت با ايجاد آرامش و ثبات 
در اقتصاد كش��ور موجبات اطمينان و اعتماد فعاالن 

اقتصادي را در دوره بازآفريني كشور فراهم كند.

فرمانده كل ارتش با تاكيد بر اينكه شما ماموريت داريد كه 
نگذاريد هيمنه فروريخته نظام سلطه دوباره احيا شود، 
گفت: انقالب ش��كوهمند اس��المي و ملت ايران بيش از 
40 سال اس��ت كه پنجه در پنجه نظام س��لطه دارد و او 
را زمينگير كرده اس��ت.به گزارش ارتش، امير سرلشكر 
سيدعبدالرحيم موس��وي فرمانده كل ارتش جمهوري 
اس��المي ايران در مراس��م دانش آموختگي دوره ششم 
دكتري فرماندهي عمليات مشترك و مركب و دوره سي ام 
كارشناسي ارش��د مديريت دفاعي دانشگاه فرماندهي و 
س��تاد ارتش كه صبح امروز در اين دانش��گاه برگزار شد، 
گفت: خداوند را شاكر و سپاسگزارم كه توفيق داد تا امروز 
در جمع شما دانش آموختگان و فرماندهان آينده ارتش 
جمهوري اسالمي ايران حضور يايم.وي ادامه داد: به همه 
ش��ما دانش آموختگان عزيز عبور از اين مرحله تربيتي و 
آموزشي را تبريك عرض مي كنم و همچنين به ميهمانان 
عزيز اين دانش��گاه كه از كش��ورهاي دوست در جمع ما 
حضور دارند و مفتخر به فارغ التحصيلي از اين دانش��گاه 
شده اند، تبريك عرض مي كنم و اميدوارم كه با دست پر 
و با خاطره هاي ش��يرين و به سالمت به كشورهاي خود 

بازگرديد.امير سرلشكر موسوي اضافه كرد: هر آنچه كه در 
اين سال ها آموخته ايم از محضر اين فرماندهان و اساتيد 
گرانقدر بوده و بنده نيز همچون شما عزيزان در سال هاي 
1۳۷۶ و 1۳۷۷ دانش��جوي همين دانشگاه بودم و تحت 
هدايت و تربيت و آموزش اميران بزرگي همچون سرتيپ 
ياسيني و ساير استادان بزرگوار اين دانشگاه قرار داشتم و 
تلّمذ مي كردم و امروز قدر دان زحمات آن عزيزان هستم.

وي با بيان اينكه در آينده مس��ووليت هاي مهم ارتش بر 
دوش شما دانش آموختگان گذاش��ته خواهد شد، بيان 
كرد: ديري نخواهد گذش��ت كه يكي از ش��ما عزيزان در 
همين جايگاهي كه بنده ايستاده ام، خواهيد ايستاد و آن 
روز به چشم برهم زدني فراخواهد رسيد؛ روزي كه يكي 
از شما عزيزان در اين جايگاه ايستاده و به عنوان فرمانده 
كل ارتش براي دانشجويان جديد آرزوي موفقيت خواهد 
كرد؛ اگر آن روز من در قيد حيات باشم، بي ترديد شادترين 
انسان بر روي زمين هستم؛ زيرا مي بينم جواناني كه يك 
روز دانشجوي ما بودند، امروز مسووليت هاي بزرگ ارتش 
جمهوري اسالمي را بر عهده دارند و ما نظاره گر انجام وظيفه 

و ان شاءاهلل موفقيت آنها خواهيم بود.

معاول اول رييس جمهور گفت: در اين شرايط سخت 
كه امريكايي ه��ا قصد زمينگير كردن توليد و صنعت 
كشور را داشتند اما يك عده ايستادند و توليد كشور را 

سرپا نگه داشتند.
به گزارش ايس��نا، اس��حاق جهانگيري ظه��ر امروز 
)سه شنبه( در پنجمين دوره اهداي نشان و تنديس 
كارآفريني امين الضرب اظهار كرد: حتمًا هر كدام از 
ما در كار و زندگي و فعاليتي كه داريم با موانعي روبرو 
مي شويم و اصاًل انسان هاي بزرگ در همين جاها تفاوت 
خود را با ديگران نش��ان مي دهند كه علي رغم موانع، 

كارهاي بزرگ كرده اند.
وي ادام��ه داد: كارهاي خوب و مان��دگاري كه انجام 
گرفته را بايد به عنوان س��رمايه تلقي و به نسل جوان 
منتقل كنيم تا الگوسازي شود و نسل جوان احساس 
كند مي توان��د كارهاي بزرگي انجام ده��د و موانع را 

پشت سر بگذارد.
جهانگيري در همين راستا گفت: اگر دائم از مشكالت 
بگوييم، دليلي ندارد كه نمونه باشيم؛ ديگراني در كشور 

هستند كه زياد به مشكالت مي پردازند و حرف نزده را 
زده و مشكل نبوده را بوده مي كنند و دروغ مي سازند 

و روي اين دروغ تحليل و ارزيابي مي كنند.
وي ب��ا اش��اره به اهمي��ت توليد و صنع��ت و جايگاه 
توليدكننده و صنعتگر گفت: كار توليد كننده و صنعتگر 
همواره سازندگي و ترسيم آينده خوب براي كشور بوده 
است. توليد كننده از دل سختي ها، كارهاي نو و مهمي 
را استخراج مي كند و ثابت مي كند كه سختي ها به هر 
حال تمام شدني است و مي توان از دل آن يك عمران و 
آباداني براي كشور ايجاد كرد.معاون اول رييس جمهور 
همچنين با اش��اره به اثر تحريم هاي امريكا بر اقتصاد 
كشور گفت: در اين شرايط سخت كه امريكايي ها قصد 
زمينگير كردن توليد و صنعت كشور را داشتند اما يك 

عده ايستادند و توليد كشور را سرپا نگه داشتند.
وي ابراز اميدواري ك��رد: پيش بيني مي كنم كه اين 
سختي ها تمام مي شود و آينده اي خوب خواهيم داشت 
و مي توان با استفاده از تجربيات اين نسل كاركشته، 

مشكالت را پشت سر گذاشت.

فرمانده كل س��پاه با تاكيد بر اينكه بر جبين انقالب 
ما مكتوب اس��ت كه م��ا غروب قدرت ه��ا را خواهيم 
ديد، گفت: دش��من اي��ن واقعيت را دريافت��ه كه راز 
اصلي شكس��ت هايش اتصال اس��الم، واليت و مردم 
است.به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرلشكر پاسدار 
حسين سالمي فرمانده كل س��پاه در مراسم معارفه 
جانش��ين و معاون هماهنگ كننده جديد س��ازمان 
بسيج مستضعفين كه در سالن شهيد فهميده برگزار 
شد طي سخناني، اظهار داشت: انقالب اسالمي بعثت 
مجدد و طلوع خورشيد اسالم است.وي با بيان اينكه 
نجات بشريت از اس��ارت در ميدان برده داري مدرن 
عالم از آرمان هاي انقالب اسالمي است، افزود: حقيقت 
انقالب اسالمي حشري مجدد براي انسان ها است تا 
از گورس��تان غفلت و بردگي به پا خيزند.فرمانده كل 
س��پاه با بيان اينكه انقالب ما انفجار نور بود، تصريح 
كرد: هرگاه خورش��يد طل��وع كند كاف��ران آرايش 
مي گيرند تا نور خ��دا را خاموش كنن��د، اما خداوند 
جالل و جمال خ��ود را كامل مي كند و ن��ورش را به 
تمامي جلوه گر مي كند. سرلش��كر سالمي با اشاره به 

برافروخته شدن پرچم بيداري در جهان، مطرح كرد: 
انقالب ما انقالب آگاهي بود و بش��ريت را بيدار كرد و 
 ديگر تكرار اين بيداري در جهان قابل مهار نيس��ت.

وي با اش��اره به تاثير انقالب بر مقاطع تاريخي آينده 
و گس��ترش جغرافي��اي اس��الم، ادام��ه داد: عناصر 
تش��كيل دهنده اس��الم عالمگير خواهد ش��د و اين 
بر جبي��ن انقالب م��ا مكتوب اس��ت كه م��ا غروب 
قدرت ها را خواهي��م ديد.فرمانده كل س��پاه با بيان 
اينكه آنان ك��ه تا چند دهه پي��ش زوال ناپذير جلوه 
مي كردند، امروز ش��اهد مرگ منطق خود هس��تند، 
ادامه داد: شكست اصلي دشمنان ما شكست منطق 
و باور آنها است.س��ردار سالمي با اش��اره به اينكه اگر 
جامعه اي در نظام باورهاي خود بش��كند، شكس��ت 
مي خورد، اظهار داشت: جوامع اسالمي در راه احياي 
 ارزش هاي عدالت، كرامت، معنويت و اخالق هستند.

فرمانده كل س��پاه خاطرنش��ان كرد: رد و بدل شدن 
آتش ها تعيين كننده نيست؛ حصر اقتصادي براي ما 
شكست نمي آفريند و در نگرش و جهان بيني اسالم 

عظمت در روح و معني و باور نهفته است.



در ش��رايطي كه گپ و گفت ها در مورد برجام وارد فاز 
جديد شده است، گويا باالخره گشايش هاي اقتصادي 
در روابط بانكي هم در حال روي دادن است. محمد باهنر 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در گفت وگويي 
از احتمال زياد تصويب FATF خبرداده است. او گفته 
اف اي تي اف به احتمال زياد تصويب مي شود ولي حق 
تفحص ها بايد در كنار اين بررسي شود كه امروز هم فقط 

حق تفحص ها مورد بررسي است.
در ماه هاي گذشته و زماني كه مجدداموضوع تعهداتي 
برجامي و تحريم ها پاي خود را روي گرده اقتصاد فشار 
مي داد اخبار مربوط به FATF و نظرات موافق و مخالف 

در مورد آن با تنوع زياد به صدر اخبار برگشت. 
از نامه نگاري رييس دولت با رهبري گرفته تا تغيير نگاه 
اعضاي مجمع تشخيص به موضوع FATF. البته ثقل 
اخبار بر تغيير رويكرد اعضاي تشخيص مصلحت نظام بود 
و گويا نمايندگان دولت توانسته اند روي نظرات اعضاي 
مخالف پيوستن ايران به كارگروه ويژه اقدام مالي، تاثير 

مثبت بگذارند.
محمد باهنر عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در 
گفت وگويش در مورد تغيير رويكرد مجمع به ١٥ روز 
سرنوشت ساز اشاره كرده و گفته است: در مجمع هنوز 
درباره اف اي تي اف بحث مي شود و اين موضوع يك دور 
معطل ش��د و به نتيجه نرسيد. رياست محترم جمهور 
نامه اي براي رهبري مرقوم داشتند و خواستند مجمع 
عالوه بر اتمام وقت بررسي باز هم مساله را بررسي كند 
و دو جلسه است كه در كميسيون هاي مربوطه بررسي 
مي ش��ود. فكر مي كنم ظ��رف ۱۵ روز آينده به صحن 
مجمع بيايد و اميدواريم مجمع نظر خوبي بر اس��اس 

منافع ملي، داشته باشد.
 FATF خب��ر داده و FATF او ب��ه صراح��ت از تصويب
اصوال يك مقابله نامه بين المللي نيس��ت و كاري است 
كه كش��ورها از مدت ه��ا قبل دور هم جمع ش��ده اند و 
تفاهم هايي كرده اند تا مبارزات، مقررات و يك قوانيني 
را در كش��ورهاي خ��ود بگنجانند و اعم��ال كنند و در 
مجموعه اين كار گفته شده به نفع صلح جهاني و منافع 

جهاني است.
او افزود: در اين ماجرا داس��تاني پيش مي آيد كه منافع 
ملي و منافع جهاني كجا با هم در مغاير اس��ت و كجا با 

هم سو و هم جهت هستند.
باهنر البته سفره FATF را باز كرده و ازمالقات ها و روالي 
صحبت كرده كه FATF در ايران گذشت و گفته است: 
داستان FATF از مدتي قبل در مورد ايران شروع شد و 
مذاكره و صحبت هايي در زمان وزارت طيب نيا شروع 
شد. ايشان رفتند و مذاكرات مفصلي كردند و پيشنهادي 
براي ايران دريافت كردند و گفته شد ايران اين اقدامات 
را انجام بدهد تا در مجموعه كشورهايي كه به اف اي تي 

اف پيوسته اند، همكاري كند.
البته اس��فند ماه بود كه بعد از نشست پاريس بسياري 
ازكارشناس��ان و فعاالن اعالم كردند كه عزم پيوستن 
ايران به FATF موجب خواهد شد مراودات بانكي ايران 
دس��تخوش تغييرات زيادي ش��ود و از همان زمان بود 
كه هش��دارها به عدم ارتباط بانكي اي��ران با بانك هاي 
بين الملل��ي را ميدادن��د، روالي كه حتي بس��ياري از 
بازرگانان آن را دليل عدم انتقال ارز خواندند. در همان 
زمان يعني اسفندماه ٩٨ هم برخي اعالم كردند كه براي 
باز كردن گره ارتباطات بانكي بايد مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام با الحاق ايران ب��ه FATF موافقت كند 
امري كه برخي از اعضا آن رانشدني اعالم كردن و بررسي 
مجدد اين اليحه را تنها در صورت دس��تور مقام معظم 

رهبري خواندند. 
و حاال FATF به معناي واقعي وارد فاز جديد شده است. 
آن هم بعد از اينكه شنيده هاي مختلف از موافقت مقام 
معظم رهبري با بررس��ي مجدد اين اليحه خبر دادند، 
همان روالي كه آخرين پست اينستاگرامي عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي در يكي دو ماه پيش را 

معنا دار مي كند. 
همتي در آن زمان در خصوص تمديد مهلت بررس��ي 
FATF گفته بود: عدم تعيين تكليف FATF مي تواند 
در نبود تحريم ها مانعي براي سيس��تم بانكي كشور در 

انجام مبادالت بانكي بين المللي باشد.
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در يادداشت 
اينس��تاگرامي خود درباره روند ن��رخ ارز به عنوان يك 
متغير كليدي اقتصاد كالن، هم نوشته بود: قطب نماي 
سياست گذاري بانك مركزي حول كنترل تورم و كمك 
به رشد اقتصادي كشور اس��ت. در اين راستا، نرخ ارز به 
عنوان يك متغير كليدي اقتصاد كالن نقش��ي مهمي 
برعهده دارد.سياست بانك مركزي بر اين استوار است 
كه نرخ ارز بايس��تي با توجه به ش��رايط اقتصاد كالن 
كش��ور، از جمله روند ارزش صادرات نفتي و غيرنفتي، 
تراز خارجي و جلوگيري از هدررفت منابع ارزي كشور 
سامان گيرد. مقاومت درمقابل كاهش نرخ ارز ازسوي 
كس��اني كه ارز دارند، را مي ت��وان درك كرد اما عوامل 
بني��ادي بازار، ش��رايط خود را در ه��ر صورت تحميل 
خواهدكرد كه در همين راستا، تامل واردكنندگان براي 
خريد ارز در سامانه نيما نيز قابل درك است. اين بانك 
با توجه به همه اين عوامل و با تكيه بر قدرت بازارسازي 
خود، مس��ير حركت نرخ ارز را رصد كرده و بر اس��اس 
مجموعه اهداف سياست گذاري خود، منابع و ابزارهاي 
در دسترس آن را مديريت مي كند. همتي تاكيد كرده 
بود كه بنا به درخواست دولت و تاييد مقام معظم رهبري 
مهلت بررسي لوايح پالرمو و CFT در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تمديد شده است. توجه داشته باشيم كه 
عدم تعيين تكلي��ف FATFمي تواند در نبود تحريم ها 
مانعي براي سيستم بانكي كشور در انجام مبادالت بانكي 

بين المللي باشد.
رمزگش��ايي ها در مورد FATF از همان روزهايي كليد 

خورد كه لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور در 
ش��رايطي كه برخي از اعضا مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از دس��تور مقام معظم رهبري براي تمديد مهلت 
بررسي FATF بي اطالعي مي كنند جنيدي از موافقت 
مقام معظ��م رهبري خب��ر داد و اين يعني گش��ايش 
جديد در روابط بانك��ي ايران با دنيا آن هم در زماني كه 
بسياري ازمراودات ايران با شركاي اقتصادي اش معطل 
امضا همين اليحه اس��ت.  لعيا جنيدي معاون حقوقي 
رييس جمه��وري در اين باره گفته ب��ود: تمهيد لوازم 
ارتباط مالي و بانكي بين المللي يك نياز بنيادين كشور 
براي فعاليت هاي تجاري و اقتصادي بخش خصوصي، 
عمومي و دولتي است. به همين دليل، دولت كه وظيفه 
اداره كش��ور، تسهيل تجارت و رشد و توسعه اقتصادي 
را برعه��ده دارد، بايد پيگير موضوع باش��د و پيگير هم 
بوده است.در نامه رييس جمهور به رهبر معظم انقالب 
هم��راه با ارايه پيش��نهاد حقوقي براي پوش��ش دادن 
برخي دغدغه هاي اعضاي محترم مجمع و تبيين برنامه 
اقدام فعلي و برخي تح��والت از جمله اصالحيه برخي 
از توصيه هاي گ��روه اقدام، درخواس��ت تمديد مدت 

رسيدگي به لوايح باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل 
آمد كه ايشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم 
ارج��اع دادند. پيش از اين مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام س��واالتي را درباره همين موضوع به دولت ارسال 
كرده ب��ود. وي حتي در مورد ابراز نگراني از قرار گرفتن 
ايران در ليس��ت سياه مراردات بانكي هم گفته بود: من 
اميدوار هستم كه با همكاري همه ما يك مشكل مهم 
كش��ور رفع و يك نياز كشور تأمين و با مشورت جمعي 
و همگرايي، گره گش��ايي شود. راهكار حقوقي هم ارايه 
شد و در صورت لزوم مي توان جرح و تعديل هايي براي 
تأمين نقطه نظرات اعضاي محترم مجمع كرد. با عدم 
تجديد نظر و تداوم قرار داشتن نام ايران در ليست سياه 
مراودات تجاري و مالي ما را بيش از حد محدود و هزينه 
مراودات را زياد، رونق تجاري، ترويج كسب و كار، اشتغال 
و توسعه اقتصادي را متأثر خواهد ساخت. البته پيش از 
آن آيت اهلل شبستري عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در پاس��خ به س��والي درباره ادعاي بررسي مجدد 
 FATF در مجمع تشخيص گفته بود: لوايح FATF لوايح
يكسال اس��ت كه از دستور مجمع تشخيص مصلحت 

نظام خارج شده است.برخي رسانه ها ادعا كرده اند كه اين 
اليحه در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار 
گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتيم و هيچ بحثي 

درباره FATF نشد.
 FATF آيت اهلل شبستري اعالم كرده بود: بررسي مجدد
در مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن نيست مگر 
اينكه حكم يا دستور باالتري ابالغ شود كه تا امروز به ما 

ابالغ نشده است.

   از گذشته تا امروز
سال ٩٤ بود كه موضوع پيوستن ايران به FATF جدي تر 
در دولت يازدهم پيگيري شد و رفت و آمدها و انتقادات 
و مباحث خاصي هم در مورد اين اليحه ش��نيده شد و 
در نهايت در اين مسير دو اليحه اصالحي قانون مبارزه 
با پولش��ويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به 
تصويب مجلس دهم و تاييد ش��وراي نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام رس��يد و به قانون تبديل شد. 
اما دو اليحه ديگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
هيات تازه تاسيس نظارتي آن بالتكليف ماند. از همان 
روزها پالرمو )كنوانسيون جرايم سازمان يافته فرا ملي( 
در مجل��س تصويب و در ش��وراي نگهبان تاييد ش��د، 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام به پرونده اين اليحه 
ورود و ايراداتي به آن وارد كرد، شوراي نگهبان ايرادات را 
پذيرفت و اليحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع 
خود ماند و اختالف مجلس و شوراي نگهبان بر سر اين 
اليحه بر اساس قانون به مجمع تشخيص ارجاع داده شد. 
بومرنگ اين دو اليحه همچنان ادامه يافت طبق قانون 
مجمع بين سه ماه تا يك سال ملزم به تعيين تكليف اين 
اليحه بود كه مهلت يك ساله بررسي آن روز ۱۹ مهرماه 
سال گذشته تمام و اين اليحه طبق قانون از دستور كار 
مجمع خارج شد. با اعالم نشدن نظر مجمع، نظر شوراي 
نگهبان، قانوني تلقي ش��د. اليحه CFT )كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تامين مالي تروريس��م( هم درگير 
پروسه اي مشابه پالرمو شد. اين اليحه پس از تصويب در 
مجلس به شوراي نگهبان رفت، ايرادات شوراي نگهبان 
آن را بار ديگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسي هاي 
خود را در اين زمينه كافي ديد و اليحه به بن بست رسيد. 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اين اليحه را هم مسكوت 
و معلق گذاشت و از دس��تور كار خارج كرد. اين اليحه 
اما هيچگاه از نگاه كارشناس��ان و اقتصاديون مخفي و 
فراموش نشد تا اس��فند ماه سال گذشته و در بحبوحه 
ش��يوع كرونا در ايران اين تعلل ها در نهايت به مسيري 
ختم شد كه گروه ويژه اقدام مالي FATF ايران را به ليست 
سياه فرستادند و دش��واري هاي اقتصاد ايران در دوران 

كرونا و تحريم چند برابر شد.
رس��انه ها در اين باره بسيار نوش��تند و نشان مي دهد 
كه اهميت لوايح دولت براي اقتصاد نابس��امان كشور 
گزارش هاي منتشر شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي 
حكايت از آن دارد كه تنها دو كشور ايران و كره شمالي از 
پيوستن به اين كنوانسيون بين المللي استنكاف كرده اند. 
مخالفان اين لوايح اما اهميت چنداني براي اين موضوع 
قائل نيستند و حتي اين اس��تنكاف را نشانه استقالل 
كشور و ناكام گذاشتن دشمنان از دسترسي به اطالعات 
كشور مي دانند اما واقعيت آن است كه قرار گرفتن ايران 
در فهرست سياه FATF بيش از آنكه ۲۰۰ كشور جهان 
را ناكام گذارد، اقتصاد نابسامان ايران را نابسامان تر كرده 
است. رييس جمهوري، وزراي اقتصادي، معاونان دولت، 
كارشناسان اقتصادي بارها و بارها طي سال هاي گذشته 

درباره تبعات اين استنكاف سخن گفتند.
در همين شرايط؛ سياسي ش��دن موضوعي اقتصادي 
به تصريح فعاالن اقتص��ادي روزنه هاي باقيمانده براي 
مبادالت تجاري را بست و كش��ورهايي را كه حتي در 
ش��رايط تحريم هم تا حد امكان در كنار ايران بودند به 
امتناع از همكاري وادار كرد يا حداقل به دست كشورهاي 
و شركتهايي كه با ايران مراوداتي داشتند بهانه داد. اين 
محدوديت ها حتي در دوران تحريم نبودن ايران و اجراي 
برجام هم ايران را تحت فش��ار قرار داد و دليل آن هم به 
ماهيت فني و اقتصادي اين كارگروه باز مي گردد. ايران 
در آن زمان هم به دليل عدم برخورداري از استانداردهاي 
بانكي اروپا و جهان، بهره برداري از گشايش هاي برجامي 
را با دشوار تجربه مي كرد. در همان روزها حتي همراهان 
دولت هم اعالم كرد كه اين عدم تصويب مراودات دولتي 
را هم خدشه دار خواهد كرد به گونه اي كه محمد كاظمي 
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دهم 
در اين زمينه گفته بود: »ما حت��ي در رابطه با مراودات 
مالي با دوس��تان خود نيز قطعا دچار مشكل خواهيم 
ش��د و كش��ورهايي مثل چين و هند هم قطعا در اين 
رابطه احتياط خواهند كرد و دنيا ما را كنار كره شمالي 

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

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

از اين اميدوار بود.
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قيمت سكه و دالر در تابستان 99 بين 
36 تا 55  درصد رشد كرد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ نرخ ارز و طال در بازار كاهش 
يافت و قيمت دالر به ۲۵۱۵۰ تومان رسيد و با كاهش 
قيمت هر اونس طالي جهان��ي به ۱73۱ دالر، قيمت 
سكه به زير ۱۱ ميليون افت كرد و در كانال ۱۰ ميليوني 
قرار گرفت. معامالت بازار نشان مي دهد كه قيمت سكه 
طرح جديد ۱۰ ميليون و ۹۵۰ هزار، سكه طرح قديم 
۱۰ ميليون و ۵7۰ هزار، نيم سكه 6 ميليون و 3۰۰ هزار، 
ربع سكه 3 ميليون و ۹۵۰ هزار، سكه گرمي ۲ ميليون 
و 3۰۰ هزار تومان، مظنه مثقال طال 4 ميليون و ۵۹۱ 
هزار و هر گرم طالي ۱8 عيار ۱ ميليون و 6۰ هزار تومان 

معامله شد. 
در س��اعات اوليه ني��ز ه��ر دالر در صرافي هاي بانكي 
۲4 هزار و ۲۵۲ تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت 
به روز كاري گذش��ته )دوش��نبه( ۲6۹ تومان كاهش 
داشت. قيمت فروش يورو با كاهش 387 توماني نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )دوشنبه( به ۲۹ 
هزار و ۲۰7 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲4 هزار و 
4۰ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲8 هزار و 6۲8 تومان 
بود. همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲4 هزار و ۲83 تومان و قيمت فروش آن ۲4 هزار و ۵۲۵ 
تومان است. عالوه براين، نرخ خريد يورو در بازار ۲8 هزار 
و ۹۱7 تومان و نرخ فروش آن ۲۹ هزار و ۲۰6 تومان اعالم 
شد. براساس اين گزارش، در سامانه نيما در روز معامالتي 
گذشته )دوش��نبه(، هر يورو به قيمت ۲۹ هزار و ۵۰4 
تومان و هر دالر ۲4 هزار و 676 تومان به فروش رسيد. 
همچنين در سامانه سنا، حواله يورو به قيمت ۲۹ هزار و 
۵3 تومان معامله و حواله دالر به قيمت ۲3 هزار و ۹۰7 

تومان فروخته شد.
بررسي رفتار فعاالن بازار ارز در روزهاي اخير نشان دهنده 
ترديد و سرگرداني آنهاست به طوري كه از تداوم رشد 
بهاي ارز نا اميد شده و چشم به ريزش قيمت ها دارند. به 
نظر مي رسد كه دالالن بازار ارز اكنون به پيش واز تحوالت 
پيش رو رفته ان��د.در بازار تهران با كاه��ش ۲8۰ هزار 
توماني نسبت به روز كاري گذشته ۱۰ ميليون و ۹3۰ 
هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 
هم ۲ ميليون و 3۰۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك 
ميليون و 6۲ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون 
و 6۰3 هزار تومان رسيد. اونس جهاني طال نيز يك هزار 

و 73۰ دالر و هشت سنت فروخته شد.
قيمت سكه از 3۰ دي ماه تا چند هفته گذشته در كانال 
۱۰ ميليون توماني در نوسان قرار داشت، اما به تدريج رشد 
كرد. بررسي ها نشان مي دهد در روزهاي گذشته قيمت 

سكه و طال متاثر از بازار ارز روند صعودي داشته است.
قيمت طال و س��كه طرح جديد در روز جاري نسبت به 
روزكاري قبل با كاهش همراه ش��ده است؛ سكه طي 
روزهاي گذشته از كانال ۱۲ ميليوني عقب نشيني كرده 
و به كانال ۱۱ ميليوني بازگشت؛ از جمله داليل اصلي 
نوس��ان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي 
جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير 

خبرهاي سياسي است.
در بازار ارز قيمت دالر ۲۵ ه��زار و ۲۰۰ تومان، قيمت 
يورو 3۰ هزار و 3۰۰ تومان و درهم امارات 6 هزار و ۹۰۰ 
تومان اعالم شد.در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و 
يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين 
اساس، قيمت فروش دالر ۲4 هزار و ۵۹۰ تومان و قيمت 
خريد دالر از مردم ۲4 هزار و ۱۰3 تومان تعيين ش��ده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۹ هزار و 373 تومان 
و قيمت خريد يورو نيز ۲8 هزار و 7۹۱ تومان اعالم شده 
است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

   افزايش 36 تا 55 درصدي قيمت سكه و دالر 
در تابستان 

در تابستان امسال قيمت سكه و ارز بين 36 تا ۵۵ درصد 
افزايش داشته است. بررسي آماري كه مركز آمار ايران 
از وضعيت بازارهاي مالي منتشر كرده نشان مي دهد 
كه در تابس��تان امسال متوسط قيمت سكه تمام بهار 
آزادي به حدود ۱۰ ميليون و 8۵۰ هزار تومان رسيده 
كه نشان دهنده افزايش ۵۵.۲ درصدي نسبت به دوره 
قبل است.دالر 36 درصد گران شد.تغييرات قيمت ارز 
نيز اينگونه بوده كه دالر به طور متوسط ۲۲ هزار و ۵۹7 
تومان معامله شده كه با افزايش 36.6 درصدي همراه 
بوده است.يورو نيز ديگر ارزي است كه به طور متوسط ۲۵ 
هزار و ۹۵3 تومان معامله شده و تا 44.3 درصد افزايش 
دارد.در بازار پول نيز تغييرات به گونه اي بوده كه نقدينگي 
با رش��د ۱7.۱ درصدي ب��ه ۲8۹۵ هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته است.در اين دوره از حجم نقدينگي ۲.۱ 
درصد اسكناس و مسكوك، ۱8.7 درصد سپرده هاي 
ديداري و 7۹.3 درصد را ش��به پول تشكيل داده است.

