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 تغيير وضعيت
 دوباره بورس تهران

 رتبه اينترنت موبايل ايران
 ۸۸ از ميان ۱۳۹ كشور

 »تعادل« وضعيت بازار سرمايه را 
مورد بازبيني قرار مي دهد

سرعت اينترنت موبايل در كشور با ۲۵.۳۰ مگابيت برثانيه  
درمقايسه با اكتبر ۲۰۲۰، ۱۰ رتبه سقوط كرده است

يادداشت- 1

مردم موش آزمايشگاهي نيستند
بياييد داستان ارز ترجيحي را 
از ابتدا مرور كني��م؛ ارز 4200 
توماني ايجاد ش��د و مبتني بر 
آن قرار بود، نرخ ارز به س��مت 
يكسان سازي سوق پيدا كند، 
اما از هم��ان ابتدا مش��خص 
بود ك��ه وقتي ب��ازار آزاد ارزي 
وج��ود دارد يك چنين هدفي 
با اين ايده، محقق نخواهد شد. بنابراين بعد از اجراي اين 
ايده چند نرخ  ارزي در اقتصاد ايران ايجاد ش��د؛ ابتدا ارز 
7 هزار تومان ش��د، بعد 9ه��زار، بعد 11ه��زار، 16هزار، 
20هزار، 25هزار و در نهايت هم تا محدوده 30هزار تومان 
افزايش پيدا كرد و بعد از وقوع برخي تحوالت نرخ ارز در 
محدود 23الي 24هزار تومان تثبيت شد. وقتي همه به 
موهبت ارز 4200 توماني دسترسي نداشتند، طبيعي بود 
مس��ابقه اي در اقتصاد ايران براي بهره مندي از اين رانت 
ويژه آغاز شود. مقصر اين وضعيت كيست؟ بدون ترديد 
مقصر اين وضعيت بانك مركزي است كه هر چند روند 
تخصيص ارز ترجيحي را اس��تارت زد، اما ضرورت هاي 
نظارتي يك چنين تصميم��ي را مورد توجه ق��رار نداد. 
اين يك اصل مديريتي ساده اس��ت كه قبل از اجراي هر 
تصميمي بايد زمينه هاي نظارتي تدارك ديده ش��ود تا 
رويكردهاي اقتصادي دچار انحرافات مخرب نشود. زماني 
كه بانك مركزي در حال تخصيص ارز 4200 توماني بود، 
آيا نبايد ضرورت هاي نظارتي ي��ك چنين تصميمي را 
پيش بيني مي كردند؟ نبايد مشخص مي كرد كدام فرد 
براي واردات چه محصول ضروري و چه كاالي اساس��ي 
اين تخصيص را انجام مي داد؟ اين ضرورت هاي نظارتي 
ناديده گرفته ش��دند و امروز كه بيش از 50ميليارد دالر 
از درآمدهاي كش��ور صرف اجراي اين ايده ش��ده است، 
برخي در حال برنامه ريزي هس��تند تا نرخ ارز ترجيحي 
را ناگهان تا 4برابر افزايش دهند. اين اش��تباهي بزرگ تر 
از تصميماتي است كه براي تخصيص ارز 4200 توماني 
گرفته شده اس��ت. اجراي اين تصميم باعث خواهد شد 
تا يك بار ديگر نوس��انات پي درپي تورم��ي در اقتصاد و 
ادامه در صفحه ۳ معيشت خانواده ها پديدار شود.   

آلبرت بغازيان

مخالفان و موافقان طرح حمايت دولت چه مي گويند 

  هادي حق شناس: ارز 4200  توماني باعث تورم نمي شود         عباس آرگون: توليد را فراموش كرده ايم

ارز4200  توماني،رفيق رانت وشريك فقر
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 رييس مجلس
  در پارلمان بخش خصوصي 

حضور يافت

 رييس مجلس: 
معيشت مردم را نبايد اسير 

ذائقه هاي سياسي كرد

توصيه هاي 
بخش 

 خصوصي
 به »قاليباف«

با رشد 66 درصدي، دخل و خرج پايتخت در سال آينده به 50 هزار ميليارد تومان مي رسد

بودجه »رويايي« براي تهران ۱400 
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 دالر4۲00
 ومافياي دارو

 چرا قيمت ها
 چسبنده اند

 قانون و سيلي بر صورت 
سرباز وطن

 واردات غيررسمي
 بايد از صرفه بيفتد

 تورم 
در راه بورس

 به جاي تكذيب 
عذرخواهي كنيد

قيم��ت كاالهاي اساس��ي 
به ص��ورت مرت��ب در حال 
افزايش اس��ت. علت اصلي 
در  م��دام  افزاي��ش  اي��ن 
سياس��ت هاي  قيمت ه��ا 
بخ��ش عمومي اس��ت. در 
واق��ع اي��ن اتفاق ناش��ي از 
تصميم هاي��ي اس��ت ك��ه 
توسط دولت و مجلس گرفته مي ش��ود. پيامدهاي 
اين تصميم ها به زيان بخش توليد است و ريشه اين 
مشكل را بايد در سياس��ت هاي عمومي جست وجو 
ك��رد. به عن��وان مث��ال در ح��ال حاض��ر، مجلس 
تصميم گرفته اس��ت تا ارز 4 هزار و 200 توماني را 
ب��راي توليدكنندگان دارو در داخل كش��ور متوقف 
كند. اين اقدام آثار تورمي بس��يار جدي را به دنبال 
خواهد داش��ت. مافي��اي دارو در نتيجه اين تصميم 
هزاران ميليارد تومان به دس��ت خواهند آورد كه به 
هيچ كس پاسخگو نيس��تند. اين افراد از دولت هاي 
قبلي نيز ارز بسيار زيادي دريافت كرده اند و در نهايت 
اين مردم هستند كه با مش��كل روبه رو خواهند شد. 
افزايش قيمت ارز توليدكنن��دگان دارو پيامدهاي 
گس��ترده اي به دنبال دارد. نابود شدن توليد داخل، 
گس��ترش واردات و افزاي��ش قيم��ت دارو از جمله 
پيامدهاي اين افزايش قيمت ارز خواهد بود. در واقع 
سياست هاي بخش عمومي تنها تامين كننده منافع 
گروه هاي خاصي بدون توج��ه به منافع عموم مردم 
بوده اند و اين گروه هاي خاص در درون قدرت حضور 
دارند. راهكار متعادل سازي اين روندهاي افزايشي در 
گرو اصالح اين سياس��ت ها و روندها است. مسيري 
كه در حال حاضر دنبال مي شود نياز به تغيير دارد. 
سياست ها بايد به گونه اي باشد كه منافع تمام مردم 
را هدف گيري كند و نه مناف��ع كانون هاي قدرت و 
مافياهايي كه در طول سه دهه گذشته شكل گرفته 
و قدرتمند شده اند كه تغيير مسير و جهت گيري  ها 
در حال حاضر كار بسيار مشكلي است و نيازمند يك 
عزم سياسي بسيار پرقدرت مي باشد. نمي توان زمان 
مشخصي براي ايجاد چنين تغيير جهت و تغيير در 
سياس��ت گذاري به گونه اي كه مردم در آن اولويت 
باش��ند را در نظر گرفت. مي توان گفت كه اين اتفاق 
به نوعي با انتخاب دولت و مجلس گره خورده است. 
در واقع بايد ديد و به اين موضوع اميد داش��ت كه در 
انتخابات رياست جمهوري پيش رو دولتي منتخب 
شود و بر سركار بيايد كه به دنبال منفعت حداكثري 
مردم باش��د. اگر چنين دولتي انتخاب شود و شروع 
به كار كند، قطعا مي توان اين مشكالت را حل كرد. 
براي حل اين قبيل مشكالت در كشور راهكارهايي 
وج��ود دارد؛ اما عزم سياس��ي براي حل مس��ائل و 
مشكالت موجود نداريم.   ادامه در صفحه 7

همواره يكي از مباحث مطرح 
در س��طح جامعه اين است 
كه چرا مثال وقت��ي نرخ دالر 
افزاي��ش مي ياب��د قيمت ها 
به راحتي و به تناسب افزايش 
مي يابن��د و در روند معكوس 
و در دوره كاه��ش نرخ دالر 
كاه��ش قيمت ها ي��ا تجربه 
نمي ش��ود يا تناس��بي با كاهش نرخ ارز ندارد؟ پاسخ 
اصلي اين معادله مربوط به داليل چسبندگي قيمت ها 
است كه ريشه در مباحث كينزي در اقتصاد كالن دارد. 
عالوه بر آن در هر اقتصادي داليل خاص خودش نيز 
قابل اقامه و اضافه كردن اس��ت. از جمله داليل اصلي 
اين موضوع در اقتصاد را به ش��رح زير مي توان تحليل 
كرد: نخست؛ وجود انتظارات تورمي، اكنون انتظارات 
تورمي بااليي در اقتصاد نقش بس��ته است. لذا به طور 
معمول كاه��ش اين انتظ��ارات زمان ب��ر خواهد بود. 
به ويژه كه كاهش ها بعضا دچار نوس��ان افزايش��ي به 
تبع نوسان افزايش��ي در نرخ دالر است. دوم؛ تقاضاي 
متراكم ش��ده، به دليل تورم باال در سال هاي اخير در 
كاالهاي مهمي چون مسكن، خودرو، موادغذايي و... 
وجود دارد و لذا بعضا با كاهشي در نرخ رشد اين گونه 
كاالها، برخ��ي ازمصرف كنندگان ك��ه از تورم عقب 
افتاده اند دس��ت به خريدهاي جديد در بازار مي زنند. 
اين مس��اله خود عاملي بازدارنده در كاهش قيمت ها 
است. سوم؛ قراردادهاي دستمزدي و روابط بلندمدت. 
كارفرمايان بطور معمول قراردادهاي خود را با عوامل 
توليد در طي يك س��ال يا بيش��تر منعقد مي كنند. 
اگر در اين قراردادها افزايش دس��تمزدي در حد تورم 
پيش بيني شده باشد و رشد قيمت ها كمتر از حد انتظار 
گردد تا زماني كه طول دوره قرارداد به پايان نرس��يده 
امكان تعديل دستمزدها و لذا قيمت تمام شده كاالها 
وجود ندارد..چهارم؛ بنگاه ها و توليدكنندگان با افزايش 
حجم پول يا كاهش آن هماهنگ و به تناسب افزايش 
و كاهش تغييري در قيمت ها نمي دهند. اين موضوع 
به دليل اطالع��ات ناقصي اس��ت كه از ناحيه س��طح 
عمومي قيمت ها دريافت مي كنند يا س��يگنال هايي 
كه از سوي رس��انه هاي غيررس��مي منتشر مي شود. 
اين موضوع در بخش عوامل توليد و نيروي اس��تخدام 
شده هم مصداق دارد. پنجم؛ مساله تورم بخشي. يعني 
وقتي هزينه توليد و دس��تمزد كاهش مي يابد و مواد 
اوليه گران تر خريداري مي شود، قيمت تمام شده نيز 
افزايش پي��دا مي كند. طول م��دت قراردادها موجب 
مي شود رش��د قيمت ها در جهت كاهشي يا مقاومت 
داشته باشد يا با تاخير روند كاهشي اتفاق افتد.ششم؛ 
تهديد به كاهش دستمزد ممكن است انگيزه كار را كم 
كند و برعكس تشويق به تالش و افزايش بهره وري را 
افزايش مي دهد.   ادامه در صفحه ۳

بالفاصله پس از انتشار ماجراي 
برخ��ورد يك��ي از نمايندگان 
مجلس يازدهم با سرباز راهور 
و مام��ور راهنمايي ورانندگي 
كش��ورمان ك��ه بازتاب ه��اي 
فراواني در شبكه هاي اجتماعي 
و رس��انه هاي عمومي كش��ور 
پيدا ك��رد، دامنه وس��يعي از 
اظهارنظرهاي مخال��ف درخصوص اين ن��وع رفتارهاي 
غيرقانوني در افكار عمومي ايجاد شد. در اين ميان بسياري 
از افراد در جس��ت وجوي آن هس��تند ك��ه بدانند قانون 
اساسي كشورمان در يك چنين مواردي چه پيشنهادات 
و راهكارهاي قانوني ارايه مي كند؟ درخصوص اين موضوع، 
صرف نظر از مواردي كه در رسانه ها مطرح شد و مبتني بر 
آن اعالم شده، نماينده ملت كه قاعدتا بايد پاسدار قانون 
اساسي، مجري قانون، حافظ قانون، معلم و اساسا الگوي 
افراد جامعه باشد و به عنوان نماينده همه ملت، رفتارهاي 
قانوني از خود نشان دهد، بنا بر اين رفتار و كردار او بايد در 
عين رعايت صداقت و شرافت به عنوان يك نماينده صالح 
در جامعه نمايانگر رفتار قانوني و انساني باشد، اما متاسفانه 
رفتار سر زده از سوي نماينده مورد بحث، تماما فاقد يك 
چنين ويژگي هاي رفتاري و اخالقي است و حتي برخالف 
اصول انساني و تربيتي است.   ادامه در صفحه 7

قواني��ن و رويه ه��ا باي��د ب��ه 
شكلي تبيين و اجرا شوند كه 
جاي هيچ گونه سوءاس��تفاده 
و دورزدن��ي وجود نداش��ته 
باش��د. از ابتداي اجراي طرح 
رجيستري در مهرماه سال 96 
كه به صورت پلكاني و برند به 
برند اجرا شد، ايراداتي به نحوه 
و روند آن گرفته مي شد و حاال پس از گذشت نزديك به 
دو سال از شروع اين طرح بس��ياري از آن ايرادات رصد 
و برطرف شده اس��ت. قطعا قانونگذار و سياست سازان 
اين امكان را دارند كه پس از اجراي يك طرح، نس��بت 
به بهبود رويه ه��اي آن و به حداقل رس��اندن خطاهاي 
سيس��تمي آن اقدام كنند. در خصوص رجيستري نيز 
چنين اتفاقي افتاد. در رويه مسافري كه سوءاستفاده هاي 
بس��ياري از آن توس��ط قاچاقچيان صورت مي گرفت، 
اصالحاتي انجام ش��د و حاال راه هاي سوءاستفاده از اين 
رويه تا حد زيادي مسدود شده است. ما معتقديم اقدامي 
كه دولت و سياست گذار مي بايست در صيانت از حقوق 
مصرفكننده، بازرگانان شناسنامهدار و اصناف انجام دهد 
اين است كه واردات موبايل از طريق رويه مسافري را از 
صرفه بيندازد تا ديگر هيچ توجيه اقتصادي براي قاچاق 
نداشته باشد.   ادامه در صفحه ۳

اگر اليحه بودجه سال 1400 
را م��ورد بازبيني ق��رار دهيم 
متوجه يك كس��ري عملياتي 
در اين اليحه مي ش��ويم. اين 
كس��ري به همه مص��ارف از 
درآمد مالياتي، گمرك و فروش 
خدماتي دول��ت بازمي گردد. 
كسري بودجه در سال گذشته 
معادل با رقمي حدودا 196 ه��زار ميليارد تومان بود و در 
س��ال جاري نيز به رقم 273 هزار ميليارد تومان رسيد و 
ش��يوع ويروس كرونا بدون در نظر گرفتن س��هم بورس 
اين جبران را كمي سخت تر از گذشته كرد. حتي با نگاه 
به ساختار بودجه س��ال 1400 مي توان به رقمي معادل 
با 520 هزارتومان به عنوان كس��ري س��اختاري دست 
يافت كه اين رقم عددي بس��يار بزرگ و عجيب اس��ت. 
البته دولت مي توان��د در خوش بينانه ترين حالت ممكن 
با تمهيداتي اين كس��ري را به 326 هزار ميليارد تومان 
برساند و بازهم رقمي بزرگ براي جبران باقي مي ماند. اين 
بدان معناست كه ايران در بودجه سال آينده دو برابر 
بودجه سال 1399 كس��ري عملياتي دارد. همچنين 
در بخش��ي از اليحه بودجه آمده است كه دولت قصد 
 دارد اين كسري را از محل فروش روزانه نفت به ميزان
 2 ميليون و 300 هزار بشكه و ...  ادامه در صفحه 7

س��نت عذرخواه��ي كردن 
اس��ت  آن س��نت هايي  از 
ك��ه هيچ وقت در كش��ور ما 
حداق��ل در بين مس��ووالن 
جاي��گاه خ��ودش را پي��دا 
نخواه��د ك��رد، در حال��ي 
كه س��نت تكذي��ب كردن 
از آن دس��ت س��نت هايي 
است كه س��ال هاي سال در بين مس��ووالن ما رواج 
داش��ته و دارد. نماينده مجلس در قامت كسي كه از 
سوي مردم انتخاب ش��ده تا در حل مشكالت مردم 
تالش كند، براي اينكه در ترافيك شهري كه مردم 
هر روز با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنند، دقايقي را 
معطل نش��ود، قانون ش��كني كرده و به راننده اش 
دس��تور مي دهد تا وارد خط ويژه اتوبوس بش��ود، از 
سوي ديگر س��رباز وظيفه راهنمايي و رانندگي كه 
باالدس��تي هايش به او تاكيد كرده ان��د طبق قانون 
هيچ ماشيني بدون مجوز حق ندارد وارد حريم اين 
خط ويژه شود مانع از اين قانون شكني مي شود. حاال 
شما تصور كنيد اگر اين اتفاق در يك كشور مترقي 
افت��اده بود، اين س��رباز وظيفه قطعا مورد تش��ويق 
قرار مي گرفت. اما از آنجايي كه اينجا ايران اس��ت و 
مسووالن در هم سمت و...  ادامه در صفحه 8

يادداشت روز

نگاهي به بودجه 1400 پايتخت
تقدي��م بودج��ه 50 ه��زار 
ميليارد توماني س��ال آينده 
شهرداري تهران به پارلمان 
ش��هري پايتخ��ت، نقدهاي 
متع��ددي را دي��روز در اين 
پارلم��ان برانگيخت. اگر چه 
پي��روز حناچ��ي، ش��هردار 
ته��ران ب��ه هن��گام تقديم 
اليحه بودجه 1400 تهران به ش��وراي ش��هر درباره 
انبس��اطي يا انقباضي بودن اين بودجه اظهارنظري 
نكرد اما برخي از اعضاي اين ش��ورا برداشت هاي گاه 
متناقضي از اين بودجه داشتند يا حتي در يك مورد 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در حاشيه 
نشست علني اين ش��ورا، رقم بودجه ش��هرداري را با 
حدود 25 درصد رشد نسبت به س��ال قبل، 35 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد. هاش��مي همچنين گفت 
كه اين ميزان رشد متناس��ب با نرخ تورم است. حال 
آنكه حناچي ديروز در نشست علني شورا به صراحت 
اعالم ك��رده بود ك��ه بودج��ه داراي دو بخش اصلي 
و تكميلي اس��ت كه در بخش اصلي 47 هزار و 687 
ميليارد توم��ان و در بخش تكميل��ي 2274 ميليارد 

تومان خواهد بود. به گفته او، بخش تكميلي از افزايش 
درآمدهاي شهرسازي محقق خواهد شد و در حقيقت 
كساني كه منافع بيش��تري از افزايش قيمت امالك 
مي برند يعن��ي س��ازندگان اين درآمده��ا را محقق 
خواهند كرد. اين افزايش درآمدها صرفا به 32 پروژه 
خاص مرتبط ب��ا پروژه هاي زيرس��اختي اختصاص 

خواهد داشت. 
در اين حال به گفته محمد ساالري، رييس كميسيون 
عمران ش��وراي ش��هر »با توجه به تورم كشور عمال 
بودجه انبساطي نبوده و انقباضي است.« اما واقعيت 
چيس��ت؟ ميزان رش��د واقعي بودجه تهران در سال 
آينده چند درصد اس��ت؟ تورم تا پايان سال 99 چند 
درصد خواهد بود؟ بودجه س��ال گذش��ته شهرداري 
بالغ بر 30 ه��زار و 201 ميليارد تومان مصوب ش��د. 
در صورتي كه صرفا رق��م بودجه در بخش اصلي ماده 
واحد پيشنهادي شهرداري در ش��وراي شهر تهران 
تصويب ش��ود، بودجه پايتخت نسبت به بودجه سال 
99 حدود 60 درصد رش��د خواهد داشت. اما اگر رقم 
بودجه در بخش تكميلي نيز تصويب و محقق ش��ود، 
رشد بودجه تهران در س��ال آتي به حدود 66 درصد 
خواهد رسيد. از س��وي ديگر، نرخ تورم طي 12 ماهه 

منتهي به آذر ماه س��ال جاري از سوي بانك مركزي 
حدود 30.5 درصد اعالم شده است. اما به دليل اينكه 
حدود دو م��اه تا پايان س��ال باقي مانده اس��ت، عدد 
دقيقي از تورم 12 ماهه در سال 99 در دست نيست، 
اما پيش بيني هاي قبلي حاكي از رش��د 35 درصدي 
تورم در سال جاري است و به عبارتي تورم 99 كمتر 
از 30 درصد و بيش��تر از 40 درصد نخواهد شد. آنچه 
مش��هود اس��ت، نرخ رش��د بودجه »اصلي« شهري 
تهران )60 درصد( در س��ال 1400 آش��كارا اختالف 
معناداري با نرخ تورم )30 يا 35 ي��ا 40 درصدي( در 
سال 99 دارد. اين اختالف با درنظر گرفتن رقم بودجه 
»تكميلي« پايتخت در س��ال آينده، بيش��تر و البته 
معنادارتر هم خواهد شد. از اين منظر، بودجه 1400 
تهران نه تنها انقباضي نيس��ت ك��ه بودجه اي كامال 
انبساطي و »رويايي« )آن گونه كه حجت نظري، يكي 
از اعضاي شوراي ش��هر ديروز گفت( قلمداد خواهد 
شد. البته رويايي خواندن بودجه سال آينده از سوي 
نظري، معطوف به عدم توانايي ش��هرداري در كسب 
درآمدها احصا شده در ماده واحده اليحه بودجه است. 
مس��اله اي كه پيامدي جز كس��ري بودجه و افزايش 
ميزان استقراض بانكي شهرداري نخواهد داشت. چه 

آنكه طي سال هاي گذشته همواره درآمدهاي ناشي 
از فعاليت هاي ساختماني و صدور پروانه هاي صادره 
يكي از مهم ترين منابع درآمدي شهرداري تهران بوده 
است، اما انگار اين منبع درآمدي خشكيده و با توجه 
به تحوالت بازار ساخت و س��از نبايد انتظار جوشش 
پر قدرت آن را به انتظار نشس��ت. آمارهاي شهرداري 
حاكي از اين است كه از ابتداي فروردين تا پايان مهر 
ماه سال جاري، 4 هزار و 105 مورد پروانه ساختماني 
صادرشده است كه اين آمار در مدت مشابه سال قبل 
5 هزار و430 مورد بوده است. همچنين از لحاظ متراژ 
ساخت وساز در 7 ماه اول امسال، مجوز ساخت حدود 
5 ميليون و 650 هزار مترمربع صادر ش��ده است. در 
حالي كه در دوره مشابه س��ال گذشته مجوز ساخت 
حدود 6 ميليون و 980 هزار مترمربع صادر شده بود 
و اين ش��اخص حدود 19 درصد كاهش داشته است. 
همزمان با كاهش تعداد و متراژ پروانه ساختماني در 
سال جاري، چشم انداز بازار مسكن و همچنين ورود 
تقاضاي موثر )دست به نقد( به اين بازار دست كم در 
كوتاه مدت مثبت نيست و از همين رو، احتمال رونق 
ساخت و س��از در تهران بعيد و در پي آن درآمدهاي 

شهرداري در سال 1400 به نظر مي رسد. 
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موافقانش مي گويند ياور اقش��ار كم درآمد و آسيب 
ديده است و مخالفانش آن را بستري براي فساد و رانت 
قلمداد مي كنند. موافقانش مي گويند حذفش باعث 
تورم مي شود و مخالفانش مي گويند بخشي از تورم 
فعلي را باعث ش��ده. با گذشت حدود سه سال از آغاز 
يك طرح حمايتي پر سر و صدا، حاال زمان آن رسيده 
كه درباره سرنوشتش تصميم گيري شود: آيا بناست 
ارز 4200 توماني همچنان تخصيص يابد يا سرانجام 
دولت و مجلس بر سر حذفش به توافق خواهند رسيد؟

»دولت مصمم اس��ت به م��ردم اطمين��ان دهد كه 
قادر اس��ت اقتصاد كشور را باثبات، بااطمينان و قابل 
پيش بيني اداره كند. به همين دليل تصميم گرفتيم 
كه نرخ دالر براي تم��ام فعاالن اقتصادي و براي رفع 
همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي 
مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني كه براي 
كارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند 4200 تومان 
باشد و با اين عدد و رقم، به همه نيازهاي ارزي كشور 
از طريق بانك مركزي و صرافي ها و بانك هاي تحت 
كنترل بانك مركزي پاسخ داده خواهد شد. هيچ نرخ 
ارزي با قيمت هاي ديگري را به رسميت نمي شناسيم 
و براي ما هر قيمت ارز غير رس��مي ديگري در بازار از 
فردا به عنوان قاچاق تلقي خواهد ش��د. درست مثل 
قاچاق مواد مخدر كه كسي حق خريد و فروش ندارد 
و با كسي كه خريد و فروش مي كند، برخورد مي شود، 
نرخ ديگري هم اگر در بازار ش��كل بگيرد، دس��تگاه 
قضايي و نيروهاي امنيتي برخورد خواهند كرد و آن را 

به رسميت نمي شناسيم.«
اين خبري بود كه اس��حاق جهانگي��ري،  معاون اول 
رييس جمهور  در 20 فروردين سال 1397 اعالم كرد. 
تصميمي كه وقتي از سوي دولت اجرايي شد كه نرخ 
دالر براي چند هفته روندي صعودي به خود گرفته بود 
و از حدود چهار هزار تومان، به بيش از 10 هزار تومان 
رسيد و دولت براي كنترل نرخ ارز تصميم گرفت براي 
فعاليت هاي اقتصادي شرايط جديدي ايجاد كند.چند 
هفته پس از اين تصميم و در ارديبهشت ماه همان سال 
ترامپ، رييس جمهور وقت امريكا رسما اعالم كرد كه 
كشورش از توافق هسته اي خارج شده و تحريم هايي 
همه جانبه را عليه ايران به اجرا در مي آورد. به دنبال اين 
تصميم، دولت اعالم كرد كه از يك سو صادركنندگان 
غيرنفتي بايد ارز حاصل از فروش محصوالت خود را 
با تعهد ارزي مشخص به كشور بازگردانند و از سوي 
ديگر واردات بيش از هزار قلم كاال كه در س��ال هاي 
بعد به بيش از 2000 قلم رسيد نيز به كشور ممنوع 
خواهد بود. دولت براي تضمين دسترس��ي مردم به 
كاالهاي اساسي و ضروري اعالم كرد كه ارز اين كاالها 

را با نرخ 4200 تومان تامي��ن مي كند تا قيمت آنها 
باال نرود. هرچند دولت انتظار داش��ت با اين سياست 
راه را بر افزايش ت��ورم ببندد اما در عمل هم تورم باال 
رفت و هم قيمت ارز در بازار آزاد اوج گرفت و به دنبال 
آن قيمت كاالهاي مصرفي از جمله كاالهايي كه ارز 
دولتي مي گرفتند نيز رشد كرد. در ماه هاي بعد دولت 
به تدريج كاالهايي مانند چاي، برنج و گوش��ت قرمز 
را از فهرست ارز دولتي حذف كرد اما براي كاالهايي 
مانند نهاده هاي دام و طيور و دارو، اين ارز حفظ شد و 
تخصيص آن الاقل تا پايان سال نيز ادامه خواهد يافت.

     موافقان و مخالفان
ارز 4200 توماني از همان ابتدا موافقان و مخالفان 
جدي داش��ت. موافقان آن كه بخش مهمي از تيم 
اقتصادي دولت را تش��كيل مي دهند، معتقدند ارز 
دولتي تامين كاالهاي اساس��ي موردنياز مردم را با 
قيمت پايين تر تضمين مي كند و جلوي فشار بيشتر 
بر زندگي مردم را مي گيرد. از س��وي ديگر با توجه 
به اينكه نرخ دالر در ب��ازار آزاد به بيش از 20 هزار 
تومان رسيده، حذف آن باعث چند برابر شدن قيمت 

اين كاالها و شوك تورمي جدي به بازار مي شود. از 
سوي ديگر دولت مي گويد كه با نظارت هاي انجام 
شده مسير تامين و تخصيص اين ارز مشخص بوده 
و شركت هايي كه اين ارز را دريافت مي كنند موظف 
به هزينه كرد آن هستند و از اين رو بستر گسترده اي 
براي فساد در اين حوزه به وجود نمي آيد. دولت در 
پاسخ به انتقادات درباره وسعت اجراي اين طرح نيز 
مي گويد كه ارز 4200 توماني، تنها به چند كاالي 
خاص تعل��ق مي گيرد و ديگر كاالها با ارز نيمايي يا 

آزاد عرضه مي شوند. 
مخالفان اين ارز اما هم تعدادش��ان بيش��تر اس��ت 
و ه��م داليل بيش��تري براي انتق��اد از طرح دولت 
دارند. تعداد قابل توجهي از كارشناسان اقتصادي، 
نمايندگان مجلس و فع��االن اقتصادي از مخالفان 
طرح ارز دولتي به ش��مار مي روند. نخستين انتقاد 
مربوط به اصل سياس��ت ارز چند نرخي مي ش��ود. 
مخالفان مي گويند ارز چند نرخي باعث مي ش��ود 
بستر فساد و رانت فراهم شود و با عدم شفافيت، تنها 
افرادي كه از رانت استفاده مي كنند از آن بهره مند 
مي ش��وند. ديگر انتقاد مهم وارد شده به ارز 4200 

توماني عملكرد اين ارز در سال هاي گذشته است. 
بر خالف نظر دولت، كاالهايي كه ارز دولتي دريافت 
كرده اند در س��ال هاي اخي��ر افزايش قيمت جدي 
داشته اند و براي مثال در هفته هاي گذشته قيمت 
مرغ كه همچنان ارز دولتي مي گيرد به شكل جدي 

افزايش يافته است. 
از س��وي ديگر دولت منابع قاب��ل توجهي براي ارز 
دولت��ي كنار گذاش��ته كه از س��ويي در آن عدالت 
وجود ندارد و همه اقشار جامعه را شامل مي شود و 
از سوي ديگر منابع چند ميليارد دالري كه براي اين 
ارز تخصيص داده ش��ده اگر به برنامه هاي حمايتي 
ديگر اختصاص مي يافت، قطعا تاثيرگذاري بيشتري 
داشت. در ادامه اختالف نظرها بر سر ارز دولتي، به 
نظر مي رسد نمايندگان مجلس به دنبال حذف اين 
ارز هستند و از اين رو احتمال آنكه در سال 1400 
ديگر اثري از ارز دولتي با نرخ فعلي نباش��د بس��يار 
زياد اس��ت و اين در حالي اس��ت كه هنوز موافقان 
و مخالفان اين ارز به ش��كلي جدي از تفكرات خود 
دفاع مي كنند و اين موضوع سرنوش��ت نرخ ارز در 
سال آينده را نيز در هاله اي از ابهام قرار داده است.
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نماينده رهبر انقالب در انجمن 
اسالمي دانشجويان اروپا منصوب شد

با حكم رهبر معظم انقالب حجت االسالم احمد واعظي 
نماينده رهبري در امور انجمن اسالمي دانشجويان و 
دانشجويان ايراني در اروپا شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر معظم انقالب در حكمي حجت االس��الم احمد 
واعظي را به عنوان نماينده رهبري در امور انجمن اسالمي 
دانشجويان و دانشجويان ايراني در اروپا منصوب كردند.

