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آغازواكسيناسيوندركشورازروزسهشنبه

نيـازاقتـصادايـران

افزايش تمايل به نگهداري
پول نقد به جاي سپردههاي بانكي

 330ميليارد تومان اعتبار صرف
خريد واكسن شد
توليدواكسناستنشاقيدرايران

صفحه 3

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش تاكيد كردند:

يادداشت1 -

لغوعمليهمه تحريمها شرط برگشت بهتعهدات

تصميماتمجلس
نگرانكننده است

حوادثي كه در جريان بررسي
كلي��ات بودج��ه در مجلس
رخ داد و اعالم شد كه برخي
از نماين��دگان باخبر نبودند
كه آيا به بودج��ه دولت راي
ميدهن��د ي��ا در خص��وص
گزارش كميسيون تلفيق قرار
آلبرتبغزيان
است تصميمس��ازي كنند،
يكي از موارد عجيبي بود كه ش��ايد تا به حال در تاريخ
پارلمانتاريسم ايراني س��ابقه نداشته است .افراد وقتي
يك چنين اخباري را ميش��نوند ،نگران ميشوند كه
يك چنين نمايندگاني در يك چنين كميسيونهايي
قرار اس��ت طي بي��ش از 3س��ال آين��ده در خصوص
مهمتري��ن موضوعات اقتص��ادي و راهبردي كش��ور
ادامهدرصفحه7
تصميمگيريكنند.

صفحه 2

«تعادل» وضعيت مصوبات شبانه
بازارسهام را بررسي ميكند

بورس با مصوبات
شبانهتغييروضعيت
ميدهد؟
صفحه 4

يادداشت2 -

پيشنهادات جديد دولت
به مجمع تشخيص مصلحت

ايران ،افايتياف
و تجارت جهاني

گره افايتياف
باز ميشود؟
صفحه 2

رييس هيات مديره اتحاديه صنف تهيهكنندگان سينما مطرح كرد

بررسي طرح «جهش توليد و تأمين
مسكن» كليد خورد

به دليل عدم توجه به حقوق مالكيت نمايشهاي آنالين در ايران پا نگرفت
بدون توليد فيلم سينما در تامين معيشت مشكل خواهد داشت

صفحه 5

وقتي اتاق
كنار گذاشته ميشود!

«اعتماد» گام اول شكلگيري
هررابطهاياست.اگراينمولفه
اصلي و پايهاي وجود نداش��ته
باش��د ،هر اقدام بع��دي براي
برق��راري رابطه به شكس��ت
ميانجامد .دول��ت در معناي
حاكمي��ت باره��ا و باره��ا بر
حسينحقگو
جايگاه و شـأن و نقش بخش
خصوصي در روند توسعهاي كش��ور چه در قالب قوانين
برنامهاي و عادي و چه در بيان باالترين مقامات مسوول
تاكيد نموده است اما در عمل كمتر نشانهاي از اعتقاد به
اين راهبرد را ميتوان مشاهده كرد .بخش خصوصي اگر
نه همچون سالهاي اوايل انقالب خصم و دشمن ،بلكه
حداكثر نامحرم و رقيب قلمداد ش��ده و كمتر به عنوان
نه��ادي در خدمت خير عمومي و منافع ملي پنداش��ته
ميشود آنگونه كه بتواند طرف مشورت دولت قرار گرفته
و در روند اص�لاح امور همكار و همراه حاكميت باش��د.
رييس اتاق ايران اخيرا در نشس��ت فعاالن و تشكلهاي
بخش خصوصي با وزير صمت به موضوع فوق اشاره كرد
و گفت« :اقتصاد كش��ور را فعاالن بخش خصوصي اداره
ميكنندامامتاسفانهخيليازمديرانكشوراينامرراباور
ندارند .دولت بدون بخش خصوصي قادر به حل مشكالت
اقتصادي اين كشور نبوده و نيست ،بدون تعامل سازنده
بين دولت و بخش خصوصي و به رس��ميت ش��ناختن
اين رابطه اميدي به اصالح روشها در كش��ور نيست».
(رس��انهها )99/11/16 -اي��ن بياعتم��ادي نهادهاي
حاكميتي ب��ه بخش خصوصي را در طرحي موس��وم به
«طرح اصالح قان��ون اتاق بازرگاني و صناي��ع و معادن و
كشاورزيايران»ميتوانمشاهدهكردكهازسويجمعي
از نمايندگان مجلس ارايه شده است .صرفنظر از محتواي
اين طرح كه شامل مواردي همچون :عدم نظارت كافي بر
عملكرد اتاق و دولتي شدن آن و سوءاستفاده از كارتهاي
بازرگاني و ابهام در نحوه هزينهك��رد درآمدهاي اتاق و...
است ،شكل مطرح شدن آن است كه جاي تعجب دارد.
اينالبتهضرورتهرجامعهايبهخصوصجوامعدرحال
توسعه و از جمله كشورمان اس��ت كه قوانين و مقررات
اقتصادي آن در مقاطع مختلف زماني مورد بازبيني قرار
گرفتهونسبتبهاصالحآنمتناسبباضرورتهايزمانه
و اهداف و برنامههاي آتي اقدام شود .اما اولين اصل در اين
حركت اصالحي ،مش��اركت مجموعهاي است كه قرار
اس��ت اين تغيير و اصالح متوجه آنان شود .چرا كه بدون
حضور و مش��اركت صاحبخانه و ذينفع اصلي نه فقط
نتيجه كار و اصالح انجام ش��ده كمتر ميتواند منطقي و
مبتني بر واقعيات سازوكارهاي دروني آن مجموعه باشد
بلكهحتيدرصورتنزديكبهواقعبودنآناصالحات،به
سببعدممشاركتدهيذينفعان،بامقاومتآنانروبرو
شده و در روند اجرا عقيم و ناكارآمد و به احتمال قريب به
ادامهدرصفحه6
يقينناكامخواهدماند.

زهرا س�ليماني | حال و هواي امس�ال جشنواره
فيلم فجر از منظري خاص ،ش�باهتهاي فراواني
با نخس�تين دوره برگزاري اين جشنواره در سال
 61خورش�يدي و در بطن روزهاي جنگ 8س�اله
پيدا كرده اس�ت .اگر  39س�ال پيش ،مشكالت
برآمده از جنگ تحميلي ايران و عراق ،مسووالن
فرهنگي و هنري را به صرافت برگزاري جشنواره
فيلمي (در كنار س�اير جش�نوارههاي فرهنگي
و هنري) انداخت تا كمي از فش�ار فكري ناش�ي
از جن�گ ،موش�كباران ش�هرها و مش�كالت
معيشتي برآمده از تحريمهاي س�الهاي پس از
انقالب بكاهد ،در س�ال  99نيز مشكالت برآمده
از كرونا ،تحريمهاي اقتص�ادي و محدوديتهاي
ويرانكننده فكري كه مردم اين روزها با آن دست
به گريبان هستند ،س�ي و نهمين دوره برگزاري
جشنواره فيلم فجر را به جش�نوارهاي متفاوت با
همه نمونههاي قبلي بدل س�اخته است .از سوي
ديگر ،اخبار نگران كنندهاي كه از اقتصاد سينما
و مشكالت معيش�تي فعاالن اين حوزه به بيرون
درز ميكن�د ،باعث ش�ده ت�ا ض�رورت برگزاري
اين جش�نواره بيش�تر از هر زمان ديگري مطرح
ش�ود .چرا كه اساس�ا بدون توليد فيل�م و پس از
آن اكران س�ينمايي و در كل ايجاد جريان سيال
عرضه و تقاضا در محيط س�ينما ،دهه�ا هزار نفر
كه معيش�ت خود را از اين طريق سپري ميكنند
با دامن�ه وس�يعي از مش�كالت معيش�تي روبه
رو خواهند ش�د كه ب�راي حل و فص�ل آنها حتي
بودجههاي ه�زاران ميليارد تومان�ي دولتي نيز

كفايت نخواهد كرد .مجموعه عواملي كه س�ينما
را دچار وضعيتي پارادوكس�يكال ساخته است و
ضرورت ارزيابيهاي تحليل�ي در خصوص آن را
يادآور ميسازد .با اين توضيحات به بهانه برگزاري
جش�نواره فيلم فجر س�راغ غالمرضا موس�وي،
رييس هيات مديره اتحاديه صنف تهيهكنندگان
سينما رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان مبحث اقتصاد
سينما و مصائب برآمده از كرونا بتابانيم .موسوي
به عنوان ش�خصيتي كه دكتراي خود را در رشته
اقتصاد اخذ كرده ،كاراكتر مناسبي است كه از دل
گفتوگو با او ،ميتوان رابطه معقولي ميان سينما
و اقتصاد برقرار كرد و رواي�ت صادقانهاي از آنچه
بر سر س�ينماي كش�ورمان ميرود در اين دوران
پر فراز و نشيب كرونايي براي مخاطبان «تعادل»
تداركديد.
اقتص�اد س�ينماي كش�ورمان اي�ن روزها چه
وضعيتي دارد؟ اين پرس�ش را از اين جهت براي
آغاز گفتوگو طرح ميكنم ك�ه در ماههاي اخير،
اخبار ناخوشايندي از مشكالت معيشتي فعاالن
اين حوزه و افرادي كه دستي بر توليد و تهيه فيلم
دارند،منتشرميشود.
شرايط س��ينما نيز تابعي از ش��رايط كلي اقتصاد كشور
اس��ت .يعني همان وضعيتي كه در شاخصهاي كالن
اقتصادي مثل تورم ،گس��ترش فقر ،رشد بيكاري و ...در
بطن جامعه وجود دارد ،در اتمسفر سينمايي كشورمان
نيز به چش��م ميخورد .با توجه به شرايط موجود كشور
و با عنايت به اينكه يك سال است كه مهمان ناخواندهاي

يادداشت 5 -

ظرفيتهاي اعتماد زا در بورس

بعد از تحوالتي ك��ه در حوزه
مديريت كالن بازار سرمايه رخ
داد ،بسياري از تحليلگران به
دنبال رمزگشايي از تحوالتي
آتي اين بازار و چش��ماندازي
هس��تند ك��ه بورس كش��ور
محسنعباسي ممك��ن اس��ت ب��ا آن روبهرو
ش��ود .يك��ي از مفاهي��م و
واژههايي كه اين روزه��ا در محافل تخصصي و عمومي
در خصوص تحليل بازار سرمايه از آنها استفاده ميشود،
«نوسانات نامتقارن»اس��ت كه عموم سهامداران هنوز
دركي از چگونگي وقوع آن پيدا نكردهاند.در واقع دامنه
نوسان نا متقارن يكي از گامهاي مناسب و معقول براي
تغيير ذهنيت معاملهگران اس��ت .از آنجاي��ي كه بنا به
داليل مختلف ط��ي ماههاي اخير ،اعتم��اد عمومي در
بورس خدشهدار شده اس��ت و ذهنيت معاملهگران بر
هم خورده اس��ت بايد با استفاده از مكانيسمهاي خاص
به ترميم اين اعتماد و بهبود ديدگاه س��رمايهگذاري و
فعاليت در ب��ورس پرداخت .معتقدم در ش��رايط فعلي
س��ازمان بورس ،نقش فعالتري نس��بت به قبل دنبال
ميكند و دامنه تاثيرگذاري مثبت اي��ن بازار ارتقا يافته

به نام كرونا ،ظهور و بروز پيدا كرده و بخشهاي مختلف
اقتصادي ،فرهنگي ،ورزش��ي و ...را زير و رو كرده به نظر
ميرس��د كه تنها مقول��هاي كه ميتواند ش��رايط كلي
سينما ،اقتصاد و جامعه كشورمان را به نوعي احيا كند،
واكس��نهايي اس��ت كه هر چه س��ريعتر بايد به مردم
تزريق شود تا مردم باز هم روحيه بگيرند ،بلند شوند و به
نيازهاي پيراموني خود توجه كنند .در حال حاضر مردم
همچنان در معرض دور باش ،گم ب��اش و مواظب باش
قرار دارند .طبيعتا در اين شرايط نه تنها سينما ،بلكه هر
حرفه ديگري كه بهطور مستقيم با مردم سر و كار دارد،
نميتواند س��ر و س��امان بگيرد و اهداف از پيش تعيين
شدهاي كه در بخشهاي اقتصادي ،معيشتي و توسعهاي
دارد را پيگيري كند.
اي�ن روند تنه�ا در خصوص س�ينما معن�ا پيدا
ميكند يا دامنه اين روند مخرب بخشهاي ديگر
فرهنگيوهنريرانيزمتاثرساختهاست؟
اين مشكالت فقط مختص سينما نيست ،اين مشكل در
ساير حوزههاي فرهنگي و هنري مثل ،تئاتر ،موسيقي و
حتي گالريداران و موزهداران را نيز با مشكالت بنيادين
اقتصادي مواجه ساخته است .در واقع كرونا باعث شده
تا همه تصوراتي كه پيش از اين در خصوص كسب و كار
سنتي در ايران وجود داشت ،فرو بريزد .وقتي مساله ابعاد
و زواياي خاصتري پيدا ميكن��د كه همه اين تحوالت
به صورت ناگهاني به وقوع پيوسته است .در اين شرايط
ممكن است برخي كشورهاي توس��عه يافته با استفاده
از ظرفيتهايي كه دارند ،بتوانند بخش��ي از مشكالت را
پشت س��ر بگذارند و خود را آماده انطباق با شرايط تازه
كنند ،اما اين بحران در اقتصاد و فرهنگ ايران با توجه به

مشكالت ،تحريمها و كمبودهايي كه وجود دارد ،ابعاد و
زواياي عميقتري پيدا ميكند .مردم در اين دوران تازه
تنها به مراكزي مراجع��ه ميكنند كه به آنها نياز حياتي
دارند و مجبور به اس��تفاده از آنها هستند .طبيعي است
كه سينما از منظر بسياري از اقشار جزو نيازهاي ضروري
دستهبندينشود.
اما در همين دوران برخي اساتيد اقتصادي مثل
محس�ن رناني معتقدند كه كرونا بستر و فرصت
تازهاي براي مش�اغل آنالين و دوركاري را ايجاد
كرده اس�ت .اين فرصت در حوزه س�ينما چطور
تفسيروتحليلميشود؟
بله ،كرونا براي نخس��تين بار توانس��ته اس��ت ،مساله
دوركاري در كش��ور را معن��ا و مفه��وم ده��د .از منظر
اقتصادي اين سكه دو رو دارد ،از يك طرف مشاغل سنتي
را از ميان بر ميدارد و از سوي ديگر ظرفيتهاي تازهاي
را در حوزه مشاغل آنالين و اينترنتي ايجاد ميكند .اين
ظرفيت اما در سينماي كشور به دليل فقدان بسترهاي
تقنيني مناسب در خصوص حقوق مالكيت و كپيرايت
به يك مشكل بدل شده است .از اين جنس ظرفيتها،
تنها اتفاقي كه براي سينما رخ داد ،موضوع نمايش آنالين
فيلمها بود .اين ظرفيت هم هما ن طور كه اشاره كردم به
دليل عدم بسترهاي قانوني نه تنها باعث رونق كسب و
كار سينما نشد ،بلكه بالفاصله پس از نمايش فيلمهاي
آنالين ،كپيهاي قاچاق فيلم بيرون ميآمد و تيش��ه به
ريشه س��رمايهگذاران ميزد .اگر با كس��اني كه در اين
زمينه زخ��م خوردهاند صحبت كني��د ،متوجه وخامت
اوضاعنمايشهايآنالينخواهيدشد.
ادامهدرصفحه6

يادداشت 6 -
است .اگرچه كه فضاي رواني بازار به هم ريخته است اما
در دو حوزه شاهد تغييرات مثبت هستيم .نخست اينكه
رفع ابهام و ايجاد مش��وقها در دو حوزه سرمايهگذاري
كالن (در مقياس صنعت و حقوقيهاي فع��ال در بازار
اوليه) و سرمايهگذاري خرد (حقيقيها و حقوقيها در
بورس و بازار ثانويه) در حال انجام است .در همين زمينه
نشست سازمان بورس و اوراق بهادار با مجلس و وزارت
صمت و احتماال در آينده با وزارت نفت و متوليان ساير
صنايع نظير خودروس��ازي و ...باعث ايجاد مشوقهايي
جهت تحرك در اين صنايع و بهبود افق سرمايهگذاري
بلندمدت خواهد شد يا حداقل نگرانيها را در خصوص
تاثيرگذاريهاي منفي اين صنايع بر بازار سرمايه كشور
كمترخواهدكرد.همزمانباايننوعاقداماتكهميتوان
از آن ذيل عنوان رفتارهاي خردمندانه در مديريت بورس
نام برد ،انصافا جلسات خوبي نيز در خصوص ساماندهي
به وضعيت فوالديها و معدنيها انجام شد كه چشمانداز
س��رمايهگذاري بلندمدت در صنعت را بهبود بخشيده
است.ازسويديگر،درحوزهسرمايهگذاريدربازارثانويه
نيزسعيشدهاستمشوقهاييبرايحضورحقيقيهاو
حقوقيها فراهم شود كه آخرين آنها نوسان نامتقارن و
ادامهدرصفحه7
افزايشاعتبارو...بود.

بورس و چالش اعتماد دوباره

اگ��ر س��ازوكار سياس��ت ب��ه
گونهاي بود كه سياس��تمداران
احساس ميكردند كه در برابر
هر تصميم��ي ك��ه ميگيرند
بايد پاسخگو باش��ند آيا باز هم
دعوتنامه براي سرمايهگذاري
ع��وام در ب��ازار ب��ورس صادر
محسنبابايي
ميش��د؟ هي�لاري كلينتون
زماني كه سناتور بود به دولت بوش براي جنگ با عراق راي
مثبت داد.در امريكا آرا ثبت ميش��ود و مشخص است كه
هر سناتوري به هر مصوبه چه راي داده است.تصميم سال
 2002كلينتون 14سالبعددرانتخاباترياستجمهوري
سد راه موفقيت سناتور اس��بق امريكايي شد و او را مجبور
كرد بگويد «حماي��ت از جنگ عراق بزرگترين اش��تباه
سياس��ي من بوده اس��ت».دعوت از م��ردم و ع��وام براي
س��رمايهگذاري در بورس و سپردن س��رمايههاي خود به
بورس و سخنرانيهاي حمايتي مسووالن از بازار سرمايه
هر چه بيشتر باعث داغ شدن تنور بازار بورس درنيمه اول
سال  99ش��د.حال كه به ماه آخر سال نزديك ميشويم از
آن رونق و س��بزي بازار خاطرهاي مانده و سرمايههايي كه
بيش از نيمي از آن تبخير شده و سهامداراني نوپا كه بدون

فرهنگس��ازي و آم��وزش وارد فضايي پر چال��ش و ابهام
شدند.اگر آن سازوكار پاس��خگويي بهطور شفاف در ايران
اجرا شود و مشخص باشد كه هر وزير و نماينده مجلس در
كدام اقدامات تصميم گرفته است ،آن وقت هيچ مسوولي
بيمحابا سرمايه عوام جامعه را بدون برنامه وارد تصميمات
خود نميكند .گزارشهايي كه از تامين بخشي از كسري
بودجه از محل فروش س��همهاي دولتي در ب��ازار بورس
منتشرميشودوهمچنينافزايشچشمگيرميزانماليات
دريافتي دولت از محل معامالت بورس نسبت به سالهاي
گذشته نشان از تحقق هدفگذاريهاي دولت در اين حوزه
دارد .گزارشهايي كه از تامين بخشي از كسري بودجه از
محلفروشسهمهايدولتيدربازاربورسمنتشرميشود
وهمچنينافزايشچشمگيرميزانمالياتدريافتيدولت
از محل معامالت بورس نسبت به سالهاي گذشته نشان
از تحقق هدفگذاريهاي دول��ت در اين حوزه دارد.آيا پس
از ريزش و زيانهاي سنگين سهامداران خرد بايد منتظر
تصميمات ش��بانه و روزانه منجيان جديد بازار باشيم؟در
ميان بار س��نگين تورم و تاثير تحريمها ب��ر معاش مردم
اگر برنامه مدون براي ارتقاي رفاه جامع��ه نداريم الاقل با
دعوتنامه س��رمايههاي اندك آنها را محل تامين كسري
بودجهقرارندهيم.عليبركتاهلل

عكس :باشگاه خبرنگاران جوان

سفره سينما خالياست

راي پارلمان به
ساخت ساالنه يك
ميليون آپارتمان

يادداشت3-

صفحه 8

ام��روز تج��ارت جهان��ي در
گستردهترين سطح خود ميان
كش��ورهاي مختلف جهان در
جريان اس��ت .اين نوع تجارت
باعث شده وابستگي كشورها
در ح��وزه اقتصادي بهش��دت
افزايش يابد و در دل اين فضا،
عباسآرگون
هم��كاري دولته��ا اهميت
فراوانيدارد.وقتيسطحتجارتبهشكلگستردهايرشد
پيدا ميكند ،قطعا نياز به نظارت بر تبادالت و معامالت و
شفافكردنشرايطوجودداردولوايحافايتيافيكياز
اينمعيارهابرايشفافكردنتبادالتاست.افايتياف
يك گروه فرادولتي است كه در جريان گسترش تبادالت
به وجود آمده و امروز جز ايران و چند كشور بسيار محدود
ادامهدرصفحه7
عضويازآنهستند.

يادداشت4-

مسكنوبناي
تصميمسازيهايغلط

روز گذشته در جريان بررسي
ماده 1ط��رح جه��ش توليد
و تامي��ن مس��كن در مجلس
يكبار ديگ��ر ،موضوع تكليف
دولت ب��ه س��اخت س��االنه
1ميليون واحد مسكوني طرح
عباساكبرپور و بعد از راي مثبت نمايندگان
مجلس يازده��م ،روند قانوني
روتين براي اجراي آن در دس��تور كار ق��رار گرفت .واقع
آن اس��ت كه ط��ي بي��ش از  70دهه گذش��ته ،اين نوع
برنامهريزيهاي غير اصولي در فضاي اقتصادي كش��ور،
بارها امتحان شده و با وجود همه نتايج نامناسب و مخربي
كه در طور تمام اين سالها داشته اين تصميمات غلط،
همچنانتكرارميشوند.تجربهثابتكرده،سيستمهايي
كهبخواهنددولت(نهادمنتخبمردم)راازطريقمجلس
يا ساير نهادهاي حاكميتي موظف و مكلف به ساخت و
ساز مسكن كنند به نتيجه مورد نظر نخواهند رسيد .اين
تجربهاي است كه در كشورهاي مختلف امتحان شده و
نتيجهآنبيانگرپيچيدهترشدنمشكالتبودهاست.قرار
دادن بار تكليفي براي ساخت مسكن بر دوش دولتها،
هرگز نتيجه بخش نبوده و همچنان نيز نخواهد بود ،چرا
كهاينروندياستكهميبايستتوسطبخشخصوصي
و در بطن يك ساختار كامال تخصصي انجام شود تا ايجاد
اش��تغال پايدار كند ،ارزش افزوده بيافرين��د در نهايت و
چرخه اقتصاد ،معيشت و كسب و كار را به گردش در آورد.
شايد براي مخاطبان تعادل هم جالب باشد كه بدانند در
كشورهايي كه سكان هدايت در دست بخش خصوصي
واقعي قرار دارد بهطور متوسط 70درصد اقتصادشان به
صورت مستقيم و غيرمس��تقيم به مقوله ساخت و ساز
ارتباطدارد.بنابراينزمانيكهمجلسمسيرساختوساز
را به سمت دولت (و در واقع برخي افراد و جريانات خاص)
س��وق ميدهد تا بودجههاي خاصي را از منابع محدود
كش��ور به كار بگيرند و مثال مسكن بسازند ،عمال بخش
خصوصيكنارگذاشتهميشوند.يااينكهبخشخصوصي
بهنحوناقصونامطلوبوغيراصوليبهكارگرفتهميشود
ونتايجنامناسباينچرخهمعيوب،نصيباقتصادوكشور
ميشود .نتيجه يك چنين فرايند غير سازمانيافتهاي،
مشكالت عديدهاي ميشود كه امروز كشورمان در حوزه
مسكنباآندستبهگريباناستودغدغههايفراوانيرا
برايمردمايجادكردهومسكنرابهكابوساقشارمختلف
بدل كرده است .اين روند در مورد اجراي مسكن مهر هم
بههمينشيوهرخدادوحاصلاجرايآن،ساختمانهايي
با كيفيت نازل در مكانهاي نامناسب و بدون بهرهبرداري
از شرايط زيرساختي الزم مانند ،پاركها ،مراكز آموزشي،
مراكز درمان��ي ،نيازهاي امنيتي و ....اس��ت .با وجود اين
تجربيات دردآور ،مجلس يازدهم باز هم قصد دارد تا يك
چنين ايدهاي را مانند سالهاي ابتدايي دهه 90با كمي
ادامهدرصفحه6
تفاوتاجراكند.

سیاست
در اولين فرصت بودجه
به مجلس تحويل ميشود

دويست و دومين جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي
دولت ،روز يكش��نبه به بررس��ي نحوه اقدام دولت در
رابطهبااليحهبودجه 1400كهازسويمجلسشوراي
اسالميبهدولتعودتدادهشدهاست،اختصاصيافت.
رييسجمهور در اين جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از
مجلس ،گفت :از آنجا كه دولت همواره در تالش براي
تعامل و گفتوگو با ساير قوا براي انجام امور كشور بوده
اس��ت و در عين حال با توجه به ش��رايط خاص كشور
درآستانهبهرهگيريازثمراتمقاومتحداكثريملتدر
جنگتحميلياقتصادي،نميتوانزمانوامورراصرف
اختالف و چالشها كرد.حجتاالس�لام والمسلمين
حسنروحاني،بابياناينكهبرخياقداماتيكهدربررسي
و رد اليح��ه بودجه و ارجاع آن ب��ه دولت خالف قاعده
مرس��وم و آيين نامه بوده است ،گفت :در اولين فرصت
مصوبهجديددولتدرخصوص اليحهبودجه1400به
مجلسارايهخواهدشد.روحانيخاطرنشانكرد:درعين
حال از فرصت باقي مانده براي گفتوگوهاي سازنده با
نمايندگانمجلسبرايتنظيماصالحيهاليحهبودجه
استفاده خواهد شد.رييسجمهور با تاكيد بر اين نكته
كه دولت كماكان معتقد است اليحه بودجه ارايهشده
به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادي كش��ور بوده
است ،افزود :تاخير در تصويب و جنجال بر سر موضوع
مهمي چون اليحه بودجه ،بيترديد اثرات منفي خود
را بر اقتصاد كشور داش��ته و خواهد داشت و از مجلس
محترم انتظار ميرود ،اصالحيه دولت به دور از تنش و
در آرامش مورد بررسي قرار گيرد و دركوتاهترين زمان
به راي گذاشته ش��ود.تامين مالي طرحهاي زيربنايي
و عمراني ازجمله طرحهاي آزادراهي و ريلي كش��ور از
طريق بازار س��رمايه از ديگر موضوعات مطرح شده در
جلسه ديروز س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت بود كه
موردبحثقرارگرفت.شفافيت،نقدشوندگي،تضمين
سودودرآمدبيشتردرمقايسهباسايرسرمايهگذاريها
ازمزاياياينروشبرايسرمايهگذارانخواهدبود.ستاد
هماهنگي اقتصادي دولت با تشكيل صندوق پروژه و
تامين مالي از بازار سرمايه براي پروژههاي زير ساختي
راهوشهرسازيموافقتكردوسازمانبرنامهوبودجه،و
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ماموريت
يافتندكههمكاريالزمرادراينزمينهبهعملآورند.

همه وابستگيها را قطع ميكنيم

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت:
دوس��تان ما در بهترين حالت با ما فقط دش��مني
نميكنند؛ ول��ي هيچكس كمك نميكند كه اين
كشور روي پاي خودش بايستد.سرلشكر حسين
س�لامي فرمانده كل س��پاه در حاشيه پنجمين
جش��نواره جهادگران علم و فن��اوري كه به همت
سازمانبسيجمستضعفينبرگزار شدهبوددر جمع
خبرنگاران با گراميداش��ت ايام دهه فجر و سالگرد
پيروزي انقالب اس�لامي اظهار كرد :امروز رويداد
خوبي را در اين نمايشگاه مشاهده ميكنيم و شاهد
شكوفايي استعدادهايي هستيم كه اين استعدادها
به وفور در جامعه ما وجود دارد .وي ادامه داد :براي
پيشرفت در حوزههاي علمي ،صنعتي ،اقتصادي و
فناوريپتانسيلهايخوبيداريم؛البته دشمنانما
تالش ميكنند همه روزنههاي پيشرفت را به روي
ملت ايران ببندند ،اما به همت جوانان هوش��مند
و پرتالش ك��ه جهاد علمي و فناوري را در مس��ير
پيشرفت كشور قرار دادند امروز ميبينيم بسياري
از محصوالتي كه تا قبل از اين از كشورهاي خارجي
وارد ميش��د و ما را به كش��ورهاي ديگر وابس��ته
ميكرد در داخل توليد ميشود .سالمي يادآور شد:
كشور ايران در حال پيشرفت است .ما در حال قطع
همه وابستگيها هستيم .به نظر ما تحريم يكي از
فرصتهاي بزرگ تاريخي براي ايران است نه يك
فرصت در يك مقطع زماني ،بلكه براي تمام تاريخ
فرصت است .امروز تحريم به فرصتي براي تحريك
انگيزهها ،اعتقادات و باورهاي مردم تبديل ش��ده
است .به مفهوم واقعي تحريمها يك تالش واقعي را
در جامعه براي قطع همه نيازمنديها ايجاد كرده
اس��ت .فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي
همچنين گفت :نميتوانيم به هيچ كشوري وابسته
باشيم .ما با همه كشورهاي دنيا متفاوت هستيم؛
چراكه ما در تحريم جهاني هستيم و هيچكس به
ما كمك نميكند .دوستان ما در بهترين حالت با
ما فقط دش��مني نميكنند ،ولي هيچكس كمك
نميكندكهاينكشوررويپايخودشبايستد.وي
با بيان اينكه جوانان ما روي پاي خود تكيه كردن
را آموختهاند ،گف��ت :جوانان ايراني روي پاي خود
ايستادند تا آرزوي دشمنان را دفن كنند.