در تابستان سال جاري پايه پولي نيز 37۲ هزار ميليارد 
تومان گزارش شده كه ۵.4 درصد افزايش دارد.پايه پولي 
از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پر قدرت 
نيز گفته مي شود، هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به 

افزايش چند برابري در نقدينگي خواهد شد.

   كاهش قيمت طال
در ساعات اوليه صبح، در بازار جهاني، قيمت هر اونس 
طال با ۰.6۲ درصد كاهش به ۱7۱4 دالر و 4۰ س��نت 
رس��يد. به گزارش رويترز، در حالي ك��ه تقويت دالر و 
باال رفتن سود اوراق قرضه دولت امريكا سبب كاهش 
اشتهاي س��رمايه گذاران براي حضور در بازار طال شده 
است، قيمت فلز زرد كاهش داشت و به پايين ترين رقم 

طي 8 ماه و نيم گذشته رسيد.

پرداخت ۱۰ هزار ميليارد توماني 
خسارت  بيمه

شركت هاي بيمه در تابستان امسال بيش از ۱۰ هزار 
ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده اند. به گزارش 
ايسنا، خسارت هاي پرداختي در واقع وجهي است كه 
بيمه گر بعد از وقوع حادثه موضوع بيمه جهت جبران 
خسارت به بيمه گذار پرداخت مي كند.اين در حالي 
است كه تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت 
بازارهاي مال��ي و بخش بيمه نش��ان مي دهد كه در 
تابستان خسارت پرداختي از سوي شركت هاي بيمه 
به بيش از ۱۰ هزار و ۲۵8 ميليارد تومان رس��يده كه 
افزايش حدود ۱۹.۲ درصدي دارد.از سوي ديگر حق 
بيمه توليدي به بيش از ۲۱ هزار و 4۲6 ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به دوره قبل 3۹.۵ درصد رشد دارد.

حق بيمه توليدي مجموع حق بيمه نامه هايي است كه 
طي دوره مورد بررس��ي توسط موسسات بيمه صادر 
مي شود.اما بررس��ي جزئيات از اين حكايت دارد كه 
سال گذشته در مجموع 33 هزار و ۲۵3 ميليارد تومان 
خسارت بيمه پرداخت ش��ده و حق بيمه توليدي به 

بيش از ۵۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.

ارايه كيف پول الكترونيك
در سال آينده

معاون اداره نظام هاي پرداخ��ت بانك مركزي با بيان 
اينكه پيش از اين برخي بانك ها به صورت درون بانكي 
كيف پول الكترونيك را اراي��ه مي كردند، اعالم كرد: از 
منظر قوانين جديد كه كيف هاي پول  جديد مبتني بر 
تعامل پذيري هستند، هنوز بانكي امكان ارايه كيف پول 
در مدل جديد را ندارد و كيف هاي پول قبلي همچنان 
فعال هستند كه نوع جديد اين كيف ها در سال آينده 
ارايه مي شوند.كيف پول الكترونيكي يك ابزار پرداختي 
با قابليت ذخيره پول الكترونيكي است كه از سال ۹۲ در 
نظام بانكي كشور سابقه دارد و كيف پول الكترونيك از نوع 
بسته در كشور ما عموما اين خدمات در قالب كارت هاي 
هديه ارايه مي شود كه مبالغ از قبل مشخصي در آنها قرار 
دارد. همچنين، نمونه اي از كيف پول الكترونيكي نيمه 
بسته در ايران، اپليكيشن هايي هستند كه مي توان در 
آنها حساب كاربري خود را با استفاده از كارت هاي بانكي 
شارژ و در خريدها از آن استفاده كرد.اما با ابالغ ضوابط 
جديد صدور كيف پول الكترونيك در اوايل ش��هريور 
ماه اجازه صدور نوع جديدي از كيف پول الكترونيك از 
سوي بانك مركزي صادر شد كه فقط از طريق بانك ها يا 
در همكاري با بانك ها صادر مي شود و از اين كيف پول ها 
مي توان در تمام تراكنش ها استفاده همچنين مي توان 
از دستگاه هاي خودپرداز پول دريافت كرد.در اين زمينه 
ياسر ميرحق جو - معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي - در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين روند صدور 
اين نوع كيف پول الكترونيك گفت: در راس��تاي آماده 
س��ازي زيرس��اخت ها و قوانين الزم براي صدور كيف 
الكترونيك پول و اجراي اين خدمت در بانك ها، قوانين 
در قالب الزامات طراحي و ابالغ شده است و اسناد فني 
مرتبط با همفكري فعاالن اين حوزه تهيه و تا قبل از پايان 

سال ۹۹ ابالغ خواهد شد.

تزريق نقدينگي به ۷ بانك و 
موسسه اعتباري

بانك مرك��زي با تزري��ق ۲7.۲ هزار ميلي��ارد ريال 
نقدينگي در قالب توافق بازخريد با سررسيد 7 روزه 
با حداقل ن��رخ ۱۹.8۱ درصد به بانك هاي متقاضي 
موافقت كرد.هفت بانك و موسسه اعتباري در مهلت 
تعيين شده س��فارش فروش اوراق بدهي دولتي در 
قالب توافق بازخريد )ريپ��و( را در مجموع به ارزش 
88.۲ هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين بانكي 
به بانك مركزي ارسال كردند. با توجه به پيش بيني 
بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، 
موضع پولي بانك مركزي در اين هفته ثبات نقدينگي 
بود. از اين رو، بانك مركزي با تزريق ۲7.۲ هزار ميليارد 
ريال نقدينگي در قالب توافق بازخريد با سررسيد 7 
روزه با حداقل نرخ ۱۹.8۱ درصد به بانك هاي متقاضي 
موافقت كرد. معامالت مربوط به اين عمليات توسط 
كارگزاري بانك مركزي در روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه 
انجام شد. به عالوه، در س��ه روز ابتداي هفته جاري 
بانك ها و موسسات اعتباري در 6 نوبت از اعتبارگيري 
قاعده مند در مجموع به ارزش ۱۲۱.۹ هزار ميليارد 
ريال اس��تفاده كردند. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 
اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از بانك 
مركزي( مش��روط به در اختيار داشتن اوراق بدهي 
دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سود سقف داالن 

)۲۲ درصد( استفاده كنند. 

كارتخوان بي هويت نداريم
كاظم دهقان مديرعامل شركت شاپرك گفت: در شبكه 
پرداخت جزييات كاملي از اطالعات مربوط به دارندگان 
ابزارهاي پذيرش و دستگاه هاي كارتخوان داريم.كاظم 
دهقان مديرعامل شركت شاپرك در گفت وگو با خبرنگار 
ايِبنا اظهار داشت: بعضا در رسانه و در مجامعي صحبت 
از كارتخوان هاي بي هويت مي شود كه متاسفانه عبارت 
دقيقي نيست. وي افزود: همه پذيرندگان شبكه پرداخت 
ش��امل كارتخوان ها، درگاه هاي پرداخت اينترنتي و 
موبايلي داراي هويت هستند.دهقان تاكيد كرد: آنچه كه 
طرح شده بود نداشتن پرونده مالياتي يا هويت مالياتي 
بود كه خوشبختانه با امكاناتي كه برقرار شده در مسيري 
هستيم كه پرونده مالياتي و هويت مالياتي براي اين دسته 
از پذيرندگان درست شود.وي بيان داشت: در حالي كه 
ما در شبكه پرداخت جزييات كاملي از اطالعات مربوط 
به دارندگان ابزارهاي پذيرش و دستگاه هاي كارتخوان 
را داري��م، رصد مي كنيم، اس��تعالم مي گيريم، پايش 
مي كنيم و در نهايت برايمان مهم است كه در اين فضا، 
هويت دقيقي از اين دسته از ابزارهاي پذيرش را همواره 

در رصد و پايش خودمان داشته باشيم.

باهنر  از احتمال زياد تصويب لوايح CFT  وپالرمو در جلسه 15 روز آينده  خبرداد

روي خوش مجمع به FATF ؟

با همه اميدواري هايي كه در مورد الحاق دوباره به 
FATF وجود دارد اما مجلسي ها نظري ديگر دارند. 
به گفته نماينده كرج در مجلس ش��وراي اسالمي 
۲۰۵ نفر از نمايندگان با امضاي بيانيه اي مخالفت 
خود را با پيوستن به كنوانسيون هاي FATF اعالم 

كردند.
مهدي عسگري، با اشاره به مطرح شدن پيشنهاد 
مبني بر الحاق مشروط به »FATF« گفت: بيش از 
۲۰۵ نماينده بياني��ه اي را تهيه و تدوين كرده اند و 
 »FATF« در اين بيانيه مخالفت خود با پيوستن به
را اع��الم كرده اند. پذي��رش »FATF«  و عضويت 
در كنوانس��يون پالرم��و و »CFT« تكميل كننده 
پازل تحريم هاي غربي ها و امريكاس��ت و منجر به 
شرطي س��ازي اقتصاد ايران و معطل نگاه داشتن 

كشور مي شود.
مت��ن بياني��ه نماين��دگان مجل��س در خصوص 
تصميم گي��ري براي لوايح اس��تعماري FATF در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است: 

همزمان با اجراي برجام توس��ط ايران، فشارهاي 
پنهان و آش��كاري بر كشور وارد آمد تا يكي ديگر از 
خواسته هاي نظام سلطه يعني »قواعد گروه اقدام 

ويژه مالي« )موسوم به FATF( پذيرفته شود.
در اين زمينه، برخي تصميم گيران و سياست گذاران 
كش��ور گويا دچار خطاي محاس��باتي شدند چرا 
كه نقِص برجام و دس��تاورد »تقريبا هيِچ« آن را به 
دستاويز جديد غربي ها يعني FATF گره زدند و نه 

عدم اجراي تعهدات آنها در برجام.
در فضاي جنگ تمام عيار اقتصادي عليه جمهوري 
اسالمي، خطرناك ترين بخش دس��تورات كاماًل 
سياس��ي FATF، پيوس��تن ب��ه دو كنوانس��يون 
استعماري است: يعني مقابله با تامين مالي تروريسم 
)موس��وم به CFT( و مقابله با جرايم سازمان يافته 
فراملي )موسوم به پالرمو(. اينها مبناي »فشارهاي 
شرطي« به ايراني خواهد بود كه در معرض تهاجم 

اقتصادي امريكا و هم پيمانان اوست.
بديهي اس��ت به دليل وضع تحريم هاي ظالمانه، 
بخش عمده اي از فعاليت ه��اي مالي ايران، خارج 
از قالب هاي مرس��وم صورت مي گي��رد. در چنين 
ش��رايطي، وزارت خزانه داري به عنوان اتاق جنگ 
امريكا، براي طراحي تحريم هاي هدفمند و نقطه زن 
عليه ايران، نياز به اطالعات اقتصادي دارد. پيوستن 
به كنوانس��يون هاي مذكور، ما را به لحاظ حقوقي 
متعهد مي كند كه اطالعات اقتصادي را به طرف هاي 

تحريم كننده يا واسطه هاي آنان تقديم كنيم.
از جمل��ه مي ت��وان ب��ه تغييراتي اش��اره كرد كه 
در اس��تاندارد ش��ماره يك FATF ايجاد ش��ده و 
جرم شناسي تامين مالي اشاعه را نيز در برگرفته، 
و قويا امنيت ملي ايران را تحت تاثير قرار مي دهد. 
بديهي اس��ت پذي��رش قواعد FATF به واس��طه 
زيرساخت همكاري گسترده اطالعاتي و قضايي، 
مي تواند در اقدامات اقتدارآفرين بخش هاي دفاعي 
كش��ور اختالل ايجاد كرده و يك بس��تر حقوقي 
جديد ايجاد كند تا عالوه بر بخش هاي اقتصادي، 
بخش ه��اي دفاع��ي و امنيتي كش��ور در معرض 

محدوديت بيشتري قرار گيرند.

اگرچه وزير محترم ام��ور خارجه در روند تصويب 
كنوانس��يون CFT در مجلس ده��م، به صراحت 
اعالم كرد كه نه ايشان و نه رييس جمهور تضميني 
نمي دهند ك��ه با پيوس��تن به اين كنوانس��يون، 
مش��كالت حل ش��ود و تلويحا مش��كالت مالي را 
مس��تقل از FATF بيان كرد، اما متاسفانه با شروع 
بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، برخي نشاني هاي غلط داده شد و مشكالتي 
همچ��ون عدم راه اندازي اينس��تكس، عدم امكان 
انعقاد قرارداد براي خريد ايرباس، عدم امكان خريد 
واكسن و عدم امكان پرداخت به مربيان فوتبال و از 
 FATF همه مهم تر نوس��انات و افزايش نرخ ارز، به
ربط داده شد. اما هم اكنون پوچ بودن همه ادعاهاي 

مذكور عيان شده است.
از س��وي ديگر، امريكا و اروپا در ش��گردي جديد، 
اعطاي وام توسط صندوق بين المللي پول را بهانه اي 
براي تحريك ايران به پذيرش قواعد FATF و الحاق 
به كنوانسيون ها قرار داده اند؛ با وجود آنكه اين وام ها 
كامال هدايت شده بوده و مستلزم دريافت اطالعات 
ريز اقتصادي است و ابزاري كنترلي براي مهار تدابير 

جبراني دولت خواهد بود.
با توجه به موارد مطروحه و نيز اذعان برخي مقامات 
دولتي مبني بر عدم فايده الحاق به كنوانسيون ها 
در شرايط تحريمي، ما نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي معتقديم كه پذيرش قواع��د FATF به 
ويژه عضويت در كنوانس��يون پالرم��و و CFT در 
واقع تكه هاي تكميل كننده پازل تحريمي امريكا 
و شرطي س��ازي اقتص��اد اي��ران ب��وده و اروپا نيز 

ياري دهنده او در اين مسير است.
ام��روز بايد به تعبير مقام معظ��م رهبري از خواب 
آش��فته نظام س��لطه براي ايران دقتي دوچندان 
ش��ود كه فرمودند: »تحميل فشار شرطي، خيلي 
چيز خطرناكي اس��ت... اين شرط ها ممكن است 
شرط هاي به شدت گمراه كننده و هالك كننده اي 
باشد ... عالج اين، فاستقم كما امرت و من تاب معك 
است«. ما نيز معتقديم راهكار مواجهه با اين تحميل 
جديد، ضمن استقامت و توكل به خدا، اتخاذ راهبرد 

خنثي سازي تحريم ها است.
روشن اس��ت كه از منظر حقوق بين الملل، هر نوع 
تصويب ولو به اس��م »الحاق مش��روط«، به منزله 
عضويت در معاهده و پذيرش تكاليف مندرج در آن 
و الزم االجرا بودن آن براي كشور است. شرط »عدم 
اجرا تا لغو تحريم ها«، صرفا براي تسليم دولت ايران، 
پيشنهاد شده و درحقيقت مصرف داخلي دارد. آن 
هم دولتي كه »توجه ناكافي به ش��روط رهبري و 
عبور از خطوط قرمز برجام« را در كارنامه خود دارد.

تصميم به الحاق مش��روط، با توجه به عدم كفايت 
ش��روط ب��راي كنوانس��يون ها به دالي��ل متقن 
و تجربه ش��ده حقوقي، كش��ور عم��اًل در معرض 
اج��راي كنوانس��يون ها ق��رار خواه��د گرفت. در 
پايان تاكيد مي گردد كه راهبرد اصلي و اساس��ي 
نظام اسالمي بر اس��اس بيانات مصرح مقام معظم 
رهبري، خنثي سازي و بي اثركردن تحريم هاست و 
برنامه ريزي كشور بايد بر فرض ماندگاري تحريم ها 

صورت گيرد.

مجلسي هاي هميشه مخالف 
بازتاب

 افت قيمت سكه به كانال
 ۱۰ ميليوني 



تعادل | رقيه ندايي |
با افزايش جري��ان خروج پ��ول از بازار س��رمايه و ورود 
نقدينگي به سمت بازار اوراق بدهي، سازمان بورس بازهم 
در جلسه شبانه، مصوبه اي براي ابالغ افزايش حد نصاب 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت در سهام را 
تصويب كرد. مس��ووالن بازار س��رمايه اميدوارند با اين 
مصوبه جريان نقدينگي را از بازار اوراق بدهي به س��مت 
بازار سهام سوق بدهند. با اين وجود به نظر مي رسد انگيزه 
كافي براي صندوق هاي با در آمد ثابت براي تزريق منابع 

به بازار سهام وجود ندارد.
با وجود مصوبات و اظهارنظرهاي فراوان براي جلوگيري از 
نزول و سقوط شاخص بورس، سرخ پوشي بازار همچنان 
ادامه دارد و حتي س��رعت خروج نقدينگي از بازار سهام 
ظرف دو هفته گذشته بيشتر ش��ده به گونه اي كه فقط 
در اين مدت بيش از 6هزار ميلي��ارد تومان از نقدينگي 
سهامداران حقيقي از بازار خارج شده است. البته اين نكته 
نيز حائزاهميت است كه اين روزها ميزان نقدشوندگي 
بازارسرمايه به خطر افتاده است. براساس آمارهاي موجود 
به علت تداوم روند نزول��ي بورس و حفظ نرخ بازده اوراق 
بدهي در محدوده 20درصد سرمايه گذاران در حال انتقال 
منابع مالي خود به سمت بازار اوراق بدهي هستند تا سود 
بيشتري ببرند و همچنين اصل س��رمايه خود را حفظ 
كنند. تزريق منابع از تاالرشيش��ه اي به س��مت و سوي 
بازار اوراق بدهي منجر شده تا حجم دارايي صندوق هاي 
سرمايه گذاري با در آمد ثابت هم افزايش پيدا كند و اين 
افزايش موجب شد تا در ماه بهمن سال جاري ارزش كل 
منابع اين نوع از صندوق ها بيش از 20هزار ميليارد تومان 
برس��د و از 285هزار ميليارد تومان به 305هزار ميليارد 
تومان رسيده است. با توجه به اينكه بخش عمده منابع 
اين صندوق ها صرف خريد اوراق بدهي مي شود برآورد 
مي ش��ود كه افزايش ورود نقدينگي ب��ه اين صندوق ها 

به منظور سرمايه گذاري در بازار اوراق بدهي بوده است.
براساس همين آمارها ارزش معامالت اوراق بدهي تنها در 
بهمن ماه در فرابورس با ١٠٠١ درصد رشد نسبت به مدت 
زمان مشابه سال قبل به١٢8هزار ميليارد تومان رسيده 
است و اين بدان معناس��ت كه فقط در بهمن ماه امسال 
حجم اوراق بدهي مبادله شده 116هزارو 500ميليارد 
تومان بيشتر از سال قبل بوده است. در مقابل فقط طي دو 
هفته گذشته 6هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سرمايه 
خارج شده است. اين روند خروج و مهاجرت نقدينگي به 
بازار اوراق بدهي به اين دليل اس��ت ك��ه نرخ بازده اوراق 
بدهي در محدوده 20درصد حفظ شده و سرمايه گذاري 
دراين اوراق ب��ا توجه به تداوم رون��د نزولي بورس براي 
سرمايه گذاران توجيه اقتصادي بيش��تري دارد. حال با 
توجه به شتاب گرفتن خروج پول از بازار سهام و مهاجرت 
به بازار اوراق بدهي سازمان بورس تصميم گرفته است تا 
با افزايش حد نصاب سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد 
ثابت در بازار سهام، حجم تقاضا در بازار سهام را افزايش 

دهد و از روند نزولي بازار سهام جلوگيري كند.

  ميزان تزريق پول به بازار چقدر خواهد بود؟
آنگون��ه ك��ه س��ازمان بورس��ي ها تصمي��م گرفته اند، 
صندوق هاي با درآمد ثابت ملزم به سرمايه گذاري حداقل 
15 درصد و حداكثر 25 درصد از ارزش كل دارايي هاي 
خود در س��هام و حق تقدم س��هام هس��تند. اين نوع از 
صندوق ها موظفند تا پايان امسال حداقل 3درصد برحجم 
سرمايه گذاري هاي خود در بازار سهام اضافه كنند. حال 
اين پرسش مطرح است كه آيا اين مصوبه منجر به تزريق 
چه ميزان نقدينگي به بازار سهام خواهد شد و آيا اين منابع 
به بازار سهام تزريق خواهد ش��د؟ آمار ها نشان مي دهد 
هم اكنون جمع كل منابع��ي كه در اختيار صندوق هاي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت است 305هزارو 379ميليارد 

تومان اس��ت كه از اين ميزان نزدي��ك به 9درصد صرف 
خريد سهام شده است. اين به معناي اين است كه درحال 
حاض��ر 26هزار ميلي��ارد تومان از مناب��ع صندوق هاي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت صرف خريد سهام شده است 
اما با مصوبه جديد سازمان بورس اين ظرفيت ايجاد خواهد 
شد كه حجم سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت 
تا 77هزار ميليارد تومان افزايش يابد در نتيجه با مصوبات 
جديد، اين صندوق ها مي توانند بيشتر از50هزار ميليارد 
تومان نقدينگي تازه صرف خريد س��هام كنند كه با اين 
اقدام حجم تقاضا در بازار س��هام افزايش خواهد يافت و 
مي تواند منجر به رشد شاخص هاي بورس شود ولي بايد 
ديد صندوق هاي س��رمايه گذاري اين انگيزه را دارند كه 
بخشي از منابع خود را صرف خريد سهام در بورس كنند؟

بررس��ي ها نش��ان مي دهد با توجه به تعهداتي كه اين 
صندوق ها در قبال سرمايه گذاران دارند و همچنين روند 
نزولي بازار سهام، احتماال انگيزه كافي براي اين صندوق ها 
براي تزريق اين منابع به بازار سهام وجود ندارد البته آنطور 
كه از مصوبه سازمان بورس بر مي آيد اين صندوق ها مكلف 
شده اند تا اين منابع را ظرف مدت زمان معلومي وارد بازار 
س��هام كنند.با وجود اين تكليف دو چالش اساسي براي 
تزريق اين منابع به بازار سهام وجود دارد. چالش نخست 
روند نزولي بازار سهام است كه مي تواند سرمايه گذاري 
آنها را در بازار سهام از صرفه اقتصادي خارج كند و چالش 
 دوم تعهداتي اس��ت كه برخي از اين صندوق ها در برابر 

سرمايه گذاران شان براي پرداخت سود ثابت دارند. 

  جزييات بازنگري حدنصاب سرمايه گذاري 
صندوق ها

راضيه صباغيان، مدير نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اينكه مديريت عرضه و 
تقاضاي س��هام در بازار به واسطه فعاليت صندوق هاي 
سرمايه گذاري از مهم ترين مسائل امروز بازار سرمايه است، 
گفت: در جلساتي كه با حضور رياست و اعضاي محترم 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و سرمايه گذاران 
حقيق��ي و حقوقي برگزار ش��د، دغدغه اي ب��ا موضوع 
بازنگري حد نصاب سرمايه گذاري در سهام صندوق هاي 

سرمايه گذاري با درآمد ثابت مطرح شد.

وي افزود: بر اين اساس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
هدف بهبود فرآيند داد و س��تد س��هام و تسهيل تزريق 
بخشي از سپرده هاي بانكي به معامالت سهام مقرر كرد، 
سرمايه گذاري در سهام براي صندوق هاي سرمايه گذاري 

در اوراق بهادار با درآمد ثابت مجدداً الزامي شود.
مدير نظارت بر نهاد هاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با تاكيد بر اينكه تصميماتي از اين دست در مقاطع 
زمان��ي مختلف و متناس��ب با مقتضيات بازار س��رمايه 
همواره در دس��تور كار س��ازمان بورس قرار دارد، افزود: 
براساس مصوبه مورخ 99.12.10 هيات مديره سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
سهام با درآمد ثابت، ملزم به سرمايه گذاري حداقل 15 
و حداكثر25 درصدي از ارزش كل دارايي هاي صندوق 
در سهام، حق تقدم سهام و قرار داد اختيار معامله سهام 
پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس 
ايران، گواهي س��پرده كااليي پذيرفته شده در بورس و 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
شدند. وي افزود: همچنين براي رعايت الزامات يادشده 
فرصت يكساله اي به مديران صندوق ها اعطا شد اما با اين 
حال صندوق ها موظف هستند به منظور رعايت حداقل 
نصاب مجاز س��رمايه گذاري در سهام، نسبت به افزايش 
س��رمايه گذاري حداقل 3 درصد از كل دارايي هاي خود 
در سرفصل ياد شده تا پايان اسفند ماه سال 1399 اقدام 
كنند. راضيه صباغيان ادامه داد: عالوه براين، حد نصاب 
حداكثر س��رمايه گذاري صندوق هاي ياد شده در اوراق 
بهادار با در آمد ثابت منتشر شده توسط دولت )با تضمين 
سازمان برنامه و بودجه( به ميزان 30 درصد تعيين شد. بر 
اين اساس سرمايه گذاري جديد صندوق ها در اوراق مزبور 
بايد به نحوي باشد كه حداكثر از 30 درصد دارايي هاي 
صندوق تجاوز نكند و البته براي فروش اوراق خريداري 

شده قبلي توسط صندوق ها الزامي وجود ندارد.
مدير نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار يادآور ش��د: رعايت الزامات ابالغي از جمله حد 
نصاب هاي موضوع مصوبه اخير از س��وي س��ازمان 
ب��ورس رصد و رعاي��ت اين مصوبه در زمان بررس��ي 
درخواس��ت هاي تمدي��د فعاليت و افزايش س��قف 

صندوق هاي سرمايه گذاري لحاظ مي شود.

مصوبه افزايش حد نصاب س��رمايه گذاري صندوق هاي 
درآمد ثابت در سهام ابالغ شد.