به روزهاي پاياني تحريم ها 
رسيده ايم

مع��اون اول رييس جمه��وري گفت: اي��ن روزهاي 
زمستاني تمام خواهند شد و ملت ايران روزهاي خوبي 
در پيش خواهد داشت. اسحاق جهانگيري در حاشيه 
بازديد از نمايش��گاه بين المللي نف��ت، گاز، پااليش و 
پتروشيمي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در بمباران 
مس��ائل منفي قرار داريم، اظهار كرد: از بيرون كشور 
سعي مي شود همواره پمپاژ منفي نسبت به آينده كشور 
و دستاوردهاي كشور انجام شود و از داخل كشور هم 
متاسفانه گاهي اوقات به دليل بدسليقگي نسبت به 
مسائل كشور تالش مي شود، فضاي منفي ايجاد شود. 
معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: همين نمايشگاه 
براي كساني كه به آينده و توسعه و پيشرفت ايران فكر 
مي كنند، كفايت مي كند؛ كساني كه به آينده، پيشرفت 
و توسعه ايران فكر مي كنند، ببينند كه فرزندان ايران 
در زيرمجموعه شركت هاي مرتبط با مهم ترين بخش 
اقتصادي يعني نفت، گاز و پتروش��يمي چه كارهايي 
بزرگ��ي انجام داده اند و چه كاره��اي بزرگ تري را در 
دست اجرا دارند. جهانگيري با يادآوري اينكه پس از 
تحريم بيش از 100 ميليارد دالر از درآمدهاي ارزي 
ما كاهش يافت، تاكيد كرد: اما وزارت نفت با اقدام هاي 
شجاعانه توانست ركورد صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي را بشكند به طوري كه صادرات فرآورده هاي نفتي 

بيش از چهار برابر افزايش يافته است.
وي تصريح كرد: زمستان تمام شد و روسياهي آن مي ماند 
براي كساني كه با دولت همراهي نكردند و چوب الي 
چرخ ما گذاشتند. اين روزهاي زمستاني تمام خواهد 
شد و ملت ايران روزهاي خوبي در پيش خواهد داشت.

معاون اول رييس جمهوري با بي��ان اينكه ما در دوران 
تحريم صادرات نفت را داشتيم، اظهار كرد: در دي ماه 
س��ال جاري كه همچن��ان دونالد ترامپ در مس��ند 
رياست جمهوري بود، وزارت نفت با روش ها و اقدامات 
ش��جاعانه موفق ش��د به اين ركورد در صادرات دست 
يابد و به بزرگ ترين رقم صادرات نفت خام، ميعانات و 
فرآورده هاي نفتي دس��ت يافتيم. جهانگيري با تاكيد 
بر اينكه به اعتقاد من ما در پاياني ترين روزهاي تحريم 
هس��تيم، تصريح كرد: روزهاي خوشي براي هفته ها و 
ماه هاي آينده كش��ور مي بينم. پس تاكيد مي كنم كه 
زمس��تان تمام شد و رو س��ياهي به كساني ماند كه به 
جاي آنكه دولت را در مقابله با امريكا كمك كنند با زبان 
و اقدام خود، چوب الي چرخ دولت گذاش��تند و تالش 
كردند يأس ايجاد كنند. به فضل الهي اما اين روزهاي 
زمستاني در حال پايان است و روزهاي بهاري در پيش 
راه مردم ايران قرار دارد. وي ادامه داد: آن كسي كه آرزو 
داش��ت فروش نفت ايران را به صفر برساند بايد بداند 
كه در همين ماه هاي اخير وزارت نفت ركوردهايي در 
تاريخ صادرات ميعانات نفتي، نفت خام و فرآورده هاي 
نفتي برجاي گذاشت كه در تاريخ بي سابقه است. معاون 
اول رييس جمهوري گفت: شايد كسي تصور نمي كرد 
كشوري كه درگير سخت ترين و شديدترين تحريم هاي 
امريكا قرار گرفته، حتي قادر باشد پروژه هاي توسعه اي 
متوسط را اجرا كند، اما در همين دوره، شاهد راه اندازي 
پااليشگاه بيدبلند بوديم كه نمادي از كارهايي بود كه در 

دوره تحريم هاي امريكا در كشور انجام شد.
جهانگيري ب��ا بيان اينك��ه وزارت نفت و صنعت نفت 
كشور به معناي واقعي كلمه كارآمدي، توانمندي و »ما 
مي توانيم« را نه در حرف و شعار، كه در عمل اجرا كردند.

وي تصري��ح كرد: يك عده اي مدع��ي »ما مي توانيم« 
هستند اما در كارنامه شان كه نگاه مي كنيم، كوچك ترين 
كاري از »ما مي توانيم« در پرونده شان ديده نمي شود. 
فقط فكر مي كنند اين چون شعار زيبايي است تكرارش 
كنند! معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد: اما آنچه 
امروز از كارآمدي مي بينيم به اين دليل است كه مصداق 
كارآمدي اين است كه يك مجموعه اي از كارهاي بزرگ 
كه پيش از اين در اختيار كشورهاي خارجي بوده است 
را امروز در كشور اجرا كردند؛ بدون اينكه متهم به زدوبند 
و فساد و اين جور كارها شوند. در حالي كه اگر بخواهيم 
كارهاي كوچكي كه برخي در تشكيالت ش��ان انجام 
داده اند را رسيدگي كنيم، متاسفانه ده ها مورد فساد پيدا 
مي شود. اما كارآمدي به معناي يك كار بزرگ، موفق و 
در سطح بين المللي اينجا اتفاق افتاده است. جهانگيري 
با تاكيد ب��ر اينكه اين كارهاي ب��زرگ، نماد كارآمدي 
سيستم است كه در دوره تحريم به معناي واقعي كلمه 
تحريم ها را بي اثر كرده و نگذاشتند پروژه ها تعطيل شود، 
اظهار كرد: كش��ور ما با اجراي اقدامات بزرگ به زودي 
صاحب دانش فني در بخش هاي مختلف مي شود كه 
توسط دانشمندان كشورمان توليد شده و پيش از اين در 
انحصار چند كشور بود. وي افزود: ساخت انواع كمپرسور 
و توربين كه با استانداردهاي معتبر بين المللي ساخته 
شده و در بخش هاي مختلف صنعت نفت و گاز استفاده 
مي شود، نشان دهنده توانمندي كشور در ارايه خدمات 
بزرگ در صنعت نفت است. معاون اول رييس جمهوري 
يادآور شد: يكي از مهم ترين ويژگي هاي بخش نفت كه 
گاهي اوقات بعضي ها به عنوان منفي تلقي مي كردند 
اين بود كه تجهيزات و لوازم و ابزاري كه استانداردهاي 
معتبر بين المللي نداشته باشد در اين بخش استفاده 
نشود و حتما توليدات ش��ركت ها با استانداردهاي 
معتبر بين المللي باش��د. اما امروز در اين نمايشگاه 
كمپرسورهايي ديديم كه در خط راهبردي انتقال 

نفت از گوره به جاسك استفاده مي شود.

يارانه نقدي دو برابر مي شود
س��خنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 1400 
جزييات مصوبه اين كميس��يون در مورد هدفمندي 
يارانه ها در س��ال 1400 را تش��ريح كرد و گفت كه در 
سال آينده يارانه همه يارانه بگيران دو برابر خواهد شد. 
رحيم زارع در نشست خبري در تشريح آخرين مصوبات 
كميسيون تلفيق اظهار كرد: براساس مصوبات كميسيون 
تلفيق، يارانه تمام افراد يارانه بگير در سال آينده دو برابر 
خواهد شد و هر شخصي در حال حاضر يارانه 4۵ هزار و 
۵00 توماني دريافت مي كند رقم يارانه او در سال آينده 
به 91 هزار تومان افزايش خواهد ياف��ت. وي ادامه داد: 
به موجب مصوبه كميس��يون تلفيق در سال آينده 20 
هزار ميليارد تومان براي افزايش يارانه 3۵ ميليون نفر 
اقشار متوسط و ضعيف و 10 هزار ميليارد تومان براي 
افزايش مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي 
در نظر گرفته شد. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي 
اسالمي اضافه كرد: دولت در اليحه بودجه 73 هزار و ۸00 
ميليارد تومان براي پرداخت يارانه در نظر گرفته بود كه 
كميسيون تلفيق آن را به 147 هزار ميليارد تومان افزايش 
داد. سخنگوي كميسيون تلفيق اضافه كرد: به موجب 
مصوبه كميسيون تلفيق سازمان هدفمندي يارانه ها و 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف شدند امكان ثبت 
نام و پرداخت يارانه هدفمندي همچنين معيشتي و ساير 
يارانه ها را براي كليه افرادي كه ثبت نام نكردند، افراد جديد 
و افرادي كه منصرف شدند، فراهم كنند. زارع همچنين 
گفت: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق عدم ثبت نام يا 
تاخير در ثبت نام و عدم پرداخت يارانه هدفمندي و يارانه 
معيشتي و ساير يارانه ها تخلف محسوب شده و مسووليت 
آن به عهده كليه مديران ذي ربط است و اين تخلف قابل 
رسيدگي در مراجع ذي صالح است. به گفته وي، بر اساس 
مصوبه كميسيون تلفيق در سال آينده در مجموع 32 
هزار ميليارد تومان يارانه توليد در حوزه مسكن، صنعت 
و معدن، كش��اورزي، حوزه گردشگري و ديگر حوزه ها 
براي يارانه سودتس��هيالت در نظر گرفته شده است.  
سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: همچنين مصوب 
شد 1۸ هزار ميليارد تومان براي رفع محروميت در مناطق 
كم برخ��وردار اختصاص داده ش��ود و 33 هزار ميليارد 
تومان يارانه دارو نيز در اختيار بانك مركزي قرار بگيرد. 
البته درباره نحوه تامين دو و نيم ميليارد دالر ارز دارو كه 
به صورت ريالي يا ارزي باشد، تصميم گيري خواهد شد. 
زارع خاطرنشان كرد: براي هدفمندي يارانه ها 43 رديف 
در مصارف در نظر گرفته شده كه 10 رديف براي دولت 
به مبلغ 79 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده و از 
429 هزار ميليارد تومان كس��ر خواهد شد و مبالغ اين 
رديف ها مانند كاهش فقر مطلق در اختيار بهزيستي، 
كميته امداد امام خميني، حوزه س��المت، حوزه نان و 
خريد تضميني گندم، حوزه هاي فرهنگي كتب درسي 
و افزايش حقوق س��ربازان، مسكن محرومين، مسكن 
رزمن��دگان، صندوق بيمه تامي��ن اجتماعي، حوادث 
غيرمترقبه، واكسيناسيون دام، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي، 
حمايت از زنان سرپرس��ت خانوار، حماي��ت از خانواده 
زندانيان و ديگر مواردي كه در 33 مورد است بر اساس 
نظر كميسيون تلفيق و پيشنهادهاي دولت قرار خواهد 
گرفت. وي اضافه كرد: مبلغ يارانه نقدي تمام افرادي كه 
مبلغ 4۵ هزار توم��ان و ۵00 تومان دريافت مي كردند، 
2 برابر شده است. اما رقم 10 هزار ميليارد تومان كميته 
امداد امام  خميني از اين مبالغ جدا است. البته اينكه گفته 
مي شود هر فردي قرار است چه مبلغي دريافت كند، هنوز 
نهايي نشده و بيشتر تخمين است و هر تصميمي كه در 

كميسيون تلفيق گرفته شود، حتما اعالم خواهيم كرد.

رييس جديد سازمان 
خصوصي سازي منصوب شد

وزير اقتصاد طي حكمي، حس��نعلي قنبري ممان 
را به س��مت مع��اون وزي��ر و رييس كل س��ازمان 
خصوصي س��ازي منصوب كرد. فرهاد دژپسند در 
اين حكم بر اولويت هاي برنامه اي از جمله دستيابي 
به اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران، شفاف س��ازي و ارتقاي 
نظام ارزش گذاري دارايي هاي مش��مول واگذاري، 
س��اختاردهي مجدد و تفكيك وظايف حاكميتي 
شركت ها به منظور آماده سازي واگذاري، تقويت نظام 
كنترل اهداف پس از واگذاري در ترتيبات حقوقي و 
قراردادي واگذاري ها و استفاده از روش هاي علمي و 
نوين در طراحي روش هاي جديد و تركيبي واگذاري ها 
تاكيد كرده است. طبق اعالم وزارت اقتصاد، رييس 
جديد سازمان خصوصي س��ازي، تا مقاطع دكتري 
تخصصي در رشته اقتصاد تحصيل كرده است و در 
كارنامه شغلي خود نيز عالوه بر عضويت هيات علمي 
دانشگاه شهيد بهشتي، عهده دار مسووليت هايي چون 
مديرعاملي گروه سرمايه گذاري اميد، مديرعاملي بانك 
سپه و عضويت در هيات مديره بانك هاي دي، حكمت 

ايرانيان و پست بانك ايران بوده است.

 نحوه شناسايي افراد 
در طرح كمك معيشتي كرونا

سخنگوي طرح حمايت معيش��تي كرونا گفت: براي 
شناسايي افراد در طرح حمايت معيشتي كرونا، در كنار 
بررسي درآمد، منزل مسكوني، خودرو، سفر خارجي و 
شغل ثابت، مجموع تراكنش هاي بانكي خانوار نيز ارزيابي 
شد.حسين ميرزايي درباره شيوه دهك بندي افراد، اظهار 
داشت: دهك بندي دو روش دارد. در يك روش از بهترين 
وضع معيشت تا بدترين وضع معيشت مرتب شده و در 
نهايت تقسيم بر 10 مي شود بنابراين در كشور ما كه ۸۶ 
ميليون جمعيت دارد هر دهك ۸ ميليون و ۶00 هزار 
نفر است. سخنگوي طرح حمايت معيشتي كرونا ادامه 
داد: روش دوم اين است كه براي هر دهك كف و سقف 
درآم��دي در نظر گرفته مي ش��ود و به اي��ن نحو افراد 
دسته بندي مي شوند؛ به عنوان نمونه افرادي كه كمتر 
از يك ميليون تومان درآمد دارند دهك اول محسوب 
مي شوند و بقيه افراد نيز بر اساس كف و سقف درآمدي 

كه مشخص مي شود دسته بندي مي شوند.

مخالفان و موافقان طرح حمايت دولت چه مي گويند 

رييس جمهور: 

ارز4200توماني،رفيق رانت وشريك فقر

مردم به افق روشن اقتصادي اطمينان داشته باشند
رييس جمهور پ��س از گ��زارش وزارت خانه هاي نفت، 
اموراقتص��ادي و داراي��ي و صنعت، مع��دن و تجارت از 
وضعيت اقتصادي كشور با اشاره به اقدامات موثر دولت و 
نتايج و دستاوردهاي مثبت در ماه هاي اخير گفت: كشور 
در شرايط فعلي نيازمند آرامش و ثبات در فضاي كسب و 
كار و اقتصاد به ويژه بازار سرمايه است و نبايد با اظهارات 
نسنجيده، غيرمنطقي، شتابزده و بدون پشتوانه علمي و 
صرفا با اهداف كوتاه مدت سياسي موجبات صدمه و لطمه 
به اعتماد و آرامش مردم و فعاالن اقتصادي را فراهم كرد. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني روز يكشنبه در 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با تاكيد بر اين نكته 
كه همه باي��د تالش كنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و 
مقابله با جنگ تحميلي اقتصادي در جهت رونق اقتصادي 
كشور و جبران لطمات تحريم ها بهره ببرند، افزود: براي 
دولت مسجل و اثبات شده اس��ت كه هدف كارگردانان 
شكس��ت خورده جنگ اقتصادي، بره��م زدن آرامش 
اقتصادي كشور اس��ت و امروز تالش مي كنند پيروزي 

ملت در جنگ اقتصادي را بي ثمر و به كام مردم تلخ كنند. 
روحاني افزود: من مطمئنم كه فعاالن اقتصادي كشور و 
مردم با روشن بيني، به اين نوع اظهارات و اقدامات توجه و 
اعتنا نمي كنند و با اطمينان، آرامش و اميد به افق روشن 
اقتصاد كشور به فعاليت هاي خود با قدرت ادامه مي دهند. 
رييس جمهور با بيان اينكه ب��ا فروكش كردن انتظارات 
تورمي و روند رو به رشد صادرات نفتي و غير نفتي شرايط 
اقتصادي كشور به سمت بهتر ش��دن حركت مي كند، 
اظهار داشت: اهميت بازارهاي اقتصادي ايجاب مي كند 
آرامش الزم در اين بازارها برقرار باشد. روحاني تاكيد كرد: 
دشمنان عصباني تالش مي كنند روند مثبت را متوقف 
يا كند كنند و با تبليغات وسيع رسانه هاي معاند و جنگ 
رواني، عمدتا به دنبال اين هستند كه روند كاهش نرخ ارز و 
قيمت كاالها را شرطي نمايند. رييس جمهور با بيان اينكه 
با شكست جنگ اقتصادي ترامپ، نگاه طرف هاي تجاري 
ايران تغيير يافته و مناسبات اقتصادي كشور درحال ورود 
به مرحله جديدي است، تصريح كرد: همه بايد كمك كنند 

كه بازارهاي حساس نظير ارز در چارچوب سياست هايي 
كه بانك مركزي اعمال مي كند مديريت و به تعادل برسد. 
در ادامه اين جلسه رييس سازمان برنامه و بودجه از روند 
بررسي و تغييراتي كه كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اسالمي در منابع و مصارف اليحه بودجه 1400 داده است، 

گزارشي ارايه كرد. براساس گزارش ارايه شده در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، تبعات و عوارض ناشي از 
تصميم كميسيون تلفيق مجلس در زمينه افزايش منابع 
درآمدي و مصارف بودجه بر اقتصاد كش��ور و معيش��ت 

مردم بررسي شد.

عضو هي��ات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي تهران 
مي گويد كه تخصي��ص ارز 4200 توماني نه تنها 
نتوانسته به اهداف ابتدايي خود دست يابد كه حتي 
باعث فراموش شدن ديگر اولويت هاي اقتصادي 
كشور نيز شده است. عباس آرگون در گفت وگو با 
»تعادل«، اظهار كرد: بخش خصوصي در سال هاي 
گذشته بارها اعالم كرده كه چند نرخي شدن ارز، 
يك��ي از اصلي ترين مباني ايجاد فس��اد و رانت در 
كش��ور اس��ت و از زماني كه ارز دولتي تخصيص 
يافته نيز ما نمود اين موضوع را در پرونده هاي فساد 

اقتصادي به روشني ديده ايم.
به گفته وي، تخصيص عادالنه اين ارز نيز يكي ديگر 
از مسائل كليدي مشكل آفرين در سال هاي گذشته 
بوده است. اينكه برخي شركت ها توانسته اند به اين 
ارز دسترس��ي پيدا كنند و برخي نه، باعث ش��ده 
عدالت اقتصاد از بين برود و قيمت ها در بازار چند 
نرخي شود كه هم به ضرر توليدكننده و هم به ضرر 

مصرف كننده بوده است.
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه واقعي شدن 
قيمت ارز، بهترين راهبرد موج��ود براي اقتصاد 
ايران اس��ت، توضيح داد: وقت��ي قيمت ها واقعي 
شود، توليدكننده تكليف خود را مي داند و قيمتي 
كه در بازار ارايه مي ش��ود متناس��ب با واقعيت ها 
تعريف مي شود. در چنين بس��تري رانت و فساد 
شكل نمي گيرد و حمايت از توليد به معني واقعي 

خود تعبير خواهد ش��د. با كنار رفتن سنگ هاي 
پيش پاي تولي��د، رونق اقتصادي و افزايش توليد 
به وجود مي آيد كه خود موجب افزايش اش��تغال 
شده و تعداد خانوارهايي كه براي ادامه معيشت به 
كمك اقتصادي دولت نياز دارند را كاهش مي دهد.

آرگون با تاكيد بر اين موضوع كه حمايت از اقشار 
كم درآمد بايد به شكل مستقيم انجام شود، بيان 
كرد: تخصي��ص ارز دولتي حتي اگر به درس��تي 
اجرايي ش��ود نيز عدالتي ندارد زيرا تمام اقش��ار 
جامعه به شكل مساوي از آن بهره مي برند. مشابه 
اي��ن اش��تباه در سياس��ت گذاري در يارانه هاي 
غيرمستقيم انرژي و س��وخت نيز ديده مي شود. 
به جاي اين سياس��ت ها دولت مي تواند به اقشار 
كم درآمد به شكل مستقيم يارانه و كمك برساند. 
اين طرح از سويي منابع موردنياز را كاهش مي دهد 
و از سوي ديگر اين منابع به بهترين شكل ممكن به 

دست جامعه هدف مورد بحث مي رسد.

عباس آرگون: توليد را فراموش كرده ايم
ديدگاه-2

يك كارشناس اقتصادي مي گويد هرچند نمي توان ارز 
دولتي يا دستوري را عاملي براي تورم دانست اما در عين 
حال داليل مختلفي براي تغيير در نظام ارزي كش��ور 
وجود دارد. هادي حق شناس در گفت وگو با »تعادل« 
اظهار كرد: آنچه كه در بازار و تعيين قيمت كاالها تاثير 
دارد، نرخ ارز بازار آزاد اس��ت. در اين بين اينكه نرخ هاي 
دستوري چگونه تعريف شوند و از سوي كدام نهاد به اجرا 
برسند، تاثير خاصي بر روند حركتي بازار ندارد. ارز 4200 
توماني، 11هزار و ۵00 توماني، 17 هزار و ۵00 توماني يا 
ارز نيمايي هيچيك مستقيما در اين فرآيند تاثير ندارند.

وي با بيان اينكه ارز تك نرخي تنها گزينه مطلوب در اداره 
اقتصاد كشور است، بيان كرد: اينكه دولت يا هر نهادي 
بخواهد با قيمت دستوري نرخ ارز را ثابت نگه دارد، شايد 
در كوتاه مدت اثرات مثبتي داشته باشد اما در نهايت، به 
ضرر اقتصاد خواهد بود. فاصله قيمتي ايجاد شده ميان 
قيمت واقعي و قيمت تعيين ش��ده باعث صف تقاضا 
مي شود كه اين موضوع را ما در بازارهاي مختلف ديده ايم 
و خود اين موضوع راه دالل بازي و رانت هاي شخصي را باز 
مي كند، اين در حالي است كه در زمان واقعي و تك نرخي 
بودن قيمت ها هيچ صف تقاضاي كاذبي ايجاد نمي كند و 

همين امر بازار را به آرامش مي رساند.
اين كارشناس اقتصادي در پاس��خ به اين سوال كه در 
صورت حذف ارز حمايتي، آيا افزايش قيمت كاالهاي 
اساسي موجب فشار جديد بر اقشار كم درآمد نخواهد 
شد، گفت: شايد در كوتاه مدت يك تكانه قيمت به وجود 

آيد اما در بلندمدت قطعا تغيير قابل توجهي رخ نخواهد 
داد. ما مشابه اين تجربه را در گوشت قرمز داشتيم. اين 
گوشت ابتدا ارز دولتي مي گرفت اما سپس ارزش حذف 
شد اما در بازار تغيير قيمتي خاصي رخ نداد. در رابطه با 
كاالهايي مانند مرغ نيز قطعا همينطور است و تك نرخي 
شدن اين ارز در بلندمدت به سود اين بازارها خواهد بود. 
حق شناس با اش��اره به لزوم حمايت از اقشار كم درآمد 
جامعه، بيان كرد: در ارز 4200 توماني نكته مهم اين است 
كه همه اقشار جامعه صرف نظر از وضعيت درآمدي شان از 
آن بهره مند مي شوند. يعني وقتي مثال به مرغ ارز دولتي 
داده مي شود قيمت نهايي براي اقشار كم درآمد و پردرآمد 
به يك گونه است، در حالي كه بايد تمركز را بر حمايت 
از اقشار كم درآمد گذاش��ت. جامعه هدف اين طرح ها 
مي توانند از دل جامعه حمايتي بهزيستي، كميته امداد يا 
ساير دستگاه هاي فعال در اين حوزه بيرون بيايند و از آنها 
به شكل مستقيم حمايت شود اما اينكه اين شيوه به شكل 
فعلي ادامه يابد قطعا در بلندمدت به صالح كشور نيست.

هادي حق شناس: ارز 4200  توماني باعث تورم نمي شود
ديدگاه-1
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مردم موش آزمايشگاهي نيستند
برخي اين روزها در مجلس به دنبال اين هستند 
ك��ه دالر 17500 را به عن��وان ارز مبن��ا در نظر 
بگيرند. نتيجه اجراي اين تصميم بروز تكانه هاي 
تورمي شديدتر در بازارها خواهد شد. بدون اينكه 
رانت هاي فراوان موج��ود در بازارها كاهش پيدا 
كند. وقتي نظارت درستي در بازارها وجود نداشته 
باش��د، چه فرق��ي مي كن��د ارز ترجيحي 4200 
تومان باش��د يا 17500 تومان معامله شود. مگر 
اقتصاد ايران آزمايش��گاه است كه يك روز دولتي 
سر كار بيايد و اعالم كند ارز را به قيمت 4200 به 
فروش مي رس��اند و بعد مجلس ديگري روي كار 
بيايد و اعالم كند، مايل است ارز ترجيحي ناگهان 
4برابر افزايش پيدا كند. مثل روز روشن است كه 
حذف ناگهان��ي ارز 4200 توماني فش��ار را روي 
طبقات كمتربرخوردار افزايش خواهد داد. مردم 
موش آزمايشگاهي نيس��تند كه هر روز مديران 
تصميم ت��ازه اي درخصوص اقتصاد و معيش��ت 
آنها بگيرند. ي��ك روز ارز 4200 توماني، فردا ارز 
11500توماني و روز ديگ��ر ارز 17500 توماني 
روي آنها آزمايش ش��ود. مردم كوچ��ه و بازار اين 
روزها از خود مي پرس��ند، چگونه است كه كشور 
در دهه 60خورشيدي و در زمان جنگ تحميلي 
با كمترين مي��زان درآمدهاي نفتي و محدوديت 
امكانات مي توانس��ت فرآيند توزيع اقالم اساسي 
را كنت��رل كند، اما امروز ك��ه دامنه بهره مندي از 
تكنولوژي هاي ارتباطي تا حد چشمگيري افزايش 
پيدا كرده، نه تنها اقالم اساس��ي به دس��ت مردم 
نمي رسد، بلكه سودجويان بخش قابل توجهي از 
اين ظرفيت ها را نيز به نفع خود مصادره مي كنند؟ 
اين پرسش هرچند ش��ايد براي مسووالن ساده 
به نظر برس��د، اما ابهامي اس��ت كه ديدگاه مردم 
را درخصوص مس��ووالن و نظام سياس��ي شكل 
مي دهد. دلي��ل اينكه روند توزيع اقالم اساس��ي 
به دس��ت مردم، معقول تر ص��ورت مي گرفت اما 
امروز اين چنين نيست، به دليل فسادي است كه 
متاسفانه در تار و پود ذهن برخي مديران النه كرده 
است. واقع آن است كه افكار مديران امروز كشور 
ديگر مانند گذشته نيست. به همين دليل است كه 
ميلياردها دالر ارز ترجيحي در اختيار برخي افراد و 
جريانات براي واردات اقالم اساسي قرار مي گيرد، 
اما نه تنها اقالم اساسي به دست مردم نمي رسد، 
بلكه هر روز خبر تازه اي از تشكيل بازارهاي آزاد و 
سياه هم درخصوص اقالم مصرفي، دارو، نهاده هاي 
دامي و... شنيده مي شود. دود اين آتش درنهايت به 
چشم مردمي خواهد رفت كه از يك طرف بايد فشار 
زايدالوصف تحريم ها و محدوديت ها را تحمل كنند 
و از سوي ديگر شاهد ظهور طبقه اي از رانت خواران 
نوكيسه باشند كه به دليل نزديكي به فالن مسوول 
و بهمان مدير به ارز 4200 توماني دسترسي پيدا 
كرده اند. بنابراين شخصا معتقدم حذف ناگهاني 
ارز 4200 توماني در شرايط فعلي نه تنها گره اي از 
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور باز نمي كند، 
بلك��ه باعث افزايش دامنه مش��كالت اقتصادي و 

توسعه رانت خواهد شد.

 واردات غيررسمي
 بايد از صرفه بيفتد

طبيعتا وقت��ي تقاضايي از س��وي قاچاقچي براي 
خريد اطالعات س��فر وجود نداش��ته باشد، هيچ 
شهروندي نيز مدارك س��فر خود را نمي فروشد و 
بازار س��ياه خريد فروش پاسپورت به خودي خود 
برچيده خواهد شد. رفتارهاي قهري بيشتر شبيه 
پاك كردن صورت مساله است كه در نهايت دودش 
به چش��م مصرفكننده خواهد رفت. گاهي شاهد 
قطع موبايل هايي هس��تيم كه با سوءاس��تفاده از 
رويه مسافري رجيستر ش��دهاند و شائبه تجاري 
بودن آنها مطرح مي شود. اگرچه اين اقدام ممكن 
است با شناسايي س��وداگران و با هدف جلوگيري 
از سوءاس��تفاده آنها صورت گرفته باشد اما گاهي 
منجر به متضرر شدن برخي مصرفكنندگان نهايي 
نيز مي شود. بنابراين هر اقدام و تصميمي كه در اين 
زمينه گرفته مي شود، بايد در وهله اول جلوي آسيب 
به اقشار مختلف را گرفته و پس از آن موجبات مقابله 
با س��ودجويان را فراهم كند. پيشگيري و اقدامات 
بازدارنده همچون تغيير تعرفه ها و ايجاد نرخ برابري 
كاالهاي مسافري با كاالهاي تجاري درماني براي 

حل اين معضل است.

چرا قيمت ها  چسبنده اند
همچنين ترجيح توليدكننده به نگهداري نيروي 
داخلي ك��ه مهارتي در توليد يا خدم��ت دارد، به 
نسبت نيروي ارزانتر بيروني موجب افزايش قيمت 
تمام شده مي شود. هفتم؛ عدم وابستگي بخشي از 
توليدات و خدمات به نرخ دالر و امثال آن. در اين 
خصوص به تناسب وابستگي يا عدم وابستگي توليد 
كاالها و خدمات به نرخ ارز، تناس��ب قيمت تمام 
شده آن كاالها از نرخ ارز تبعيت مي كند يا نمي كند. 
هشتم؛ عدم ش��فافيت و انحصار در توليد، اقتصاد 
ايران س��اليان زيادي از اين دو پديده رنج مي برد. 
اين دو پديده موجب افزايش قيمت ها مي شود و 
مقاومت در كاهش قيمت ها را ايجاد مي كند. )مثال 
بارز اين روند در بازار خودرو قابل مشاهده است( 
نكته اي كه به عن��وان جمع بندي مي توان گفت: 
افزايش حجم نقدينگي غيرمتناسب با رشد توليد 
در دهه هاي اخير موجب كاهش ارزش پول ملي 
و تورم 2 رقمي شده است. حتي اگر بتوان نرخ ارز 
را كاه��ش داد، ولي قطعا نرخ ارز به نرخ هاي قبلي 
بازنمي گردد. حجم نقدينگي باال و غيرمتناس��ب 
به همراه فشار دايمي طرف تقاضا، تورم را مهمان 

هميشگي اقتصاد ايران كرده است.