ذوالفقاري رييس ستاد امنيت
انتخابات كشور شد

وزير كش��ور در حكمي حس��ين ذوالفقاري معاون
امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور را با حفظ س��مت
به عنوان رييس س��تاد امنيت انتخابات كشور براي
برگزاريانتخاباتسيزدهميندورهرياستجمهوري،
ششمين دوره ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا و
مياندوره مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي
اسالمي منصوب كرد .عبدالرضا رحماني فضلي وزير
كشور در اين حكم بر انجام برنامهريزيهاي مناسب،
بس��يج كليه امكانات و ايجاد هماهنگي بين تمامي
سازمانها و نهادهاي نظامي ،انتظامي ،اطالعاتي و
قضاييبهمنظور مشاركتوهمكاريدركليه مراحل
برگزاري انتخابات و نيز تأمين نظ��م و امنيت براي
برگزاريهرچهبهتروباشكوهترانتخاباتتأكيدكرده
است .در بخشي از اين حكم آمده است :بديهي است
در اجراي اين مهم ،كليه معاونين ،مديران و مسووالن
وزارت كشور و سازمانهاي وابس��ته و استانداران و
نيز دس��تگاههاي عضو جامعه امنيتي كشور نهايت
همكاريوهماهنگيراباستادامنيتانتخاباتكشور
به عمل ميآورند.
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اقتصادکالن

ايـران

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش تاكيد كردند:

لغوعملي همه تحريمها شرط برگشت به تعهدات

رهبرانقالببيانكردند:ايرانهنگاميبهتعهداتبرجامي
خود بازخواهد گشت كه امريكا همه تحريمها را در عمل
و نه در حرف يا بر روي كاغذ ،لغو كند و اين لغو تحريمها
مورد راستيآزمايي ايران قرار گيرد .اين ،سياست قطعي
و غيرقابل برگشت جمهوري اسالمي و مورد اتفاق همه
مسووالن است و هيچكس از آن عدول نخواهد كرد.
حضرت آي��تاهلل خامنهاي فرمانده معظ��م كل قوا روز
يكش��نبه در ديدار جمعي از فرماندهان نيروي هوايي و
پدافندهواييارتش،بيعتتاريخيهمافرانباامامخميني
(ره) در  ۱۹بهمن  ۵۷را يكي از شگفتيسازيهاي مهم
و از عوامل اصلي پيروزي انقالب و همچنين نشاندهنده
خطاي محاس��باتي امريكاييها برش��مردند و گفتند:
الزمه استمرار حركت پرشتاب انقالب ،حضور مردم در
صحنه،كاروتالشبيوقفه،اتحادكلمهبهخصوصميان
مسووالن،اعتمادبهوعدهالهيوافزايشمولفههايقدرت
ملي در عمل است.
رهبر انقالب اسالمي همچنين قضاياي فضاحتبار اخير
امريكاوسقوطترامپراافولآبرو،قدرتوانتظاماجتماعي
و سياسي امريكا خواندند و با اشاره به اظهارنظر مقامهاي
اروپايي و امريكايي درباره برجام و تحريمها تأكيد كردند:
امريكاييهاواروپاييهاحقهيچگونهشرطگذاريندارند؛
زيرا تعهدات برجامي خود را نقض كردند و آن طرفي كه
بايد شرط بگذارد جمهوري اسالمي است زيرا به تعهدات
خودپايبندبود؛بنابراينايرانهنگاميبهتعهداتبرجامي
خود بازخواهد گشت كه امريكا همه تحريمها را در عمل
و نه در حرف يا بر روي كاغذ ،لغو كند و اين لغو تحريمها
مورد راستيآزمايي ايران قرار گيرد .اين ،سياست قطعي
و غيرقابل برگشت جمهوري اسالمي و مورد اتفاق همه
مسووالن است و هيچكس از آن عدول نخواهد كرد.
فرمانده كل قوا در اين ديدار حادثه ۱۹بهمن ۱۳۵۷را از
اياماهللخواندندوافزودند:جداشدنبخشمهميازارتش
و پيوستن آنها به امام و مردم شبيه معجزه بود زيرا تكيه
اصلي رژيم طاغوت به ارتش و ساواك بود و در نهايت از
آنجايي ضربه خوردند كه هيچ��گاه تصور نميكردند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي به خطاي محاسباتي عجيب
دولت دموكرات امريكا در آن زمان ،در ارزيابي ش��رايط
كشور و مردم نيز اشاره كردند و گفتند :امريكاييها به
ارتش شاهنشاهي بسيار اميدوار بودند و بر اساس اخبار
قطعي ،كودتايي را طراحي كرده بودند تا با دستگيري
سرانوپيشروانانقالبوبااستفادهازخشونتگسترده
عليهمردم،مانعسقوطرژيمشوندامايكيازعوامليكه
نقشهشيطانيآنهاراباطلكرد،حركتنيرويهواييدر
نوزدهمبهمنبود.
ايشانباتأكيدبراينكهخطايمحاسباتيامريكادرقبال
ايران ادامه دارد و همچنان درك و ش��ناخت صحيحي
از ملت اي��ران ندارند ،افزودند :ي��ك نمونه از اين خطاي
محاسباتي در فتنه  ۸۸بود كه رييسجمهور دموكرات
امريكا به خيال آنكه كار را تمام خواهد كرد ،رسماً از فتنه
حمايت كرد .رهبر انقالب اسالمي تحريمهاي بيسابقه
با هدف از پ��ا درآوردن ايران را نمونه ديگري از خطاهاي
محاس��باتي امريكا برش��مردند و گفتند :يكي از همان
احمقهاي درجه يك ،دو س��ال پيش گفته بود كه عيد
ژانويه ۲۰۱۹رادرتهرانجشنميگيريم.حاالآنشخص
خودش به زبالهدان تاري��خ رفته و رييس او هم با لگد و با
افتضاحازكاخسفيداخراجشدهاستاماجمهورياسالمي

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور ،هزينههاي قابل
قبول مالياتي در حوزه احداث ،توسعه ،تكميل و تجهيز
فضاهاي آموزش��ي و پرورش��ي را اعالم كرد.طبق اعالم
سازمانامورمالياتي،اميدعليپارساباصدوربخشنامهاي
اعالم كرده است كه براساس ماده ( )۲آييننامه اجرايي
بند (ج) ماده ۶۳قانون برنامه پنجس��اله شش��م توسعه
اقتص��ادي ،اجتماعي و فرهنگي موض��وع تصويب نامه
شماره/۱۲۱۳۴۷ت ۵۵۵۲۰هـ مورخ 23دي ماه1399
هياتوزيران،هزينههايكليهاشخاصحقيقيوحقوقي
غيردولتي در احداث ،توسعه ،تكميل و تجهيز فضاهاي
آموزشيوپرورشي،خوابگاههايشبانهروزيوسالنهاي
ورزشيوابستهبهوزارتآموزشوپرورشكهدرچارچوب
مصوباتشورايبرنامهريزيوتوسعهاستانانجامميشود،
پس از تاييد س��ازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس
كشوربهعنوانهزينهقابلقبولمالياتيمحسوبميشود.

ويژه
رييسبنيادمستضعفان:

تمام امالك غصبشده پهلوي
يگردد
به مردم بازم 

ايرانبهلطفخداوندسربلندايستادهاست.حضرتآيتاهلل
خامنهايباتأكيدبراينكهدرقبالدشمنومعيوببودن
دستگاهمحاسباتيآننبايدسادهانگاريكرد،خاطرنشان
كردند :عوامل ديگري نيز در موفق بودن حركت انقالب
اس�لامي موثر بودهاند كه عبارتند از كار و تالش ،حضور
مردم در صحنه و ايم��ان آنان به لزوم اين حضور ،اعتماد
بهوعدهالهيوطراحيهايمتقابل.رهبرانقالباسالمي
تأكيد كردند :با نشستن و تماشا كردن هيچ كاري پيش
نميرود.مسووالنباحضوردرميدانكاروعملوبااعتماد
به خدا ،دايماً مولفههاي قدرت ملي را افزايش دهند و در
عملتوليدقدرتكنند.ايشانيكيازمظاهرتوليدقدرت
را تقويت نيروهاي مسلح به تناسب اقتضائات منطقهاي
و بينالمللي برشمردند و با تجليل از رزمايشهاي اخير
افزودن��د :انجام چني��ن رزمايشهاي ب��زرگ و اعجاب
برانگيز ،آن هم در شرايط تحريم ،در واقع تأمين امنيت
ملي به دس��ت فرزندان كشور در نيروهاي مسلح كشور
و بس��يار افتخار آميز اس��ت .حضرت آيتاهلل خامنهاي
الزمه توليد قدرت در نيروهاي مسلح را عالوه بر تقويت
تجهيزات ،حفظ و ارتقاي روحيه ،ايمان و قدرت معنوي
نيروهادانستندوگفتند:خطايبزرگبرخيكشورهاي
منطقه اين است كه امنيت ملي خود را از بيگانگان طلب
ميكنند و با وجود ميلياردها دالر هزينه و تحقير شدن و
توهين شنيدن ،در نهايت در بزنگاهها امنيت آنها تأمين
نميشود؛ همانگونه كه در قضاياي چند سال قبل مصر
وتونسويادرسرنوشتمحمدرضاپهلويديديم.ايشان
در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نيز
گوش��زد كردند و افزودند :يكي از اشتباههاي بزرگ اين
است كه مرعوب قدرت دشمن شويم و يا در امور سياسي
و اقتصادي به دشمن اميد ببنديم .رهبر انقالب اسالمي
با تأكيد بر اينكه بناي ب��ر مبالغه درخصوص نيرو و توان

داخلي نيست ،خاطرنشان كردند :اما واقعيتهاي درون
را ببيني��م و آن را ارتقاء دهيم و بدانيم كه اگر با هرتواني،
مرعوبدشمنشويمازكارخواهيمافتاد.حضرتآيتاهلل
خامنهاي ،افرادي را كه در خصوص تواناييهاي امريكا و
برخي قدرتها ارزيابيهاي غيرواقعي دارند ،به قضاياي
اخيرامريكاارجاعدادندوافزودند:حوادثفضاحتباراخير
امريكا،مسائلكوچكينيستندونبايددرچارچوبافول
يكرييسجمهورنابابارزيابيشوندبلكهاينقضاياافول
آبرو،قدرتوانتظاماجتماعيامريكااست.
ايشانبااستنادبهاظهاراتصاحبنظرانبرجستهسياسي
امريكا گفتند :خود آنها ميگويند نظام اجتماعي امريكا
از درون پوسيده است و برخي سخن از دوران پسا امريكا
به ميان آوردهاند.رهبر انقالب اسالمي افزودند :اگر شبيه
قضاياي امريكا در هرنقطه ديگ��ر از دنيا به خصوص در
كشورهايي كه امريكا با آنها مش��كل دارد ،رخ داده بود،
آن را رها نميكردند اما امپراتوري خبري در دست آنها
اس��ت و تالش دارند تا ماجرا را تمامش��ده نشان دهند
درحاليكهقضيهتمامنشدهودنبالهداراست.ايشانعلت
دستپاچگي و سراسيمه بودن رژيمهاي وابسته به امريكا
درمنطقهبهخصوصرژيمصهيونيستيوياوهگوييهاي
اخير آنها را ترس و اضط��راب از واقعيت افول امريكا در
محيط بينالمللي و محيط داخلي دانس��تند.حضرت
آيتاهلل خامن��هاي در بخش ديگري از سخنانش��ان با
اشاره به اظهارات مقامهاي امريكايي و اروپايي در قضيه
تحريمها ،گفتند :اوالً در جمهوري اس�لامي هيچكس
گوششبدهكارمهملگوييهايافرادبدوناستحقاقدر
امريكاواروپانيست.ايشانافزودند:ثانياًبراساسمنطقو
استدالل ،امريكا و سه كشور اروپايي كه تعهدات برجامي
خود را زير پا گذاشتهاند ،حق تعيين شرط و شروط براي
برجامندارند.رهبرانقالباسالميتأكيدكردند:آنهاصرفاً

در يك برهه بسيار كوتاه در اول كار ،بعضي از تحريمها
را موقتاً تعطيل كردند اما بعداً تحريمها را برگرداندند و
حتي افزايش هم دادند ،بنابراين حق گذاش��تن شرط و
شروط ندارند.رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند :طرفي
كه حق دارد براي ادامه كار برجام شرط بگذارد ،جمهوري
اسالمي ايران است چرا كه از اول به همه تعهدات برجامي
خود عمل كرد ولي آنها تعهدات خ��ود را نقض كردند.
ايشان سياست قطعي ،غيرقابل بازگشت و عدولناپذير
جمهوري اس�لامي در خصوص برجام را كه مورد اتفاق
همه مسووالن كشور است ،به اين شكل بيان كردند :اگر
ميخواهند ايران به تعهدات برجامي خود برگردد بايد
امريكا تحريمها را در عمل و نه با زبان و يا روي كاغذ ،ك ً
ال
لغوكند،آنگاهپسازراستيآزماييصحتلغوتحريمها،
جمهوري اس�لامي به تعهدات برجامي خود باز خواهد
گشت.رهبر انقالب اسالمي مسووالن و دست اندركاران
امور كش��ور را به اتحاد كلمه و همصدايي توصيه موكد
كردند و گفتند :اتحاد كلمه مردم و همچنين مسووالن
عامل اصلي عبور از بس��ياري از مش��كالت در  ۴۲سال
گذشته بوده و اين هماهنگي و همصدايي بايد ادامه يابد.
فرمانده كل قوا ،نيروهاي مسلح را به ادامه توليد قدرت
توصيه و در پايان تأكيد كردند :به لطف خداوند و دعاي
حضرت ولي عصر (عج) فرداي ملت و كشور ايران ،قطعاً
به مراتب بهتر و باالتر از امروز خواهد بود.پيش از سخنان
رهبر انقالب اس�لامي ،امير سرتيپ نصيرزاده فرمانده
نيروي هوايي ارتش با بيان گزارش��ي از برنامههاي اين
نيرو در سال گذشته گفت :نيروي هوايي با سابقه حضور
اثرگذار خود در انقالب و حفظ دستاوردهاي آن ،امروز
با دس��تي پر از رويشهاي برخاسته از تفكر مقاومت و
آموزههاي مكتب شهيد سليماني ،با انگيزهتر از پيش
در مسير ارتقاي قدرت هوايي كشور گام برداشته است.

پيشنهادات جديد دولت به مجمع تشخيص مصلحت

گره از كار افايتياف باز ميشود؟

اقتصاد ايران در كنار مشكالت و معضالت داخلي كه با
آنهاروبهروست،درعرصهبينالمللنيزسهچالشمهم
پيشرويخودميبيند،چالشهاييكهدرصورتپيدا
شدن راهحلي براي آنها ،ميتوانند بخشي از مشكالت
اقتصادي در داخل كشور را نيز حل كنند و در غير اين
صورت سال  1400نيز مانند سه سال گذشته از نظر
دسترس��ي به منابع درآمدي و معيشت مردم ،سالي
پرفشار خواهد بود.
نخستينواحتماالمهمترينچالشموجودتحريمهاي
يكجانبهامريكاعليهاقتصادايراناست.درحاليكهدر
دولت يازدهم پس از ماهها مذاكره ،ايران و شش كشور
قدرتمند جهاني به توافقي براي حل مسائل مربوط به
انرژي هستهاي ايران رسيدند و برجام به اجرا درآمد،
در ارديبهشت سال  ،97دونالد ترامپ ،رييسجمهور
وقت امري��كا در اقدامي يك جانب��ه و بر خالف تمام
مقرراتوقواعدبينالملليازبرجامخارجشدوبارديگر
تحريمها عليه اقتصاد ايران موسوم به فشار حداكثري
را اجرايي كرد تا بار ديگر ايران را به ميز مذاكره بكشاند.
با وجود آنكه فشار شديدي از محل تحريمها به اقتصاد
ايران وارد شد ،ترامپ نتوانست به هيچ يك از اهداف
خود برس��د و با پايان دولت او و روي كار آمدن بايدن،
حاال دولت جديد امريكا از اين صحبت ميكند كه به
برجام باز خواهد گشت و تحريمها عليه ايران را كاهش
ميدهد .هرچند مشخص نيست برنامه دولت جديد
امريكا چه خواهد بود اما مقامات ايران به وضوح اعالم
كردهاند كه اگر امريكا ب��ه تعهدات خود عمل كرده و
تحريمهارالغوكند،ايراننيزبهبرجامبازخواهدگشت.
در كنار تحريمها ،در يك سال اخير بحران كرونا نيز در
فضاي بينالمللي اقتصاد چالشهاي جدي به وجود
آورده و در كنار محدوديت سفر ،تجارت را نيز بهشدت
كاهش داده است .اقتصاد ايران نيز مانند ديگر كشورها
از كرونا صدمه ش��ديدي ديد اما با گذشت حدود يك
سال واكسنها از راه رسيدهاند و ايران نيز مانند ديگر
كشورها در انتظار آغاز دور اصلي واكسيناسيون است.
در كنار اين دو بحران ،س��ومين موضوعي كه اقتصاد
ايران بايد براي آن چارهاي پيدا كند ،سرنوشت لوايح

هزينههاي قابل قبول مالياتي
آموزشي اعالم شد

افاي تي اف است .اين لوايح كه در سطح بينالمللي
همكاري دولتهاي براي مبارزه با پولشويي و فراهم
كردنشرايطبرايشفافيتاقتصاديرادنبالميكند،
در بسياري از كش��ورهاي جهان تصويب شده اما در
ايران مجمع تشخيص سال گذشته ،اعالم كرد كه اين
لوايح را تصويب نخواهد كرد .پس از گذشت حدود يك
سال با دستور مقام معظم رهبري بار ديگر بررسي اين
لوايح در دستور كار مجمع قرار گرفته و به نظر ميرسد
اينبار با جديت بيشتري بررسيها دنبال ميشود .در
هفتههايگذشتهصحبتهاييازسوياعضايمجمع
منتشر شده كه نشان ميدهد همچنان مخالفان اين
لوايح در مجمع صداي قوي دارند اما با توجه به شرايط
جديد احتمال تصويب اين لوايح بيشتر شده است .اگر
بنابرلغوتحريمهاباشد،ايراننيازبههمكاريبانكهاي
بينالمللي دارد و تصويب نشدن افاي تي اف ،ميتواند
استفاده ايران از اين فرصت را تحت الشعاع قرار دهد.
در همين راس��تا دولت تالش خود ب��راي تغيير نظر
مجمع را آغاز كرده است .لعيا جنيدي معاون حقوقي
رييسجمهورگفته:مننمايندهدولتبرايشركتدر
جلسات مربوط به لوايح  FATFدر مجمع تشخيص
هس��تم اما ديگر اعضاي [دولت كه به بحث] FATF

مرتبط هس��تند ،س��ر جاي خود همكاري ميكنند.
ما يك تيم چهار نفره هس��تيم كه هركدام وظيفهاي
داريم .جنيدي در رابطه با اينكه آيا تاكنون جلسهاي
در اين زمينه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام
و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت :من دو جلسه
رفتهام و قرار شد تقسيمبندي موضوعي صورت گيرد
و به ما ابالغ شود تا براساس آن ،اعضاي ذيربط دولت
حسب مورد در سطوحي كه الزم است شركت كنند و
توضيحات الزم را ارايه دهند .وي در پاسخ به اين سوال
كه آيا با توجه به عودت بررسي لوايح FATFبه مجمع،
مستندجديديبهمجمعارايهخواهدشد،تصريحكرد:
مفاد نامه رييسجمهور روشن بوده وگفته شده كه چه
پيشنهادات جديدي ارايه خواهد شد .براي مواردي كه
جزونگرانيهايمجمعتشخيصمصلحتنظاماست،
امكان دادن تحفظ جديد يا بيانيه تفصيلي پيشبيني
شده است.
معاون حقوقي رييسجمه��ور با بيان اينكه مدلي در
رابطه با مس��اله تحريم داده شده است ،گفت :ممكن
اس��ت دولت و مجمع از اين منظر اخت�لاف ديدگاه
داش��ته باش��ند كه آيا اين موضوع در شرايط تحريم
وضعيت ما را سختتر ميكند يا نميكند؟ من در يك

برنامه تلويزيوني توضيح دادم چرا اين اختالف ديدگاه
وجود دارد.جنيدي بيان كرد :براي تأمين نظر مجمع
تش��خيص مصلحت نظام ،راهكار جديد ارايه ش��ده
كه دقيقاً مربوط به همين دغدغه اس��ت و آن راهكار
بايد مورد مالحظه و بررس��ي قرار گيرد و نمايندگان
دولت بايد بتوانند حضور پيدا كرده و تبيين كنند .قب ً
ال
سواالتي كه داده شده بود را پاسخ داديم و عالوه بر آن
درجلساتمجمعصريحاًپيشنهادداديمكههرابهامي
وجود دارد يا هر اطالعات و مس��تنداتي ميخواهند
مشخصاً به ما اعالم كنند كه قرار شد اين كار صورت
گيرد تا براس��اس آن ،اطالعاتي كه مجمع ميخواهد
فراهم شود .ما منتظر هستيم موارد را بگويند .جنيدي
در رابطه با ارزيابي خود از بررسي مجدد لوايح FATF
در مجمع و اينكه آيا اين لوايح با اقبال مواجه ميشوند؟
خاطرنش��ان كرد :من نميخواهم گمانهزني كنم يا
قاطعانه بگويم اين طرف يا آن طرف ،اما در جلس��اتي
ك��ه رفتيم هم نظ��ر مخالف و هم نظ��ر موافق وجود
داشت .نامشخص بودن تكليف افاي تي اف حتي در
صحبتهاي محس��ن رضايي دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام نيز ديده ميشود .او گفته :بررسيهاي
مجمع در خصوص  FATFدر حال انجام است.نتايج
بررسيهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد
 FATFتا پايان اسفند اعالم ميشود.به نظر ميرسد
دليل اينكه مجمع مشخص شدن نتيجه بررسي لوايح
را تا پايان اسفند تعيين كرده ،مشخص شدن تكليف
تحريمها در دولت بايدن است .مجلس ايران به دولت
دو ماه زمان داده تا در صورت لغو نشدن تحريمها گامي
جديد اينبار در مسير كنار گذاشتن پروتكل الحاقي
بردارد و اگر بنا باشد بايدن تغييري در شرايط به وجود
بياورد ،احتماال نخستين نشانههاي آن در هفتههاي
آينده خود را نشان خواهد داد .اگر شرايطي فراهم شود
كهتحريمهاكناربروند،اوضاعمديريتكرونابهترشود
و لوايح افاي تي اف نيز تصويب ش��ود ،قطعا ميتوان
به بهبود شرايط در س��ال  1400اميد داشت اما باقي
ماندن ابهامها ،ميتواند اقتصاد ايران را در سال آينده
نيز درگير اما و اگرها نگه دارد.

رييس بنياد مستضعفان با تاكيد بر بازگرداندن تمام
امالك غصب شده توس��ط پهلوي به مردم گفت :هيچ
ديكتاتوريمثلپهلويبرايغصبامالكجنايتنكرد.
به گزارش خبرگزاري تس��نيم از ايالم ،سيد پرويز فتاح
در آيين اه��داي 100هزارمين س��ند از امالك غصب
شده توسط خاندان پهلوي به مردم با اشاره به برگزاري
اين مراسم در آستانه 22بهمن و همزمان با اياماهلل دهه
مبارك فجر اظهار كرد :ماهيت انقالب اسالمي ،عدالت
محوري بود و مردم از جور و س��تم پهلوي به ستوه آمده
بودند و خواسته مردم از انقالب ،رفع ظلم و تبعيض بود
وامامخميني(ره)همدقيقاباهمينخطمشي،انقالب
اسالميرادرايرانرقمزدند.رييسبنيادمستضعفانادامه
داد :مردم ايران ،امام را از جنس خودش��ان ديدند و براي
همينهمبهاوپيوستندچراكهكسيامامخميني(ره)را
به مردم تحميل نكرد و مردم خودشان راه امام را انتخاب
كردند.وي با تاكيد بر ضرورت ايستادگي بر آرمانهاي
امامراحلگفت:ماامروزبايدبهمبانيانقالببازگرديمو
ببينيمچقدربررويمبانيامامراحلايستادهايم؛چراكه
برايادامهاينمسيرراهيجزايستادگيبرسرآرمانهاو
مباني امامنداريموحقنداريم از آن مباني تخطيكنيم.
فتاح خاطرنش��ان كرد :اگر روزي برس��د كه ما از مباني
اصلي انقالب و امام راحل برگرديم ،بايد بدانيم كه مردم
باهيچكسعقداخوتنبستهاندوديگرپشتيبانيمردم
را نخواهيم داشت.وي افزود :صبوري امروز مردم با وجود
تمامي مشكالت اقتصادي ،تورم و مواردي از اين دست،
تنها به اين دليل است كه آنها به رهبر معظم انقالب دل
بستهاند و مباني انقالب اسالمي و امام راحل را در كالم و
عملايشانميبينند.فتاحبابياناينكهبنيادمستضعفان،
نخس��تين نهادي اس��ت كه با فرمان امام خميني (ره)
تاسيسشدگفت:تاسيسبنياديبهناممستضعفاندر
نخستينروزهايپسازانقالبيكمعنيبيشترندارد؛
اينكهانقالبوامامخمينيهدفيجزرسيدگيبهمردم
ومستضعفاننداشتهاند.رييسبنيادمستضعفانبااشاره
به لزوم عمل به آرمانهاي انقالب از س��وي مس��ووالن
گفت:امامخميني(ره)دروصيتنامهاشفرمود،نگذاريد
انقالبمحرومانازبينرود؛وصيتيكهعملبهآندرگرو
ايستادگيبرخطاماموعملبهمشيمعماركبيرانقالب
است.وي با اشاره به وضعيت معيشتي و فشار اقتصادي
ك��ه امروز بر م��ردم و محرومان وارد ش��ده گفت :بنياد
مستضعفان در اين شرايط با همه قوا ،در خدمت مردم
خواهدبودومامعتقديمتمامداراييهايبنيادمتعلقبه
مردم است و بايد به آنها بازگردانده شود.فتاح با اشاره به
بازگرداندن بيش از100هزار سند از اسناد مصادره شده
مردم توسط خاندان پهلوي به مالكان اصلياش گفت:
در اسناد ثبتي امالك رضاخان 44 ،هزار روستا و قصبه
به صورت شش دانگ به نام خاندان پهلوي زده شده بود
و امروز اين امالك با دستور مقام معظم رهبري از سوي
بنيادمستضعفانبهمالكاناصلياشبازگرداندهشدهوما
هيچ منتي براي بازگردان اين امالك نداريم.وي با بيان
اينكه امروز يكصد هزارمين سند از امالك غصب شده
توس��ط خاندان پهلوي به مالكان اصلياش واگذار شد
گفت :ما تا واگذار شدن آخرين سند به مالكان اصلي اين
امالك،اينمسيرراادامهميدهيموتصورميكنيمبخش
عمده اين امالك تا پايان 1400به مردم واگذار ميشود.
رييس بنياد مستضعفان خاطرنش��ان كرد :ارزش اين
امالك واگذار شده به نرخ امروز ،بيش از 10هزار ميليارد
تومان است و طوالني شدن روند بازگرداندن اسناد اين
امالك به مردم عمدتا به دليل زمان بر بودن و س��خت
بودن فرايند تفكيك اين اراضي اس��ت كه روال قانوني
نسبتازمانبريدارد.فتاحدرادامهباتاكيدبراحقاقحق
مردمدربنيادمستضعفانگفت:مابارهاگفتهايموامروز
هم تاكيد ميكنيم كه نسبت به حق مردم درباره امالك
بنيادمستضعفانكهدراختياربرخيافرادوارگانهااست
حساسيم و اگر فرد يا افرادي بدون اخذ مجوزهاي الزم و
پرداختحقوققانوني،اينامالكرادراختياردارند،حتما
طبق قانون برخورد الزم را براي پيگيري اين موارد انجام
خواهيم داد.به گفته وي تا امروز  11هزار پرونده توسط
بنيادمستضعفانبهقوهقضاييهارسالشدهاستوبنياد
مستضعفانپيگيراحقاقحقوقاينامالكاست.ويدر
ادامه س��خنانش با اشاره به جنايتهاي خاندان پهلوي
برايغصبامالكمردمگفت:هيچديكتاتوروطاغوتي،
به اندازه خاندان پهلوي براي غصب امالك و اموال مردم،
دستبهجنايتنزدوماباتبيينتاريخ،نبايداجازهدهيم
اين جنايتها ،توسط عدهاي به دست فراموشي سپرده
شود.رييس بنياد مس��تضعفان افزود :مردم امروز در
شرايطسختيهستندوبامشكالتبسياريمواجهند
ولينبايدبهواسطهاينمشكالت،اجازهدهيمبرخيها
درصددتطهيرخاندانپهلويبرآيندوكاريكنندكه
جنايتهايآنخاندانفراموششود.

اخبار
ادامه حمايت بانكها
در جبران آسيبكرونا

مصباحيمقدمكارشناساقتصاديدربارهپيشنهاد
برنامه س��ال آينده بانكها با احتمال باقي ماندن
بيماري كرونا ،گفت :ارايه تس��هيالت به شاغالن،
مساعدت به مستاجران و پوشش مالي نيازمندان
مورد تاكي��د اس��ت .غالمرض��ا مصباحيمقدم،
عضوسابق ش��وراي پول و اعتبار و كارشناس امور
اقتصاديدربارهحمايتهايبانكيكشوردرصورت
باقي ماندن بيماري كرونا در سال آينده ،به خبرنگار
ايبِناگفت:دولتجهتجبرانادامهشرايطكرونايي
بايد پرداختهايي ب��راي افرادي كه بر اثر وضعيت
پيش آمده بيكار شدند ،مدنظر قرار دهد .عالوه بر
اين مساله باز هم مشابه سال جاري براي مستاجران
به منظور تامين هزينه مسكنشان مساعدتي در
نظر گيرد و همانطور كه در س��ال جاري روي داد،
عمل كند .يعني۳۰يا ۵۰توماني كه در شهرستان و
تهران در نظر گرفته شده بود ،دوباره به مستاجران
پرداخت شود تا اجاره خانه خود را پرداخت كنند و
شرايط براي آنان تا حدودي قابل تحمل باشد.وي
در ادامه يادآور ش��د :نكته ديگر اين است كه دولت
بايدتسهيالتيبرايفعاليتهاييكهاشتغالراحفظ
ميكنند و در چنين شرايطي از تعديل نيرو پرهيز
دارند،مدنظرقراردهد.عالوهبراينمواردكمكهايي
بايد به صورت بالع��وض به خانوادههايي كه تحت
پوشش حمايت كميته امداد و بهزيستي قرار دارند،
انجام شود .خانوادههايي هم هستند كه شرايط آنان
اقتضاميكندتحتپوششقرارگيرندكهبنابراعالم
وزارت رفاه  ۷.۲ميليون نفر هستند ،بايد شناسايي
شده و مساعدتهاي الزم براي آنان در نظر گرفته
شود .موضوع فوق براي انجام حمايتها بسيار حائز
اهميت است .اين عضو سابق شوراي پول و اعتبار در
اينخصوصتصريحكرد:هرگونهفعاليتيكهبتواند
در چنين شرايطي اشتغال را افزايش دهد از جمله
كمك به مشاغل خانگي يعني مشاغلي كه اعضاي
خانواده بابت آن فعال ميشوند و نتيجه هم براي اين
گروه كسب درآمد و معيشت خواهد بود ،بايد مورد
توجه قرار گيرد.
به اين معنا كه نياز اس��ت تا به اين دس��ته از افراد
تس��هيالت پرداخت ش��ود و در كن��ار آن هم بايد
جهت فعاليت در فضاي مجازي مورد تشويق قرار
گيرند .ب��ه گونهاي كه حداكثر اس��تفاده از فضاي
مجازي براي آنان به كسب و كار و اشتغال بينجامد.
مصباحيمقدم ارزيابي خود را از كمكهاي امسال
نظام بانكي با وجود عدم توازن بازار سرمايه در تامين
مال��ي ،مثبت اعالم كرد و اف��زود :تامين منابع اين
تس��هيالت از جمله مواردي است كه در كنار تمام
مسائل مطرح شده ،بايد در نظر گرفته شود .هر قدر
كه امكان تامين منابع براي نظام بانكي فراهم باشد،
برداشتهاي افزايش اشتغال و كاهش تعديل نيرو
نيز بيشتر خواهد ش��د .اين نماينده سابق مجلس
شوراي اسالمي در ادامه تاكيد كرد :بانك مركزي
در كنار تمام اين موارد بايد مواظبت كند تا رش��د
نقدينگي مانند سال جاري اتفاق نيفتد و قيمتها
از ثبات برخوردار باش��د .آنچه مردم را بهشدت نه
تنها ناراحت ميكند ،بلكه به امان ميآورد ،افزايش
قيمتهاي ه��ر روزه يا هر هفت ه اس��ت .اين روزها
شاهديم كه مدام اتفاقاتي روي ميدهد كه مردم را
بهشدت ناراحت ميكند ،ريشه تمام اين بيثباتيها
هم رشد نقدينگي است.