1-صندوق ه��اي س��رمايه گذاري »در اوراق به��ادار ب��ا 
درآمد ثابت« ملزم به س��رمايه گذاري حداقل 15 درصد 
و حداكثر 25 درص��د از ارزش كل دارايي هاي صندوق در 
 »س��هام، حق تقدم س��هام و قرارداد اختيار معامله سهام 
پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران، 
گواهي سپرده كااليي پذيرفته شده در بورس و واحدهاي 

سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري« هستند.
2- صندوق هاي ياد شده ملزم هستند تا پايان اسفند 
1۴00 نسبت به رعايت نصاب موضوع اين مصوبه به 

شرح زير اقدام كنند: 
2-1- تا پايان اس��فند ماه 1399 نس��بت به افزايش 
حداقل 3 واحد درصد در نصاب موضوع اين مصوبه در 
مقايسه با وضعيت فعلي )تاريخ ابالغ اين مصوبه( و تا 
ميزان حداقل نصاب مجاز سرمايه گذاري در سرفصل 

ياد شده اقدام كنند.
2-2- تا پايان اسفند ماه 1۴00 در هر فصل نسبت به 
افزايش 3 واحد درصد در نصاب موضوع اين مصوبه در 
مقايسه با وضعيت فعلي )تاريخ ابالغ اين مصوبه( و تا 
 ميزان حداقل نصاب مجاز سرمايه گذاري در سرفصل 

ياد شده اقدام كنند.
2-3- به ازاي هر يك واحد درصد افزايش سرمايه گذاري 
در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام 
پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس 
ايران و گواهي س��پرده كااليي پذيرفته شده در بورس تا 
ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در سرفصل ياد شده 2 
واحد درصد از حداقل نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار 

با درآمد ثابت كسر مي شود.
3- به صندوق ها اختيار داده ش��د در خصوص توزيع 
حداقل 2 درصد دارايي از محل ذخيره ناشي از تغيير 
ارزش سهام در پايان سال مالي جاري صندوق، تا يك 
سال پس از پايان سال مالي مذكور و متناسب با شرايط 

بازار تصميم گيري كنند.
۴- همچنين مصوب شد كه حداكثر ميزان خريد اوراق 
دولتي به اندازه 30 درص��د ارزش دارايي هاي درآمد 

ثابت صندوق ها باشد.
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 انتقاد از رويكرد سياسي دولت به 
مجامع سرمايه گذاري  سهام عدالت

محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در نشس��ت علني روز س��ه شنبه مجلس 
شوراي اسالمي در تذكري با اشاره به تصميم دولت 
به استناد مصوبه ش��وراي عالي بورس در راستاي 
برگزاري مجامع استان هاي كشور گفت: 50 ميليون 
نفر از جمعيت كشور داراي سهام عدالت هستند كه 
حدود 60 درصد آنها روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده ان��د. نماينده مردم كرم��ان و راور در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه 
براي ح��دود 30 ميليون نفر تصميم گيري خواهد 
شد و اين در حالي است كه اقدام شوراي عالي بورس 
برخالف سياست هاي كلي و همچنين مغاير با قانون 
تجارت است.وي افزود: اقدام ياد شده به هيچ عنوان 
به صالح كشور نيست؛ از اين رو از وزير اقتصاد دعوت 
شده در جلسه فوق العاده اي در كميسيون اقتصادي 
مجلس حضور يابد و در اين راستا توضيحات الزم را 
بيان كند. پورابراهيمي بيان كرد: بايد حقوق مردم 
رعايت شود، زيرا حدود ۴5 درصد از دارندگان سهام 
عدالت نتوانسته اند اقدام به ثبت نام كنند تا در اين 
مجامع شركت كنند. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم گفت: دولت بايد پاس��خ دهد چرا رويكرد 
سياسي به سهام عدالت در استان ها نشان مي دهد؛ 
در واقع رويكرد جريان دولتي، اقتصاد سياس��ي را 
در استان ها دنبال مي كند و اين در حالي است كه 
رييس مجلس بايد به اين موضوع وارد شود و آن را 

بررسي كنيم.

 تعامل مثبت وزارت صمت
 و بورس كاال

اردشير سعدمحمدي، معاون امور معادن و صنايع 
معدني وزارت صمت با اش��اره به جلسه فوالدي ها 
گفت: فردا در جلسه با مديران فوالدي، بحث تشكيل 
ستاد زنجيره فوالد را مطرح خواهيم كرد. بنده اعتقاد 
به خ��رد جمعي دارم و رگوالت��وري حوزه معدن و 
صنايع معدني بايد با حضور موثر تشكل هاي بخش 
خصوصي مثل انجمن فوالد، انجمن سيمان، انجمن 
س��رب و روي و غيره صورت گيرد. منافع مملكت 
و مردم در بهره گيري از خرد جمعي و اس��تفاده از 
نظرات فعاالن اقتصادي و كارشناسان است. معاون 
امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه مس��ائل حوزه فوالد نيازمند 
كارشناسي دقيق اس��ت افزود: در شيوه نامه فوالد 
موضوع شمش فوالدي و ورق يكسان ديده شده كه 
اساسا صحيح نيست، زيرا امروز مازاد توليد شمش 
در كشور به چشم مي خورد اما در بخش ورق براي 
مثال ورق هاي با ضخامت زير نيم ميليمتر كمبود 
وجود داشته و نياز به واردات است. بنابراين در بحث 
شمش با توجه به مازاد توليد، چاره اي جز صادرات 
نداريم و لذا شيوه نامه بايد با شرايط واقعي تدوين 
و تصويب شود. سعدمحمدي با تاكيد دوباره وجود 
مازاد در بخش ش��مش فوالد ادامه داد: با توجه به 
تقاضا و مصرف بازار داخلي در بخش مقاطع طويل 
فوالدي، صادرات ش��مش فوالدي ضرورت دارد و 
نبايد بازار خارجي خود را به راحتي از دست بدهيم. 
توليد ش��مش، مازاد بر نياز داخلي است و محدود 
كردن صادرات با توجه ب��ه كمبود تقاضا در داخل 
به كاهش توليد منجر مي شود. معاون امور معادن 
و صنايع معدن��ي وزارت صمت در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود اظهار داش��ت: برنامه واحدهاي 
زنجيره ف��والد از نظر تامين گندله و كنس��انتره و 
تقسيم شمش فوالدي براي س��ال 1۴00 تعيين 
و به آنها ابالغ ش��ده اس��ت. در اين راس��تا تكليف 
تمامي واحدها براي توليد داخل، صادرات و تنظيم 
بازار مشخص شده اس��ت كه واحدها بر اساس آن 
مي توانند برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند و در 
صورتي كه واحدها با مسائل و معضالتي همراه بودند 
با وزارت صمت درميان خواهند گذاشت و ما برنامه 

را تصحيح خواهيم كرد.

نقره محصولي جذاب براي بازار 
آتي بورس كاال

سمانه حسيني معامله گر معامالت آتي كارگزاري سهم 
آش��نا به تاثير پذيري معامالت نقره از نرخ دالر و بازار 
جهاني اش��اره كرد و گفت: نقره داراي بازار و نرخ هاي 
جهاني بوده و كااليي نوس��ان پذير اس��ت؛ تجربه نيز 
نش��ان داده كاالهايي كه نوس��ان قيمتي دارند، براي 
سرمايه گذاران بازار آتي جذابيت بيشتري داشته و اين 
محصول هم از اين قاعده مستثني نيست. نقره در بازار 
آتي مي تواند جاي خالي سكه طال را تاحدودي پر كند و 
فكر مي كنم حضور سرمايه گذاران پرشمار سكه طال به 
بازار آتي به وسيله نقره رقم بخورد؛ البته ما فعاالن بازار آتي 
كماكان منتظر نگاه عميق تر به ابزارهاي مالي بازار سرمايه 
و بازگشت سكه طال به بازار آتي بورس كاال هستيم.  وي با 
بيان اينكه نمي توان موفقيت هاي بازار آتي سكه طي 10 
سال فعاليتش را ناديده گرفت، ادامه داد: زمان بهترين 
قاضي براي ادعاي تاثير قيمت هاي آتي س��كه بر رشد 
قيمت هاي نقدي بود چراكه با توقف معامالت آتي سكه، 
تقاضاي سفته بازي اين بازار مالي به بازار فيزيكي منتقل 
شد و در ادامه با ساير عوامل اثرگذار بر قيمت طال شاهد 
رشد چند برابري قيمت ها بوديم. معامالت آتي نقره هم 
مي تواند مانند سكه طال روزهاي پررونقي را براي بازار 
سرمايه رقم بزند البته به شرط آنكه براي معامالت نقره از 
خارج از مجموعه بازار سرمايه، محدوديتي تحميل نشود؛ 
البته حساسيت نقره به اندازه طال نيست و اين رويداد بعيد 
به نظر مي رسد.  اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: 
شايد در ماه هاي نخست راه اندازي معامالت آتي نقره، 
شاهد حجم معامالت بسيار باال نباشيم اما به طور حتم 
معامالت نقره جايگاه بسيار خوبي را بين سرمايه گذاران 
پيدا مي كند و به مرور با افزايش حجم معامالت اين كاال 

در بورس كاال روبرو خواهيم شد. 

بازار سرمايه با متغيرهاي فعلي 
ارزنده است

علي صحرايي، مدير عام��ل بورس تهران گفت: فلزات 
اساس��ي، فوالدي ها و پتروشيمي ها به لحاظ ارزندگي 
مشكل بنيادي ندارند و قاطبه بازار از جمله 36 شركت 
سهام عدالتي را همين ها تشكيل مي دهند. وي افزود: 
سهامداراني كه با عرضه سهام خود صف فروش تشكيل 
مي دهند، در تير و مرداد گذشته همين سهم ها را تا 2 برابر 
زمان فعلي خريد مي كردند. مدير عامل بورس تهران در 
ادامه، ابهام و عدم اطمينان را مساله اصلي بازار در وضعيت 
فعلي دانست و افزود: در كنار اين مساله نرخ ارز و برخي 
اخبار منتشره درمورد آن دايم به بازار پيام كاهش مي دهد 
و اين مساله در خروج يا عدم خروج سهامداران در بازار 
نقش دارد. وي با بيان اينكه امروز نزديك به 75 درصد 
معامالت مربوط به افراد حقيقي اس��ت، تصريح كرد: 
در صورتي كه ش��اخص چه هم وزن و چه شاخص كل 
سبز و بر مدار صعود باشد، در بازگشت روحيه و اعتماد 
سهامداران به بازار اثرگذار خواهد بود. مدير عامل بورس 
تهران خاطرنشان كرد: امروز بازار هوشمندتر شده است و 
اتفاقات را به دقت رصد مي كند؛ لذا مسيرها براي افزايش 
نقدشوندگي بازار را بايد تسهيل كرد. صحرايي گفت: بعد 
از اصالح هاي اخير شاخص، اكنون كليت بازار منتظر 
يك شروع خوب است و آغاز اين روند جز با حضور فعال 

نهادهاي مالي ميسر نخواهد بود .

معامالت »كزغال« در زمان عادي 
بازار انجام  مي شود

روح اهلل دهقان، مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري 
بورس تهران گف��ت: در بس��ياري از روزها، معامالت 
»كزغال« در زمان عادي بازار انجام مي شود و در روزهاي 
گذشته نيز باوجود صف  سنگين »كزغال«، معامالت آن 
انجام مي شد. روز گذشته نيز، هم نماد »كزغال« و هم 
نماد »سپيدار«، صف هاي فروش سنگيني داشتند. اما 
در زمان عادي بازار، معامالت آنها انجام شد.وي افزود: اين 
امكان وجود دارد كه در برخي از روزها به دليل كليت بازار 
سرمايه و اتفاقاتي كه در آن رخ مي دهد، ناظر بازار زمان 
معامالت برخي از نمادها را به ساعات پس از معامالت 
بازار منتقل كند. دهقان اضافه كرد: به هر حال چنين 
موضوعاتي براس��اس تصميم ناظر بازار است كه بنابر 
شرايط كلي بازار سهام، اقدام به تصميم گيري مي كند و 
ارتباط زيادي با مشكالت هسته معامالت فرابورس ندارد. 
كليت بازار سرمايه، شرايطي دارد كه براي معامالت بهتر 
نماد، دادوستدها به پس از ساعت بازار منتقل مي شود 
تا نماد معامالتي را بهتر مديريت كنند و فشار كمتري به 
بازار وارد شود.مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس 
تهران تصريح كرد: امكان انجام معامالت در زمان عادي 
بازار نيز وجود دارد، اما زماني كه ناظر بازار داليل مختلفي 
مانند عدم وجود خريدار، ثبت سفارش فروش به تنهايي، 
عدم خريد و فروش و... را مشاهده مي كند، ترجيح ناظر بر 
اين است كه در يك بازه زماني ديگر، تمركز خود را تنها بر 
يك نماد گذاشته و آن را مديريت كند. وي اظهار داشت: 
هسته معامالتي فرابورس، مشكل خاصي ندارد و بورس و 
فرابورس، دو هسته جداگانه دارند. باتوجه به توسعه هايي 
نيز كه در س��ال جاري انجام شد، مشكل خاصي قابل 
مشاهده نيست. توسعه ها نيز به صورت مداوم در حال 
انجام هستند، اما براي يك تغيير بزرگ و اساسي در حال 
حاضر برنامه اي وجود ندارد. در حال انجام توسعه هاي 
كوچك و به دنبال هم هس��تيم تا وضعي��ت، پايدارتر 
ش��ود. دهقان در مورد درج رفتار عملكرد حقيقي ها و 
حقوقي هاي بازار سرمايه خاطرنشان كرد: بر روي نمادها، 
فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي قابل مشاهده است. 
اما خال��ص خريد و فروش حقوقي ها و حقيقي ها براي 
كل بازار سرمايه به دليل برخي از مشكالت فني از روي 

سايت برداشته شد.

معرفي برترين صندوق هاي 
سرمايه گذاري

سامانه هوشمند رتبه  بندي صندوق هاي سرمايه گذاري 
پردازش اطالعات مالي پارت، بر اساس آخرين اطالعات 
مربوط ب��ه پايان بهم��ن 99، برتري��ن صندوق هاي 
سرمايه گذاري را مش��خص كرده است. براساس اين 
گزارش، در گروه صندوق هاي س��هامي، آسمان يكم 
س��بدگردان آس��مان، فيروزه موفقيت س��بدگردان 
توسعه فيروزه و س��هام بزرگ كاردان تامين سرمايه 
كاردان رتبه ه��اي اول ت��ا س��وم را كس��ب كرده اند. 
صندوق هاي آس��مان خاورميانه سبدگردان آسمان، 
توسعه ممتاز سبدگردان انتخاب مفيد و گوهر نفيس 
تمدن تامين س��رمايه تمدن نيز رتبه هاي برتر گروه 
صندوق هاي مختل��ط را به خود اختص��اص داده اند. 
 ش��ايان ذكر اس��ت كه صندوق هاي يك��م ايرانيان و 
فراز انديش نوين تامين س��رمايه نوين و امين آش��نا 
ايرانيان سبدگردان سهم آش��نا به ترتيب رتبه اول تا 
سوم را در رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري گروه 
درآمد ثابت دارا هستند. اين گزارش حاكي است، اين 
رتبه بندي بر اساس امتيازدهي به معيارهاي 15  گانه 
مربوط به فعاليت و عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري 
براساس مدل انحصاري پردازش اطالعات مالي پارت 

حاصل شده كه به صورت دوره اي به روز مي شود. 

 مصوبات سازمان بورس
اهرمي براي تقويت بازار

رضا اعج��ازي، مديرعام��ل كارگ��زاري اقتصادبيدار 
درگفت وگو با عصرمالي با اش��اره به افزايش حد نصاب 
سرمايه گذاري صندوق هاي س��رمايه گذاري در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت در سهام گفت: اين اتفاق منجر به 
تقويت تقاضا مي شود و كمكي به شرايط حساس بازار 
خواهد بود ك��ه در نهايت رونق را ب��ه آن برمي گرداند. 
مصوباتي را كه اخيرا سازمان بورس وضع و اجرا كرده، 
مي توان ابزارهاي تقويتي كوتاه مدت دانست كه استفاده 
از آن الزمه بازار است، شايد لزوما مكمل هم نباشند اما 
يك مسكن يا آرامش مقطعي در بازار هستند و زمينه 

را براي بازگشت كامل تعادل در بازار هموار مي كنند.

چالش سرمايه گذاري، صندوق هاي با درآمد ثابت در سهام 

افزايش حد نصاب سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت در سهام، مي تواند از نزول بورس جلوگيري كند

خروج  ۴۴۵ ميلياردي حقيقي در روز سبزپوشي  بورس

عاقبتبورسختمبهخيرميشود؟

شاخص تن به لباس سرخ پوشي نداد
براساس معامالت روز سه شنبه بيش از پنج ميليارد و 939 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 56 هزار و 
210 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( ب��ا 188 واحد افزايش به ۴31 هزار و 613 واحد 
و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 122 واحد رش��د به 281 
هزار و 955 واحد رسيدند. ش��اخص بازار اول پنج هزار و 
508 واحد و شاخص بازار دوم 2 هزار و 116 واحد افزايش 
داشتند. حقوقي ها در اين روز حدود ۴50ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد چهار هزار 
و 510ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 26درصد يعني 
هزار و 150ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
10درصد از كل معامالت ش��د. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، نماد »معدني و صنعتي گل گهر« با يك هزار و 560 
واحد، »فوالد مباركه اصفه��ان« با يك هزار و 357 واحد، 
»معدني و صنعتي چادرملو« با 8۴5 واحد، »پااليش نفت 
بندرعباس« با 831 واحد، »فوالد خوزستان« با 611 واحد، 
»فرآوري معدني اپال كاني پ��ارس« با ۴39 واحد، »گروه 
صنعتي پاكش��و« با ۴03 واحد، »پااليش نفت تبريز« با 
309 واح��د و »بانك ملت« با 258 واحد تاثير مثبت را بر 
شاخص بورس داشتند. نماد »ملي صنايع مس ايران« با 
۴۴9 واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با 
319 واح��د، »ايران خودرو« با 301 واحد، »پااليش نفت 
تهران« با 262 واحد، »بانك پارسيان« با 23۴ واحد، »بانك 
تجارت« با 167 واحد، »گروه مديريت سرمايه گذاري اميد« 
با 16۴ واحد، »شركت ارتباطات سيار ايران« با 1۴8 واحد، 
»سايپا« با 1۴6 واحد و »بانك صادرات ايران« با 131 واحد 
با تاثير منفي بر شاخص همراه بودند. برپايه اين گزارش، در 

روز مذكور نماد »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، 
»گروه دارويي برك��ت«، »پااليش نفت اصفهان«، »ملي 
صنايع مس ايران«، »س��ايپا«، »توسعه و عمران اميد« و 
»ايران خودرو« در گروه نمادهاي پر تراكنش قرار داشتند. 
گروه بانك ها هم در معامالت امروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و 330 هزار 
برگه سهم به ارزش چهار هزار و 875 ميليارد ريال داد و ستد 
شد. در روز سه شنبه شاخص فرابورس نيز حدود 5۴ واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 16 هزار و 979 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 162 ميليون برگه 
سهم به ارزش 129 هزار و 831 ميليارد ريال داد و ستد شد. 
در اين روز نمادهاي »پليمر آريا ساسول«، »هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه«، »شركت سرمايه گذاري صبا تامين«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »پتروشيمي غدير« و »پتروشيمي 
تندگويان« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند.

همچنين »بيمه پاسارگاد«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، 
»بانك دي«، »پااليش نفت شيراز«، »زرين معدن آسيا«، 
»برق و انرژي پيوند گس��تر پارس«، »توليد برق ماهتاب 
كهنوج«، »توليد ني��روي برق دماوند«، »مجتمع صنايع 
الستيك يزد«، »سنگ آهن گهرزمين« با تاثير منفي بر 
شاخص بورس همراه بودند. بيشترين تزريق پول حقوقي در 
سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، »فلزات اساسي« 
و »خودرو و ساخت قطعات« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »استخراج كانه هاي فلزي« و »استخراج 
زغال سنگ« به نفع حقيقي ها تمام شد. امروز افزايش سهام 
حقيقي ها در 36نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 105نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 

دسته اول 130ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 
5۴0ميليارد تومان بود. آخرين قيمت 87نماد حداقل يك 
درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۴68نماد 

با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه بوده اند.

     افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام عدالت 
درمقايسه با روز گذشته، 0.6درصد معادل با 68هزار تومان 
افزايش يافت و ارزش سبد 532هزار توماني و يك ميليون 
توماني سهام عدالت به ترتيب به 10 ميليون و 771هزار 
تومان و 20 ميليون و 298هزار تومان رسيد.با احتساب اين 
موضوع، ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار توماني 

سهام عدالت به 6 ميليون و ۴62هزار تومان رسيده است.
همچنين بنا به اعالم مديريت عمليات بازار فرابورس ايران، 
عرضه اوليه سهام شركت ريل پرداز نوآفرين »حآفرين1« 

در روز چهارشنبه 13 اسفند 99 انجام نخواهد شد.

     چرا بورس نزولي شد؟
امير سيدي، كارشناس بازارسرمايه در گفت وگو با ايرنا به 
افت اين روزهاي شاخص بورس در بازار اشاره كرد و گفت: 
از ابتدا مشخص بود كه بازار سهام در اسفند ماه روند چندان 
مطلوبي را در پيش نمي گيرد زيرا تاكنون هيچگاه بازار در 
اسفند ماه با روند صعودي همراه نبوده است و هميشه در 
مسير نوسان و افت و خيز قرار داش��ته است. پرونده بازار 
سهام هميشه در اسفندماه با حالتي از ركود بسته مي شود و 
به دليل ورود به پايان سال مالي شركت ها و نياز به نقدينگي 
بيشتر، توجه س��هامداران از سرمايه گذاري در بازار سهام 

كاهش پيدا مي كند. سيدي خاطرنشان كرد: اتفاقي كه 
هميشه رخ مي دهد اين است كه با عبور از ماه اسفند، هر چه 
به سمت خرداد ماه و برگزاري فصل مجامع نزديك مي شويم 
به واسطه شركت هايي كه سودهاي خوبي را ايجاد كرده اند 
و احتمال تقسيم سود منطقي از سوي اين شركت ها شاهد 
ورود رونق و بازگش��ت روند صعودي به معامالت اين بازار 
هس��تيم. به طور معمول براي افرادي كه داراي نقدينگي 
هوش��مند هس��تند و به صورت حرفه اي فعاليت در بازار 
سرمايه را دنبال مي كنند، اسفند ماه فرصت خوبي است 
كه تصميم به خريد سهام در بازار بگيرند. وي اظهار داشت: 
در كل معامالت اين بازار هميشه در اسفندماه راكد بوده 
اس��ت و رونق هميش��گي را ندارد، اما بازار از فروردين ماه 
مثبت مي ش��ود و به رونق نسبي در معامالت خود دست 
پيدا مي كند. بعيد به نظر مي رس��د كه تا پايان اسفند ماه 
شاهد كاهش نوس��ان منفي در بازار و پايان افت شاخص 
بورس باشيم زيرا برخي از مسائل مانند برجام، انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران و نرخ ارز در بودجه ١٤٠٠ باعث 
تش��ديد ابهام در بازار شده است. سيدي به وجود برخي از 
سهام ها در بازار با چش��م اندازي روشن اشاره كرد و افزود: 
سرمايه گذاران مي توانند در سهامي كه داراي چشم اندازي 
روشن است سرمايه گذاري كنند و به عنوان خريدار قوي 
در بورس محسوب شوند تا از شرايط فعلي بازار استفاده و به 
دليل ثبات قيمت ها در بورس اقدام به خريد سهام در بازار 
كنند. بسياري از سهامداران در اسفند سال گذشته كه بازار 
طبق روال سال هاي گذشته منفي بود اقدام به خريد سهام 
در بازار كردند و امسال در چند ماه نخست سال كه بازار در 
مسير رشد قرار گرفته بود بازدهي كالني را به دست آوردند.



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام ديروز اليحه بودجه سال آينده شهرداري تهران 
پس از چندين جلسه بررسي و حذف و اضافه پيشنهادات 
اعضاي شوراي ش��هر در اين شورا تصويب شد. آنگونه كه 
محسن هاشمي گفته اس��ت، بودجه سال آينده با رقمي 
در ح��دود 49 هزار ميليارد تومان، با توج��ه به نرخ تورم، 
بودجه اي انقباضي به شمار مي رود و حدود 24 درصد رشد 
يافته است. در سال جاري، براي نخستين بار تبصره هاي 
بودجه در رديف هاي بودجه ادغام شده اند و به همين دليل 
فاصله بودجه سال گذشته با رقمي كمي بيش از 30 هزار 
ميليارد تومان با رقم بودجه سال آينده كه حدود 49 هزار 
ميلياردتومان است، دست كم 53 درصد است.  اما آنگونه 
كه سيد حسن رس��ولي، نائب رييس كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر تهران گفته است: قدرت خريد 4۸ هزار 
و ۸۸3 ميليارد تومان بودجه ۱400 معادل بودجه ۷ هزار 
ميليارد توماني سال 90 است. در واقع بودجه ۱400 به لحاظ 
قدرت خريد در حد بودجه ۱390 است. در اين حال، يكي 
از بخش هاي مهم اليحه بودجه، بخش تعيين هزينه ارايه 
خدمات به شهروندان است كه در راس آنها هزينه بليت مترو 
و اتوبوس و همچنين نرخ كرايه تاكسي است كه به ترتيب 

25، 25 و 30 درصد تعيين شده است.

    افزايش شديد بهاي خدمات
سيدحسن رسولي در دويست و هفتاد و هفتمين جلسه 
علني شوراي شهر تهران درباره دليل افزايش رقم بودجه 
۱400 گف��ت: يكي از داليل افزايش رق��م بودجه ۱400 
افزايش شديد بهاي خدمات است.در سال ۱399 در حوزه 
هوشمند سازي كه هزينه جاري است بين ۱0 تا ۱۱ هزار 
ميليارد تومان هزينه داشتيم كه امسال براي سال ۱400 
با همه سخت گيري ها اين عدد به ۱۶ هزار و ۱۱0 ميليارد 
تومان افزايش پيدا كرده است. وي افزود: دليل دوم اين است 
كه امسال بر اساس بخشنامه اي كه از سوي وزارت كشور 
ارايه شده و شوراها ملزم به رعايت آن هستند نبايد هيچ ارقام 
بازي در تبصره ها وجود داشته باشد و ارقام تبصره ها بايد در 
رديف هاي بودجه لحاظ ش��ود. بيش از ۱۱ هزار ميليارد 
تومان از 4۸ هزار ميليارد تومان بودجه متاثر از همين موضوع 
است. وي ادامه داد: دليل سوم شاخص قدرت خريد است. 
بر اساس مقايسه هاي صورت گرفته در قدرت خريد بودجه 
سنوات گذشته، قدرت خريد 4۸ هزار ميليارد تومان بودجه 
۱400 معادل بودجه ۷ هزار ميليارد توماني سال 90 است. 
در واقع بودجه ۱400 به لحاظ قدرت خريد در حد بودجه 
۱390 است، البته بهتر بود. بر همين اساس صرف افزايش 
اعداد و ارقام معني عدول از برنامه سوم نيست. حسب برنامه 
سوم شهردار موظف بود تا ۱5 بهمن لوايح بهاي خدمات را 

ارايه دهد كه عمدتا ارايه داد و تصميم گيري در اين مورد به 
كميسيون هاي تخصصي محول شد. بنابراين هم در بخش 
درآمدها و هم در بخش هزينه ها حداكثر واقع بيني براي 

تحقق پذيري رعايت شده است.