مجوز بانك ها براي تملك سهام 
شركت هاي تامين سرمايه

بان��ك مركزي در بخش��نامه اي اعالم ك��رد: بانك ها و 
موسسات اعتباري براساس ضوابطي كه طراحي خواهد 
ش��د، مي توانند واحده��اي س��رمايه گذاري صندوق 
سرمايه گذاري و شركت هاي تامين سرمايه را خريداري 
كنند. بانك مركزي در بخشنامه اي به بانك ها و موسسات 
اعتباري اصالحيه دستورالعمل سرمايه گذاري در بورس 
اوراق بهادار كه 25 آذر ماه امسال به تصويب شوراي پول و 
اعتبار رسيده بود را ابالغ كرد. در اصالحيه در قالب تبصره 
2 ماده 2 اين دستورالعمل قرار مي گيرد. در اين تبصره 
آمده است: »تملك واحدهاي سرمايه گذارييك صندوق 
سرمايه گذاري »اختصاصي بازارگرداني« و همچنين 
تملك سهام يك شركت تأمين سرمايه توسط بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غيربانكي در چارچوب قوانين و 
مقررات موض�وعه و با رعايت حدود مقرر اين دستورالعمل 
و در چارچوب ضوابط اجرايي اين تبصره كه توسط هيات 

عامل بانك مركزي تعيين مي گردد، خواهد بود.«

مزاياي تشكيل بانك هاي بزرگ 
براي اصالح نظام بانكي

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: بانك هاي 
بزرگ و قدرتمند مي تواند به اقتصاد كشور كمك كنند 
زيرا اگر تسهيالت در يك نقطه كانوني باشد، به راحتي 
مي تواند به اقتصاد تزريق شود. علي رضايي در گفت وگو 
با ايِبنا، درباره ادغام اخير بانك هاي نيروهاي مسلح و 
برداشته ش��دن يك گام در اصالح نظام بانكي، اظهار 
كرد: ادغام بانك هاي كوچك و تبديل آن به بانك هاي 
بزرگ جزئي از اصالح ساختار بانك ها به حساب مي آيد، 
اما براي اصالح بايد هزينه هايي پرداخته ش��ود.نمونه 
اين اتفاق ادغام بانك هاي انصار، قوامين، حكمت و ... 
در بانك س��په بود كه جزيي از حركت اصالح ساختار 
بانكداري كش��ور است و طبيعتا برخي مشكالت را به 
همراه دارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه هفته گذش��ته كميس��يون اقتصادي مجلس 
جلسه اي با مديرعامل بانك سپه داشت، گفت: درباره 
اين ادغام ها گفت و شنودهايي انجام شد و تصميم بر آن 
شد كه هماهنگي هاي الزم در جهت حمايت از اين بانك 
صورت گيرد.نكته اي كه وجود دارد اين است كه وجود 
بانك هاي بزرگ و قدرتمند مي تواند به اقتصاد كشور 
كمك كنند تا بانك هاي متعدد و كوچك، زيرا تسهيالت 
در يك نقطه كانوني باشد به راحتي مي توان به اقتصاد 
تزريق كرد تا در جاهاي مختلف و متعدد باشد.نكته اي 
كه وجود دارد اين است كه بانك هاي كوچك و متعدد با 
كمبود سرمايه مواجه هستند و نمي توانند در بازارهايي 
مانند بازار سرمايهيا بازارهاي ديگر مانند ارز و طال موثر 
باشند اگر اين بانك ها به يك بانك بزرگ تبديل شوند، به 
راحتي مي توانند در بازار سرمايه اثرگذار باشند و تبديل 
به يك بازيگر درجه اول در بازار س��رمايه شوند. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به تغيير و تحول 
در سيستم بانكي كشور، بيان كرد: ادغام سازي بانك ها 
مي تواند كمك هاي ش��اياني به چرخه اقتصاد داشته 
باش��د، زيرا اين اتفاق سبب مي شود چرخه بانكداري 
كشور سروسامان پيدا كند و از گستردگي بي حد و مرز 
دور شود. اما دوباره تكرار مي كنم كه اين تغيير و تحول 
باعث مي شود مشكالتي ايجاد شود، اما آينده خوبي براي 
اقتصاد كشور خواهد داشت پس بايد به اين سمت رفت.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
در هفته ه��اي اخي��ر و بع��د از تغيير دول��ت در امريكا، 
كارشناس��ان ديدگاه هاي مختلفي در مورد پيش بيني 
كاهش ن��رخ ارز مطرح كرده اند. برخ��ي صاحب نظران 
گفته اند كه با توجه به كاهش فش��ار حداكثري، كاهش 
انتظارات تورمي به خاطر احتمال مذاكره و بازگشت امريكا 
به برجام، تقاضاي سفته بازي و نگهداري دالر و سكه براي 
حفظ ارزش پول كاهش يافته و لذا تقاضا براي دالر كاهش 
مي يابد. صادر كنن��دگان نيز دليلي برا ي نگهداري دالر 
نمي بينند و تشويق به عرضه ارز صادراتي شده اند و اين 
موضوع عرضه ارز را افزايش مي دهد. همچنين با افزايش 
صادرات نفت منابع درآم��د ارزي دولت افزايش خواهد 
يافت و براين اساس انتظار بازار اين است كه دالر به زير 20 
هزار تومان و 15 تا 17 هزار تومان كاهش يابد.  اما در مقابل 
برخي كارشناسان معتقدند كه در سه سال اخير نقدينگي 
رشد كرده و رش��د پايه پولي، فروش اوراق بدهي دولت، 
افزايش ارقام بودجه دولت، رشد نرخ تسعير ارز در بودجه 
سال 1400 به 17500 تومان و ... نرخ دالر را در محدوده 
20 هزار تومان حفظ خواهد كرد. از سوي ديگر بازگشت 
دولت بايدن به برج��ام و مذاكرات و كاهش تحريم ها به 
تدريج صورت مي گيرد   لذا از حاال نمي توان انتظار داشت 
كه نرخ دالر ف��ورا كاهش يابد. اما قطع��ا انتظار كاهش 
قيمت ها در آينده روي تقاضاي س��فته بازي و   افزايش 
عرضه ارز صادراتي اثرگذار است. همچنين گشايش در 
پول هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي مختلف، مسائلي 
است كه مي تواند روي تعادل بازار و كاهش نرخ ها اثرگذار 
باش��د اما تا زماني كه اين تحوالت ب��ه صورت واقعي رخ 
ندهد، نمي توان انتظار كاهش قيمت ها را داش��ت. به 
همين خاطر تحت تاثير اظهارنظرهاي سياس��ي در 
مورد برجام و مذاكرات و يا تحوالت منطقه اي، قيمت 
ارز در بازار تحت تاثير قرار مي گيرد و همين موضوعات 
باعث شده كه با وجود كاهش نرخ دالر به كانال 21 هزار 
تومان در هفته گذشته، بار ديگر افزايش قيمت دالر 
در بازار آزاد به 23700 را در روز يكشنبه شاهد باشيم. 
تيمور رحماني كارشناس اقتصادي و استاد دانشكده اقتصاد 
دانشگاه تهران، در اين زمينه با اش��اره به اين نكته كه در 
صورت كاهش ريسك هاي بيروني و افزايش درآمد نفت، 
دالر مي تواند به زير 20 هزار تومان كاهش يابد گفت: اما اگر 
شرايط به شكل فعلي ادامه يابد و ثابت باشد براساس نظريه 

پولي نرخ دالر در حد 20 هزار تومان خواهد ماند. 
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: با كاهش ريسك هاي 
بيروني، نرخ ارز كه مثل بقيه قيمت ها دچار جهش بيش از 
حد شده بود مي تواند به عددهاي پايين تر از عدد كنوني 
كاسته شود. وي افزود: مطلبي منتشر شده كه نظر بنده آن 
است كه نرخ بنيادين دالر حدود 20 هزار تومان است. ضمن 
اينكه اين نظر شخصي بنده است و اينكه مطالعه براساس 
روابط بلندمدت نقدينگي و نرخ ارز با احتساب رانت منابع 
طبيعي مدنظر بوده به هيچ وجه بدان معني نيست كه نرخ 

نمي تواند پايين تر از اين قرار گيرد.
وي افزود: اگر تحريم ها كم و بيش در همين حدود كنوني 
باشد و بر اساس نظريه پولي اين عدد 20 هزار تومان براي 
قيمت دالر ذكر شده كه طبيعتا مي تواند پيش  بيني هاي 
آن محل اشكال نيز باشد. بنابراين كافي است كه فروش 
نفت افزايش يابد و دسترس��ي به آن مهيا شود تا همانند 
دهه 1380 و با وجود تداوم رشد هاي باالي نقدينگي نرخ 
ارز بسيار پايين تر از آن چه نظريه پولي پيش بيني مي كند 
قرار گيرد و تحت آن شرايط نرخ ارز مي تواند پايين تر از 20 
هزار تومان قرار گيرد و مدت ها نيز پايين تر از آن دوام آورد. 
بنابراين با كاهش ريسك هاي بيروني، نرخ ارز كه مثل بقيه 
قيمت ه��ا دچار جهش بيش از حد ش��ده بود مي تواند به 

عددهاي پايين تر از عدد كنوني كاسته شود.

    افزايش نرخ دالر و طال و سكه 
در بازار آزاد ارز صبح يكش��نبه، قيمت دالر 23 هزار و 
200تومان، قيمت يورو 28 هزار و 200 تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 350 تومان اعالم شد. اما در ساعات عصر 

دالر تا 23650 تومان افزايش يافت. 
در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر 22 ه��زار و 430 تومان و قيمت خريد دالر از 
مردم 21 هزار و 480 تومان تعيين ش��ده اس��ت. قيمت 
فروش يورو نيز معادل 27 هزار و 300 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 26 هزار و 350 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. با افزايش قيمت دالر به 23200 تومان، 
و اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1856 دالر، قيمت طال 
و سكه افزايش يافت و قيمت طالي 18عيار هرگرم يك 
ميليون و 62 هزار تومان، مظنه هر مثقال طال 4 ميليون و 
602 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
10 ميليون و 450 هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 
10 ميليون و 300 هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي 
5ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و 750 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 250 هزار تومان 
معامله شد. اما در ساعات عصر قيمت سكه به 10 ميليون و 
860 هزار تومان رسيد و قيمت دالر نيز تا 23650 تومان 
باال رفت. يورو 28200 و درهم 6600 تومان معامله شده 
است. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز دالر 22430 و يورو 
27300 تومان اعالم شده است. قيمت طال و سكه طرح 
جديد در روز جاري نس��بت ب��ه روزكاري قبل با افزايش 
همراه شده است؛ از جمله داليل نوسان 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 
جهاني نيز ارزش دالر در مقابل رقبايش كمي كاهش يافت. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با 0.02 درصد 
كاهش نسبت به روز شنبه در سطح ۹0.20 واحد بسته 
شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.12۹ دالر 
اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.01 درصد 
كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.368 دالر مبادله 
شد. يورو 0.02 درصد باال رفت و با ماندن در كانال 1.21 به 

1.217 دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي  
هر دالر با 0.08 درصد كاهش به 103.727 ين رسيد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.2۹5 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.481 

يوآن چين اعالم شد.

   بيت كوين به مقاومت خورده است؟
بيت كوين در روزهاي اخير در شكس��تن كانال حياتي 
34هزار دالري ناكام بوده اس��ت.به گزارش س��ي ان بي 
سي، بيت كوين كه امس��ال تا كانال 40 هزار دالري نيز 
موفق به پيشروي شده بود پس از ريزش اخير خود هنوز 
نتوانسته است از سد مقاومت مهم 34 هزار دالري عبور 
كند و نوس��انات آن در بازه 30 تا 33 ه��زار دالري مانده 
است. همين مساله ورود جريان نقدينگي تازه به بازار را 
نيز كاهش داده است.  موسسه بلك راك كه بزرگ ترين 
موسسه مديريت دارايي جهان به شمار مي رود از آغاز معامله 
اوراق مشتقه مبتني بر بيت كوين در دو زيرمجموعه خود 
خبر داده است. هنوز هيچ بازارگردان امريكايي داراي منابع 
بيت كوين جدا نيست اما در بسياري از آنها به مديران سبد 
دارايي اين اجازه داده ش��ده تا بخشي از پرتفوي خود را به 
شكل بيت كوين يا ارزهاي ديجيتالي ديگر نگهداري كنند. 
در دو روز 20 و 21 ژانوي��ه ح��دود 10 درص��د ارزش 
بيت كوين كاهش يافت. ريزش سنگيني كه ترس معامله 
گران را از آغاز فاز اصالحي اين رمزارز محبوب تشديد 
كرده اس��ت. پيش از اين نيز نهاد نظر بر بازارهاي مالي 
انگليس به سرمايه گذاران هشدار داده بود كه نوسانات 
باالي بازار ارزهاي ديجيتال��ي را جدي بگيرند چرا كه 
ممكن است ارزش پولشان در يك روز بر باد رود.  صداي 
انتقادات نسبت به نظارت كم بر بيت كوين و بازار ارزهاي 
ديجيتالي بيش از پيش بلند ش��ده است. پس از آنكه 
كريستين الگارد،  رييس بانك مركزي اروپا بيت كوين 
را ابزاري براي پولشويي و انجام اعمال مجرمانه خواند، 
ژانت يلن،  گزينه تص��دي وزارت خزانه داري امريكا نيز 
خواهان نظارت بر ب��ازار رمزارزها با هدف جلوگيري از 
جرايمي نظير پولشويي شده است. از سوي ديگر بيش 
از ۹0 درصد پاسخ دهندگان نظرسنجي دويچه بانك از 
حباب باالي قيمتي اين رمزارز ابراز نگراني كرده اند. اين 
در حالي است كه طي يك سال اخير بيت كوين رشدي 
س��ه برابري را تجربه كرده و رش��د بيشتر آن نيز كامال 

محتمل است.   در حال حاضر 6۹ درصد كل بازار ارزهاي 
ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 13 درصد در اختيار اتريوم 
است. بيت كوين 12 س��ال پيش توسط گروه گمنامي از 
معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از سال 200۹ 
معامالت اوليه آن شكل گرفت. بانك مركزي اروپا احتماال 
ناچار خواهد ش��د تا مانند همتاي امريكايي خود اقدام به 
تزريق نقدينگي بيشتري به بازارها كند چرا كه تقاضا هنوز به 
سطح قبل از كرونا بازنگشته و طبق اعالم مركز آمار اتحاديه 
اروپا، متوسط نرخ تورم در 1۹ كشور عضو منطقه يورو در 
12 ماه منتهي به دسامبر بدون تغيير نسبت به رقم مشابه 
منتهي به ماه قبل به منفي 0.3 درصد رس��يد تا نرخ تورم 
بيش از پيش از سطح دو درصدي هدف گذاري شده توسط 
بانك مركزي اين منطقه فاصله بگيرد. در سطح اتحاديه 
اروپا اين نرخ به طور متوسط 0.3 درصد بوده كه از ماه قبل 
0.1 درصد بيشتر شده است. بانك هاي مركزي در سراسر 
جهان به تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي ادامه مي دهند 
تا ضمن كاهش تبعات ناش��ي از كرونا، سطح تقاضا را نيز 
تحريك كنند. بانك مركزي چين در بيانيه اي اعالم كرد در 
تازه ترين اقدام خود براي حمايت از بازارهاي مالي اقدام به 
تزريق 80 ميليارد يوآن نقدينگي به بازارها در قالب عمليات 
ريپو كرده است. بانك مركزي چين ضمن تاكيد بر حضور 
فعال در بازارها تاكيد كرده است كه حفظ نقدينگي در سطح 
معقول و مناس��ب را وظيفه خود مي داند و براي حمايت 
از اقتصاد چين از كليه ابزارهاي در اختيار خود اس��تفاده 
خواهد كرد.  در صورتي كه ژانت يلن بتواند به عنوان گزينه 
پيشنهادي بايدن از سنا براي وزارت خزانه داري امريكا راي 
مثبت بگيرد، احتماال ش��اهد تغييرات جديدي در حوزه 
سياست گذاري ارزي خواهيم بود. وال استريت ژورنال به 
نقل از نزديكان خانم يلن گفته است كه رييس سابق فدرال 
رزرو در دوره رياست جمهوري ترامپ در باوري كامال متضاد 
با دونالد ترامپ عقيده دارد كه نبايد اجازه داد دالر بيش از 
حد تضعيف شود. ترامپ در دوران رياست جمهوري خود 
بارها و بارها از برخي از مديران بانك مركزي امريكا به دليل 
مقاومتشان در تضعيف دالر انتقاد كرده و آن را عاملي براي 
ايجاد مزيتي رقابتي براي رقباي اين كشور از جمله اتحاديه 
اروپا و چين دانسته بود.  در خبري بد براي اقتصاد امريكا، 
رشد بخش خرده فروشي در ماه دسامبر منفي 0.7 درصد 
اندازه گيري شد كه اين رقم، سومين رشد منفي متوالي 

ماهانه اين بخش محسوب مي شود. 

افزايش قيمت دالر به 23 هزار و سكه به 10.8 ميليون تومان

كاهش نرخ ارز بدون مديريت طرف تقاضا امكان پذير نيست
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صمصامي: بازار بدون مديريت 6 دسته از متقاضيان ارز اشباع نمي شود
حس��ين صمصامي، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بيان 
اينكه آمارها نشان مي دهد بين نرخ ارز و نرخ تورم رابطه 
وجود دارد، اظهار كرد: متقاضيان ارز 6 دسته هستند كه 
بانك مركزي بايد آنها را شناسايي كرده و روي آنها كنترل 
داشته باشد. بودجه سال 1400 در حالي در مجلس مورد 
نقد و بررسي قرار گرفته اس��ت كه چون و چراها درباره 
نرخ ارز پيش��نهادي دولت به چالش اصلي اين روزهاي 
مجلس و دولت تبديل شده است. به عقيده مجلسي ها، 
دولت در پيش بيني درآمدهاي نفتي س��ال آينده اغراق 
كرده  و به عقيده دولتي ها، مجلس در آس��تانه انتخابات 
رياست جمهوري، با موضوع به شكل سياسي و نه علمي 
برخورد مي كند. اما چرا نرخ ارز در اقتصاد ايران يك متغير 
كليدي است و اهميت آن، براي بودجه سال آينده چرا اين 
اندازه باال است؟ به اين علت كه اقتصاد ايران از يك طرف 
وابسته به درآمدهاي نفتي است كه البته اكنون با توجه به 

اتفاقاتي كه افتاده سهم نفت بسيار كم شده است.
وي با بيان اينكه وابستگي كاالهاي وارداتي به نرخ ارز در 
حالي كه درآمدهاي ارزي هم كم است، باعث گران شدن 
اين كاالها مي شود، اضافه كرد: بيش از 85 درصد واردات 
ما مواد اوليه، كاالهاي واس��طه اي و كاالهاي سرمايه اي 
است كه باعث مي ش��ود قيمت اين كاالها افزايش يابد و 
وقتي قيمت كااليي كه وابس��ته به ارز است باال مي رود، 
حتي قيمت كاالهايي كه به صورت مستقيم وابسته به نرخ 
ارز نيستند، نيز خود به خود به سمت باال تعديل مي شود. 
صمصامي ادامه داد: ما ش��اهد اين هستيم در سال هايي 
كه نرخ  ارز در اقتصاد ايران به ش��دت افزايش يافته مثل 
سال هاي73 و 74 و سال ۹0، ۹1 و ۹2 و سال ۹7 به شدت 
تورم در اقتصاد افزايش يافته اس��ت. به همين دليل، بايد 
گفت اقتصاد ما بنا به هردليلي به شدت به ارز وابسته است 

و عدم توجه دولت و بانك مركزي به قيمت گذاري مناسب 
ارز باعث مي ش��ود كه قيمت ارز و به موازات آن، نرخ تورم 
باال برود و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مولد منفي شود. 
چرا سياست ارزپاشي در جامعه موفق نبوده است؟وقتي 
ما مي گوييم ارزپاشي يعني ما بازاري داريم به نام بازار ارز 
كه در اين بازار، قيمت ارز تعيين مي شود و وقتي قيمت ارز 
در حال افزايش است، بانك مركزي در اين بازار ارز تزريق 
مي كند و به عبارتي، عرضه ارز را افزايش مي دهد تا قيمت را 
مهار مي كند.در اقتصاد ما، بازار ارز يك ويژگي بسيار اساسي 
و مهم دارد كه به اين ويژگي توجه نمي شود. يعني وقتي 
ما از بازار حرف مي زنيم مي گوييم بازار يك طرف عرضه و 
يك طرف تقاضا دارد. اما فراتر از اين، اگر ما بخواهيم بازار 
را بشناسيم بايد بازيگران بازار را بشناسيم. صمصامي با 
پرس��ش از اينكه در طرف عرضه ارز، عرضه كنندگان ارز 
در اين بازار چه كساني هستند؟ خاطرنشان كرد: در اين 
بازار افرادي هستند كه بايد ارز خود را به بانك مركزي يا 
به سامانه نيما ارايه كرده و بفروشند چرا كه طبق قانون و 
بخشنامه هاي بانك مركزي تمام صادركنندگان ارز خود را 
بايد در سامانه نيما عرضه كنند. در حالي كه در اين ميان، 
تعداد زيادي ارز خود را به سامانه نيما نمي آورند و مستقيمًا 
به بازار آزاد عرضه مي كنند.البته بانك مركزي در سال هاي 
اخير سعي كرده كه نرخ ارز را در سامانه نيما و بازار آزاد يكي 
كند تا صادر كننده تشويق شود ارز خود را بياورد كه به نظر 
من، اين امر داراي نقاط ضعفي است. اگرچه ورود ارز امسال 
و پارسال تا حدودي بهتر شده است. اين اقتصاددان درباره 
طرف عرضه بازار ارز اضافه كرد: وقتي صحبت از عرضه ارز 
در اين سطح است، از يك سو بحث قاچاق مطرح مي شود 
كه سودجويان كاال قاچاق كرده و ارز خود را عرضه مي كنند 
تا به فروش برسانند و از سوي ديگر، شاهد ارزهاي خانگي و 

سفته بازان هستيم كه اين افراد ارزهاي خود را نگه داشته اند 
تا هر زمان خواستند با سفته بازي، ارز به فروش برسانند.

در كنار همه اينها بانك مركزي هم دخالت مي كند و ارز 
مي فروشد تا قيمت ارز پايين بيايد. بنابراين، براي مديريت 
اين بازار، بايد همه طرف هاي عرضه كننده را شناسايي كنيم 

و رفتار متناسب با هرگروه را در پيش بگيريم.

    متقاضيان ارز چه كساني هستند؟
صمصام��ي با بي��ان اينك��ه در ط��رف ديگر ب��ازار ارز، 
تقاضاكنندگان ارز وجود دارند كه بس��يار حائز اهميت 
هستند، آنها را به 6 دسته تقسيم كرد: دسته اول، افرادي 
هستند كه به هر دليلي در سامانه هاي رسمي كه بانك 
مركزي ارز مي دهد، نمي توانند نيازشان را برآورده كنند و 

در نتيجه مجبور مي شوند در بازار آزاد، ارز بخرند.
دسته دوم، قاچاقچياني كه مي خواهند كاالهاي قاچاق 
وارد كنند و به مقدار زيادي ارز نياز دارند تا كاالهاي خاص 
وارد كنند و نياز خود را از بازار تامين مي كنند.دسته سوم، 
سفته بازاني كه براي كسب درآمد به خريد و فروش سفته 
و ارز مي پردازند و به نوعي تجارت پول مي كنند.دس��ته 
چهارم، ارزهاي مسافري؛ يعني افرادي كه مي خواهند به 
مناطقي مثل دوبي و امارات سفر كنند و نيازمند ارز هستند 

و وارد بازار مي شوند.
دسته پنجم، فرار سرمايه؛ يعني افرادي كه مي خواهند 
زندگي خود را بفروش��ند و به خارج بروند كه آنجا ويال و 
آپارتمان بخرند و سرمايه ش��ان را به اين طريق از كشور 
خارج كنند كه در س��ال ۹7 و ۹8 بان��ك مركزي اعالم 
كرد كه حدود 3-4 ميليارد دالر تنه��ا از ايران در تركيه 
سرمايه گذاري شده  و دسته ششم، گروه هاي سازماندهي 
شده است، كه اينها س��ر بزنگاه ها در بازار دخالت كرده 

و ب��ا خريدهايي كه انجام مي دهند، قيم��ت ارز را تحت 
تاثير قرار مي دهند.اين 6 گروه بازيگران عمده بازار ارز ما 
هستند، بنابراين تا وقتي اين 6  گروه مديريت نشوند، اين 
بازار هرگز اشباع نمي شود. صمصامي مشكل ارز را نيازمند 
اصالح ساختاري اقتصاد دانست و تاكيد كرد:  هرچه قدر 
هم بانك مركزي در اين بازار ارز بريزد، تا زماني كه كنترل 
روي اين بازار اتفاق نيفتد، منابع ارزي كشور به خاطر وجود 
سفته بازي، قاچاق و فرار سرمايه بلعيده مي شود و مرتب 
تقاضا افزايش پيدا مي كن��د. وي درباره اينكه اين روزها 
شاهد كاهش افزايش نرخ ارز در بازار هستيم، اظهار كرد: 
در چنين بازاري هرگز ارزپاشي جواب نمي دهد. چرا كه در 
اين بازار به صورت ساختاري يك روزنه بزرگ شكل گرفته 
كه هرچه ارز در آن ريخته شود، بلعيده خواهد شد.بنابراين، 
سياست ارزپاشي باعث مي شود به دليل ساختار اشتباهي 
كه در ب��ازار ارز وجود دارد، منابع ارزي به هدر رود و بانك 
مركزي عالوه بر اينكه بايد مانع سياست ارزپاشي شود، 
نبايد هم اج��ازه دهد كه بازيگران ديگر به اين راحتي در 

چنين بازاري بازي كنند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: ب��ه دليل محدوديت در 
منابع ارزي و كمب��ود درآمدهاي نفتي همچنين به 
اين دليل كه در شرايط جنگ اقتصادي هستيم، يكي 
از موثرترين ابزارهاي دشمن همين بحث ارز است و 
امكان نفوذ دش��من از طريق بحث ارز وجود دارد.لذا 
با چنين وضعي ارزپاش��ي اصال نبايد صورت بگيرد و 
بانك مركزي بايد بازار آزاد را جمع كرده و جلوي دالل 
و قاچاقچي و سفته باز و فرار سرمايه و ورود دشمن را 
بگيرد.بانك مركزي بايديك نرخي را محاسبه كرده و 
با معيار قرار دادن آن تخصيص منابع صورت گيرد تا 

بتوانيم از دشواري هاي اكنون اقتصادي رهايي يابيم.

 اقتصاد ايران 
شباهتي با ونزوئاليي شدن ندارد

معاون اقتص��ادي بانك مركزي گفت: با ت��اب آوري و 
مقاومت مردم و تالش مسووالن، تحريم هاي حداكثري 
به اذعان دش��منان امروز با شكست مواجه شده است. 
پيمان قرباني در پاسخ به اين س��وال كه احتمال بروز 
ابرتورم در اقتصاد ايران چقدر اس��ت؟ گفت: اين سوال 
يا آن كليد واژه ونزوئاليي ش��دن كه مطرح مي ش��ود، 
توسط تعداد معدودي از افراد در اوايل سال مطرح شد 
كه بيش��تر هم با هدف ايجاد التهاب و نگراني در مردم 
نسبت به وضعيت آينده اقتصاد بود در حالي كه اقتصاد 
ما هيچ مش��ابهت و ارتباطي با بحث ونزوئال به آن معنا 
ندارد. وي افزود: اقتصاد ما اقتصادي اس��ت كه از درجه 
تنوع، وسعت، تركيب و همچنين ساختار رشد نقدينگي 
متفاوتي برخوردار است؛ البته تورم مزمن و دو رقمي يكي 
از مشكالت اقتصاد ما در دهه هاي گذشته بوده ولي به 
هيچ عنوان به اين صورت نبوده كه اقتصاد ما درگير آن 
شرايط شود.با وجود بحث تحريم هاي حداكثري امريكا، 
الحمداهلل با تاب آوري و مقاومت مردم و تالش مسووالن 
و حتي به اذعان دشمنان، اين تحريم هاي حداكثري 
امروز با شكست مواجه شده است. اين مقام مسوول در 
خصوص بحث هدف گذاري تورم اظهار داشت: رويكردي 
كه بانك مركزي در دوره رياست دكتر همتي رييس كل 
بانك مركزي داشته اين بوده كه ما ارتقاي چارچوب هاي 
سياستي و كاركردي بانك را منوط به فراهم شدن كامل 
پيش نيازها نكنيم. همه مي دانند كه بحث عمليات بازار 
باز براي اولين بار در كشور ايجاد شد، بحث هدف گذاري 
تورم رويكردي است كه بانك مركزي آغاز كرده، بحث 
مديريت ترازنامه بانك ها و نرخ رشد آن و...، نشان مي دهد 
كه در بانك مركزي گام هايي را به س��وي بهتر كردن و 
ارتقاي چارچوب هاي سياستي برداشته ايم. وي با بيان 
اينكه بخشي از پيش نيازها و بسترهاي الزم فراهم است و 
مابقي آن هم فراهم مي شود، گفت: اگر بخواهيم هميشه 
صبر كنيم كه همه چيز فراهم شود و بعد بخواهيم كاري را 
انجام دهيم، اين باعث مي شود كه حركت به سمت جلو 

با توقف مواجه شود.
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گروه بورس|
روند روبه رشد و صعودي بورس تهران از نخستين روز 
هفته جاري تاكنون ادامه داشته و در روز شنبه شاخص 
كل بورس تهران 3/2 درصد رشد و در روز يكشنبه يك 
رشد داشت اما؛ شاخص هم وزن 0/6 درصد افت كرد 
تا پس از پنج روز دوري بازپس گيري شاخص بورس 
در كانال يك ميليون و 234 هزار واحدي، اميد به رشد 
قيمت ها در بازار سهام بار ديگر افزايش يابد. طي روز 
اخير شاهد افزايش تعداد معامالت بوديم و پيش بيني 

مي شود اين روند رو به رشد ادامه دار باشد.
درست است وضعيت بازار ناگوار است اما؛ با اين حال 
هنوز هم س��هامداران به راحتي اميدوار مي شوند و به 
بازار سهام اعتماد مي كنند كه در اصل اين اميدواري 
براي بازار بس��يار مفيد و خوب اس��ت ولي بايد به اين 
نكته نيز توجه داش��ت كه تقريبا اميد   سرمايه گذاران 
در س��هام طي ماه هاي اخير به راحتي نااميد ش��ده و 
اين اميد اكنون تنها از روي عدم چاره است. پيگيري 
تغييرات رخ داده در بازار سهام حكايت از آن دارد كه 
آنچه اين روزها در بازار سرمايه اتفاق مي افتد به رغم 
ناراحت كننده بودن چندان هم غير معمول نيس��ت. 
گرچه در بازار سرمايه ايران مشكالتي همانند دامنه 
نوسان و حجم مبنا ضربه سهمگيني به بازار وارد نموده 
اما بررسي تجربيات موجود در بازارهاي مطرح سهام 
در طول تاريخ به خصوص در كشورهايي كه سابقه قابل 
توجهي در معامالت اين نوع دارايي دارند نشان مي دهد 
نوسان غير معمول اينچنين در ادامه روندهاي صعودي 

و نزولي مساله اي عجيب يا مختص ايران نيست.
در اين ميان مش��كل از جايي آغاز مي شود كه اغلب 
سهامداران بورسي در هنگام افزايش قيمت ها نه كاري 
به ناهنجاري هاي تئوري��ك بازارها دارند و نه آنچنان 
كه بايد بر دشواري هاي محتمل به هنگام تغيير جهت 
بازار توجه مي كنند. همين مساله سبب شده براي آن 
بخش از سرمايه گذاران خردي كه توانايي چنداني براي 
رويارويي با مخاطرات بازار پر ريسكي نظير بازار سهام را 
ندارند، وضعيت به هنگام افت قيمت ها دشوار تر شود. 
مشكل اينجاست همان داليلي كه سبب شد در 4ماه 
نخست سال جاري شاهد صعود بي وقفه قيمت ها در 
بورس و فرابورس باش��يم حاال به عاملي بدل شده كه 

تداوم روند نزولي را تسهيل مي كند.

    ديدگاه هاي متفاوت براي تاالر شيشه اي
ماه هاي ابتدايي سال اغلب كارشناسان و فعالين بازار  
روي يك عقيده يعني رش��د بازار استوار بودند اما؛ در 
شرايط فعلي نگاه فعاالن بازار نسبت به آنچه پيش تر 
وجود داشت كوتاه مدتي نيست. بخش زيادي از فعاالن 
بازار س��رمايه به خصوص آنها كه مخاطرات ماه هاي 
اخير را ديده اند، با توجه به ريسك باالي تغيير قوانين 
و مقررات در كنار ابهام در مورد اثرات بودجه نامتوازن 
در سال آتي در صدد حفظ سرمايه خود برآمده اند. اين 
بخش از فعاالن بازار عمدتا با وج��ود باور به ارزندگي 
قيمت  در مقطع فعلي عواملي را در نظر مي گيرند كه 
در حال حاضر اطالع��ات چنداني در مورد آنها وجود 
ندارد. براي نمونه؛ مشخص نيست كه بودجه دولت در 
سال آتي چه اثري بر در آمد شركت ها خواهد داشت. 
در حال حاضر اين احتمال مطرح اس��ت كه در سال 
آينده به دلي��ل نبود منابع الزم ب��راي تامين مخارج 
دولت قيمت تمام شده محصوالت از طريق تغيير در 
هزينه هاي مربوط ب��ه انرژي، عوارض ماليات افزايش 
يابد. همچنين وجود ريزش هاي س��نگين در قيمت 
سهام طي ماه ها و روز هاي اخير موجب شده بسياري 
از افراد به رغم ارزندگي سهام ريسك افت ارزش دارايي 

را قبول نكنن��د. در مقابل اين بخ��ش از فعاالن بازار 
معامله گران كوتاه مدتي كه اغلب ريس��ك پذير تر نيز 
هستند، ريزش سنگين قيمت ها را دليل موجه براي 
خريد سهام ارزيابي مي كنند. دليل اين بخش از فعاالن 
بازار كه برخي از آنها نيز در صدد جبران زيان رخ داده 
در ماه هاي اخير هستند، اوال كاهش زياد قيمت سهام 
است كه خود احتمال استراحت در جهت عكس روند 
نزولي را بيشتر مي كند و ديگر كاهش نسبت قيمت به 
سود سهام در بسياري از نمادها است كه در بعضي از 

سهام به زير 3 واحد نيز رسيده است.