چسبندگي قيمتها در بازار
پس از افت قيمت دالر

علي رضايي عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با
اشاره به چس��بندگي قيمتها در بازار پس از افت
نرخ ارز ،گفت :كاال به ميزان نياز بازار بايد توليد شود.
علي رضايي در گفت و گو با ايبِنا ،درباره محدوديت
عرضهارزوانباشتنقدينگيبهعنوانداليلافزايش
قيمتها و تورم اظهار كرد :براي عبور از اين موانع
در سال آينده ،سياستهاي پولي و مالي كشور بايد
مورد تجديد نظر قرار گيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت اس��تفاده از سياس��تهاي
صحي��ح در بازار ادامه داد :نكت��هاي كه وجود دارد
اين اس��ت كه سيستم بانكي كش��ور بايد از توليد
بدون پشتوانه پول خودداري كند .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس در پاس��خ به اين سوال كه آيا هر
چقدر نرخ ارز كاهش يابد بايد منتظر افت قيمتها
باشيم؟ ،گفت :وقتي دورنماي كلي به اين صورت
اس��ت كه اگر قيمت ارز كاهش يابد ،قيمت س��اير
اجناس هم بايد كاهش يابد در اين صورت اين شكل
و ش��مايل كلي بازار است ،زيرااين اتفاق يك جنبه
رواني به همراه دارد.رضايي تصريح كرد :مش��كلي
كه در اقتصاد ما وجود دارد چس��بندگي قيمتها
است اين اتفاق باعث شده با توجه به كاهش قيمت
ارز ،قيم��ت اجناس كاهش پي��دا نكند.وي تاكيد
كرد :موضوع بع��دي كه نميگذارد قيمت اجناس
نزولي باشد اين است كه عرضه با تقاضا همخواني
ندارد ،يعني كاال به اندازه توليد نميش��ود تا بتواند
پاس��خگوي بازار باش��د ،از اينرو شايد به سختي
قيمت نزولي شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت :بايد تالش
كنيم كه پايه و اس��اس اقتصاد كش��ور در توليد و
اشتغال به چرخه اصلي خود بازگردد تا بازار هم به
يك سر و سامان اصلي برسد .به ويژه در اقتصادهاي
نوظهور همانند كشور ما كه در حال حركت از جهان
سوم به سمت صنعتي شدن هستند با مشكالتي
مواجه هس��تند.رضايي در پايان گف��ت :برخي از
اظهارنظرهاي مسووالن به جاي آنكه كمك كننده
بازار و ش��يب نزولي باش��د نتيجه عك��س دارد به
عبارتي پس از برخي صحبتها بازار واكنش منفي
نشان ميدهد از اينرو بايد اقدامات از پايه صورت
بگيرد كه اگر ن��رخ ارز كاهش يافت قيمت اجناس
هم كاهش يابد.

بانك و بيمه
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رشد پول شامل اسكناس و حساب جاري و ديداري دو برابر رشد شبه پول بوده است

افزايش تمايل به نگهداري پول نقد بهجاي سپردههاي بانكي

رشد  ۱۷،۸درصدي داراييهاي خارجي بانك مركزي
گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
تغييراتحجمپولوشبهپولدرپايانآذرماه ۹۹نشان
ميدهد كه رشد پول شامل اسكناس و حساب جاري و
ديداري دو برابر رشد شبه پول بوده است و اين موضوع
نشاندهنده افزايش تمايل مردم به نگهداري پول نقد
به جاي سپردههاي بانكي است تا براي خريد و فروش و
سرمايهگذاري در بازار ارز و طال ،خودرو ،مسكن ،سهام
و ...استفاده شود.
جديدترين گزارش بانك مرك��زي از روند نقدينگي
در پايان آذرماه نش��ان ميدهد حجم پول و شبه پول
در اين مدت با افزايش همراه بوده است.بر اين اساس
در بخش متغيرهاي عمده پول��ي و اعتباري در پايان
آذرماه  ،۱۳۹۹نقدينگي با رشد  ۲۶.۶درصدي نسبت
به اس��فند  ۹۸به رقم  ۳۱۳۰۰.۲ه��زار ميليارد ريال
رسيده است .اين ميزان از نقدينگي بر حسب اجزاي
تشكيلدهنده شامل پول و شبه پول ميباشد كه در
بخش پول ،دو زير مجموعه «اسكناس و مسكوك در
دست اشخاص» و «سپردههاي ديداري» را داريم كه
در پايان آذرم��اه  ،۹۹هر كدام به ترتيب با افزايش  ۵و
 ۵۱درصدي نسبت به اسفند  ۹۸مواجه شدهاند و به
ارقام  ۶۴۲.۲و  ۵۵۲۸.۱هزار ميليارد ريال رسيدهاند.
بنابراين حجم پ��ول در پايان آذرماه س��ال جاري به
 ۶۱۷۰هزار ميليارد ريال رس��يده است كه نسبت به
اسفند سال قبل ۴۴.۴ ،درصد رشد دارد .همچنين در
بخش شبه پول با زيرمجموعههاي مختلفي همچون
قرض الحسنه پس انداز ،كوتاهمدت ،يك ساله ،دو ساله
و سه ساله مواجه هستيم كه در اين بخش ،حجم شبه
پول در پايان آذرماه  ،۹۹با رشد  ۲۲.۹درصدي نسبت
به اس��فندماه  ،۹۸به رقم  ۲۵۱۲۹هزار ميليارد ريال
رسيده است.
بانك مركزي گ��زارش خالصه داراييها و بدهيهاي
خود در آذرماه را منتشر كرد كه بر اين اساس ،ميزان
داراييهاي خارجي آن با رشد  ۱۷.۸درصدي همراه
بود .براساس اين آمارها ،بهطور كلي داراييهاي بانك
مركزي در آذر ماه امسال  ۹۲۳۹.۹هزار ميليارد ريال
بود ك��ه اين ميزان در آذر ماه  ۹۸رق��م  ۷۶۸۴.۰هزار
ميلياردرياليراثبتكردوحاكيازرشد ۲۰.۲درصدي
است .داراييهاي خارجي بانك مركزي در آذر ماه ۹۹
به  ۵۸۲۴.۶هزار ميليارد ريال رس��يد كه رشد ۱۷.۸
درصديرانسبتبهآذرماهسالگذشتهبهثبترساند.
ميزانداراييهايبانكمركزيدرآذرماهامسالنسبت
به اسفند  ۹۸هم با رشد  ۸.۶درصدي همراه بود.
همچنين اسكناس و مسكوك در دست بانك مركزي
به عنوان داراييهاي آن ،در آذر ماه امس��ال  ۸.۸هزار
ميليارد ريال و در مدت مشابه سال گذشته  ۲۲.۷هزار
ميليارد ريال بود كه ب��ا كاهش  ۶۱.۲درصدي مواجه
شد .بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز در آخرين
آمارها يعني آذر ماه س��ال  ۹۹ح��دود  ۱۴۷۷.۹هزار
ميليارد ريال به ثبت رسيده كه به نسبت آذرماه سال
 ۹۸رشد بيش از  ۳۰درصدي را داشت .اين ميزان در
آذرماه سال گذشته ۱۱۱۳.۳ ،هزار ميليارد ريال بود.
براساس اين گزارش ،همچنين بدهي بانكها به بانك
مركزي در آذرماه امسال به نسبت سال گذشته رشد
 ۱۳.۹درصد رشد داش��ت .اين ميزان در آذرماه سال
گذشته ۱۱۱۳.۹،هزار ميليارد ريال و در آذر ماه امسال
 ۱۲۶۸.۴هزار ميليارد ريال به ثبت رسيد.

امنيت و سرعت بيشتر با حذف
فيزيك كارت از تراكنشها

بانك مركزي در ادامه برنامههاي خود براي توسعه
بانكداري ديجيتال ،سراغ حذف تدريجي استفاده
از فيزي��ك كارت خريد رفته اس��ت .اواخر مهرماه
امسال بود كه مهران محرميان معاون فناوريهاي
نوين بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني اظهار
داش��ت :به دنبال پروژهاي هستيم تا كارت بانكي
فيزيكي حذف ش��ود و روي موبايل ق��رار گيرد و
ديگر نيازي به حمل آن نباش��د .حال روز گذشته
رييس كل بانك مرك��زي خبر از رونمايي از پروژه
استفاده از موبايل براي انجام تراكنشهاي خريد در
فروشگاهها داد .اقدامي كه تحول اساسي در شبكه
خريد و ارايه خدمات به مردم در بر خواهد داشت.
اين رويكرد جديد در نظام بانكي كشور ،در كنار
مزاياي مختلف در نظام بانك��ي ،ميتواند گامي
موثر و مفيد در عصر كرونا براي س�لامت مردم
باشد .زيرايكي از راههاي شيوع و انتقال ويروس
كرونا ،در بستر اس��تفاده از اسكناس و همچنين
كارتهاي بانكي بين مشتري و فروشنده است.
اما با استفاده از موبايل براي انجام تراكنشهاي
خريد ،رد و بدل ش��دن كارت بين اف��راد از بين
خواهد رفت و در نتيجه به كنترل شيوع بيماري
كوويد ۱۹كمك شاياني خواهد كرد.

توزيع ايران چكهاي ۱۰۰هزار
و اسكناس  ۱۰هزاري

رشد بدهيهاي بانك مركزي
در بخ��ش بدهيهاي گ��زارش بان��ك مركزي نيز
شاهد  ۷۲۶هزار ميليارد بدهي به صورت اسكناس
و مسكوك براي آذرماه امسال هستيم كه به نسبت
مدت مشابه سال  ۹۸رشد  ۱۱.۳درصدي را تجربه
كرد .از اين ميزان ۶۴۲ ،ه��زار ميليارد ريال آن در
دست اش��خاص و  ۷۵.۰هزار ميليارد ريال هم نزد
بانكهاست.
همچنين  ۳۳۵۸هزار ميليارد ريال ميزان س��پرده
بانكه��ا و موسس��ات اعتباري در آذر ماه امس��ال
ثبت شد كه در مقايسه با  ۲۵۱۲هزار ميليارد ريال
آذرماه سال گذشته ،رشد  ۳۳.۶درصدي را به ثبت
رساند .س��پردههاي بخش دولتي نيز در اين مدت،
 ۱۳۵۴هزار ميليارد ريال كه رش��د  ۵۶.۴درصدي
را تجربه كرد.
براساس اين گزارش ،بدهيهاي ارزي بانك مركزي
 ۱۹۸۶.۳هزار ميليارد ريال و اين ميزان در آذر ماه
سال گذشته ۱۸۷۲ ،هزار ميليارد ريال بود كه رشد
 ۶.۱درصدي را داش��ت .ميزان داراييهاي خارجي
بانكه��اي تجاري در آذرماه س��ال ج��اري بالغ بر
 ۸/۱۳۱۶هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت
مشابه سال قبل ۸/۱۵۱ ،درصد رشد نشان ميدهد.
بر اساس گزارش «گزيدههاي آماري بانك مركزي»،
وضعيت خالصه داراييه��ا و بدهيهاي بانكهاي
تجاري در ش��هريور س��ال جاري نسبت به دو سال
گذشته نش��ان ميدهد كه در مجموع در سه سال
گذش��ته ميزان داراي��ي بانكهاي تج��اري چقدر
بوده اس��ت .اين بانكه��ا چه اندازه اس��تقراض از
بانك مركزي داش��تهاند ،به چه ميزان تسهيالت به
بخشهاي دولتي و غير دولتي دادهاند و چقدر از اين
پولها بازگشته است.

خالصه داراييهاي خارجي
بانكهايتجاري
بر اساس اين گزارش ،داراييهاي خارجي بانكهاي
تجاري در آذرماه امسال ،بالغ بر  ۸/۱۳۱۶هزار ميليارد
ريال بوده است .رقمي كه در مدت مشابه سال گذشته
به مي��زان  ۰/۵۲۳هزار ميليارد ريال بوده كه نش��ان
ميدهد در س��ال  ،۹۹ميزان داراييهاي خارجي اين
بانكها حدود ۸/۱۵۱رشد داشتهوافزايشيافتهاست.
وضعيت اسكناس و مسكوكات
بانكهايتجاري
بر پايه اين گزارش ،ميزان اس��كناس و مس��كوكات
بانكهاي تجاري در آذرماه س��ال جاري  ۲/۲۳هزار
ميليارد ريال اعالم ش��ده كه نس��بت به مدت مشابه
آن در سال گذشته كه  ۹/۳۳هزار ميليارد ريال بوده،
 ۶/۳۱درصد افت داش��ته اس��ت .در حالي كه ميزان
اسكناسومسكوكاتدرآذرماهسال ۹۷هم ۸/۳۶هزار
ميليارد ريال گزارش شده ،بنابراين ميزان اسكناس و
مس��كوكات بانكهاي تجاري هر ساله با اندكي افت
همراه بوده اس��ت .در آذرماه س��ال  ۹۷ميزان سپرده
بانكهايتجارينزدبانكمركزي ۴/۴۰۳هزارميليارد
ريال بوده كه اين رقم در آذرماه سال ۹۸به ۶/۵۰۸هزار
ميليارد ريال افزايش يافته است .در سال جاري نيز در
مدت مشابه به رقم  ۳/۶۴۳هزار ميليارد ريال رسيده
و بدين ترتيب رشد  ۵/۲۶درصدي را نشان ميدهد.
ميزان بدهي بخش دولتي
به بانكهاي تجاري
بر اس��اس اين گزارش ،مي��زان بدهي بخ��ش دولتي به
بانكهايتجاريدرسالجاري ۲/۱۰۸۵هزارميلياردريال
به ثبت رسيده كه درصد تغيير ميزان بدهي بخش دولتي

در سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل حاكي از
يبخشدولتيبهبانكهايتجارياست.
افزايش ۷/۳۹بده 
ميزان بدهي بخش غير دولتي
به بانكهاي تجاري
ميزان بدهي بخش غير دولتي در آذرماه سال جاري
 ۱/۳۴۳۳هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم نس��بت
به مدت مشابه در س��ال گذشته رشد  ۹/۳۶درصدي
را ثبت كرده است .ميزان بدهي بخش غير دولتي در
آذرماه سال ۱/۱۹۹۶،۹۷هزار ميليارد ريال ثبت شده
كه همين رقم در سال ۹/۲۵۰۶،۹۸هزار ميليارد ريال
بوده اس��ت .اين گزارش حاكي است كه سپردههاي
بخش غيردولتي در بانكهاي تجاري طي آذرماه سال
جاري ۷/۵۸۷۳ ،هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزايش  ۷/۳۳درصدي داشته
است .ميزان اين سپردهها در سال  ۴/۳۴۵۶ ،۹۷هزار
ميليارد ريال ثبت شده است.
بدهي به بانك مركزي
بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي نيز در آذرماه
امسال به  ۹/۹۱هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به
آذر ماه سال  ۹۸رشد  ۸/۱۱۱درصدي به دنبال داشته
است .ميزان وامها و سپردههاي ارزي در سال جاري
 ۳/۱۱۸۰هزار ميليارد ريال گزارش ش��ده كه نسبت
به مدت مشابه در سال  ۹۸رش��د  ۵/۱۶۳درصدي را
نمايش ميدهد .الزم به ذكر است كه اين رقم در سال
 ۹۷معادل ۰/۴۳۸هزار ميليارد ريال به ثبت رسيده كه
در مقايسه با مدت مشابه آن در سال  ۹۸كه به ميزان
 ۹/۴۴۷بوده اس��ت تغيير زيادي نداش��ته و تغييرات
محسوس در ميزان وام و سپردههاي ارزي در سال ۹۹
اتفاق افتاده است.

اعطاي پروانه فعاليت  ۵استارتاپ در حوزه كارگزاري بيمه

تحولدر صنعت بيمه با ورود استارتاپها به خدمات آنالين و فروش بيمه

گروه بانك و بيمه|
شركتهاي بيمه نيز مانند ساير فعاليتهاي اقتصادي و
كس��ب وكارها ،با رشد فناوريها ،شبكههاي اجتماعي و
اطالعرساني،شبكههايمجازيو...برايبازاريابيوفروش
بيمه و معرفي خدمات بيمهاي از خدمات نوين بيمهاي،
فناوريهاي روز اس��تفاده ميكنند و م��ردم نيز به جاي
مراجعه به شعب شركتهاي بيمه ،از طريق الكترونيكي
و شبكههاي مجازي يا نرمافزارها و استارتاپها با خدمات
بيمهايآشناميشوندودرخواستپرداختبيمهميكنند
و از خدمات بيمه اس��تفاده ميكنند و شركتهاي بيمه
نيز بيمه نامهها را به مردم ارايه داده و حتي ش��رايط براي
پرداخت اقساط خدمات بيمهاي نيز در سطح گستردهاي
فراهم شده است .براين اساس ،شركتهاي بيمهاي براي
كاركنانخود،نمايندگيها،استارتاپهاو...نهتنهاخدمات
آموزشيومعرفيمحصوالتنوينرادرنظرگرفتهاندبلكه
برايمعرفيبهمردمومراجعاتمردمنيزبرنامههاييرادر
نظر گرفتهاند .روز يكشنبه اعالم شد كه در اين زمينه پنج
استارتاپفعالدرحوزهكارگزاريبيمهآنالينپروانهفعاليت
خود را از دست معاون علمي و فناوري رييسجمهوري و
رييسسازمانبيمهمركزيدريافتكردند.مراسماعطاي
پروانهاستارتاپهايكارگزاريرسميآنالينبيمهباحضور
سورنا س��تاري معاون علمي و فناوري رييسجمهوري،
عليرضاسليمانياميريرييسكلبيمهمركزيوجمعي
از استارتاپهاي فعال در حوزه خدمات بيمه برگزار شد.
سورنا ستاري معاون علمي وفناوري رييسجمهوري در
اين مراس��م با بيان اينكه تحول اساسي در حوزه بيمه به
كمكاستارتاپهارخدادهاست،گفت:باهمكارينزديك
بيمه مركزي و معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
تحولي جدي و ارزشمند در حوزه خدمات بيمه و با كمك
استارتاپهامحققشدهاست.
وي ،با بيان اينكه توس��عه ،مفهومي فرهنگي و مستلزم
ترويجوهمكاريتماميبخشهابرايحمايتشركتهاي

رويداد

دانشبنيان و خالق است ،ادامه داد :در روزهاي نخست
تصور ميكرديم مفهوم توس��عه و تحول سخت افزاري
است،اماديرينپاييددريافتيمكهتوسعهامرينرمافزاري
است .ضرورتهايي مانند حمايت از كاالي ايران ساخت،
حمايت از كارآفرين داخلي شركتهاي خالق و اهميت
بخشيدن به داراييهاي فكري ،ضرورتي فرهنگي است
و بايد فرزندانمان را با فرهنگسازي و ترويج ،به نوآوري و
اقتصاد دانشبنيان ،توجه دهيم.
ظرفيت ورود بيش از  ۸۰استارتاپ
به جمع كارگزاريهاي آنالين بيمه
همچنين غالمرضا سليماني اميري مديرعامل سازمان
بيمه مركزي با بيان اينكه در س��الهاي اخير تحوالت
مثبتي در اس��تفاده از فناوريهاي نوي��ن براي دريافت
خدمات بيمه صورت گرفته اس��ت بيان كرد :با حمايت
معاونت علمي و فناوري رياس��تجمهوري در راستاي
س��اماندهي و نظارت بر فعاليت استارتاپهاي بيمهاي،
تقويت و توس��عه ش��بكه فروش و نيز تهيه پيشنويس
مقررات براي فعاليتهاي اس��تارتاپي ،گامهاي مثبتي
برداشته ش��ده است.وي با اش��اره به حمايت از فعاليت
استارتاپهاي كارگزاري رسمي بيمه به صورت برخط
گفت:تعدادقابلتوجهيكارگزاريبيمهدركشورفعاليت
ميكند كه امكان مقايسه ميان قيمتها و خدمات براي
مشتريان ،بازاريابي و فروش آنالين نمايندگان را فراهم
ميكنند.س��ليماني اميري با تاكيد براينكه تسهيالتي
براي كارگزاران استارتاپي بيمه در نظر گرفته شده است،
افزود :تسهيل شرايط ورود به عرصه استارتاپهاي بيمه
زمينه را ب��راي خدمات برخط فراهم خواهد كرد.رييس
كل بيمه مركزي ،با اش��اره به صدور پنج پروانه فعاليت
براي كارگزاريه��اي آنالين بيمه گفت :پروانه كارگزاري
بيمهبرخطارايهشدكهازاينميان ۲۰تقاضابهدليلحائز
شرايط نبودن از چرخه بررسي خارج شدند .از ميان۸۰

تقاضاي باقيمانده ۱۴مورد تاييديههاي اوليه را دريافت
كردندوهشتتقاضادرمرحلهرفعنواقصپروندههستند،
اين در حالي اس��ت كه امروز  ۵كارگ��زاري آنالين بيمه
پروانههاي فعاليت خود را دريافت ميكنند .رييس كل
بيمه مركزي بيمه ،از گردش مالي قابل توجه اين صنعت
و نقش نوآوري اس��تارتاپها در افزايش سهم كشورمان
گفت ۲۵:هزار ميليارد دالر دارايي شركتهاي بيمهاي در
سطح جهان و ۲۰هزار ميليارد دالر حجم سرمايهگذاري
در اين صنعت اس��ت .با توجه به اينكه بايد ضريب نفوذ
صنعت بيمه در توليد ناخالص ملي را تا پايان برنامه ششم
توسعه به ۷درصد برسانيم و اين ميزان در حال حاضر۲.۶
درصد است ،استارتاپها و شركتهاي فناور ميتوانند در
تحقق اين مهم اثرگذار باشند .براساس اين گزارش ،بيمه
به عنوان يكي از بزرگترين صنايع خدماتي وارد دنياي
فناوري شده است و كارگزاريهاي بيمه به عنوان بخشي
جدايي ناپذير از اين زنجيره در ارايه خدمات مطلوب به
جامعهايفاميكند.برهميناساسباتفاهمميانمعاونت
علمي و فناوري رياستجمهوري و سازمان بيمه مركزي
زمينه براي ورود اس��تارتاپهاي آنالي��ن به حوزه بيمه
فراهم شده است.

استارتاپها تحول بيمه را ممكن ميكنند
معاون علمي و فناوري رييسجمهوري ،استارتاپهاي
آنالينحوزهماليوبانكيرانمونهموفقيازخدماتارزنده
استارتاپها براي جامعه دانست و افزود :فينتكها امروز
به خوبي جاي خالي خدمات در دسترس و كارآمد مالي
را پر كردهاند و با ميليونه��ا تراكنش روزانه بدون خطا،
ارزشگذاري و اعتماد به اس��تارتاپها را به خوبي پاسخ
گفتند.كسبوكارهايسنتيبيمهنيزبايداستارتاپهاي
خالق نوآور و فعال اين حوزه را حمايت كنند.
وي با بيان اينكه اس��تارتاپهاي ح��وزه بيمه خدمات
را كارآم��د و در دس��ترس ميكنند ،ادام��ه داد :به مدد

استارتاپها زمان دسترسي آسان به خدمات مورد نياز
ارزان و كارآمد رسيده است .رييس بنياد ملي نخبگان ،با
اشاره به نقش دانشگاهها در تربيت جامعهاي تحولآفرين
و نوآور گفت :نقش و رسالت دانشگاهها از ابتداي راهشان،
تحول آفريني و تغيير در جامعه بود ،اما دانش��گاهي كه
نتواند با جامع��ه پيراموني خود ارتباطي اثربخش برقرار
كند نميتواند ايفاگر چنين نقشي باشد .بنابراين ،براي
رس��يدن به جامعهاي خ�لاق و نوآور ،دانش��گاهها بايد
نقش راهبردي خ��ود يعني تربيت جامعه نوآور و حامي
خالقيت را ايفا كنند .وي با تاكيد بر اينكه بايد با حمايت
از اين استارتاپها راه به بازار رسيدن ايدههاي نوآورانه را
هموار كنيم ،ادامه داد :نميتوان راه نوآوري را س��د كرد
و انتظار داش��ت جوانان خالق كش��ور در كشور ماندگار
ش��وند .بايد با حمايت از نوآوريها ،خدمات دس��ترس
پذير ،كارآم��د و ارزان را ارمغان جامعه كرده و راه را براي
ايجاد اشتغال نوآورانه هموار كنيم .معاون علمي و فناوري
رييسجمهوري با اشاره به تنوع ظرفيتهاي استارتاپي
در حوزه بيمه عنوان كرد :بيمه كاالهاي دانش بنيانيكي
از محورهايي است كه معاونت علمي و فناوري آمادگي
دارد از استارتاپهاي بيمهاي فعال در اين زمينه حمايت
كند .وي تاكيد كرد :اگر بخواهيم توس��عه استارتاپها
را محقق كني��م ،بايد به دنبال ابزاره��اي نوين حمايت
مادي و معنوي باش��يم .صحيحترين راه حمايت مالي از
استارتاپها ،سرمايهگذاري خطر پذير است .در همين
راستا  ۱۳صندوق س��رمايهگذاري خطرپذير با معاونت
علمي وفناوري رياستجمهوري در بورس حضور دارند.
ستاري با بيان اينكه بيمههاي سرمايهگذاري ،با پوشش
س��رمايهگذاري خطرپذير آن را ب��ه عنوان يك فرهنگ
ترويج كنند ،افزود :بيمههاي سرمايهگذاري استارتاپها
و سرمايهگذاري خطرپذير آهنگهاي قديمي و ريشهدار
اين نوع سرمايهگذاري ،فرهنگ غني و ريشهدار اين نوع
سرمايهگذاري را احيا و بار ديگر ترويج كنيم.

رييس س��ازمان توليد اس��كناس و مسكوك ،از
آغاز توزي��ع ايران چكهاي ۱۰۰ه��زار توماني و
اسكناسهاي ۱۰هزار توماني جديد از امروز خبر
داد .امير شكري در جمع خبرنگاران گفت :طبق
اعالم بانك مركزي ،ايران چك  ۱۰۰هزار توماني
و اس��كناس  ۱۰هزار توماني ب��ا طراحي جديد از
فاكتورهاي امنيتي باالتري برخوردار اس��ت .وي
افزود :بانك مركزي به منظور اجراي طرح حذف
چهار صفر از پول مل��ي در آينده اقدام به كمرنگ
كردن چهار صفر از اين اس��كناسها كرده است.
طبق اعالم بان��ك مركزي ،برخ��ي خصوصيات
امنيتي ايران چك و اس��كناس جديد مش��تمل
بر واتر مارك س��ه بعدي ،الكتروتايپ ،فايبرهاي
نامرئي فلورسنتي چند رنگ ،نخ امنيتي با ويژگي
تغيير طيف ،چاپ نوري مغناطيسي و نوار طاليي
درخش��ان اس��ت كه احراز اصالت را براي عموم
مردم تس��هيل ميكند .سه اسكناس جديد ،هزار
توماني ۲ ،هزار توماني و پنج ه��زار توماني امروز
در بانك مركزي رونمايي ش��د .اين اس��كناسها
داراي ظاهري متف��اوت و ويژگيه��اي امنيتي
باالتر در مقايسه با اس��كناسهاي قديمي است.
رييس سازمان توليد اسكناس و مسكوك در جمع
خبرنگاران در اين باره افزود :همه اس��كناسهاي
جديد در اندازههاي مس��اوي چاپ خواهد شد و
ب��راي اجراي طرح حذف چهار صف��ر از پول ملي
در آينده در اس��كناسهاي جديد نيز چهار صفر
ارقام اس��كناس كم رنگ چاپ شده است.در اين
اس��كناسها از تصوير نمادهاي مل��ي و مذهبي
استفاده ش��ده اس��ت .توزيع اين اسكناسها نيز
بهزودي آغاز خواهد شد.

ويژه
منافع ملي
به عنوان مهمترين اصل
معاوناولرییسجمهوردرجمعنخبگانکرمانشاه
با تأکید بر اینکه ایران ،جمهوری اس�لامی ،منافع
ملی و مصلحت ملی مهمتری��ن اصول پیشروی
ملت ایران هس��تند ،گفت :هرگاه احساس کردیم
که ایران در خطر است باید صرف نظر از هر موقعیت
و جایگاه یا حزب و جریانی ،تالش کنیم و نگذاریم
ایران ،جمهوری اس�لامی ،منافع ملی و مصلحت
ملی دچار آسیب ش��ود .دکتر جهانگیری با اشاره
به سرنوشت برخی از کشورها که ذیل فصل هفتم
منشور س��ازمان ملل قرار گرفته اند ،تصریح کرد:
نمونه این کشورها عراق و لیبی هستند که اجماعی
جهانیعلیهآنهاشکلگرفتوبهعنوانکشورهایی
کهمخلنظموامنیتجهانیهستندمعرفیشدند.
معاون اول رییس جمه��ور ادامه داد :پس از خروج
ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ،کشور
در همه زمینه ها موفقیت هایی داش��ت که نباید
آن را دس��تکم بگیریم .این دستاوردها متعلق به
جریان اصالحطلب ،اصولگرا یا جریان دیگری نبود
بلکه دستاورد نظام جمهوری اسالمی است .معاون
اول رییس جمهور با اش��اره به اینکه مطالبه مردم
در مقطع فعلی عبور از دو مشکل ناحق و ناخواسته
تحریم و کرونا اس��ت ،گفت :من روزنه های امید را
می بینم و معتقدم باید تالش کرد تحریم ها را بیش
از پیش بی اثر کرد .باید روی مس��ائل اصلی کشور
اجماع داشته باشیم و س��رافرازانه اعالم کنیم که
توانسته ایم در این جنگ اقتصادی تاب آوری کنیم
و در مقابل دش��من بایستیم .دکتر جهانگیری در
پایان سخنان خود در خصوص مباحث مطرح شده
پیرامون حضور زن��ان در جامعه گفت :ما در دولت
تالش کردیم جایگاه و حقوق زنان را افزایش بدهیم
البتههنوزبانقطهمطلوبفاصلهداریم.درایندولت
زنسفیراهلسنتانتخابشدوباایستادگیدولت
قانون اختصاص 30درصد از مدیریت کشور به زنان
تصویب شد که تا امروز  26درصد از این مدیریت به
زنان کشور رسیده است .همه مردم باید باور کنند
زنان قادر هستند مدیریت کالن کشور را به عهده
بگیرندوخوبعملکنند،آنهاحتیدردستگاههای
فنینظیرمدیریتصنایعپتروشیمیویاهواپیمایی
کشور نیز عملکرد درخشانی از خود نشان دادند.

بازارسرمايه
بازگشتتعادلبهبورسباتصميمات
جديد شوراي عاليبورس

ماشااهلل عظيمي ،عضو شوراي عالي بورس در گفتوگو
با ايرنا گفت :در جلسه روز گذشته شوراي عالي بورس،
تصميمات مثبتي اتخاذ شد كه ميتواند بر تغيير مسير
معامالت بازار به س��مت روند صعودي تاثيرگذار باشد.
وي با بي��ان اينكه اكنون همه تالش مس��ووالن حاضر
در بازار س��رمايه و اعضاي شوراي عالي بورس در جهت
بهبود بخشيدن روند معامالت بازار سهام و كاهش ضرر
و زيانهاي احتمالي سهامداران است ،افزود :تصميمات
اتخاذ شده در جلسه شوراي عالي بورس ميتواند كمك
كننده به سهامداران خرد باش��د .عظيمي تاكيد كرد:
اميدواريمتغييراتجديداعمالشدهبتواندمعامالتبازار
رابهتعادلبرساندوسهامدارانراازنگرانيرونداصالحي
پرشتاب ش��اخص بورس خارج كند .عضو شوراي عالي
بورساظهارداشت:باوجودريزشسنگينيكهشاخص
بورستجربهكردهاستامابهنظرميرسدهمچنانبازار
سهام در مقايسه با ساير بازارهاي سرمايهگذاري بازاري
مناسب ،قابل اعتماد و مفيد براي سرمايهگذاري باشد.
وي با اش��اره به داليل تاثيرگذار در ورود شاخص بورس
به روند اصالحي شديد گفت :افراد و مسووالن كه با نيت
خيروازرويدلسوزياقدامبهتصميمگيريودخالتدر
معامالتبازاركردندبهشدتبرروندبازارتاثيرگذاربودند
و باعث شدند تا بازار از مسير اصلي معامالت خود خارج
شود.عظيميبرايتوصيهبهسهامدارانگفت:اكنونودر
وضعيتفعلينميتوانتوصيهدقيقيرابهسهامدارانكرد
امابهتراستسرمايهگذارانبادقتبيشترياقدامبهورود
سرمايههاي خود در بازار كنند و از اين فرصتها نهايت
استفاده را داشته باشند .عضو شوراي عالي بورس اظهار
داش��ت :بازار اكنون قابل پيشبيني نيست و بهتر است
اقدامي براي ايجاد تعادل بخشي در بازار از طريق انتشار
و ورود اخبار مثبت به بازار پيش آيد تا از اين طريق روند
معامالتتغييركند.شنبهشبوبعدازجلسهشورايعالي
بورسمحمدعليدهقاندهنوي،رييسسازمانبورس
واوراقبهادارازتصويبچهارموضوعمهمخبرداد.تغيير
دامنهنوسانازجملهتصميماتمهمجلسهبودوقراربر
ايناستتادامنهنوسانخريدوفروشسهامازروزشنبه
 ۲۵بهمنماهبهمنفيدوومثبت ۶درصدتغييركند.