     نرخ بهاي خدمات شهري 
در سال ۱۴۰۰ تصويب شد

در اين ح��ال، زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
درباره بهاي خدمات شهري در سال آينده گفت: در پيوست 
4 اليحه شهرداري تهران در ارتباط با بهاي خدمات مربوط 
به بهاي خدمات پس��ماندهاي عادي است. در اين اليحه 
هزينه جمع آوري و حمل هر كيلو پسماند عادي از ۱300 
به ۱۶50 افزايش يافت. وي ادامه داد: هزينه دفن يك كيلو 
پسماند عادي در ش��هر تهران از ۷00 در سال 99 به ۷۸2 
ريال افزايش يافته است و در مجموع بهاي خدمات مديريت 
پسماند 2۱.5 درصد افزايش مي يابد. نوري اضافه كرد: براي 
تشويق شهروندان به تفكيك زباله از مبدا، ضريب تشويقي 
براي گسترش تفكيك از مبدا تعريف شد و ضريب E2 از 
يك به 0.۷ كاهش يافت. رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر با اشاره به پيوست 
پنجم كه درخصوص حق بهره ب��رداري غرف به تفكيك 
نوع كاربري در بازارهاي ميادين ميوه و تره بار است، گفت: 
حق بهره برداري غرف ميادين ميوه و تره بار به تفكيك نوع 
كاربري؛ 50 درصد قيمت مبالغ حق بهره برداري به عنوان 
پايه براي لحاظ در دوره بع��د خواهد بود. وي درباره بهاي 
خدمات در بهشت زهرا گفت: تعرفه بهاي خدمات بهشت 

زهرا به ميزان 25 درصد افزايش يافت. نوري ادامه داد: نرخ 
ورودي وسايل نقليه ميدان مركزي ميوه وتره بار به صورت 
ميانگين 20 درصد افزايش يافت. وي درباره تعيين نرخ ورود 
خودرو به پارك سرخه حصار گفت: نرخ ورودي به سرخه 
حصار براي خودروهاي س��واري 3500 تومان، سنگين 
سواري ۱5 هزار تومان، كاميون تا 20 تن، 25 هزارتومان 
وموتور سيكلت 2 هزار تومن است. نوري درباره نرخ بهاي 
خدمات مشاغل سيار و بي كانون نيز گفت: نرخ پايه بهاي 
خدمات هر متر مربع در سال ۱400؛ شامل استقرار كاال و 
محصوالت توليدي و خودرو روزانه ۷,۸00 تومان و براي 

مشاغل سيا غير موتوري ۱5 هزار تومان است.
او همچني��ن با اش��اره به افزاي��ش نرخ به��اي خدمات 
كيوسك هاي مطبوعاتي گفت: كيوسك ها در سه درجه 
سطح بندي شده اند. قيمت درجه يك از ۱200 به 2500، 
در كيوسك درجه دو از ۸00 به ۱000 و در كيوسك در جه 
سه از 400 به 500 افزايش يافته است. نرخ بهاي خدمات 
كيوس��ك هاي مطبوعاتي در مجموع 25 درصد افزايش 
يافت. نوري درباره نرخ بهاي خدمات دفع پس��ماندهاي 
پزش��كي، صنعتي و كش��اورزي گفت: ن��رخ بهاي دفع 
پسماندهاي پزشكي جهت تقدير از كادر پزشكي به دليل 
شرايط كرونا بدون تغيير مي ماند. هزينه جمع آوري و حمل 
پسماندهاي بي خطر به ۷ هزار تومان، هزينه جمع آوري و 
حمل پسماندهاي صنعتي به 3۶00 و دفن پسماندها در 
حدود ۱,040 توم��ان در هر كيلو خواهد بود. در مجموع 
هزينه جمع آوري و حمل پسماند به روش مخزن متحرك 3 
هزار و 200 تومان شد. وي درباره بهاي خدمات جمع آوري 
هر تن پسماند ساختماني و عمراني گفت: بهاي خدمات هر 

تن پسماند ساختماني به 3 هزار و 500 تومان افزايش يافت. 
نظر كميسيون سالمت و محيط زيست درباره افزايش بهاي 
خدمات حوزه سالمت، محيط زيست و خدمات شهري به 

تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

    بليت مترو، اتوبوس و تاكسي 
چقدر افزايش يافت؟

در تحولي ديگر، محمد عليخاني رييس كميسيون عمران، 
حمل و نقل و ترافيك در جلسه ديروز شوراي شهر با اشاره 
به اينكه ش��هرداري تا 45 درصد پيش��نهاد افزايش نرخ 
كرايه تاكسي و بليت مترو و اتوبوس را داشته است، گفت: 
ما خواستيم كه قيمت تمام شده بليت استخراج شود و با 
توجه به كاهش مسافر و افزايش بهاي خدمات مشخص 
شد قيمت تمام ش��ده بليت ۱9 هزار و ۸59 تومان برآورد 
ش��ده اس��ت. وي افزود: اما تنها 9 درصد اين قيمت تمام 
شده سهم ش��هروندان است و متوسط افزايش نرخ بليت 
مترو برابر 24.۷5 درصد است. عليخاني اظهار داشت: به 
اين ترتيب س��هم شهروندان از قيمت تمام شده 9 درصد 
است. رييس كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك در 
خصوص قيمت تمام شده بليت اتوبوس نيز گفت: نرخ كرايه 
خطوط اتوبوسراني به طور متوسط به شهرداري تهران اجازه 
داده شده كه از ابتداي ارديبهشت ماه تا سقف 35 درصد 
افزايش دهد به نحوي كه متوسط افزايش نرخ از 25 درصد 
فراتر نرود. وي با اشاره به اينكه نرخ گذاري تاكسي به دليل 
شخصي بودن وس��يله و تورم 50 درصدي متفاوت است، 
گفت: به شهرداري اجازه داده تا سقف 35 درصد افزايش 
نسبت به نرخ پايه سال 99 اقدام كند كه بر اساس نرخ هاي 
خطوط تاكسي متفاوت است. اين پيشنهاد با ۱4 رأي موافق 

به تصويب رسيد.

    سهم ماموريت هاي 6 گانه از بودجه
به گزارش »تعادل«، بر اساس تصويب شوراي شهر تهران، 
شهرداري در سال ۱400 نزديك به ۷ درصد از درآمدهاي 

خود را صرف حوزه فرهنگي و اجتماعي خواهد كرد.
س��هم حوزه حمل و نقل و ترافيك به عنوان اصلي ترين 
معضل ش��هر تهران نزديك 39 درصد بودجه كل تهران 
است. همچنين سهم حوزه خدمات شهري ۱3.3 درصد 
و سهم بخش ايمني و مديريت بحران درصد از 4.2 درصد 
از كل بودجه شهر تهران اس��ت. سهم حوزه شهرسازي 
و معماري كه اولين س��هم را در كس��ب درآمد به صورت 
ضابطه من��د دارد، 4 درص��د از كل بودجه ش��هر تهران 
اس��ت. 33 درصد از بودجه ۱400 هم به مجموعه فصل 
هوشمندسازي شامل خريد خدمت، حقوق دستمزد و 

الي آخر تعلق دارد.
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بي توجهي به تنظيم بازار و 
عوامل گراني روغن و مرغ 

نهادهاي مورد نياز صنايع غذايي ندارد، بلكه عمال تنظيم 
بازار و كنترل قيمت ها و برخورد با احتكار و مداخله گران در 

بازار را نيز در حد انتظار مردم اجرا نكرده است. 
مردم مي پرس��ند چرا روغن هاي دولتي كه بايد به نرخ 
دولتي در فروش��گاه ها به فروش برسد، س��ر از بازار آزاد 
درمي آورد؟جالب اينجاست فروش روغن با كارت ملي 
و حت��ي فروش اجب��اري كاال هم با تكذيب مس��ووالن 
روبه رو مي شود و با مصاحبه هاي مختلف اعالم مي كنند 
اين گونه رفتارها جرم بوده و ب��ا متخلفين برخورد الزم 
صورت مي گيرد.  وعده هاي تكراري مسووالن درباره حل 
مشكالت مردم در خريد كاالهاي اساسي از جمله روغن 
در حالي هر روز در قالب خبرهاي متعدد منتشر مي شود كه 
هنوز مردم براي خريد روغن بايد ساعت ها در صف بايستند. 
اما نكته مهم در اظهارات مسووالن احتكار خانگي روغن 
است. به راستي در شرايطي كه هر روز كاالهاي اساسي با 
رش��د قيمت روبه رو است و سبد درآمدي خانواده ها هم 
مدام در حال كاهش است مردم با كدام درآمد، روغن را در 
خانه ها احتكار مي كنند!؟ چرا مردم بايد تاوان بي تدبيري 
مسووالن را بدهند و در نهايت متهم رديف اول نابساماني 
بازار روغن باشند. دولت حداقل براي شب عيد مردم و بهار 
۱400 كه با كمبود درآمد و كاهش قدرت خريد مردم و 
نبود درآمد كافي همراه است بايد فكري كند و از طريق 
تامين نهادهاي دامي و غذايي، واردات كاالهاي مورد نياز، 
برنامه قوي تنظيم بازار و... به فكر مردم باش��د و براي ۸3 
ميليون جمعيت ايراني در شب عيد نوروز ۱400 برنامه اي 
داشته باشد.  در حالي كه كشورهاي پرجمعيت جهان، 
امكان تامين غذا و معيشت صدها ميليون نفر تا يك ميليارد 
جمعيت را به پيش مي برن��د، در ايران ثروتمند و غني و 
توانمند از نظر امكانات كه بسياري آن را تامين كننده غذاي 
300 ميليون نفر جمعيت ايران و كش��ورهاي همسايه 
مي دادند، مشخص نيس��ت كه تا كي مردم ايران بايد با 
كاهش قدرت خريد و گراني كاالهاي اساسي مواجه شوند؟ 
وقتي ايران توان صادرات به كشورهاي ديگر را دارد، چرا به 
دليل نوسان ارزي و گراني كاالها و رشد قيمت تمام شده 
توليد غذا و احتكار و بي تدبيري مس��ووالن، بايد شاهد 
افزايش فشار بر طبقات فقير و متوسط جامعه باشيم؟ اين 
وضعيت نشان دهنده بي توجهي به سياست هاي اقتصادي 

و تنظيم بازار است.
خريداران با اين پرسش مواجه هستند كه قيمت ها تا كجا 
افزايش مي يابد و چند بار در س��ال گران مي شود؟ وقتي 
نرخ دالر تقريبا با ثبات است و برخي از روند كاهش آن خبر 
داده اند و مسووالن از بهتر ش��دن اوضاع و پايان روزهاي 
سخت فش��ار حداكثري سخن گفته اند چه دليلي براي 
افزايش قيمت ها وجود دارد و چرا مسووالن تنها به وفور 
كاالهاي به شدت گران دل خوش كرده اند و به فكر قدرت 
خريد و معيشت مردم نيستند؟ در سال هاي قبل اثر تورم 
موجب مي شد كه در طول سال يكي دوبار قيمت ها افزايش 
پيدا كند و حداقل براي چند ماهي ثابت باشد، اما حاال هر 
هفته و هر ماه بايد شاهد افزايش قيمت بسياري از كاالها يا 
كمبود و صف روغن در دوره كرونا باشيم. باور نمي كرديم 
كه مرغ به باالي 30 هزار تومان برسد و دلمان خوش بود 
كه در شرايط نبود گوشت، مرغ و ماهي خريد مي كنيم. 
در سال هاي قبل وقتي گوشت گران مي شد خدا را شكر 
مي كرديم كه مرغ و ماهي قيمت مناسبي دارد و ميوه و 
تربار با قيمتي ارايه مي شود كه قدرت خريد طبقه متوسط 
اجازه تهيه آن را مي دهد. اما حاال خريد يك خانوار كوچك 
از يك مغازه به رقم باالي ميليون مي رسد و با اين حقوق 
و دس��تمزدها نمي توان زندگي و معيشت را تامين كرد.  
اكنون اين پرسش وجود دارد كه دولت در اختصاص ارز 
دولتي براي گوشت و مرغ و روغن و ساير كاالهاي اساسي 
و نهادهاي توليد و براي تنظيم بازار در اسفند 99 و سال 
۱400 چه برنامه اي دارد؟ بسياري از صاحب نظران با انتقاد 
از اين روند مي گويند كه اگر قرار است قيمت ها به همين 
شكل افزايش يابد و با هر نوساني در نرخ ارز و رشد نقدينگي 
و تورم به قيمت ها اضافه ش��ود، چرا حقوق و دستمزد و 
قدرت خريد مردم تغيير نمي كند؟ در شرايطي كه طبقه 
متوسط عمال فقير شده، چرا دولت برنامه تنظيم بازار را 
رها كرده و تنها به وفور كاالهاي گران قيمت دل خوش 
كرده است؟ اينكه ميوه باالي ۱0 هزار و 50 هزار و باالتر 
باشد و مرغ كيلويي 30 هزار تومان باشد حتي اگر به وفور 
يافت شود، با هيچ معيار و قدرت خريد و بودجه خانواري 
متناسب نيست و مردم نمي توانند اين مسير را ادامه دهند. 
اكنون حتي جايگزين كردن مرغ به جاي گوشت نيز ممكن 
نيست و راه حل آن پاسخگو كردن مسووالن دولت و وزارت 
صمت است.  در كنار اين رشد قيمت كاالهاي اساسي و 
بي توجهي به تنظيم بازار، افراد مختلف در حال واردات، 
صادرات، احتكار و دخالت در بازارهاي مختلف هستند و 
به قدرت خريد مردم و توان خانوارها كامال بي توجه هستند 
و تنها به سود سرشار خود فكر مي كنند.  احتكار روغن و 
بس��ياري از كاالها، كمبود برخي كااله��ا و عرضه مرغ و 
گوشت و ميوه و تربار با قيمت هاي باال و كيفيت نامناسب، 
صداي اكثر مشتريان و خانوارها را درآورده و در صف هاي 
طوالني و مكان هاي پر ازدحام به دنبال قيمت هاي پايين تر 
هستند و برخي در صف ش��لوغ روغن در انتظار دريافت 
چند كيلو روغن به قيمت پايين تر، در خطر مبتال شدن 

به كرونا قرار دارند. 

دست در جيب مردم براي نجات 
بازار سرمايه

بازار تنها چند روزي مثبت مي ماند. بازار هوشمند است 
و تمامي موارد را به صورت هوشمند تشخيص مي دهد. 
به نظر بنده و باتوجه به شاخص هاي عملكردي بازار تنها 
چيز بسيار مهم اين است كه كليت بازار درست شود و 
فقط تصميمات سياسي نگرفته شود. يكي از نكات مهم 
دخالت دولت در سياست گذاري بازار است و اين دخالت 
آثار بدي بر روي بازارسهام داشته. هيچ گروهي حاضر 
نيست كه هزينه اي براي جبران بازار پرداخت كند. در 
حقيقت همه گروه ها دس��ت در جيب مردم كرده اند 
تا بازار س��رمايه را نجات دهن��د و آن حمايت ها نيز از 
طريق صندوق ها به واسطه پول مردم رخ دهد. گروهي 
مي خواهند با پول مردم تامين مالي و حمايت از بازار انجام 

دهند كه منطقي نيست.

۱۰ درصد مستاجران وام وديعه 
مسكن گرفتند

در حالي كه قرار بود از 2.2 ميليون خانوار مستاجر، 
به 900 هزار مس��تأجر وام وديعه مسكن پرداخت 
ش��ود، ديروز رييس كل بانك مركزي از پرداخت 
2۱5 هزار فقره وام خبر داد، يعني كمتر از ۱0 درصد 
نيازمندان. به گزارش تسنيم، اول مردادماه امسال 
حس��ن روحاني رييس جمهوري در جلسه هيات 
دولت با اشاره به طرح پرداخت وام وديعه مسكن به 
مستاجران گفته بود: آنهايي كه داراي حقوق ثابت 
هس��تند و همچنين براي خانواده هايي كه تحت 
حمايت هستند در تهران براي اجاره اي كه مي كنند 
50 ميليون تومان مي توانند از بانك پول بگيرند. اين 
مبلغ در ش��هرهاي بزرگ 30 ميليون تومان و در 
شهرهاي كوچك ۱5 ميليون تومان است.اين مبالغ 
براي مدت يكس��اله اجاره نامه است و مستاجران 
سود ۱3 درصد را به صورت ماهانه به بانك پرداخت 
مي كنند و پس از پايان موعد اجاره نامه مستاجران 
باي��د اصل پول را به بانك برگردانند. س��ه روز پس 
از اظهارات رييس جمهور، وزارت راه و شهرس��ازي 
ثبت نام ب��راي وام وديعه مس��كن را آغ��از كرد . ۶ 
مردادماه امسال مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه با اعالم اينكه 2,2 ميليون خانوار مستاجر نيازمند 
كمك و حمايت دولت در ايام كرونا هستند، گفته 
بود: در اين مرحله 900 هزار خانوار مس��تاجر وام 

وديعه مسكن دريافت كنند.

بررسي آيين نامه اجاره داري 
حرفه اي در هيات وزيران 

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي از ح��دود 45 هزار 
مسكن مهر در كشور باقيمانده از بررسي آيين نامه 
اجاره داري حرفه اي در هيات دولت خبر داد. محمود 
محمودزاده در گفت وگو با تسنيم، از ارسال آيين نامه 
اجرايي اجاره داري حرفه اي به هيات دولت خبر داد و 
گفت: اين برنامه يك مسير و جريان جديد در حوزه 
اجاره داري و ازدياد واحدهاي مس��كوني اجاره اي 
در سراسر كش��ور خصوصا با اولويت كالنشهرها و 
شهرهايي كه بيشتر مش��كل مسكن داريم، ايجاد 

خواهد كرد.

برنامه ساخت ۵۰ هزار مسكن 
ارزان قيمت 

در راس��تاي طرح اقدام ملي مس��كن، صبح ديروز 
تفاهمنامه احداث 50 هزار واحد مس��كوني براي 
دهك هاي يك تا سه با پرداخت ۱50 ميليون تومان 
وام 4 درصد به متقاضيان بين مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي و بانك امضا شد. به گزارش ايسنا، در 
راس��تاي طرح اقدام ملي مسكن و در قالب توسعه 
مسكن ارزان قيمت، صبح ديروز تفاهمنامه همكاري 
وزارت راه و شهرسازي و بانك قرض الحسنه رسالت 
به منظور اح��داث 50 هزار واحد مس��كوني براي 

دهك هاي يك تا سه درآمدي منعقد شد.
طبق اين تفاهمنامه قرار است ۱50 ميليون تومان 
وام با نرخ سود 4 درصد به متقاضيان تعلق بگيرد. 
در اجراي اين ط��رح، خانواره��اي كم درآمد تازه 
ازدواج كرده و سرپرس��ت خانوارهايي كه داراي 3 
فرزند و بيشتر هستند در اولويت هستند. بر اساس 
اعالم وزارت راه و شهرسازي، اسامي افرادي كه در 
اولويت دريافت اين وام ها و مش��اركت در اين طرح 
هستند از سوي معاونت مسكن و ساختمان به بانك 
اعالم و معرفي خواهند شد. مدت زمان اجراي اين 
تفاهمنامه 3 س��ال و مدت بازپرداخت تسهيالت 

قرض الحسنه 5 سال تعيين شده است.
محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به 
اينكه تفاهم نامه امروز جامعه محور بوده و زمينه را 
براي گسترش نيكوكاري در كشور فراهم مي كند، 
افزود: اي��ن تفاهمنامه كه براي 50 ه��زار واحد به 
امضا رس��يده يكي از بي نظيرترين اقدامات بعد از 
انقالب اسالمي است كه جامعه محور بوده و سرمايه 
اجتماعي را مدنظر قرار مي دهد، ش��امل زوج هاي 
جوان و خانوارهاي كم درآمدي است كه با اين كار 
به دنبال آن هستيم تا باقيات و صالحاتي از خود بر 
جاي بگذاريم. به گفته وي، طبق اين برنامه جريان 
ساخت وساز، كيفيت منابع و پشتيباني تامين زمين 
توامان انجام خواهد شد و توليد مسكن ارزان قيمت 
به جريان مي افتد. بنابراين گزارش، يكي از نقدهايي 
كه به طرح اقدام ملي مسكن صورت مي گرفت اين 
بود كه اقشار پايين توانايي پرداخت هزينه هاي بيش 
از 200 ميليون توماني ساخت و اقساط زمين آن را 
ندارند. بر اين اساس امضاي تفاهمنامه امروز مي تواند 
گام ابتدايي براي دهكهاي پايين تلقي شود. اوايل 
دي ماه س��ال ۱39۸ كميته اي با حضور چند نهاد 
حمايتي به رياست معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي با هدف ساخت مسكن دهكهاي يك 
تا سه تشكيل شد. به نظر مي رسد تفاهمنامه امروز در 
قالب اهداف اين كميته امضا شده است. اين نهادها 
شامل بنياد مسكن، بنياد مستضعفان، كميته امداد، 
سازمان بهزيستي، بسيج مستضعفين، آستان قدس 
رضوي)ع( و خيرين مسكن ساز هستند. چند روز 
قبل نيز )9 اس��فندماه ۱399( با حضور معاون اول 
رييس جمهور و وزير راه و شهرس��ازي در اس��تان 
گلستان پنج مورد افتتاح انجام شد كه بهره برداري از 
2500 واحد مسكن محرومان با اعتبار ۱۶3ميليارد 

تومان از جمله اين برنامه ها بود.
به دستور حسن روحاني، رييس جمهوري ساخت 
۷۷ هزار مسكن تحت عنوان »مسكن محرومان« 
با پرداخت تس��هيالت ارزان قيمت و وام بالعوض 
در ۱2 اس��تان شروع شده است. افراد محرومي كه 
تحت پوشش نهدهاي حمايتي نيستند و توانايي 
مالي براي احداث مس��كن را ندارن��د مي توانند با 
تسهيالتي كه دولت به آنها پرداخت مي كند از اين 

طرح برخوردار شوند.

پارلمان شهري پايتخت به افزايش 25 درصدي بليت مترو و اتوبوس و 35 درصدي كرايه تاكسي راي داد

پايان ماراتن بررسي بودجه 1400 تهران

جايگاه آتي نفت و گاز در اقتصاد جهاني و اهميت رفع تحريم ها 

چرا ورود استارت آپ ها به بورس ميسر نشد؟

 نفت كوره )مازوت(، گاز شهري و گاز طبيعي فشرده هستند. 
اين نوع سوخت ها در زمره سوخت هاي فسيلي قرار مي گيرند؛ 
زيرا اين سوخت ها و ساير كاني هاي غيرفلزي سوختي نظير 
زغال سنگ، از انباشته ش��دن بقاياي جانوران و گياهان در 
كف درياهاي قديمي به وجود آمده اند. طي نيم قرن گذشته، 
تقاضاي نفت جهاني )كه برابر با عرضه نفت جهاني اس��ت( 
همواره روند صعودي داش��ته اس��ت؛ به  طوري  كه در سال 
۱9۷0، تقاضاي جهاني نفت 45 ميليون بشكه نفت در روز 
بود كه به مقدار 92 ميليون بشكه نفت در روز در سال 20۱9 
افزايش يافت. تمام كشورهاي دنيا قادر به توليد نفت نيستند 
و يا اينكه نفت توليدي آنها كفاف نياز آنها را نمي دهد؛ به اين 
خاطر، صادركنندگان نفت در تمامي دوران به نحوي از انحا بر 
قيمت نفت در جهت افزايش درآمدهاي نفتي خود تأثيرگذار 
بوده اند. اين تاثيرگذاري در كنار آلودگي هاي زيست محيطي 
حاصل از مصرف س��وخت هاي فسيلي، كم  و بيش تمامي 
كشورهاي دنيا را به فكر انرژي هاي جايگزين سوخت هاي 
فسيلي انداخته اس��ت. اگر چه سوخت هاي فسيلي دنيا را 
متحول كرده اند، اما تحمل اثرات منفي انتشار دي اكسيدكربن 
و ساير گازهاي گلخانه اي براي مردم دنيا بسيار دشوار شده و 
آنها را به فكر استفاده از انرژي هاي جايگزين نظير برق حاصل از 
امواج دريا، انرژي بادي و انرژي خورشيدي انداخته است. حتي 
وسايل استفاده كننده از انرژي ها فسيلي نظير اتومبيل ها نيز به 
سمت برقي شدن مي روند. بسياري از رسانه ها مدعي حذف 
كامل سوخت هاي حاصل از نفت در سال هاي آتي هستند؛ 
ولي واقعيت هاي علمي پذيرفته  شده ديگري وجود دارند 
كه بر اساس آنها مي توان به قضاوت هاي صحيح تري در اين 
رابطه دست  يافت. اوپك پيش بيني مي كند كه تا سال 2040، 
رشد اقتصاد جهاني دو برابر مي شود و تعداد افراد روي كره 
زمين نيز به ميزان ۱/۷ ميليارد نفر افزايش مي-يابد؛ تا سال 
2040، حدود ۱/2 ميليارد نفر ديگر پشت فرمان اتومبيل ها 

خواهند نشست و وس��ايل نقليه تجاري در جاده ها دو برابر 
خواهند شد. ضمن اينكه در سال هاي آتي، به واسطه بهبود 
فناوري هوانوردي، افزايش درآمد سرانه مردم جهان و توسعه 
زيرساخت هاي مربوطه، سفر هوايي اهميت بيشتري خواهد 
يافت. همه اين واقعيت ها به معن��اي افزايش 50 درصدي 
تقاضاي نفت طي دهه هاي آتي نسبت به تقاضاي حال آن 
است. پيش بيني هاي بسياري از گزارش هاي قابل استناد نيز 
بر اين موضوع صحه مي گذارند. به  طور حتم پيش بيني هاي 
صورت گرفته عينا اتف��اق نخواهد افتاد و اين پيش بيني ها 
هميشه قابل تغيير هستند، با اين  حال، حتي اگر نيمي از اين 
پيش بيني ها به واقعيت تبديل شوند، همچنان سوخت هاي 
فسيلي، اهميت بااليي براي رفاه اقتصادي جهان در دهه هاي 
آتي خواهند داشت. ذخاير اثبات  شده نفت خام و گاز طبيعي 
ايران به ترتيب 209 ميليارد بشكه و 34 ميليارد مترمكعب 
است و لذا در توليد اين محصوالت و نيز محصوالت فرآوري 
شده آنها داراي مزيت است. به  اين  ترتيب، ايران اين بخت را 
دارد كه حداقل تا دهه هاي آتي، از درآمدهاي حاصل از توليد 
نفت خام و گاز طبيعي برخوردار باشد. مهم ترين مساله اين 
است كه كش��ور چه اقداماتي كند تا از اين منابع خدادادي 
بيشترين منافع را ببرد. پاسخ محوري و واضح به اين مساله، 
ايجاد ارزش  افزوده بيشتر در نفت خام و گاز طبيعي توليدي 

كشور است.
بر اساس آمارهاي منتشره از سوي آژانس بين المللي انرژي، 
تولي��د نفت خام جهاني در س��ال 20۱۸، حدود 4 ميليون 
كيلوتن بوده اس��ت )هر يك  تن، معادل انرژي آزاد ش��ده از 
انفجار يك  تن تي ان تي اس��ت( كه از اي��ن مقدار نفت خام 
توليدي، به ترتي��ب 2۶ و 35 درص��د آن، به توليد بنزين و 
گازوييل منتهي شده است؛ يعني درمجموع سهمي بيش از 
۶0 درصد. همچنين، در حالي  كه متوسط قيمت نفت خام 
به ازاي هر ليتر 40 سنت در سال 20۱9 بوده، اين قيمت براي 

بنزين و گازوييل به ترتيب، 9۱ سنت و ۱/02 دالر بوده است؛ 
به عبارتي، به  طور متوسط بيش از دو برابر قيمت نفت خام 
بوده است. حتي بر اساس برخي از گزارش ها، قيمت اين دو 
س��وخت در برخي از كشورها بيش از 2 دالر به ازاي هر ليتر 
در فوريه 202۱ بوده است. بخش استخراج نفت كشور داراي 
برخي مشكالت نظير پيشرفت اندك ميادين، فرسودگي 
تأسيسات، نوسان قيمت جهاني نفت، عدم سرمايه گذاري 
مكفي و ضعف فناوري براي اس��تخراج ميادين مش��ترك 
با همس��ايگان و همچنين رقابت با آنها در توليد و صادرات 
نفت اس��ت. بخش پااليشگاهي كش��ور نيز از عارضه هاي 
چندي رنج مي برد؛ نظير ابهام اساسي در نحوه تعيين قيمت 
نفت خام تحويلي، مش��كالت اجراي كيفي سازي قيمت  
فرآورده هاي توليدي، مش��كالت مربوط به قيمت گذاري 
برخي از فرآورده هاي نفتي. اما مهم ترين مشكالت فراروي 
اين بخش، تحريم هاي اقتصادي است كه صادرات محصوالت 
توليدي اين بخش و جذب س��رمايه گذاري خارجي در اين 
بخش را با مشكالت جدي مواجه كرده است. عرضه نفت در 
كشور ما، به سهميه ما در اوپك، توان كشور ما در توليد آن و 
وضعيت تقاضاي جهاني نفت بستگي دارد. برخالف روندهاي 
صعودي توليد و عرضه جهاني نفت، در سال ۱3۸3 صادرات 
نفت كشور 2/5 ميليون بشكه در روز بود كه در سال ۱393 
به ۱/۱ ميليون بشكه نفت كاهش يافت.  آمارهاي منتشره از 
سوي اوپك نيز بيانگر اين است كه ايران در سال 20۱9، به 
 طور متوسط فقط ۶5۱ هزار بشكه نفت در روز صادرات داشته 
كه بسيار كمتر از صادرات كشورهاي منطقه است. براي نمونه، 
در آن سال، توليد و صادرات نفت كشور عراق، به ترتيب 4/۶ 
و 4 ميليون بشكه نفت در روز بود. ايران در همين سال، 2۸4 
هزار بشكه صادرات رسمي فرآورده هاي پااليشي نفت داشته 
كه اين محصوالت پااليشي براي عربستان و همچنين كشور 
كوچك امارات متحده عربي، به ترتيب ۱/3 ميليون و ۸۸3 

هزار بشكه بوده است. از منظر اهميت سرمايه گذاري خارجي 
در حوزه نفت، همين بس كه بر اساس گزارش هاي سازمان 
 )FDI( ملل متحد، ارزش سرمايه گذاري مستقيم خارجي
از نوع ايجادي )كه مبادرت ب��ه ايجاد واحد توليدي جديد 
مي كند( جذب  ش��ده به تمامي فعاليت هاي دنيا در س��ال 
20۱۸، تقريبا 9۸۱ ميليارد دالر بوده كه حدود 9 درصد آن 
)۸۶ ميليارد دالر( مربوط به توليد كك نفتي و پااليش نفت 
خام بوده است. حتي كشورهاي در حال  توسعه واردكننده 
نفت نيز به موضوع جذب سرمايه گذاري در بخش نفت اهميت 
مي دهند؛ براي مثال، در حالي  كه هند داراي اقتصاد متنوعي 
است و در عين  حال خود نيز در ساير كشورها سرمايه گذاري 
مي كند، براي توس��عه ميادين نفت خود و كاهش اتكاي به 
واردات نفت و همچنين ايجاد ارزش افزوده بيش��تر در نفت 
خام تحويلي به پااليشگاه ها، با شركت هاي بزرگ و مطرح 
جهاني نظير اكسان موبايل امريكا و آرامكو عربستان، قرارداد 
همكاري بسته است. جايگاه بااهميت نفت در اقتصاد جهاني 
حداقل براي دو دهه آتي و همچنين برخ��ورداري ايران از 
ذخاير اثبات  شده قابل  توجه نفت، نشان از وجود زمينه هاي 
پيشرفت و توسعه كشور در سال هاي آتي دارد. استفاده از اين 
زمينه ها، نيازمند برطرف كردن مشكالت موجود و نيز اقدامات 
جديد توسعه اي در بخش استخراج نفت و گاز طبيعي است. 
در كنار اين مهم، رقابت با ساير كشورهاي نفتي جهان به ويژه 
كشورهاي نفتي منطقه كه چند سالي است گوي سبقت در 
توليد و صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي را از ايران ربوده اند، 
بايد در نظر داشت. سرآغاز توسعه بخش نفت و گاز كشور و حل 
مشكالت فرآروي آن، برطرف كردن تحريم هاي اقتصادي 
است. با برطرف شدن تحريم ها، دسترسي كشور به منابع 
مالي و فناوري هاي جديد و روز دنيا براي استخراج نفت و گاز 
و توليد محصوالت متنوع و پيچيده تر حاصل از فرآوري آنها 

به  صورت چشمگيري تسهيل خواهد شد. 