    پايان  نقدينگي
با شروع س��ال جاري معامالت بازار سرمايه با هجوم 
معامالت آغاز ش��د و در مدت ش��رايطي فراهم بود تا 
تمامي سهام موجود رشد كنند. از سوي ديگر بورس در 
روند صعودي دو ساله ذهنيتي مثبت از خود در جامعه 
و افكار سهامداران به جا گذاشته بود و كسادي ناشي از 
شيوع كرونا به تعطيلي كسب و كارها و اشتياق مردم 
به درآمد زايي از راه هاي غير معمول افزوده بود. در كنار 
اين عوامل نكته اي كه موجبات رشد بورس و رونق بازار 
سهام را حتمي كرد، افت شديد نرخ بهره بين بانكي و 
سود سپرده ها بود كه در اين شرايط راه خروج منابع از 
بازار پول به سمت بازار سرمايه را به راحتي فراهم كرد. 
برآيند اين قضيه هم رشد شاخص كل بورس از سطح 
حدودي ۵00 هزار واح��دي تا 2 ميليون و ۱00 هزار 
واحدي در ميانه معامالت ۱۹ مردادماه س��ال جاري 
بود. اين رشد كه موجبات افزايش 4 برابري ميانگين 
قيمت ها در بازار سهام را فراهم ساخت، در حالي اتفاق 
افتاده بود كه در ابتداي سال ۹۷ دماسنج تنها ۹6 هزار 
واحد ارتفاع داشت. عامل به وضوح نشان مي دهد كه 
بازار سهام با هر معياري كه بسنجيم پس از دو سال و 
نيم پيشروي صعودي راهي جز عقب نشيني از سطوح 

فتح شده نداشته است.
برهمين اساس حتي با رشد قيمت ارز، بورس نتوانست  
به مس��ير صعودي خود ادامه ده��د و ناگزير به افت 
قيمت ها شد. در اين ميان آنچه باعث شده نقدشوندگي 
بازار در صف هاي فروش به راحتي صفوف خريد تامين 
نشود، نبود اشتياق خريد در طرف تقاضا بود كه در كنار 
وجود دو مكانيزم ناكارآمد حجم مبنا و دامنه نوسان 

روند تازه ايجاد ش��ده را نوساني مي كرد. در اين ميان 
اگرچه همواره تحليلگران در شبكه هاي اجتماعي و 
مصاحبه هاي مطبوعاتي خود بر ارزندگي سهام اصرار 
داشتند، با اين حال هيچ خريد موثري كه بتواند بازار 
را به روند صعودي بلند مدت خود بازگرداند، مشاهده 

نشده است.

    چرا بورس دي ماه سرخ پوش شد؟
پيمان حدادي، كارشناش بازار سرمايه در گفت وگو با 
ايرنا با اشاره به روند معامالت بورس در ماه دي عنوان 
مي كند: شاخص بورس در دي ماه حدود ٢٠ درصد افت 
را تجرب��ه كرد و معامالت اين بازار در دي ماه به عنوان 

منفي ترين ماه در سال ٩٩ تلقي مي شود.
وي به عوامل تاثيرگذار ريزش ش��اخص بورس در ماه 
دي اشاره كرد و گفت: نخستين عامل، ترس بازار سهام 
از قيمت گذاري برخي از كاالها بود كه اين موضوع از 
محصوالت فلزي و فوالدي آغاز و باعث شد تا در بازار 
سهام چنين ابهامي وجود داشته باشد كه ممكن است 
نتيجه قيمت گذاري دستوري در بازار ديگر كاالها مانند 

پتروشيمي تاثيرگذار باشد.
حدادي به ديگر عامل تاثيرگذار در ايجاد اصالح سنگين 
معامالت بورس اش��اره كرد و اضافه مي كند: موضوع 
ديگر كه باعث افت ش��اخص بورس در دي ماه ش��د 
كاهش قيمت دالر ب��ود كه در كنار موضوع اول باعث 
شتاب افت ش��اخص بورس در بازار ماه گذشته شد. 
همچنين عدم تعيين تكليف اليحه بودجه ١٤٠٠ كه به 
عنوان مساله اي مهم براي فعاالن بازار تلقي مي شود در 
روند معامالت بازار سهام تاثيرگذار بود، به اين دليل كه 
در بودجه مشخص مي شود مبلغ و ميزان تامين مالي 
دولت از بازار سرمايه از طريق اوراق بدهي و بازار سهام به 
چه ميزان است. به گفته وي، از نظر تحليل تكنيكالي از 
دست دادن حمايت هاي شاخص بورس باعث افزايش 
فشار فروش در دي ماه شد. حدادي به انتشار گزارش 
شركت ها تاكيد مي كند و مي گويد: در هفته پاياني دي 
ماه با توجه به اينكه هر سال شاهد انتشار گزارش ٩ ماه 
شركت ها هستيم؛ بنابراين بازگشت رشد به معامالت 
اين بازار پيش بيني شده بود كه در روز پاياني معامالت 
هفته گذش��ته ش��اهد اين اتفاق بوديم. وجود ترس 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين بازار باعث 

شد تا ماه دي به عنوان يكي از بدترين ماه هاي قرن براي 
بازار سرمايه شناخته شود كه اميدوار هستيم تا حدودي 
در بهمن ماه مسير معامالت بورس تغيير كند و شاهد 

بازگشت روند صعودي به اين بازار باشيم.
وي بر وجود نشانه هايي مبني بر از بين رفتن برخي از 
عوامل نگراني براي سرمايه گذاري در بورس تاكيد و 
خاطرنشان مي كند: قيمت دالر كه در چند روز گذشته 
افت شديدي را تجربه كرد اكنون در حال افزايش است 
و بازار نسبت به اين موضوع آگاهي دارد كه نهايت افت 
قيم��ت دالر در بازار نرخ ٢٠ هزار تومان خواهد بود. از 
طرف ديگر گزارش ٩ ماهه شركت ها برخالف انتظارها 
بسيار مثبت بوده است و با سودآوري قابل قبولي همراه 
بودند. نكته ديگر اين است، افرادي كه به دنبال خروج 
از بازار بودند و باعث افزايش عرضه و ايجاد فشار فروش 
در بازار شده بودند اكنون ديگر از اين بازار خارج شدند، 
از طرف ديگر صحبت هايي كه در چند روز گذشته در 
مجلس مطرح شده بود و نيز استعفاي رييس سازمان 
بورس از جمله موارد حاشيه اي است كه مي تواند كمك 
كننده براي تداوم روند صعودي شاخص بورس باشد.

اين كارشناس بازار س��رمايه تاكيد مي كند: براساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر مي رسد بهمن 
نس��بت به چند ماهي كه بازار افت زي��ادي را تجربه 
كرد ماه خوبي براي بازار سرمايه باشد. اكنون صنايع 
پااليشگاهي، پتروشيمي و فلزات جزو صنايعي هستند 
كه ممكن است بازار به سمت آنها اقبال پبدا كند. يكي 
از مهم ترين مسائل تاثيرگذار، تعيين تكليف بودجه 
سال ١٤٠٠ اس��ت، موضوع ديگر فرد جايگزين براي 
رياست سازمان بورس است، فرد انتخاب شونده بايد 
فردي باشد كه مورد پذيرش اهالي بازار سرمايه باشد و 
از آشنايي الزم نسبت به ساختار و مكانيزم بازار سرمايه 
برخوردار باش��د. به گفته وي، اكنون با توجه به وضع 
حاكم در بازار با انتخاب يك فرد مي توان اعتماد را به 

بازار بازگرداند.
حدادي تاكيد مي كند: اظهارنظرها نسبت به معامالت 
بورس بايد كاهش پيدا كند زيرا وقتي مسوولي درباره 
بازار اظهارنظر كند باعث ايجاد انتظار در بازار مي شود 
و در صورت عدم برطرف شدن انتظارها، بازار به شدت 
تحت تاثير منفي قرار مي گيرد و اثر تخريب كننده اي 

را در بازار خواهد گذاشت.

»تعادل« وضعيت بازار سرمايه را مورد بازبيني قرار مي دهد

تغيير وضعيت دوباره بورس تهران

 جابه جايي شركت ها 
در تابلوي رنگي فرابورس 

زهرا زارع، مدير نظارت بر ناش��ران بازار پايه فرابورس با 
اشاره به اينكه اطالعيه طبقه بندي شركت هاي درج شده 
در بازار پايه، سي ام دي ماه ۱3۹۹ در وب سايت فرابورس 
ايران در اختيار عموم قرار گرفته است، گفت: رتبه بندي 
ش��ركت هاي بازار پايه بر اساس ماده 2۱ دستورالعمل 
پذيرش، عرضه و نقل وانتقال اوراق بهادار در فرابورس 
ايران )شركت سهامي عام( صورت گرفته است. به گفته 
او سهامداران شركت هاي بازار پايه با مطالعه اين ماده از 
دس��تورالعمل مذكور و بررسي شرايط و سطح افشاي 
اطالعات شركت ها در سامانه كدال، مي توانند انتقال 
يا عدم انتقال ش��ركت ها را در تابلوهاي رنگي بازار پايه 
در مواقع رتبه بندي تشخيص بدهند. مدير نظارت بر 
ناشران بازار پايه فرابورس ايران با بيان اينكه شركت هاي 
بازار پايه 2 بار در سال، يك بار پايان مردادماه و يك بار هم 
پايان دي ماه از لحاظ اطالعاتي كه منتش��ر مي كنند و 
به موقع بودن انتشار آن، طبقه بندي مي شوند، افزود: از 
سال ۱3۹6 طبقه بندي شركت هاي بازار پايه در حال 
انجام است و تاكنون بيش از ۸ بار اين رتبه بندي انجام 
شده و معيارهاي آن تغيير نكرده است. او در همين زمينه 
افزود: عالوه بر اين دو زمان مشخص ش��ده، به منظور 
رعايت دستورالعمل، طي مقاطعي بالفاصله رتبه بندي 
انجام مي شود يعني زماني كه صورت هاي مالي شركت، 
عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود باشد، بالفاصله فرايند 
انتقال از تابلوها انجام مي شود. مدير نظارت بر ناشران 
بازار پايه فرابورس ايران يادآور شد: عدم ارايه اطالعات 
در زمان هاي تعيين شده از سمت اعضاي هيات مديره 
شركت ها نه تنها تخلف از دستورالعمل افشاست بلكه 
تخلف از ماده 4۵ قانون بازار نيز به شمار مي رود. زارع در 
ادامه تاكيد كرد: شركت ها از زماني كه ثبت نزد سازمان 
بورس مي ش��وند ملزم به رعايت دستورالعمل افشاي 
اطالعات هستند و اين طبقه بندي نافي مسووليت هاي 
هيات مديره شركت هاي بازار پايه در قبال ارايه اطالعات 
نيست چراكه اعضاي هيات مديره بايد حساسيت هاي 
الزم را نس��بت به انتش��ار به موقع اطالعات مطابق با 
مهلت هاي زماني تعيين شده رعايت كنند. او تاكيد كرد 
كه فرابورس ايران صرفا دستورالعمل پذيرش را رعايت 
كرده است و سهامداران شركت ها كه در مجامع حضور 
پيدا مي كنند و با ناشران در ارتباط هستند، بهتر است 
از ناشران افشاي به موقع اطالعات را مطالبه كنند تا از 
نزول نمادها در تابلوهاي بازار پايه جلوگيري كنند. زارع 
همچنين در خصوص شركت هايي كه از تابلو زرد بازار 
پايه به تابلو نارنجي منتقل شده اند، اظهار كرد: در مورد 
اين شركت ها صرفا دامنه نوسان تغيير كرده و از 3 درصد 
به 2  درصد كاهش يافته است كه اين موضوع هيچ گونه 
تاثيري بر عملكرد شركت ندارد ؛ ضمن آنكه شركت هايي 
كه از تابلو زرد منتقل مي شوند در  صورتي كه در ادامه 
بتوانند معيارهاي حضور در اين تابلو را كس��ب كنند، 
مجددا به تابلو زرد ارتق��ا خواهند يافت.  او در خصوص 
شركتي كه به تابلو قرمز منتقل شده است نيز اظهار كرد: 
طبق بررسي هاي صورت گرفته اين شركت ريسك انتقال 
به تابلو پايه قرمز را داشت كه فرابورس با ناشر نيز مكاتبه 
كرده اما اقدامي از سوي ناشر صورت نگرفت و در راستاي 
رعايت دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل وانتقال اوراق 

بهادار ملزم به انتقال آن به تابلو پايه قرمز شديم.

 دشواري عيارسنجي بورس
با  مداخالت  غيرقانوني

علي سعيدي، عضو سابق هيات مديره سازمان بورس با 
اشاره به ماهيت تخصصي بازار سرمايه، اظهار كرد: خيلي 
از مواقع، مس��ووالن سياسي ناآشنا به ريزساختارهاي 
بازار س��رمايه آش��نايي، براي اظهارنظر بورسي ناچار 
مي ش��وند از مشاوران خود اس��تفاده كنند و گاهي به 
نظر مي رسد، اين مشاوران دچار تضاد منافع هستند. 
يعني ممكن است يك مسوول سياسي و يك نماينده 
مجلس از روي خيرخواهي نظراتي بورسي اعالم كنند، 
اما آيا چنين مقاماتي اطمين��ان دارند كه توصيه هاي 
مشاورانش��ان خيرخواهانه اس��ت و برخاسته از تضاد 
منافع نيست؟ اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: 
مداخالت غيرقانوني مقامات نهاده��اي گوناگون در 
تصميم گيري هاي سازمان بورس، عيارسنجي كارنامه 
اين سازمان را بسيار دشوار مي كند، مانند شرايط كنوني 
كه مشخص نيست، وضعيت فعلي شاخص ها، ناشي از 
واكنش طبيعي بازار به رخدادهاي موثر است يا نتيجه 
عملكرد و تصميم گيري هاي مقامات بورسي يا خروجي 
ناگزير دخالت هاي برخي نهادها و مقامات غيربورسي؟ 
به دليل همين آشفتگي، امكان تعيين سهم هريك از اين 

متغيرها هم ممكن نيست.
وي در ادامه به نقش بانك مركزي اشاره كرد و يادآور شد: 
نقش بانك مركزي در اتفاقات اقتصادي نكته اي است 
كه نبايد از نظر دور داش��ت. در اقتصاد، نهادي كه بايد 
ثبات اقتصادي ايجاد كند بانك مركزي است، همچنين 
وظيفه حفظ ارزش پول، كنترل ب��ازار ارز، مديريت و 
كنترل و نظارت بازار طال و ابزارهاي پولي، مالي، كنترل 
حجم نقدينگي و ... هم بر عهده بانك مركزي است. عالوه 
براين، تصميمات وزارتخانه هاي اقتصادي شامل وزارت 
اقتصاد، وزارت نفت، وزارت صمت و چند وزارتخانه ديگر، 
از متغيرهاي تأثيرگذار در افول و صعود ش��اخص هاي 
بورسي هستند. شيوه تنظيم متغيرهاي اقتصادي كه به 
نرخ تورم منتهي مي شود، تنظيم مقررات براي بازار پول، 
شامل تعيين نرخ ها و تخصيص ارز، شيوه قيمت گذاري 
خوراك پتروشيمي ها و پااليشگاه ها، شيوه قيمت گذاري 
محصوالت كارخانجات فلزي، نرخ بهره مالكانه دولت 
روي معادن و ... همگي بر باال و پايين رفتن ارقام تابلوي 
بورس موثرند. سعيدي تصريح كرد: اينكه نمايندگان 
مجلس يا وزرا در مورد مسائل داخلي سازمان بورس و 
ازجمله، رفت وآمدهاي روساي سازمان بورس دخالت 
كنند، تأثير منفي شديدي بر استقالل اين سازمان دارد 
و اقدامي خالف قانون اس��ت. يادمان باشد كه رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، نه منتخب مجلس است، 
نه وزير و نه شوراي عالي بورس، بلكه رييس اين سازمان 

را هيات مديره سازمان بورس انتخاب مي كند. 

 معامالت مناقصه در بورس كااليي
جواد فالح مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك 
بورس كاالي ايران با اشاره به ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها 
و نهادهاي مالي جديد، گفت: براساس اين ماده قانوني، 
خريد و فروش كاالهاي پذيرفته ش��ده در بورس هاي 
كااليي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد 
دادوستد قرار مي گيرند، توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، 
نهادها و دس��تگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي 
اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تش��ريفات 
مربوط به آنها را ندارند. فالح ادامه داد: در حوزه معامالت 
فيزيكي، روش��ي كه تا به امروز در بورس كاالي ايران 
استفاده شده مبتني بر روش مزايده بوده است؛ بطوريكه 
در روش مزايده، توليدكنندگان محصول خود را براي 
فروش در بورس كاال عرض��ه مي كنند و خريداري كه 
باالترين قيمت را سفارش دهد، برنده مزايده شناخته 
مي شود، اما در روش مناقصه عكس اين اتفاق در تاالر 

معامالت رقم مي خورد.

     تصويب شوراي عالي بورس
مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كاالي 
ايران در ادامه به پيگيري هاي بورس كاال براي راه اندازي 
معامالت به روش مناقصه اشاره كرد و گفت: همان اندازه 
كه بخش هاي عمومي در كشور مزايده برگزار مي كنند، 
به همان ميزان برگزاركننده مناقصه نيز هستند. بر همين 
اساس بورس كاال پيش نويس دستورالعمل مناقصات را 
تدوين و به سازمان بورس ارايه داد كه سازمان بورس پس 
از انجام بررسي ها، پيش نويس را به شوراي عالي بورس 
ارسال كرد و در نهايت دستورالعمل معامالت مناقصه در 
شوراي عالي بورس به تصويب رسيد. وي با بيان اينكه 
پس از اين اقدامات، راه براي معامالت مناقصه در بورس 
كاال باز شد، اظهار داشت: در همين راستا بورس كاالي 
ايران س��امانه هاي معامالتي و فرآيندهاي معامالتي 
روش مناقصه را ايجاد كرد و امروز زيرساخت هاي انجام 
معامالت به روش مناقصه در بورس كاال مهيا شده است.

     توانير آغازگر معامالت مناقصه
فالح اعالم كرد: با مذاكرات انجام شده، مقرر شد شركت 
توانير كه ش��ركت هاي توزيع برق هاي منطقه اي زير 
مجموع��ه آن بوده و براي زيرس��اخت هاي توزيع برق 
خريدهاي كااليي انجام مي دهن��د، در اولين گام و به 
صورت پايلوت خريد كنتور ب��رق را در قالب معامالت 
مناقصه وارد بورس كاال نمايد كه در كنار كنتور، مسير 
مناقصات اقالم ديگري مانند كابل، ترانسفورماتور، پايه ها 
و دكل هاي برق براي انجام معامالت باز خواهد شد. مدير 
مطالعات اقتصادي و سنجش ريس��ك بورس كاالي 
ايران گفت: تا پيش از اين، شركت هاي برق منطقه اي 
براي تامين اقالمي نظير كنت��ور در قالب مناقصات، از 
طريق درج آگهي در روزنامه ه��ا و دريافت پاكت هاي 
پيشنهادات از سوي شركت هاي كنتورساز، اقدام كرده 
و در نهايت پس از بازگشايي پاكت ها، برنده مناقصه را 
اعالم مي كردند اما ش��ركت توانير براي استفاده از يك 
روش مدرن تر و بهره مندي از حراج الكترونيك به جاي 
روش سنتي پاكتي، پيشنهاد داد معامالت و مناقصه هاي 
كنتور در بورس كاال انجام شود. فالح افزود: در اولين گام 
بايد كنتور شركت هاي كنتورساز در بورس كاال پذيرش 
ش��ود كه در دو هفته گذشته چهار شركت كنتورساز 
تقاضاي پذيرش محصول خود را براي معامله در بورس 
ارايه دادند و پس از مطرح شدن در هيات پذيرش، كنتور 
اين چهار ش��ركت در بورس كاال پذيرش شد. در كنار 
پذيرش كاال، مناقصه گذار و كساني كه تمايل به حضور 
در مناقصات را دارند بايد كد بورس كاال دريافت كنند 
كه برخي شركت هاي توزيع برق منطقه اي كه پيش از 
اين در بورس كاال معامالتي را انجام داده بودند، اين كد را 
داشته و برخي در فرآيند دريافت و اخذ كد قرار گرفتند.

     نحوه انجام معامله به روش مناقصه
وي در ادامه به تشريح فرآيند معامالت مناقصه در بورس 
كاال پرداخت و گفت: تاكن��ون در بورس كاال اطالعيه 
عرضه منتشر مي شد و براساس اين اطالعيه، خريداران 
اقدام به شركت در مزايده و خريد كاالها مي كردند اما 
از اين پس اطالعيه مناقصه نيز منتشر خواهد شد و در 
اين اطالعيه، خريدار كاال اعالم خواهد كرد كه تمايل به 
خريد چه كااليي و با چه مشخصاتي را از بورس كاال دارد؛ 
به دنبال انتشار اين اطالعيه مناقصه، شركت هايي كه 
براي عرضه كاالي مورد نظر در بورس پذيرش شده اند 
مي توانند در مناقصه شركت كنند. فالح تصريح كرد: در 
روش مزايده، رقابت قيمت به سمت قيمت هاي باالتر بود 
و فردي كه قيمت باالتري را اعالم مي كرد برنده مزايده 
مي ش��د اما در مناقصه عكس اين اتفاق حاكم است و 
برنده مناقصه شركتي خواهد بود كه حاضر به فروش 
كاال با قيمت پايين تري باش��د؛ همچنين پس از آنكه 
برنده مناقصه تعيين شد، وارد فرآيند تسويه و تحويل 
معامالت مي شويم كه اين فرآيند در معامالت مناقصه 
مشابه معامالت مزايده بوده و دستورالعمل يكساني دارد.

    مزاياي معامالت مناقصه 
فالح مزاياي معامالت به روش مناقصه را چنين تشريح 
كرد: در روش مزايده عرضه كننده، كاالي خود را معرفي 
و ب��ه فروش مي گذارد و خري��داران مجبور به پذيرش 
شرايط اعالم شده از سوي عرضه كننده هستند اما در 
روش مناقصه، شرايط را خريدار تعيين مي كند. در اينجا 
اگر رقابتي شكل بگيرد به سمت افزايش قيمت نبوده و 
اين به نفع خريدار است چراكه رقابت بين عرضه كنندگان 
بوده و شرايط را به سمت كاهش قيمت ها پيش خواهد 
برد؛ درحالي كه در روش مزاي��ده، رقابت خريداران را 
شاهد هستيم. از اين رو در اين روش دست مزايده گذار 
كه متقاضي خريد كاال است باز گذاشته شده و مي تواند 
شرايط معامله را براساس نيازهاي خود تعيين نموده و 
مناقصه را برگزار كند. وي افزود: از سوي ديگر در روش 
مزايده معم��وال عرضه كنندگان مح��دود و در مقابل 
خريداران زيادتر هستند درحالي كه در اقتصاد ما برخي 
كاالها، عرضه كنندگان متعددي داشته و خريداران آنها 
محدود هس��تند در نتيجه درمورد اين كاالها مناقصه 

مي تواند روش بهتري نسبت به مزايده باشد.

سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي:

قانون بورس اصالح مي شود
سيد اميرحس��ين قاضي زاده هاش��مي، نايب رييس اول 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اظهارات دولت مبني بر 
دخالت هاي مجلس در بازار سرمايه بيان كرد: ما هيچ وقت 
در رابطه ب��ا موضوعات تخصصي ب��ورس ورود نكرده ايم. 
ممكن است دوستان اقتصادي ما در مجلس بر اساس شأن 
تخصصي خودشان اظهارنظري داشته باشند يا مثاًل االن در 
حال اصالح قانون بازار سرمايه هستند، اما هيچ وقت ورود ما 
در رابطه با مصوبات شوراي عالي بورس يا وزارت اقتصاد نبوده 
است. نايب رييس اول مجلس افزود: مساله ما اين بوده كه چرا 
شما وظيفه قانوني خود را انجام نمي دهيد. قانون يك وظيفه 
براي وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس تعيين كرده كه به 
موقع انجام نشده و يا اصاًل انجام نشده است و اين بالعكس 
شأن ذاتي مجلس است كه در اين رابطه ورود كند. به تازگي از 
طرف دولت بيان شد كه در مورد يك سهم اميد را برگردانند، 

مگر دولت مي تواند سهم را تغيير دهد؟
قاضي زاده هاشمي تصريح كرد: يكي از معضالتي كه ما داريم، 
دخالت بيش از اندازه در بازارها است. مثل بازار مسكن، بازار 
ارز، بازار سرمايه يا فوالد. در اين دو سه روز كه بازار اصطالحًا 
سبز شد تنها اتفاقي كه افتاد، عرضه توسط حقوقي ها كاهش 
پيدا كرد و بازار خود به خود رش��د كرد. اين نشان مي دهد 
حقوقي ها تحت تأثير دولت هستند. ما اسم آن را گذاشته ايم 
خصوصي سازي، اما در حقيقت اموال دولت از يك جيب 
به جيب ديگر دولت رفته اس��ت و دولت غير مستقيم آن 
را مديريت مي كند. وي گفت: مهم ترين مس��اله در حال 
حاضر براي ما، تخلفاتي است كه به صورت سلسله وار انجام 
مي شود. شوراي عالي بورس به عنوان يك نهاد حاكميتي 
مصوباتي دارد، اما شركت هاي حقوقي خصولتي از آن تبعيت 
نمي كنند و نهاد حقوقي برخوردي نمي كند و اينقدر برخورد 
نمي شود كه مجلس مجبور مي ش��ود كه ورود كند. نايب 

رييس اول مجلس تصريح كرد: اين موضوع چند عامل دارد. 
يك بخش اين است كه عمده اين بنگاه ها قدرتمند هستند، 
مثل بانك ها، خودروسازي ها و فوالد و آنها روي تصميمات 
دولت تاثيرگذار هستند. در حال حاضر اين موضوعاتي كه 
اتفاق افتاده است چون خود ذي نفعان اصلي به دولت وصل 
هس��تند، از اقداماتي كه قرار بوده انجام شود، زودتر مطلع 
مي شدند. مثاًل در پااليشي ها قرار بوده وزارت اقتصاد و وزارت 
نفت با هماهنگي هم صندوق پااليشي ها را عرضه كنند. اين 
موضوع را پااليشي ها زودتر متوجه مي شوند و خود زودتر 
عرضه مي كنند. به خاطر اينكه مي دانستند با شروع عرضه 
پااليشي ها توسط دولت، روند نزولي سهام شروع مي شود. 
اينها به معناي اين است كه بازار سهام، بازار رقابتي و بي طرف 
نيست و حداقل رانت اطالعاتي در آن وجود دارد. قاضي زاده 
ادامه داد: دو كار در حال انجام اس��ت. يكي اينكه با اصالح 
قانون، اين اش��كاالت نهادي كه وجود دارد را از بين ببريم 
كه اين كار درحال حاضر درحال انجام اس��ت كه هم خود 
قانون بازار سرمايه در حال اصالح شدن است و هم ما دنبال 
اين هستيم كه بخش حقيقي بازار را متشكل كنيم و اينها 
نمايندگاني در شوراي عالي بورس داشته باشند. به موازات 
آن با گفت وگويي كه بنده با رييس قوه قضاييه داشتم، يك 
گزارش تهيه كرديم و مستندسازي انجام شده كه به صورت 
يك اعالم جرم رسمي آن را به مقام قضايي عرضه كرده ايم. 

    چرا دولت بايد در بورس راي داشته باشد؟
وي ادامه داد: مثاًل زماني كه دامنه نوس��ان مي بايس��ت 
كاهش داده ش��ود و مسوول مربوطه اعالم مي كند دامنه 
نوسان را كاهش مي دهد، وزارت اقتصاد مستقيمًا دخالت 
مي كند. درحالي كه وزير اقتصاد در شوراي عالي بورس يك 
رأي دارد كه اين خود جاي بحث است كه چرا دولت بايد 

رأي داشته باشد. اما خارج از اين، صرف يك رأي خودش 
مستقيماً دخالت مي كند و آن را لغو مي كند و بعد هم منجر 
به استعفاي فرد مي شود. خب به نظر ما اين يك اخالل در 
بازار است. قاضي زاده در رابطه با علت عدم استيضاح وزير 
اقتصاد گفت: براي بحث استيضاح االن ۱02 نفر ايشان را 
اس��تيضاح كردند و االن درحال طي كردن روند آن است 
كه حاال اينكه به نتيجه برسد يا خير، بحث ديگري است. 
استيضاح در قانون ما حداكثر منجر به عزل فرد مي شود، 
اما در برخي از كشورها استيضاح عوارض ديگري هم ايجاد 
مي كند. مهم تر از عزل آن آدم، استيفاي حقوق از بين رفته 
اس��ت. حدود ۵0 هزار ميليارد تومان بعضي جاها از مردم 
ضايع شده است و كس��اني كه از رانت اطالعاتي استفاده 
كردند، يك نوع اخالل در بازار را به وجود آورده اند و مي شود 
از منابع و اموالي كه در اختيار آنها است، استيفا شود. نايب 
رييس اول مجلس بيان داشت: در بخش جرايم اقتصادي، 
دادستان و بازپرس خاص پرونده هم تعيين شده است و 
پرونده به جريان افتاده، البته خود دادستان هم در حال يك 
بررسي مستقل است. وي در پاسخ اظهارات بيان شده مبني 
بر عدم دخالت مجلس گفت: اگر قرار باشد كسي دخالت 
نكند، اشخاص غيرمسوول در دولت نبايد دخالت كنند. 
مجلس كه ذات او نظارت بر حسن انجام مصوبات است و 
اجراي قانون است، مردم انتظارشان اين است كه ما شما را 
وكيل خودمان كرديم كه از قانون حفاظت كنيد. قاضي زاده 
تصريح كرد: بنده و افرادي كه در رابطه با اين پرونده باهم 
همكاري مي كنيم، حاضر هستيم به عنوان شاكي در دادگاه 
شركت كنيم و ما به عنوان وكيل مردم پيگيري مي كنيم تا 
به نتيجه برسد. بازار سرمايه نوسان دارد و اين يك موضوع 
طبيعي اس��ت. اما آن چيزي كه ما ورود كرديم، مخالفت 
با دخالت هاي نادرس��ت و نوسان گيري هاي غيرقانوني و 

منفعت جويانه است. باالخره اين بازار يك نوسان طبيعي 
بايد داشته باشد ولي نبايد در آن رانت باشد، نبايد حقوق 
عمومي مردم به نفع يك گروه خاص ضايع شود. نايب رييس 
اول مجلس در رابطه با اينكه آيا پيگيري قضايي شما وضع 
بازار را آشفته تر نمي كند؟ ادامه داد: چين در مبارزه با فساد 
بيش از 20 سال رشد اقتصادي 2 رقمي را تجربه كرد. همه 
بازارها باالترين مساله آنها عالوه بر ثبات، شفافيت، سالمت 
و رقابت سالم است. وي در رابطه با اينكه آيا مي شود براي بازار 
سرمايه كار مفيدي انجام داد؟ گفت: خيلي كارها مي شود 
انجام داد. بسياري از كارشناسان نظريات زيادي دارند كه 
بشود مساله را حل كرد. از نرخ تسهيالت و سود سپرده هاي 
بانكي گرفته كه متأسفانه دقيقاً در زماني كه بازار سرمايه در 
حال افت است، مي بينيم كه سود بانكي رشد پيدا مي كند. 
اين نشان مي دهد ما يك جايي داريم به اسم شوراي عالي 
بورس كه كار خودش را مي كند و شوراي پول و اعتبار كه او 
نيز كار خودش را مي كند. قاضي زاده گفت: بنده االن در مقام 
پيگيري كننده هستم و از بعد نظارتي خود وارد شدم، ولي 
قطعاً راه هاي زيادي براي ثبات منطقي و رشد منطقي بازار 
وجود دارد. بايد از اول سرمايه مردم بيمه مي شد، بايد از ابتدا 
بازار گردان وارد مي شد و همه اينها را مي شود كنترل كرد. 
به طور مثال همين كنترل دامنه نوسان. وقتي رشد هيجاني 
اتفاق مي افتد و شاخص از ۵00 هزار واحد در عرض چند 
ماه به بيش از 2 ميليون واحد رشد مي كند، شما بايد دامنه 
نوسان را كم كنيد، جلو عرضه آبشاري را بگيريد. اين كارها 
را مي توانستند انجام دهند. وي خاطرنشان كرد: االن باعث 
شده اعتماد عمومي از بين برود. به علت اينكه اقداماتي كه 
بايد به موقع انجام مي شد، انجام نشد. حاال مردم اعتمادشان 
را از دس��ت داده اند. قطعًا راه احياي بازار سرمايه، احياي 

اعتماد مردم است.