كالف سردرگم
وراث سهامعدالت

محمدرضا پوررضايي ،مشاور اجرايي سهام عدالت در
شركت سپردهگذاري مركزي گفت :در شرايط عادي
اگر كس��ي از دنيا برود ،وراث پ��س از گذراندن مراحل
انحصار وراثت ميتوانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان
دولت ،سهام متوفي را به ارث ببرند .وي با بيان اينكه در
حالحاضرهيچروشيبرايانتقالسهامعدالتمتوفيان
وجودندارد،ادامهداد:امابرايسهامعدالتبهدليلشيوع
كرونا ،انتقال سهام عدالت به وراث در دفاتر پيشخوان
متوقف شده و قرار است س��امانهاي ايجاد شود تا پس
از آنكه كارهاي انحصار وراثت انجام شد ،مدارك در آن
سامانهبارگذاريشود.سپستماممداركبهقوهقضاييه
ارسال ميشود و وضعيت وراث مشخص ميشود و ما
نهايتاًكارتقسيمسهامراانجامميدهيم؛اينيكفرآيند
الكترونيكي كامل است .مشاور اجرايي سهام عدالت با
اشاره به دليل راه نيفتادن اين سامانه گفت :كارهايي را
كه ما بايد انجام دهيم كامل است ،اما كارهايي كه ساير
ارگانهابايدانجامدهندهنوزبهاجرانرسيدهاست.

نوساناتاقتصادي
چالش سازمان بورس

سعيد اسالمي بيدگلي ،عضو ش��وراي عالي بورس در
گفتوگوباسنابهمشكالتيكهنهادناظربازارسرمايهبا
آن روبهرو است ،اشاره كرد و گفت :همه ما ميدانيم كه
بازار سرمايه طي  ۲سال اخير فراز و فرود زيادي داشته
و مهمترين موضوع يا تحول اينبازارهم افزايش ضريب
نفوذ در سطح جامعه است .وي افزود :بازار بسيار بزرگ
شدهونوساناتاقتصاديكالنكشورازمهمترينعوامل
نوساناتبازارسرمايهبهشمارميرود.البتهايننوسانات
در اختيار مجموعه اركان بازار سرمايه و رييس سازمان
بورساوراقبهادارهمنيست،اگرچهكهرييس سازمان
بايدبتواندبهنفعبازارسرمايهقوانينومقرراتراتاجايي
كهامكانداردتغييردهد،امابهطوركليچالشادامهدار
بودن نوسانات اقتصادي از جمله مهمترين چالشهاي
سازمانبورساوراقبهادار،مجموعهبازارسرمايهكشور
و سرمايهگذاران اس��ت .عضو شوراي عالي بورس بيان
كرد :موضوع حائز اهميت بعدي ،اين اس��ت كه رييس
جديد در دورهاي منصوب ش��د كه ب��ازار يك صعود و
نزول بسيار بزرگ را پشت سر گذاشته و هيجانات رواني
هنوز به نسبت زياد است و كنترل اين هيجانات نياز به
سياستگذاري در سطح ريز ساختار بازار دارد و اين امر،
كمي كار را پيچيده ميكند .اسالمي بيدگلي با اشاره به
نزديكيزمانانتخاباتابرازداشت:بازارسرمايهاينروزها
اهميت ويژهاي پيدا كرده و از همين رو ،اظهارنظرهاي
سياسيگروههاوافرادمختلفسياسيراشاهدخواهيم
بود.اينموضوعيكچالشبرايرييسسازماندرجهت
تدوينقوانينومقرراتاستچراكهدرسالهايگذشته
معموالنمايندگانمجلس،قوهقضاييهونهادهايمختلف
اينگونهريزوجزيينسبتبهبازاراظهارنظرنميكردند.
بايدتوجهداشتهراتفاقيكهمنجرشودوزنتخصصي
تصميمگيريكاهشپيداكنددربلندمدتحتمابهبازار
سرمايه آس��يب جدي وارد ميكند .عضو شوراي عالي
بورس به سمت و س��وي بازار تا پايان سال اشاره كرد و
گفت:تحليلبازاروپيشبينيآنكاريدشواراستزيرا
بخشي از مردم نگاه كوتاهمدتي در بازار دارند و البته بازار
تحتتاثيراقتصادكالنوسياستاست.مسالهانتظارات
درموردنرخبرابريارزوهمچنينتكليفنامعلومبودجه،
بازار س��رمايه را در انتظار گذاشته است ،اما بهطور كلي
بازار سهمهايي داردكه ارزشمند هستند و گزارشهاي
مطلوبيازشركتهابهبازارمنعكسميشود.درمجموع،
فرصتسرمايهگذاريزياديدربازاروجودداردامااخبار
سياسي و انتظارات ارزي ميتواند در برخي از بخشها
فرصتسرمايهگذاريراكمرنگكند.
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بازارسهام

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت مصوبات شبانه بازارسهام را بررسي ميكند

بورس با مصوبات شبانه تغيير وضعيت ميدهد؟
گروه بورس|
در حالي كه بازار س��رمايه روزهاي س��ختي را پشت سر
ميگذارد و سهامداران طي اين مدت به هر نحوي يعني
تجمع مقابل سازمان بورس يا در فضاي مجازي اعتراض
خودرانشاندادند.مسووالنبورسيسعيدارندبامصوبات
اورژانسي و شبانه اين وضعيت ناگوار و آشفته بازار را تا حد
قابل توجهي سر و سامان دهند .شب جمعه و شب شنبه
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي
بورس براي س��امان دادن به وضعيت بورس مصوباتي در
هشت بند به تصويب رساندند .مهمترين نكته اين بود كه
شنبه شب سخنگوي شوراي عالي بورس از تغيير دامنه
نوس��ان در بازار خبر داد و روز يكشنبه اين خبر به عنوان
يكسيگنالمثبتدربورسشناختهشددرنهايتشاهد
يك رشد نسبي در تاالر شيشهاي بوديم .اين سينگال به
نحوي بود كه در پايان معامالت روز يكشنبه ،شاخص كل
بورس پس از رش��د ۳۵هزار و ۱۵۰واحدي شاخص كل
معادل با  ۳/۱درصد آن در ارتفاع يك ميليون و ۱۷۰هزار
واحدقرارگرفتوهمچنينشاخصكلهموزنباافزايش
 ۱/۲درصدي مواجه شد .ارزش كل معامالت خرد بورس و
فرابورسنيزدرمجموعبههشتهزارو۷۸۵ميلياردتومان
رسيد.مصوباتبازارسرمايههميشهدورويمتفاوتدارند
و گاهي ممكن است تاثير بسيار مثبتي بر بازار بگذارند و
گاهينيزتاثيربسيارمنفي.اينتاثيراتدربيشتراوقاتبه
فضاسازيبازارمربوطاستوهرچقدرفضاسازيمطلوبي
براي ايجاد مصوبهاي انجام ش��ود مصوبه نيز تاثير مثبت
خواهد داشت .مثال تغيير دامنه نوسان ،مدتهاست كه
كارشناسان متعدد بازار در خصوص دامنه نوسان و تاثير
آن ب��ر خريد و فروش س��هامداران صحبت ميكنند ،در
ميانبسياري از فعاالن فضاي مجازينسبتبه ايندامنه
اعتراض داشتند در نتيجه سازمان بورس و شوراي عالي
در زمان مناس��ب يك مصوبه بسيار مناسب براي بورس
تعريف كرد كه توانس��ت وضعيت را تغيير دهد .درست
استكهتغييردامنهنوساندريكزمانبسيارمناسبرخ
داد اما؛ نبايد فراموش كرد كه مصوبات شبانه به زيان بازار
است.طيچندماهگذشتهشاهدبوديمكههمينمصوبات
شبانه وضعيت بورس را برهم زد و درنهايت مردم نسبت
به اين بازارمالي بي اعتماد ش��دند .بي اعتمادي به بورس
تنهاتقصيردولتومسووالننيست.درميانشورايعالي
بورس نيز مقصر اس��ت و سخنگوي اين سازمان نبايد به
صورت شبانه به اعالم مصوبات بپردازد چراكه؛ موجبات
بي اعتمادي بيش از پيش را در بازار فراهم ميكند .يكي از
كارشناسان بازارسرمايه درباره مصوبههاي شبانه سازمان
بورسميگويد:منبهشخصهفكرميكردماينمسووالن
با روز و خورشيد مشكلي دارند نميتوانند خبري را زودتر
و در ساعات مشخص اعالم كنند .به نظر من اگر در زمان
مشخصمصوباتواخبارجديدبورسياعالمشودموجبات
رونقبورسفراهمميشودوهيچفردينميتوانددرفضاي
مجازي و واقعي از اين موضوع سوءاستفاده كند.

تغيير دامنه نوسان
محمدعليدهقاندهنوي،سخنگويشورايعاليبورس
با اشاره به اينكه دامنه نوسان از روز شنبه  ۲۵بهمن ماه
تغييرميكند،اظهارداشت:براساسمصوبهشورايعالي
بورس ،دامنه نوسان خريد و فروش سهام منفي دو درصد
و مثبت  ۶درصد خواهد بود .وي خاطرنشان كرد :البته
تصميمات شوراي عالي بورس پس از  ۷۲ساعت قابليت
اجرا دارد و بر همين اساس ،از روز شنبه ۲۵بهمن ماه ،اين
تغيير اعمال خواهد شد .بر اساس تصميم شوراي عالي
بورس ،تغييرات حجم مبنا در اختيار سازمان بورس قرار
گرفت تا متناسب با شرايط بازار ،تغييراتي اعمال شود.

سخنگويشورايعاليبورسافزود:همچنينايناختيار
به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد كه انتشار اوراق
اختيار فروش تبعي را به ناشران و سهام داران عمده الزام
كند.همچنين در اين جلسه اعتبار خريد كارگزاريها
به  ۶۰درصد تغيير پيدا كرد .وي با بيان اينكه رصد بازار
سرمايه وظيفه سازمان بورس و اوراق بهادار است ،اظهار
داشت :كاهش دامنه نوس��ان به منفي دو درصد به اين
دليل اس��ت كه س��رمايهگذاران فرصت بيشتري براي
بررس��ي و تحليل وضعيت س��هام خود داشته باشند و
ارزش داراييهايشان از بين نرود .دهقان دهنوي در ادامه
باتاكيدبراينكهنظارتبرروندبازارنظامنداست،افزود:به
منظورجلوگيريازرفتارهايغيرمنطقيبهدنبالارتقاي
سيستمهاي خود هستيم و نظارت بهطور مستمر ادامه
دارد ،هم اكنون پروندههاي زيادي وجود دارند كه وارد
فرآيند قضايي شده است.
حذف قيمتگذاري دستوري
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به ماده  ۱۸قانون
توسعه ابزارها اشاره كرد و گفت :كاالهايي كه در بورس
كاال عرضه ميش��وند ،از ش��مول قيمت گذاري خارج
ميشوندواميداستكهباهماهنگيوتعاملدستگاههاي
مختلف شاهد توسعه و تعميق بازار سرمايه باشيم .وي با
اشاره به اينكه سهام داران حقيقي بايد انتظارات خود را به
صورتنظاممندودرچارچوبهايقانونيپيگيريكنند،
گفت :اقدامات اوليه به منظور تشكيل كانون سهام داران
حقيقي انجام ش��ده و اميدواريم به زودي براي تشكيل
كانون سهام داران حقيقي اقدام خواهد شد.
نهادهاي مالي توسعه مييابد
دهقان دهنوي با بيان اينكه توسعه بازار سرمايه نيازمند
نهادهايي اس��ت كه به عنوان بازارياب ،بازار س��رمايه را
توسعه دهند ،خاطرنش��ان كرد :اين بازاريابها همان
نهاده��اي مالي مانند كارگزاريها ،تامين س��رمايهها،
سبدگردانها ،مشاوران سرمايه و ساير نهادها هستند،
به اين منظور بايد فرآيند صدور مجوزهاي نهادهاي مالي

تسريع و تسهيل شود .در همين راستا ،دستورالعملها
بازنگري خواهد شد تا بستر توسعه بازار سرمايه فراهم
شود .رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پايان در
خصوص عرضه سهام ش��ركتهاي جديد و آزادسازي
بخش سوم سهام عدالت ،گفت :اين موضوعات متناسب
با شرايط بازار انجام خواهد گرفت.
واكنشها درفضاي مجازي درخصوص اين تغيير چه
ميگويند؟ با اين حال ميتوان گفت واكنشها اغلب
در فضاي مجازي مثبت بود و روز گذشته شاهد رشد
نسبي در بورس بوديم.اميرتقي خانتجريشي،رييس
هيات مديره بورس تهران در صفحه شخصي خود در
توييتر نوشت :تصميمات حمايتي شوراي عالي بورس
در خصوص دامنه نوس��ان نامتقارن ،افزايش اعتبار،
انتشار اوراق تبعي و حجم مبنا مورد استقبال فعاالن
بازار قرار ميگيرد ،منتظر حمايت ساير تصميمگيران
از بازار سرمايه هستيم.
برخ��ي ديگ��ر از فعاالن مج��ازي ني��ز در صفحه خود
درخصوص مصوبه جديد شوراي عالي بورس نوشتند:
«اعتماد سهامداران خرد بر ميگرده»
«باشد كه با تغيير اين بازه ،ضررهاي بورسچيها جبران
بشه  .دست خرابكاران كه با هر شگردي چشم طمع به
مال مردم صبور دارند ،كوتاه بشه  .روز به روز شاهد سبز
بودن نماد باشند با اندكي تناوب جهت افزايش قيمت ».
«فروش آبشاري مردم تمام شد»
«آقاي دهقان مثل دهقان فداكار.فداكاري كن .خيلي
ازمردم كم درآمد.دراين بازارمتضررشدند.تواناييتو ثابت
كن .نامت بماند بهيادگار.خسته نباشي».
«اگه خدا بخواد و اگه مشكلي پيش نياد سهامهاي بنياد
راهشونو پيدا ميكنند».
«تا سهشنبه كال منفي  ۵و هيچ كس حاضر نيس پول
بيشتري بده  .ولي سهم ديگه تو صف فروش رو دست
نميمونه».
«همين كه مردم نفروشن درست ميشه».
«ديگهنوسانگيرينميصرفه،سهامداريسودشخيلي
بيشتره و استرسش كمتره»

بورسكاال مرز بين رانت وگرانفروشي است

بورس كاال به آرامي در حال به دس��ت آوردن جايگاه
خود در اقتصاد كش��ور اس��ت و نق��ش آن در اقتصاد
كشور در حال پر رنگتر شدن نسبت به گذشته است
و بررسي روند معامالت صورت گرفته در تاالر اين بازار
بيانكننده اين موضوع است .بر اساس آمارها از ابتداي
سال  ۹۹تا  ۱۰بهمن ماه سال جاري در بازار فيزيكي
بورس كاال كه ش��امل محصوالت صنعتي و معدني،
كشاورزي ،پتروشيمي ،فرآوردههاي نفتي ،بازار فرعي
اموالغيرمنقولوطالميشود ۲۷،ميليونو۹۷۸هزار
ت��ن كاال به ارزش ح��دود ۲۴۰هزار ميلي��ارد تومان
معامله شده كه از نظر حجم نسبت به سال گذشته۲۶
درصد و از نظر ارزش  ۱۱۳درصد رش��د داشته است.
حامد س��لطانينژاد مديرعامل بورس كاالي ايران در
گفتوگو با بورس نيوز در خصوص جايگاه بورس كاال
در بازارسرمايه اظهار داشت :اگر نگاه قانوني بهجايگاه
بورس كاال داشته باشيم ،بورس كاال بازاري متشكل
براي اتصال بنگاهها به يكديگر است .در قانون« ،بورس
كاال محلي بر مبناي عرضه و تقاضا كه در آنجا كشف
قيمت صورت ميگيرد» ،تعريفشده است .قوانيني
هم پش��توانه بورس كاال هس��تند؛ غير از قانون سال
 ،۸۴قوانين ديگري مانند ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها
در مورد اين بازار تعريفش��ده كه اعالم كرده «دولت
مكلف است كاالي پذيرفتهش��ده در بورس را از نظام
قيمتگذاري خارج كند».
پذيرش و عرضه هر كااليي در بورس كاال مشروط به
موافقت و تاييد هيات پذيرش بورس كاال است .قانون
احكام دايمي برنامههاي توس��عهاي كشور ميگويد
كاالهايي كه در بورسهاي كااليي معامله ميشوند،
برمبناي س��ازوكار همان بورسها معامله ميش��ود.
تفاوت بازار متش��كل با بازار غير متش��كل هم در اين
است كه در بازار متشكل ،آدابورسومي براي ورود و
فعاليت در اين بازار وجود دارد .در تعريف ديگري هم
از بورس كاال ميتوان گفت «بورس كاال مرز بين رانت

و گرانفروش��ي» است؛ در بورس كاال ،بايد به قيمتي
برس��يم كه نه گران باشد و نه رانتي نصيب خريداران
كند اما؛ اينكه در اين مرز چه مقدار جابهجا ش��ويم و
به كدام س��مت حركت كنيم ،بستگي به مولفههاي
عرض��ه و تقاضا دارد؛ كاهش تقاض��ا ،قيمت كاالها را
هم به سمت كاهش سوق خواهد داد و بالعكس .براي
اجتناب از گرانفروش��ي بايد عرضه و تقاضا در بستر
بورس كاال واقعي و متعادل باشد .روند اين بازار هميشه
باثبات نيست و برخي مولفههاي اقتصادي مانند نرخ
ارز ،عرضه و تقاضا و تغييرات فصلي و روش فروش كاال
ميتواند اين مرز را جابهجا كند .در حال حاضر ،جايگاه
بورس كاال در اقتصاد ملي ما بهش��دت تقويتشده و
دليلايناتفاقمثبتهمايناستكههرچهميگذرد،
بنگاههاي توليدي تمايل بيشتري به پذيرش كاالهاي
خ��ود در ب��ورس كاال دارند .درگذش��ته ،محصوالت
فوالدي و پتروشيمي در بورس كاال عرضه ميشد اما؛
هماكنون ،صاحبان بسياري از صنايع مثل سيمان و
محصوالتكشاورزي،متقاضيپذيرشمحصول خود
در بورس كاال هستند.
وي در پاسخ به اين س��وال كه امكان عرضه كاالهاي
جديد در ب��ورس وجود ندارد اظهار داش��ت :در همه
جاي دنيا ،بورسهاي كااليي محلي  B۲Bهستند و
كاالها بين كسبوكارهاي مختلف ،معامله ميشوند.
در بورس كاال در مرحله اول يك بازار مستمر و شفاف
در حوزه بازار نقد براي كاالها ايجاد ميشود و در مراحل
بعدي ،ابزارهايي مثل فيوچرز و سلف و  ...ايجاد خواهد
شد كه پوشش ريسك باش��د و در بورسهاي كاالي
جهاني هم همين وضعيت مص��داق دارد .مذاكراتي
با ش��ركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران براي
عرضه گندم در بورس در دست انجام بوده ضمن آنكه
تمام زيرس��اختهاي ورود برنج به بورس كاال آماده
اس��ت .ويژگي ديگر بورسهاي كااليي اين است كه
بايد كاالهاي همگن در آن معامله ش��وند؛ در بورس

اوراق بهادار و س��هام ،هر شركتي كه عرضه ميشود،
بايد به واحدهاي برابر تقس��يم شود و تمام واحدهاي
يك شركت (تمام سهمهاي يك شركت) با يكديگر
برابر هستند و اگر دو ش��خص متفاوت سهامدار يك
شركت واحد باشند ،هيچ تفاوتي بين سهامشان وجود
ن��دارد؛ بنابراين در بورس كاال تالش ميش��ود حتي
كاالهاي غير همگن هم بهصورت همگن عرضه شوند
و كاالهاي غيراستاندارد ،بهراحتي قابليت معامله در
بورس كاال را ندارند.
مديرعاملبورسكاالدرخصوصعرضههايغيرهمگن
در بورسه��اي كااليي جهان ميگوي��د :در هلند نيز
كه روش كش��ت براي گل را از ابتدا تعريف كردهاند از
زمان توليد تا برداش��ت و عرضه ،طوري طراحيشده
كه واحدهاي يكساني از كاال را داشته باشند؛ بنابراين
استانداردس��ازي ص��ورت گرفت��ه و همه آنج��ا را به
عنوان جايي كه واحده��اي همگني را توليد ميكند
ميشناسند .بورسهاي كااليي نقش ديگري هم دارند
كه وقتي همگنسازي را به وجود ميآورند زيرساختي
را فراهم ميكنند تا معامالت در سطح جهاني همشكل
بگيردواگربتوانندكااليهمگنيرابهدنيامعرفيكنند
و بازاريابي خوب��ي نيز صورت بگيرد ،ميتوانند مرجع
جهاني براي بعضي از كاالها باشند .كاري كه در بورس
كاالي ايران قصد اجراي آن را داريم و در نظر داريم در
مورد قير چنين فرصتي فراهم گ��ردد .در اين زمينه
اقداماتي انجامشده و بايد تالش شود تا معامالت آتي
قيرهمراهاندازيشودتاشايداينهدفمامحققگردد.
بورس كاال از جهت آماري همروند رو به رشدي داشته
به گونهاي كه در سال گذشته ۲۲ ،ميليون تن كاال در
بورس كاال معاملهشده اما؛ از ابتداي سال جاري تاكنون
نزديك به  ۲۸ميليون تن كاال در حوزه پتروش��يمي و
فوالد و ...مورد معامله قرارگرفته است .ما هر دورههاي
بعدازالتهاببازارها،يكركودنسبيراتجربهميكنيمو
باتكيهبرتجربياتقبلي،تالششدهبهسراغمحصوالت

«روزهاي شارپي زودتر بياييد كه  ۷ماهه تو ضرريم ».
«با تغيير حجم مبن��ا در كنار اين كار فروش هيجاني
تخليه ميش��ه هر چند بازار هم رشد شارپ نميكنه
اما تخليه هيجان كفاي��ت ميكنه … اين رو در كنار
ذهنيت خوب بزار كه منفي كمتر و سود بيشتر هست
بزار جو مثبتي به بازار ميده»
«بسيار خبر خوبي البته باحمايت دولت و روند صعودي»
«باسالم ،آقاي دهنوي بهترين گزينه را انتخاب كرد براي
دامنه نوسان اگر جلوي كد به كد هم گرفته شود بسيار
عالي است فردا سراسر بازار سبز است».
رشد شارپي در بورس امكانپذير است؟
ايمان رييس��ي ،كارش��ناس بازار س��هام در گفتوگو با
تجارتنيوز در رابطه با تاثير تصميم تغيير دامنه نوس��ان
بر روند بازار سهام گفت :اين تصميم ميتواند مسكني به
بازار س��هام باش��د تا جو بياعتماد و ترس موجود در بازار
سهام كمي آرام بگيرد و به نوعي دربردارنده اين پيام است
كه ميخواهد جلوي ريزش بورس را بگيرند .به نظرم اين
تصميم ميتواند بر بازار سهام تاثير بگذارد اما نبايد انتظار
رشدشارپيرابرايبازارسهامداشت.اينكارشناسدرادامه
گفت:تغييردامنهنوساننميتواندجلويريزشبورسرا
بگيرد و ممكن است اين ريزش با اين تصميم كند شود اما
ازطرفيشرايطبرايبازارسهامخوبواينتصميمبيشتر
بهبازگشتاعتمادبهبورستاثرگذاراست،همچنينتغيير
دامنهنوسانرويسهمهايكوچكتاثيربيشتريداردزيرا
اينسهمهابسيارراحتتربهمدارمثبتحركتميكنند.
اين كارش��ناس در رابطه با آينده بازار سهام گفت :به نظر
ميرسد تا قبل از عيد يك روند صعودي داشته باشيم اما
نبايد انتظار صعود شارپي را داشت .احتماال در آينده روند
بازار نمادهايي چون خودرويي ،بانكي و نمادهاي كوچك
روندبهتريداشتهباشند،ازطرفيشنيدهميشودكهقرار
استبرخيازتحريمهانيزفعالتعليقشودكهاينموضوع
ميتواند بر نمادهاي ارز محور نيز تاثير خوبي داشته باشد.
اين كارشناس پيشبيني كرد شاخص كل تا پايان سال
تاحدوديكميليونو ۳۰۰هزارواحدرشدخواهدكرد.

كش��اورزي هم برويم و در سالهاي اخير محصوالت
كشاورزي كه حساسيت كمتري نسبت به قيمت آنها
وجود داشت ،ازجمله زعفران و زيره و ...وارد بورس كاال
شد؛معتقدمزمانتمركزبرعرضهمحصوالتكشاورزي
در بورس كاال است و مذاكراتي با شركت مادر تخصصي
بازرگاني دولتي اي��ران ( )GTCبراي عرضه گندم در
بورس در دست انجام است.
اين مقام مسوول ادمه ميدهد :براي عرضه مسكن در
بورس كاال ،زيرساخت مقرراتي نداشتيم كه مقررات
الزم تصوي��ب و اجراش��ده و االن هم اين م��ورد روند
مناس��بي دارد .متقاضيان خوبي هم وجود دارند كه
بهصورت فيزيكي اقدام به عرضه مسكن در بورس كاال
كنند .اما راهاندازي بورس مسكن بستگي به تقاضاي
بازار و نظر سياستگذار دارد و در دورهاي تصور همگان
بر اين بود كه براي خيلي از كاالها ميتوان بورس مجزا
تأس��يس كرد تا اهميت آن كاال را در بازار سرمايه هم
پررنگكنيم؛برايمثالاگرفرابورسنبودامكانتمركز
بر شركتهاي  smeنبود يا بدون بورس انرژي ،شايد
تمركزي بر معامله برق از طريق بازار وجود نداش��ت و
بورس انرژي در حوزه برق و صادرات انرژي موفق هم
بود .معتقدم بورسها نبايد از رقابت بترس��ند و هرچه
تع��داد بورسها افزايش يابد ،رقاب��ت در حوزه بورس
هم بيشتر خواهد شد .در بورس كاال سعي ميكنيم با
افزايش كاالهاي پذيرششده از بورس انرژي بزرگتر
شويم و  ...اين رقابت ،خوب و سازنده است .اگر بورس
مسكنهمشكلبگيرد،بورسكاالهمبهحركتميآيد
تا در راهاندازي بورس مسكن نقش داشته باشد .نبايد
از رقابت ترسيد؛ اگر قصد فراهم كردن زيرساختهاي
رقابتراداريم،نبايدازرقابتبترسيم.شخصاًازتأسيس
بورسهايتخصصينگرانيودغدغهايندارمومعتقدم
هرچه بيشتر بورسهاي تخصصي تشكيل شوند ،بازار
سرمايه هم توسعه بيشتري خواهد يافت و رقابت هم
در بورسها افزايش پيدا ميكند.

عرضه صكوك اجاره
 ۳۰هزار ميليارد ريالي شستا

غالمرضا ابوترابي ،مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي
مركزي بازار سرمايه در گفتوگو با سنا گفت :در سنوات
گذشته،تأمينماليازطريقاوراقبدهي،اكثراًبامعرفي
ركن ضامن بانك��ي صورت پذيرفته و در اغلب موارد نيز
بانكها پس از تأييد بانك مركزي ضمانت اوراق بدهي
را بر عهده ميگرفتند .ابوترابي ادامه داد :اين موضوع در
عمل منجر به وابسته شدن فرآيند تأمين مالي از طريق
بازارسرمايهبهتأييدمراجعذيصالحدربازارپولشدهو
عالوه بر آن به دليل پرداخت كارمزد ،براي باني هزينهبر
ميشدوتنهاامكانقانونيدرنظرگرفتهشدهبراياغلب
باني��ان اوراق در صورت عدم معرفي ركن ضامن بانكي،
توثيق اوراق بهادار با رعايت ضوابط مربوطه بود .از اين رو
با هدف تسهيل تأمين مالي در قالب انتشار اوراق بهادار
بدهي ،هيات مديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
در سوم ارديبهشت ۹۹شرايط انتشار اوراق بدهي بدون
استفاده از ركن ضامن را تصويب كرد .وي تصريح كرد:
مطابق با مصوبه هيات مديره س��ازمان ،چنانچه باني از
جمله شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهرانيافرابورسايرانباشدباكسبرتبهاعتباريBBB
به باال و با رعايت ش��رايط مربوطه ،مجاز به انتشار اوراق
بهادار بدهي بدون ضامن خواهد بود مديرعامل شركت
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه اظهار داشت :در
همين راستا شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي به
عنوان يكي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،قصد دارد بخش��ي از منابع مالي مورد نياز
جهت بازپرداخت بدهيهاي خ��ود را از طريق فروش و
اجاره به شرط تمليك بخشي از سهام تحت تملك خود
درشركتسرمايهگذاريسيمانتأمين،بدوناستفادهاز
ركن ضامن و بر اساس گزارش رتبه اعتباري تهيه شده
توسطشركترتبهبندياعتباريپاياتأمينكند.ابوترابي
توضيح داد :بر اساس مدارك ارايه شده در اين خصوص،
شركترتبهبندياعتباريپايابادرنظرگرفتندادههاي
كمي(صورتهايماليونسبتهايماليمستخرجازآن)
و ويژگيهاي كيفي (ارزيابيهاي مربوط به فعاليتهاي
شركت،حاكميتشركتي،محيطعملياتي،تأمينمالي
و س��وابق آن ،تجزيه و تحليل فضاي كالن اقتصادي و
كسبوكارصنعتمربوطه)رتبهاعتباريبلندمدت+A
بادورنمايباثباتورتبهاعتباريكوتاهمدت A۱بادرجه
سرمايهگذاريرابهشركتسرمايهگذاريتأميناجتماعي
تخصيصدادهاست.ويافزود:براساسواژهنامهتعاريف
ش��ركت رتبه بندي اعتباري پاي��ا ،در اين طبقه از رتبه
اعتباريبلندمدت،ظرفيتايفايتعهداتماليدرسطح
بااليي قرار دارد و دورنماي باثبات نيز بدين معني است
كهاحتماالًرتبهاعتباريدرآيندهقابلپيشبيني،تغيير
نخواهدكرد.ابوترابيگفت:همچنينشركترتبهبندي
اعتباريپايابابررسيهايمربوطبهساختارماليشركت،
جريانهاينقديمربوطبهاوراق(شاملاصلوفرع)طي
عمرآنوبررسيوضعيتداراييپايهاوراق،رتبهاعتباري
+Aبادرجهسرمايهگذاريرابهاوراقاجارهدردستانتشار
شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي اختصاص داده
است .وي با بيان اينكه رتبه بندي اعتباري اوراق بهادار
اظهارنظري آينده نگر درباره شايستگي اعتباري ناشر
با توجه به تعهد مالي معين اس��ت ،افزود :در رتبه بندي
اوراق بهادار مواردي مانند توانايي بازپرداخت جريانات
نقديمربوطبهاصلوفرعاوراقدرسررسيدهايمعين،
شايستگي اعتباري اركان ،شرايط قرارداد ،اولويت اوراق
بهادارنسبتبهسايرتعهداتووضعيتوثايقاوراقبهادار
مورد توجه قرار ميگيرد .او گفت :اوراق مذكور در قالب
عقداجارهبهشرطتمليكبهمبلغ ۳۰هزارميلياردريال،
 ۴ساله ،با نرخ ۱۸درصد و با پرداخت اجارهبها به صورت
 ۶ماهه ،از طريق شركت كارگزاري صبا تأمين به عنوان
عاملفروشوبااستفادهازخدماتشركتتأمينسرمايه
امين به عنوان متعهد پذيره نويس و بازارگردان توسط
شركتواسطماليارديبهشتدوم(بامسووليتمحدود)
دربورساوراقبهادارتهرانمنتشرخواهدشد.