يك ابه��ام بزرگ: آيا ش��فافيت نياز به ب��از تعريف دارد؟ 
نخستين عامل اختالف نهاد دولتي با اصحاب استارت آپ 
به صورت ه��اي مالي و حس��ابداري اين اس��تارت آپ  ها 
بر مي گردد و اين شايد ضعفي باشد كه به مدل سهامداري 
و حاكميت شركت هاي سنتي مي گردد كه باعث شده كه 
اين استارت آپ ها از بورس دور شوند. از سمت ديگر ابهام 
در زم��ان ورود به بازار نيز براي اس��تارت آپ ها يك عامل 
حياتي است. به گفته مديرعامل فرابورس، 2۶0 شركت 
دانش بنيان به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
درخواس��ت خود را ارائه دادند تا وارد بازار بورس شوند، اما 
ورود اين 2۶0 شركت  با فرآيندهاي ارزيابي مصوب شده 
و ورود س��االنه 20 ش��ركت به بازار بورس،  ۱3 سال طول 
خواهد كشيد بنابراين پاسخ به اين سوال حياتي است كه 
چه زماني موانع ورود به بازار سرمايه كمتر خواهد شد؟ در 
انتها نياز به تابلوي جديد احساس مي شد زيرا در تابلوهاي 

موجود هر شركت بايد داراي قدمت، سه سال سوددهي 
و حجم س��رمايه مشخص باش��د كه معموال  SMEها و 
استارت آپ  ها اين شرايط را نداشتند كه با تمهيدات قانوني 
اين موضوع برطرف ولي اجرايي نشده است. مدل حكمراني: 
اس��تارت آپ  ها پس از ورود به بورس چگونه اداره خواهند 
ش��د؟ اولويت اصلي استارت آپ يا ويژگي اصلي نهفته در 
ذاتش در يك كلمه مقياس پذيري است نه سودآوري آن 
هم در كوتاه مدت، و از سوي ديگر تمركز يك استارت آپ 
روي افزايش تعداد كاربرانش شامل خدمات گيرندگان، 
خدمات دهندگان است و تمركز بر رشد در حالي است در 
بازار سرمايه بيش��تر به افزايش سود و فروش روي خوش 
نشام داده و اين موضوع وقتي بيشتر بزرگ مي شود كه به 
فضاي پس از ورود فكر كنيم و تغييراتي كه بايد در ذهن 
مديران يك استارت آپ رخ دهد تا مدل ذهني به مدل سنتي 
بازار تغيير كند و اين موضوعات مانع جدي و يك مقاومت 

از سمت اس��تارت آپ ها براي ورود به بازار سرمايه است. 
مساله ديگر اينكه ما نمي توانيم با ساختار موجود به دنبال 
اين باشيم كه استارت آپ  ها را طوري سازماندهي كنيم كه 
هم سو با سياست هاي سازمان بورس باشند. به عبارت ديگر 
مي توانيم بگوييم استارت آپ هاي ما هم ادبيات بازار سرمايه 
را بلد نيستند. در پايان بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهيم؛ تا 
زماني كه سازمان بورس، قوانين خود را براي استارت آپ  ها 
شفاف و دارايي هاي نامشهود را هم ارزشمند تلقي نكند و تا 
زماني كه استارت آپ  ها با قوانين سازمان بورس كنار نيايند 
و حداقل  ها را رعايت نكنند، اين بازي دو سر باخت خواهد 
بود. موضوع ديگري كه براي سازمان بورس اهميت دارد 
اين است كه اس��تارت آپ  ها براي سرمايه اي كه از طريق 
بازار سرمايه جذب مي كنند، چه برنامه اي دارند. يعني اگر 
سهامداران بزرگ يك استارت آپ پس از عرضه سهام خود، 
پول نقد را از بازار خارج كند اما دوباره سرمايه گذاري نكنند و 

به قولي اگزيت كند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ پس مادامي كه 
تفكر و مدل حكمراني مدون نشده باشد و براي رفع چالش  ها 
راه حل قطعي و نهايي در نظر گرفته نش��ود، نمي توانيم 
خوش بين به حضور استارت آپ  ها در بازار سرمايه باشيم. 
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اگر اوايل تابستان 99 
چنين مباحثي بسيار داغ بود احتماال به مدد رشد شاخص 
و اثر واكنشي به آن بوده و خيلي از شركت ها تمايل داشتند 
كه وارد بازار بورس ش��وند، اما با نوسانات و شاخص فعلي 
بورس چه؟ آيا هنوز عالقه  مندي به شدت سابق است؟ ورود 
استارت آپ ها به بازار سرمايه دير يا زود اتفاق خواهد افتاد و 
استارت آپ ها به زودي به عنوان يك پديده برهم زننده خود 
را در اين بازار تثبيت خواهند كرد، ولي زمان مساله مهمي 
در افزايش انگيزه نسل جوان تر و ميراث داران نسل چهارم 
انقالب صنعتي براي ساخت آينده اي بهتر يا پاك كردن 

صورت مساله و مهاجرت خواهد بود.

ادامه از صفحه اول



تب ارزهاي ديجيتالي نه تنها در ايران كه در سراسر 
جهان باال گرفته است و اكنون سياست گذاران بيش از 
هر زمان ديگري با اين پرسش مواجهند كه در مواجهه 
با ارزهاي ديجيتالي بايد چه سياستي را اتخاذ كرد؟ 
تجربه كش��ورها نش��ان مي دهد ممنوع اعالم شدن 
فعالي��ت ارزهاي ديجيتالي، راه مناس��بي براي حل 
مس��اله ارزهاي ديجيتالي نخواهد بود. اين در حالي 
است كه مركز ملي فضاي مجازي به تازگي اعالم كرد 
رمزارزهايي مانند بيت كوين از هيچ گونه پش��توانه 
و تضمين��ي برخوردار نيس��تند و همچنين تاكنون 
تصميمي براي اعطاي مجوز به درگاه ها و سايت هاي 
فعال خريد و فروش رمزارزها و بيت كوين در كشور 
گرفته نشده است. از س��وي ديگر، محمدرضا ماني 
يكتا، معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي و 
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس، ضمن بيان برخ��ي ويژگي ها و چالش هاي 
حوزه ارزه��اي ديجيتال در دنيا، عن��وان كردند كه 
به دليل خط��رات موجود در اين ح��وزه، مردم وارد 

معامالت آنها نشوند.
داليل متعددي براي عالقه روزافزون سرمايه گذاران 
به ارزهاي ديجيتالي وجود دارد كه بدون شك بازدهي 
عجيب آنها اصلي ترين بوده است. بيت كوين درست 
يك س��ال قبل ۵۳۰۰ دالر قيمت داشت اما اين رقم 
امسال تا ۵۶ هزار دالر هم رس��يد. ارز كاردانو نمونه 
ديگري است كه طي يك سال اخير بيش از ۲۰ برابر 
افزايش قيمت داشته است. اما ارزهاي ديجيتالي جز 
بازدهي خوب مزاياي زياد ديگري هم دارند كه آنها 
را محبوب ساخته است. از جمله سهولت تراكنش ها، 
هنگامي كه   مي خواهيد ي��ك تراكنش بانكي انجام 
دهي��د ترجيح   مي دهي��د آن را ب��ا اينتربانك انجام 
دهيد يا حضوري به شعبه برويد؟ ارزهاي ديجيتالي 
بر بستري پرس��رعت قادرند تراكنش هاي زيادي را 
انجام دهند و به همين دلي��ل هم محبوبيت بااليي 
دارند. كارمزد بسيار كم، در مقايسه با هزينه انتقال 
وجه توسط شبكه بانكي، تراكنش ارزهاي ديجيتالي 
به ويژه در پرداخت هاي فرامرزي بسيار كمتر است. 
حذف واس��طه، در نقل و انتق��ال ارزهاي ديجيتالي 
تنها فرس��تنده و دريافت كننده وج��ود دارد. با اين 
حال اين امكان وجود دارد كه تراكنش   ها بر بس��تر 
بازار معامالتي در يك نهاد واسط )نظير صرافي هاي 
ديجيتالي( صورت گيرد. البت��ه ارزهاي ديجيتالي 
معايبي هم دارند. از جمله س��خت ب��ودن رديابي، 
مهم ترين استدالل مخالفان ارزهاي ديجيتالي اين 
است كه بستر بالك چين امكان گمنام باقي ماندن 
معامله گران را فراهم   مي كند و اين يعني يك فضاي 
ايده آل ب��راي ارتكاب جرايم مال��ي و تراكنش هاي 
غيرقانوني. با اين حال نبايد فراموش كرد راهكارهايي 
براي به حداقل رساندن اين مشكل وجود دارد و حتي 
همين حاال هم بسياري از صرافي   ها از مشتريان خود 
اطالعات هويتي، بانكي و همچنين تعهد عدم ارتكاب 
جرايم مالي را اخذ   مي كنند. در صورت ارتكاب جرم 
هم حساب فرد مسدود و وجوه آن مصادره   مي شود. 
همچنين فراموش��ي رمز عبور يعني از دست رفتن 
س��رمايه، با توجه ب��ه اينكه تراكنش ه��اي ارزهاي 
ديجيتالي بر بستر بالك چين انجام   مي شود، بازيابي 
رمز عبور كيف پول در ص��ورت فراموش كردن آنها 
شدني نيست و تاكنون افراد زيادي به دليل اين مساله 
س��رمايه خود را از دست داده  اند. مصرف باالي برق، 
شماري از منتقدان از جمله بيل گيتس به اين نكته 
اش��اره دارند كه فرآيند استخراج ارزهاي ديجيتالي 
بسيار انرژي بر بوده و اين مساله از نظر محيط زيستي 
زيان بار اس��ت. بي ش��ك ارزهاي ديجيتالي داراي 
معايب زيادي هس��تند اما فرصت ه��اي آنها پيش 
روي اقتصاد بيش از آن است كه بتوان آنها را ناديده 
گرفت. كش��ورهايي نظير سوييس و كانادا به عنوان 
موفق تري��ن نمونه ها در عرصه ارزه��اي ديجيتالي 
نشان داده است كه راه درست بهره گيري از ظرفيت 
آنها ايجاد زيرساخت هاي الزم براي مبادله ارزها در 
يك بس��تر نظارت پذير و قانوني است. همچنين در 

شماري از كشورها از فعاليت معامله گران ماليات اخذ   
مي شود كه راه خوبي براي درآمدزايي دولت است. از 
آنجايي كه امكان انجام معامالت از طريق نهادهاي 
واسطه نظير صرافي هاي ارزي با اخذ تعهدات الزم و 
اطالعات بانكي و هويتي نيز ميسر شده است، فراهم 
كردن بس��تر قانوني عالوه بر ايج��اد امكان نظارت 
نهادهاي قانوني مي تواند جلوي ايجاد بازارهاي سياه 
را هم بگيرد. همچنين الزام اخذ مجوز و طي دوره هاي 

آموزشي   مي تواند زيان معامله گران را كاهش دهد.

    خطر هاي  رمزارز ها بسيار زياد است
محمدرض��ا مان��ي يكتا اظه��ار كرد: م��ردم بدانند 
خطر هاي اين  رمزارز ها بسيار زياد است و پرونده هاي 
بسياري در زمينه كالهبرداري، سرقت از كيف پول و 
مسدود شدن كيف پول  رمزارز ها تشكيل شده است. 
وي با بيان اينكه در موض��وع  رمزارز ها با يك پديده 
روبرو هستيم كه اثر آن در كشور ها يكنواخت نيست، 
گفت: هيچ پشتوانه دولتي و حاكميتي در دنيا براي 
 رمزارز ها وجود ندارد و به اين علت مبادالت جهاني 
آن از سال ۲۰۱۶ افزايش نداشته است. معاون اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مركزي افزود: در سال ۲۰۱۶ 
ميزان مبادالت روزان��ه  رمزارز ها ۱۳۰ ميليارد دالر 
بوده كه همچنان اين رقم حفظ شده است و به دليل 
غيرمجاز بودن اي��ن حوزه برآورد دقيقي از مبادالت 
آن در كش��ور وجود ن��دارد. البته مي��زان مبادالت 
 رمزارز ها قابل مقايسه با بازار هاي ديگر مانند سهام و 
طال نيس��ت. وي افزود: ۶,۰۰۰  رمزارز در دنيا وجود 
دارد كه ۶۰ درصد سهم اين بازار در اختيار بيت كوين 
اس��ت. معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي 
گفت: به علت پش��توانه نداش��تن  رمزارز ها نوسانات 
قاب��ل مالحظه اي در ح��د ۱۵ تا ۲۰ درص��د در روز 
براي آن وجود دارد. به عنوان نمونه در س��ال ۲۰۱۶ 
   بيت كوين ۲۰ هزار دالر افزايش قيمت داشت، اما در 
چند ساعت بهاي آن كاهش بس��يار زيادي داشت. 
وي گفت: ش��بكه تراكنش ه��اي بيت كوين كامل 
شفاف اس��ت، اما برعكس بازار هاي س��رمايه اي در 
فضاي مبادالت  رمزارز ها نهاد ناظ��ري وجود ندارد 
و عرضه گس��ترده و ناگهاني آن موج��ب افزايش يا 
كاهش شديد قيمت  رمزارز ها مي شود. معاون اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مركزي با بيان اينكه آينده 
 رمزارز ها قابل تحليل نيست، افزود: حدود سه و نيم 
درصد از كل قدرت پردازش شبكه بيت كوين جهاني 
در كشور ماست و چون مالحظات گسترده اي دارد و 
ميزان توليد رمزارز ها بر اساس قدرت شبكه مشخص 
مي شود ميزان استخراج آن پرنوسان و متغير است. 
ماني يكتا گفت: دس��تورالعمل استخراج كنندگان 
رس��مي رمز ارز ها و صرافي هاي مج��از اين هفته در 
بانك مركزي نهايي ش��د و نام صرافي هاي مجاز در 
اختيار اس��تخراج كنندگان رس��مي  رمزارز ها قرار 
مي گيرد. عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
در مصاحبه اي گفت: براس��اس نظر كارگروهي، در 
مصوبه هيات وزيران مبني بر غير مجاز بودن مبادالت 

 رمزارز ها اصالحاتي انجام و قرار شد كساني كه رسمي 
 رمزارز استخراج مي كنند بتوانند براي واردات از آن 
استفاده كنند. بنابراين مقررات آن را آماده و به زودي 
چند صرافي مشخص مي كنيم تا ثبت سفارش هايي 
كه به صرافي ها داده مي ش��وند بتوانند براي واردات 
از طريق  رمزارز ها، تامي��ن ارز كنند. خريد و فروش 
 رمزارز ها فقط براي كساني اس��ت كه رسمي توليد 
مي كنند و فقط بايد براي واردات كاال از آن استفاده 

شود و مبادله  رمزارز ها بين يكديگر مجاز نيست.

    رفع محدوديت هاي تحريمي و ارزآوري
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي نيز اظهار كرد: مجلس از دو 
سال پيش به موضوع  رمزارز ها وارد شد و نشست هايي 
با دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و وزارت نيرو 
برگزار كرده است. موضوع  رمزارز ها در مجلس يازدهم 
نيز در دس��تور كار قرار گرفته است و گزارش جمع 
بندي نشست ها با دس��تگاه هاي مختلف در صحن 
علني مجلس اس��ت و تصميم داريم همه دستگاه ها 
با بستر شفاف و ضابطه مند كردن  رمزارز ها آن را در 
اختيار اقتصاد ملي قرار دهند. اعتقاد داريم در شرايط 
كنوني اين ظرفيت به رفع محدوديت هاي تحريمي و 
ارز آوري براي كشور با استفاده از ظرفيت انرژي كمك 
مي كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي افزود: بانك مركزي اخي��راً اقداماتي براي 
مديريت فضاي  رمزارز ها انجام داده است، اما از مردم 
مي خواهيم به هيچ وجه وارد حوزه رمزارز ها نشوند. 
جمع بندي تصميمات درباره  رمزارز ها را به زودي در 
كميسيون اقتصادي مجلس نهايي مي كنيم. حسين 
خسروپور، كارش��ناس ارز هاي ديجيتال نيز گفت: 
به دليل غير قانوني بودن  رمزارز ها در كش��ور ميزان 
مبادله آن در كش��ور قابل رصد نيست، اما بر اساس 
تراكنش ها از فروردين سال ۹۸ تا فروردين سال ۹۹، 
س��ي و هفت هزار ميليارد ريال مبادله  رمزارز ها در 
كشور اتفاق افتاده است. در سال ۹۶ بهاي    بيت كوين 
از ۲۰,۰۰۰ دالر ب��ه ۵۰۰۰ دالر كاهش داش��ت كه 
نشان مي دهد اين عرصه به ويژه براي كساني كه سواد 
ديجيتالي ندارند بس��يار خطرناك است. خسروپور 
گفت: رفتار ش��بكه جهاني ارز هاي ديجيتال مانند 
نهاد هاي بورسي اس��ت، اما آينده  رمزارز ها به دليل 
شديد بودن نوس��انات آن حداكثر ۳۰ تا ۴۰ درصد 
قابل پيش بيني است. كالهبرداري بزرگي در زمينه 
 رمزارز ها اتفاق افتاده اس��ت و قانون��ي براي كنترل 

هوشمندانه  رمزارز ها وجود ندارد.

    قيمت  رمزارز ها بر اساس تقاضا
شكل مي گيرد و اعتباري است

محسن رضايي، كارشناس اقتصاد ديجيتال نيز با بيان 
تاريخچه اي از شكل گيري رمز ارز ها گفت: صاحبان 
رمزارز ها اعتقاد دارند دولت و بانك ها نبايد در خلق 
پول و تراكنش ها دخالت كنند و در اين حوزه صاحب 

حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است. 
قيمت  رمزارز ها بر اس��اس تقاضا ش��كل مي گيرد و 
اعتباري اس��ت. رضايي با بيان اينكه بيشتر كشور ها 
در زمينه  رمزارز ها يا سكوت يا آن را ممنوع كرده  اند، 
گفت: كشوري كه  رمزارز ها را قانوني اعالم كرده باشد 
وجود ندارد و چون  رمزارز ها پشتوانه دولتي ندارند و 
نوسانات قيمت آنها نيز بسيار زياد است. تحليل ها در 
 رمزارز ها امكان پذير و قابل اعتنا نيست و جايي براي 
شكايت از كالهبرداري ها در اين حوزه وجود ندارد. 
۴ تا ۶ ه��زار ارز ديجيتال در دنيا وجود دارد كه هيچ 
كس نمي تواند درباره افزايش يا كاهش بهاي آنها در 
آينده اظهارنظر كند. ريس��ك بازار  رمزارز ها فقط در 
نوسان قيمت نيست بلكه به دليل تحريم هاي ايران 
ممكن است كيف پولي كه در آن  رمزارز ها را قرار داده 
ايم بلوكه ش��ود و از بين برود. اين كارشناس اقتصاد 
ديجيتال افزود: در زمينه ساماندهي صرافي ها براي 
 رمزارز ها قانوني وجود ندارد و ش��بكه ملي اطالعات 
نيز براي ساماندهي سايت هايي كه در كشور فعالند 
راه  اندازي نشد بنابراين مردم نمي توانند معتبر بودن 
يا نبودن سايت ها را در بخش  رمزارز ها تشخيص دهند 
البته اگر سايتي معتبر نيز باشد به دليل تحريم ها هر 
لحظه امكان مسدود شدن حساب وجود دارد. نظارتي 
روي كانال هاي تلگرامي كه  رمزارز ها را تبليغ مي كنند 
وجود ندارد. رضايي افزود: تا موضوعي در كش��ور به 
تهديد و بحران تبديل نشود درباره آن چاره  انديشي 
نمي كنيم و اكنون كه مردم به دليل نااميدي از بورس 
به س��مت  رمزارز ها رفته اند هيچ سياست گذاري در 

اين عرصه وجود ندارد.
 

    سايت هاي خريدوفروش بيت  كوين 
مجوز ندارند

با توج��ه به عرضه انواع رمزارزه��ا در فضاي مجازي 
و مواجه ش��دن بس��ياري از افراد با تبع��ات منفي و 
مش��كالت متعدد به وجودآمده در اين زمينه، مركز 
ملي فضاي مجازي در اطالعيه اي اعالم كرد كه اين 
نوع ش��به دارايي ها از هيچ گونه پشتوانه و تضميني 
برخوردار نيس��تند و عالوه برآن به ط��ور دايم دچار 
نوسانات قيمتي خارج از مناسبات اقتصادي متعارف 
شده و بيم از دس��ت رفتن ثروت و دارايي خريداران 
همواره وج��ود دارد. در اين اطالعيه همچنين آمده 
اس��ت، در كنار اين م��وارد، گزارش ه��اي فراواني از 
طرف م��ردم و نهادهاي نظارتي در زمينه س��رقت 
و كالهب��رداري در اين بازار وجود دارد كه بررس��ي 
آنها مويد س��ير صعودي فعاليت ه��اي مجرمانه در 
اين خصوص اس��ت. حضور بازيگران و عوامل فعال 
ناشناخته و غيرقابل شناسايي در بازار خريد و فروش 
اين نوع شبه دارايي هاي فاقد پشتوانه، موجب شده 
كه اين فضاي خريد و فروش بسيار غيرقابل اعتماد 
شده و قدرت هرگونه پيگيري براي جبران زيان هاي 
احتمالي و ارايه اس��ناد و ادله، از نهادهاي حمايتي و 
صيانتي مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است. 
مركز ملي فضاي مجازي با اع��الم اينكه فعاليت در 
بازار اين نوع ارزهاي ديجيتالي شفاف نيست، عنوان 
كرده است؛ عالوه بر خروج س��رمايه از كشور، هيچ 
نش��انه اي از وجود س��ازوكارهاي حفظ دارايي  هاي 
مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارايه نشده 
است. از اين  رو اكيداً توصيه مي  شود همگان در اين 
زمينه احتياط هاي الزم را بخرج داده و در دام تبليغات 
سوداگران اين بازار غيرشفاف نيفتند. در اين اطالعيه 
تاكيد شده اس��ت؛ تجربه از دست  رفتن دارايي هاي 
مردم در جريان هاي مشابه مانند شبكه هاي هرمي 
در كشور و دنيا وجود دارد و انتظار مي رود همه نهادها 
و صاحبان رسانه، مسووالنه نسبت به آگاهي بخشي 
صحيح به شهروندان تالش كنند. در اين زمينه تاكيد 
مي ش��ود تاكنون هيچ گونه تصميمي براي اعطاي 
مجوز به درگاه ها و س��ايت هاي فعال خريد و فروش 
رمزارزها و بيت  كوين در كش��ور گرفته نشده و الزم 
اس��ت همگان مراقبت هاي الزم در اين خصوص را 

به عمل آورند.
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موزه نفت سوزها گرمابخش 
روزهاي زمستاني كرماني ها

موزه نفت س��وزها بع��د از موزه ه��اي »بنزين خانه« و 
»كارآموزان آبادان« و پمپ بنزين »دروازه دولت« تهران 
و همچنين موزه »نفت سبزوار« به عنوان پنجمين موزه 
در حوزه صنعت نفت در سال ۹۹ كار خود را آغاز خواهد 
كرد. ساناز باغخاني، رييس موزه نفت سوزها در كرمان 
از اين م��وزه و آثار جاخوش كرده در آن كه دربرگيرنده 
مجموعه متنوعي از اشيا و تجهيزات نفت سوز است، به 
عنوان موزه اي كم نظير در كشور و خاورميانه ياد مي كند 
و در پاسخ به چرايي تبديل اين مكان به موزه اي با عنوان 
نفت سوزها مي گويد: »از آنجا كه شهر كرمان برخالف 
ش��هرهايي همچون آبادان يا مسجدسليمان شهري 
نفتي محسوب نمي شود و صنعت نفت در دل اين شهر 
تنها به پخش و توزيع فرآورده هاي نفتي بسنده كرده 
است، موضوع نفت سوزها براي اين موزه در نظر گرفته 
شد چرا كه نفت به واسطه ابزارهاي نفت سوز همچون 
المپا، گردسوز، عالء الدين و... در زندگي مردم ملموس تر 
و قابل درك تر است.« باغخاني در ادامه از پايان عمليات 
گردآوري و چينش اشيا خبر مي دهد و مي گويد: اشيايي 
كه در اين م��وزه به نمايش درخواهن��د آمد، با همت 
كارشناسان مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت 
طي ۴ سال از مناطق مختلف از سطح كشور جمع آوري و 
يا خريداري شده اند. البته ناگفته نماند كه برخي از آنها نيز 
توسط پيشكسوتان صنعت نفت به موزه اهدا شده اند..«

پروژه PCI ذوب آهن اصفهان
پروژه سبز ملي

 پروژه تزريق پودر زغال به كوره بلند از سوي بنياد جهاني 
انرژي و انجمن مديريت سبز اروپا به عنوان پروژه سبز ملي 
انتخاب شد و گواهينامه و تنديس پروژه سبز اين بنياد 
جهاني و انجمن اروپايي به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت. 
منصور يزدي زاده، مديرعامل ذوب آهن اصفهان با اعالم 
 )PCI( اين خبر گفت: پروژه تزريق پودر زغال به كوره بلند
از س��وي مديريت HSE به انجمن مديريت سبز ايران 
)نماينده بنياد جهاني انرژي( معرفي شد كه با پيگيري و 
دفاعيات الزم توسط مديريت هاي ذي ربط و ارزيابي هاي 
انجمن مذكور، اين پروژه در رقابت با ده ها پروژه ديگر به 
عنوان پروژه سبز در سطح ملي انتخاب شد و به مرحله 
رقابت بين المللي راه يافت. با پيگيري هاي مستمر، جلسه 
ارزيابي پروژه مذكور در سطح بين المللي در تاريخ ۱۰ 
آذرماه سال جاري و با حضور ارزيابان بنياد جهاني انرژي 
برگزار شد و پروژه از منظرهاي زيست محيطي، اقتصادي، 
اجتماعي و تكنولوژي مطابق با منط��قEAST مورد 
ارزيابي قرار گرفت.بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي انجام 
شده، شركت ذوب آهن اصفهان موفق شد گواهينامه و 
تنديس بين المللي بنياد جهاني انرژي و انجمن مديريت 
سبز اروپا را براي پروژه مذكور دريافت كند. وي با تبريك 
اين موفقيت بزرگ به همه همكاران سختكوش، تاكيد 
كرد: كسب عنوان پروژه سبز براي پروژه تزريق پودر زغال 
به كوره بلند در حوزه محيط زيست شركت و حتي محيط 

زيست كشور، موفقيت چشمگيري محسوب مي شود.