گروه راه و شهرسازي |
بودجه ۱۴۰۰ شهرداري تهران با رقم ٤٧ هزارو ٦٨٧ 
ميليارد تومان در بخش اصلي و ٢٢٧٤ ميليارد تومان 
در بخش تكميلي ديروز توس��ط پي��روز حناچي به 
پارلمان شهري پايتخت تقديم شد. از آنجا كه بودجه 
سال گذشته شهرداري تهران حدود 3۰ هزار و 2۰۱ 
ميليارد تومان بود، شاهد رش��د 66 درصدي بودجه 
شهري پايتخت در سال پاياني قرن نسبت به بودجه 
سال 99 هس��تيم. از همين رو، نقدهاي متعددي در 
جلسه ديروز شوراي شهر به بودجه سال ۱۴۰۰ وارد و 
از جمله گفته شد كه اين بودجه »رويايي« بسته شده 
است، مساله اي كه در حاشيه نشست يادشده از سوي 
حناچي رد شد. در اين حال، به نظر مي رسد، مديريت 
شهري تهران همچون دولت كه ماه هاي آخر فعاليت 
خود را تجربه مي كند، بودجه اي انبساطي براي انجام 
امور شهري پايتخت در نظر گرفته است. با اين تفاوت 
كه دولت با مجلسي متشكل از نيروهاي سياسي مخالف 
خود مواجه است و به همين دليل، در اين روزها اليحه 
بودجه ۱۴۰۰ كش��ور تحت تاثي��ر جناح بندي هاي 
سياسي دچار تغييرات ش��ديد و حتي تغيير ماهيت 
شده است. در مقابل شهرداري تهران با شوراي شهري 
متشكل از نيروهاي هم جناح خود مواجه است كه به 
همين دليل انتظار مي رود، بودجه سال آينده تهران در 

قياس با بودجه كشور كمتر چكش كاري شود.

   پيشنهاد دريافت كمك بالعوض از دولت
حناچ��ي پس از تقدي��م اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ 
شهرداري تهران به شورا گفت: سال سختي را پشت 
سر گذاشتيم و سال گذشته در همين زمان موقع اعالم 
شيوع كرونا به شكل غيررسمي در كشور بود و عمال 
از نيمه دوم اسفندماه شهرداري در شرايط آماده باش 

كرونايي قرار گرفت.
وي ادامه داد: در اين شرايط تا كنون ريالي از كمك هاي 
دولت استفاده نشده و اميدواريم در جلسه دوشنبه كه 
در حوزه اقتصادي رياست جمهوري تشكيل مي شود 
همانطور كه به دستگاه هاي دولتي كمك بالعوض داده 
شده به شهرداري نيز كمك شود. البته نه وام، چرا كه وام 
مشكل ما را حل نخواهد كرد كمك هاي بالعوضي كه 
به دستگاه هايي همچون گردشگري مطرح شده بايد 
به شهرداري تهران هم اين عنايت وجود داشته باشد.

شهردار تهران تاكيد كرد: اميد داريم با تحوالتي كه در 
بودجه ديده شده سرفصل جديدي به وجود بياوريم. 
اساسا نگاهمان در اين دوره بيشتر از فيزيكي بر رويكرد 
اجتماعي استوار شده است. بسياري مسائل و مشكالت 
شهر تهران با همراهي مردم قابل حل است. در حقيقت 
بس��ياري مش��كالت به ظاهر الينحل از نظر ما قابل 

حل و فصل هستند.
شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با تاكيد بر اينكه رويكرد اصلي ما در مس��ائل شهري 
رويكرد اجتماعي است، افزود: در حالي كه شهروندان 
تهران به دليل تاثير از ويروس كرونا شرايط سختي را از 
نظر اقتصادي مي گذرانند، پيش بيني مي شود بخشي 
از اين مشكالت نيز در سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و 
شهرداري هم نسبت به اين موضوع احساس مسووليت 
بيشتري  كند. لذا بايد تالش كنيم بيشتر در كنار مردم 
باشيم و توجه بيش��تري به مشكالت ش��ان به ويژه 

مشكالت اقشار آسيب پذير داشته باشيم.
ش��هردار تهران افزود: برخي از موارد رويكرد بودجه 
۱۴۰۰ توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومي، توجه به 
اقشار آسيب پذير مانند دستفروشان، اختصاص بودجه 
خاص براي محالت نيازمندتوجه ويژه »مانند محله 
هرندي، دوالب، باغ آذري، خالزير، فرحزاد، ده ونك، 
شميران نو و خاك سفيد«، توجه به پروژه هاي توسعه 
محله اي اقدامي كه از سال گذشته آغاز شده و ادامه پيدا 
مي كند، توجه به ارتقاي سالمت شهروندان و ورزش 
شهروندي، نشاط شهري، حمايت از هنرهاي موجود 
در شهر و هنرمندان و همچنين تحوالت ساختاري در 
بودجه ۱۴۰۰ كه شامل مواردي همچون تالش براي 
لحاظ كردن بار مال��ي تبصره ها در رديف هاي بودجه 
است. در حقيقت تالش ش��ده تا جايي كه مي شود از 
لحاظ تبصره ها در بودجه پرهيز كنيم. وي ادامه داد: 
۱۱ هزار و 3۵۴ ميلي��ارد تومان به رديف هاي بودجه 

براي كمك به شفافيت مالي در قالب درآمد عوارض 
ساختمان ها كه قبال در تبصره ها بوده اختصاص پيدا 
كرده اس��ت. صرفا در خريد تجهيزات آتش نش��اني 
عوارض س��اختمان ها كه به رديف هاي اصلي منتقل 
شده اختصاص پيدا خواهد كرد. بودجه سال ۱۴۰۰ در 
دو سطح اصلي و تكميلي پيش بيني شده كه در بخش 
اصلي ۴۷ هزار و 6۸۷ ميليارد تومان و در بخش تكميلي 
22۷۴ ميليارد تومان پيش بيني شده است كه بخش 
تكميلي از افزايش درآمدهاي شهرسازي محقق خواهد 
شد و در حقيقت كساني كه منافع بيشتري از افزايش 
قيمت امالك مي برند يعني سازندگان اين درآمدها را 
محقق خواهند كرد. اين افزايش درآمدها صرفا به 32 
پروژه خاص مرتبط با پروژه هاي زيرساختي اختصاص 

خواهد داشت. 

    منع كسب درآمد با فروش اموال شهر 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري تهران در جلسه 
ديروز ش��وراي شهر بررس��ي ش��د و برخي اعضا به 
عدم مشخص بودن محل كس��ب درآمدهاي جديد 

شهرداري انتقاد داشتند.
حسن رس��ولي ديروز در واكنش به اظهارات حناچي 
گفت: در بودجه س��ال 99 تا اآلن ۱۰ ه��زار ميليارد 
مربوط به سازمان ها و ش��ركت ها و 3۰ هزار ميليارد 
تومان مربوط به ش��هرداري بوده و ت��ا االن حدود ۷3 
درصد بودجه 99 تخصيص يافته اس��ت. اميدواريم با 
قولي كه داده ش��ده بودجه تا پايان سال تا 9۰ درصد 

بودجه اختصاص يابد.
خزانه دار شوراي شهر تصريح كرد: تاكنون حتي يك 
دستگاه اتوبوس از سوي دولت به ناوگان شهري اضافه 
نشده اس��ت و حتي حق مسلم شهرداري از محل 6۰ 
درصد درآمدهاي ناشي از جرايم راهنمايي و رانندگي 
به شهرداري داده نشده است. ما نه تنها از رييس جمهور 
هيچ كمكي دريافت نكرديم، حتي مطالبات ما از آقاي 

نوبخت نيز بلوكه شده است.
وي تاكيد كرد: تالش مي كنيم كه براي بودجه ۱۴۰۰ 

رقم واقع بينانه و قابل تحققي را داشته باشيم.

     بودجه 1400 چطور محقق مي شود؟
در ادامه حجت نظري عضو شوراي شهر گفت: آقاي 
حناچ��ي درباره اينكه چطور قرار اس��ت اين بودجه 
را محق��ق كنند صحبت��ي نكردن��د. در حال حاضر 
دس��تورالعملي كه براي دست فروش��ان است، اگر 
اجرا ش��ود منجر به نابودي اين افراد مي ش��ود و به 
نظرم صحبت هاي آقاي شهردار حرف هايي تكراري 
 است كه هيچ تناس��بي با عملكرد شهرداري ندارد.

وي تاكي��د كرد: نمي ش��ود ما دارايي هاي ش��هر را 
بفروشيم و بعد بگوييم در حال كسب درآمد هستيم. 

متأسفانه درباره فروش دارايي شهر شفافيت وجود 
ندارد متأسفانه امس��ال پيش بيني شهرداري براي 
درآمدهاي غير نقد 32 هزار ميليارد تومان بود كه 6۵ 
درصد اين درآمد محقق شده و پيش بيني دوستان 
اين اس��ت كه تا پايان سال با فروش امالك درآمدها 

حاصل شود كه درست نيست.
نظري تاكيد كرد: متأسفانه شهرداري در اين موارد يا 

پاسخ نمي دهد يا پاسخ درست نمي دهد.
در ادامه ني��ز مجيد فراهاني عض��و كميته بودجه و 
نظارت مالي ش��وراي ش��هر گفت: توجه به كسري 
بودجه موضوع مهمي است كه بايد در بودجه به آن 
توجه شود. موضوع ديگر اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
است و پروژه هايي مانند پايانه شرق، پروژه صبا، مژده 
و غيره نيمه تمام مان��ده و با توجه به زمان بندي اين 
پروژه ها، بايد اين پروژه ها در بودجه ۱۴۰۰ ديده شود.

محمد س��االري رييس كميس��يون عمران شوراي 
شهر نيز گفت: با توجه به تورم كشور عماًل بودجه ما 
انبساطي نبوده و انقباضي است. رويكرد ما اين است 
كه اين افزايش بودجه منجر به ش��هر فروشي نشود. 
جاي تشكر دارد كه شهرداري با وجود اينكه از شهر 
فروشي جلوگيري شده است اما پروژه هاي مورد نياز 

را اجرا كند.
وي افزود: از شهرداري مي خواهم كه بودجه را براي 
برنامه اولويت محور ش��ورا، حمل و نقل و پروژه هاي 
كالن بگذارد و م��ا بايد همواره رويك��رد ممانعت از 

شهرفروشي را داشته باشيم.
در ادامه نيز الهام فخاري عضو ش��وراي شهر گفت: 
چطور مي توانيم بگوييم بودجه اجتماعي تر شده اين 
در حالي است كه برخي سرفصل هاي اجتماعي حذف 
شده اس��ت. و نكته ديگر اينكه چه راهي به راه هاي 
درآمدي شهرداري اضافه شده است. بايد گفت هيچ 

تغييري ايجاد نشده است.
علي اعطا سخنگوي شوراي شهر نيز گفت: اي كاش در 
توضيح آقاي شهردار كمي تحميلي تر صحبت مي شد 
و مشخص مي شد كه رديف هاي درآمدي نسبت به 

سال گذشته چه تغييري كرده است.

    حناچي: تحقق بودجه دور از ذهن نيست
ش��هردار تهران اما در حاشيه نشس��ت ديروز شوراي 
شهر در خصوص رويايي بودن بودجه ۱۴۰۰ و ميزان 
تحقق پذيري بودجه سال جاري گفت: ما معموال دو 
ماه آخر وضعيت بهتري در طول سال داريم به داليل 
مختلف از جمله آنكه معموال هر سال عوارض تغيير 
مي كند و افراد به اين دليل كه به سال بعد نخورند در 
همان سال عوارض خود را پرداخت مي كنند. تاكنون 
۷۰ درصد بودجه محقق ش��ده و اينكه بودجه محقق 

شود دور از ذهن نيست.

    افزايش عوارض
صدور پروانه هاي ساختماني 

در تحول��ي ديگر، حامد مظاهريان، معاون ش��هردار 
تهران از افزايش عوارض صدور پروانه هاي ساختماني 
در پايتخت خب��ر داد و گف��ت: ميزان اي��ن عوارض 
تعيين كنن��ده قيمت ملك نيس��ت و جه��ت انجام 

پروژه هاي عمراني استفاده مي شود.
مظاهريان ديروز در يك نشست خبري درباره بودجه 
شهرداري، با بيان اينكه براي تهران 32 پروژه عمراني 
خاص در نظر گرفته ايم كه نياز به 2 هزار و 2۰۰ ميليارد 
تومان پول دارد، گفت: در صورتي كه اين بودجه محقق 

شود اجراي 32 پروژه عمراني نيز اجرا خواهد شد.
وي افزود: هزينه مورد نياز براي اين پروژه هاي عمراني را 
بايد كساني بپردازند كه بيشترين سود را از شهر مي برند 
و در ش��هر س��رمايه گذاري مي كنند و بنا نداريم اين 
بودجه را از افزايش نرخ بليت مترو و عوارض ساختماني 
تأمين كنيم و در صورتي كه شوراي شهر با اين موضوع 

موافقت كند 32 پروژه عمراني اجرايي خواهد شد.
او تصريح كرد: رقم كل بودجه شهرداري تهران براي 
سال ۱۴۰۰ بيش از ۴9 هزار ميليارد تومان است و از اين 
بودجه 3۷ درصد آن به حمل و نقل عمومي اختصاص 

يافته است.
مظاهريان گفت: البته ناوگان حمل و نقل عمومي را 
دولت بايد تأمين كند و متأس��فانه از س��ال 9۰ حتي 
يك اتوبوس هم از س��وي دولت به ش��هرداري تعلق 

نگرفته است.
وي گفت:  همچنين شهرداران مناطق قرار است منابع 
بيشتري از بودجه در اختيارشان قرار گيرد و ۱۸ درصد 
بودجه شهرداري هاي مناطق در سال ۱۴۰۰ افزايش 

مي يابد تا پروژه ها سرعت يابد.
او درباره ميزان عوارض صدور پروانه هاي ساختماني 
در تهران و پيش بيني اي��ن موضوع در بودجه ۱۴۰۰ 
ش��هرداري گفت: عوارض پروانه هاي ساختماني به 
ويژه در محالت پر برخوردار بايد افزايش يابد و بخش 
خصوصي هزينه  بيشتري بپردازد.مناطق برخوردار و 
آپارتمان هاي بزرگ م��دل پرداخت عوارض متفاوت 
خواهد بود و در صورتي كه اين قضيه به تصويب شوراي 
شهر برسد مي توانيم در كنار آن 22۰۰ ميليارد تومان 
مورد نياز براي انجام 32 پروژه عمراني را تأمين كنيم.

مظاهريان در پاس��خ به اينكه آيا افزايش نرخ عوارض 
صدور پروانه هاي ساختماني در افزايش نرخ ملك در 
تهران تأثيرگذار خواهد بود گفت: خير، كل عوارض ما 
از موضوع مسكن يك تا دو درصد قيمت كل ساختمان 
است و به هيچ عنوان عوارض صدور پروانه تعيين كننده 
قيمت ملك نيس��ت. وي تصريح كرد: اين عوارض در 
جهت پروژه هاي عمراني شهر استفاده مي شود و رقم 

ناچيزي خواهد بود.

ايرانشهردر شهر

ويژه
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تصويب يك فوريت
اليحه واگذاري 10 ملك شهرداري

اعضاي شوراي شهر تهران با تصويب يك فوريت اليحه 
واگذاري و فروش ۱۰ ملك شهرداري موافقت كردند. در 
جلسه ديروز شوراي شهر درباره واگذاري و فروش ۱۰ 
فقره از امالك شهرداري تهران بحث و گفت وگو شد كه 
اين موضوع به صورت دو فوريتي به شورا ارايه شده بود و 
سرانجام به صورت يك فوريتي بررسي شد. پيروز حناچي 
با اش��اره به موضوع يك فوريت واگ��ذاري و فروش ۱۰ 
ملك شهرداري گفت: از مشكالت ما با تأمين اجتماعي 
بدهي هاي معوقه شهرداري تهران بوده كه مربوط به دوره 
قبلي شهرداري است. وي گفت: در خصوص بدهي هاي 
بانكي نيز عمدتا بدهي ها مربوط به بانك ش��هر است و 
نمي گذاريم بدهي ها به بانك از ميزاني پايين تر بيايد چرا 
كه مي خواهيم از تسهيالت بيشتري بهره مند شويم. 
وي گفت: سال آينده هم مانند سال جاري مشكل اوراق 
مش��اركت را داريم و بخشي از تحقق بودجه به صورت 
غيرنقد خواهد بود و اميدواريم مشكالت پيش رو برطرف 
شود. حجت نظري عضو شوراي شهر تهران نيز در صحن 
شورا گفت:  نمي شود ما دارايي هاي شهر را بفروشيم و بعد 
بگوييم در حال كسب درآمد هستيم درباره فروش دارايي 
شهر شفافيت وجود ندارد و پيش بيني دوستان اين است 
تا پايان سال با فروش امالك درآمد حاصل شود. سرانجام 
يك فوريت واگذاري و فروش ۱۰ ملك شهرداري با رأي 

اكثر شوراي شهري ها به تصويب رسيد.

احتمال افزايش 20 درصدي 
نرخ طرح ترافيك در 1400

معاون شهردار تهران با اشاره به پيشنهاد افزايش 2۰ 
درصد طرح ترافيك طي سال آينده در پايتخت گفت: 
در صورت خريد طرح ترافيك به صورت ش��ش ماهه 
و يكس��اله، ش��هروندان از تخفيف 2۰ تا 3۵ درصدي 
بهره مند مي شوند. سيد مناف هاشمي، معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران ديروز در صحن شوراي 
شهر درباره اليحه اصالح مصوبه تعيين عوارض تردد 
جهت مديريت ترافيك، كاهش تقاضاي سفر و كنترل 
آلودگي هوا اظهار داش��ت: تغييرات ج��دي در طرح 
ترافيك س��ال آينده پيش بيني ش��ده كه يكي از آنها 
افزايش 2۰ درصدي نرخ طرح ترافيك است.  وي افزود: 
پيشنهاداتي هم درباره خريدهاي شش ماهه و يكساله 
طرح ترافيك داش��ته ايم و در صورتي كه خريد شش 
ماهه طرح انجام گيرد، تخفيف 2۰ درصدي و اگر خريد 
ساالنه انجام شود تخفيف 2 تا 3۵ درصدي پيشنهاد 
شده است. اگر شهروندان تهراني طرح ترافيك خود را 
به صورت يكساله خريداري كنند، رسوب پول شهرداري 
بيشتر مي شود و از اين منابع مي توان به عنوان وجوه اداره 
شده براي نوسازي تاكسي ها و اتوبوس و مترو استفاده 
كرد. وي گفت: در بحث صدور مجوز ساالنه هم كه سال 
قبل ۱۵۰ هزار تومان بود امس��ال پيشنهاد ۱۸۰ هزار 
توماني داده شده است. سرانجام پس از بررسي اعضاي 
شوراي شهر و ارايه پيشنهادات آنها، يك فوريت اليحه 

تعيين عوارض محدوده طرح ترافيك تصويب شد.

تصويب كليات
اليحه برنامه تحقق شهر بيدار

اعضاي شوراي شهر تهران به كليات اليحه برنامه تحقق 
شهر بيدار راي مثبت دادند. در جريان دويست و شصت 
و ششمين جلسه شوراي شهر تهران اليحه برنامه تحقق 
شهر بيدار در صحن ش��وراي شهر تهران بررسي شد.  
زهرا صدر اعظم نوري در توضيح گزارش مشترك سه 
كميسيون درباره اين اليحه گفت: شهرداري اليحه اي را 
در زمينه تحقق شهر بيدار ارايه داد اما فرمانداري نكته ها 
و مباحثي را مطرح كرد كه مجددا برگشت خورد و مورد 
بررسي قرار گرفت. سه كميسيون معماري و شهرسازي، 
فرهنگي و اجتماعي و محيط زيست مجددا در جلساتي 
اين مالحظات را مورد بررسي و به تاييد رساندند.  او ادامه 
داد: در اين اليحه عنوان طرح به برنامه تحقق شهر بيدار 
تغيير يافت. براساس آن شهر بيدار شهري است كه با 
تداوم ارايه خدمات در روز، چارچوبي از خدمات شهري 
در س��اعات شب نيز انجام ش��ود كه به ارتقاي كيفيت 
زندگي شهروندان منجر شود. همچنين يك سازمان 
اجرايي نيز براي تحقق شهر بيدار در سه سطح در نظر 
گرفته شده است. اعضاي شوراي شهر تهران به كليات  

جانمايي اورژانس در ايستگاه مترواين اليحه راي مثبت دادند.
براس��اس برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده بازديد هاي 
توس��ط نماين��دگان ش��ركت بهره ب��رداري متروي 
ته��ران و نماين��دگان اورژانس تهران ب��راي جا نمايي 
 مح��ل اس��تقرار اورژان��س در ح��ال انج��ام اس��ت.

گفتني است در ايستگاه هاي متروي تهران )صادقيه( و 
امام خميني )ره( با توجه به تردد و حجم باالي مسافري، 
شرايط الزم همچون اتاق استراحت، اتاق ترياژ و محل 
مناسب جهت پارك خودروي آمبوالنس مهيا بوده و در 
اختيار اورژانس تهران قرار داده شده و در ايستگاه هاي 
ميدان آزادي، ميدان صنعت، ارم س��بز و علي آباد نيز با 
توجه به تردد و حجم مس��افري و فراهم بودن شرايط 
الزم فضاهاي مناسبي جهت استقرار موتور آمبوالنس 
در اختيار اورژانس تهران قرار داده شده است. همچنين 
ايستگاه هاي متروي شهرري، شوش، دولت آباد، شهيد 
نواب صفوي، بعثت، مولوي، ارم سبز، برج ميالد تهران و 
تهرانپارس نيز بازديد انجام شد اما طبق گفته اورژانس 
به داليل همچ��ون وجود پايگاه اورژان��س در نزديكي 
ايستگاه هاي مترو، مساحت كم فضاي معرفي شده جهت 
استقرار پرسنل اورژانس، فاصله زياد فضاي معرفي شده تا 
سطح خيابان، عدم امكان تردد موتورآمبوالنس در آزادراه 
و عدم فضاي مناس��ب جهت پارك موتورآمبوالنس و 
ماشين آمبوالنس اورژانس اين فضاها مورد تاييد اورژانس 
تهران ق��رار نگرفت. الزم به توضيح اس��ت بازديد هاي 
مشترك براي جا نمايي اورژانس از ساير ايستگاه هاي 
متروي تهران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرايط 
الزم فضاهاي مناسب ديگري نيز از ايستگاه هاي مترو در 

اختيار اورژانس شهر تهران قرار خواهيم داد.

شهرداري امكان رهگيري
صنايع آالينده را دارد

رييس مركز ارتباطات شهرداري تهران گفت: در موضوع 
كيفيت هوا ما امكان رهگيري صنايع آلوده كننده و عوامل 
آالينده ته��ران را داريم. در موضوع مازوت س��وزي نيز 
اطالعات مربوط به آن را منتشر كرديم. به گزارش مهر، 
غالمحسين محمدي رييس مركز ارتباطات شهرداري 
تهران در نشست خبري »خش��ت طاليي« گفت: در 
موضوع كيفيت هوا ما امكان رهگيري صنايع آلوده كننده 
و عوامل آالينده تهران را داريم. در موضوع مازوت سوزي 
نيز اطالعات مربوط به آن را منتش��ر كرديم. ما نياز به 
افزايش دانش خود در اين زمينه داريم. موضوع كنترل 
آلودگي هوا و كيفيت آن دو مقوله متفاوت است. او افزود: 
رويداد خشت طاليي به تدريج در حال گسترش است و 
با وجود مشقت هاي كرونا اقدام به برگزاري اين رويداد 
كرديم. براي تهران افتخار بزرگي اس��ت كه داوري اين 
رويداد بين المللي در تهران رخ مي دهد. وي افزود: اغلب 
پروژه هايي كه رويه ساز هستند مورد توجه بين المللي قرار 
مي گيرند و به عنوان مثال اگر در اين پروژه نيز به مساله 
هواي پاك توجه كنيم شاهد اثرات مثبت آن هستيم. وي 
عنوان كرد: در حوزه توسعه پايدار نيز ۷۷ پروژه و در حوزه 
مشاركت شهروندان 9۵ پروژه داشتيم. اغلب كالن شهرها 
نيز مشاركت داش��تند كه بيشترين مشاركت از سوي 
آذربايجان غربي بوده است. منطقه ۱6 تهران نيز با ۱۰ 
پروژه بيشترين مشاركت را داشته است. مجموعًا ۱۰۵ 
پروژه نيز از سوي سازمان هاي شهرداري تهران داشته ايم.

محدوديت بيشتر كرونايي
براي مسافران پروازهاي خارجي

سخنگوي سازمان هواپيمايي از تمديد تعليق پروازها 
از مبدا و مقصد انگلستان تا پايان بهمن خبر داد و گفت: 
مسافراني كه پيش از سفر به ايران در كشورهايي نظير 
انگليس، ژاپن، زيمبابوه، آنگوال و بوتسانا و چندين كشور 

ديگر حضور داشته اند، از سفر به ايران منع خواهند شد.
محمدحسن ذيبخش در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
به دنبال تغييرات ژنتيكي ويروس كرونا )واريانت جديد 
كرونا( در دنيا كه اولين بار از كشور انگلستان گزارش شده 
اس��ت، ابتدا به منظور جلوگيري از ورود اين ويروس به 
كش��ور، پروازها از مبدا و مقصد انگلستان كه از اول دي 
ماه جاري به حالت تعليق درآمده بود طبق ابالغ وزارت 
بهداش��ت و كميته ملي مقابله با وي��روس كرونا براي 
سومين بار تا پايان بهمن ماه جاري تمديد شد. وي افزود: 
كشورهايي از جمله انگلستان، ژاپن، زيمبابوه، ناميبيا، 
آنگوال، موزامبيك، ماالوي، زاميبيا و بوتسانا و چند كشور 
ديگر كه تا 2۱ دي واريانت هاي جهش يافته نگران كننده 
در آنها گزارش شده است مش��مول قوانين بهداشتي 
سختگيرانه خواهد بود. سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري تصريح كرد: كساني كه در عرض 2 هفته قبل از 
ورود به كشور در يكي از كشورهاي فوق اقامت يا حضور 
داشته اند يا مبدا سفرشان از اين كشورها بوده باشد، از سفر 
به ايران منع خواهند شد و اجازه ورود به ايران فقط براي 
سفرهايي صادر مي شود كه از اتباع جمهوري اسالمي 
ايران بوده يا توجيه سفرشان توسط سفارت جمهوري 
اسالمي ايران در كشور مبدا تاييد شده باشد. ذيبخش 
گفت: مسافران وارده از اين كشورها در صورت دريافت 
مجوز براي ورود به كشور و همچنين همه مسافراني كه 
در مدت ۱۴ روز گذش��ته در يكي از كشورهاي اتحاديه 
اروپا حضور داشته باشند بايد متعهد به قرنطينه ۱۴ روزه 
به محض ورود به كشور بوده و ملزم به همكاري كامل با 
تيم هاي بهداشتي طبق دستورات هستند. وي با بيان 
اينكه هيچ مسافري از مبدا انگليس پذيرفته نخواهد شد 
و امكان سفر از ايران به انگليس نيز وجود نخواهد داشت، 
افزود: در صورت تقاضاي ستاد ملي مقابله با كرونا تعليق 
پروازها به كشور مذكور تمديد خواهد شد. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري اضافه كرد: همچنين پرواز 
شركت هاي هواپيمايي خارجي كه به انتقال مسافران 
از انگلستان به ايران اقدام كنند، لغو مي شود و چنانچه 
مسافر بيماري وارد كشور شود از طريق وزارت بهداشت 
قرنطينه مي شود. در صورت اعالم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي مبني بر وجود اين ويروس در ساير 
كشورها، بطور قطع پرواز به اين كشورها نيز لغو مي شود.

صدرنشيني تهراني ها در سفر پس 
از كاهش محدوديت هاي كرونايي

بر اس��اس آمارهاي موج��ود در فاصل��ه 23 دي ماه 
تا دوم بهمن م��اه ترددهاي جاده اي بين اس��تاني ۷ 
درصد افزايش را نس��بت به همين بازه زماني در سال 
گذش��ته تجربه كرده  اس��ت و در اين ميان تهراني ها 
در كنار ش��هروندان البرز بيش��ترين تردد را در ميان 
استان هاي ش��مالي و هرمزگان داشته اند. به گزارش 
ايسنا، جديدترين آمار رس��مي منتشر شده از سوي 
مركز مديريت اطالع��ات راه ها و حمل ونقل جاده اي 
كشور نشان مي دهد، متوسط تردد روزانه بين استاني 
از 23 دي تا دوم بهمن امسال يك ميليون و ۵69 هزار 
و 632 وسيله نقليه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۷ درصد افزايش را تجربه كرده و ترددهاي 
بين استاني سوم بهمن ماه امسال افزايش 9 درصدي 
نسبت به بازه سه شنبه 9 تا پنجشنبه ۱۸ دي ماه داشته 
است. نكته جالب اينكه بر خالف ماه هاي گذشته و روال 
عادي سال هاي اخير كه تردد بين استاني در استان هاي 
شمالي افزايش بيشتري داشت و اين مناطق صدرنشين 
مسافرت هاي مردم بودند در مدت زمان مورد مطالعه 
ش��اهد كاهش 2۰ درصدي در مازندران، كاهش ۱6 
درصدي در گلس��تان و كاهش 9 درصدي در گيالن 
نسبت به همين مدت زماني در سال گذشته بوده ايم و 
بيشترين كاهش به دليل وجود محدوديت هاي تردد 

بين استاني در اين مناطق اتفاق افتاده اند.