دخالت دولت
بورس را به اين روز انداخت

علي بابايي كارنامي ،سخنگوي كميسيون اجتماعي
مجلس در مورد وضعيت اين روزهاي بازار بورس اظهار
كرد :بورس براي حاكمي��ت و جامعه ،تجربه جديدي
بود ،فراز و نش��يبهاي ب��ازار ب��ورس از يك طرف بي
تدبيريهاي دولت را تشديد كرد .مردم ما در مقطعي
نس��بتا كوتاه از همين بازار س��رمايه ك��ه امروز زمين
خورده است ،س��ود ميبردند .سخنگوي كميسيون
اجتماعي مجلس با بيان اينكه ه��ر جا بحث عرضه و
تقاضامطرحاست،فردسرمايهگذارنبايدهميشهتوقع
سود داشته باش��د ،اظهار كرد :ماجراي بورس در ايران
زماني متفاوت شد كه به دخالت دولت در بازار سرمايه
برخورديم .دولت ش��ركتهاي تازه كار ،شركتهاي
خصوصي ،كارگزاريهاي غيردولتي و ...را بازارگرداني
كرد .وي افزود :اگر بازار س��رمايه روند طبيعي خود را
پيشميگرفتوهيچكسازبيرونآنراسازماندهي
نميكرد،ايناتفاقاتنميافتادواگرهمميافتاد شبيه
همهسودهاوزيا ن بازارهايمختلفبود.وقتيازدخالت
دولتحرفميزنيم،بهطورمشخصازافشاياطالعات
و خلق رانت اطالعاتي حرف ميزنيم .اين ماجرا باعث
سوءاستفادهبعضيازاشخاصحقيقيوحقوقيدربازار
سرمايهشد.نمايندهمردمساريدرمجلسدرتوصيهاي
به سهام داران گفت :پيشنهادم به سرمايهگذاران اين
اس��ت كه خويشتندار باش��ند و در هر صورتي به بازار
سرمايهاعتمادكنند.بورسهنوزبستريبرايمديريت
ماليوسرمايهگذارياست.ازسرمايهگذارانميخواهم
صبرپيشهكنندومنتظرجبراندولتبمانند.اميدواريم
باتشديدنظارتهايمجلس،اعتمادمردمبهبازاربورس
رابرگردانيم.بهنظرمن،آيندهبورسآيندهمثبتياست.
بابايي كارنامي در پايان در مورد پيگيريهاي مجلس
از بازار بورس گف��ت :اميدواريم اين پيگيريها منجر
به به شفاف سازي عملكرد بازار سرمايه شود .مجلس
همچنين برخورد قضايي با افراد ذي نفوذ يا كساني كه
رانتاطالعاتيافشاكردندرادردستوركاردارد.

ايرانشهر
ارايه گواهي جعليتستكرونا
در پروازهاي خارجي

محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي گفت :يك سري
از مس��افراني كه از خارج كشور ميآمدند ،گواهيهاي
تست منفي كرونا با خود ميآوردند كه وزارت بهداشت
متوجهشدكهبرخيازاينگواهيهايتستمربوطبه
برخيازكشورها،جعلياست.بهگزارشفارس،اسالمي
در حاش��يه مراس��م افتتاح ۱۰۵پروژه راه آهن درباره
گفتههاينايبرييسمجلسمبنيبراينكه ۲۵درصد
مسافرانيكهواردكشورميشوند،كرونامثبتهستند،
اظهار ك��رد :من هم از اين گفت��ه نايبرييس مجلس
متعجبشدموبهايشانهمپيامكدادم.ويتوضيحداد:
قطعابدوندارابودنتستكرونايمنفيبليتبهمسافر
فروخته نميشود ،اما يكسري از مسافراني كه از خارج
كشورميآمدند،گواهيهايتستباخودميآوردندكه
وزارتبهداشتمتوجهشدكهبرخيازاينگواهيهاي
تست مربوط به برخي از كشورها ،جعلي است ،از چند
مسافر به صورت تصادفي تست ميگيرند كه از بين آن
مسافران ۲۵ ،درصد آنها كرونا مثبت بودهاند و اينگونه
بودكهموضوع ۲۵درصدمطرحشد،وگرنهطرحمطلب
«كرونامثبتبودن ۲۵درصدهمهمسافرانخارجيكه
بهايرانميآيند»درستنبود.

تحويلمسكنملي
تتمامشدهروزاست
براساسقيم 

محمودمحمودزاده ،معاونوزيرراهوشهرسازيبابيان
اينكهدرحالحاضرنميتوانفرموليبرايتعيينقيمت
مسكن ملي براي استانها و شهرهاي مختلف داشت،
گفت :عددي را اعالم نميكنيم تا ذهنيتي براي مردم
ايجاد نش��ود اما مطمئن شوند كه قيمت مسكن ملي
كمترازقيمتواحدهايشخصيسازباشرايطيكسان
خواهدبود.محمودزادهدرگفتوگوباايلنادربارهتعيين
قيمتمسكنمليتاكيدكرد:درطرحهاييماننداقدام
ملي مس��كن ،زمين از طرف دولت تامين ميش��ود و
همچنينتسهيالتهمازسويدولتبرايمتقاضيان
درنظرگرفتهشدهاستاماساختباخودمتقاضيانبوده
كمااينكهاينرويهدرسايرپروژههاهم،جريانداشت.
محمودزاده افزود :اما ميدانيم كه سازنده بايد مصالح را
با قيمت روز بازار خريداري كند و قرار نيست هيچ يك
از مصالح و خدمات متفاوت از قيمت بازار در اين پروژه
عرضه و استفاده شود .به همين دليل از روز اول قرار شد
كهتحويلمسكنمليبراساسقيمتتمامشدهباشد.

مسووالننبايدسيگنال
افزايشقيمتمسكن بدهند

فرهاد بيضايي ،كارش��ناس مس��كن گفت :اظهارات
تحريككنندهقيمتمسكنازسويمسووالنپرديس
مربوط به اين يك بار نيس��ت و س��ابقه دارد ،بنابراين
نقشايناظهاراتدرافزايشقيمتمسكنبايدتوسط
نهادهاي نظارتي مشخص شود .بيضايي در گفتوگو
با فارس با انتقاد از نحوه مديريت ش��ركت عمران شهر
جديد گفت :اينكه مديرعامل يك ش��ركت دولتي در
صحبتهاي خود براي افزايش قيمت مسكن پرديس
زمينهسازي كند امر قابل تاملي است و بايد ديد به چه
دليل اين مقام مسوول شركت عمران از زمزمه افزايش
قيمت مسكن مهر در پرديس صحبت كرده است .اين
كارشناس مسكن با اشاره به داليل مطرح شدن زمزمه
افزايش قيمت مسكنهاي پرديس از سوي مديرعامل
شركتعمرانشهرهايجديداينمنطقه ،تاكيدكرد:
بهنظرميرسد،شركتعمرانشهرهايجديدپرديس
به واسطه در اختيار داشتن زمينهاي اين محدوده در
افزايش قيمت مسكن پرديس ذي نفع است و همين
امرتالشآنهابرايافزايشقيمتراتوجيهميكند.وي
در بيان اينكه رفتار شركت عمران شهر جديد پرديس
كاسبكاران هاست،افزود:بهلحاظقانونيزمانيكهيك
شهر جديد به مرحلهاي از بلوغ ميرسد كه شهرداري و
فرمانداري در آن شكل ميگيرد ،ديگر فعاليت شركت
عمرانشهرجديدمعنانداردواينشركتهابايدپساز
شكلگيريشهرداريهامنحلشوند.براساساينخبر،
روز  18بهمن ماه سال  ،99مهدي هدايت ،مديرعامل
ش��ركت عمران پرديس با بيان اينكه همزمان با اعالم
اين خبر زمزمههاي گراني مسكن در شهر پرديس به
گوشميرسد،گفت:ازقبلهمپيشبينياينموضوع
ميشد كه همزمان با اعالم اين خبر قيمتها افزايش
يابد.ايناظهاراتمديرعاملشركتعمرانشهرجديد
بازتابمنفيبسياريازسويمردمبههمراهداشتهاست.

خبرويژه
كسب گواهينامه17025
در 5آزمايشگاه ميكروبي
استاناصفهان

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان موفق به
كس��ب گواهي نام��ه  17025نس��خه  2017در
آزمايشگاههاي ميكروبي سميرم ،تيران وكرون،
شهرضا ،نجف آباد و تصفيه خانه آب باباشيخعلي
ش��د .مدير مركز پايش و نظ��ارت بركيفيت آب
وفاضالب شركت آبفا استان اصفهان گفت :پس از
يكپارچهسازي شركتهاي آبفا شهري و روستايي
برنامههايي براي مديريت كيفيت آزمايشگاهها در
دستور كار قرار گرفت و پس از مميزي كارشناسان
ش��ركت مهندسي آبفا كش��ور از آزمايشگاههاي
ميكروبي در استان اصفهان ،گواهي نامه 17025
نسخه  2017به  5آزمايشگاه در سطح استان تعلق
گرفت  .فهميه اميري در خصوص ش��اخصهاي
الزم براي دريافت اين گواهي نامه اظهار داش��ت:
شاخصهايي مانند روشهاي اجراي آزمونها ،نوع
مواد اوليه ،فضاي آزمايشگاه و تخصص كارشناسان
مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت پس از مطابقت
با استانداردها 5 ،آزمايش��گاه ميكروبي در سطح
استان موفق به دريافت اين گواهينامه شد.

راهوشهرسازي
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قاليباف درخواست آخوندي براي توضيح درباره مسكن مهر را  6ماه بدون پاسخ گذاشته است

بياعتنايي مجلس به وزير پاسخگو

گروه راه و شهرسازي|
از نخس�تين روزه�اي آغاز فعالي�ت مجلس
يازدهم تاكنون ،عباس آخوندي ،وزير س�ابق
راه و شهرسازي به دليل رويكرد و عملكردش
نسبتبهمقولهمسكنمهر،ازسوينمايندگان
مجلس جدي�د ،نهتنها آم�اج انتقادها كه گاه
در مظ�ان اتهام نيز ق�رار گرفته اس�ت .البته
او در هم�ان روزهاي نخس�ت حملات عليه
عملكرد خود طي نامهاي به محمدباقر قاليباف،
ريي�س مجلس درخواس�ت كرد ت�ا در صحن
ي�ا كميس�يونهاي تخصصي مجل�س حاضر
ش�ده و درباره اين انتقادات توضيح دهد .اين
درخواس�ت تاكنون اجابت نشده است ،با اين
حال ،ديروز آخوندي بار ديگر با انتشار نامهاي
موجزت�ر در صفحه ش�خصي خ�ود در فضاي
مجازي ،خواس�تار حض�ور در مجلس ش�د و
تصريح كرد :با توجه به اعالم آمادگي رس�مي
اينجانب براي ارايه توضيح به مجلس شوراي
اسالمي«،طرحابهامهاييكهگاهيتوهينآميز
همراه با اي�راد اتهام آش�كار» ب�ه اينجانب و
همكارانم اس�ت ،غيراخالق�ي و غيرمنصفانه
اس�ت .آخوندي همچنين ،در پيامي تلگرامي
نوشت« :پاسخگوبودن مسووالن اصل بنيادين
دموكراسي است».

وزير سابق راه و شهرسازي ديروز در نامهاي خطاب
به رييس مجلس يازدهم نوش��ت :پي��رو نامه مورخ
 22مرداد  99با توجه به گذشته  6ماه از آن ،تاكنون
فرصتي براي اينجانب در صحن علني مجلس شوراي
اس�لامي يا كميس��يونهاي تخصصي ب��راي ارايه
توضيح درباره سياستهاي اتخاذي مسكن در دوره
تصدي اينجانب تعيين نش��ده است .از سوي ديگر،
بهطور م��داوم و مرتب ابهامهايي از س��وي تعدادي
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي بهنام برخي
كميسيونها در رس��انهها طرح ميگردد .بيگمان،
با توجه به اعالم آمادگي رس��مي اينجانب براي ارايه
توضيح به مجلس شوراي اسالمي ،طرح ابهامهايي
كه گاهي توهين آميز يا همراه با ايراد اتهام آشكار به
اينجانب و همكارانم است ،غيراخالقي و غيرمنصفانه
است.
متن نامه  22مرداد آخوندي به قاليباف
آخوندي همچنين ديروز متن نامه  6ماه پيش خود
به قاليباف را منتشر كرد .او در آن نامه نوشته است:
اخيرا تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي
اس�لامي و برخي ابهامهايي را درباره سياستهاي
حوزه مسكن در دوره تصدي اينجانب در وزارت راه و
شهرسازي طرح كردهاند.
هر چند اينجانب بارها در كميس��يونهاي ذيربط
مجلسشوراياسالميهمچنينصحنعلنيمجلس
بارها پاسخگوي سوالهاي نمايندگان بودهام و همواره
آنانارپاسخاينجانبقانعنشدهوحتييكبارهمباراي
منفي مجلس مواجه نبودهام و افزون بر اين ،اينجانب
پنج بار از مجلس محترم راي اعتماد گرفتهام .دوباره
به عنوان وزير معرفي شده و سه بار به عنوان پاسخ به
استيضاح ،راي موافق نمايندگان محترم مجلس را به
همراه داشتهام .طبيعت تغيير شرايط عمومي كشور،
تغيير گرايش سياسي اكثريت مجلس يا تغيير دولت

بازنگري در سياستهاست .تا اينجاي بحث ايرادي به
موضوع نيست .اساسا صحنه سياست ،ميدان كارزار
سياستهايمختلفونقدآنهاستواگرچنيننباشد،
نشان از خمودگي جهان سياست و بن بست سياست
ورزيدركشوراست.ليكن،اينموضوعبهمعنيلكهدار
ساختنچهرهمديرانپيشينياازآنسياهتر،بياعتبار
كردن مجلس شوراي اسالمي نيست .دوستان به جاي
نفد سياس��ت ،نقد فردي ميكنند؛ و به نحوي طرح
موضوع ميكنند كه گويي كش��ور اساسا فاقد اركان
حكمراني چون رهبري ،رياستجمهوري ،دولت ،قوه
قضاييه ،مجلس و ساير نهادهاي نظارتي بوده است.
وزيري به تنهايي پنج سال فعال مايشا بوده ،كشور رها
بوده و وي هر چه خواس��ته عمل كرده است .انگار نه
انگار كه در اين مدت همه ساله قانون بودجه به تصويب
رسيده و برنامه شش��م نيز از سوي مجلس تصويب و
ابالغ و طي آن برنامه مسكن و شهرسازي نيز منظور
شده است.
گويي در طول اين مدت تمام اركان نظارتي از جمله
مجلس شوراي اسالمي كه نظارت بر عملكرد دولت
و وزي��ران را بر عه��ده دارد ،كال در تعطيالت به س��ر
ميبردهاند .آن هم وزيري را زير س��وال ميبرند كه در
ط��ول  62ماه وزارت حتي ي��ك كارت زرد از مجلس
دريافت نكرده است.
همشماوهممنوهمديگرمديرانسالهادرايننظام
كار كردهايم ،متهم كردن مديران ارش��د كشور بدون
استثناقانونيوبياعتباركردنمجلسپيشين،موجب
بياعتبارسازي نمايندگان فعلي و مجلس يازدهم نيز
ميشود .من طي همين نامه خدمت شما رسما اعالم
ميكنمكهجهتتوضيحسياستهاياتخاذيپيشين
و انطباق آنها با قانون اساس��ي ،سياستهاي ابالغي و
ساير قانونهاي مرتبط ،آمادگي دارم كه هم در صحن
علني مجلس و هم در جلسه كميسيونهاي مرتبط
مجلس ،اعم از كميس��يون عم��ران ،برنامه يا اقتصاد

در نشست علني پارلمان شهري پايتخت عنوان شد

انتقاد هاشمي از دولت و مجلس

گروهراهوشهرسازي|نشستعلنيشورايشهرتهران
ديروز بار ديگر به فرصتي براي ابراز انتقاد محسن هاشمي
از دولت و مجلس تبديل شد .رييس شوراي شهر از سويي
از دولت خواس��ت تا به جاي مصوبات كاغذي و وعدههاي
بينتيجه ،براي جبران كمبود ناوگان حمل و نقل عمومي
تهرانگامعمليبردارد.هاشميازسويديگر،اقداممجلس
در رد اليحهبودجه 1400را مصداق دعواي سياسي خواند
و از طرفين خواست تا در شرايط كنوني كشور اين دعواها
بهحداقلبرسد.اوهمچنيندرحاشيهنشستعلنيديروز
از احتمال تعطيلي برخي اصناف در آس��تانه عيد نوروز با
هدف جلوگيري از ترافيك آخر سال خبر داد .هاشمي در
دويست و هفتادمين جلسه شوراي شهر افزود :روز شنبه
بخشدومناوگانعموميخريداريشدهتوسطشهرداري
رونمايي شد .هنوز تا از بين رفتن كمبود اتوبوس در تهران
فاصلهداريمواينتعدادپاسخگونيستاماجايتشكردارد
كه شهرداري با بودجه خود و با اوراق مشاركت ،اين اقدام را
انجامدادهاست.اوتاكيدكرد:اميدوارمكهمسووالندولتي
بهجايمصوباتكاغذيووعدههايبينتيجه،اقداميعملي
را انجام دهند .در حال حاضر ۶ماه تا آخر دولت باقي مانده
و خواهش ميكنم كه جلس��ات ويژه با حضور وزير كشور
تشكيل و بودجه حمل و نقل عمومي نيز تأمين شود .وي
افزود :در آستانه سالروز پيروزي انقالب هستيم و ميدانيم
كه مردم در دهه فجر امس��ال يكي از سختترين شرايط
اقتصادي ،ركودبورس،بيكاريوغيره را تجربهكردندو اگر
ازمردمانتظارداريمكهبااينوجودبازهمازنظامدفاعكنند،
حداقلنبايدپيامهاينااميدكنندهميانمردمايجادكنيم.
رييسشوراياسالميشهرتهرانابرازكرد :رداليحهبودجه
ازسويمجلسنيزمصداقهمينپيامهاينااميدكنندهبود
وتقاضادارمكهايندعواهايسياسيرابهحداقلبرسانيم.او
همچنيندرپايانجلسهعلنيديروزشورابااشارهبهشيوع
كروناوافزايشسفرهايشهريدرروزهايپايانيسالگفت:
ستادكرونايتهرانبايدبهاينموضوعحساسشودوباتوجه
بهاينكهباوجودپاندميكرونانميتوانازوسايلحملونقل

عموميبرايكاهشبارترافيكياستفادهكردبايدبرايحل
ترافيك آخر سال فكر شود و در جلسه ستاد كروناي تهران
حتماً اين موضوع مطرح ميشود .به نظر ميرسد بعضي از
اصناف و ادارهها بايد در آخر سال تعطيل شوند تا آخر سال
شاهد افزايش كرونا در سطح ش��هر و كشور نباشيم .وي
دربارهحضورشدردورهبعديشورايشهروكانديداتوري
رياس��تجمهوري گفت :هنوز قانع نشدم و اميدوارم قانع
نشومكهدرانتخاباتشوراورياستجمهوريشركتكنم.

مصوبات ديروز شوراي شهر تهران
به گزارش «تعادل» ،در نشست علني ديروز شوراي شهر
تهران،يكفوريتطرحجامعمديريتپسماندشهرتهران
با ۱۶راي موافق به تصويب رس��يد .اي��ن طرح در ۶محور
در حوزههاي مختلف مربوط به اجراي يكپارچه مديريت
پسماند برنامه عملياتي و اجرايي در افق ۲۰ساله دارد .يك
فوريتطرح«الزامشهرداريتهرانبهايجاداليهفعاليتهاي
دانش بنيان و نوآورانه در شهر تهران» ،نيز با 16راي موافق
تصويب ش��د .اعضاي شوراي شهر تهران همچنين ديروز
در نشست علني خود به انتقال ماموريت HSEبه سازمان
مديريت بحران راي موافق دادند .عنوان اين س��ازمان به
«سازمان مديريت بحران ،ايمني و بهداشت محيط كار»
در صورت موافقت تغيير مييابد .حامد مظاهريان معاون
شهرداربااشارهبهاينكهدرحالحاضرموضوعمديريتHSE
مطرحاستوديگردستگاههاكارخودشانراانجامميدهند
اماميخواهيممديريتواحديداشتهباشند،تفكيكيميان
ايندومسالهبايدقائلبود.ويعنوانسازمانمديريتبحران
راشناختهشدهدانستوگفت:تغييرنامشايستهنيستاما
شهرداريباكليتاينموضوعموافقتدارد.كلياتاينطرح
با ۱۷رأيموافقبهتصويبرسيد.براساساينگزارش،طرح
«الزامشهرداريتهرانباتوجهبهظرفيتهايگردشــگري
درفرآيندبازنگريطرحتفصيليشــهرتهرانوايجاداليه
گردشگريدرنقــشههايايـنطرح»نيزديروزبا ۱۱راي
موافقبهتصويبشورايشهررسيد.

شركتكنموبهپرسشنمايندگانمحترمپاسخدهم.
خواهشمندمموضوعرادرهياترييسهمحترممجلس
طرح و نتيجه را به اينجانب اعالم فرماييد.
دردسرهاي ميراث مسكني احمدينژاد
طرح ساخت حدود  4ميليون مسكن مهر كه نيمي از
آنها روستايي و نيم ديگر شهري بودند ،با هدف تامين
سرپناه براي اقشار آسيب پذير و نيازمند در دولت نهم
اس��تارت خورد .اين طرح تاكنون پايان نيافته است
كه داليل متعددي دارد .داليلي كه همواره از سوي
منتقدان آن مطرح ش��ده است .به اعتقاد بسياري از
كارشناسان اقتصادي ،طرح مسكن مهر باعث تزريق
پول پرقدرت به اقتصاد ايران ش��د و به همين دليل
تعادل نسبي در نظام بانكي و در پي آن توقف نرخ تورم
حدود  20درصد را بر هم زد و منجر به فوران دوباره
نرخ تورم در سالهاي پاياني دهه  1380و اوايل دهه
 1390شد و از همين رو ،جهشهاي قيمتي مسكن
در سالهاي  90 ،89 ،86و  91را بايد در ناترازيهاي
حاصل از اجراي اين طرح شتاب زده دولتي ريشهيابي
كرد .از نظر فني و مهندسي نيز طرح مسكن مهر فاقد
پيش بينيها و برنامهريزيهاي الزم بود بهگونهايكه
گفته ميشود برخي از مكانهاي ساخت مسكن مهر
صرفا با نگاهي س��طحي ،از فراز آس��مان و از درون
هليكوپتر تعيين شده است ،به همين دليل اغلب آنها
فاقد زيرساختهاي شهري الزم همچون ،درمانگاه،
كالنتري ،مدرس��ه ،كوچه و خيابان و ...هستند .اين
مسائل نيز دست به دس��ت هم دادهاند تا با گذشته
بيش از يك دهه از آغاز اين طرح ،همچنان برخي از
پروژههاي مسكن مهر به متقاضيان آن تحول نشوند.
عباس آخوندي ،وزير سابق راه و شهرسازي از همان
آغاز فعاليت خود در اين وزارتخانه به صراحت اعالم
كرده بود كه با طرح مسكن مهر مخالف است .او حتي
حدود يك سال پيش در پاسخ به برخي از منتقدان

خود گفت« :من اينقدر حريت و آزادگي داش��تم و
دارم كه بگويم من با اين طرح مخالف بودم و هستم
ولي چون تعهد دولت را تعهد حقوقي ميدانس��تم،
تمام توان وزارتخانه را براي اتمام آن بهكار گرفتم».
در اين حال ،يكي از مهمترين موارد اختالف آخوندي
و منتقدان��ش را بايد در تعداد پروژههاي س��اخته و
تكميل ش��ده مس��كن مهر در دولتهاي يازدهم و
دوازدهم سراغ گرفت.
به گفته آخون��دي  56درصد كل س��اخت خانهها،
 ۵۰درصد تأسيس��ات زيربنايي و بيش از  ۸۰درصد
تأسيس��ات روبنايي پروژههاي مسكن مهر در دوره
مسووليت او انجام شده است.
علي نيكزاد ،وزير مس��كن دولت دهم كه حاال جامه
نايبرييسي مجلس يازدهم را نيز به تن كرده است،
در پاس��خ به اين نكته كه دولت يازدهم ،مسكن مهر
را با چنددرصد پيشرفت تحويل گرفت ،گفته است:
«مسكن مهر  4ميليون و  300هزار واحد بود .از اين
تعداد واحد مسكوني  2ميليون و  120هزار واحد در
روستا ساخته شده كه تا پايان سال  ،92يك ميليون
و  600هزار واحد آن تحويل متقاضيان ش��د و 530
هزار واحد مسكن روستايي باقي مانده با  30درصد
پيشرفت تحويل دولت فعلي (يازدهم) شد .تنها كاري
كه دولت تدبير و اميد براي تكميل اين واحدها بايد
انجام ميداد تامين اعتبار براي ادامه روند ساخت از
محل اقساط بازپرداختي مسكن مهر بود».
نيكزاد در رابطه با وضعيت مس��كن مهر ش��هري در
ابت��داي دولت يازدهم نيز گف��ت« :در دولت دهم از
دوميلي��ون و  180هزار مس��كن مهر ش��هري ،يك
ميليون و 180هزار واحد تحويل قطعي و الباقي نيز
با پيش��رفت 70درصدي تحويل دولت يازدهم شد
و اگر مس��ووالن مربوطه خوب عمل ميكردند كل
پروژههاي مس��كن مهر تا االن تحوي��ل متقاضيان
شده بود».

بررسي طرح «جهش توليد و تأمين مسكن» كليد خورد

رايپارلمانبهساختساالنهيكميليون آپارتمان

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني
ديروز ب��ا  ۱۹۵رأي موافق ،چهار رأي مخالف و يك
رأي ممتنع از مجموع  ۲۲۵نماينده حاضر در جلسه
م��اده  ۱طرح «جه��ش توليد و تأمين مس��كن» را
تصويب كردند.
به گزارش مهر ،بر اساس اين مصوبه ،دولت موظف
است نياز س��االنه مسكن كش��ور را بر اساس اعالم
وزارت راه و شهرس��ازي مس��تند به مطالعات طرح
جامع مس��كن در مناطق شهري و روستايي تأمين
و به نح��وي برنامهري��زي و اقدام كند ت��ا در چهار
س��ال نخس��ت اجراي اي��ن قانون ،س��االنه بهطور
متوس��ط حداقل ي��ك ميليون واحد مس��كوني در
كشور براي متقاضيان واجد شرايط بر اساس قانون
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب
۲۵ارديبهشت  ۱۳۸۷توليد و عرضه شود.
نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي همچنين در
ادامه بررس��ي طرح جهش توليد و تامين مس��كن
با عضويت وزير جهاد كش��اورزي در ش��وراي عالي
مسكن موافقت كردند.
به گزارش ايرنا ،ط��رح نمايندگان مردم در مجلس
ش��وراي اس�لامي ق��رار گرف��ت و نماين��دگان با
۱۷۵راي مواف��ق ۱۹ ،راي مخال��ف و  ۵راي ممتنع
از ۲۲۸نماينده حاضر با پيشنهاد «عليرضاسليمي»
نماينده مردم محالت مبني بر عضويت وزير جهاد
كشاورزي در شوراي عالي مسكن موافقت كردند.
بر اس��اس م��اده  ۲طرح جه��ش تولي��د و تامين
مسكن تركيب «ش��وراي عالي مسكن» بهمنظور
برنامهري��زي ،سياس��تگذاري ،نظ��ارت و ايجاد
هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در حوزه مسكن
به اين شرح است:
رييسجمه��ور (ريي��س ش��ورا) ،مع��اون اول
رييسجمهور (نايبرييس) ،وزير راه و شهرس��ازي
(دبير ش��ورا) ،وزير نيرو ،وزير كش��ور ،وزير صنعت،

معدن و تج��ارت ،وزير امور اقتصادي و دارايي ،وزير
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،رييس كل بانك مركزي،
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
رييس بنياد مس��كن انقالب اس�لامي و يك نفر از
اعضاي كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي
به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس (به عنوان
ناظر) از اعضاي ش��وراي عالي هستند كه بر اساس
مصوبه مجلس ،وزير جهاد كشاورزي به اعضاي اين
شورا اضافه شد.
در اين ح��ال ،علي نيك��زاد ،نايبرييس مجلس در
جلسه علني ديروز مجلس و در جريان بررسي طرح
جهش توليد و تامين مس��كن اظهار كرد :مس��كن
مقوله فرابخشي اس��ت ،بنابراين برنامهريزي براي
توليد مسكن بدون هماهنگي ملي و بسيج بخشهاي
مختل��ف امكانپذير نيس��ت .در موضوع مس��كن
امكانپذير نيست كه رييسجمهور در شوراي عالي
مسكن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشيم كه
كارها پيش رود .رييسجمهور بايد مديريت عالي را
در ش��وراي عالي مسكن برعهده داشته باشد و وزير
راه و شهرسازي هم به عنوان متولي اجراي اين كار
و وزير نيرو در جهت تامين تاسيسات زيربنايي بايد
اقداماتي انجام دهد.
وي تصريح كرد :وزير اقتصاد در شوراي مسكن اين
وظيفه را برعهده دارد كه مباحث بانكي و مصوبات
ش��وراي عالي پول و اعتبار را در اين جلسه پيگيري
كند .ريي��س كل بانك مركزي نيز باي��د بانكها را
هماهن��گ و وزير كار ه��م بايد موض��وع بيمهها را
پيگي��ري كرده و رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه
متولي اختصاص اعتبارات اس��ت .بنابراين بايد در
تركيب شوراي عالي مسكن وزير نفت حضور داشته
باشد تا بتواند تامين گازرساني به پروژههاي مسكن
را پيگيري كند و وزير كش��ور هم بايد حضور داشته
باشد تا بحث مسكن و زمين را دنبال كند.

درشهر
كارت بليت قطارهاي حومهاي
مترو و اتوبوس يكپارچه ميشود

سعيدرسولي،مديرعاملشركتراهآهنباهمكاري
ش��هرداري تهران كارت بليت يكپارچه سفر براي
قطارهاي حوم��هاي ،مترو و اتوبوسهاي بي.آر.تي
صادر خواهد شد.
به گزارش فارس ،س��عيد رسولي ديروز در حاشيه
مراسمافتتاح ۱۵۲پروژهراهآهندرجمعخبرنگاران
با اشاره به افتتاح پروژه اتصال مترو تهران به ايستگاه
راهآه��ن تهران ،بيان كرد :در گذش��ته سياس��ت
اشتباهي در ساخت ايستگاههاي راه آهن در كشور
دنبال ميشد و ايستگاههاي راهآهن بيرون از شهرها
ساخته ميشد .وي ادامه داد :تالش كردهايم براي
ايس��تگاههاي راه آهن رش��ت و همدان محلي در
داخل شهر در نظر گرفته شود تا ايستگاههايي كه
خارج شهر ساخته شده به داخل شهر منتقل شود.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود :اتصال پايانه مترو
به ايستگاه راهآهن در دستور كار شركت راهآهن قرار
اولينآنامروزدرايستگاهراهآهنتهران
گرفتهاستِ ،
بود كه گالري ساخته شد و اتصال ايستگاه مترو به
سكوهايايستگاهراهآهنبرقرارشدتاسفريكپارچه
براي مس��افران محقق ش��ود .مديرعامل شركت
راهآهن اظهار كرد :در شهر ري نيز اتصال راهآهن به
ايستگاه مترو جوانمرد قصاب در حال اجرا است و
اين پروژه را در مشهد هم داريم .رسولي تاكيد كرد:
با همكاري شهرداري تهران كارت بليت يكپارچه
سفر براي قطارهاي حومهاي ،مترو و اتوبوسهاي
بيآر تي صادر خواهد شد و بدينترتيب مسافران
قطارهاي حومهاي به راحتي در داخل ش��هر ادامه
سفرميدهند.

هر ۱۰روز يك اثر تاريخي تهران
تخريب ميشود

علي اعطا ،س��خنگوي شوراي اسالمي شهر تهران
گفت :حدوداً هر  ۱۰روز يك بار خبر تخريب يكي
از آثار ارزشمند شهر تهران را ميشنويم و در مقابل
اين سس��تي و بيعملي در حال انجام ،نياز به يك
عزم جدي است.
اعطادردويستوهفتادمينجلسهشورايشهرطي
تذكري گفت :سال گذشته شوراي شهر مصوبهاي
مبني بر الزام ش��هرداري به اراي��ه اليحه حفاظت
از ميراث معاصر تهران را داش��ت كه به موجب آن
مقرر ش��ده بود كه در بازه زماني دو ماهه اليحهاي
با رويكردهاي مقرر شده سياستهاي مالي و غيره
اعمال ش��ود .وي افزود :اخيراً اقداماتي در معاونت
شهرسازي شهرداري در اين باره در حال انجام است
اماآنچهمشهوداست،آناستكهباسرعتپيشرو،
اين كار در اين دوره به سرانجام نخواهد رسيد.
سخنگوي شوراي شهر تصريح كرد :اين موضوع بر
مبناي يكي از راهبردهاي طرح جامع تهران براي
لزوم حفاظت از آثار تاريخي و معاصر ش��هر است و
برند آقاي حناچي نيز همين موارد است .اين باعث
شگفتي است كه در اين دوره با اين موضوع با اولويت
دست چندم برخورد ميشود.
اعطا اظهار ك��رد :حدوداً ه��ر  ۱۰روز يك بار خبر
تخريبيكيازآثارارزشمندشهرتهرانراميشنويم
و در مقابل اين سستي و بيعملي در حال انجام ،نياز
به يك عزم جدي است .در غير اين صورت اين مدت
باقي مانده نيز س��پري ميشود و اين مصوبه نيز به
بايگاني مصوبات ۲۰سال اخير شوراها ميپيوندد.
وي تاكيد كرد :در رابطه با اين كار نبايد تعلل شود و
شخص شهردار نيز بايد آن را پيگيري كند.