بخش سلولي -مولكولي بيمارستان 
شهيد بهشتي فارس راه اندازي شد

با توجه به بروز پاندمي كرونا در س��طح جهان، مديريت 
درمان تامين اجتماعي اس��تان ف��ارس به عنوان اولين 
مديريت درمان در سطح كشور اقدام به راه اندازي بخش 
مذكور با اولويت انجام آزمايش كرونا نمودند. علم تشخيص 
مولكولي به عنوان شاخه نويني از علوم آزمايشگاهي كه 
تركيبي از علوم زيست شناسي، ژنتيك، ميكروبيولوژي و 
بيوشيمي را شامل مي شود با كمك تكثير و آناليز مستقيم 
توالي DNA و RNA به بررسي اساس ژنتيكي بيماري ها 
مي پردازد .س��رعت، دقت و حساسيت فوق العاده باالي 
روش هاي تشخيص مولكولي باعث شده تا اين روش ها به 
سرعت جايگاه مهمي در علوم پزشكي و آزمايشگاهي پيدا 
كنند و در تشخيص و درمان طيف گسترده يي از بيماري ها 
)از جمله انواع بيماري هاي ويروس��ي، ناهنجاري هاي 
كروموزومي قبل از تولد وتشخيص بيمار هاي عفوني، 
مديريت ريسك بيمار ها، بررسي تغييرات در سلول هاي 
سرطاني و ......( مورد استفاده قرار بگيرند . اقدامات انجام 
شده در اين زمينه تعيين فضاي مناسب و ايجاد تاسيسات 
مورد نياز ازجمله اتاق با فشار منفي و اتاق با فشار مثبت 
و ديگر تاسيسات مورد نياز، خريد تجهيزات مورد نياز از 
بهترين مارك ها و مدل هاي به روز جهاني شد كه بالغ بر 
بيست ميليارد ريال تجهيزات نصب و راه اندازي گرديد. 
آموزش پرسنل، رعايت نكات ايمني براي پرسنل و تهيه 
ملزومات حفاظت ش��خصي. تعريف فرآيند پذيرش و 
نمونه گيري در مكان مناسب و ايمن و حمل آنها به بخش 
مذكورو اخذ كليه مجوزها و تاييدهاي كشور بوده است. 
سرعت، دقت و حساس��يت فوق العاده باالي روش هاي 
تشخيص مولكولي باعث شده تا اين روش ها به سرعت 
جايگاه مهمي در علوم پزشكي و آزمايشگاهي پيدا كنند.

۷۰  گيگابايت اطالعات
۱۵ هزار كاربر امريكايي هك شد

اندرو توربا مديرعامل شبكه اجتماعي راستگراي گب در 
امريكا هك شدن اين شبكه و سرقت ۷۰ گيگابايت اطالعات 
۱۵ هزار كاربر آن را تأييد كرده است. به گزارش خبرگزاري 
 JaXpArO مهر به نقل از انگجت، هكري با اسم مستعار
بيش از ۷۰ گيگابايت داده را از كاربران گب س��رقت كرده 
است. بخشي از اطالعات هك ش��ده در اختيار يك گروه 
مدافع ويكي ليكس به نام دي دي او سكرت قرار گرفته كه 
معموالً يافته هاي خود را به روزنامه نگاران و محققان نيز ارايه 
مي دهد. اين اطالعات حتي داده هاي خصوصي و پست هاي 
شخصي كاربران گب را در بر مي گيرد. اين شبكه اجتماعي 
ابتدا هك شدن خود را با صدور بيانيه اي در هفته قبل انكار 
كرده بود، اما سرانجام با انتشار اطالعات غيرقابل انكار در اين 
زمينه در اينترنت مجبور به تأييد موضوع شد. گفتني است 
يك حس��اب كاربري به اسم دونالد ترامپ رييس جمهور 
سابق امريكا در گب وجود دارد، اما مشخص نيست آيا اين 

حساب توسط وي اداره مي شود يا خير.

خبر

اخبار ويژه 

نوسازي شبكه همراه
اول سيستان و بلوچستان

۲۰۰ س��ايت در ۷۶ شهر و روستاي اس��تان سيستان و 
بلوچستان تا پايان خرداد س��ال ۱۴۰۰ توسط همراه اول 
نوسازي مي شود. نوسازي شبكه تلفن همراه استان پهناور 
سيستان و بلوچستان در قالب پروژه ايمن سازي و بهسازي 
كش��وري از دو هفته گذش��ته با هدف افزايش پوشش با 
كيفيت شبكه، كاهش قطعي سايت ها و افزايش كيفيت 
و ارتقاء پايداري شبكه، آغاز شده و تا پايان خردادماه سال 
آينده ادامه خواهد داش��ت. عالوه بر نوسازي ۲۰۰ سايت 
در ۷۶ شهر و روستاي استان سيستان و بلوچستان، نصب 
سيستم تغذيه نيروي ۶ »هاب سايت« و ايمن سازي ۱۰ 
سايت پراهميت اين استان با وجود برخي مشكالت، توسط 
تيم هاي فني همراه اول، مخابرات استان و شركت نقش اول 

كيفيت )ناك( نويد آينده اي روشن براي اين استان دارد.

جهش بي سابقه خريد سيم كارت 
از سوي ايراني ها

 آمار خريد س��يم كارت در خرداد س��ال ۹۸ با يك جهش 
شديد و تغيير رفتار مشتركان مواجه شده و بر اين اساس 
آمار مذكور از ۹۳ ميليون مشترك در اسفنده ۹۷ ظرف ۳ 
ماه به يك باره به ۱۱۵ ميليون مشترك در خردادماه سال 
۹۸ رسيده است.  آمار دقيق سيم كارت هاي فعال در دست 
ايراني هاي معادل ۱۲۷ ميليون و ۶۲۴هزار و ۹۵۱ فقره است 
كه به اين ترتيب ضريب نفوذ سيم كارت در كشور را به بيش 
از ۱۵۱ درصد رسانده است.  تحليل چرايي افزايش جهشي 
خريد س��يم كارت از س��وي ايراني ها به عوامل متعددي 
مرتبط است كه برخي از اين موارد به مسائلي همچون لزوم 
مشترك بودن نام مالك حساب هاي بانكي با سيم كارت، 
ارايه خدمات قضايي، ارايه وام هاي مرتبط با كرونا به اصناف و 
سرپرستان خانوار، ارايه آموزش هاي مجازي به دانش آموزان 
و دانشجويان و خريد سيم كارت براي اين اقشار و ديگر انواع 

خدمات الكترونيكي مربوط است.

نفت پارس برگزيده
صنعت سبز كشور در سال 99

شركت نفت پارس موفق به كسب رتبه اول در استان تهران 
ودريافت تنديس سيمين به عنوان صنعت سبز كشوردر 
بيست و دومين همايش ملي واحدهاي صنعتي، معدني و 
خدمات سبز شد.شركت نفت پارس در راستاي اجرا و عملي 
كردن شاخص ها و معيارهاي تعريف شده سازمان حفاظت 
محيط زيست، با اهتمام ويژه نسبت به تدوين و هدف گذاري 
شاخص هاي عملكردي زيست محيطي در فرآيند دريافت 
جايزه صنعت سبز و ارزشيابي عملكرد زيست محيطي سال 
۱۳۹۹ توس��ط گروه ارزيابان جايزه صنعت سبز اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان تهران و دفتر ارزيابي زيست 
محيطي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، موفق به 
دريافت  »تنديس سيمين« جايزه صنعت سبز كشور در 
بيست و دومين همايش ملي واحدهاي صنعتي، معدني 
و خدمات سبز گرديد .اين تنديس توسط دكتر محمودي 
مدير كل اداره حفاظت محيط زيست به دكتر خليلي مدير 

عامل پااليشگاه نفت پارس اهدا شد.

تاكنون تصميمي براي اعطاي مجوز به سايت هاي خريدوفروش رمزارزها در كشور گرفته نشده است

هجوم مردم به بازار بيت كوين، صداي مسووالن را درآورد

آقای صادق علی بیگی دارای شناس�نامه ش�ماره271به شرح دادخواست به 
کالسه1186/99/5از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی علی بیگی فرزند جوانمیر و هاجر به شناسنامه 
شماره58در تاریخ 1399/9/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-قمر علی بیگی فرزند جاسم به شناسنامه 9696 متولد 1320همسر متوفی

2-فریده علی بیگی فرزند علی به شناسنامه11310متولد 1348 فرزند متوفی
3-جعفر علی بیگی فرزند علی به شناسنامه 112متولد1351فرزند متوفی

4-مریم علی بیگی فرزند علی به شناسنامه15862متولد1356فرزند متوفی
5-صادق علی بیگی فرزند علی به شناسنامه271متولد1359 فرزند متوفی

6-سحر علی بیگی فرزند علی به شناسنامه400متولد1364فرزند متوفی
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزب�ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد 
از تاریخ نشر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

مجم�ع صن�دوق س�رمایه گذاري مش�ترك نقش 
جهان م�ورخ 1399/01/20 و بموجب مجوز ش�ماره 
121/111522 م�ورخ 1399/02/20 س�ازمان بورس و 

اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بند 11 امیدنامه صندوق در خصوص نحوه اطالع رساني 
مطابق بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 
سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت: 
- همچنین روزنامه كثیراالنتش�ار صندوق روزنامه 
دنیاي اقتصاد مي باش�د و تمامي اطالعیه ها و موارد 
تعیین شده در اساسنامه صندوق كه الزم است جهت 
اطالع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه كدال 

منتشر مي شود. 

 صندوق سرمايه گذاري مشترك
 نقش جهان 

آگهي تغييرات صندوق سرمايه گذاري 
 مشترك  نقش جهان به شماره ثبت 3۰۵34 

و شناسه ملي ۱۰32۰832۷29 
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/19 
و بموجب مجوز 122/63361 مورخ 1399/02/08 
س�ازمان ب�ورس و اوراق به�ادار تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
بند 13 امیدنامه صندوق در خصوص نحوه اطالع رساني 
مطابق بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 
سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت: 
- همچنین روزنامه كثیراالنتش�ار صندوق روزنامه 
تعادل مي باش�د و تمامي اطالعیه ه�ا و موارد تعیین 
شده در اساسنامه صندوق كه الزم است جهت اطالع 
عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه كدال منتشر 

مي شود. 

 صندوق سرمايه گذاري
 درآمد ثابت سرآمد

 آگهي تغييرات صندوق سرمايه گذاري 
 درآمد ثابت سرآمد به شماره ثبت 4۱۱3۱ 

و شناسه ملي ۱4۰۰6634۷36
مجمع صندوق سرمایه گذاري بانك گردشگري مورخ 
1399/01/18 و بموج�ب مجوز ش�ماره 121/110613 
مورخ 1399/02/09 س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بند 12 امیدنامه صندوق در خصوص نحوه اطالع رساني 
مطابق بخشنامه شماره 12010065 مورخ 1398/10/02 
سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:

- همچنین روزنامه كثیراالنتش�ار صندوق روزنامه 
دنیاي اقتصاد مي باش�د و تمامي اطالعیه ها و موارد 
تعیین شده در اساسنامه صندوق كه الزم است جهت 
اطالع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه كدال 

منتشر مي شود. 

 صندوق سرمايه گذاري 
بانك گردشگري

آگهي تغييرات صندوق سرمايه گذاري 
بانك گردشگري به شماره ثبت 2۷83۷ 

و شناسه ملي ۱۰32۰6۰۰۷88 



تعادل-  گروه تجارت| 
برگزيدگان بخش خصوصي س��ال ۹۹ در جشنواره 
امين الضرب معرفي ش��دند. كس��اني كه در تمامي 
اين س��ال ها به گفته خودش��ان با تمامي چوب هايي 
كه دولتمردان الي چرخش��ان گذاشتند، جا نزدند و 
كارآفريني كردند. هرچند مس��ير حركتشان پر بود 
از موانع و دس��ت ان��داز اما آنها وقعي به اين ش��رايط 
سخت نگذاشته، ماندند، ايستادند تا از نو بسازند. آنها 
از كم لطفي ها گفتند؛ اينكه هيچ گاه ديده نشدند اما 
هركدامشان تبديل شدند به معماران سازندگي. وقتي 
»جمشيد بردبار« برنده نشان امين الضرب، اين جمله را 
بر زبان راند كه » دولت بخش خصوصي را بيمار مي داند 
و خود را طبيب، اما بي آنكه ما را ديده باشد و درد ما را 
شنيده باشد و از بيماري ما پرسيده باشد براي بهبود ما 
نسخه مي پيچد.« مورد تشويق ممتد حضار قرار گرفت، 
گويا سخن اصلي را گفته باشد. آري يك فعال اقتصادي 
چگونه مي تواند با سياست گذاري ها و نسخه هاي غلط 
مسير توسعه را بپيمايد. تا مادامي كه بخشنامه هاي 
زائد و قوانين سختگيرانه هست، تا مادامي كه فعاالن 
اقتصادي ناچار باشند در يك فضاي بسته فعاليت كنند؛ 
حتي با وعده چند باره پايان سختي ها و آمدن روزهاي 
خوب چرخ اقتصاد، صنعت وتج��ارت خوب نخواهد 
چرخيد. همانطور كه رييس اتاق تهران تاكيد كرد كه 
باسياست هاي پوپوليستي فقط فساد بازتوزيع مي شود 
و دالرهاي اين مملكت سر از خارج در مي آورند. آن هم 
در شرايطي كه پاي تحريم روي گلوي اقتصاد و فعاالن 
اقتصادي قرار گرفته است. به گفته خوانساري، »اگر 
صد س��ال قبل قحطي بود، امروز تحريم اس��ت؛ اگر 
وبا بود، امروز كرونا اس��ت؛ اگر بي ثباتي سياسي بود، 
امروز بي برنامگي اقتصادي است و اگر ديوان ساالري 
بود، امروز بروكراس��ي دايم و گس��ترده است.« با اين 
توصيف، دواي درد اقتصاد كشور، شكل گيري اعتماد 
بين دولت و بخش خصوصي و تبديل تعارض منافع به 
تعامل سازنده است كه به مسير توسعه ايران سرعت 
مي بخشد. خوانساري هشدار داد كه در پس اين فضاي 
سياسي از بخش كارآفريني كشور غبارزدايي كنيم و 
بايد به سياست گذاران هش��دار دهيم كه امروز زمان 
آن نيس��ت براي پيروزي يك جناح سياسي، از هيچ 
بي اخالقي دريغ نكنيم، در يك مبارزه انتخاباتي ديگران 
و نظام را تخريب كنيم و براي منفعت شخصي، مصلحت 

يك ملت را ناديده بگيريم.

هشداربهسياستگذاران
اتاق بازرگاني ته��ران براي پنجمين س��ال متوالي، 
جش��نواره كارآفرين��ي خود موس��وم به »مراس��م 
امين الض��رب« را برگزار كرد، مراس��مي كه در حال 
تبديل ش��دن به يك برند ملي بخ��ش خصوصي در 
معرفي كارآفرينان برتر و فعاالن اقتصادي ارزش آفرين 
و نوآور و پژوهش��گران و اقتصاددانان مروج فرهنگ 
اقتصاد بخش خصوصي است. مس��عود خوانساري، 
رييس اتاق بازرگاني تهران در اين مراس��م، به عنوان 
نخستين سخنران در اظهاراتي عنوان كرد: هر اندازه 
كه كارآفرينان خارجي در كش��ور ما تبديل به ستاره 
ش��ده اند، اما كارآفرينان ايراني اين جايگاه را ندارند؛ 
اگرچه بخش خصوصي تاريخ بلن��دي در ايران دارد، 
اما به همان نس��بت م��ورد احترام نب��وده  و گاهي به 

سبب خطاهاي ديگران تكفير ش��ده است. به گفته 
رييس اتاق بازرگاني تهران، در ۲۰ سال گذشته و طي 
افزايش درآمدهاي نفتي و حيف و ميل اموال، تكفير 
كارآفرينان كشور به اوج خود رسيده درحالي كه كشور 
نيازمند حضور فعاالن اقتصادي است چرا كه فعاالن 
اقتصادي مي توانند هم به اش��تغالزايي و هم به بهبود 
معيش��ت مردم كمك كنند؛ آن هم در شرايطي كه 
پاي تحريم روي گلوي اقتصاد كشور قرار گرفته است. 
او در ادامه تاكيد كرد كه، در اين دوران پيچيده، بخش 
خصوصي ايستاده است، اجازه نداده چرخ كارخانه ها 
از كار بيفتد و بيكاري و ناامني در جامعه افزايش يابد، 
درحالي كه بس��ياري از نوآوران به سبب فساد ارزي، 
ثروتي به دست آورده اند، آن را به خارج از كشور برده 
و تبديل به خانه و ويال كرده اند. اما در چنين شرايطي 
بخش خصوص��ي دغدغه مند س��نگر را خالي نكرده 
و در حال مبارزه براي بقاس��ت. رييس اتاق بازرگاني 
تهران ادامه داد: دس��ت اندازي به بيت المال در حالي 
است كه در اين ليست بلند باالي مفسدان اقتصادي، 
كمتر نامي از كارآفرينان شناسنامه دار آمده اما در پِس 
فضاي پوپوليستي كه در اظهارات مسووالن به گوش 
مي رسد، تر و خشك را با هم سوزانده و به ريز و درشت 
اتهام مي بندند. فس��اد ناشي از »سياست گذاري هاي 
غلط دولتي، توزيع ارز رانتي، صدور بخش��نامه هاي 
متع��دد، اصرار ب��ه توزيع ياران��ه غيرهدفمند، برهم 
زدن رقابت، افزايش واگذاري هاي غيركارشناس��ي و 
بازپس گيري غيركارشناس��ي اموال واگذار ش��ده به 
بازتوزيع چرخه فساد در كش��ور« كمك كرده است. 
حاصل اين وضعيت، ظهور افراد و شركت هاي جعلي و 
وابسته به اين نهاد و آن ارگان و سوءاستفاده كنندگاني 
كه نام كارآفريني را مخدوش و جامعه را بدبين كرده اند، 
بوده كه در حال ماهي گرفتن از آب ِگل آلود هستند. 
او در بخش��ي از س��خنان خود به اين موضوع اش��اره 
كرد كه، وظيفه داريم در پس اين فضاي سياس��ي از 
بخش كارآفريني كش��ور غبارزدايي كني��م و بايد به 
سياست گذاران هشدار دهيم كه امروز زمان آن نيست 
براي پيروزي يك جناح سياس��ي، از هيچ بي اخالقي 
دريغ نكنيم، در يك مبارزه انتخاباتي ديگران و نظام 

را تخريب كنيم و براي منفعت ش��خصي، مصلحت 
يك ملت را ناديده بگيريم. رييس اتاق بازرگاني ايران 
تأكيد كرد: از تجاري كه در شرايط فعلي مشغول به كار 
هستند، بايد به عنوان تجار تاريخي ايران ياد شود؛ اگر 
صد سال قبل قحطي بود، امروز تحريم است و اگر وبا 
بود، امروز كرونا است و اگر بي ثباتي سياسي بود، امروز 
بي برنامگي اقتصادي اس��ت و اگر ديوان ساالري بود، 
امروز بروكراسي دايم و گسترده است. امروز شكل گيري 
اعتماد بين دولت و بخش خصوصي و تبديل تعارض 
منافع به تعامل سازنده، به مسير توسعه ايران سرعت 
مي بخشد. از شرق تا غرب زمين، هيچ اقتصادي بدون 
توجه به بخش خصوصي توسعه نمي يابد. خوانساري 
در پايان س��خنان خ��ود اين نكته را ي��ادآوردي كرد 
كه  برگزاري مراس��م امين الضرب با اين هدف بود كه 
الگوهاي واقعي در اختيار نسل جوان كشور قرار گيرد. 
همچنين كارآفرينان��ي كه با نااميدي پايه كار خود را 
گذاشته و با ميهن دوستي موانع را پشت سر گذاشته اند، 
مورد تقدير قرار گيرند. بخش خصوصي، مولد، ملي و 
بالنده مي تواند در فراز اقتصاد ايران براي دستيابي به 
توس��عه پايدار قرار گيرد و اين مهم با همت جمعي و 

احياي اعتماد عمومي امكان پذير است.

وعدهپايانسختيها
در بخش ديگري از اين مراسم، معاون اول رييس جمهور 
براي ايراد سخنراني پشت تريبون قرار گرفت. اسحاق 
جهانگيري، در جمع فع��االن اقتصادي نويد روزهاي 
خوب را داد و اين جمله را طي چندين مرتبه تكرار كرد 
كه »روزهاي خوبي پيش  روي كشور است.« او اظهار 
كرد: اگر مدام از مش��كالت بگويي��م و موانع را مطرح 
كنيم دليل ندارد كه به عنوان نمونه و برتر باشيم افرادي 
هستند كه از مشكالت صحبت كنند و مشكل نبوده 
را ب��وده كنند و به آن بپردازند، حرف نزده را زده كنند 
و به آن بپردازند و دروغ بس��ازند و براساس دروغي كه 
مي سازند روي آن تحليل و ارزيابي كنند براساس يك 
مطلب ناصحيح، اما توليد كننده و صنعت گر همواره 
كار س��ازندگي و آينده خوب را براي كشور ترسيم   و 
از دل مشكالت خوبي را ترسيم مي كند وگرنه نامش 

صنعت گر نيست. صنعت گر از دل سختي ها كارهاي 
ن��و و مهمي را انج��ام مي دهد و به ي��ادگار مي گذارد 
و با اين كار مي گويد كه مي ش��ود از دل س��ختي ها و 
ويراني ها عمران و آبادي را براي كشور رقم زد و حتما 
صنعتگران اينگونه هستند. معاون اول رييس جمهور 
افزود: ما االن در اين شرايط سخت حتما اگر بخواهيم 
در رابطه با صنعت و توليد كشور بحث كنيم جايي كه 
آمريكايي مي خواستند آن را زمينگير كنند اما با همه 
مشكالت يك عده ايستاده اند و آن را سرپا گذاشته اند. 
روزه��اي خوبي را پيش رو مي بيني��م و فكر مي كنم 
كه اين سختي ها تمام مي ش��ود و حتما آينده بسيار 
خوبي خواهيم داش��ت و نسل جوان با تجربه اي كه از 
صنعت گران و نسل كار كشته تر ياد مي گيرد و با اين 
تجربيات مي توانيم مشكالت را هم پشت سر بگذاريم. 
در ادامه، پيروز حناچي، ش��هردار تهران هم به عنوان 
ديگر سخنران اين مراسم با اشاره به اينكه كارآفرينان 
سرمايه هاي كشور هستند، گفت: حكومت هايي كه از 
مردم فقير خراج دريافت مي كنند، تيشه به ريشه خود 
مي زنند.مقصود اين است مردمي كه ثروتمند مي شوند 
از جيب خ��ود براي جامعه خ��رج مي كنند. حناچي 
در بخش ديگري از س��خنانش، مذاكراتي را كه ميان 
شهرداري تهران و پارلمان بخش خصوصي پايتخت 
براي همكاري هاي مشترك صورت گرفته، مورد اشاره 
قرار داد و ابراز اميدواري كرد كه اين همكاري به نتايج 

مطلوبي منتهي شود.

جايزهامينالضرببهچهكسانيرسيد
در ادامه اين مراسم پيشكسوتان صنعت كشور معرفي و 
نشان و تنديس امين الضرب را دريافت كردند. »جمشيد 
بردبار« مديرعامل شركت الكترونيك افزارآزما نيز در 
اين مراسم با راي هيات داوران، اليق دريافت نشان و لوح 
امين الضرب را دريافت كرد. او در سخنان كوتاهي، ابراز 
اميدواري كرد كه صدور بخش��نامه هاي متعدد دولتي 
عليه بخش  خصوصي و فعاالن كسب و كار كشور به پايان 
برسد. او افزود: دولت بخش خصوصي را بيمار مي داند و 
خود را طبيب مي شمارد. بعد بي آنكه ما را ديده باشد و 
درد ما را شنيده باشد و از بيماري ما پرسيده باشد براي 
بهبود ما نسخه مي پيچد. »محمد احراميان« بنيان گذار 
و رييس هيات مديره فوالد يزد، ديگر دريافت كننده لوح و 
نشان امين الضرب بود. او نيز در سخنان كوتاهي، خواستار 
پايان ده��ي مداخ��الت دولت در اقتصاد ش��د. از ديگر 
پيشكسوتان صنعت كه در پنجمين دوره نشان و تنديس 
امين الضرب از س��وي هيات داوران اليق دريافت نشان 
امين الضرب شدند »اكبر الجورديان«، از بنيان گذاران 
گروه صنعتي بهشهر، »رضا تهرانچي« بنيانگذار كارخانه 
ويتانا و خالق بيسكوييت مادر و »غالمرضا ذواالنواري« 
از كارآفرينان صنعت فرش دستباف و گبه و بنيان گذار 
موسس��ه فرش ذوراالنواري بودن��د. همچنين در اين 
مراسم، دو نفر از پيشكسوتان عرصه صنعت و كارآفريني 
»تنديس امين الضرب« را دريافت كردند. »محمدرضا 
انصاري«، بنيان گذار شركت كيسون و »رضا حميدي« 
بنيان گذار گروه صنعتي مش��هد از دريافت كنندگان 
اين تنديس بودند. اما در مراس��م امسال، يكي از ورزاي 
سابق نيز موفق به دريافت نش��ان امين الضرب شد. او 
»محمدرض��ا نعمت زاده« بود كه به عن��وان مدير برتر 
صنعتي معرفي و نشان و لوح امين الضرب را دريافت كرد.
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در سفر يك روزه محمد مخبر و امضاي 
تفاهمنامه با استانداري اعالم شد 
ايجاد۲۳هزارشغلجديد

دراستانقم

تفاهمنامه اي به ارزش ۳۰۰۰ ميليارد تومان بين ستاد 
اجرايي فرمان امام و استانداري قم، براي اجراي طرح هاي 
اش��تغالزايي، احداث مس��كن و احي��اي كارخانه هاي 
تعطيل شده امضا شد. محمد مخبر رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام صبح ديروز سه شنبه در سفري يك روزه وارد 
استان قم شد. در ابتداي اين سفر رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام و استاندار قم، تفاهمنامه همكاري براي اجراي 
4هزار طرح به ارزش ۳۰هزار ميليارد ريال در زمينه اجراي 
طرح هاي عمراني، ا شتغالزايي، دانش بنيان و حمايتي 
امضا كردند كه از اين محل طي سه سال ۲۳ هزار شغل در 
استان قم ايجاد خواهد شد.محمد مخبر در آيين امضاي 
اين تفاهمنامه گفت: اولويت ستاد رفع مشكل بيكاري 
و ايجاد اشتغال در مناطق محروم است. او افرود: ۲۶۰۰ 
ميليارد تومان از اين بودجه صرف ايجاد طرح هاي خرد 
و خانگي، طرح هاي اجتماع محور و دانش بنيان خواهد 
شد و 4۰۰ ميليارد تومان هم صرف احياي كارخانه ها و 
بنگاه هاي اقتصادي نيمه تعطيل و تعطيل شده خواهد 
شد.بهرام سرمست استاندار قم نيز در اين مراسم گفت: 
حضور دكتر مخبر و مديران ستاد اجرايي فرمان امام در 
هر استاني، موجب بركت و آباداني بوده و خوشحاليم كه 
باحمايت اين دوستان، به زودي شاهد موجي از تحول 
و محروميت زدايي در قم خواهيم بود.در ادامه اين سفر 
يك روزه، عمليات اجرايي احداث بزرگ ترين كارخانه 
»توليد پارچه چادر مش��كي« در قم با سرمايه گذاري 
11۳۰۰ميليارد ريالي س��تاد اجرايي فرمان امام آغاز 
شد.با راه اندازي اين مجموعه ضمن ايجاد ۲۰۰۰ شغل 
مستقيم و غيرمستقيم، س��االنه 1۸ ميليون مترمربع 
چادرمش��كي توليد و واردات اين محص��ول پركاربرد 
كاهش قابل توجه��ي پيدا خواه��د كرد.آغاز عمليات 
احداث 1۸۰۰ واحد مسكوني پروژه بركت در پرديسان، 
بهره برداري از ۸۰۰ طرح اش��تغال  اجتماع محور بنياد 
بركت با سرمايه گذاري ۸۲4 ميليارد ريالي و ايجاد ۲4۰۰ 
شغل، اهداي بسته هاي معيشتي، جهيزيه و نوشت افزار 
به خانواده هاي نيازمند به ارزش 1۰۶ ميليارد ريال و ده ها 
طرح عمراني و اقتصادي از ديگر بخش هاي سفر يك  روزه 

رييس ستاد اجرايي فرمان امام بود.