با رشد 66 درصدي، دخل و خرج پايتخت در سال آينده به 50 هزار ميليارد تومان مي رسد

معاون مركز پژوهش هاي مجلس: ايرادات مسكن مهر را در طرح جهش توليد مسكن كاهش داديم

بودجه »رويايي« براي تهران 1400 

دفاع بازوي پژوهشي مجلس از طرح مسكني نمايندگان
مع��اون پژوهش هاي زيربناي��ي مركز پژوهش هاي 
مجلس با بي��ان اينكه طرح جهش تولي��د و تأمين 
مس��كن خأل س��اخت مس��كن در ۷ س��ال اخير را 
جبران مي كند، گفت: در اين طرح واحد هاي ۷۰ تا 

۱۰۰متري ساخته مي شود.
به گزارش تسنيم، اميررضا شاهاني در نشست خبري 
تحليل و بررسي طرح توليد و تأمين مسكن اظهار كرد: 
در رابطه با طرح مذكور جلسات متعددي با كميسيون 
عمران مجلس برگزار شد كه هدف ما آسيب شناسي 

و تعامل با اين كميسيون بوده است.
وي ادامه داد: با وجود اينكه طرح جهش توليد و تأمين 
مسكن ايده خوبي اس��ت، اما اشكاالتي را مترتب اين 

طرح مي دانستيم كه الزم بود آنها را اصالح كنيم.
وي با ي��ادآوري اينكه در اين ط��رح دولت مكلف به 
ساخت ساالنه 6۰۰ هزار مسكن است، گفت: ۴۰۰هزار 
واحد ديگر نيز توسط مردم ساخته مي شود. اين طرح 
عالوه بر اينكه رونق توليد مس��كن را ب��ه دنبال دارد، 
محروميت زدايي نيز از دستاوردهاي طرح جهش توليد 

است. معاون پژوهش هاي زيربنايي مركز پژوهش هاي 
مجلس با تاكيد بر اينكه مسكن مهر بزرگ ترين طرح 
اجرا شده موفق مسكن سازي كشور بود، اضافه كرد: اين 
طرح اشكاالتي داشت كه تالش كرديم با آسيب شناسي 
اين اشكاالت را در طرح جهش توليد به حداقل برسانيم. 
شاهاني با بيان اينكه مركز پژوهش هاي مجلس بازوي 
كارشناسي مجلس است، ادامه داد: متاسفانه در دولت 
يازدهم و دوازدهم يكي از افتخ��ارات وزير وقت راه و 
شهرسازي عدم ساخت يك واحد مسكوني بود. بعداً 
رييس جمهوري اعالم كرد در بخش مسكن ضعيف 

عمل كرديم كه در نهايت منجر به تغيير وزير شد.
وي تاكيد ك��رد: جهش توليد و تأمين مس��كن خأل 
ساخت مس��كن طي ۷ س��ال اخير )دولت يازدهم و 

دوازدهم( را جبران مي كند. 
ش��اهاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه 
مسكن دغدغه همه مردم به خصوص دهك هاي پايين 
جامعه اس��ت، اظهار كرد: يكي از آسيب هاي مسكن 
مهر اين بود كه واحد هاي مسكوني در حاشيه شهرها 

ساخته ش��د كه معضل حمل و نقل داشته و دارند. از 
اين رو يكي از اولويت هاي طرح جهش توليد ساخت 
مسكن در داخل شهرها و بافت هاي فرسوده است. وي 
گفت: بر اين اساس اراضي متصل به بافت هاي فرسوده، 
اراضي دولتي و در ادامه اراضي وزارت كشاورزي براي 
مسكن س��ازي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار 

گيرد.
او يادآور شد: براي تامين منابع مالي ساالنه ۱6۰ هزار 
توماني صندوق كلي مسكن ايجاد مي شود. ماليات هاي 
مرتبط با مسكن وارد اين صندوق مي شود، ضمن اينكه 
منابع حاصل از بازپرداخت تس��هيالت مسكن مهر، 
منابع مالي خيرين و بودجه هاي س��نواتي مسكن به 

اين صندوق وارد مي شود.
ش��اهاني اضافه كرد: در طرح جه��ش توليد و تأمين 
مسكن، وزارت كشاورزي مكلف مي شود ساالنه حداقل 
۸۰۰۰ هكتار زمي��ن براي س��اخت 6۰۰ هزار واحد 

مسكوني در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.
وي تاكيد كرد: فلسفه اصلي طرح جهش توليد، ساخت 

مسكن ارزان قيمت با حذف هزينه زمين است. در طرح 
جهش توليد اراضي دستگاه هاي دولتي داخل شهرها 
بايد به صورت رايگان در اختيار وزارت راه و شهرسازي 

قرار  گيرد.
وي بيان كرد: زمين هاي طرح جهش توليد به صورت 
اجاره 99 ساله واگذار مي شود. از سوي ديگر بانك ها 
نيز مكلف شده اند حداقل ۴۰ درصد از تغييرات مانده 
تسهيالت پرداختي با سود مصوب شوراي پول و اعتبار 
به بخش مسكن اختصاص يابد. سال 9۸ كل وام بانكي 
پرداخت شده ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان بوده كه سهم 
مسكن و ساختمان از اين رقم ۷۰ هزار ميليارد تومان 
و سهم بخش مسكن ۱۷ تا۱۸ هزار ميليارد تومان بوده 

كه رقم ناچيزي است.
وي همچنين از حمايت تس��هيالتي اقش��ار محروم، 
تأمين مصالح ساختماني و... براي طرح جهش توليد و 
تأمين مسكن خبر داد و گفت: در طرح مذكور وزارت 
اقتصاد موظف مي شود پوشش ريسك تأمين مصالح 

ساختماني را از طريق بورس كاال بر عهده بگيرد.



در حال حاضر متوس��ط سرعت دانلود اينترنت موبايل در 
ايران 25،30 مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود اينترنت 
موبايل، 11،39 مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را به ۸۸ 
از ميان 139 كشور رسانده است. اين در حالي است كه در 
ماه اكتبر 2020، متوس��ط سرعت دانلود اينترنت موبايل 
در ايران، 26،93 مگابيت برثانيه و متوس��ط سرعت آپلود 
اينترنت موبايل، 11.63 مگابيت برثانيه بود. رتبه يك اينترنت 
موبايل در جهان تا ماه دسامبر 2020 نيز، به قطر با 17۸،1 
مگابيت برثانيه تعلق دارد.  سرعت اينترنت از مواردي است كه 
همواره براي كاربران دغدغه بوده و يكي از فاكتورهاي كيفي 
خدمات اينترنتي محسوب مي شود. در ايران در حالي كه تا 
چندين سال پيش برخي معتقد بودند فناوري اطالعات و 
اينترنت، جزو كاالهاي لوكس است و اينترنت 12۸ كيلوبيتي 
براي دسترسي مردم كافي است، اكنون ديگر كمتر كسي 
از اهميت استفاده از اينترنت غافل است و فناوري اطالعات 
به پديده اي ضروري در زندگي افراد تبديل شده است. طي 
سال هاي گذشته، روند استفاده از اينترنت از سرعت هاي 
كيلوبيتي در اينترنت دايال آپ، رفته رفته جاي خود را به 
فناوري ADSL داد كه س��رعتي به مراتب بيشتر داشته و 
سرعت هايي تا 521 كيلوبيت بر ثانيه و حتي 16 مگابيت 
را هم پوشش مي داد و اكنون نوبت به فيبر نوري است كه 
جايگزين ADSL شود و س��رعت هايي به مراتب باالتر را 
براي كاربران به ارمغان بياورد. در اين ميان اينترنت موبايل 
هم در چند سال گذشته از روند روبه رشدي برخوردار بوده 
و بخش اعظمي از استفاده كاربران اينترنتي در اين بخش 
جاي مي گيرد. وب سايت Speedtest شاخص هاي جهاني 
اينترنت را در كش��ورها بررسي مي كند. در ماه ژانويه سال 
2020، متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت موبايل در 
تمامي كشورها، 31.95 مگابيت برثانيه و متوسط جهاني 
سرعت آپلود، 11.32 مگابيت برثانيه بود. متوسط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت پهن باند ثابت نيز در تمامي كشورها، 
7۴.23 مگابيت برثانيه و متوس��ط جهاني سرعت آپلود، 
۴0.79 مگابيت برثانيه اعالم شد. همچنين اينترنت موبايل 
ايران با متوسط سرعت دانلود 27.53 مگابيت برثانيه در رتبه 
70 قرار داشت، همچنين در بخش اينترنت پهن باند ثابت 
نيز ايران با متوسط سرعت دانلود 1۸.۴1 مگابيت برثانيه، 
جايگاه 122 جهاني را كسب كرده بود. از طرفي اين روزها 
كه ويروس كرونا در همه جهان گس��ترش يافته و افراد را 
به خانه نشيني مجبور كرده، افراد بيشترين اوقات خود را 
به استفاده از اينترنت مي گذرانند و البته سرعت اينترنت 
از مواردي اس��ت كه همواره داشته؛ خصوصا در شرايطي 
كه افزايش ترافيك، منجر به كندي در ش��بكه بس��ياري 
از كاربران هم ش��ده اس��ت. در اين ميان عالوه بر امكانات 
دوركاري و آموزش آنالين، بسياري اوقات فراغت خود را به 
سرگرمي مي پردازند و از ابزارهاي نوظهور الكترونيكي مثل 
تلويزيون هاي  ۴k تا دستگاه هاي پخش ويديوهاي آنالين 

و بازي هاي ويديويي اس��تفاده مي كنند. وقتي صحبت از 
سرعت اينترنت مي شود، سرعت هاي اينترنتي معموال با 
مگابيت برثانيه يا Mbps اندازه گيري مي شود و هرچه اين 
نرخ باالتر باشد، اينترنت شما سريع تر خواهد بود. هر مگابيت 
يك هشتم يك مگابايت است )براي مثال دانلود يك تصوير 
10 مگابايتي با سرعت يك مگابيت برثانيه، ۸0 ثانيه طول 
مي كشد.( سرعت اينترنت بيشتر هنگام لذت بردن از پخش 
تلويزيون آنالين، دانلود فايل هاي حجيم يا مرور شبكه هاي 
اجتماعي اهميت پيدا مي كند. هرچه سرعت دانلود شما 
بيشتر باش��د، مي توانيد از داده هاي بيشتري نيز استفاده 
كنيد و اين حالت براي محتواهاي با كيفيت باال كه به جريان 
دانلود ثابت نياز دارد كه كيفيت تصاوير را به حداكثر برساند، 
ايده آل است. سرعت آپلود هم  زماني اهميت دارد كه پاي 
محتواي مشاركتي در ميان باشد، مثل زماني كه با دوستانتان 
بازي هاي آنالين انجام مي دهيد يا وقتي يك تماس ويديويي 
اس��تفاده مي كنيد يا اينكه بخواهيد فايل هاي خود را در 
سرويس ذخيره فضاي ابري خود آپلود كنيد. سرعت آپلود 
بسته به ISP شما )ارايه دهنده خدمات اينترنتي(، نوع اتصال 
اينترنتي كه استفاده مي كنيد )از قبيل DSL، كابل يا فيبر( و 
موقعيت مكاني شما مي تواند متفاوت باشد. از طرفي به طور 

كلي، نرخ دانلود هميشه باالتر از نرخ آپلود است.

   س�قوط ۱۰ رتبه اي اينترن�ت موبايل ايران 
در دو ماه

در حال حاضر متوسط س��رعت دانلود اينترنت موبايل 
در اي��ران 25.30 مگابيت برثانيه و متوس��ط س��رعت 
آپلود اينترنت موباي��ل، 11.39 مگابيت برثانيه اس��ت 
ك��ه رتبه اي��ران را به ۸۸ از ميان 139 كش��ور رس��انده 

اس��ت. اين در حالي اس��ت ك��ه در ماه اكتب��ر 2020، 
متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران، 26.93 
مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود اينترنت موبايل، 
11.63 مگابيت برثاني��ه بود. همچنين طب��ق اين آمار، 
اينترنت موبايل ايران در حال حاضر از نيكاراگوئه و گواتماال 
كندتر و از گينه نو و روآندا سريع تر است. در حال حاضر 
در حوزه اينترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ايران، 
1۸.33 مگابيت برثانيه و متوس��ط سرعت آپلود 11.13 
مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را به 136 مي رساند. در 
حوزه اينترنت ثابت در ما اكتبر 2020، متوسط سرعت 
دانلود در ايران، 19.0۸ مگابيت برثانيه و متوسط سرعت 
آپلود 11.35 مگابيت برثانيه بود. همچنين طبق اين آمار، 
اينترنت موباي��ل ايران در حال حاضر از اوكراين و مالزي 

كندتر و از كنيا و روسيه سريع تر است.

      قطر و امارات در صدر سرعت اينترنت موبايل
تا ماه اكتبر 2020، متوس��ط جهاني س��رعت دانلود 
اينترنت موبايل، 39.1۸ مگابيت برثانيه و متوس��ط 
جهاني س��رعت آپل��ود اينترن��ت موباي��ل، 11.63 
مگابيت برثانيه و تاخي��ر، 3۸ ميلي ثانيه بود. در حوزه 
اينترنت ثابت نيز متوس��ط جهاني س��رعت دانلود، 
۸7.۸۴ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
۴7.16 مگابيت برثانيه و تاخير، 21 ميلي ثانيه بود. در 
حال حاضر و طبق آخرين آمار، تا ماه دس��امبر سال 
2020، متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت موبايل، 
۴7.20 مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
اينترنت موبايل، 12.67 مگابيت برثانيه و تاخير، 36 
ميلي ثانيه بود. در حوزه اينترنت ثابت نيز متوس��ط 

جهاني سرعت دانلود، 96.۴3 مگابيت برثانيه و متوسط 
جهاني سرعت آپلود 52.31 مگابيت برثانيه و تاخير، 
21 ميلي ثانيه بود. در فهرست رده بندي كشورهايي با 
باالترين سرعت اينترنت موبايل جهان قطر با دو پله 
رشد در مقام اول قرار دارد. سرعت اينترنت موبايل اين 
كشور 17۸.01 مگابيت برثانيه است. امارات متحده 
عربي كه در ماه نوامبر در صدر اين فهرست قرار داشت 
يك پله سقوط كرده و با سرعت 177.52 مگابيت در 
رده دوم قرار دارد. كره جنوبي نيز يك پله سقوط كرده 
و با سرعت اينترنت موبايل 169.03 مگابيت برثانيه در 
رده سوم قرار دارد. اما چين و استراليا مانند ماه گذشته 
رتبه هاي چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند. 
س��رعت اينترنت موبايل چين 155.۸9 و اس��تراليا 
112.6۸ مگابيت برثانيه ثبت شده است. در رده ششم 
كويت با سرعت اينترنت 110.59 مگابيت برثانيه قرار 
دارد كه در مقايس��ه با ماه گذشته، 5 پله صعود كرده 
است. در رده هفتم نيز عربس��تان سعودي با سرعت 
اينترنت 109.۴۸ مگابيت برثانيه قرار دارد. اين در حالي 
است كه رتبه هاي هشتم، نهم و دهم به ترتيب به نروژ 
)105.79 مگابيت بر ثانيه(، هلند )100.9۸ مگابيت 
بر ثانيه( و كانادا )97.39 مگابيت بر ثانيه( اختصاص 
يافته است. در فهرست كشورهايي با بيشترين سرعت 
اينترنت موبايل نروژ و هلند هر كدام 2 پله و كانادا يك 
پله سقوط كرده اند. در رده بندي كشورهايي با بيشترين 
س��رعت اينترنت ثابت تغيير جالبي ديده مي ش��ود. 
س��نگاپور و هنگ كنگ پس از ماه ها صدرنشيني در 
فهرست هركدام يك پله سقوط كرده اند. اين در حالي 
است كه تايلند با ارايه اينترنت ثابت با سرعت 30۸.35 
مگابيت برثانيه و 2 پله رشد در مقام اول قرار دارد. در 
رتبه هاي دوم و س��وم به ترتيب س��نگاپور )2۴5.31 
مگابيت بر ثانيه( و هنگ كنگ )226.۸0 مگابيت بر 
ثانيه( قرار دارند. روماني با 3 پله رش��د در رتبه چهارم 
قرار دارد. س��رعت اينترنت ثابت اين كشور 190.60 
مگابيت برثانيه است. س��وييس و دانمارك مانند ماه 
گذشته به ترتيب در رده هاي پنجم و ششم قرار دارند. 
در آخرين ماه 2020 ميالدي سرعت اينترنت ثابت 
سوييس 1۸۸.۸۸ و دانمارك 1۸5.36 مگابيت برثانيه 
بوده اس��ت. در رده هاي هفتم و هشتم مجارستان و 
فرانس��ه قرار دارند. مجارستان 3 و فرانسه يك پله در 
اين فهرست رشد كرده اند. سرعت اينترنت ثابت آنها 
نيز به ترتيب 1۸3.29 و 17۸.۸7 مگابيت برثانيه بوده 
است. در رتبه نهم اين فهرست موناكو با سرعت اينترنت 
175.52 مگابيت برثانيه قرار دارد كه در مقايسه با ماه 
قبل 5 پله سقوط كرده است. اياالت متحده آمريكا نيز 
با سرعت 173.67 مگابيت برثانيه در رتبه دهم فهرست 
قرار دارد كه نسبت به ماه قبل يك پله رشد كرده است.
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راه اندازي 3۰9  سايت در 
خراسان رضوي توسط همراه اول

در راستاي افزايش كيفيت و دسترسي مشتركان 
اپراتور اول تلفن همراه به سرويس هاي تماس و ديتا، 
309 سايت تلفن همراه جديد و 11۴6 تكنولوژي 
مختلف در 51 ش��هر و روستاي اس��تان خراسان 
رضوي با صرف هزينه عملياتي بالغ بر 309 ميليارد 
تومان در مدت يكسال گذشته به دست مهندسان 
شركت »نقش اول كيفيت« به عنوان بزرگ ترين 
شركت زير مجموعه همراه اول و پيمانكار فني اين 

اپراتور نصب و راه اندازي شده است.
با وجود تمامي چالش هاي پيش روي توسعه شبكه 
نظير ش��رايط س��خت كرونايي، عب��ور از مناطق 
صعب العبور و همچنين تحريم هاي صورت گرفته، 
اين پروژه عظيم در بزرگ ترين استان زائرپذير كشور 
اجرايي ش��ده است. الزم به ذكر است، همراه اول از 
آذر ماه سال گذشته تاكنون با اجراي پروژه هاي طرح 
خدمات رساني روستايي )خدمات عمومي اجباري 
ارتباطات و فناوري اطالعات( و فاز هش��ت توسعه 
تلفن همراه مبتني بر تكنولوژي هاي روز، گام بلندي 
در راستاي ارتقاي كيفيت شبكه خود برداشته است.

قرداد روغن كشي و خوراك دام 
در بندر اميرآباد

محمدعلي اصل سعيدي پور، مديركل بندراميرآباد 
با اشاره به اينكه اين بندر به عنوان بزرگ ترين بنگاه 
اقتصادي شمال كش��ور از تمام ظرفيت هاي خود 
در جهت جه��ش توليد و اش��تغالزايي در منطقه 
بهره مي گيرد اظهار داش��ت: بر اين اساس قرارداد 
س��رمايه گذاري ب��ه ارزش 2 ه��زارو۴00 ميليارد 
ريال براي احداث كارخانه روغن كش��ي و خوراك 
دام با بخ��ش خصوصي به امضا رس��يد. وي ادامه 
داد: اين قرارداد كه ج��زو بزرگ ترين قراردادهاي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در سال هاي اخير 
در بندراميرآباد به شمار مي رود، به صورت بلندمدت 
و 25 ساله مي باشد كه طبق طرح سرمايه گذاري از 
ظرفيت توليدي 355 هزار تن در س��ال برخوردار 
خواهد بود. مديركل بندراميرآباد همچنين احداث 
اين كارخانه را در زميني به مس��احت 50 هزار متر 
مربع و زمان س��اخت آن را 2 س��ال عنوان كرد كه 
براي 116 نفر به طور مستقيم شغل ايجاد مي شود.

 خطاي سيستم برق 
 شركت فوالداكسين رفع شد

 با افت فش��ار گاز در كش��ور و كاه��ش توليد برق 
نيروگاه هاي كش��ور در روزهاي گذشته نوسانات 
برق سراس��ري باعث ش��د كه عالوه بر مشتركان 
خانگي تعدادي از كارخانه هاي بزرگ سيستم برق 
خود دچار خط��ا و عيوب الكتريكي گردند. يكي از 
اين كارخانه ها شركت فوالد اكسين خوزستان به 
عنوان تنها توليد كننده ورق هاي عريض خاورميانه 
مي باش��د كه بدليل تكنولوژي باالي خط توليد و 
اتوماسيون سطح 3 آن نوس��انات برق مي تواند به 
خط توليد آسيب برساند. امين ابراهيمي مديرعامل 
فوالد اكسين خوزستان در رابطه با رفع مشكل ايجاد 
ش��ده در خط توليد گفت: به دلي��ل فناوري باالي 
بخش هاي مكانيكي و برق و با توجه به تحريم هاي 
ظالمانه اي كه از سوي دشمن روبرو هستيم تامين 
قطعات يدكي و خدمات آموزش��ي و مشاوره اي در 
بعضي از سيستم هاي كارخانه با مشكل روبرو بوده 
است و اساس��ا در تمام ش��ركت هاي مشابه فوالد 
اكسين در ساير كشورهاي جهان سال ها تحت نظر 
سازنده هاي اصلي و با حضور كارشناسان و مشاوران 
شركت مادر فعاليت مي كنند كه بدليل تحريم ها اين 
انتقال دانش و تجربه بصورت كامل انجام نشده است. 
خوش��بختانه با وجود جوانان متخصص و كاردان 
كش��ورمان علي رغم تمامي كمبودها با همت اين 
عزيزان مشكالت حل شده است. وي افزود: در هفته 
گذشته مشكالتي در سيستم برق شركت ايجاد شد 
كه با حضور تعدادي از كارشناسان برتر اين تجهيزات 
در كشور و همكاري تعدادي از شركت هاي همكار 
در زمينه فوالد و پتروش��يمي از قطع��ات اضافه و 
مشابه استفاده شد و توانستيم با توان داخلي مشكل 

پيش آمده را رفع كنيم.

 الگوريتم هاي افراطي 
در انتظار كاربران

تع��دادي از نماين��دگان دموكرات كنگ��ره امريكا 
مي گويند الگوريتم هاي مورد استفاده در شبكه هاي 
اجتماع��ي فيس بوك، توئيتر و يوتي��وب )متعلق به 
گوگل( كارب��ران را راديكال تر و تندخوتر مي كند. به 
گزارش مهر به نقل از سي نت، اين نمايندگان با ارسال 
نامه اي خطاب به مديران عامل ش��ركت هاي مذكور 
به آنها هشدار داده اند كه الگوريتم هاي تنظيم كننده 
محتواي نمايش داده شده براي هر كاربر در همه اين 
ش��بكه هاي اجتماعي به گونه اي تنظيم شده اند كه 
مردم را به سمت افراط گرايي سياسي سوق مي دهند. 
در نامه يادش��ده كه توس��ط نماين��دگان دموكرات 
كاليفرنيا و نيوجرس��ي نوشته شده آمده است: نحوه 
مديريت محت��وا در پلتفرم هاي فيس بوك، توئيتر و 
يوتيوب مش��كل بزرگي اس��ت و آنچه كه در جريان 
حمله اوباش به كنگره در ششم ژانويه رخ داده، حاصل 
اين مشكل است. در ادامه اين نامه تصريح شده است: 
الگوريتم هاي فيس بوك، توئيتر و يوتيوب محتواي 
مويد تعصبات سياسي هر كاربر و به خصوص محتوايي 
كه ريشه در خش��م و هيجان و ترس دارد را براي وي 
نمايش مي دهند. شبكه هاي اجتماعي مي دانند چگونه 
اين مشكل را حل و فصل كنند و ما اميدواريم اين كار را 
انجام دهند. اگر اين الگوريتم ها كماكان منجر به وقوع 
خشونت در دنياي واقعي شوند، يعني همان چيزي كه 
در تاريخ 6 ژانويه ديديم، ما قوانيني را تصويب خواهيم 
كرد كه شركت هاي فناوري را در معرض مسووليت 
بيشتري قرار دهد. تا به حال در مجموع 32 نماينده 
دموكرات اين نام��ه را امضا كرده اند. اما هيچ نماينده 
جمهوري خواهي حاضر به امضاي آن نش��ده است. 
گوگل، فيس بوك و توئيتر هم واكنش خاصي در اين 

زمينه نشان نداده اند.

 جاسوسي تكنسين امريكايي 
از دوربين هاي مداربسته 

يك تكنسين دوربين هاي مداربسته در تگزاس امريكا 
به علت دسترسي غيرقانوني به دوربين هاي امنيتي 
صدها خانواده در اين كش��ور مجرم شناخته شد. به 
گزارش مهر به نقل از زد دي نت، اين فرد تمامي لحظات 
خصوصي زندگ��ي خانواده هاي امريكايي را از طريق 
دوربين هاي مداربسته امنيتي زير نظر مي گرفت. فرد 
مجرم تلس��فورو آويلز نام دارد و 35 س��اله است. وي 
از نوامبر س��ال 2015 تا مارس سال 2020 مرتكب 
جرايم مذكور شده است. وي طي اين مدت پشتيبان 
فني شركتي به نام اي دي تي بوده كه خدمات امنيتي 
به منازل ارايه مي كرده است. اين فرد خود با مراجعه 
به منازل مردم دوربين ه��اي امنيتي را در خانه هاي 
آنها نصب مي كرد و به گونه اي اين دوربين ها را تنظيم 
مي كرد تا از طريق اپليكيشن پالس شركت اي دي تي 
در دسترس باشند. ش��ركت اي دي تي مي گويد اين 
كارمن��د قوانين آن را نقض ك��رده و با افزودن ايميل 
شخصي خود به اپليكيشن پالس اي دي تي در جريان 
نصب و آزمايش دوربين ها به تصاوير آنها دسترس��ي 
داشته اس��ت. تخلف اين فرد در ژانويه و فوريه سال 
2020 و در زماني كش��ف ش��د كه برخي مشتريان  
اي دي ت��ي از ثبت آدرس ايميل آويلز در پيكربندي 
اپليكيشن هاي پالس خود مطلع شدند و موضوع را به 

شركت يادشده گزارش كردند.

آموزش دهيد و 
دوره هاي آموزشي را به روز كنيد

با افزايش و گسترش حمالت فيشينگ، كالهبرداري 
و ساير اقدامات كالهبرداري در سيستم عامل ها، براي 
تيم هاي IT و امنيتي مهم است كه دوره هاي آموزشي 
كاربر را به صورت دوره اي به روز كنند تا واقعيت چشم انداز 
تهديد در ح��ال تحول را منعكس كن��د. در حالي كه 
مهاجمان به دنبال بهره گيري از ضعف يا خطاي انساني 
هستند، س��ازمان ها بايد كارمندان را آموزش دهند تا 
عالئم هشداردهنده فيشينگ و كالهبرداري را در سراسر 
اين سيستم عامل ها ببينند. آموزش كارمندان در مورد 
بهترين روش ها براي استفاده ايمن از سيستم عامل هاي 
ديجيتالي نه تنه��ا از آنها در براب��ر حمالت احتمالي 
محافظت مي كند بلكه در نهايت از اعتبار كل سازمان 
محافظ��ت مي كند. با يك كليك اش��تباه روي لينك 

فيشينگ مي توانيد اعتبار شركت را به خطر بيندازيد.
از آن جا كه حمالت سايبري در اين شرايط جديد ادامه 
دارد، تيم هاي امنيتي بايد اطمينان حاصل كنند كه ابزار 
مناسبي را براي رفع اين تهديدات در اختيار دارند. رويكرد 
قديمي فقط تمركز بر ايميل براي حمالت فيشينگ 
ديگر كافي نخواهد بود. مهم است كه تيم هاي امنيتي و 
فناوري اطالعات در همه سيستم عامل هايي كه ممكن 
است تهديدات روي آنها رخ دهد، از جمله شبكه هاي 
اجتماعي، وب س��ايت ها، ابزارهاي همكاري، ايميل و 
ساير موارد فعاليت كنند. بنگاه هاي اقتصادي بايد ابزار و 
فناوري خود را بررسي كنند تا اطمينان حاصل شود كه 
از ديد و پوشش كافي در فضاي تهديد برخوردار هستند. 
منتظر نمانيد تا خألهاي موجود در برنامه امنيتي خود را 
پس از حمله شناسايي كنيد. تيم هاي IT و امنيتي بايد 
آسيب پذيري هاي منحصربه فردي را كه باعث مي شود 
يك مهاجم به طور خاص سازمان خود را هدف قرار دهد، 
شناسايي كنند و استراتژي امنيتي خود را براي كمك 
به كاهش آنه��ا در اولويت قرار دهند. اين بايد يك روند 
مداوم باشد زيرا قرار گرفتن در معرض انواع مختلفي از 
تهديدات امكان دارد. هنگامي كه هدف قرار مي گيرد، 
سازمان ها بايد با تهاجم به دنبال ضدحمله سريع باشند، 
زيرساخت هاي مهاجمان را از بين ببرند تا مهاجمان را به 
سمت شكست سوق دهند. شركت ها بايد برنامه و هدف 
ديجيتالي خود را ترسيم كنند تا به آنها كمك كند تا در 
مورد چرايي هدف قرار دادن آنها كمك كنند. انجام اين 
كار به صورت ع��ادي از آن جا كه برنامه ديجيتالي يك 
سازمان به طور مداوم در حال پيشرفت است و تهديدات 

همواره انجام مي شود، نيز مهم است.

سرعت اينترنت موبايل در كشور با ۲۵.۳۰ مگابيت برثانيه  درمقايسه با اكتبر ۲۰۲۰، ۱۰ رتبه سقوط كرده است

رتبه اينترنت موبايل ايران، ۸۸ از ميان ۱۳۹ كشور

عملكرد وزير ارتباطات در حوزه ساماندهي فعاليت شبكه هاي اجتماعي خارجي و نبود حاكميت  سايبري مورد  انتقاد  است

كسب محبوبيت با ابزار فيلترينگ
نحوه واكنش وزير ارتباطات به اعالم جرم اخيري كه عليه 
وي صورت گرفت به نوعي بود كه اصل ماجراي ساماندهي 
فضاي مجازي را به حاشيه برد و فيلترينگ را به عنوان 

موضوع تاريخ گذشته، پررنگ نشان داد.
اواخر هفته گذشته خبري مبني بر اعالم جرم دادستان 
كل كش��ور عليه وزير ارتباطات منتشر شد و مطابق با 
اين فراخوان، محمدجواد آذري جهرمي به دادس��راي 
فرهنگ و رسانه احضار و مورد بازپرسي قرار گرفت و با 
قرار التزام آزاد شد. در اين خبر اين طور وانمود شد كه وزير 
ارتباطات براي سرپيچي از مسدود كردن شبكه اجتماعي 
اينس��تاگرام مورد بازجويي قرار گرفته است. عالوه بر 
اس��تنكاف وزير ارتباطات از اج��راي حكم قوه قضاييه 
براي فيلتر كردن اينستاگرام، شكايت صداوسيما، عدم 
اجراي حكم انسداد فيلترشكن ها و عدم اجراي دستور 
رييس مركز ملي فضاي مجازي براي كاهش پهناي باند 
پيام رسان هاي خارجي از اتهامات وي عنوان شد. پس 
از حضور وزير ارتباطات در دادس��را و پاسخ به سواالت 

بازپرس پرونده نيز، تصاويري از سوي روابط عمومي اين 
وزارتخانه در توئيتر مبني بر متن شكايت و جوابيه آذري 
جهرمي منتشر شد كه در آن وي به دستور قضايي فيلتر 
اينستاگرام به لحاظ انتشار ميليون ها محتواي مجرمانه 
كه نخستين بار در تاريخ سيزدهم ارديبهشت سال 1397 
توسط داديار شعبه دوازدهم دادسراي عمومي و انقالب 
مركز استان فارس صادرش��ده پاسخ داده است. پس از 
انتشار خبر احضار وزير ارتباطات و برخي خبرسازي ها 
در اين مورد، دادستاني تهران براي تنوير افكار عمومي 
جزييات كامل قضيه را تش��ريح و تاكيد ك��رد: پرونده 
قضايي آذري جهرمي با شكايت تعداد زيادي از اشخاص 
حقيقي و حقوقي تشكيل شده كه در متن تقطيع شده 
منتش��ره اغلب اين موارد اتهامي حذف شده است. به 
گزارش دادستاني تهران برخي ديگر از عناوين اتهامي 
متعدد آذري جهرمي در پرونده قضايي تشكيل شده براي 
وي، نتيجه گزارش هاي نهادهاي مردم نهاد، ضابطين و 
ارگان هاي مختلف بوده اس��ت كه بر اساس نص صريح 

قانون به دليل مقدماتي ب��ودن تحقيقات و پرونده اين 
دادسرا از اعالم جزييات آن معذور است. دادستاني تهران، 
با رِد برخي گمانه زني ها و شايعات منتشرشده در فضاي 
مجازي اعالم كرده، طي دو سال گذشته و در دور جديد 
دادستاني تهران، هيچ حكم قضايي مبني بر فيلترينگ 

يا مسدودسازي شبكه اجتماعي اي صادر نشده است.