تشكيل«شوراي راهبردي بانوان»

درحملونقلشهري

براي شناس��ايي توانمنديه��اي مديريتي زنان و
افزايش سهم آنان از پستهاي مديريتي در حوزه
حملونقل و ترافيك« ،ش��وراي راهبردي بانوان»
تشكيلميشود.بهگزارشايلنا،سيدمنافهاشمي،
معاون ش��هردار تهران در نشست تجليل از بانوان
شاغل در حوزه حملونقل و ترافيك با بيان اينكه با
وجودنقشتعيينكنندهبانواندربرهههايمختلف
تاريخ��ي ،در اعطاي پس��تهاي مديريتي به آنان
ضعيف عمل شده است ،دستور تشكيل «شوراي
راهبردي بانوان» در حوزه حمل ونقل و ترافيك را
برايبررسيتوانمنديهايمديريتيوافزايشسهم
آنان از پستهاي مديريتي صادر كرد.
هاش��مي تاكي��د ك��رد« :شناس��ايي ويژگيها و
شايستگيهاي بانوان شاغل در هر حوزه ،از حقوقي
است كه اين قشر پرتالش و ارزشمند بر ذمه مديران
دارند .از س��وي ديگر ،بانوان شاغل نيز بايد بيش از
پيش براي نشان دادن شايستگي خود تالش كنند؛
چراكه آنان عالوه بر وظايف ش��غلي ،وظيفه مهم
رسيدگي به خانواده و تربيت فرزندان را هم برعهده
دارند ».هاشمي با تاكيد بر اينكه بايد تابوي ذهني
مردانهبودنحوزهحملونقلوترافيكرابشكنيم،از
مديرانمجموعهحملونقلخواستضمنقدرداني
از زنان تالشگر و متخصص ،مباحث و مشكالت آنان
را بشنوند و در اعطاي پستهاي مديريتي به آنان
پيشقدمباشند.
معاون ش��هردار تهران ،تبيين نقش زنان در دوران
مختلف تاريخي از صدر اسالم تا انقالب اسالمي و
دفاع مقدس را داراي اهميت دانست و تصريح كرد:
«مادران ايراني در دوران دفاع مقدس با گذشت از
جان بهترين فرزندان زمانه ،نقش خود را به زيبايي
ايفاوثابتكردندكهدرانجامكارهايخطيروسخت
همپاي مردان عمل ميكنند ».وي گفت« :بانوان ما
پسازجنگنيزگاهيدرپستهايمديريتيبسيار
موفقعملكردندووظيفهماايناستمسيريراكه
حضرت امام (ره) براي انقالب و ارزشگذاري به بانوان
ترسيم كرده بودند ،به درستي بشناسيم و در همان
مسير صحيح گامبرداريم» .

دنياي فناوري
گوگل اطالعات معترضان بهقتل
«جرج فلويد» را به پليس داد

در زمان وقوع اعتراضات به قتل «جرج فلويد» در سال
گذشته ميالدي ،پليس شهر مينياپوليس با دريافت
حكم قضايي از گوگل خواس��ت تا اطالعات معترضان
را افشا كند و گوگل نيز با اين درخواست موافقت كرد.
به گزارش مهر به نقل از تك كرانچ ،قتل وحشيانه جرج
فلويدسياهپوستتوسطيكافسرپليسدرماهميسال
 ۲۰۲۰باعث ش��د هزاران نفر در مينياپوليس و ديگر
شهرهايامريكاتظاهراتمسالمتآميزبرگزاركنند.در
مواردي اين تظاهرات به خشونت كشيده شد و پليس
برايجمعآورياطالعاتگستردهازتظاهراتكنندگان
بهگوگلمتوسلشد.براساسدرخواستپليس،گوگل
موظفبوداطالعاتحسابهايكاربريتماميافرادي
كهدرمناطقجغرافياييمدنظرنيروهايامنيتيحضور
داش��تند را افش��ا كند .پليس به خصوص خواس��تار
دسترس��ي به اطالعات افرادي بود ك��ه در تاريخ ۲۷
مييعني دو روز بعد از قتل فلويد در اطراف فروشگاه
اتوزون دست به خشونت زدند .با افشاي اين موضوع
گروههاي مدافع حقوق مدني در امريكا هشدار دادند
چنين درخواستي از گوگل غيرقانوني است و پليس
نميتواند به بهانه شناس��ايي معترضان يا افرادي كه
دست به خش��ونت زدهاند ،اطالعات شخصي هزاران
كاربر را كه در زماني خاص در منطقهاي خاص حضور
داشتهاند جمعآوري و بررسي كند.

هوش مصنوعي پيانو زدن را
با ديدن فيلمهاي صامت ميآموزد

يك سيس��تم جديد هوش مصنوعي تنها با مشاهده
فيلمهاي صامت از پيانو زدن افراد ميتواند بطور دقيق
همان نتهاي اجرا ش��ده را بنوازد .به گزارش مهر به
نقل از نيواطلس ،اين سيستم بر خالف سيستمهاي
قبلي نيازي به دريافت صداي قطعات نواخته ش��ده
پيانو ندارد و تنها از طريق مشاهده ويدئوهاي صامت
قادر به درك و تقليد از نتهاي نواخته شده بطور دقيق
است .اين فناوري هوش مصنوعي كه آئودئو نام دارد،
توسطگروهيازمحققاندانشگاهواشنگتنابداعشده
و مبتني بر استفاده از يك نرم افزار قدرتمند است كه
ميتواند تمامي فريمهاي ويدئوهاي صامت پيانو زدن
را درك ك��رده و از آنها تقليد كند .در اولين گام از اين
نرمافزاربرايمشاهده ۱۷۲هزارفريميكفيلمنواختن
پيانو كه از دس��تان پل بارتون نوازنده انگليسي پيانو
تهيه شده بود ،استفاده شد .وي در اين فيلم قطعاتي از
موتزارت و باخ را نواخته است .هوش مصنوعي آئودئو
با تحليل اين فيلم صامت توانست ترتيب فشرده شدن
دكمهه��اي پيانو را درك كند و نته��ا را بطور دقيق
بنوازد .قطعه نواخته شده توسط اين هوش مصنوعي
شباهت زيادي به نحوه نواختن پل بارتون دارد.
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رييس هيات مديره اتحاديه صنف تهيهكنندگان سينما مطرح كرد

سفرهسينماخالياست

ادامه از صفحه اول
در اين وضعيت شيوهنامههاي ارشاد تا چه اندازه
توانستبهكمكاقتصادسينمابيايد؟
درشرايطحاضربراساسمصوباتستادمليكرونا،سينما
در دسته سه مشاغل قرار ميگيرد .يعني همه سالنهاي
سينما ميتوانستند باز باشند و با 50درصد ظرفيتهاي
خودبهمردمخدمترسانيكنند.اماهمينسالنهاچون
اجازه دارند باز باش��ند و با نيمي از ظرفيت كار كنند ،اما
عدهاي هستند كه دايه مهربانتر از مادر شدهاند و به ارشاد
وتشكلهايسينماييوسينمادارانفشارميورندكهچرا
بايد س��النهاي سينما باز باشند؟ اين در حالي است كه
يكي از دقيقترين نمونههاي نظارتي در خصوص اجراي
پروتكلهاي بهداشتي در سالنهاي سينما اجرا ميشود.
يعني يك نماينده از وزارت ارشاد در سالنها حضور دارند
تا پروتكلها با نهايت حساسيت اجرا شوند .اما بهرغم اين
موارد باز هم برخي دست از سر سينما برنميدارند و مدام
فشار وارد ميكنند.
به نظر ميرسد اين موارد مرتبط با كرونا نيستند
و برخي افراد و جريانات ،برخي سياسي و جناحي
بامسالهسينمادارند.اينمسالهدرحوزهبرگزاري
جشنوارهفيلمفجرهممشاهدهميشود؟
به هر حال عدهاي هستند كه همواره مخالف يك شكل
خاص از سينما هستند .اين افراد خيلي هم در راه رضاي
خدا و در جهت نگراني از س�لامتي مردم كار نميكنند.
بلكه با فالن فرد يا جريان س��ينمايي مخالف هستند و
دوست ندارند سر به تن فالن فرد يا جريان خاص نباشد.
در جشنواره فيلم فجر ،حساسيتها بسيار بيشتر رعايت
شده است .يعني اگر در سينما ،نيمي از ظرفيت سينماها
بهكارگرفتهميشددرجشنوارهفجر30درصدظرفيتها
برقرار است .اما همچنان برخي جريانات مخالف سينما با
اصل موضوع مخالفت ميكنند .در اين شرايط سالنهاي
سينما اوضاع وخيمي دارند و از ظرفيتهاي آنالين هم به
دليل نداشتن قانون كپيرايت و حقوق مالكيت نميتوان
استفاده كرد.
درسايركشورهانظامهايسياسيدريكچنين
بحرانهايي وارد ميش�وند و از مشاغل مختلف
حمايتهاي اقتصادي و معيش�تي قابل توجهي
انجام ميدهند .مثال در آلم�ان از  30هزار يورو تا
 150هزار يورو از فعاالن كس�ب و كارهاي مختلف
حمايتهاي معيشتي داشتهاند .آيا نظام سياسي
در اين شرايط به كمك اهالي سينما امده است؟
در كارگروهي كه آقاي حس��ين انتظامي در س��ازمان

س��ينمايي با حضور تش��كلهاي مختلف تشكيل شد،
اجازه آغاز فعاليتهاي سينمايي و توليد فيلم با اجراي
پروتكلهايبهداشتيدادهشد.شمايكروزنامهحرفهاي
اقتصادي هستيد .بدون ترديد هم شما و هم مخاطبان
شما بهتر از هر كسي ديگري از مشكالت اقتصادي دولت
و مساله تحريمها آگاه هس��تيد .آمارهاي شاخصهاي
اقتصادي مثل تورم ،گسترش فقر و ...مشخص هستند.
در اين ش��رايط وزارت ارش��اد و دولت قادر نبودند به هر
هنرمندي  10ميليون تومان كمك پرداخت كنند و به
آنها بگويند كه فعال س��ر كار نرويد .بيشترين كمكي كه
به بدنه سينما ش��د در حد  500هزار تومان و نهايتا يك
ميليون تومان بود .با اين اعداد در شرايط اقتصادي امروز
حتي نميتوان زنده مان��د .بنابراين بهترين راهي كه به
ذهن مسووالن رسيد اين بود كه با حفظ شيوهنامههاي
بهداشتي مجوز توليد فيلم داده شود .حتي در مقطعي
كانون كارگردانان س��ينمايي اع�لام كردند كه اعضاي
كانون كار نكنند ،اما هيچكس توجهي نكرد .چرا كه در آن
مسالهمعيشتجديگرفتهنشدهبود.اصلبقابرايانسان
يك اصل بنيادين است .شما نميتوانيد به يك فردي كه
خانواده دارد ،اجازهخانه دارد ،هزينه آموزش��ي دارد و...
بگوييد كه در خانه بمان و كار نكن.

ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺎﻟﺚ و ﺑﺪﻧﻪ در اﻗﺴﺎط  1ﺗﺎ  8ﻣﺎﻫﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  10درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺨﻔﯿﻒ 30درﺻﺪى ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ  25درﺻﺪى ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزى ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﺗﺨﻔﯿﻒ  15درﺻﺪى ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزى ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺗﺨﻔﯿﻒ  25درﺻﺪى در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ادارى ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ
وﯾﮋه ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﻋﻤﺮ و ﺣﺎدﺛﻪ اﻧﻔﺮادى  +ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮوﻧﺎ

راهكارشمابرايعبورازاينچالشهاياقتصادي
ومعيشتيچهبود؟
تنها راه اي��ن بود كه ضم��ن رعايت هم��ه پروتكلهاي
بهداشتيروندتوليدآغازشود.اينمسالهحتيبرايبهبود
ش��اخصهاي روحي مردم جامعه هم تاثيرگذار است .در
شرايطي كه صدا و سيما تالش��ي براي توليد برنامههاي
كيفي ندارد ،توليد فيلمهايي متناسب با ذائقه مردمي در
روح و روان مردم هم اثر مثبت دارد .كاري كه ما كرديم اين
بودكههزينههايتوليدفيلمراباالببريم.يعنيهزينههاي
حمل و نقل توليد فيلم بيشتر شد ،در فيلمها يك پزشك
حضور پيدا كردند؛ تستهاي كرونا بهطور مستمر برقرار
شدند .اين يعني گراني توليد .اين در حالي است كه تورم
فزايندهاي در كشور وجود دارد ،من ماستي را كه چند ماه
پيش  7هزار تومان ميخريدم ،امروز بايد همان ماست را
 36هزارتومانبخرم.وقتيآمارهايمستندخطفقررازير
 10ميليونتومانتعيينميكند،طبيعياستكهفعاالن
سينماييدرچهشرايطيقراردارند.بدونراهاندازيتوليد،
معيشتفعاالناينحوزهبدونسينمابهقهقراخواهدرفت.
نتيج�ه اين ش�يوهنامهها را چط�ور ارزيابي
ميكني�د؟ يعني تولي�د فيلمها تا چ�ه اندازه
خطرآفرين بوده است؟
خوشبختانه يكي از بهترين دستاوردها در اين خصوص
مربوط به سينما است .برخي فيلمها كه اتفاقا فيلمهاي
شلوغي هم محسوب ميشدند مثل شيشليك ،بي همه
چيز ،ابلق كار خانم آبيار و ...كه هر سه در زمان كرونا توليد
شدهاند ،خوشبختانه بدون تلفات بودهاند .اين به آن معنا
نيستكههيچفرديكرونانگرفتهومرخصينگرفتهاست.
مساله اين اس��ت كه رعايت پروتكلهاي باعث شده تا با
كمترين خطر فيلمها به پايان برسند .ضمن اينكه حضور
تهيهكنندگانحرفهاينيزدراينزمينهاثراتخاصخود
راداشتهكهفيلمهاباسالمتبهپايانبرسند.ايندرحالي
است كه برخي افراد و جريانات تبليغات منفي فراواني را
در خصوص جشنواره و روند توليد فيلم پمپاژ ميكنند.
به هر حال فيلمهايي كه توليد ميشوند ،دهها
ميليارد تومان سرمايهگذاري داشتهاند و بايد
اكرانشوندتاسرمايهفيلمهابازگردد .وضعيت
اكران اين فيلمها چه سرانجامي دارد؟
به همه دوستان تهيه كننده اعالم شده كه در روند اكران
محدوديت وجود دارد .يكي از مشكالت ما اين است كه
فيلمهاي سال 98براي اكران روي دستمان مانده است.
فيلمهاي سال  99نيز به اين ليست اضافه ميشوند و تا

ادامهازصفحهاول

نيمه دوم سال 1400بعد از تزريق گسترده واكسن كرونا
چشماندازي از بهبود اوضاع وجود ندارد.
با توضيحات ش�ما اين پرس�ش شكل ميگيرد
كه وقت�ي فيلمي اكران نميش�ود و س�رمايهاي
ب�از نميگ�ردد ،چ�را بايد ش�خصي اي�ن ميزان
سرمايهگذاري داشته باشد؟ برخي فيلمها ممكن
اس�ت از تس�هيالت دولتي و برخي سرمايههاي
غيرش�فاف بهره ببرند ،اما برخي اف�راد كه نه به
تسهيالتدولتيدسترسيدارندونهامكانيبراي
استفاده از سرمايههاي سرگردان برخي جريانات
دارند،چهبايدبكنند؟
اش��اره درس��تي اس��ت؛ من به عنوان ريي��س اتحاديه
تهيهكنندگان هر زمان كه دوستان از من سوال ميكنند
كه چه بايد بكنيم ،توصيه ميكنم كه اگر پول خوابيدهاي
داريدكهبهآننيازداريد،سراغتوليدفيلمبرويد.وگرنهپول
شما و سرمايه شما خواب خواهد داشت و اكراني نخواهد
داشت .اكرانهاي آنالين هم اوضاع را بدتر ميكنند .اين
شرايط بحراني ،اقتصاد سينما را در يكي از پيچيدهترين
برهههاي تاريخي خود قرار ميدهد .وضعيت سالنها هم
بهتر از توليد نيست .هر چند ستاد كرونا اجازه اكران را به
سالنها داده ،اما تبليغات منفي كه در خصوص سينما از
سوي برخي افراد ،رس��انهها و جريانات صورت ميگيرد،
اقتصادسالنهايسينمارانيزبحرانيكردهاست.
در اين ش�رايط پيچيده كه شما تشريح كرديد،
برگزاري جشنواره فيلم فجر تا چه اندازه ميتواند
بهسينماكمككند؟
واقع آن است كه استقبال قابل توجهي از جشنواره فيلم
فجر شده است و اين استقبال چشمانداز اقتصاد سينما
را كمي روش��نتر ميكند .اما در جشنواره فيلم فجر هم
كه شاهد رونقي هستيم كه بيشتر از يك سوم سالنهاي
بليت فروخته نميشود ،اين يعني همه موارد بهداشتي
رعايت شده است ،حتما ميدانيد ،بليتفروشي جشنواره
از طريق سامانههايي چون سمپا و ايران تيك و ...صورت
ميگيرد .به اين سامانهها گفته ميشود كه بيشتر از يك
سومظرفيتهابليتنفروشيد.بليتحضوريهمفروخته
نميش��ود .اما همچنان برخي افراد ،جريانات و رسانهها
مدام در حال نق زدن عليه سينما هستند.
درستميفرماييدامابرخيازاينافراديكهزياد
نقميزنندوانتقادميكنند،حتياعتقاديبهاجراي
پروتكلهانيزندارند.موضوعبهروزافخميوماسك
نزدن وي در عين انتقاد به برگزاري جش�نواره در
شبكههاياجتماعيبازتابهايزياديداشتهاست.
يعنيايندوستانفيلمتوليدنكردهاند؟
نكته تلخ ماجرا آن اس��ت كه بخ��ش قابل توجهي از
منتقدانجشنوارهخودشانتوليدفيلمداشتهاند.توليد
فيلم به مراتب از برگزاري جشنواره خطرناكتر است.
چوندرشرايطتوليدفيلم،بازيگرانفيستوفيسكنار
همقرارميگيرند،درمحيطبستهفيلمبرداريميشود
و ...بنابراين فكر ميكنم دليل اين انتقادات و نق زدنها
مسائل ديگري است .در پايان روايت بايد به سكانس
آغازين گفتوگو بازگرديم؛ اينكه حل و فصل مساله
اقتصاد در سينما ،نيازمند حل مساله تزريق واكسن در
كشور و آرام شدن التهابات ذهني جامعه است .اساس
مردم تا زماني كه ناخودآگاه جمعي جامعه به آرامش
نرسد ،فرصت فكر كردن و درگير شدن جدي با مسائل
فرهنگي و هنري را ندارند .بنابراين بايد از مس��ووالن
تصميمساز تقاضا كنيم كه هر چه سريعتر مردم ايران
را از اين ضرورت بهداش��تي بهرهمند سازند .واكسني
هم كه در اختي��ار جامعه قرار ميگيرد بايد مبتني بر
مطالباتمردمباشدودرآنهاحساعتمادايجادكند.در
اين صورت ميتوان به رونق گرفتن سالنهاي سينما و
شكلگيري اقتصاد سينما اميدوار باشيم.

مسكن و بناي تصميمسازيهاي غلط
از همين امروز ميتوان پيشبين��ي كرد كه اين طرح
مجل��س ،دردي از هزار توي مش��كالت م��ردم براي
بهرهمنديازمسكنمناسبوتوازندرعرضهوتقاضاي
بخش مس��كن دوا نخواهد كرد .در حال حاضر يكي از
مشكالت اصلي اقتصادي و اجتماعي كشورمان مساله
بيكاري و تبعات برآمده از آن است .هر اندازه كه دولت
و نظام سياسي به جاي نظارت عاليه درگير فرايندهايي
چون ساخت و س��از و دخالت در روند اجرايي امورات
اقتصادي ش��وند ،اين موضوع روند عادي فعاليتهاي
اقتصادي را مختل خواهد كرد ،ضمن اينكه زمينه بروز
رانت و فساد را فراهم خواهد كرد .مسكني هم كه بعد
از سرمايهگذاريهاي فراوان ساخته ميشود از چنان
كيفيت نازلي برخوردار خواهد بود كه كسي رغبت به
استفادهازآننخواهدكرد.ازسويديگرنظارتمناسبي
بر نيروي كار ،ساختار مهندسي و مصالح مورد نياز اين
مسكنها ،انجام نخواهد ش��د ،چرا كه پروژهها توسط
افرادي انجام خواهد ش��د كه تنها دغدغه آنها كاهش
هزينهها و سود بيشتر است.
اين در حالي است كه تجربه جهاني حاكي از آن است
كهبرايبهبودشاخصهايصنعتساختوساز،بخش
خصوصي واقعي از طريق ارايه معافيتهاي مالياتي و
بهرهمنديازتسهيالتمناسبويژهمسكن،ميبايست
سكان هدايت صنعت ساخت و ساز را به دست بگيرند.
دامنه وسيعي از فارغ التحصيالن بخشهاي مهندسي
مسكن ،تكنس��ينها و طراحان صنعت ساخت و ساز
در كشور وجود دارند كه به دليل فقدان نگاه راهبردي
پيرامون مشاركت بخش خصوصي از چرخه اثرگذاري
بيرونماندهاند.مجلسبهجايريلگذاريمناسببراي
ايجاد تكانهه��اي مثبت براي حضور اين ظرفيتها در
روند كلي ساخت و سازها ،ازمونهاي تلخ قبلي را دوباره
تكرار ميكند و بر دوش دولتي كه براي رتق و فتق امور

جاري خود مشكل دارد ،تكاليف تازه ساخت 1ميليون
واحد مسكوني را بار ميكند .در شرايطي كه مسووالن
ايراني س��رگرم يك چنين ايدههاي غلطي هس��تند،
همسايگان كش��ورمان مانند تركيه ،دوبي و ...در حال
جذب ميلياردها دالر از س��رمايههاي مردم ايران براي
خريد خانه در اين كشورها هستند .اين روند دقيقا در
خصوص صنعت خودروسازي نيز به همين شكل غلط
تكرار ميشود .كش��ور تركيه هيچ ادعايي در خصوص
س��اخت خودروي ملي نداشته ،ضمن اينكه از صنعت
مونتاژ هم اس��تفاده ميكند و در سالهاي بعد از ايران
هم زيرساختهاي صنعت خودرو را ايجاد كرده است،
هر س��ال با جذب برندهاي خودروسازي مشهور دنيا
بيش از 25ميليارد دالر صادرات خودرو دارد .اما ايران
با گرفتار كردن خود به كالف پيچيده اقتصادي دولتي
و توليد خودروي ملي و ...حتي قادر به پاس��خگويي در
خصوص بازار انحصاري داخلي خود نيست .عين اين
توس��از و ساختمانسازي
روند در حوزه صنعت ساخ 
نيز در كشورمان در حال تجربه شدن است .هر مجلسي
ك��ه روي كار ميآي��د تالش ميكند ،ب��دون توجه به
تجربيات قبلي همان اش��تباهاتي را مرتكب ميشود
كه در گذشته خسارتهاي فراواني را بر اقتصاد كشور
تحميل كرده است .اگر بخواهيم نمونهاي تاريخي از اين
نوع تصميمسازيها در حوزه مسكن پيدا كنيم ،تنها
ميتوان به تجربيات اتحاد جماهير شوروي در دهههاي
 50و 60ميالدي اشاره كرد كه حتي اين تجربهها نيز در
نهايتبهشكستانجاميد.بنابراينتوصيهايكهميتوان
بهمسووالنتقنينيكشوركردآناستكهازاشتباهات
گذشته درس بگيرند و تالش كنند ،زمينه شكوفايي و
حضوربخشخصوصيواقعيرادراقتصادازجملهبخش
مس��كن فراهم كنند .چرا كه اين تنها راه رستگاري در
صنعت ساخت و ساز و مسكن كشور است.

رشد 100درصديترافيك اينترنت
همراه اول درايامكرونا

تفاهمنامه «توس��عه خدمات ديجيتال و زيستبوم
ن��وآوري ش��هري و راهكارهاي ش��هر هوش��مند»
بين همراه اول و ش��هرداري مش��هد امضاء ش��د .به
گزارش ادارهكل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار
ايران ،مراس��م امضاء تفاهمنام ه همكاري «توس��عه
خدم��ات ديجيتال و زيس��تبوم نوآوري ش��هري و
راهكارهاي شهر هوشمند» صبح ديروز (يكشنبه19
بهمنماه) با حضور مهدي اخوانبهابادي ،مديرعامل
همراه اول و محمدرضا كاليي ،ش��هردار مش��هد در
راستاي ساماندهي و برنامهريزي روال ايجاد شهري
زيس��تپذير و يكپارچ��ه در برج همراه برگزار ش��د.
اين تفاهم با رويكرد توس��عه خدمات ديجيتال ،قرار
است تا در كنار عرضه خدمات متنوع ،روزآمد ،بهينه
و يكپارچ��ه ،اهداف ديگري نظير كاهش س��فرهاي
غيرض��روري ،بهينهس��ازي مصرف ان��رژي و ايجاد
فرصتهاي جديد نوآورانه و كس��بوكارهاي نوين،
افزايش بهرهوري ،توس��عه پايدار و مديريت ش��هري
متناسب با زيستبوم اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
شهرمشهدمحققشود.ازجملهاهدافاينتفاهمنامه،
توسعه زيس��تبوم نوآوري شهري و راهكارهاي شهر
هوشمند در مشهد با عنوان «مشهد شهر هوشمند،
شهر اميد و زندگي» ،همكاري جهت ايجاد و توسعه
خدماتديجيتالوايجادفضايمناسبدرشهرمشهد
در قالب پارك سرويسهاي ديجيتال جهت نمايش
توانمنديهاي راهكارهاي ديجيتال اس��ت .مهدي
اخوانبهابادي ،مديرعامل همراه اول در اين جلسه با
تأكيد بر اينكه نقطهقوت همراه اول «اعتبار» آن است،
اظهار كرد :هماكنون حدود  ١٠٠ميليون مش��ترك
داريموتعدادمشتركاندايميماچندبرابررقبايحاضر
در بازار اس��ت .وي با اشاره به اينكه در ايام كرونا ،سال
سختي براي همراه اول رقم خورد ،عنوان كرد :ترافيك
مصرفياينترنتدرشبكهمانسبتبهسالقبلتقريبا٢
برابرشدوتقاضابرايدريافتسرويسهايمختلفدر
بينمشتركانشكلگرفت.اخوانبهاباديهمچنيندر
ادامهسخنانشاشارهايبهبرنامهچشماندازهمراهاول
داشت و بيان كرد :تثبيت جايگاه همراه اول به عنوان
«يكي از رهبران ب��ازار  ICTمنطقه با ارايه خدمات و
راهكارهاي هوشمند براي توانمندسازي اكوسيستم
ديجيتال» محور اين برنامه اس��ت .مديرعامل همراه
اول با اشاره به جايگاه اين برنامه پنجساله تصريح كرد:
در راستاي اجراي اين برنامه سه اليه كسبوكار را در
نظر گرفتهايم كه يكي به «كسبوكار اصلي» اپراتور
اشارهداردوبهعنوان Coreشناختهميشودومبتني
بر ارايه خدمات صوت و پيامك ،ديتا و س��رويسهاي
ديجيتال به مش��تركان اس��ت .وي ادام��ه داد :اليه
نزديك به كس��بوكار اصل��ي ( )Near coreنيز به
ارايه خدمات سازماني ،اينترنت اشياء و ارايه خدمات
مديريتشدهشركتيمانندشركت«مبيننت»اشاره
ميكند .اخوان بهابادي همچني��ن گفت :اما در اليه
سوم كه با عنوان  Beyond coreشناخته ميشود،
بهدنبال س��رمايهگذاري در ش��ركتهاي ديجيتال
مانند «روبيكا» و تبديل ش��دن ب��ه بازيگر مهمي در
عرصه س��رمايهگذاريهاي خطرپذير هستيم تا در
نهايت بتوانيم درآمد پيشبيني شده را محققسازيم.
مديرعامل ش��ركت ارتباطات س��يار اي��ران با بيان
ظرفيتهايموجودهمراهاولكهدرحالتبديلكردن
كسبوكاراينشركتبه«ديجيتال»است،خاطرنشان
كرد :توانستيم سرويس دانشآموزي «شاد» را براي
حدود ١۴.۵ميليوندانشآموزكشورتوسعهدهيمكه
پهنايباندمصرفيآنازپهنايباندمصرفيواتساپدر
ايرانبيشترشدهاست.ويهمچنينتأكيدكردكهدر
بحثتوسعهزيرساختهايمشهد،نگاهماناقتصادي
نيست و اين شهر براي ما جايگاه خاص و ويژهاي دارد.

ادامهازصفحهاول
وقتي اتاق كنار گذاشته ميشود!
در اين مورد خاص عالوه بر منطق فوق ،نكات ديگري
نيز وجود دارد كه بر ضرورت اين مشاركتدهي تاكيد
مينهد:
الف -مواد و بندهاي مختلف راجع به جايگاه مهم اتاق
بازرگانيووظايفواختياراتآنوازجملهبندهاي«ب»
و«ج» قانوناتاقبازرگانيوصنايعومعادنايران مبني
بر :ب -ارايهنظر مشورتيدر خصوص لوايحو طرحهاي
مرب��وط با اتاق ج  -همكاري با دس��تگاههاي اجرايي و
ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات
مربوطبهاتاق»
ج-مواد 2و 3قانونبهبودمستمرمحيطكسبوكار،كه
بهپيشنهاداتاقبازرگاني طرحودر سال 1390مصوب
شدودولتراموظفنمود،درمراحلبررسيموضوعات
مربوط به محيط كس��ب و كار براي اص�لاح و تدوين
مقرراتوآييننامههاو...هنگامتدوينيااصالحمقررات،
بخشنامههاورويههاياجرايينظرتشكلهارااستعالم
نمايد.حالچگونهاستبخشخصوصيونمادآنيعني
اتاقهاي بازرگاني كه ميبايس��ت در تصويب و اصالح
لوايح و طرحها ،قوانين و مقررات و دس��تورالعملهاي
اقتصاديحضورموثرداشتهباشند،درقانونمادرمربوط
بهچگونگيحياتومماتخودمشاركتدادهنميشود؟!
وقتيمجموعهايصالحيتاظهارنظرراجعبهآيندهخود
را ندارد و طرف مشورت قرار نميگيرد و افرادي به خود
حقميدهندبهتنهاييراجعبهآنانتصميمگيريكنند،
مشاركتآناندرسايرتصميمسازيهاوتصميمگيريها
آيا معنا و مفهومي دارد؟! روند طي شده براي تهيه اين
طرح بهخوبي از آين��ده آن خبر ميدهد .قطعا بخش
خصوصي محدودتر و حاشيهايتر و ضعيفتر خواهد
بود و آن مختصر ش��ان و جايگاه خود را كه روي كاغذ
حكشدهبود(مشاورسهقوه)رانيزازدستخواهدداد.
به بخش خصوصي اعتماد كنيم و آن را نماينده خير و
منفعتعموميبدانيمتاامر«توسعه»پروژهياپروسهاي
موفقباشدنهناتمامونافرجام.