دعوايفوالديهاونورديها
بهمامرتبطنيست!

سرپرس��ت معاونت ام��ور مع��ادن وزارت صمت گفت: 
اختالفات بين فوالدي ها و نوردي ها چن��دان به وزارت 
صمت مربوط نمي شود اما ما به دنبال برنامه ريزي در اين 
حوزه هستيم. اردشير سعد محمدي سرپرست معاونت 
امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت در نشس��تي 
خبري درباره اختالفات بين توليدكنندگان باالدست و 
پايين دست زنجيره فوالد اظهار داشت: برخي اتفاقات به 
وزارت صمت ارتباطي ندارد اما همه تيرها به وزارتخانه به 
عنوان يك پيشاني اصابت مي كند.  وي افزود: ارزيابي بازار 
نشان مي دهد كه توليد شمش توسط شركت هاي بزرگ 
همچون فوالد خوزس��تان و فوالد خراس��ان همچنين 
توسط دارندگان كوره هاي القايي به عنوان توليدكنندگان 
كوچك انجام مي شود. گاهي مد نظر بازار، كيفيت توليدات 
شركت هاي بزرگ است، به همين دليل كيفيت كوره هاي 
القايي براي معامله در بازار دچار تنش مي شود.  وي ادامه 
داد: طي يك ماه و نيم گذشته نرخ تعيين كننده قيمت 
فوالد، مس، س��رب، روي و … ك��ه در بازارهاي جهاني 
تعيين مي شود، بايد ضربدر قيمت ارز در سامانه نيما شود؛ 
نحوه محاسبه نرخ ارز در سامانه نيما نيز بر اساس ميانگين 
نرخ در يك ماه گذش��ته اس��ت به گون��ه اي كه حتي در 
برهه اي از زمان، نرخ ارز در بازار ارزان تر از نيما بود، بنابراين 
نوردكاراني كه محصوالت خود را از بورس مي خرند، بايد 
قيمتي بر اساس نرخ جهاني ضربدر از نرخ نيما بپردازند 
كه اين مساله موجب شده نوردكار در بازار دچار مشكل 
شود. س��عد محمدي اظهار داشت: نيازمند يك شرايط 
شناور براي تصميم سازي چه در حوزه عوارض و چه در 
تعيين قيمت هستيم كه در اين راستا با بانك مركزي نيز 
رايزني هايي خواهيم كرد. همچنين فردا با فعاالن حوزه 
فوالد جلسه اي براي هم انديشي و دريافت نقطه نظرات اين 
افراد در وزارتخانه برگزار خواهد شد. ما بايد برنامه را درست 
كنيم تا بازار به سمتي كه مد نظر اقتصاد است، حركت كند. 
سعد محمدي همچنين در خصوص اعتراض سيماني ها 
در مورد  قيمت گذاري محصول نيز گفت: با توجه به اينكه 
در ماه هاي گذشته برق واحدها دچار مشكل شد و توليد 
سيمان كاهش يافت، قيمت نيز باال رفت. آيا اين مساله به 
وزارت صمت مربوط است؟ همچنين بايد بررسي شود كه 
آيا اين كاهش توليد واقعاً مربوط به برق بوده است؟ اينكه 
قيمت سيماني كه به دست مصرف كننده مي رسد با آن 
قيمتي كه توليدكننده مي فروشد، فاصله معناداري دارد، 
بايد بررسي شود و اين وضعيت را درست كرد. وي با اشاره 
به ماشين آالت و تجهيزات دپو شده در گمرك نيز گفت: 
ماشين آالتي در گمرك هستند كه ثبت سفارش شدند 
اما به دليل مش��كالت ارزي ترخيص نشدند. امروز براي 
اين موضوع اقدام مي شود؛ اجازه وزير صادر شده تا بتوانند 
اين كاالها را آزاد كنند. واردكنندگان ارز اين ماشين آالت 
را خودش��ان تأمين كرده اند و اين ماشين آالت در داخل 
ساخته نمي شوند. وي تصريح كرد: بايد تا سال 14۰4، 
۵۵ ميليون تن فوالد توليد كنيم بنابراين نياز اس��ت تا 
توليد سنگ آهن خود را افزايش دهيم و اين موضوع نياز 
به ماشين آالت دارد اما در مورد ماشين آالتي كه در داخل 

توليد مي شوند اجازه ورود داده نمي شود.

توزيعكاالهايشبعيداز۲0اسفند
فارس| به نق��ل از اتاق اصناف تهران، محمدصادق 
مفتح، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در يك 
برنامه خب��ري با بيان اينكه هيچ كمب��ودي در بازار 
نيست، گفت: با اصالح نظام توزيع و توزيع كاالهاي 
ش��ب عيد در شبكه منتخب، اجناس با قيمت هدف 

و مصوب به دست مصرف كنندگان خواهد رسيد.
قائم مقام وزير صمت گفت: زماني قيمت هدف اتفاق 
مي افتد و كاال با قيمت مصوب به دست مصرف كننده 
خواهد رس��يد كه توزيع مناسب كاال در سطح كشور 
اتفاق بيفتد. مفتح با اشاره به ذخيره سازي 4۰ هزار 
تن ميوه براي شب عيد بيان كرد: از ۲۰ اسفند براي 
مقاطع ش��ب عيد و رمضان از طريق شبكه منتخب 
توزيع، فروشگاه هاي منتخب و اصناف امين كاالهاي 
ضروري شب عيد را به طور منظم توزيع خواهيم كرد 
و اميدواريم توزيع پيوس��ته و كافي كاال در اين شبكه 
منتخب در دراز م��دت تاثيرش را در ب��ازار و كنترل 
قيمت ها بگذارد و خواهد گذاشت. مفتح با بيان اينكه 
بايد زمينه ها و عوامل اصلي بروز تخلف و گرانفروشي 
از بي��ن برود گفت: درصد كمي هس��تند كه مرتكب 
گرانفروشي مي شوند و دليل آن يكي اجبار است كه فرد 
از روي اجبار مرتكب تخلف مي شود و دليل ديگرش 
اينكه حس مي كند نظارتي وجود ندارد. قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگان��ي در خصوص فروش اجباري 
كاال و كاالي س��رباري هم گفت: اگر شركت پخشي 
كاال يا كاالهايي را به اجبار بفروش��د يا فروش كااليي 
را منوط به خريد كاالي ديگري كند تا لغو پروانه اش 
خواهيم ايستاد و به عنوان مخل نظام اقتصادي قابل 
پيگرد است. قاس��م نوده فراهاني رييس اتاق اصناف 
تهران هم در ادامه  گفت: اگر عرضه و تقاضا هماهنگ 
باش��د در بازار مشكلي پيش نخواهد آمد. وي با اشاره 
به تشديد بازرسي ها و نظارت اصناف و تعزيرات براي 
برخورد با گرانفروش��ي هاي احتمالي افزود: به همه 
اصناف ابالغ كرده ايم ك��ه حق ندارند كااليي را بدون 
فاكتور بخرند براي اينكه ضرايب سود هر صنف معين 
است و نمي توانند از آن تخلف كنند. رييس اتاق اصناف 
تهران همچنين با بيان اينكه امسال نمايشگاهي نداريم 
گفت: به جاي برگزاري نمايشگاه ها، فروش فوق العاده 
را از طريق اصناف برگزار مي كنيم كه اگر رضايت اكثر 
مردم جلب شود ديگر بساط برگزاري نمايشگاه هاي 

عيد را براي هميشه جمع مي كنيم.

افزايشتوزيعمرغبانرخمصوب
درسطحخردهفروشي

تسنيم| سالمي، مديركل پشتيباني امور دام استان 
تهران گفت: تاكنون مرغ گرم تنه��ا از طريق ميدان 
بهمن بين خرده فروشي ها توزيع مي شد، اما از امروز 
توزيع مرغ به خرده فروشي ها در ميدان تره بار پيروزي 
آغاز شده و از فردا هم در ميدان تره بار تهرانپارس اين 
توزيع آغاز مي شود، هفته آينده نيز سردخانه هشت 
شهريور واقع در غرب تهران توزيع عمده مرغ را براي 
خرده فروشي ها آغاز مي كند. سالمي گفت: همچنين 
عالوه بر افزايش مراكز توزيع، ميزان توزيع نيز كه قبال 
4۰۰ ت��ن در روز بود به ۸۰۰ تن در روز براي مرغ گرم 
افزايش مي يابد. مديركل پش��تيباني امور دام استان 
تهران افزود: از سوي ديگر از امروز توزيع مرغ منجمد 
نيز آغاز شده و روزانه بين ۳۰۰ تا 4۰۰ تن مرغ منجمد 
نيز توزيع خواهد ش��د. سالمي گفت: براي تامين نياز 
مرغ در تهران ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن مرغ كه از ساير استان ها 
وارد تهران مي شوند از طريق كشتارگاه ها بين مراكز 
عرضه توزيع مي شود. او گفت: با توجه به افزايش ميزان 
توزيع همچنين مراكز توزيع، از هفته آينده قيمت مرغ 
به نرخ مصوب ۲۰ هزار و 4۰۰ تومان در تمامي مراكز 
عرضه مي شود. گفتني است در حال حاضر براساس 
مش��اهدات ميداني در خرده  فروشي ها مرغ تا قيمت 
كيلويي ۳4 هزار تومان نيز عرضه مي شود و براي خريد 
مرغ با قيمت مصوب در ميادين ميوه و تره بار صف هاي 
طوالني وجود دارد و اين براي چندمين بار در هفته هاي 
اخير است كه مسووالن وزارت جهاد كشاورزي وعده 

رسيدن مرغ به نرخ مصوب را مي دهند.

قيمتهركيلوگرمقارچ
به۲4900تومانرسيد

ايلن�ا| مه��دي رجب��ي، ريي��س انجم��ن صنفي 
پرورش دهندگان قارچ ضمن تكذيب كاهش مصرف 
قارچ در كش��ور در دوران كرونا اظهار كرد: آمار، اعداد 
و نرخ هاي ارايه ش��ده از جانب برخي از اعضاي انجمن 
در خصوص كاهش مصرف قارچ در دوران كرونا كذب 
است، همچنين اعداد اعالم شده درباره زيان باالي روزانه 
پرورش دهندگان قارچ نيز صحت ندارد. رجبي با تاكيد 
بر اينكه انجمن تهديد كرونا را به فرصت تبديل كرده 
است، افزود: انجمن از ابتداي شيوع كرونا با استفاده از 
تبليغات مداوم و مستمر در رسانه ملي و انجام كارهاي 
ميداني در خصوص معرفي مزاياي قارچ و آگاه سازي 
هموطنان در راستاي حفظ سالمت عمومي و تقويت 
سيس��تم ايمني بدن افراد با مصرف قارچ و همچنين 
خريد تضميني محصول مازاد بر تقاضا به صورت روزانه 
زمينه افزايش مصرف و توليد قارچ را فراهم كرد. به گفته 
رجبي؛ آمار و مستندات نهادهاي دولتي و ذي صالح در 
حوزه صدور پروانه هاي بهره برداري نشان مي دهد تقاضا 
براي صدور مجوز احداث واحد تولي��د قارچ و  اجراي 
طرح هاي توسعه واحدهاي قديمي افزايش يافته است. 
وي قيمت عرضه قارچ در غرف سازمان هاي ميادين و 
تره بار با نرخ مصوب به ازاي هر كيلوگرم ۲4۹۰۰۰ ريال 
اعالم كرد. وي با اشاره به اينكه ارايه آمار غيركارشناسي 
و اظهارنظرهاي بدون آگاهي  رفتار غيرحرفه اي است، 
اظهار كرد: اي��ن رفتارهاي غيرحرفه اي نه تنها زمينه 
ساز توس��عه نيست بلكه موجب تخريب صنعت رو به 
رشد قارچ در كشور خواهد شد. رجبي شرايط كنوني 
بازار قارچ را مويد ش��رايط مناسب و ايده آل صنعت و 
صنف قارچ در بازار كش��ور و نرخ فروش سودآور براي 

توليدكنندگان قارچ دانست.

در مراسم اعطاي جوايز امين الضرب به فعاالن اقتصادي برگزيده تاكيد شد 

غبارزدايي از چهره بخش خصوصي 

 واژه هايي كه  فريبكارند

ماليات ستاني فراموش شده

چشمان منتظر بازنشستگان تامين اجتماعي

 ب��ا واقعيتي نگران  كنن��ده و تأس��ف  برانگيز مواجه 
مي ش��ويم. خودكفايي ت��ا وقتي صرفًا ي��ك »ايده 
محتمل« است، هيچ خطري ندارد، اما وقتي تبديل 
به ارزش مي شود، مي تواند باعث بزرگ ترين آسيب  ها 
شود، مسير كاميابي يك ملت را به طور جدي به خطر 
اندازد و به بيراهه برد؛ و از همه مهم تر و تلخ  تر اينكه 
مي تواند منابع، س��رمايه ها و دارايي هاي يك ملت را 
هدر دهد. همه اينها يعني ممكن است »خودكفايي« 
نه ارزش، بلكه ضدارزش باشد. اما چرا چنين است؟ 
بزرگ ترين سوء برداشتي كه باعث شده است چنين 
تصور اش��تباهي درباره »خودكفايي« پديد  آيد اين 
اس��ت كه هدف اصلي اقتصاد گم شده است. هدف 
اقتصاد »توليد« نيست، بلكه »ايجاد ثروت« است و 
اگر »توليد« اهميت دارد براي اين است كه »منجر 
به ثروت« مي ش��ود. اين يعني، آنچ��ه مايه كاميابي 
يك جامعه اقتصادي مي ش��ود، اين است كه ثروت 

بيشتري توليد كند و در اين ميان، »توليد« صرفا ابزار 
ثروت سازي است. به اين ترتيب »توليد« خود ارزشي 
ثانويه يا درجه  دو دارد و تقدم با ثروت  س��ازي است. 
اگر توليد به ثروت  سازي منجر نش��ود، توليد امري 
بيهوده است، زيرا »عدم ثروت سازي« قطعًا به معناي 
سوزاندن داشته هاست. اگر توليدي صورت گيرد و در 
پي آن ثروت افزون نشود، حتمًا در اين ميان چيزي 
سوخت شده است: ماده اوليه، سرمايه، زمان، نيروي 
انس��اني و غيره. توليد تنها زماني ارزش و ارزشمند 

است كه به افزايش ثروت بينجامد. 
اما چه چيزي در اين ميان تعيين مي كند آيا توليدي 
منجر به ثروت شده اس��ت يا نه؟ جواب ساده است: 
»ب��ازار«. ب��ازار معيار روش��ني براي اين اس��ت كه 
مشخص شود آيا توليد س��ودآور )يعني ثروت ساز( 
بوده اس��ت يا نه. اگر كااليي توليد شود و بتوان آن را 
در بازار )داخلي يا خارجي، دور يا نزديك( به قيمت 

تمام  ش��ده پايين  تري تهيه كرد، يعني آن توليد به 
س��وددهي منجر نشده و عدم س��وددهي به معناي 
ثروت سوزي است. )اين كه در اين جور مواقع جوامع 
اقتصادي، يعني حاكميت ها، با مداخله در بازار سعي 
مي كنند بازي مغلوب��ه را عوض كنند، بحث ديگري 
است كه نقد آن كتابي مي طلبد.( در نهايت آن چيزي 
كه بهره وري باالتر و در نتيجه رفاه به همراه مي آورد، 
ثروت سازي است. اما خودكفايي ترتيب اولويت بندي 
ميان »ثروت  سازي« و »توليد« را معكوس مي كند. در 
ايده خودكفايي اصل بر »توليد« است، حتي اگر اين 
توليد ثروت سوز باشد. خودكفايي راستين اين است 
كه جامعه اقتصادي آنقدر ثروت بسازد كه بتواند هر 
كااليي را بخرد، نه اينكه آن را گران تر توليد كند، زيرا 
با اين كار سرمايه اي �� سرمايه به همه معاني آن �� 
كه بايد صرف ثروت سازي مي شد تا توان توليِد كل 
را باال ببرد، صرف توليد كااليي شد كه توليد آن جز 

ضرر چيزي در بر نداشته است. هر جامعه اقتصادي 
بايد اص��ل را بر ايجاد ث��روت بگذارد، زي��را با ثروت 
بيشتر امكانات بهتري را براي توليد ارزان  تر به دست 
مي آورد و با توليد ارزان  تر مي تواند از پس رقبا برآيد 
و بنيه اقتصاد خود را )كه اساس توليد است( تقويت 
كند. اگر از اين منظر بنگريم، مفهوم »خودكفايي« 
وقتي به يك ارزش تبديل مي ش��ود، اختاللي جدي 
در راه ثروت س��ازي )كه ارزش مطلق اس��ت( ايجاد 
مي كند. البته احتماال مي  دانيد كه مفهوم خودكفايي 
در اقتصاد جنگي ريشه دارد و متعلق به زماني است 
كه روابط بين المللي به هر دليلي مختل شده است. 
معضل به وي��ژه زماني پديد مي آي��د كه اين مفهوم 
جنگي خود را از ش��رايط جنگي ج��دا مي كند و به 
اصلي اساسي، هميش��گي و مطلق تبديل مي شود. 
در اين زمان اس��ت كه مديراني به اسم خوش طنين 

»خودكفايي« تيشه به ريشه اقتصاد مي زنند.

از س��وي ديگر اگر افراد قصد دور زدن قانون را داشته 
باشند نيز با توجه به اطالعات حساب هاي بانكي شان 
بايد پاسخگو باشند. يعني اگر فردي در خود اظهاري 
اعالم كرده كه ماهي 1۰۰۰ دالر درآمد دارد و در پايان 
يك ماه، ۲۰۰۰ دالر به حسابش وارد شود، بايد به دولت 
پاسخ دهد كه اين پول از چه طريقي به دست آمده و اگر 
توضيح قانع كننده اي وجود نداشته باشد با يك جريمه 

مالياتي سنگين مواجه خواهد شد. در نقطه مقابل اما 
اگر فردي قصد سرمايه گذاري در توليد را داشته باشد، 
نه تنها تس��هيالت مختلفي از دولت دريافت مي كند 
كه حتي در بس��ياري از موارد از پرداخت ماليات نيز 
معاف خواهد شد. اين شرايط را با ايران مقايسه كنيد. 
ما براي توليدكنندگان مراحل پيچيده اخذ مجوز در 
نظر گرفته ايم و اگر ف��ردي بتواند از همه اين مراحل 

بگ��ذرد، بايد با مالي��ات، تامين اجتماع��ي و افزايش 
دايمي هزينه ها مقابله كند. در مقابل بسياري از خريد 
و فروش ها در بازارهايي مانند ارز، سكه، خانه و ماشين 
هيچ مالياتي ندارند و با توجه به شرايط اقتصادي كشور، 
افراد مي توانند در كوتاه ترين زمان ممكن، ثروت خود 
را چند برابر كنند، بدون اينكه نياز به پرداخت ماليات 
داشته باشند. اگر ما قصد داريم كه از توليد حمايت كنيم 

بايد اين ساختار به طور كامل تغيير كند. يعني قانون از 
توليدكنندگان طوري حمايت كند كه چه در آغاز كار 
و چه در هزينه هاي جاري با كمترين مشكل كار كنند 
و براي فعاليت هاي سفته بازانه ماليات سنگين وضع 
شود. اگر چنين بس��تري فراهم شود، مي توان انتظار 
تغيير داش��ت اما در غير اين صورت اوضاع به همين 

منوال ادامه مي يابد.

سال ۹۹ دولت، ۵۰هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي 
پرداخت كرد ت��ا ۳۰درصد ان صرف متناسب س��ازي 
حقوق بازنشستگان شود. دولت در ادامه يك بار ۶هزار 
ميليارد تومان براي بازنشستگان لشكري برداشت كرد 
و در ادامه هم 1۲هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان 
كشوري برداشت كرد. اما امروز مدام مصاحبه مي كنند 

كه ما ۳۲ هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي تخصيص 
داديم و مي بايست كل اين مبلغ را براي متناسب سازي 
صرف مي كردند. اما در قانون هرگز به يك چنين ضرورتي 
اشاره نشده بود. امروز بازنشستگان و بيمه شدگان تامين 
اجتماعي واقعا نگران هستند و به هيچ كدام از وعده هايي 
كه براي پرداخت بدهي هاي سازمان تامين اجتماعي 

داده بودن��د، عمل نكردند. در بطن اين ف��راز و فرود اما 
نكته اي كه نه از سوي نمايندگان مجلس و نه از جانب 
مس��ووالن دولتي مورد توجه قرار نمي گيرد، چشمان 
منتظر مردان و زناني است كه سال ها عمر و جواني خود را 
صرف خدمت رساني به كشور و اقتصاد كرده اند، اما امروز 
كه زمان پاسخگويي به نيازها و حمايت از بازنشستگان و 

بيمه شدگان رسيده است، همه فراموش كرده اند كه چه 
وظايفي در اين زمينه دارند. معتقدم تا قبل از اينكه دير 
شود و صداي اعتراضات به حق بازنشستگان در مقابل 
نهادهاي تصميم س��از مثل مجلس و سازمان برنامه و 
بودجه طنين انداز شود، بايد به صورت اصولي و منطقي 

به اين نيازها پاسخ داده شود.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

آخرهفتههوايتهرانسردميشود
مديركل هواشناسي استان تهران از آغاز افزايش دماي استان تهران پنجشنبه ۱۴ اسفندماه خبر داد. مجتبي جاللي گفت: هواي استان جمعه 
۱۵اسفندماه ۳ تا ۶ درجه سردتر خواهد شد.او با اشاره به اينكه هواي تهران با افزايش دما ِشبه بهاري مي شود، گفت: افزايش دمايي كه از سه شنبه 
در استان تهران شروع شده تا پنجشنبه ادامه دارد. شيب افزايش دما تا پنجشنبه به گونه اي است كه هوا در طول روز در يك سوم جنوبي بهاري، يك 
سوم مياني شبه بهاري و يك سوم شمالي استان پاييزي شود. مجتبي جاللي بيان كرد: روز جمعه، شاخه سردي به سرعت عبور مي كند و موجب 
كاهش نسبي دما )حدودا ۳ تا ۶ درجه( در اغلب نقاط استان خواهد شد.وي  گفت: طرح جهادي عمليات به زراعي، كندوكوب و هرس فضاي سبز 
معابر، بوستان ها و جنگل هاي سطح منطقه يك با هدف ايجاد فضاي مطلوب شهري، فرم دهي، جوان سازي و رفع خطر نيز از اقدامات اجرايي است.

رويداد

»فروش��گاه اينترنت��ي صرف��ه مارك��ت و خطوط 
بسته بندي ش��كر، چاي و حبوبات، طي مراسمي با 
حضور مديركل حراست بانك ملي ايران، مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، مديرعامل، 
اعضاي هيات مديره، معاونان و تني چند از مديران 
عامل شركت هاي تابعه گروه توسعه صنايع بهشهر 
در محل انبارهاي شركت به پخش در تهران افتتاح 
شد.« اين خبري است كه در هفته هاي پاياني سال 
99 و در روزهايي كه مس��اله توزيع اقالم اساس��ي و 
مورد نياز م��ردم بعد از كرونا و تحريم هاي اقتصادي 
به يكي از مهم ترين معادالت كشور بدل شده، روي 
ويترين رسانه هاي گروهي و خبرگزاري ها نشست. 
مدت هاست كه كارشناسان و تحليلگران اقتصادي از 
ضرورت ورود شركت ها و كارتل هاي عظيم توليدي، 
توزيعي و فروش خبر مي دهند، اما تعداد محدودي 
از شركت ها در كشورمان هستند كه چنين ضرورتي 
را درك كرده ان��د و تالش مي كنند ابع��اد و زواياي 
گوناگون آن را عملياتي كنند. واقع آن است كه اقتصاد 
جهاني در حال عبور از كس��ب و كار سنتي و ورود به 
عصر و دوره تازه اي با ميانداري مشاغل آنالين است. 
چه خوش مان بيايد و چه نيايد؛ چه دوس��ت داشته 
باشيم يا نداشته باشيم؛ مدل كسب و كار در جهان 
در حال دگرگوني است؛ به نظر مي  رسد كه امروزه، 
دوران بي دغدغه گذشته براي كسب و كارهاي سنتي 
به پايان رسيده است و فضاي كسب و كار به سمت و 
سوي نوع ديگري از ايده پردازي و خالقيت در حال 
گذار اس��ت كه در آن به شكل و ش��مايل ديگري از 
برنامه  ريزي و اجرا نيز نياز اس��ت. دوره اي كه در آن 
مغازه هاي س��نتي و بازارچه هاي نوستالژيك جاي 
خود را ب��ه نوع خاصي از كس��ب و كارهاي آنالين و 
ديجيتال داده است. كس��ب و كارهاي نويني كه در 
آن نه بازارهاي چارس��و و راس��ته  هاي كسب و كار، 
بلكه فضاي مجازي و اپليكيشن هاي ارتباطي حرف 
اول و آخر را مي زند. در مراسم افتتاح شركت صرفه 
ماركت، ابتدا اميرتقي خان تجريش��ي، مديرعامل 
شركت س��رمايه گذاري گروه توسعه ملي تصويري 
از چشم انداز برنامه ريزي هاي مجموعه بهشهر براي 
به چرخش درآوردن چرخ هاي توليد كش��ور سخن 
گفت. بعد از سخنان تجريشي، مجيد محسني مجد، 
مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر نيز از تصويري 
از روحيات و تفكراتي س��خن گفت كه باعث ش��ده 
به پخش به عنوان يك برند، مطرح در سطح اقتصاد 
ملي بدرخشد. در نهايت نيز بهروز پورمحمدي با اشاره 
به اين واقعيت كه به پخش در سال ۲۰۲۰ ميالدي با 
۳۱۰۰ ميليارد تومان فروش نسبت به سال گذشته 
افزاي��ش ۳۵ درصدي را در بخش ف��روش رقم زده، 
بخشي از مهم ترين برنامه هاي اين شركت براي توسعه 

مشاغل آنالين و اينترنتي را تصويرسازي كرد. 