    شوراي عالي فضاي مجازي 
تصميمي براي فيلترينگ اينستاگرام ندارد

در اين باره عزت اهلل ضرغامي عضو شوراي عالي فضاي 
مجازي نيز در توئيتي با بيان اينكه اين شورا هيچ تصميمي 
براي فيلترينگ شبكه اجتماعي اينستاگرام نگرفته است، 
از ايجاد تلگرام طاليي كه جلوي رش��د پيام رسان هاي 
داخلي را گرفت، انتقاد كرد و گفت: تا پيام رس��ان هاي 
داخلي داشتند به جايي مي رسيدند، تلگرام طاليي را 
راه اندازي كردند. نتيجه اين اقدام اين شد كه بالفاصله 
تلگرام طاليي 25 ميليون عضو پي��دا كرد و با وجودي 

كه تلگرام طاليي ايراني نبود اما مسووالن دولتي مدعي 
شدند كه اين نرم افزار داخلي است. تلگرام بعد از يك سال 
كه متوجه شد پيام رسان هاي داخلي شكست خوردند، 
بالفاصله تلگرام طاليي را از روي گوشي هاي مردم حذف 
كرد. وي همچنين با انتقاد از برخي حواشي در خصوص 
فيلتر اينستاگرام، گفت: فيلترينگ نبايد دو قطبي شود. 
بايد سرويس داخلي قوي و ارزان راه اندازي كنيم و رقابت 
انجام شود؛ اگر مردم س��رويس قوي داخلي ببينند به 

هيچ وجه به سمت اينستاگرام نمي روند.

   توييت بازي به جاي ساماندهي پيام رسان ها
رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي 
در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام آذري جهرمي 
در رسانه اي كردن موضوع شكايت قضايي اش، گفت: اينكه 
وزارت ارتباطات به جاي اجراي مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي در خصوص ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي 

دست به توئيت بازي مي زند به شدت جاي تأسف دارد. 

آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه عمومی )يک مرحله ای (
شماره مناقصه ۱۰7۱9۰

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی 
هستند دعوت می گردد از تاریخ 99/11/4 ساعت 14 الی 99/11/6 ساعت 16 اسناد ارزیابی را از سامانه WWW. NARIDATES. IR دریافت نمایند و تا تاریخ 99/11/20 ساعت 16 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.

بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه 
از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آورد تا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. خواهشمند است آدرس، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص 

گردد. در صورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن بر عهده مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 011-33492352-33204091

آدرس  کمیته فنی  - بازرگانی ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

شرکت گاز استان مازندران
)سهامی خاص(

نوبت دوم

شماره مجوز ۱399/6322

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

1- محل تامین اعتبار : منابع داخلی 
2- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد.

3- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز 
وجه نقدی به شماره حساب بانک مرکزی )IR710100004001102607375883( واریز گردد.

4- زمان مهلت دریافت اسناد : از دوشنبه 99/11/27 الی چهارشنبه 99/11/29 ساعت 14:30 )ضمنا اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه گردد(
5- زمان عودت پیشنهاد مالی : شنبه 99/12/16 ساعت 14:30

6- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 99/12/17 )ساعت 9 صبح(
ضمنا : هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعالم می گردد.

7- شرایط متقاضی : 
- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق )رتبه ،کدپستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 98/12/29 با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده با 
رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خوداظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان ، کپی شناسنامه 

و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی %10 حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی ، گواهی ایمنی صادره از اداره کار، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده.
- عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولیدکنندگان و عضویت سامانه ستاد و تامین کنندگان لوله فوالدی 10 و 12 اینچ 

- ارزیابی مشتریان قبلی و گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان 
- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )ارائه رزومه کاری مرتبط(

-تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت )وارانتی(
-  نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت )گارانتی(

http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- ))حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای فراخوان عمومی به تعداد سه مناقصه گر می باشد ((

- جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد)بریال(مبلغ تضمین )بریال(شماره فراخوان سامانه ستادتعداد )متر(موضوع مناقصه: خریدردیف
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تعادل- گروه تجارت |
نشس��ت پارلمان بخش خصوصي ب��ا حضور رييس 
مجلس برگزار شد. در اين نشست تصويري از وضعيت 
كنوني اقتصاد ايران به تصوير كشيده شد كه براساس 
داده هاي ارايه شده از سوي رييس اتاق ايران، ميانگين 
رشد اقتصادي نزديك به صفر طي سال هاي دهه 90، 
از گرفتار شدن كشور در تله رشد محدود و نامتناسب 
با اهداف سند چشم انداز كه رشد ساالنه 8 درصد در 
نظر گرفته شده، خبر مي دهد. اتفاقي كه موجب شد 
تا اقتصاد در سال 98 نس��بت به سال 96 حدود 11 
درصد كوچك تر شود و در سال هاي پاياني اين دهه 
شاهد تعميق شرايط ركود اقتصادي باشيم .به گفته 
رييس اتاق ايران، »شوك هاي پي درپي به نرخ هاي 
كليدي نظير نرخ ارز و اعالم مصوبات و بخشنامه هاي 
عدي��ده در حوزه هاي ارزي، پول��ي، مالي و تجاري« 
طي سال هاي اخير به گونه اي عمل كرده كه فعاالن 
اقتصادي افق روش��ني براي آين��ده ندارندو اين به 
خروج س��رمايه از كشور دامن زده اس��ت. اما عمق 
فاجعه اينجاست كه از سال 1385كه تحريم شروع 
شد تاكنون، 1425 ميليارد دالر به عنوان منابع ارزي 
به صورت مستقيم براي كشور فراهم بوده، اما اكنون 
كشور گرفتار چند ميليارد دالر منابع مانده در فالن 
كشور اس��ت. فعاالن اقتصادي معتقدند كه در نظام 
تصميم گيري داخل��ي و نظام حكمراني، هيچ حقي 
براي بخش خصوصي در اتخاذ تصميم ها قائل نيستند 
و هرروز بيشتر از تنه اين بخش به طرق مختلف زده 
مي شود. آنها بخش اعظم مشكالت فعلي اقتصاد را 
ناكارآمدي در تصميم گيري ها عنوان و تاكيد كردند 
كه بايد مصلحت انديش��ي ها كنار گذاشته شود. در 
همين حال، ش��افعي به رييس مجلس توصيه كرد: 
»دريك قانون يك س��اله تعهدات بلندمدت كش��ور 
در ماليات ها و قيمت نهاده ها و غيره را نقض نكنيد؛ 
تخلفات را طبق قانون رس��يدگي كنيد؛ قش��ر مولد 
كش��ور را اس��ير بخش��نامه هاي تعدادي بروكرات 
حقوق بگير نكنيد كه اصوال تجربه اي در كسب وكار 
ندارند. به نظر بخش خصوصي واقعي و س��الم گوش 
كنيد.« رييس مجلس هم پس از ش��نيدن سخنان 
فعاالن اقتص��ادي با بيان اينك��ه در مجلس به روي 
بخش خصوصي باز است، در اظهاراتي عنوان كرد كه 
ساليق سياسي قطعًا متفاوت است، اما اقتصاد راهكار 
مش��خص خود را دارد و نبايد معيشت مردم را اسير 

ذائقه هاي سياسي كرد. 

    بخش مولد
اسير بخشنامه هاي بروكرات حقوق بگير

يازدهمين نشس��ت هيات نماين��دگان اتاق ايران با 
حض��ور محمدباقر قاليباف رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي و 
فعاالن بخش خصوصي برگزار شد. در ابتداي نشست 
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران به كاهش نرخ 
ماليات بر سود اشخاص حقوقي اشاره كرد. به اعتقاد 
او اين اقدام حاوي پيام هاي مثبت براي توجه به بخش 
مولد اقتصاد كشور است؛ اما آثار برخي تصميمات نياز 

به بررسي دارد.
او يكي از آس��يب هاي نظام قانون گذاري را، تصويب 
قوانين متعدد عنوان ك��رد. به گفته او، قانون گذاري 
فرآيندي اس��ت كه بر اس��اس پيش نيازه��ا و لوازم 
متعددي انجام مي شود و طي تشريفاتي شامل تهيه 

پيش نويس، تصويب نهاي��ي و ارزيابي اجرا، صورت 
مي گيرد. ارايه پيشنهادهاي قانوني بدون ارزيابي و 
انجام كار كارشناسي دقيق منجر به تصويب قوانين 
بي كيفيت و حت��ي گاهي متضاد ب��ا قوانين قبلي و 
درنهايت بدون اثرگذاري خواهد شد. به گفته شافعي، 
براس��اس آمارهاي مركز آمار ايران ميانگين رش��د 
اقتصادي نزديك به صفر طي س��ال هاي دهه 90 از 
گرفتار شدن كشور در تله رشد محدود و نامتناسب 
با اهداف سند چشم انداز كه رشد ساالنه 8 درصد در 
نظر گرفته شده اس��ت. متوسط تورم باال و دو رقمي 
به مساله س��اختاري اقتصاد تبديل شده است، ثبت 
تورم 34.4 درصد در سال 98 و تورم 30.5 درصدي 

در 9 ماهه 99 مويد از بين رفتن كنترل تورم است.
شافعي ادامه داد: ش��وك هاي پي درپي به نرخ هاي 
كليدي نظير نرخ ارز و اعالم مصوبات و بخشنامه هاي 
عديده در حوزه ه��اي ارزي، پولي، مال��ي و تجاري 
طي سال هاي اخير به گونه اي عمل كرده كه فعاالن 
اقتصادي افق روشني براي آينده ندارند. نداشتن افق 
برنامه ريزي به خروج سرمايه از كشور خواهد انجاميد.

بن��ا به توضيح��ات او، اتاق ايران به عن��وان نماينده 
بخش خصوصي و مش��اور قواي س��ه گانه بر اساس 
آسيب شناسي انجام شده و با در نظر گرفتن شرايط 
كنوني اقتصاد كشور و در راستاي دستيابي به الگوي 
مطلوب و توسعه محور، خواستار اعمال مديريت تغيير 
در برنامه هفتم توس��عه با در نظ��ر گرفتن مجموعه 
الزام ها و بايس��ته ها است تا از اين گذر، آينده اقتصاد 
كش��ور به تكرار تجربه هاي ناموفق برنامه هاي قبلي 

توسعه گرفتار نشود.
ش��افعي تاكيد ك��رد: از اين گذر مس��ير پيش روي 
مسووالن كش��ور و مجلس در سياست گذاري ها را 
راهبري كردند. اين درحالي است كه اهتمام جدي 
در سياست گذاري ها به نفع بخش هاي مولد اقتصاد 
كشور مشاهده نمي شود و عمده شعارها و تصميمات 
مس��ووالن رنگ و بوي يارانه هاي مختلف دارد و نه 
تقويت توليد.مشكالت اقتصادي جامعه آنچنان عيان 
شده كه هرگونه مصلحت انديش��ي نمي تواند آن را 
كتمان كند. ريشه اساسي مشكالت را بايد در اقتصاد 
ديد و ريشه اقتصاد را هم در توليد؛ ريشه موفقيت در 
توليد را هم بايد در بخش خصوصي ديد؛ اما اين توالي 
توسعه س��از را در ايران نمي توانيم در بستر زمان به 

صورت پيوسته و پايدار شاهد باشيم.

به گفته شافعي، متأس��فانه مشاهده مي شود كه در 
نظام تصميم گيري داخلي و نظام حكمراني اين حق 
را براي حضور بخ��ش خصوصي در اتخاذ تصميم ها 
قائل نيستند، بلكه هرروز بيشتر از تنه اين بخش به 
طرق مختلف زده مي ش��ود و حتي امتيازات ناچيز 
گذشته يك به يك حذف مي ش��ود. بخش مهمي از 
ريشه مشكالت كشور را مي توان در اين حقيقت ديد.

رييس اتاق ايران ادامه داد: ش��اخص هاي نامناسب 
غيرقابل پنهان در حالي است كه منابع عظيمي براي 
كشور فراهم بوده است. به عنوان نمونه حيرت انگيز، 
از سال 1385 كه تحريم شروع شد تاكنون، 1425 
ميليارد دالر به عنوان منابع ارزي به صورت مستقيم 
براي كشور فراهم بوده است. اين تأسف آور نيست كه 
اكنون كشور گرفتار چند ميليارد دالر منابع مانده در 

فالن كشور باشد؟
شافعي درباره راه نجات اقتصاد كشور گفت: راه نجات 
اقتصاد كشور به توليد بستگي دارد. راه نجات توليد و 
صادرات تقويت بخش خصوصي واقعي و متعهد است. 
البته در لباس توليد و بخش خصوصي، فعال اقتصادي 
فاسد هم ممكن اس��ت وجود داشته باشد كه ما قويًا 

معتقد به مجازات شديد اين لكه هاي ننگ هستيم.
به گفته او، نتيجه چنين رويه هايي همين آشفته بازار 
مشكالت اقتصادي فعلي كشورمان است كه بخش 
اعظ��م آن ناكارآمدي در تصميم گيري هاس��ت. لذا 
مصلحت انديش��ي در اراي��ه واقعي از مش��كالت و 
اقتصادمان را كن��ار بگذاريم زيرا راه حل ش��ناخت 
مشكالت و اشتباهات و همفكري نخبگان دانشگاهي 
و بخش خصوصي واقعي، نه در حرف كه در عمل بايد 

به سرانجام رسد.
ش��افعي در پايان به اين نكته اش��اره كرد كه دريك 
قانون يك ساله تعهدات بلندمدت كشور در ماليات ها 
و قيمت نهاده ها و غيره را نقض نكنيد؛ تخلفات را هم 
طبق قانون رسيدگي كنيد؛ قشر مولد كشور را اسير 
بخشنامه هاي تعدادي بروكرات حقوق بگير نكنيد كه 
اصواًل تجربه اي در كس��ب وكار ندارند. به نظر بخش 
خصوصي واقعي و س��الم گوش كنيد. ما به ش��ما و 

مجلس شما اميد فراوان داريم.
مسعود خوانساري، نايب رييس اتاق ايران نيز در اين 
نشست به چندين شاخص مهم اقتصادي كشور اشاره 
كرد. به گفته خوانساري، اقتصاد ايران در اين سال ها 
كوچك شده و شاهد تضعيف س��طح زندگي مردم 

هس��تيم. در اين بين محيط كسب و كار كشور براي 
حضور بخش خصوصي فراهم نيست چراكه سه نرخ 
مهم اقتصادي، واقعي نيستند؛ نرخ ارز، نرخ حامل هاي 

انرژي و نرخ سود بانكي بايد واقعي شوند.
در ادامه محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران به 
دو موضوع توسعه صادرات غيرنفتي و ثبات نرخ ارز 
اش��اره كرد. بنا به توضيحات انصاري، رونق توليد به 
مساله صادرات گره خورده و توسعه صادرات در گرو 
حل مسائل و مشكالت ارزي است. زماني كه نرخ ارز 
جهش داش��ت، بايد صادرات در ايران رشد مي كرد 
ولي به دليل مسائل و مشكالت سياست گذاري اين 
اتف��اق، آن طور كه بايد رخ ن��داد. ولي با اين حال در 
زماني كه كشور تحريم بود، بخش خصوصي واقعي 
40 ميلي��ارد دالر صادرات داش��ت و اين ظرفيت ها 

مي تواند تقويت شود.

   مجلس آماده شنيدن 
ديدگاه هاي بخش خصوصي است

محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي در 
يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: 
ساليق سياسي قطعًا متفاوت است اما اقتصاد راهكار 
مش��خص خود را دارد و هر ك��س كه همت و غيرت 
دارد، مي داند نبايد معيشت مردم را اسير ذائقه هاي 

سياسي كند.
 به گفته او، مجلس و بخش خصوصي بايد با تشكيل 
كميسيون ها و كميته هاي كاري مشترك مسائل را 
حل وفصل كنند. عالوه بر اين او به اين نكته اشاره كرد 
كه بايد به دنبال اصالح اقتصاد وابسته به نفت باشيم.

قاليباف در بخش��ي از صحبت هاي خود به كس��ري 
بودجه اشاره كرد و گفت: با توجه به فاصله درآمدي 
و هزينه اي كه در بودجه 1400 مش��اهده مي شود، 
متأسفانه منبع تأمين اين كسري بودجه هم از جايي 
است كه نتيجه اي جز گره اضافي ايجاد نخواهد كرد.

رييس مجلس شوراي اسالمي، تعامل را راهگشاي 
مش��كالت توصيف كرد و افزود: اگ��ر امروز تا حدي 
در برخي حوزه هاي اقتصادي، گشايش هايي شكل 
گرفته از طريق تعامل ها و مذاكره س��ازنده به وجود 
آمده اس��ت. بنابراين نيازمند اين گونه نشس��ت ها 
هس��تيم. ب��دون ش��ك در مجلس ب��ه روي بخش 

خصوصي باز است.
قاليب��اف فعاليت ه��اي مجل��س را نظارت محور و 
كميسيون محور دانس��ت و ادامه داد: شفاف سازي، 
هوشمندس��ازي و مردمي س��ازي را به ج��د دنبال 
مي كنيم و بر آن هستيم تا اولويت هاي تعريف شده 
تنها در حد ش��عار باقي نماند بلك��ه اين رويكردها را 

اجرايي كرده و آثار آن را ببينيم.
رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه گفت: ساليق 
سياسي قطعًا متفاوت است اما اقتصاد راهكار مشخص 
خود را دارد و هر كس كه همت و غيرت دارد مي داند 

نبايد معيشت مردم را اسير ذائقه هاي سياسي كند.
به اعتقاد او، تنظيم گري دچار مش��كل است و بايد با 
يك برنامه ريزي مناسب اين مشكل را حل كرد. حل 
اين مش��كل در گروي راهكارهايي اس��ت كه بخش 

خصوصي ارايه مي كند.
رييس مجلس شوراي اس��المي در پايان سخنراني 
خود به مساله رفع تحريم ها اشاره كرد و گفت: از رفع 
تحريم ها استقبال خواهيم كرد اما نبايد منتظر باشيم 

تا تحريم ها رفع شوند و به اين بهانه كاري نكنيم.
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 قانون و سيلي بر صورت 
سرباز وطن

اين در حالي است كه قيام و قعود يك چنين نمايندگاني 
هم بعضا موجبات تصويب و تدوين قوانين اساسي كشور 
را فراهم و نقشه راه قانوني را مشخص مي كند. مبتني بر 
اين موارد، رفتار اين نماينده كه افكار عمومي را جريحه دار 
كرده، هم محل تامل عمومي اس��ت و هم الزم است كه 
مسووالن تصميم ساز و تصميم گير درخصوص يك چنين 
رفتارهايي انديشه اي مستوفا داشته باشند و از تكرار يك 
چنين رفتارهايي در اين س��طح جلوگيري كنند. ضمن 
اينكه اعضاي محترم شوراي نگهبان، اعضاي هيات نظارت 
بر نمايندگان و حتي وزارت كشور كه هر كدام به نوعي در 
پروسه نظارت بر رفتارهاي نمايندگان دخالت دارند بايد اين 
روند را به طور جدي تر مورد پيگيري و نظارت قرار دهند تا 
ديگر شاهد يك چنين اتفاقاتي در كشور نباشيم. اما با عبور 
از اين مقدمات از منظر قانوني، رفتار اين نماينده مستند 
به 2 ماده قانوني قابل تحليل و تفسير است. يكي ماده 607 
قانون تعزيرات كه به صراحت گفته شده، هرگونه حمله يا 
مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به ماموران دولت حين 
انجام وظيفه آنان صورت مي گيرد، تمرد محسوب مي شود و 
مستوجب مجازات هاي قانوني است. في الواقع وظيفه مامور 
راهنمايي و رانندگي با علم به اينكه حين انجام وظيفه بوده، 
رفتار نماينده مجلس مصداق تمرد از قانون است. قانونگذار 
در 3 بند مجازات هاي متمرد را بيان كرده است. در بند ماده 
607 آمده در صورتي كه فرد متمرد اسلحه اي نشان ندهد و 
دست به اسلحه نبرد، به حبس از 3 ماه تا يك سال محكوم 
خواهد شد. اما در تبصره ماده 607 به صراحت بيان شده 
كه چنانچه متمرد مرتكب جرم ديگري شود به مجازات هر 
دو جرم محكوم خواهد شد. در اين مورد خاص، عالوه بر 
اينكه نماينده مجلس با حركت در مسير ويژه و مقاومت در 
برابر دستور پليس به نوعي با علم و آگاهي مرتكب حمله 
به مامور قانون شده است، مصداق عيني تمرد است. چون 
نماينده مجلس، مرتكب تمرد ش��ده است، مستوجب 
حبس از 3 ماه تا يك سال اس��ت. اما مطابق تبصره ماده 
607 كه مي گويد اگر مرتكب جرم ديگري شود به مجازات 
آن جرم هم خواهد رسيد، از آنجا كه نماينده با سيلي به 
صورت مامور نيروي انتظامي زده مطابق ماده 614 قانون 
مجازات اسالمي در صورتي كه ايراد ضرب و جرح منتهي به 
نقصان يا ازكارافتادگي عضوي شود قانونگذار فرد متخلف را 
مستوجب حبس و ديه قرار داده است. ولي در صورتي كه 
ضرب وارد شده منتهي به نقص عضو، شكستگي يا از كار 
افتادگي نشود، مامور نيروي انتظامي با مراجعه به پزشكي 
قانوني و طي مراحل قانوني مي تواند از ديه ضرب وارد شده 
نيز اس��تفاده كند. بنابراين مطابق تبصره ماده 607 بايد 
موضوع مشمول ماده 614 به بعد قانون مجازات اسالمي 
تلقي شود. ضمن اينكه متمرد در برابر دستور مشخص 
مامور نيروي انتظامي استنكاف ورزيده، بايد به موضوع 
607 استناد كرد و فرد متخلف را مجازات كرد. اما عالوه 
بر اينكه نماينده متخلف، مستوجب تغيير كيفري است و 
از آنجا كه قانون نظارت بر رفتار نمايندگان نيز نوعي خود 
ساختار انتظامي است كه به تخلفات نمايندگان رسيدگي 
مي كند، موضوع بايد در كميسيون مربوطه رسيدگي شود، 
استماع فرد متخلف شنيده شود و براساس قانون از توبيخ 
تا س��لب نمايندگي فرد متخلف را مبتني بر مواد قانوني 

مي توان پيش بيني كرد. 

تورم در راه بورس
پيش فروش نفت از محل اوراق، فروش سهام و اموال تأمين 
كند اما اگر به وضعيت تحريم ه��ا و امثال اين موارد دقت 
كنيم تحقق اين مبلغ دور از انتظار است.  آنگونه كه دولت 
پيش بيني كرده قرار است 25 هزار ميليارد تومان از محل 
فروش اموال به دست بيايد اما اگر نگاهي كوتاه به ميزان 
فروش ها بكنيم در سال گذشته فقط هزار ميليارد تومان از 
اين محل به دست آمده است. همچنين عددي معادل 95 
هزار ميليارد تومان براي سهام، 199 هزار ميليارد تومان 
فروش نفت و 70 هزار ميليارد براي پيش فروش نفت در نظر 
گرفته شده كه به نظر نمي رسد با توجه به شرايط موجود، 
امكان تحقق اين ارقام وجود داشته باشد چراكه ايران در 
اوج توافقات پس از برجام هم نتوانست اين مقدار نفت به 
فروش برس��اند. دولتي ها در ايران اغلب كسري بودجه را 
از دو محل جبران مي كنند؛ نخست از بانك ها استقراض 
مي كنند يا به چاپ پول روي مي آورند كه به ش��دت پايه 
پولي و تورم افزايش مي يابد و شاهد يك وضعيت اسفناك 
خواهيم بود يا اوراق در مقياسي وسيع چاپ مي شود و اين 
كار را تمامي كشورها انجام مي دهند. هنوز مشخص نيست 
چرا در ايران در اين خصوص مقاومت وجود دارد. اگر اين 
كسري با چاپ اوراق جبران نشود با تورم سياه تري در سال 
آينده مواجه خواهيم شد. در خصوص تاثير اين مورد روي 
بورس هم بايد گفت زماني كه با يك پديده تورمي در سطح 
كالن كشور مواجه مي شويم اين مورد به همان نسبت در 
بورس نيز رشد خواهد داشت.  تهديدي كه براي بازارهاي 
دارايي وجود دارد اين است كه دولت براي كنترل تورم به 
سمت افزايش نرخ بهره حركت كند كه اين تصميم به رشد 
بازار ضربه مي زند، اما قطعا اگر اوراق چاپ نشود، آنقدر تورم 
شديد خواهد بود كه حتي افزايش نرخ بهره هم نرخ بهره 
واقعي را مثبت نخواهد كرد و كم��اكان بازارهاي دارايي 
جذاب خواهند بود. در نهايت بايد گفت با بودجه س��ال  
1400 شرايط تورم شديدتري نسبت به سال جاري ايجاد 
خواهد شد؛ مگر اينكه اوراق در سطح وسيع چاپ شود. در 
شرايط تورمي ش��ديد هم تمام بازارهاي دارايي وضعيت 
تشكيل حباب و رشدهاي غيرعادي را تجربه خواهند كرد 

كه سهام هم از اين موضوع مستثني نيست.

دالر۴۲۰۰  ومافياي دارو
در اين سه دهه گذش��ته نفوذ صاحبان سرمايه و قدرت 
در ش��كل دهي به تركيب و جهت گيري دولت ها همواره 
به ص��ورت فزاينده اي در حال افزايش اس��ت. به گونه اي 
كه مي توان گفت در ح��ال حاضر دولت عمال در خدمت 
منافع صاحبان سرمايه است و به دنبال منافع مردم نيست. 
بنابراين اي��ن تغيير جهت براي دولتي ك��ه هدف آن در 
اولويت قرار دادن و تامين منافع مردم است، بسيار ضروري 
محسوب مي ش��ود. در غير اين صورت وضعيت موجود 
بدتر خواهد شد و پيامدهاي سياسي و اجتماعي غيرقابل 

پيش بيني اي به دنبال خواهد داشت.

تخلف ۹۰۰ ميليارد توماني 
انبارها

از زمان ابالغ ش��يوه نامه تاكنون تعداد 135 هزار و 
107 مورد بازرسي از انبارها و مراكز نگهداري كاال 
انجام شده كه در اين بررسي ها تعداد 3187 مورد 
واحد متخلف شناسايي و پرونده تخلف اين واحدها 
به ارزش بيش از 904 ميليارد تومان تشكيل و جهت 
صدور راي نهايي ب��ه اداره كل تعزيرات حكومتي 
استان ها ارس��ال شده اس��ت.  به گزارش ايسنا، بر 
اس��اس اطالعات منتش��ر شده از س��وي سازمان 
حمايت مص��رف كنن��دگان و توليدكنندگان، در 
راستاي ابالغ ش��يوه نامه بازرسي از انبارها و مراكز 
نگهداري كاال و با هدف مقابله با احتكار احتمالي 
كاال، در آذر ماه امس��ال بيش از 8000 بازرسي از 
انبارها و مراكز نگهداري كاال در سراسر كشور توسط 
بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت انجام 
شده است. براساس اين گزارش طي اين مدت 281 
پرونده تخلف به ارزش ريالي بيش از 112 ميليارد 
تومان تشكيل و به تعزيرات ارسال شده است. به طور 
كلي بعد از ابالغ شيوه نامه تاكنون تعداد 135 هزار 
و 107 مورد بازرسي از انبارها و مراكز نگهداري كاال 
انجام شده كه در اين بررسي ها تعداد 3187 مورد 
واحد متخلف شناسايي و پرونده تخلف اين واحدها 
به ارزش بيش از 904 ميليارد تومان تشكيل و جهت 
صدور راي نهايي ب��ه اداره كل تعزيرات حكومتي 
استان ها ارسال شده است.  ش��يوه  نامه بازرسي از 
انبارها و مراكز نگهداري كاال اواخر آبان ماه س��ال 
گذشته ابالغ شد كه بر اساس آن 10 قلم كاال براي 
رصد و پايش مستمر و الزام به انباشت شامل برنج، 
ذرت دامي، ش��كر، الس��تيك، چاي، كاغذ چاپ و 
تحرير و روزنامه، كنجاله سويا، گندم، جو و روغن 
موتور داراي اولويت است و بسته به اينكه واحد مورد 
بازرسي داراي اقالم مشمول تبصره 4 ماده 18 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز بوده يا خير و اينكه كاالهاي 
مشمول در سامانه جامع انبارها ثبت شده است يا 
خير، بر اس��اس ضوابط اين شيوه نامه برخورد الزم 
صورت مي گيرد. همچنين در شيوه نامه ياد شده 
از تمامي واحدهاي مشمول خواسته شد تا ضمن 
ثبت نام و ثبت بارنامه هاي صادره در سامانه جامع 

انبارها و مراكز نگهداري كاال اقدام كنند.

تردد بيش از ۱۲۷ هزار دستگاه 
كاميون در مرز بازرگان ثبت شد

ايرنا| مدير پايانه مرزي بازرگان با اشاره به اينكه اين 
مرز يكي از پايانه هاي مهم زميني كشور است، گفت: 
از ابتداي امسال تاكنون 127 هزار و 133 دستگاه 
كاميون از اين مرز تردد كرده كه نشان دهنده تداوم 
فعاليت تجاري بين المللي در اين خطه از كش��ور 
با ش��روع فعاليت مجدد اس��ت. جابر اكبرزاده روز 
يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا متوسط تردد 
روزانه كاميون از اين مرز را 424 دستگاه عنوان كرد 
و افزود: در اين مدت 59 هزار و 474دستگاه كاميون 
از كشور خارج شده كه به علت شيوع بيماري كرونا و 
محدوديت هاي تجاري ناشي از آن، نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، 45 درصد كاهش نشان مي دهد.
وي ادامه داد: تعداد كاميون ورودي به كشور از اين 
پايانه نيز امس��ال 67 هزار و 659 دستگاه بوده در 
حالي كه س��ال گذش��ته در اين مدت 141 هزار و 
443 دستگاه بود. وي اظهار داشت: عمده كاالهاي 
صادراتي در اين مدت شامل محصوالت كشاورزي 
و پتروشيمي و مصنوعات سنگي و فلزي بود كه به 
كشورهاي آسيايي و اروپايي صادر شد. مدير پايانه 
مرزي بازرگان همچنين عمده كاالهاي وارداتي از 
طريق اين پايانه مرزي را انواع ماشين آالت صنعتي، 
رنگ، اس��كلت فلزي، انواع پارچه، لوازم و قطعات 

يدكي عنوان كرد.

رييس مجلس در پارلمان بخش خصوصي حضور يافت

رييس مجلس: معيشت مردم را نبايد اسير ذائقه هاي سياسي كرد
توصيه هاي بخش خصوصي به »قاليباف«

پاس كاري وزارت صمت و گمرك در زمينه واردات برخي اقالم
ابهام در واردات اقالم آرايشي دپو شده

تعادل | اخيرا بحث هايي پيرامون انتقال اقالم آرايشي و 
بهداشتي از گرو  كااليي 27 به 26 مطرح شده است ، حال 
مس��ووالن ذي ربط مي گويند اگر اين انتقال هم صورت 
بگيرد واردات اين كاالها با وجود خروج از گروه ممنوعه، 
همچنان مشروط به تاييد منشأ ارز و صدور كد رهگيري 
بانك مركزي خواه��د بود. گروه كاالي��ي )27( از جمله 
گروه هاي كااليي بود كه اولويت ارزي آن غيرفعال و ممنوعه 
اعالم شد، اما در ماه هاي اخير مذاكراتي در رابطه با تعيين 
وضعيت ترخيص كاالهاي اين گروه صورت گرفته است. در 
نتيجه اين مذاكرات گروه كااليي لوازم بهداشتي و آرايشي 
تغيير كرد. با اين حال هنوز ابهاماتي در زمينه ترخيص اين 
اقالم وجود دارد كه نياز به شفاف س��ازي بيشتر از سوي 
وزارت صمت، گمرك و انجمن واردكنندگان فرآورده هاي 
بهداشتي و آرايشي دارد چراكه برخي شنيده ها حاكي از 
اين است كه تاريخ مصرف لوازم آرايشي و بهداشتي كه در 
گمرك دپو شده، منقضي شده اند. اگر اين موضوع صحت 
داش��ته باش��د، گمرك و وزارت صمت بايد پاسخگوي 

عملكردشان در اين زمينه باشند. 