ادامهازصفحهاول
تصميماتمجلس
نگرانكننده است

بهنظرمشايدبسياريازنمايندگانتصورنميكردندكه
ممكن اس��ت بودجه رد شود .يا شايد هم تالش كردند
با فرار رو به جلو از خود براي مش��كالت آينده س��لب
مسووليت كنند .هر كدام از سناريوها كه رخ داده باشد،
نشان ميدهد كه مجلس متوجه جايگاه خود نيست و
نوعي فضاي غيرتخصصي در بطن تصميمسازيهاي
تقنينيدردورهيازدهموجوددارد.البتهاگرنمايندگان
اع�لام كنند كه نميدانس��تند به چه اليح��هاي راي
ميدهند ،ميتوانند جلسه رايگيري را تجديد كنند.
درهرصورتمعتقدميكچنيناشتباهيدراينطرح
نميتوان قابل قبول باشد .به هر حال اساتيد اقتصادي،
كارشناسان و رسانهها حق دارند نگران باشند كه روند
تصميمس��ازيهاي مجلس ،دچار وضعيت بغرنجي
شود .موضوع بعدي كه به نظر ميرسد ،سايه سنگين
خ��ود را در روند تصميمس��ازيهاي مجلس انداخته
است،بحثانتخاباتسال 1400كشورماناست.انگار
هر تصميمي كه نمايندگان قرار اس��ت در حوزههاي
اقتصادي و راهبردي و اقتصادي اخذ كنند ،نيمنگاهي
هم به انتخابات آينده و اثري كه اين تصميمات ،ممكن
است در انتخابات داشته باشد ،مياندازد .اين نوع نگاه
مجلس در بخشهاي مختلف اقتص��ادي و راهبردي
مشكلسازخواهدشد.ايندرستنيستكهمجلسدر
شمايلساختارتقنينيكشوربهجاياينكهرويكردهاي
بلندمدت و چشماندازهاي پيش رو را مورد توجه قرار
دهد ،نگران اين مساله باشد كه آيا فالن تصميمش در
انتخاباتسالآيندهبهنفعاينجناحياآنجناحخواهد
بود يا نه؟ من در چند مصاحبه به اين مش��كل اش��اره
كردهام كه اين رويكرد نمايندگان به كش��ور و اقتصاد
ايران ضرر خواهد رساند .دولت آينده هر رويكردي كه
داشتهباشد،نمايندگانبايددرمسيرمنافعكالنكشور
تصميمسازيكنند.البتهاينمشكلمربوطبهايندورهو
ايندولتومجلسنيست.سالهاستكهسايهسنگين
مسائلجناحيوسياسيبرمسائلاقتصاديافتادهاست
و باعث شده است تا امكان برنامهريزيهاي بلندمدت
مقدور نباشد .پيشبيني كه در خصوص بودجه1400
ميتوانكردآناستكهاحتماالدولتبودجهرابابرخي
اصالحاتجزئيراهيبهارستانخواهدكردونمايندگان
مجلسهمبهآنرايخواهنددادتابيشترازاينمتهمبه
سنگاندازيدرمسيراقتصادنشوند.

ايران ،افايتياف
و تجارت جهاني

از اي��ن رو اين نگراني كه اطالعات م��ا در اختيار ديگر
كش��ورها قرار ميگي��رد چندان محل بحث نيس��ت
چون درباره يك فضا و بس��تري صحبت ميكنيم كه
تمامي كش��ورها در آن حضور دارند و عمال نبودن در
افايتياف باعث انزواي كش��ور و مشكالت اقتصادي
جديد ميشود .اينكه اقتصاد ما در شرايط تحريم قرار
دارد و حض��ور يا عدم حض��ور در افايتياف گرهاي از
مشكالت بازنميكندنيز كالم درستينيست .اوال بايد
توجهداشتكهماقرارنيستهموارهدرتحريمباشيمو
ماننددورهبرجام،امكانآنكهتحريمهاكناربروندوجود
دارد و در ح��ال حاضر نيز با حضور باي��دن ،امكان اين
موضوعوجوددارد.ماباحضوردرافايتياف،ميتوانيم
مقدمات حض��ور در قراردادهاي جهاني و اس��تفاده از
زيرساختهاي تجارت جهاني را فراهم كنيم .در وهله
دوم ،عدم حض��ور در افايتياف ،خ��ود براي اقتصاد
ايرانمحدوديتهايجديديميآفريند.وقتيبناست
تجارتخودراگسترشدهيموبهصادراتغيرنفتيبها
بدهيم ،محدوديتهاي فهرست سياه ،باعث ميشود
بانكها با ما همكاري نكنند و همانطور كه امروز شاهد
آن هستيم ،ورود ارز به كشور بهشدت محدود ميشود
وازاينرونپيوستنبهآنمحرومكردناقتصادكشوراز
ورود به فضاي بينالمللي خواهد بود .در كنار تمام اين
صحبتها،مابايدبدانيمكهبرايتبادالتجهانينيازبه
همراهيباسياستهايبينالملليوعاديسازيشرايط
اقتصادي خود داري��م .عضويت در افايتياف نه تنها
شزايينميكندكهحتيتنشزدايينيزخواهدكرد.
تن 
درسالهايگذشتهامريكاتالشكردهبااعمالفشاربر
اقتصادايران،شرايطماراغيرعاديكندوماباعضويتدر
اينگروه،بهانههايموجودبرايآنهاراكاهشميدهيم
وديگرشانسيبرايمانورعليهماندارند.ازاينروفعاالن
اقتصادي اميدوارند با نگاه به منافع ملي ش��رايط براي
اجراياينلوايحفراهمشود.

ظرفيتهاي اعتماد زا
در بورس

از نظر م��ن اين اقدام يك ش��وك مثبت به بورس
است و آثارش در كوتاهمدت مثبت است .اين قانون
مانند استارت خودرو عمل ميكند .براي ادامه راه
اگر باك بنزين خالي باشد خودرو حركت نخواهد
كرد.براي ادام ه راه نياز به تزريق نقدينگي و افزايش
حجم معامالت وجود دارد كه حكم بنزين خودرو
را دارد .امي��دوارم نقدينگ��ي الزم به بورس تزريق
شود و ارزش معامالت بيش��تر از مقدار فعلي شود
در غير اين صورت شاهد مدل جديد و فرسايشي از
نوسانگيري در بورس خواهيم بود كه باعث كاهش
ش��ديد ارزش معامالت براي چند روز و قفل شدن
صفوففروشوسپسخريددركفقيمتيوفروش
در چند روز بعد خواهي��م بود .يعني اگر نقدينگي
به بورس تزريق نشود تايم نوسانگيري اصطالحا
«كش» خواهد آمد و فرسايشي و طوالنيتر خواهد
شد .در اين صورت (عدم تزريق نقدينگي) ،شاهد
افزايش نسبي ارزش معامالت در روزهاي مثبت و
كاهش ارزش معامالت در روزهاي منفي خواهيم
بود .البته با شناختي كه از رييس سازمان بورس و
اوراق بهادار دارم مطمئن هستم كه در كنار ايجاد
اين ظرفيتهاي اعتمادزا ،تصميماتي را نيز براي
تزريق نقدينگي و افزايش ارزش معامالت در بورس
خواهند گرفت.

صنعت،معدنوتجارت
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گمرك معتقد است در فرآيند ترخيص كاالها تبعيض ارزي صورت ميگيرد

توپ ترخيصكاال در زمين صمت

تعادل -گروه تجارت|
«40ميليون دالر كاال در آستانه فساد ومتروكه
ش�دن ق�رار دارد ».اي�ن را متولي�ان گمرك
ميگويند.كاالهاييكهبااولويتارزيغيرفعال
در گمرك موجودند اما كد رهگيري (س�اتا) از
س�وي بانك مركزي براي تاييد منشأ ارز آنها
صادر نشده ،برهمين اس�اس امكان ترخيص
قطعي پيدا نكردند اين درحالي است كه ليست
اقالم و اظهارنامههاي اين كاالها توسط گمرك
در حداقل زمان ممكن احصا و در اختيار وزارت
صمت قرار گرفته است .البته اين وزارتخانه با
مطابقت مش�خصات اين كاالبا شرايط مندرج
در م�اده  ۱۱آييننامه اجراي�ي قانون مقررات
ص�ادرات و واردات مش�خص ميك�رد كه آيا
قابليت ترخيص با شرايط قبل از ممنوعيت را
دارا اس�ت يا خير ،كه به گفته متوليان گمرك
اين اقدام از سوي صمت انجام شده ،اما در گام
بعدي بايد ليست خود را به بانك مركزي ارايه
ميكرد تا براي آن كد رهگيري صادر شود .اما
مس�اله اينجاس�ت كه تاكنون اغلب صاحبان
كااله�ا كدرهگي�ري بانك را به گم�رك ارايه
نك�رده و صرفا پيگير ترخي�ص كاال بدون كد
رهگيري بانك هس�تند .در چينين وضعيتي،
امكان ترخيص كاال براي گمرك وجود ندارد و
وزارت صمت و بانك مركزي بايد در مورد عدم
صدور كد ساتا پاسخگو باشند.همچنين بنابه
توضيحات رييس گم�رك به «تعادل» ،وزارت
صمت يا بايد ب�ا ورود اين كاالها با ارز متقاضي
يا در مقابل ص�ادرات موافقت كن�د ،يا اينكه
سيستم بانكي براي آنها كد ساتا صادر كند؛ در
غيراين صورت اين كاالها متروكه خواهند شد.
مس�اله ديگر« ،تبعي�ض در ترخيص كاالهاي
گروه  »۲۷اس�ت كه به گفته متوليان گمرك،
باوجود غيرفعال بودن اولويت ارزي اين گروه،
گمرك گاهي با اظهارنامههايي مواجه ميشود
كه كد رهگيري بانك براي آنها صادر و قابليت
ترخيص پيدا ميكنند .مس�ووالن گمرك در
اين ماجرا معتقد به اعمال تبعيض هس�تند و
توپ ترخيص كااله�ا را به زمين وزارت صمت
و بانك مركزي مياندازند و ميگويند اگر قرار
است طبق مقررات اقدام ش�ود بايد اين رويه
براي تمامي واردكنندگان رعايت شود نه اينكه
شاهد رفتارهاي دوگانه و تبعيض آميز باشيم.

جزييات تجارت خارجي
به روايت رييس گمرك
بر اساس آمار اعالم شده از سوي متولي گمرك ايران،
تا پايان ديماه سال جاري ،تجار ايراني كاالهايي به
وزن 122ميليون تن و ب��ا ارزش حدود  59ميليارد
دالر با ش��ركاي تجاري خود مبادله كردهاند .رقمي
كه حكايت از اين دارد كه تجارت خارجي كشور در
دهمين ماه از سال نسبت به ۹ماهه  ۹۹از رشد قابل
توجهي برخوردار بوده اس��ت؛ چراكه ميزان تجارت
خارج��ي تا پايان آذرماه امس��ال  ۵۱ميليارد و ۹۷۰
ميليون دالر بوده كه تا پايان ديماه با افزايش بيش
از  7ميليارد دالر مواجهه شده است.
درهمين حال روز گذشته ،مهدي مير اشرفي ،رييس
كل گمرك ايران در نشس��ت خب��ري كه بهصورت
آنالين برگزار ش��د ،در پاسخ به پرسش «تعادل» در
خصوص تغييرات و جزييات آمار تجارت خارجي در
ديماه سال جاي نسبت به آذر ماه به ارايه توضيحاتي
پرداخت .بناب��ر آمار اعالمي او ،هر ماه در كش��ور به
ص��ورت ميانگين ح��دود  3ميلي��ارد دالر واردات و
ميانگين صادرات ماهانه كشور نيز حدود  2.8ميليارد
دالر انجام ميشود .بنابرآمارها در دهمين ماه از سال
ج��اري  30ميلي��ارد دالر واردات و  28ميليارد دالر
صادرات داش��تيم كه تراز تجاري ما بدون احتساب
صدور خدمات فني مهندسي و برق منفي  2ميليارد

دالر اس��ت .اگر چنانچه از خدمان فني مهندسي و
صدور برق آماري داش��ته باشيم ،تراز تجاري كشور
مثبت خواهد ش��د ،يا حتي اگر مثبت هم نباش��د،
منفي نيز نيست .براساس توضيحات ميراشرفي ،از
 28ميليون تن كاالي وارد شده به كشور در  10ماهه
امسال 20ميليون تن از آن را كاالهاي اساسي شامل
ميشوند .همچنين بيش از  85درصد كل كاالها نيز
«نهادههاي توليد ،مواد اوليه ،كاالهاي واسط و ماشن
آالت خط توليد» هستند.
از سوي ديگر ،در بخش صادرات« ،فرآوردههاي نفتي،
پتروشيمي و پس��ته» از مهمترين اقالم و كاالهاي
صادراتي كشور هس��تند .عالوه بر اين همانطور كه
گفته شد در بخش واردات ،كاالهاي اساسي در صدر
كاالهاي وارد شده به كش��ور قرار دارند و پس از آن
ماش��ينآالت و مواد اوليه بيشترين حجم كاالهاي
وارداتي را به خ��ود اختصاص دادهان��د« .موبايل يا
تلفن همراه» يكي از اقالمي است كه بخش زيادي از
كاالهاي مصرفي وارد شده را دربرگرفته است.
خوش��بختانه با سيستمهايي كه در گمرك استقرار
پيدا كرده ،كشور توانس��ته به موفقيتي در سيستم
رجيستري اين كاالي وارداتي دست پيدا كند .درواقع
همراه كه وارد

به وسيله اين سيستم كليه تلفنهاي
كشور شده اس��ت۱۰۰ ،درصد از مجاري رسمي وارد
شده است .رييس گمرك ،همچنين پيشبيني كرد
كه حجم كل مبادالت تجاري ايران در پايان س��ال
جاري به ح��دود  ۸۰ميليارد دالر برس��د كه تقريبا
معادل سال گذشته است.با اين حال هر چند تحليل
آمار صادرات و واردات نشان از رشد تجارت خارجي
دارد ،اما آمارها همچنان بر افت  ۲۰درصدي صادرات
گواهي ميدهند.
رييس كل گمرك ايران درادامه به تشريح آمار رسوب
كاالهاي اساسي در بنادر كشور پرداخت وگفت :بيش
از  95درصد واردات از بنادر دريايي كشور است و 4.5
ميليون تن از كاالهايي كه در بنادر كشور وجود دارد
كاالهاي اساسي است كه به قبض انبار منتهي شدند؛
 16فروند ش��ناور داريم كه در اسكله در حال تخليه
هستند و  500هزار تن كاالي اساسي به همراه دارند
و  14ش��ناور در لنگرگاه هس��تند كه  607هزار تن
ظرفيت دارند.ميراشرفي ادامه داد 4 :ميليون و 540
هزار تن موجودي كاالهاي اساسي ،نيم ميليون تن
در حال تخليه و  607هزار تن هم در لنگر گاه وجود
دارد كه جمعا معادل  5ميليون و  607هزار تن كاالي
اساسي است.

مثلث گمرك ،صمت و بانك مركزي
در ترخيصكاال
اما موضوع ديگري كه متوليان گمرك دس��ت روي
آن گذاش��تهاند ،وجود  40ميلي��ون دالر كاال از گروه
كااليي  27در گمركات اس��ت كه در آستانه فاسد يا
متروكه شدن قرار دارند.با توجه به اينكه گروه كااليي
 ۲۷گروهي با اولويت ارزي غيرفعال است ،سابق بر اين
بخش بس��يار زيادي از اقالم اين گروه كااليي پيش از
زمان ممنوعيت وارد كشور شده ولي ترخيص نشده
بودند .در نهايت مهرماه امس��ال در راستاي ترخيص
اين كااله��ا مذاكراتي صورت گرفت اما تاكنون اتفاق
خاصي رخ نداده است.
متوليان گمرك ميگويند اين كاالها به گمرك اظهار
شده و تمامي مجوزهاي قانوني مورد نياز ارايه و آماده
ترخيص هستند .اما با توجه به اينكه اين كاالها داراي
اولويت ارزي غيرفعال هستند ،كد رهگيري (ساتا) از
سوي بانك براي تاييد منشأ ارز آنها صادر نشده و امكان
ترخيص قطعي پيدا نكردهاند .گمرك معتقد اس��ت
كه وزارت صمت در اين ماجرا مقصر است؛ اما وزارت
صنعت ،گمرك و بانك مركزي را به علت عدم صدور
كد ساتا عامل اين اتفاقات ميداند.
براساس توضيحاتي كه رييس كل گمرك در رابطه با
اين اتف��اق به «تعادل» ارايه كرد ،با توجه به مصوباتي
كه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت داشت ،مقرر شد
تا كاالهايي كه تا  11آبان ماه س��ال جاري وارد كشور
شدهاند و كد ساتا ندارند به وزارت صمت احراز شده و
آمار آنها ارايه شود .پس از اين اتفاق وزارت صمت بايد
اجازه بدهد كه اين كاالها با ارز منشأ متقاضي ترخيص
شوند .قسمت اعظم اين كاالها كه ماشين آالت و مواد
اوليه را شامل ميشد ،ترخيص شدند.اما برخي از اين
اقالم كه برآورد ميشود ارزشي معادل 40ميليون دالر
داشته باشند ،با وجود اينكه گمرك به وزارت صمت
اعالم كرده ،هن��وز مجوز ترخيص ب��ا ارز متقاضي را
دريافت نكردهاند .در واقع در اين مرحله نياز به كد ساتا
است .بنابراين وزارت صمت يا بايد با ورود اين كاالها با
ارزمتقاضييادرمقابلصادراتموافقتكندياسيستم
بانكي براي آنها كد ساتا صادر كند؛ در غير اين صورت
اين كاالها متروكه خواهند شد.
در همين حال ،معاون فني گمرك نيز در گفتوگو با
يكي از خبرگزاريها به اين نكته اشاره كرده كه ،اين
كاالهاي در شرف فساد طبق قانون بايد متروكه اعالم
شوند و با اعالم به س��ازمان امول تمليكي در راستاي
مزايدهوفروشآنهااقدامميشود.امابراساسمكاتبات

صورت گرفته ترخيص اين كاالها با رعايت سه شرط
امكان پذير است .يكي از اين شروط موجود بودن آنها
درگمركاست.درواقعوزارتصمتبايدليستكاالها
را به بانك مركزي ارايه ميكرد تا براي آن كدرهگيري
صادر ش��ود ،ولي تاكنون اغلب صاحب��ان كاالها كد
رهگيري بانك را به گمرك ارايه نكرده و صرفا پيگير
ترخيص كاال بدون كد رهگيري بانك هستند كه در
اينحالتامكانترخيصكاالبرايگمركوجودندارد.
عالوه بر اين موضوع ديگري كه متوليان گمرك اعالم
كرده اند اين است كه در فرآيند ترخيص كاالها ،وزارت
صمت وبانك مركزي ،تبعيض ارزي قائل ميشوند كه
موردانتقاداست.بنابهگفتهمعاونفنيگمرك،باتوجه
به اينكه اولويت ارزي اين گروه غير فعال است ،گمرك
گاهيبااظهارنامههاييمواجهميشودكهكدرهگيري
بانك براي آنها صادر و قابليت ترخيص پيدا ميكنند.
اگركامالمطابقبامقرراتعملشوداينروندبايدبراي
تمامواردكنندگانرعايتشود.امادرحالحاضرشاهد
رفتارهايي دو گانه و تبعيض آميز هستيم.
خودروهاي وارداتي و ايكسري
رييسكلگمركايراندربخشديگريازصحبتهاي
خود گريزي به واردات خودروهاي خارجي زد و گفت:
در سال گذشته موجودي خودروهاي وارداتي  ۱۲الي
 ۱۳هزار خودرو بود اما با مصوبات دولت و اختياراتي كه
به گمرك داده شد ۱۰،هزار عدد از اين خودرو ترخيص
شدند و ۲تا ۳هزار خودرو در حال رسيدگي در محاكم
قضايي هستند كه رييس قوه قضاييه دستور داد آنها
هرچه س��ريعتر تعيين تكليف ش��وند .اين خودروها
ممكن است مرجوع ،ترخيص ،متروكه يا ضبط شوند.
وي در اينب��اره گفت كه در حال حاضر  ۱۴دس��تگاه
ايكسري در گمركات مستقر است در حالي كه حدود
 ۵۰دستگاهي نياز داريم ،بر اين اساس طي مذاكرهاي
ب��ا بخش خصوصي س��اخت و تامي��ن ايكسري در
دس��تور كار قرار دارد ،اين در حالي اس��ت كه با توجه
ب��ه قراردادهاي منعق��ده  ۷۰ميليون ي��ورو معادل
۲۰۰۰ميليارد تومان صرفه جويي ارزي از محل توليد
در داخل انجام ميشود.
همچنين طبق آمار اعالمي از س��وي مير اش��رفي،
درآمدهاي گمرك ۱۲هزار ميليارد تومان رقم مصوب
بودجه سال جاري است كه تاكنون  ۱۱هزار ميليارد
تومانآنوصولشدهوپيشبينيميكنيم ۱۰۰درصد
آن محقق ش��ود .همچنين  ۷تا  ۸هزار ميليارد تومان
ماليات ارزش افزوده وصول خواهد شد.

رييس سازمان بورس در نشست شوراي روساي اتاقها خبر داد

شركتهاي سرمايهگذاري استاني تشكيل ميشود

روز گذش��ته ،رييس جديد سازمان بورس در تازهترين
نشست شوراي روساي اتاقهاي سراسر كشور شركت
كرد .در اين نشست ضمن تش��ريح سياستهايي كه
در اين س��ازمان دنبال خواهد شد به برنامهريزي براي
تأسيس شركتهاي سرمايهگذاري استاني اشاره شد.
در واقع اين با هدف توسعه اس��تاني و تمركز بر اجراي
پروژههاي منطقهاي ،تصميم گرفته شده تا شركتهاي
سرمايهگذاري استاني تشكيل ش��ود .سهامداران اين
شركتها ،افرادي هستند كه تصميم گرفتند مديريت
مستقيميبرسهامعدالتخودنداشتهباشند.همچنين
در اين نشست وضعيت سرمايهگذاري به عنوان مشكل
اصلي اقتصاد كشور شناخته ش��د .عالوه بر اين به اين
نكته نيز اشاره شد كه ،بازار سرمايه يك روش با اهميت
براي تامين مالي است .س��هام عدالت نيز يكي ديگر از
موضوعاتي بود كه در اين نشست مورد بحث قرار گرفت.
سياستهاي سازمان بورس
محمدعلي دهقان دهنوي ،رييس س��ازمان بورس در
نشست شوراي روساي اتاقهاي سراسر كشور مشكل
اساسي اقتصاد امروز كشور را وضعيت سرمايهگذاري در
ايران دانست و تأكيد كرد :در ۱۰سال اخير تنها يكي ،دو
سال شاهد رشد مثبت سرمايهگذاري بوديم .متأسفانه
در اين مدت همواره استهالك سرمايه در كشور بيشتر

از سرمايهگذاري بوده به اين معنا كه موجودي سرمايه
كش��ور كاهش پيدا كرده و مجبور بوديم از داشتههاي
خود مصرف كني��م .ادامه اين روند ب��ه معناي افتادن
كش��ور در دام فقر است .رييس س��ازمان بورس با بيان
اين مطلب كه سرمايهگذاري نيازمند تأمين مالي است
و بانكها مهمترين منبع سنتي تأمين مالي در كشور
بودهاند ،گفت :در تمام اين س��الها عالوه بر بانكها تا
حدي بودجه دولت در راستاي سرمايهگذاري طرحهاي
عمراني مصرف شده است ،دولت در اين سالها با انتشار
اوراق بدهي تالش كرده س��رمايهگذاري در پروژههاي
عمراني را دنبال كند .دهقان ،استفاده از بازار سرمايه را
به عنوان روش سوم تأمين مالي كه همواره در حاشيه
بوده ،معرفي كرد و ادامه داد :در دو سال اخير ،استقبال
عمومي خوبي از بازار س��رمايه شده اس��ت كه در كل،
موضوع مباركي است ،هرچند زيرساختهاي آن مهيا
نيست .او يكي از بازارهاي موجود در بازار سرمايه را بازار
س��هام معرفي كرد و ادامه داد :آنچه در اين بازار دنبال
ميكنيم ،س��رمايهگذاري در اين بازار است .اين بخش
بايد سيگنال دهد كه بر اس��اس عرضه و تقاضا قيمت
تعيين ميشود و بازار س��رمايه از طريق عرضه اوليه يا
افزايش سرمايه شركتهاي موجود به اين تأمين مالي
كمككند.رييسسازمانبورستأكيدكرد:دركناربازار
سهام،بازاربدهيراهمداريم.حجماينبخشهمنسبت

به قبل بسيار رشد كرده است و زمينهاي فراهم شده تا از
اين بخش هم تأمين سرمايه صورت بگيرد .انتظار داريم،
صاحبان صنايع با در نظر گرفتن چارچوبهاي موجود
اين مسير را انتخاب كنند .اين مقام مسوول همچنين
به موضوع سهام عدالت اش��اره كرد و افزود :در دورهاي
تصميم گرفته شد تا مردم را سهامدار شركتهاي بزرگ
دولتي كنند و در ادامه مسير قرار شد تا مسير مديريت
آن نيز تغيير كند .بر اين اس��اس ،دو مسير تعريف شد؛
اول اينكه مديريت مستقيم را براي سهام خود برگزينند
و دوم اعمال مديريت غيرمس��تقيم است كه در قالب
شركتهاي سرمايهگذاري استاني ساماندهي شدند.
راهاندازي اين شركتها يك سياستگذاري عمده است
و هدف نهايي آن مش��اركت مردمي در مس��ير توسعه
اس��تان اس��ت .او ارزش داراييهايي كه در اختيار اين
شركتهاسترامتناسبباظرفيتهراستان،قابلتوجه
دانست و تصريح كرد :سرمايه اين شركتها از حدود سه
الي چهار هزار ميليارد تومان تا  30الي  40هزار ميليارد
تومان خواهد بود .همچنين قرار اس��ت  30درصد اين
دارايي بعد از انتخاب هياتمديره هر شركت در اختيار
آنهاقراربگيردوممكناستدربارهاينسهم،تصميمات
مختلفياتخاذشود.بهگفتهدهقان،مزيتهايتوسعهاي
هر استان بايد شناسايي و روي آنها تمركز شود .در اين
رابطه اتاقها ميتواند بسيار اثرگذار عمل كنند.

اهميت اهليت داوطلبان
محمدرضا انصاري ،نايبرييس ات��اق ايران با بيان
اين مطلب كه برنامهريزي براي ايجاد ش��ركتهاي
سرمايهگذاري استاني ،اقدام خوبي است ،خاطرنشان
كرد :آنچه ب��ه موفقيت اين ط��رح كمك ميكند،
استفاده از شيوه پيمان مديريت است .اگر در تركيب
هياتمديره به صورت غيرمتمرك��ز عمل كنيم به
توفيق نخواهيم رسيد .غالمحسين شافعي ،رييس
اتاق ايران اهليت داوطلبان را بس��يار مهم دانس��ت
و تأكيد ك��رد :در دو دور ه به نمايندگان بر اس��اس
مطالعات انجام شده ،طرح توسعه منطقهاي را ارايه
داديم و وزارت كش��ور و سازمان برنامه و بودجه نيز
مشوق اتاق ايران در اين زمينه بودند؛ ولي در عمل
طبق وعدههاي داده شده جلو نرفتيم و كار به مرحله
اجرايي نرسيد .ايجاد شركتهاي بزرگ منطقهاي
نيز يكي از نتايج مطالعات انجام ش��ده در اتاق ايران
بود .هرچند به نظر ميرسد تا امروز طبق مطالعات
اصولي اولويتهاي توسعهاي هر منطقه و استان را
شناسايي نكرديم حتي در طرح آمايش سرزمين كه
انجام شد پس از گذشته چند جلسه ديگر نمايندگان
اتاقها در استانها دعوت نش��دند .بنابراين به نظر
ميرس��د كه اين طرحها هم در تعيي��ن اولويتها
چندان قابل اتكا نباشند.

رويخطخبر
علتگرانيخيارمشخصشد

ايسنا| رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي
علت گراني خيار را سرمازدگي جاليزهاي خيار در
جيرفت كرمان عنوان كرد و همچنين خبر داد كه
از دو هفته آينده توليد به روال عادي باز ميگردد
و قيمتها نيز كاهش مييابد .سيد رضا نوراني در
پاسخ به اين سوال كه چرا خيار در روزهاي اخير
با افزايش قيمت چش��مگيري مواجه شده است،
گفت :علت كمبود خيار در سه هفته گذشته و سير
صعودي قيمت آن در بازار س��رما و توفان شديد
در منطقه جيرفت كرمان اس��ت ك��ه به جاليزها
و گلخانههاي خيار آس��يب وارد كرده و بوتههاي
خيار با سرمازدگي مواجه شدهاند .وي ادامه داد:
معموال در زمس��تان جيرفت كرمان مركز توليد
خياربوتهاي ،جاليزي و گلخانهاي است كه سرما
باعث كاهش توليد شد.
رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي اضافه
كرد :در دو هفته آينده شرايط توليد به روال عادي
ب��از ميگردد و قيمت خيار ني��ز كاهش مييابد.
همچنين خيار گلخانههاي ورامين نيز وارد بازار
خواهند شد .وي در پاسخ به اين سوال كه برخي
ص��ادرات را علت افزايش قيمته��ا ميدانند و آيا
ص��ادرات در افزايش قيمت خيار تاثير گذاش��ته
اس��ت يا خير؟ گفت :تنها يك ن��وع خيار خاصي
كه مصرف داخلي ندارد صادر ميشود .از طرفي
صادرات آنقدر مويرگي است كه هيچ تاثيري در
بازار داخلي ندارد .رييس اتحاديه ملي محصوالت
كشاورزي در ادامه گفت :گوجه فرنگي محصولي
است كه بيشتر از خيار صادر ميشود اما ميبينيم
كه قيمت آن در بازار بهشدت كاهش يافته است،
زي��را توليد آن انب��وه و قيمت آن س��ير نزولي به
خود گرفته اس��ت .در حال حاضر نيز در ميادين
عمده فروش��ي قيمت گوجه فرنگ��ي گلخانه تا
۴۰۰۰توم��ان و بوتهاي ۲۰۰۰ت��ا ۲۵۰۰تومان
فروخته ميشود .كه اين قيمتها با هزينه سنگين
توليد براي توليدكنندگان ضرر است .وي در پايان
اضافه كرد :تا محصولي گران ميش��ود نبايد پاي
صادرات را وس��ط كش��يد .وقتي در بازار كاهش
توليد داشته باشيم قيمتها صعودي ميشود.

احتمال افزايش قيمت خودرو
در يك هفته آينده

ايلن�ا| نايبريي��س اتحاديه نمايش��گاهداران
خودروي تهران اظهار داش��ت :احتمال افزايش
قيم��ت در هفته پيش رو وج��ود دارد اما كاهش
قيمت ممكن نيست چراكه قيمتها از يك هفته
پيش ثابت مانده اس��ت .اسد كرمي در مورد بازار
خودرو اظهار كرد :از هفته گذشته قيمتها ثابت
مانده و تغييري ايجاد نش��ده و خريدار نيز براي
خودروهاي داخلي بسيار كم است .مراجعه ميزان
خوبي دارد ام��ا خريدي صورت نميگيرد و براي
خودروه��اي خارجي نيز اص�لا خريداري وجود
ندارد .وي ادامه داد :حدود  5روز پيش بازار كمي
جنب و جوش داشت ،تصور ما اين بود كه با نزديك
شدن به شب عيد تقاضا افزايش پيدا كند .احتمال
افزايش قيمت در هفته پي��ش رو وجود دارد اما
كاهش قيمت ممكن نيس��ت چراكه قيمتها از
يك هفته پيش ثابت مانده است.
وي با اش��اره به قيمت روز خودرو گفت :قيمتها
مانند چهارش��نبه گذش��ته اس��ت؛ قيمت پرايد
 107ميلي��ون توم��ان ،پژو  206تي��پ  2حدود
 190ميليون تومان و تيپ  5حدود  245ميليون
تومان ،پ��ژو  207دن��دهاي  272ميليون تومان
و اتوماتي��ك آن  403ميلي��ون تومان ،س��مند
 LXح��دود  185ميلي��ون تومان ،س��مند 183
ميليون توم��ان ،تيبا صندوق��دار  118ميليون
تومان ،تيبا هاچ بك  128ميليون تومان ،س��اينا
 130ميليون توم��ان ،هايما و جك  800ميليون
تومان ،پ��ژو  405حدود  185ميلي��ون تومان و
پژو پارس  205ميليون تومان است .نايبرييس
اتحاديه نمايشگاهداران خودروي تهران در ادامه
تصري��ح كرد :نمايش��گاهداران ميگويند در يك
هفته حدود  2خودرو ميفروش��ند ك��ه آنها نيز
خودروهاي س��بك مانند پ��ژو  206و پرايد بوده
است .خودروهاي دست دوم بيشتر و خودروهاي
صفر كمتر معامله ميشوند.
وي خاطرنش��ان كرد :تصور ما بر اين اس��ت كه
با نزديكي به ش��ب عيد مق��داري افزايش قيمت
وجود داشته باشد .هميشه شب عيد قيمتها رو
به افزايش ميرود ،بيشتر مشتريان نيز دست نگه
داشتهاند كه قيمتها ثابت شود ،شايد حدود 20
درصد آنها خريد خود را به خاطر نوسانات قيمت
انجام ندادهاند.