نقشبس�زايجهشتوليد،درگرداندن
چرخهايتوليدكشور

 در شرايطي كه اقتصاد ايران در دوران مواجهه با كرونا 
و تحريم هاي اقتصادي تالش مي كند با كوچك ترين 
تنش��ي روند توزي��ع اقالم اساس��ي و مصرف��ي مردم 
را س��اماندهي كند، ش��ركت به پخش با اس��تفاده از 
رويكردهاي نوين فناورانه و بهره مندي از فروشگاه هاي بر 
خط و اينترنتي تالش مي كند جريان سيال توليد، تامين 
و توزيع محصوالت مورد نياز مردم را بدون خدش��ه اي 
دنبال كند. در همين خصوص اميرتقي خان تجريشي، 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي به 
ارايه موضوعاتي در خصوص عملكرد به پخش پرداخت 
و گفت: »سبد محصوالت »به پخش« شامل بيش از ۵۰ 
برند غذايي، محصوالت بهداشتي و دارويي است كه از 
جمله آنها مي توان به محصوالت گروه توس��عه صنايع 
بهشهر اعم از محصوالت شركت هاي: پاكسان، گلتاش، 
ساينا، مارگارين و بهپاك اش��اره كرد. خوشحاليم كه 
امروز »به پخش« خدمات و محصوالت خود را توسعه 
داده است.« تجريشي افزود: »همان طور كه شركت هاي 
توليد كننده مواد غذايي و بهداش��تي نقش اساسي در 
تامين امنيت غذايي و سالمتي آحاد مردم دارند، نقش 
شركت هاي  پخش و توزيع نيز از اهميت بااليي برخوردار 
است. بايد توجه داشت كه هر مقدار شركت هاي توليدي 
تالش كنند تا محصول با كيفيت و قيمت مناسب توليد 
شود، اما اگر توزيع مناسب صورت نگيرد، مي تواند منجر 
به زيان يا حتي بحران ش��ود. به خصوص در زماني كه 
كشور تحت شديد ترين تحريم هاي ظالمانه قرار گرفته 
است و دشمنان به هر نحو و بهانه اي سعي در خدشه دار 
كردن چهره نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران دارند. 
خوش��بختانه »به پخش« توانس��ته در زنجيره ارزش 
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر نقش بسزايي را ايفا كرده و 
فاصله بين كارخانه و مصرف كننده نهايي را كوتاه كند.«

مديرعامل گروه توس��عه ملي با بيان اينكه اين شركت 

عالوه براين كه توانسته با خدمات خود براي برندهاي 
تولي��دي گروه توس��عه ملي خل��ق ارزش كند، گفت: 
»به پخش توانس��ته گس��تره فعاليت خود را به س��اير 
برندهاي ايراني گسترش دهد و ما امروز خوشحاليم كه 
»به پخش« و شركت هاي گروه توسعه صنايع بهشهر 
در سال جهش توليد در چرخش چرخ هاي توليد نقش 
بسزايي داشته اند و سهم مهمي در خدمت به مردم عزيز 
به خود اختصاص دهن��د. اميدواريم كه راه اندازي برند 
»صرفه ماركت«، بتواند با استفاده از ظرفيت بازار فروش 
آنالين، به موفقيت هاي روزافزون اين گروه كمك كند.«

روحي�هجه�اديكاركن�اناس�تك�ه
تفاوتهارارقمميزند

 بدون ترديد يكي از مهم ترين عوامل در مس��ير بهبود 
شاخص هاي رشد و توسعه واحدهاي اقتصادي، تفكرات 
و روحياتي اس��ت كه كاركنان شركت ها در مواجهه با 
مسائل اقتصادي از آنها بهره مي برند. بدون اين روحيه 
جهادي و تفكرات متعالي، امكان رش��د كمي و كيفي 
فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي بيشتر به يك روياي 
در دوردست شبيه خواهد بود تا واقعيتي كه بتوان روي 
آن حس��اب جدي باز ك��رد.در همين خصوص مجيد 
محس��ني مجد مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر 
در مراسم افتتاح فروشگاه اينترنتي صرفه ماركت گفت: 
»بنده به واسطه اينكه مدتي توفيق خدمت در شركت 
به پخش را داشتم، از نزديك شاهد زحمات و تالش هاي 
ش��بانه روزي اين عزيزان ب��وده ام و ام��روز به پخش با 
مديريت آقاي پورمحمدي و با همت پرسنل و مديران 
خالق و جهادي خود توانس��ته اقدامات ارزشمندي را 

انجام دهند.«
وي تاكيد كرد: »در يك سال اخير همه  ما شاهد بوديم، 
كليه كسب و كارها با شيوع ويروس كرونا دچار تغييرات 
بسياري شدند و يا اينكه از بين رفتند اما به پخش امروز 
با عبور از مش��كالت و تالش و مب��ارزه مداوم براي رفع 

كامل آنها، توانس��ته در ش��رايط فعلي كشور و با وجود 
مشكالت ناش��ي از بيماري كرونا خوش بدرخشد و دو 
طرحي كه امروز قرار است رسما آغاز به كار كند حاصل 
اين تالش و كوشش اس��ت. موفقيت به پخش نتيجه 
روزها و س��اعت ها تالش كارگراني است كه در خطوط 
توليد فعاليت مي كنند و خود را متعهد مي دانند كه به 
نحو احسن كاالهاي مورد نياز مردم را در سراسر كشور 

به صورت عادالنه توزيع كنند.«

برايتحققشعارجهشتوليد
باتمامقواتالشميكنيم

 بررس��ي آمارهاي مس��تند نش��ان مي دهد هر زمان 
كه برندهاي اقتصادي كش��ور به س��مت اس��تفاده از 
فناوري هاي ارتباطي جديد و اپليكيشن هاي ارتباطي 
روي آورده ان��د، روند بهبود ش��اخص هاي رش��د در 
بخش هاي مختلف نيز صعودي بوده اس��ت. بر اساس 
آماره��اي مس��تند كه توس��ط به��روز پورمحمدي، 
مديرعامل هلدينگ به پخش ارايه شد شركت به پخش 
بعد از اس��تفاده از اين روش هاي به روز ارتباطي رشد 
قابل توجهي را در بخش ه��اي گوناگون تجربه كرده 
اس��ت. پورمحمدي در همين خص��وص تاكيد كرد: 
بسيار خوش��حاليم كه در پايان بهمن ماه و مصادف با 
س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران توانستيم با دو 
پروژه حاضر سهم كوچكي در تحقق شعار جهش توليد 
داشته باش��يم. پورمحمدي با بيان اينكه فرآيندهاي 
اصلي به پخش تامين، بازاريابي، فروش و توزيع را شامل 
مي ش��ود، خاطرنشان كرد: اين ش��ركت سال ۲۰۲۰ 
ميالدي با ۳۱۰۰ ميليارد تومان فروش نسبت به سال 
گذشته افزايش ۳۵ درصدي را در بخش فروش رقم زد. 
بسيار خرسنديم كه اخيرا در آخرين رتبه بندي در كنار 
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي و گروه توسعه 
صنايع بهشهر در فهرست ۱۰۰ شركت برتر ايران قرار 
گرفتيم. يكي از مزاياي رقابتي به پخش ناوگان عظيم 
حمل و نقل با در اختيار داش��تن حدود ۴۰۰ خودرو و 
ظرفيت انبار موجود در ۳۰ استان كشور است به طوري 
كه امسال حدود ۲۴۰ هزار تن كاال به بازار عرضه كرديم. 
وي با برشمردن ويژگي هاي فروشگاه اينترنتي صرفه 
ماركت، دارا ب��ودن محصوالت انحصاري، برخورداري 
از ناوگان عظيم حمل و نقل به پخش، امكان گسترش 
جغرافيايي در سراسر كشور با استفاده از ظرفيت انبار 
موجود در ۳۰ استان و ارتباط نزديك با تامين كنندگان 
مختلف و توان جذب آنها را از وجوه تمايز اين فروشگاه 
اينترنتي با رقباي حاضر قلمداد كرد. گفتني است در 
پايان مديرعامل گروه توس��عه صنايع بهشهر به پاس 
عملكرد موثر و مثبت شركت به پخش در طول سال مالي 
گذشته كه موجب بر جاي گذاشتن ركورد فروش و رشد 
فروش شركت هاي تابعه شد، لوح تقديري به مديرعامل 

اين شركت اهدا كرد.

زماني براي توسعه مشاغل اينترنتي و آنالين
فروشگاه اينترنتي صرفه ماركت »به پخش« افتتاح شد 

جامعه

كرونا جان ۸۶ نفر ديگر را در كشور گرفت
تاكنون ي��ك ميلي��ون و ۶۴۸ هزار و 
۱۷۴ نفر در كش��ور به طور قطعي به 
ويروس كرونا مبتال شده و با فوت ۸۶ 
نفر از بيماران مبتال به كرونا تعداد جان 
باختگان كرونا در كش��ور به ۶۰ هزار 
و ۲۶۷ نفر رس��يده است. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي درباره آخرين آمار مبتاليان 

قطعي به ويروس كرونا و موارد فوت ناشي از ابتال به 
كوويد ۱9 در كشور بيان كرد: بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۸ هزار و ۴9۵ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱9 در كشور شناسايي شد كه ۷۸۴ نفر از 
آنها بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد۱9 در كشور به يك ميليون و ۶۴۸ هزار و ۱۷۴ 
نفر رسيد. سيما س��ادات الري ادامه داد: متاسفانه 

در طول ۲۴ س��اعت گذشته ۸۶ بيمار 
كوويد۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۶۰ 

هزار و ۲۶۷ نفر رسيد.
الري گف��ت: خوش��بختانه ت��ا كنون 
يك ميليون و ۴۰۶ ه��زار و ۸۴۵ نفر از 
بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها 
ترخيص ش��ده اند. س��ه ه��زار و ۷۳۸ 
نفر از بيم��اران مبتال به كووي��د۱9 در بخش هاي 
مراقبت هاي وي��ژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تا كنون ۱۰ ميليون و 9۷۲ هزار و ۱۰9 
آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده 
است. الري بيان كرد: در حال حاضر ۱۱ شهرستان 
قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجي، ۲۵۱ شهرستان زرد و 

۱۵۴ شهرستان آبي هستند.

توزيع ۲۰ هزار ماسك ميان رانندگان شركت واحد 
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران، از توزيع ۲۰ هزار عدد ماسك 
ميان رانندگان اتوبوسراني در آستانه 
موج چه��ارم كرونا خبر داد. محمود 
ترفع گفت: از زمان ش��يوع ويروس 
كرون��ا در ابتداي اس��فندماه س��ال 
گذشته تا كنون، اين شركت با اجراي 
دس��تورالعمل هاي س��تاد مقابله با 

كرونا و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، تمام تالش 
خود را به منظور جلوگيري از انتشار اين ويروس 
مي��ان رانندگان و مس��افران و حفظ س��المتي 
ايشان انجام داده اس��ت. او در ادامه ضمن اعالم 
اينكه در حال حاضر، تقريبًا صددرصد مسافران 
داخل اتوبوس ها از ماس��ك اس��تفاده مي كنند، 
افزود: از س��ال گذش��ته تا كنون ط��ي چندين 
مرحله و به صورت منظم، نسبت به توزيع ماسك 

مي��ان رانندگان بخ��ش خصوصي و 
عمومي اتوبوسراني اقدام شده است. 
ترفع با اش��اره به اينك��ه واقعيت اين 
اس��ت كه رانندگان اتوبوس از جمله 
گروه هايي هستند كه در صف مقدم 
خدمات رساني به شهروندان فعاليت 
مي كنن��د و در معرض آس��يب قرار 
دارند، اظهار كرد: براي حفظ سالمت 
اين عزيزان كه با تمام توان در خدمت مس��افران 
هستند از هيچ تالش و كوششي فروگذار نخواهيم 
كرد. او با اش��اره به موج چهارم كرونا خاطرنشان 
كرد: بر همين اساس، پيش بيني هاي الزم صورت 
گرفت��ه و انتظار مي رود با همكاري بيش از پيش 
ش��هروندان محترم، ش��اهد به حداقل رساندن 
مخاطرات احتمالي ناشي از شيوع ويروس كرونا 

در داخل اتوبوس ها باشيم.

دفاتر مشاوره ازدواج و خانواده شناسنامه دار شدند
تهيه و تدوين بان��ك اطالعات مراكز 
تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده از 
اقدامات مهم جامع��ه جوانان بود كه 
سبب ش��د، اين مراكز شناسنامه دار 
شوند. مديركل برنامه ريزي و توسعه 
اجتماعي جوانان گفت: در س��ال 99 
دوره هاي حض��وري و آنالي��ن براي 
دانش افزايي مديران مراكز مش��اوره 

برگزار كرده و درصورتي كه تمايل براي تداوم وجود 
داشته باشد، اين دوره ها را ادامه خواهيم داد. اعظم 
كريمي افزود: توانستيم بندي را با تصويب مجلس 
شوراي اسالمي تحت عنوان حمايت و توانمندسازي 
جوانان با ايجاد مراكز مشاوره و خانواده در راستاي 
سياس��ت هاي جمعيت گنجانده كه باعث هويت 

بخشي به مراكز شد. او تصريح كرد: پيش 
از اين يك بند قانوني هم وجود نداشت از 
همين رو دستگاه هاي فراواني مدعي اين 
شدند بايد درخواست مجوز كنند بدون 
اينكه شرح وظايفي درخصوص خانواده 
و ازدواج داشته باش��ند، بنابراين، اين 
اقدام را به فال نيك مي گيريم. كريمي 
افزود: تهيه و تدوين بانك اطالعات مراكز 
تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده از ديگر اقداماتي 
بود كه باعث شد مراكزي كه هيچ اطالعاتي از آنها 
در دس��ت نبود، شناسنامه دار شوند و همين بانك 
اطالعات باعث شد نام مديران و مراكز تخصصي را 
تهيه كرده و  روي سايت قرار دهيم تا جوانان بتوانند 

به مراكز معتبر مراجعه كنند.

نسرينمقدم| »اتوماسيون« در عرصه 
خدمات رس��اني به ش��هروندان، يكي از 
بزرگ ترين دستاوردهاي عصر تكنولوژي 
اطالعات اس��ت؛ از ميان برداشته ش��دن نياز به كاغذ و 
رس��يد، حذف مراجعات حضوري، سرتاس��ري شدن 
دسترس��ي به اطالعات مراجعان از طري��ق بارگذاري 
داده ها در س��امانه هاي الكترونيك��ي و از همه مهم تر، 
كاهش امكان سوء استفاده و تقلب در امر خدمت رساني، 
از نتايج مثبِت اتوماس��يون و الكترونيكي سازي بخش 
خدماِت عمومي اس��ت. يكي از مهم ترين خدمات عام 
كه تقريبًا همه ش��هروندان يك كش��ور در طول دوران 
زندگي خود با آن سروكار پيدا مي كنند، خدمت گيري از 
مراكز درماني شامل بخش هاي كلينيكي، پاراكلينيكي 
و داروخانه اي اس��ت. تس��هيل در ارائه خدمات درماني 
و بهره گيري از امكانات اتوماس��يون براي بهينه سازي 
خدمات، مي تواند يكي از اهداف اصلي ناظران و متوليان 
اصلي خدمات رساني، يعني صندوق هاي بيمه اي باشد 
و به همين دليل است كه پروسه دشوار و پرفراز و نشيِب 
»حذف دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي« مدتي است 

كه كليد خورده است.

روندحذفدفترچههايبيمهونتايجآن
بعد از اجراي پايلوت ح��ذف دفترچه بيمه در برخي از 
استان ها، از ابتداي اسفندماه سال جاري، سازمان تامين 
اجتماعي ب��ه كلي تمديد و ص��دور دفترچه هاي بيمه 

كاغذي را متوقف كرده است.
 در بخشنامه اي كه هجدهم بهمن ماه از سوي سازمان 
تامين اجتماعي منتشر ش��د، آمده است كه با توجه به 
فراهم ش��دن امكان ارايه خدمات اعم از ويزيت، تجويز 
دارو، پاراكلينيك ش��امل آزمايشگاه تشخيص طبي، 
تصويربرداري، فيزيوتراپي و...، در بستر الكترونيك براي 
تمامي پزش��كان و ارايه كنندگان خدمات تشخيصي 
و درمان��ي، چاپ دفترچه ه��اي درماني جدي��د از اول 

اسفندماه ۱۳99 متوقف مي شود.
ش��ايد مهم ترين عامل مشوق س��ازمان كه امر حذف 
دفترچه هاي بيمه را در سال جاري تسريع كرده، كرونا و 
بحران كرونا بوده است؛ مراجعات مكرر به ادارات و شعب 
تامين اجتماعي براي تمديد يا صدور دفترچه هاي بيمه 
مي تواند بالق��وه خطر واگيري و ابتال به كرونا را در ميان 
مراجعان و كارمندان ش��عب، افزايش دهد؛ بر اس��اس 
آخرين آمارها، بالغ بر ۱۴ ميليون نفر از جمعيت كشور 
به عنوان بيمه شده اصلي و بيش از چهار ميليون نفر هم 

به عنوان مس��تمري بگير بازنشستگي، ازكارافتادگي و 
بازماندگان، از تعهدات بلندمدت وكوتاه مدت بيمه اي 
و درماِن سازمان تامين اجتماعي بهره مند مي شوند. با 
احتساب اش��خاص تبعي تحت تكفل اين گروه ها، در 
مجموع بيش از ۴۴ ميليون نفر از جمعيت كشور عضو 
خانواده تامين اجتماعي محس��وب مي شوند و طبيعتا 
ح��ذف مراجعه حضوري هر يك از اين اش��خاص براي 
تمدي��د و دريافت دفترچ��ه درم��ان، مي تواند اقدامي 
»اثربخش« باش��د در اثبات اينكه چگونه اتوماس��يون 
مي تواند به كمك مردم بيايد تا هم وقت كمتري صرف 
خدمت گيري كنن��د و هم از خطر ابت��ال به بيماري ها 
و ح��وادث جانبي در امان بمانند اما مش��روط به اينكه 
»زيرس��اخت ها« فراهم باش��د و همين اقداِم به ظاهر 
اثربخش، مصائب موجود در روند برخورداري از خدمات 

را دشوارتر و پيچيده تر نكند.

زيرساختهايموردنيازكدامهاست؟
وقتي مي گويي��م »زيرس��اخت ها«، منظورمان تمام 
مقدماتي اس��ت كه براي كليد خوردن پروژه اي به اين 
سنگيني مورد نياز است. از يك طرف، خدمات گيرندگان 
نياز به اطالع رس��اني دقيق و همه جانبه دارند تا بدانند 
وقتي دفترچه بيمه ندارند، چگون��ه بايد از بخش هاي 
مختلف - مراكز ملكي، بخش دولتي و بخش خصوصي- 
خدمات بگيرند؛ اما از طرف ديگر، پيش ش��رط هايي از 
سوي خدمت دهنده مورد نياز است تا مراجعه كنندگان 
دچار س��ردرگمي و معطلي نش��وند و بتوانند راحت از 
خدمات مورد نياز بهره مند شوند؛ به عبارت ساده تر بايد 
ابتدا تمام ابهامات برطرف ش��ود، بعد پروژه به صورت 

سرتاسري كليد بخورد و اجرايي شود: 
آيا واقعًا مراجعه ب��ه همه بخش هاي خدمات دهنده در 
كشور، بدون در دست داشتن دفترچه بيمه امكان پذير 
است؛ آيا تامين اجتماعي كه اقدام به حذف دفترچه هاي 
بيمه كرده، نظارتي بر همه افراد، سازمان ها و نهادهاي 
طرف قرارداد خود، ازجمله بيمارستان هاي خصوصي، 

مراكز پاراكلينكي خصوصي و از آن مهم تر، مطب هاي 
خصوصي پزشكان دارد تا مطمئن شود اين طرف هاي 
قرارداد، به بيمه شدگان خدمات تحت پوشش بيمه ارايه 
مي دهند، حتي اگر آنها ديگر دفترچه درماني به همراه 

نداشته باشند؟!
به نظر مي رسد پيش شرط ها در سمت خدمت دهنده كه 
همان داشتن يك كامپيوتر، اينترنت و اتصال به سامانه 
بيمه است، همه وقت و همه جا فراهم نيست. همچنين 
بس��ياري از خدمت دهندگان در بخش خصوصي مثاًل 
پزش��كان متخصص يا دارندگان مراك��ز فيزيوتراپي و 
سونوگرافي خصوصي، يا نمي دانند چطور بايد تشخيص 
دهند كه يك بيمار واقعاً بيمه است يا خير، يا اينكه خيلي 

ساده، تظاهر به ندانستن مي كنند.
در مجموع، آيا اگر يك فرِد بيمه شده به يك مركز درماني 
مراجعه كند و بگويد دفترچه ندارم، به او خدماِت تحت 
شمول بيمه با نرخ بيمه اي ارايه مي شود؟ پاسخ اين سوال، 

در موارد بسياري منفي است.

 بايد در نظر گرف��ت همه خدمات درماني مورد نياز ۱۸ 
ميليون بيمه شده سازمان تامين اجتماعي، فقط از طريق 
مراكز ملكي )مراكز درماني متعلق به س��ازمان تامين 
اجتماعي( ميسر نيست؛ بيمه ش��دگان براي دريافت 
بخشي از خدمات درخواستي، مجبور به مراجعه به مراكز 
درمان��ي دولتي و در مرتبه بعدي، خصوصي هس��تند؛ 
مش��كل اصلي در مراجعه به همي��ن مراكز خصوصي 
است كه گويا هنوز در دست نداشتن دفترچه بيمه را به 

رسميت نمي شناسند!

دفترچهنداريم،خدماتبيمهاينميدهند!
محمد، يك بازنشسته پارس جنوبي است كه سال ها در 
پروژه هاي مختلِف نفت و گاز جنوب كشور كار كرده؛ كار 
او در پااليشگاه ها و سكوهاي نفتي بوده؛ شغلي بس دشوار 
كه بيماري هاي امروز او، بدون ترديد محصول سختي ها 
و آسيب هاي همان كار سخت، محس��وب مي شود. او 
از دش��واري هاي به وجود آمده در روند ويزيت ماهانه و 

گرفتن داروهاي روتين خود مي گويد: »من يك بيمار 
خاص هس��تم كه ماهانه به يك پزشك متخصص ريه 
مراجعه مي كنم؛ دفترچه بيمه ام، دوم اسفند تمام شد 
كه به تامين اجتماعي مراجعه كردم و گفتند ديگر تمديد 
نمي شود! گفتند همينطوري برويد مطب پزشك و دارو 
بگيريد. اما زماني كه به پزشكم مراجعه كردم، نگاهي به 
دفترچه بيمه من انداخت و گفت اينكه تاريخ ندارد! بعد 
هم گفت، من اينجا كامپيوتر ندارم كه به س��امانه بيمه 

متصل شوم! درنتيجه داروهاي تو را آزاد مي نويسم!«
محمد ادامه مي دهد: بعد از آن، به داروخانه مراجعه كردم؛ 
گفتند داروها به نرخ آزاد يك ميليون تومان مي شود! من 
هر ماه داروها را به نرخ بيمه ۲۰۰ هزار تومان مي خريدم! 
حاال چطور ي��ك ميليون تومان بده��م بابت داروهاي 
ماهانه؛ آن هم وقتي مستمري ماهانه من بعد از بيست و 
چند سال كار كردن روي سكوهاي نفتي، فقط ۲ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان اس��ت! محمد ب��ا ناراحتي مي گويد: 
اين هم عيدي شب عيد ما بازنشسته هاست! ما به مدِت 
بيست و چند سال پياپي، هر ماه يك سوم حقوق مان را 
داديم پاي بيمه و بازنشستگي؛ مگر قانون نمي گويد صفر 
تا صد خدمات درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي بايد 
رايگان باشد؟! »خدماِت مجاني« پيشكش، الاقل هر روز 

هزينه ها را افزايش ندهند!
مشكل، فقط محدود به بازنشسته ها نيست؛ شاغالن نيز 
با مشكالت مشابهي دست و پنجه نرم مي كنند؛ مريم، 
كارگري شاغل در يك كارگاه توليدي در شهر زاهدان 
سيستان و بلوچستان اس��ت. او نيز به ايلنا از مشكالت 
مراجعه به مراكز درماني بدوِن در دست داشتِن دفترچه 
بيمه مي گويد: »به يك مركز كلينيكي خصوصي در شهر 
زاهدان مراجعه كردم كه قباًل هم بارها آنجا رفته بودم. 
اين بار چون دفترچه نداشتم يعني دفترچه ام را تمديد 
نكرده بودند، كلي معطلم كردند و در نهايت گفتند هنوز 
وصل نيستيم! من نمي دانم وصل بودن آنها چه ربطي به 
مِن بيمه شده دارد؛ چرا بر عملكرد مراكز درماني نظارت 
نمي كنند تا من مجبور نشوم بيشتر هزينه بپردازم؟ قبل 

از اينكه دفترچه هاي بيمه را از ما بگيرند، با پزش��كان و 
مراكز درماني، اتمام حجت كنن��د و راه و چاه را به آنها 
نش��ان دهند!« مريم نيز به عنوان يك كارگِر محروم از 
»حق درمان« از اوضاع موجود به شدت ناراضي است؛ او 
در ادامه مي گويد: »دستمزد من زير سه ميليون تومان 
اس��ت؛ چطور چند صد هزار تومان پاي دكتر و درمان 
بپردازم؟! چرا از ما حق بيمه مي گيرند وقتي نمي توانند 
همه خدمات درماني را رايگان يا الاقل با قيمت مناسب 

ارايه دهند؟!«

درمانرايگان،استحالهازيك»حق«
بهيكرويا!

»درمان رايگان« سال هاس��ت كه از يك »حق« به يك 
»رويا« بدل شده است. كافي است به شعارهاي تجمعات 
مكرر بازنشستگان تامين اجتماعي در همين يكي، دو 
ماه اخير مراجعه كنيم؛ بازنشستگان هربار كه تجمع و 
به هرجا كه براي اعتراض مراجعه كرده اند، »ارايه رايگاِن 
صفر تا صد خدمات درماني« را يكي از مهم ترين حقوِق 
برباد رفته خود دانسته اند.  درمان رايگان، از يك طرف، 
تاكيد اصل ۲9 قانون اساسي است كه از اين منظر يك 
حق ش��هروندي است كه بالطبع ش��امل كارگران هم 
مي ش��ود و از طرف ديگر، الزاِم بي بروبرگرِد قانون الزام 
است كه در سال ۱۳۸۳ تصويب و ابالغ شده اما هنوز بعد 
از گذشت بيش از ۱۵ سال، الزامات آن اجرا نمي شود. به 
اين ترتيب، كارگران از »حق مضاعف بر درمان رايگان« 
بهره مند هس��تند اما اين حق، نه تنها برآورده نش��ده و 
نمي شود بلكه روز به روز و سال به سال، از دايره خدمات 
 OTC درماني رايگان كاسته مي شود.  سال 9۷، داروهاي
يا همان داروهاي پرمصرف را از شمول بيمه خارج كردند، 
بعدتر، داروهاي ش��يمي درماني خارجي )توصيه شده 
توسط اكثر قريب به اتفاق پزشكان متخصِص كشور براي 
درمان موثر سرطان( از شمول دفترچه هاي بيمه خارج 
ش��د و حاال هم حذف دفترچه هاي بيمه از اول اسفند، 
مزيد بر علت شده اس��ت؛ آيا قرار است اين اتوماسيوِن 
بدون زيرساخت، اوضاع را پيچيده تر كند و بخشي ديگر 
از حق كارگران بر درمان رايگان را به همين سادگي زير 
پا بگذارد و از اين طبقه كم درآمد سلب كند؟! اين در حالي 
است كه مسووالن از انجام اين كار بسيار خوشحالند و 
كساني كه بايد از اين دفترچه ها استفاده كنند تا شايد 
كمي هزينه هاي درمانشان كمتر شود، اين كار را نه تنها 
خوب نمي دانند كه معتقدند اين هم ضرر ديگري است 

كه متوجه قشر كم درآمد جامعه مي شود.

گزارش
نقدي بر اتوماسيون بدون زيرساخت!

هزينه هاي درمان كمر بازنشستگان را شكسته است
مصيبِت »حذف دفترچه هاي بيمه« 
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