     ماجراي انتقال گروه كااليي 
اقالم بهداشتي وآرايشي 

ارديبهشت ماه امسال گروه كااليي لوازم آرايشي و بهداشتي 
غير از عطريات متوقف شد. در واقع با انتقال اين گروه كااليي 
به گروه )27( كه اولويت ارزي آن غيرفعال اس��ت، موجب 
ممنوع شدن ترخيص اين كاالهاي دپو شده در گمرك و 
البته ممانعت از واردات جديد آنها ش��ده است. در پي اين 
اتف��اق فعالين و وارد كنندگان اين محصوالت نس��بت به 
افزايش قاچاق لوازم آرايش��ي هشدار دادند. با توجه به اين 
نكته كه لوازم آرايشي و بهداشتي توليد شده در داخل كشور 
كمتر از ميزان تقاضا براي اين گروه كااليي است، ممنوعيت 
واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي منجر به افزايش ورود 
كاالهاي تقلبي و قاچاق به بازار ش��ده است.  اما در مهرماه 

امسال با مذاكرات صورت گرفته تصميماتي درباره تعيين 
وضعيت ترخيص كاالهاي اين گروه اخذ شد؛ به طوري كه 
مهرداد جمال ارونقي، معاون فني و امور گمركي گمرك 
ايران اعالم كرد كه متعاقب مكاتبات انجام شده با مراجع 
ذي ربط از جمله وزارت صمت و بانك مركزي، در نهايت با 
ترخيص كاالهاي موجود در گمركات كه از اولويت تخصيص 
ارز بانك مركزي خارج شده اند مشروط به شرايطي موافقت 
شده است. با اين حال در چند ماه اخير ترخيص كاالهاي 
گروه )27( كه حتي مورد توافق قرار گرفته بودند با موانعي 
مواجه شد و آنچه برخي صاحبان كاالهاي مختلف در اين 
رابطه اعالم كردند نشان از وجود گره هايي در بانك مركزي 
به دليل مسائل ارزي و تاييد منشأ ارز و همچنين موانعي در 
وزارت صمت براي ترخيص كاال داشت. در نهايت آبان ماه 
امسال انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي 
و عطريات ايران از اتخاذتصميمات جديددر زمينه واردات 
محصوالت آرايش��ي و بهداشتي خبر داد كه بر اساس آنها 
مقرر شد حدود 20 كانتينر كاالهاي آرايشي و بهداشتي به 
ارزش حدود 10 ميليون دالر مربوط به 36 شركت كه از سال 
گذشته در گمرك دپو شده بود، ترخيص شود و بخشنامه 
ممنوعيت واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي مجدداً 
بازنگري شود. طبق بررسي هاي انجام شده اخيرا در مورد 
لوازم آرايشي و بهداشتي موجود در گروه )27( تصميم گيري 
شده كه به خروج اين كاالها از اين گروه منجر شده است. 
بر اين اساس با تغيير گروه كااليي موانع پيش روي واردات 
و ترخيص لوازم آرايشي و بهداشتي كه در گروه )27( با آن 
مواجه بود برداشته خواهد شد، ولي به هر صورت واردات اين 
كاالها با وجود خروج از گروه ممنوعه، همچنان مشروط به 
تاييد منشأ ارز و صدور كد رهگيري بانك مركزي خواهد و 
اينكه بانك در اين مورد چه تصميمي اتخاذ كرده و آيا با تامين 
ارز يا صدور كد رهگيري براي آن موافقت مي كند مورد توجه 
است، چرا كه در غير اين صورت با وجود تغيير گروه كااليي، 

عمال اتفاقي براي ترخيص اين كاالها نخواهد افتاد.
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خبرروز

كشفاشياييبهعنوانقديميترينانواعپول
باستان شناسان اشيايي از عصر برنز را كشف كرده اند كه از قديمي ترين انوع پول هستند. هزاران سال پيش مردم از اشياء برنزي همچون 
حلقه هاي گردن، تيغه هاي تبر و ميله هاي خميده شده اي به عنوان پول رايج استفاده مي كردند و به اين ترتيب اين آثار به يكي از قديمي ترين 
انواع پول در جهان تبديل شد.باستان شناسان اخيرا بيش از ۵۰۰۰ مورد از اين آثار باستاني را كه به اوايل عصر برنز )۲۱۵۰ پيش از ميالد تا 
۱۷۰۰ پيش از ميالد( تعلق داشتند و از حدود ۱۰۰ نقطه در اروپاي مركزي كشف شده بودند مورد بررسي قرار دادند.اين آثار براي اينكه به 
عنوان پول مورد استفاده قرار بگيرند بايد در شمار باال توليد مي شدند.متخصصان معتقدند يكي از ويژگي هاي مهم اين حلقه ها و تيغه هاي 

تبر اين است كه اين آثار عمدا براي مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان پول استاندارد و همگون شده بودند.

رويداد

خليج گرگان بزرگ ترين خليج درياي خزر اس��ت كه 
در سال ۱۳۵۴ به همراه تاالب ميانكاله و لپوي زاغمرز 
در استان مازندران به  عنوان نخستين مجموعه تاالب 
بين المللي جهان در فهرس��ت تاالب هاي كنوانسيون 
رامس��ر ثبت ش��د. اين خليج و نواحي اطراف آن يك 
مجموعه ارزش��مند زيس��ت  محيطي حتي در سطح 
دنياست كه عالوه بر حفظ چرخه زيست درياي خزر در 
معيشت جوامع محلي اثري مستقيم دارد اما چند سالي 
است كه با خشكي دست به گريبان شده است.بر اساس 
بررس��ي هاي صورت گرفته حدود ۲۷ درصد از خليج 
گرگان خشك شده كه ارزش زيستگاهي اين ميزان بيش 
از ۸۰ درصد ارزش زيستگاهي تمام اين خليج است، در 
واقع حس��اس ترين واحد اكولوژيكي خليج گرگان كه 
منطقه زايش تنوع زيستي اس��ت از بين رفته و بر اين 
اساس خليج در معرض فقر غذايي و انرژي قرار گرفته 
است.داليل مختلفي براي خشك شدن خليج گرگان 
مطرح مي شود كه از جمله تغيير اقليم و گرمايش جهاني، 
برداشت بي رويه از سفره هاي آبي اطراف خليج، كاهش 
بارندگي و افزايش تبخير كه البته مي دانيم علت تمام اينها 
فقط سرشت سيري ناپذير انسان است كه مي خواهد هر 
آنچه در طبيعت وج��ود دارد را در اختيار خود درآورد. 
معاون پژوهش و فناوري پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي 
و علوم جوي گفت: درص��ورت نبود اقدامات مبتني بر 
راهكارهاي دقيق علمي براي  بهبود شرايط زيست بوم 

خليج گرگان در جنوب درياي خزر، اين خليج به يك 
تاالب مرطوب داخلي تبديل  شود. حميد عليزاده افزود: 
در ادامه مطالعات انجام شده در فصل هاي بهار و تابستان 
در خليج گرگان و نيز در قالب طرح پايش نواحي  ساحلي 
درياهاي پيراموني ايران، نمونه برداري و اندازه گيري ها 
به همراه بازديد ميداني از وضعيت سواحل  خليج گرگان 
در روزه��اي۱۶ و ۱۷ دي ماه ۱۳۹۹ توس��ط محققان 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم  جوي انجام شد.  
او گفت: با توجه به تغييرات مش��اهده شده در عمق و 
مساحت خليج گرگان طي مطالعات فصل هاي گذشته 

و نيز  مشاهدات مطالعه حاضر كه مي تواند ناشي از عواملي 
مانند كاهش تراز آب درياي خزر، بسته شدن كانال هاي 
 ارتباطي خليج گرگان با درياي خزر مانند كانال خزيني، 
نرخ بااليرسوب گذاري در خليج گرگان و ميزان  باالي 
ورود مواد مغذي كه س��بب رش��د و تراكم بسيار زياد 
علف هاي دريايي  به ويژه در نيمه اول سال باشد، بيم آن 
مي رود كه در صورت عدم اقدامات مبتني بر راهكارهاي 
دقيق علمي جهت  بهبود شرايط اين زيست بوم با ارزش 
در جنوب درياي خزر، اين خليج به يك تاالب مرطوب 

داخلي تبديل  شود. 

هشدار درمورد تبديل خليج گرگان به تاالبي مرطوب
جامعه ادامهازصفحهاول

بهجايتكذيب
عذرخواهيكنيد

 مس��لكي خود را صاحب منص��ب مي دانند و 
ارزش��ي براي قوانيني كه خود وضع كرده اند 
قائل نيس��تند، خيلي راحت از ماش��ين پياده 
شده به صورت سرباز س��يلي مي زند، بعد هم 
خيابان را بند مي آورد و آن ترافيك سنگين را 
س��نگين تر مي كند تا به تمام كساني كه به او 
اعتراض كرده اند ثابت كند، او اجازه انجام هر 
كاري را دارد و كسي هم نمي تواند مانع شود. 
تمام اي��ن اتفاق ها در حال��ي رخ مي دهد كه 
مسووالن پليس راهور اعالم مي كنند اگر ثابت 
شود اين نماينده مجلس به صورت نيروي آنها 
سيلي زده با اين مساله برخورد جدي خواهند 
كرد و از س��وي ديگر نماينده هم خيلي سريع 
تمام اتفاق را تكذيب مي كند و از اساس منكر 
سيلي زدن و برخورد با سرباز وظيفه مي شود.

از سوي ديگر مردمي هم در اين صحنه حضور 
داشتند كه شهادت مي دهند، نماينده مجلس 
به صورت سرباز س��يلي زده است. حال سوال 
اينجاست كه مس��ووالن به دنبال ثابت كردن 
چه چيزي هس��تند. اصال آن س��رباز چرا بايد 
مدعي ش��ود كه نماينده مجلس به صورت او 
سيلي زده است. اصال چرا نماينده مجلس بايد 
احساس كند خونش از خون بقيه مردمي كه 
در ترافيك سنگين منتظرند رنگين تر است و 
مي تواند راهش را كج كند و از خط ويژه برود؟ 
چرا بايد به صورت كس��ي ك��ه حافظ قانون و 
مقررات در جامعه اس��ت سيلي بزند و به جاي 
عذرخواهي كردن كل ماجرا را تكذيب كند؟ 
گويا در اين آش��فته ب��ازار نمايندگان مجلس 
فرام��وش كرده اند كه باي��د خدمتگزار مردم 
باش��ند و هي��چ خدمتگزاري به ص��ورت ولي 
نعمت خود سيلي نمي زند. به هر حال اين اتفاق 
مي تواند زنگ خطري باشد براي مسووالن تا 
بيشتر از اين در مقابل قانون شكني هاي عده 
ديگري از هم مسلكي هاي خود كوتاه نيايند. 
اگر پليس راهور اين بار چنين اتفاقي را ناديده 
بگيرد و از كاري كه اين نماينده انجام داده است 
بگذرد چه بسا در شرايط ديگر اتفاقات بدتري 
هم رخ بدهد، در هر ح��ال چيزي كه مردم از 
اين نماينده مجلس كه خود را نماينده مردم 
ايران مي داند، انتظار دارند، عذرخواهي است 
نه تكذيب. چرا كه اين بار به مدد دوربين هاي 
موباي��ل و حضور م��ردم در صحنه هيچ كس 
نمي تواند اتفاقي را ك��ه رخ داده تكذيب كند. 
تمام كس��اني كه در آن ترافيك كنار ماشين 
نماينده حضور داشتند، شاهد بوده اند كه او به 
صورت سرباز اين مملكت سيلي زده است، آن 
هم نه به خاطر خطايي كه سرباز مرتكب شده 
بلكه به اين خاطر كه اجازه قانون ش��كني به او 

را نداده است.

آسيب هاي اجتماعي كرونا را جدي بگيريم
توجه به آسيب هاي اجتماعي كرونا 
از موضوع��ات مهم اس��ت زيرا ابعاد 
زندگي، جامعه، روابط، مناس��بات و 
كاركرده��ا را تحت تأثي��ر خود قرار 
مي دهد و بي توجهي به آن مي تواند 
مشكالت متعددي ايجاد كند. وزير 
كش��ور گفت: اميدواريم با اقداماتي 
كه ص��ورت مي گيرد و ب��ا فعاليت و 

هم��كاري دانش��گاه ها، در بازدارندگي و درمان 
اين آس��يب ها موث��ر و موفق باش��يم. عبدالرضا 
رحماني فضلي افزود: بيماري كرونا آثار اجتماعي 
مثبت و منف��ي و آثار كوتاه م��دت و ميان مدت 
دارد و بي توجه��ي به اين آث��ار مي تواند در ابعاد 
رواني و اجتماعي و زندگي م��ردم تاثيرات مهم 
و گاه��ي منفي بگ��ذارد. ب��ا توجه ب��ه اهميتي 

ك��ه اين موضوع دارد، قرار ش��د بقيه 
دس��تگاه هاي اجرايي نيز گزارشات 
خود را ارايه دهند ت��ا بتوانيم اينها را 
در قالب كارگروه ها دقيق تر بررس��ي 
كنيم و جمع بندي نهايي را با رويكرد 
يافتن راه هاي بازدارندگي آثار منفي 
اجتماعي كرون��ا، تقويت جنبه هاي 
مثبت اجتماعي آن و همچنين درمان 
برخي آس��يب هاي اجتماعي داش��ته باشيم. در 
ضمن مقرر خواهد بود كه در س��ه سطح در اين 
باره تصميم گيري شود؛ يك سطح همين شوراي 
اجتماعي كشور اس��ت، سطح ديگر بايد به ستاد 
ملي مقابله با كرونا برود و تصميم گيري ش��ود و 
سطح ديگر كه درازمدت خواهد بود را به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي خواهيم برد.

كرونا جان ۸۹  نفر ديگر را در ايران گرفت
تاكنون يك ميلي��ون و ۳۷۲ هزار و 
۹۷۷ نفر در كش��ور ب��ه طور قطعي 
ب��ه ويروس كرون��ا مبتال ش��ده و با 
فوت ۸۹ نف��ر از بيم��اران مبتال به 
كرونا تعداد جان باختگان كرونا در 
كشور به ۵۷ هزار و ۳۸۳ نفر رسيده 
است. س��خنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آم��وزش پزش��كي گفت: 

بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي ۵ هزار و 
۹۴۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناس��ايي شد و ۴۳۷ نفر بس��تري شدند. با اين 
حس��اب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
يك ميليون و ۳۷۲ هزار و ۹۷۷ نفر رسيد. سيما 

س��ادات الري اف��زود: خوش��بختانه 
تاكن��ون يك ميلي��ون و ۱۶۴ هزار و 
۷۹۴ نفر از بيماران، بهب��ود يافته يا 
از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
همچنين ۴۰۹۰ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين 
بيم��اري تحت مراقبت ق��رار دارند و 
تاكنون ۸ ميلي��ون و ۹۰۵ هزار و ۹۳ 
آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور انجام 
شده است. همچنين  بر اساس آخرين تحليل ها، 
۱۸ شهرستان كش��ور در وضعيت نارنجي، ۱۵۴ 
شهرستان در وضعيت زرد و ۲۷۶ شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند.

نسخه نويسي الكترونيك در تهران 
مديركل بيمه سالمت استان تهران، 
از نسخه نويس��ي و نس��خه پيچي 
الكترونيك��ي تا پايان س��ال ۱۳۹۹ 
در تهران خبر داد. محمد حس��يني 
گفت: در راس��تاي الزام ب��ه اجراي 
تكاليف مقرر در بند )ج( تبصره ۱۷ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبتني بر 
جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به 

جاي دفترچه و ارتقاء سطح خدمات و گسترش 
دولت الكترونيك و ب��ا عنايت به برنامه عملياتي 
اداره كل ب��ا عن��وان »اس��تقرار نسخه نويس��ي 
الكترونيك در ۸۰درصد پزشكان طرف قرارداد« و 
»استقرار نسخه پيچي الكترونيك در ۱۰۰درصد 
مراكز طرف قرارداد« اين اداره كل به طور مستمر 
در اجراي طرح اهتمام الزم را دارد .او با بيان اينكه 
در قانون برنامه شش��م توس��عه صراحتًا به بحث 
نسخه  نويس��ي الكترونيك و پرونده الكترونيك 

س��المت بيماران اش��اره شده است، 
اضافه كرد: اي��ن موضوعات تكاليف 
قانوني هس��تند كه بايد انجام دهيم. 
انصافًا در اين زمين��ه اقدامات خوبي 
هم ب��ا توجه ب��ه محدوديت هايي كه 
در كش��ور وجود داشته، در سال هاي 
اخير در وزارت بهداشت، سازمان هاي 
بيمه گر و سازمان نظام پزشكي انجام 
شده است. حسيني افزود: تا پايان دي ماه پروژه 
نس��خه الكترونيك��ي در ۸۵ درص��د مطب هاي 
پزش��كان طرف قرارداد با اي��ن اداره كل و ۱۰۰ 
درصد داروخانه ها، آزمايش��گاه ها و موسس��ات 
تصويربرداري طرف قرارداد در س��طح اس��تان 
استقرار يافته و طي ماه هاي آتي در بيمارستان ها 
نيز پياده س��ازي خواهد ش��د. تا كنون قريب به 
ششصد هزار نسخه الكترونيكي در استان تهران 

ارايه و ثبت شده است.

هنر

فيلم مستند »فرزندان خونيار« ساخته »آرمان قلي پور دشتكي« به بخش مسابقه 
 Big Sky كوتاه جشنواره معتبر مستند »بيگ اسكاي« امريكا راه يافت. جشنواره
يكي از مهم ترين رويدادهاي فيلم مستند جهان است كه مورد تاييد آكادمي اسكار 
هم بوده و بهترين فيلم كوتاه اين جشنواره، واجد شرايط رقابت در بخش اسكار كوتاه 
سال بعد خواهد شد. طبق اعالم قبلي، هجدهمين دوره جشنواره »بيگ اسكاي« 
از ۱۹ تا ۲۸ فوريه۲۰۲۱ در ايالت مونتاناي امريكا برگزار خواهد شد كه تا اين زمان، 
برگزاري آنالين در دس��تور كار مسووالن جش��نواره قرار گرفته است. »فرزندان 
خونيار« روايت دو برادر و دو خواهر باالي۷۰ سال است كه تاكنون ازدواج نكرده اند 
و مردم روستا آنها را طلسم شده و نفرين شده مي پندارند اين اولين بار نيست كه يك 
مستند ايراني به جشنواره هاي جهاني راه پيدا مي كند و البته كه جايزه هاي مختلفي 

را هم مي گيرد. اين فيلم محصول مركز گسترش سينماي مستند و تجربي است.

مستند »فرزندان خونيار«
در»بيگ اسكاي«

هنر

مستند »در جس��ت وجوي خانه خورشيد« كه روايتي از ۱۴۰ سال تاريخ در خيابان 
ناصرخسرو است از ديروز در سينماهاي هنر و تجربه اكران شد. در ادامه اكران  فيلم هاي 
جديد در سينماهاي هنر و تجربه پس از بازگشايي سينماها، مستند در جست وجوي 
خانه خورشيد به كارگرداني و تهيه كنندگي مهدي باقري در سينماهاي »هنر و تجربه« 
روي پرده مي رود. قرار است هر روز از اكران اين مستند به يك نفر كه به دليلي اسمش با 
تهران پيوند خورده است، تقديم شود كه اولين روز از اكران اين مستند به زنده ياد حميد 
سهيلي مظفر مستندساز اختصاص دارد. در خالصه روايت مستند در جست وجوي 
خانه خورشيد آمده است: »سال ۱۳۶۴ چند روز بعد از سالگرد تولدم به همراه پدر راهي 
بازار بوديم كه در صد متري ميدان شمس العماره بمبي كه داخل پيكاني جاسازي شده 
بود، منفجر شد ولي به من چهارساله آسيبي نرسيد.  سينماهاي هنر و تجربه با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي ميزبان مخاطبان خود است.

روايت ۱۴۰ سال تاريخ 
در خيابان ناصرخسرو

گليماندگار| كودك همسري، معضلي 
كه نه تنها مس��ووالن تالشي براي از بين 
بردن آن نمي كنند، بلكه با وضع قوانين تازه 
در برخي مواقع ب��ه آن دامن هم مي زنند، اين روزها كه 
بحث پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ ميليون توماني به دختران 
كمتر از ۲۳ سال مطرح شده، بسياري از فعاالن حقوق 
كودك به اين مس��اله فكر مي كنند، كه چنين قوانيني 
مي تواند ازدواج هاي زودهنگام و كودك همسري را بيشتر 
از قبل افزايش دهد. دليل آن هم بسيار ساده است، از نظر 
بسياري از كارشناسان حوزه جامعه شناسي، بيشتر از 
آنكه آموزه هاي مذهبي و فرهنگي در كشور ما باعث بروز 
ازدواج هاي زودهنگام ش��ود و افزايش كودك همسري 
را به همراه داشته باشد، مشكالت اقتصادي موجود در 
جامعه است كه به اين مسائل دامن مي زند. بسياري از 
خانواده ها به دليل اينكه از نظر اقتصادي توان پرداخت 
هزينه هاي زندگي خود را ندارند، فرزندان دخترشان را در 
سنين پايين به خانه بخت مي فرستند و به اصطالح عامه 
يك نان خور را كم مي كنند. اما اينكه چنين ازدواج هايي 
چه طبعاتي مي داند داشته باشد، مساله اي است كه بايد 
مسووالن با مشورت جامعه شناس��ان و روانشناسان و 
فعاالن حقوق كودك، به آن توجه كرده و آن را بررسي 
كنند. امري كه تا كنون هيچگاه اتفاق نيفتاده در بسياري 
از موارد افرادي كه هيچ تخصصي هم در اين زمينه ندارند، 
بحث كودك همس��ري را به س��خره گرفته و معتقدند 
ازدواج دختران بعد از ۹ سالگي يكي از سنت هاي ديني 
اس��ت و هيچ كس نمي تواند به بهانه كودك همسري 

مانع آن بشود. 
اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از جامعه شناس��ان، 
روانشناس��ان و البته مدافعان حقوق ك��ودكان بر اين 
باورند كه چنين ازدواج هاي��ي نمي تواند به نفع جامعه 
باشد. دختري كه در سنين پايين ازدواج كرده و سپس 
بچه دار مي شود، هنوز شخصيت خودش به درستي شكل 
نگرفته كه بخواهد تربيت و شكل دادن شخصيت يك 
كودك ديگر را به عهده بگي��رد. او هنوز توانايي و درك 
مقابله با مشكالت زندگي را ندارد و ممكن است دست به 
رفتارهايي بزند كه بيشتر از يك كودك انتظار مي رود تا از 

زني كه قرار است يك زندگي را مديريت كند. 

كودكهمسريظلمبهجامعههمهست
پروانه مقصودي، روانش��ناس و فعال حقوق كودك در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: كودك همسري تنها ظلم 
به كودكاني كه وادار به ازدواج مي شوند، نيست اين يك 
ظلم آشكار به آينده جامعه هم هست. اينكه ما تنها بلوغ 
جسمي را مالك ازدواج قرار بدهيم واقعا اشتباه است، 
در حال حاضر حتي در بين افرادي هم كه به سن ازدواج 
رسيده اند مس��اله آمادگي روحي ورواني براي تشكيل 
زندگي مشترك امري بسيار ضروري است چه برسد به 
اينكه يك كودك را بخواهيم ناگهان از دنياي كودكانه اش 
به دنيايي پرت كنيم كه هيچ ذهنيت درستي از آن ندارد، 
بدون اينكه او را از نظر روحي و رواني براي اين كار آماده 
كرده باشيم. متاسفانه خيلي ها فكر مي كنند كه ازدواج در 
سنين پايين مي تواند بنيان هاي زندگي را محكم تر كند 
در حالي كه اصال چنين چيزي نيست. در حال حاضر در 
خيلي از شهرها كه هنوز تعصبات قومي و قبيله اي وجود 
دارد و يا اينكه خانواده ها مي خواهند حساب هايي را كه 
از قبل داشته اند با هم صاف كنند، مساله ازدواج كودكان 

بيشتر به چشم مي خورد. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: متاسفانه امروزه 
مشكالت اقتصادي خيلي بيشتر از مسائل ديني و شرعي 
باعث مي شود تا خانواده ها ازدواج فرزندانشان در سنين 
پايين را قبول كنند. در اين شرايط هم وقتي پاي وام ۱۰۰ 
ميليون توماني به ميان مي آيد ديگر دليل كافي براي اين 

كار به خانواده ها داده مي شود. 

تااقتصاددرستنشود
معضالتاجتماعيحلنميشود

امان اهلل قرايي جامعه شناس نيز در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: تا زماني كه اقتصاد كش��ور درس��ت نش��ود 
معضالت اجتماعي حل ش��دني نيس��ت. در شرايطي 
كه بس��ياري از مردم و خانواده ها در فقر مطلق به س��ر 
مي برند، پرداخت وام ۱۰۰ ميليوني ازدواج يك انگيزه 
اس��ت براي افزايش كودك همس��ري، چرا بايد چنين 
كارهاي��ي را در جامعه ترويج دهيم، اصال وام ازدواج چه 
معنايي دارد. چرا اقتصاد كشور نبايد به گونه اي باشد كه 
فرد با پشتوانه مالي خودش ازدواج كند و نياز به كمك 

دولت داشته باشد. زندگي مشتركي كه با وام و بدهكاري 
ش��روع ش��ود چقدر مي تواند دوام بياورد. مساله فقط 
كودك همسري نيست، شايد يك دختر ۱۲ ساله چيز 
زيادي از مش��كالت اقتصادي نداند، اما وقتي مي بيند 
خانواده اش براي اينكه يك نان خور كمتر داشته باشند 
او را وادار به ازدواج مي كنند، زندگي اش با بغض و كينه 
شروع مي شود. اگر مسووالن سري به بانك هايي بزنند كه 
وام ازدواج پرداخت  كرده اند و زوجين قبل از اين اقساط 
وام را بدهند زندگي شان از هم پاشيده و حاال هيچ كس 
نيست كه پرداخت قسط ها را به عهده بگيرد، مي دانند 
كه راه را اشتباه رفته اند. افزايش وام ازدواج نمي تواند به 
افزايش ميزان ازدواج در كش��ور كمك كند. مشكالت 
اقتصادي از پايه بايد درست ش��ود، تا هر جوان در سن 
مناسب شرايط تش��كيل زندگي را داشته باشد. در اين 
شرايط وام ازدواج ۱۰۰ ميليوني هم دردي را دوا نمي كند. 
ضمن اينكه ترغيب خانواده ها به اينكه كودكانشان را پاي 
سفره عقد بنشانند، هم نمي تواند باعث حل مشكالت 

اقتصاي آنها شود.

اثباتمصلحتكودك
مانعازدواجهايرسمياست

دبير كارگروه حقوق كودك كرس��ي حقوق بشر، صلح 
و دموكراسي يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي نيز يه 
ايسنا مي گويد: ممكن اس��ت پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ 
ميليون توماني به دختران كمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج 
زودهنگام شود.البته بايد نسبت به اينكه در چه شرايطي 
و با چه ضوابطي اين وام به زوجين تعلق مي گيرد، توجه 
كرد. از سوي ديگر با توجه به شرايطي كه در ماده ۱۰۴۱ 
قانون مدني ذكر شده است، به نظر مي رسد خانواده هايي 
كه توان اثبات مصلحت كودك براي ازدواج در دادگاه را 
ندارند، همچنان ترجيح دهند كه ازدواج فرزندشان تا سن 

قانوني، به شكل عقد موقت و نه عقد رسمي ثبت شود.
تينا سادات قضاتي با اشاره به امكان ازدواج دختران كمتر 
از ۱۳ سال منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با 
تش��خيص دادگاه صالح، اظهار مي كند: مفروض اصلي 
قانونگذاري در ايران، عدم نقض احكام اس��المي است. 
قطعا قانونگذاران در طول اين سال ها با آزمون و خطاها 

و فراز و نشيب هاي بسياري در اين مسير رو به رو بوده و 
هستند. در اين مورد، موضوع »صالحيت« باز مي گردد 
به اختالفي كه بر س��ر ماهيت »بلوغ جسمي« و »بلوغ 

فكري« وجود دارد.

تحميلباراضافيبهدادگاهها
اين كارش��ناس حوزه حقوق كودك مي افزايد: به نظر 
من باتوجه به پيچيدگيهاي زندگي اجتماعي در دوران 
امروز، بلوغ فكري اكثريت افراد جامعه به احتمال قريب 
به يقين در ۱۳ سالگي رخ نخواهد داد. بهتر است مساله را 
اينطور مطرح كنيم كه قضات چه مبناهايي را براي احراز 
صالحيت ك��ودكان در امر ازدواج درنظر مي گيرند و آيا 
فشار عرف و سنت، در تصميم گيريشان تاثير مي گذارد 
يا خير؟ ك��ه در اين مقوله بايد با قض��ات به گفت وگو و 

تبادل نظر نشست.

كودكهمسري
بهدليلمسائلمربوطبهفقرواعتياد

قضاتي ادامه مي دهد: در امر ازدواج، در كنار سن شخص، 

بايد به بحث بلوغ جسمي و فكري، و همچنين مباحث 
اقتصادي نيز توجه شود. در بس��ياري موارد متاسفانه 
ممكن است بدليل مشكالت ناشي از فقر و يا اعتياد در 
برخي خانواده ها، ازدواج ك��ودكان بدون طي اين روند 
صورت بگيرد و بعد از س��ن خاصي اقدام ثبت رس��مي 
آن ازدواج صورت گيرد؛ ش��ايد دليل آن اين اس��ت كه 
نمي توانن��د مصلحت كودك را اثب��ات كنند و ترجيح 
مي دهند ب��ا عقد موقت، زندگي را آغ��از كنند و پس از 
س��ن قانوني و بدون طي موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ 
قانون مدني، عقد را به طور رس��مي در دفاتر رسمي به 

ثبت برسانند.

»كودككار«يا»كودكهمسري«
قضاتي افزود: به نظر كلمه مصلحت داراي دو وجه است، 
در يك وجه منظور دفع ضرر از فرد و ديگري منفعت و 
يا نتيجه اي است كه بر فرد حاصل شود، اما بايد مجددا 
به مواردي كه موجب ازدواج در س��نين پايين مي شود 
اشاره كنم؛ اينكه موارد كمتري از اين ازدواج ها بر مبناي 
سنت خانوادگي و يا مصلحت فرد شكل مي گيرد اما در 

بيشتر آنها بحث فقر و اعتياد است كه موجب شكل گيري 
ازدواج در س��نين پايين مي ش��ود. در چنين شرايطي، 
خانواده  عموما بين كودك كار شدن و يا كودك همسري، 
موضوع دوم را ترجيح مي دهند تا حداقل شرايط كودك 

بدتر نشود.

ضرورتاصالحقوانينمربوطهفعلي
باشرايطجامعهامروزي

به گفته قضاتي، قوانين بايد به گونه اي تنظيم شوند كه 
جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در امر 
ازدواج را در نظر گيرد. تنظيم قانوني براي حفظ حقوق 
كودكاني كه در س��نين پايين ازدواج كرده اند، ش��ايد 
بتواند در ظاهر مفيد به نظر برسد، اما پس از مدتي، مانند 
بس��ياري از موارد، با پنهان كاري هاي خاص خانواده ها 
مي تواند مشكلي به مشكالت قبل اضافه كند. از اين رو 
بهترين مس��ير، اصالح قوانين مربوطه فعلي، با شرايط 
جامعه امروزي است. همچنين اين مورد نسبت به تنظيم 
قانون جديد كه خود نيازمند طي زمان و مراحل طوالني 

است، بهتر به نظر مي رسد.

گزارش

كودك همسري از قانون تا وام ۱۰۰ ميليون توماني ازدواج

شروع زندگي مشترك با اقساط بلندمدت
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