هر مغازه يك قيمت!

ايس�نا | قيم��ت هرش��انه تخمم��رغ در
خردهفروشيهاي سطح ش��هر تهران  ۴۵تا ۵۰
هزارتومان است .مشاهدات ميداني حاكي از آن
است كه قيمت هرش��انه تخممرغ  ۳۰عددي در
خرده فروشيهاي سطح شهر تهران متفاوت و در
بازه قيمتي ۴۵تا  ۵۰هزارتومان عرضه ميشود و
نرخ ثابتي براي آن وجود ندارد .به عبارتي هر عدد
تخممرغ براي مصرفكننده بيش از  ۱۵۰۰تومان
تمام ميشود.
اين در حالي اس��ت كه براس��اس مصوبه س��تاد
تنظيم ب��ازار قيمت هركيلو تخم م��رغ  ۱۶هزار
و ۹۰۰تومان و هرش��انه  ۳۰ع��ددي حدود ۳۲
هزارتومان اس��ت .اما به نظر ميرسد اين نرخ در
بازار رعايت نميش��ود و نظارت��ي بر نحوه عرضه
آن در خرده فروشيها وجود ندارد.ميادين ميوه
وترهبار نيز هرشانه تخممرغ  ۳۰عددي به وزن يك
كيلو ۹۰۰گرمي را با قيمت  ۳۲هزار و ۱۰۰تومان
به مصرفكنندگان عرضه ميكنند.
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تعادل| انتظارها به پايان رسيد و قرار
گزارش است از روز سهش��نبه فاز اول تزريق
واكسن كرونا در كشور و با اولويت كادر
درماني بخشهايآي سي يو آغاز شود .باالخره با
واردات اوليه محموله واكسن «اسپوتنيك وي» از
روسيه اين مهم در كشور ما هم آغاز ميشود و اين
در حالي است كه طبق اعالم معاون وزير بهداشت
و درمان براي واكسيناس��يون در دو مرحله اقدام
شده است .يك مرحله درباره اعتبار كوواكس بود
كه حدود  ۲۲۵ميليارد تومان صورت حساب صادر
و پرداخت شده است.
اعتبارات براي واردات واكسن از روسيه نيز حدود
 ۱۰۰ميليارد توم��ان در اختيار هيات امناي ارزي
قرار گرفته و تاكنون ح��دود  ۳۳۰ميليارد تومان
اعتبار براي واكسن داده شده است .البته با سازمان
برنامه و بودجه تفاهم شده كه از محل اعتبارات يك
ميليارد يورو كه تاكنون حدود  ۷۰۰ميليون يورو
آن اختص��اص يافته و  ۳۰۰ميليون مطالبه داريم،
بقيه اعتبارات مورد نياز واكس��ن نيز تامين شود.
بنابراي��ن هيچ نگراني در مورد ارز و ريال مورد نياز
واكسن كرونا وجود ندارد.
    هياهوي واكسن فروكش كرد
بيشتر از يك ماه است كه مساله خريد واكسن كرونا
به يكي از بزرگترين دغدغههاي مردم تبديل شده
بود و مس��ووالن اما خيلي خونسرد از خريد و وارد
كردن واكسنها خبر ميدادند ،اين در حالي بود كه
وقتي يكي از واكسنهاي ساخت ايران به فاز انساني
رسيد ،بسياري از مسووالن بر اين باور بودند كه بايد
تا تكميل شدن دوره تحقيقاتي واكسن داخلي صبر
كنيم و از هيچ كشوري هم واكسن نخريم اما...
پس از هش��داريهايي كه س��ازمان نظام پزشكي
و ديگ��ر متخصصان حوزه س�لامت مبني بر لزوم
واكسيناس��يون كادر درم��ان آن هم ب��دون وقفه
معطل��ي باالخره تصميم بر اين ش��د تا واكس��ن
خريداري شود چرا كه تكميل دوره باليني و تاييد
واكسن ايراني تا تابس��تان سال آينده هم به طول
ميانجامد .اما بعد از آن مساله اينكه چه واكسني
قرار است خريداري ش��ده و وارد كشور شود خود
مس��اله ديگري بود كه بحث و جدلهاي بسياري
را در بين مردم و مس��ووالن و البته صاحب نظران
به وجود آورد .برخي از مس��ووالن اعم از نماينده
محيطزيست

كارزار اينترنتي
براي نجات «هيرمان»

كارزاري ك��ه تعداد امضاي آن به بيش از ۴هزار نفر
رسيدهاستازرييسسازمانمحيطزيستخواسته
است ،پيگير وضعيت سالمت هيرمان شود و براي
نجاتاينشيرآسياييوبهبودشرايطنگهداريازاو
اقدام كند .هيرمان شير نر ايراني كه سال گذشته از
باغ وحش بريستول بريتانيا به باغ وحش ارم تهران
منتقل شده بود حاال بيمار ش��ده است و بسياري
نگرانوضعيتسالمتاوهستند.
ويديوهايي منتشر شده از هيرمان كه حدود ۹سال
سن دارد نشان ميدهد كه او در وضعيت نامساعدي
است و از دهان ،چش��مها و بينياش آب ميريزد.
هفته گذشته هم مسووالن باغ وحش ارم بيماري
او را تأييد كرده و گفتند كه حال او خوب نيس��ت.
حاال كارزار اينترنتي به راه افتاد كه خواستار توجه
مسووالن به وضعيت سالمتي اين شير است .امضا
كنندگان اين كارزار كه تعداد آنها به بيش از  ۴هزار
نفر رسيده اس��ت از رييس سازمان محيط زيست
خواستهاند پيگير وضعيت سالمت هيرمان شود و
براينجاتاينشيرآسياييوبهبودشرايطنگهداري
از او اقدام كند .محمد كرمي ،رييس اداره نظارت بر
امور باغ وحشهاي استان تهران پيشتر گفته بود
كه عالئم باليني اين شير بيحالي و آبريزش بيني
اس��ت و حيوان همچنين دچار اختالل در قسمت
فوقاني دستگاه تنفسي شده است .او گفته بود كه
تيمي از دامپزشكي و اداره كل محيط زيست استان
ته��ران كارهاي درماني هيرمان را آغ��از كردهاند و
آزمايشهاي الزم را انجام دادهاند .از طرفي مديركل
دفتر حفاظ��ت و مديريت حياتوحش س��ازمان
محيطزيستهمچندروزپيشمدعيشدكهحال
هيرمان رو بهبود است با اين حال همچنان فعاالن
و دوس��تداران حيات وحش خواستار رسيدگي به
وضعيت سالمت اين شير و نظارت بيشتر بر شرايط
نگهداري آن هستند .نكته اينجاست كه عكسها و
فيلمهايي كه از هيرمان در فضاي مجازي منتشر
شدهبسياردردناكترازآنچيزياستكهمسووالن
باغ وحش در م��ورد آن صحب��ت ميكنند .اينكه
هيرمان 9سالهدرچنينشرايطيبهسرميبردبراي
خيليازدوستدارانوحاميانمحيطزيستوحيات
وحش اصال اتفاق خوشايندي نيست .آنچه بيش از
همهاين 4هزارنفروالبتهافرادبسيارزياديرانگران
كرده،پايانناخوشايندياستكهممكناستبراي
هيرمان اتفاق بيفتد .حال بايد ديد رييس سازمان
محيط زيست در اين باره چه واكنشي نشان داده و
اقداماتكهصورتميگيردميتواندجانهيرمانرا
نجات دهد .خيلي از معترضان به اين وضعيت آنها را
بهياداتفاقيكهبرايببرسيبريدرهمينباغوحش
رخدادمياندازد.اتفاقيتلخكهباعثشداينببربنابه
گفتهدامپزشكباغوحشارمبراثربيماريمشمشه
جان خود را از دست بدهد.

خبر روز

نوبت دوم وام ضروري بازنشستگان كشوري پرداخت ميشود

مديركل امور مالي صندوق بازنشس��تگي كش��وري از پرداخت نوبت دوم وام ضروري بازنشستگان و وظيفه بگيران اين صندوق در
روز دوش��نبه بيستم بهمن  ۹۹خبر داد .علي خدامي گفت :با هماهنگي بانك صادرات ايران ،وام  ۱۰ميليون توماني نوبت دوم براي
 ۲۳هزار و  ۷۵۰نفر از مشموالن روز دوشنبه  ۲۰بهمن  ۹۹به حساب آنها واريز ميشود .نوبت نخست اين وام سوم دي ماه به حساب
مشموالن واريز شده بود .خدامي با بيان اينكه نميتوان تاريخ دقيقي براي محاسبه زمان پرداخت وام در نوبتهاي مختلف تعيين
كرد ،افزود :تأمين منابع و پرداخت وام ضروري براي بازنشستگان كشوري توسط بانك عامل انجام ميشود و نميتوان زمان دقيقي
براي نوبتهاي بعدي اعالم كرد.

آغاز واكسيناسيون در كشور از روز سهشنبه

 330ميليارد تومان اعتبار صرف خريد واكسن شد
مجل��س و عضو س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا بعد از
اينكه مشخص ش��د قراراست واكس��ن روسي به
ايران وارد ش��ود اع�لام كردند كه از اين واكس��ن
اس��تفاده نميكنند .اما اين اظهارنظرها باعث شد
تا س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو اين افراد را فاقد
صالحيت ب��راي اظهارنظر در مورد نوع واكس��ن
بداند و كش��مكشها تا جايي ب��اال گرفت كه وزير
بهداشت و درمان به موضوع ورود كرد و در نشستي
خبري به مردم گفت كه براي اطمينان خاطر آنها
تزريق واكسن را از افراد خانواده خود شروع خواهد
ك��رد .او اعالم كرد كه ب��ه عنوان وزير بهداش��ت
يك كش��ور آنقدر بي غيرت نيست تا واكسني كه
هيچ تاثير درماني ندارد را به كش��ور وارد كند .اما
اين كش��مكشها زماني فروكش ك��رد كه يكي از
نشريههاي معتبر پزشكي با درج خبري اعالم كرد
كه واكسن روس��ي بيش از  91درصد تاثيرگذاري
مثبت روي افراد داش��ته و آنه��ا را از ابتال به كرونا
مصون كرده اس��ت .اين خبره��ا باالخره تا حدود
زيادي همهمههاي اين چند روز را آرام كرد و حاال
وزير بهداشت باخيالي آسوده در نشست خبري روز
گذشته خود از آغاز واكسيناسيون در  21بهمن ماه
خبر ميدهد.
   واكسيناسيونكرونا  در ايران
از سهشنبه آغاز ميشود
وزير بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي گفت :با
واردات اولين محموله واكس��ن اسپوتنيك وي از
روسيه ،واكسيناسيون كرونا در ايران از سه شنبه
 ۲۱بهم��ن در كش��ور با اولوي��ت كادر بخشهاي
آي سي يو شروع ميشود.
س��عيد نمكي در مراس��م آغاز فاز مطالعه باليني
انس��اني واكس��ن كرونا رازي در وزارت بهداشت
افزود :همزمان با تالش براي توليد واكسن كرونا در
داخل كشور كه به روشهاي مختلف در حال انجام
جامعه

توليد واكسن استنشاقي در ايران

اس��ت يكي از قولهاي ما به مردم اين بود كه زودتر
واكسيناسيون را در داخل كشور شروع كنيم .براي
اين كار با ارزيابي واكس��نهاي معتبر در دنيا يكي
از كم عيبترين و كم خطرترين واكس��نها را كه
واكسن اس��پوتنيك وي روسيه بود انتخاب و وارد
كرديم .او ادامه داد :اواي��ل حملهها و هجمههاي
زيادي ميش��د ولي صبوري كردي��م و امروز همه
فهميدهاند كه اروپا و ش��ركتهاي واكس��ن ساز
اروپايي مثل آس��ترازنكا نيز ب��ه دنبال همكاري با
شركت توليدكننده اين واكسن هستند.
بناي قهر با هيچ كس نداريم ب��ا اينكه جزو اولين
مذاكره كنندگان براي خريد اين واكس��ن بوديم
پانزدهمين كش��وري هس��تيم كه اين واكسن را
تزريق ميكنيم .نمكي افزود :شرط ما براي واردات
واكسن اين بود كه حتما فاز  ۳مطالعه انساني را طي
كرده باش��د در حالي كه برخي كشورهاي منطقه
اين واكسن را در فاز  ۳مطالعه انساني تزريق كردند.

مرگ 57نفر ديگر بر اثر كرونا

سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي
 ۷۰۶۵مورد جديد كوويد ۱۹در كش��ور
طي  ۲۴ساعت گذش��ته خبر داد .دكتر
سيماس��ادات الري گف��ت :بر اس��اس
معيارهاي قطعي تش��خيصي ۷ ،هزار و
 ۶۵بيمار جديد مبتال ب��ه كوويد ۱۹در
كشور شناسايي ش��د كه ۵۴۴نفر از آنها
بستريشدند.مجموعبيمارانكوويد۱۹
در كش��ور به يك ميليون و ۴۶۶هزار و ۴۳۵نفر رسيد.
الري گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۵۷ ،
بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع
جان باختگان اين بيماري به ۵۸هزار و ۴۶۹نفر رسيد.
سخنگوي وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه تا كنون
يك ميليون و  ۲۵۳ه��زار و  ۵۵۴نفر از بيماران ،بهبود
يافته و يا از بيمارستانها ترخيص ش��دهاند .او ادامه داد:
 ۳۷۸۹نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي
مراقبتهاي ويژه بيمارس��تانها تح��ت مراقبت قرار

دارند .تاكنون ۹ميليون و ۶۶۷هزار و۲۶۰
آزمايشتشخيصكوويد۱۹دركشورانجام
شده اس��ت .الري گفت :بر اساس آخرين
تحليله��ا ۳۶ ،شهرس��تان در وضعيت
نارنجي ۱۷۸ ،شهرستان در وضعيت زرد
و  ۲۳۴شهرس��تان ني��ز در وضعيت آبي
قرار دارند .بنابر اعالم س��خنگوي وزارت
بهداشت ،شهرس��تانهاي عجب شير در
آذربايجان شرقي ،اردس��تان در اصفهان ،اسفراين در
خراسان شمالي ،گرمسار در سمنان ،بافت در كرمان،
پاوهدركرمانشاه،بندرگزوكردكويدرگلستان،آستانه
اشرفيه ،بندرانزلي ،رشت ،رودبار ،رودسر ،صومعه سرا و
الهيجان درگيالن ،آمل،بابل،بابلسر،بهشهر ،تنكابن،
جويبار،رامسر،ساري،سوادكوه،قائمهشر،محمودآباد،
نكا،نورونوشهردرمازندران،بستك،بندرلنگهوقشمدر
هرمزگان ،بهار ،تويسركان و رزن در همدان و ابركوه در
يزددروضعيتنارنجيقراردارند.

كل مبلغ حقالتدريسيها پرداخت نشده است

درب��اره س��اعت كار هم��كاران و نحوه
پرداخت ،قاعده جديدي وضع نكرديم،
برخ�لاف اينك��ه ش��ايعه كردن��د ۳۵
دقيقه لحاظ شده اس��ت ،به هيچوجه
 ۳۵دقيقهاي محاس��به نش��ده و حق
التدريسها بر اساس گزارشي كه ادارات
شهرس��تانها از عملك��رد هم��كاران
دادهاند ،محاس��به شده و اگر گزارشها
ب��ا عملكرد هم��كاران ما منطبق نيس��ت ميتوانند
مراجعه كنند تا بررس��ي شود .وزير آموزش و پرورش
در پاس��خ به اينكه معلمان اعالم كردهاند مبلغي كه
برايش��ان واريز شده يك س��وم مبلغي است كه سال
گذش��ته درياف��ت ميكردهاند ،گفت :م��ا هنوز كل
مبلغ حق التدري��س را پرداخت نكرده ايم ،همچنان
حق التدريس نيمه اول سال جاري باقي مانده و اميد
اس��ت تا آخر س��ال بپردازيم .مبلغ واريزي كل مبلغ
حق التدريس همكاران نبوده و مبلغي را كه دريافت

كرديم به اس��تانها اب�لاغ كرديم و آنها
در همان چارچوب س��الهاي گذش��ته
محاسبه كرده و پرداخت ميكنند و قطعا
پرداختهايديگريهمدرراهخواهدبود.
بناي ما اين بوده كه تا پايان سال گذشته
را تس��ويه كنيم اما اينكه نتيجه چه بوده
بايد گزارش استانها برسد .او در واكنش
به اينكه برخي معلمان اعالم كردهاند اگر
واريزيها اينگونه باش��د از ادامه تدريس معذورند؟
گفت :خير اينطور نيس��ت .مطمئن باشيد .حاجي
ميرزايي همچنين درباره گاليه گروههاي مش��مول
استخداميكهبهدانشگاهفرهنگيانمعرفيشدهاند
و بايد آزمون اصلح و حدنص��اب نمره  ۷۰درصد را
كس��ب كنند ،گفت :اين امر كامال با قانون منطبق
است و آنها كه يك سال دوره آموزشي ببينند بايد
مهارت الزم را كس��ب كنند ،اين يك دوره تفنني
نيست و يك دوره جدي است.

پروتكلها رعايت نشود نوروز نخواهيم داشت

شواهد نشان ميدهد در شروع پيك
چهارم هس��تيم .بيماران بهبود يافته
كرونايي ك��ه در هفته دوم تا شش��م
هستند با مش��اهده عالئم مشكوك
سريعا به پزشك مراجعه كنند.معاون
درمان ستاد ملي كرونا گفت :پيش از
دو هفته پيش تعداد بستريها كاهش
پيدا كرد و حتي به زير  ۱۶۰۰بستري
رسيد .طي  ۱۰روز گذش��ته اين كاهش متوقف و
حتي در برخي روزها با افزايش بستري همراه شده
است .اين عالمت خوبي نيس��ت چون وقتي آمار

بستري افزايش مييابد تعداد بيماران
سرپايي هم افزايش مييابند بهطوريكه
در برخي بيمارس��تانها اين آمار به دو
برابر رس��يده و نمونههاي آزمايش هم
در آزمايش��گاهها افزايش يافتهاند .اين
عالمتها نش��اندهنده شكلگيري
موج��ي جدي��د در تهران اس��ت  .اگر
ساده انگاري ادامه پيدا كند و نظارتها
ادامهدارنباشدبهمشكلخواهيمخوردبهويژهاينكه
از  ۱۵اسفند ماه با نزديكي به نوروز با شلوغي بازار،
امسال نوروز آرامي نخواهيم داشت.

   تامين واكسن مورد نياز
براي همه افراد زمان ميبرد
با وجود خريد  ۱۶ميليون و  ۸۰۰هزار واكس��ن از
سبد كوواكس كه براي هشت ميليون و  ۴۰۰هزار
نفر كافي است بايد ميزان بيشتري واكسن به كشور
وارد كنيم چون اين ميزان واكسن جوابگو نيست.
اما بايد در نظر داشته باشيم كه تامين واكسن مورد
نياز براي همه افراد زمان ميبرد.
نمكي افزود :واكسن اسپوتنيك روسيه در حدود
 ۶كش��ور معتبر ثبت شده و س��عي كرديم زماني
اين واكسن را وارد كنيم كه خيالمان راحت باشد
و واكس��ن قابل اعتماد وارد كنيم .واكسيناسيون
با واكس��ن روس��ي از سهش��نبه بر اس��اس سند
واكسيناسيون براي گروههاي هدف كه در مرحله
اول اف��راد حاض��ر در خط مقدم نظام س�لامت و
كاركنان بخشهايآي سي يو هستند آغاز ميشود
بعد سراغ بقيه كادر درمان و خانههاي سالمندان

و افراد باالي  ۶۵سال ميرويم و همين طور مرحله
به مرحله جل��و ميرويم .روال كار تعريف ش��ده
است و خوشحاليم به رغم اينكه با دستان بسته در
اقيانوس بال ش��نا ميكنيم اما چشمان ما باز است
و در شرايطي واكسيناس��يون را شنا ميكنيم كه
ميزان ش��يوع بيماري پايين آم��ده و تخت خالي
داريم.
وزير بهداش��ت افزود :يكي از كارهاي مهم در اين
همهگيري تكيه بر دانش فني براي ساخت واكسن
در كش��ور بود .توليد واكس��ن كرونا كار سادهاي
نيست و همانطور كه ويروس كرونا پيچيده است
ساخت واكسن آن نيز كار پيچيدهاي است و هيچ
متخصصي نميتواند آينده واكسيناس��يون آن را
پيش بيني كند و بگويد در آينده چند درصد موفق
است چقدر ميتواند مردم را عليه بيماري كوويد
 ۱۹بيمه كند اما تنها راه چاره اين است كه در اين
راه گامبرداريم.
    سه راه براي تامين  واكسن
نمكي ادامه داد :امروز ايران براي توليد واكس��ن
كرونا با همه روشها و پلتفرمه��ا برنامه دارد .در
هر صورت براي تامين واكس��ن سه راه را در پيش
گرفتيم يكي توليد واكسن در داخل ،ديگري انتقال
فناوري توليد واكسن از كشورهايي كه هم تخصص
اين كار را دارند و هم روابط دوستانهتري با ما دارند
مثل كوبا و روس��يه البته با اينكه موضوع واكسن
در دنيا سياس��ي ش��ده اما دانش��مندان كشورها
مشكلي با هم ندارند فاصله از آنجا ايجاد ميشود
كه كش��ورهاي مثل امريكا به دنبال سلطهجويي
هستند.
او گفت :كش��ور كوبا س��ابقه همكاري با انستيتو
پاس��تور ايران در توليد واكس��ن هپاتيت بي دارد
و روس��يه نيز در حوزه بايوتكنولوژي سابقه نسبتا
درخشاني دارد.

نمكي ادامه داد :راهحل س��وم واردات واكس��ن از
منابع مطمئن اس��ت تا قبل از توليد واكس��ن در
كشور آن را در اختيار داش��ته باشيم .براي توليد
واكسن ،گروههاي مختلف مشغول فعاليت هستند.
مجموعه بركت فاز يك انس��اني را همين روزها با
موفقيت تمام ميكند و وارد فاز  ۲مطالعات انساني
ميشود .من هر روز روند مطالعات اين واكسن را
پيگيري ميكن��م و هر جا الزم باش��د راهنمايي
ميكنم .واكس��ن برك��ت يك��ي از علميترين و
موثرترين روشهايي است كه تاكنون در دنيا انجام
ش��ده و اميدواريم با همين شتاب به زودي فاز دو
را هم تمام كند.
    توليد واكسن استنشاقي در ايران
وزير بهداشت افزود :واكسن كرونا رازي نيز كه به
همت دكتر بني هاشمي دنبال ميشود كار بسيار
بزرگي است .اين يك واكسن نوتركيب استنشاقي
است كه يكي واكسنهاي بسيار ايمن و كم عارضه
خواهد بود و با توجه به استنشاقي بودن به كلي فرد
را از وضعيت ناقل بودن خارج ميكند .اين واكسن
با كمترين عارضه سيستم ايمني بدن را تحريك
و فرد را ايمن ميكند.
نمكي ادام��ه داد :با اين روند جمهوري اس�لامي
اي��ران به زودي يك��ي از قطبهاي ب��زرگ توليد
واكس��ن كرونا در جهان ميش��ود و با تامين نياز
كش��ور ميتوانيم واكس��ن كرونا را به دنيا عرضه
كنيم .بحران كرونا تمام ميش��ود ام��ا در پي آن
ايران صاحب يك صنعت ارزشمند در حوزه واكسن
ميش��ود .صنعتي زيرس��اختي كه يك دستاورد
بسيار افتخارآفرين براي كشور است.
وزير بهداش��ت گفت :يكي ديگر از دستاوردهاي
وزارت بهداش��ت در اين دوران س��خت اين است
كه در س��ال  ۹۸حدود يك ميليارد دالر كمتر ارز
ب��راي دارو و تجهيزات پزش��كي مصرف كرديم و
با محدوديت در واردات اقالم��ي كه توليد داخل
داش��ت و با تكيه بر توان داخلي نيمه امس��ال هم
حدود  ۴۰درصد س��ال  ۹۸براي اقالم پزشكي ارز
مصرف شد.
همچنين اميدوارم تا اوايل تابس��تان سال آينده
با ورود واكس��ن كرونا ايراني به بازار در اين زمينه
نيز به يكي از قطبهاي مهم صادركننده واكسن
كرونا تبديل شويم.

رويداد

خاموشي امنيت زنان در معابر تاريك شهري
ايسنا| در روزهاي گذش��ته و در پي افزايش مصرف
انرژي و لزوم صرفه جويي در آن ،شاهد خاموشيهاي
ب��رق در برخي ش��هرها از جمل��ه ته��ران بوديم .اين
خاموش��يها بعضا دامنگير تيرهاي چراغ برق معابر و
خيابانها هم شد بهطوري كه در برخي محالت پس از
گذشت ساعت معيني از شب امكان تردد به ويژه براي
زنان با مشكالتي همراه بود ،چراكه از جمله مولفههاي
موثر در ايجاد امنيت زنان در شهر ،تامين نور كافي معابر
و خيابانهاست .تامين امنيت زنان در شهر معطوف به
دو مولفه اصلي ايجاد احساس امنيت رواني زنان هنگام
تردددرمعابروتامينامنيتزناندركالبدشهراستكه
از جمله آن ميتوان به تامين نور كافي خيابانها اشاره
كرد .خاموشيهاي اخير بهانهاي شد تا نگاهي به لزوم و
چگونگي تامين امنيت زنان در شهر بيندازيم .دكتر ندا
حاجي وثوق فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعي شوراي
شهر تهران ،با بيان اينكه امنيت شهري براي زنان به اين
معناست كه يك زن بتواند زندگي روزمره خود را بدون
ترس و دغدغه انجام دهد و نيازها و عالئق خود را بدون
هيچگونه تبعيضي در فضاي ش��هري مرتفع سازد ،به
ايسنا گفت :امنيت زنان در فضاهاي شهري را ميتوان

از سه بعد كالبدي ،اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي
قرار داد .بعد كالبدي به خوانا بودن شهر براي شهروندان
اشاره دارد بهطوري كه فضاي شهري به فضايي مبهم و
گيجكننده تبديل نشود .او درباره بعد اجتماعي امنيت
شهري زنان ادامه داد :بعد اجتماعي به اين مساله توجه
دارد كه با گس��ترش رو به رشد فضاهاي شهري تا چه
ميزان توانس��تهايم فرهنگ حضور زن��ان در جامعه و
فضاهاي عمومي و ب��زرگ را نهادينه كنيم .حضور در
فضاهاي اجتماعي نيازمند امنيت است .همچنين بايد
ديدتاچهميزانتوانستهايمازبعدفرهنگيموفقباشيم
و زيرس��اختهايي را براي حضور دو جنس در جامعه

هنر

فراهم كنيم .آيا به لحاظ فرهنگ��ي به مردان آموزش
دادهايم كه شهر به همان ميزان كه متعلق به آنهاست به
زنان نيز تعلق دارد؟ او همچنين به بعد اقتصادي امنيت
ش��هري براي زنان نيز اش��اره كرد و افزود :بايد توجه
كرد تا چه ميزان فضاهاي شهري را براي فعاليتهاي
مختلف اقتصاي بانوان امن كردهايم .همچنين ارتباط
دو س��ويهاي ميان دو مولفه رواني اجتماعي و كالبدي
امنيت ش��هري وجود دارد ،بهط��وري كه براي تامين
امنيت زنان در فضاهاي ش��هري نيازمنديم در هر دو
مولفه قدرتمند عمل كنيم .از جمله اقدامات الزم براي
تامين امنيت شهري زنان در بعد كالبدي ،تامين نور و
روشنايي شهر است .مديريت شهري بايد تمام تالش
خود را در راستاي تامين اين روشنايي انجام دهد چراكه
نميتوان انتظار داشت با ايجاد تاريكي و خاموشي در
شهر بتوان براي تامين امنيت زنان مولفه جايگزيني را
در نظر گرفت كما اينكه آمار بسياري از جرايم در همين
مقطع كوتاه تاريكي تهران افزايش يافت .از سوي ديگر
ابعاد رواني و فرهنگي تامين امنيت شهري بسيار زمانبر
است و نميتوان شهر را به اميد يافتن راهحل جايگزيني
در حالت خاموشي نگه داشت.

هنر

انيميشن«جسمخاكستري»
به جشنواره آلمان راه يافت

«ماكههستيم؟»
بهترينفيلمسهفستيوالجهانيشد

فيلم انيميشن «جسم خاكستري» از توليدات مركز گسترش سينماي مستند
و تجربي به كارگرداني سمانه شجاعي ،به بخش مسابقه جشنواره فيلم كوتاه
«درسدن» آلمان راه يافت .سي و سومين دوره جشنواره فيلم كوتاه «درسدن»
طبق برنامه قبلي ،ق��رار بود از  ۱۳تا  ۱۸آوريل  ۲۰۲۱در كش��ور آلمان برگزار
شود ،اما به دليل پاندمي كرونا ،زمان برپايي اين رويداد هم به تاخير افتاده است.
انيميشنكوتاه«جسمخاكستري»ساختهسمانهشجاعي،يكيازآثارمنتخب
بخش مسابقه بينالملل اين جشنواره است .اين فيلم پيشتر در سيامين دوره
جشنوارهفيلم«نيواورلئان»وپانزدهميندورهجشنوارهفيلمزنان«لسآنجلس»
امريكا به نمايش درآمده است«.جسم خاكستري» به روايت پزشكي ميپردازد
كه با خونسردي مشغول ويزيت بيماران اس��ت .تعدادي بيمار اعصاب و روان
منتظرند تا نوبتشان شود ،اما از اين بيماران نميتوان توقع داشت كه آرام بمانند.
انيميشن«جسمخاكستري»سالگذشتهنيزبهجشنوارهزنانلسآنجلسراه
پيدا كرد و پيش از آن در اولين حضور بينالمللي خود ،يكي از آثار منتخب بخش
مسابقه فيلمهاي انيميشن فيل م نيواورلئان امريكا شده بود.

فيلم «م��ا كه هس��تيم؟» با دغدغه و س��وژه اجتماع��ي ،ب��ه كارگرداني و
تهيهكنندگي ابوالحسن كيوان ،به عنوان بهترين فيلم بينالمللي فستيوال
راكي مانتين در امريكا ،بهترين فيلم درام جش��نواره فستيوال فيلم سيلك
رود در فرانسه و بهترين تهيهكننده در پنجمين دور فستيوال سينماي اروپا
يوروپين س��ينماتوگرافي اواردز در آمس��تردام هلند در سال  ۲۰۲۰انتخاب
ش��د .ابوالحس��ن كيوان كارگردان و تهيهكننده «ما كه هس��تيم؟» نقاش،
مجسمه ساز ،معمار و فيلمساز ايراني است كه سال ۱۳۵۸از دانشگاه «هنر» در
تهران فارغ التحصيل شد و بعد از مهاجرت به استراليا ،در دانشگاه«تيف كالج»
به تحصيالت خود ادامه داد .پيش از اين بعضي از فيلمهاي اين فيلمساز ايراني
در جشنوارههاي كشورهاي مختلف دنيا برنده جايزه شدهاند .فيلم «»J & B
او در استراليا ساخته و در سال  ۲۰۱۴در فستيوال كن پذيرفته شد ،همچنين
فيلم او با عنوان «مهاجرت» در س��ال  ۲۰۱۸برنده دو «مدال» از فس��تيوال
فيلم «كلكته» در هند ش��د .فيلم «مهاجرت» در ش��ش فستيوال تا مرحله
 Official selectionپيش رفت.

