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آیت اهلل حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند

روحاني در دفاع از بودجه و برجام 
و گالیه از عدم تصویب لوایح دولت  

سهم درآمدهاي پايدار در بودجه 30   درصد است

خطر در  كمين بورس و ماليات
روياي 12 ميليوني تزريق واكسن كرونا در استانبول 

گاليه بورس بازان از اظهارنظر مسووالن

صعود سهام خرد به واسطه نوسان گيري

كاسبان تحريم 
يكه تاز ميدان سالمت 

 )) شاخص كل ((

از شاخص هم وزن جا ماند
 صفحه 4 

 صفحه 8 را بخوانيد 

يادداشت-1

روانشناسي بازار و مساله عدم 
قطعيت

فعاالن اقتصادي كش��ور در 
ش��رايط فعلي با س��ه مساله 
روبه رو هس��تند و براي حل 
اين مسائل نيز به سه راه حل 
نياز د ارند. نخس��ت، مساله 
عدم قطعيت است كه فعال 
اقتصادي تالش مي كند تا از 
دل افزايش سطح آگاهي هاي 
خود اي��ن عدم قطعي��ت را به قطعيت ب��دل كند. در 
واقع فعال اقتصادي از تحليلگران و اساتيد اقتصادي 
مي خواهد كه آين��ده را برايش پيش بيني پذير كنند. 
به دليل اين عدم قطعيت فعاالن اقتصادي در زندگي 
روزمره با استرس و اضطراب روبه رو هستند و به دنبال 
راهي براي پايان اين اس��ترس مي گردند. اضطراب از 
دو منظر قابل بررسي است، يكي از منظر روانشناسي 
كه مربوط به روانپزشكان و تحليلگران امر روان است و 
مساله بعدي اضطراب در محيط هاي كسب و كار است 
كه در ذيل تخصص»روانشناسي بازار« قرار مي گيرد. 
در ارتب��اط ب��ا اضطراب خ��وب اس��ت، تفكيكي كه 
متخصصان روانشناسان بازار در اختيار من قرار داده اند 
را براي شما تشريح كنم. روانشناسان بازار مي گويند، 
ي��ك اضط��راب در كس��ب و كار وج��ود دارد و يك 
افسردگي. افس��ردگي براي زماني است كه افراد بازي 
نمي كنند اما مي بازند. اگ��ر راهكارهايي كه در فضاي 
رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي را آناليز كنيد، بيش از 
99درصد تحليل هاي ارايه شده، يك پيام بيشتر ندارد. 
يعني دستور توقف به فعاليت هاي اقتصادي مي دهند. 
بسياري از تحليل ها پيامش اين است كه شما به عنوان 
فعال اقتصادي اينقدرها هم كه فكر مي كنيد، بدبخت 
نيستيد، بلكه بسيار بدبخت تر هستيد. آنقدرها هم كه 
فكر مي كنيد اوضاع بدنيست، بلكه اوضاع بدتر است، 
اينقدرها كه فكر مي كنيد از تورم، جا نمانده ايد، بلكه 
بسيار بيش��تر جا مانده ايد و... مجموعه اين تحليل ها 
در مخاطب افس��ردگي ايجاد مي كند و اي��ن پيام را 
مي دهد كه فعالي��ت اقتصادي نكنن��د. در حالي كه 
رويكرد عاقالنه در يك اقتصاد پويا آن است كه به اين 
پرسش پاسخ دهد كه در ش��رايط بحراني و پرنوسان 
چطور مي توان ارزش افزوده ايجاد كرد و بيش��تر پول 
درآورد. چطور مي ت��وان در همين ش��رايط بحراني، 
كارها را گسترش داد و به سمت پيشرفت گام برداشت. 
مردم نيازي به تزريق افسردگي ندارند به اندازه كافي 
در كش��ور و فضاي مجازي در گوش فعاالن اقتصادي 
خوانده مي ش��ود كه كار نكنيد و توقف كنيد. اما بايد 
راهكارهايي را پيدا ك��رد كه در همين ش��رايط پول 
درآورد و ارزش افزوده ايجاد كرد. نخستين قدم براي 
تحقق يك چنين دس��تاوردي، حل مساله اضطراب 
است. هرچند افسردگي براي كسب و كار سم است، اما 
از اضطراب گريزي نيست، منتها مي شود اضطراب را 
ادامه در صفحه 6 كاهش داد.  

محمدحسین ادیب

يادداشت-2

 افقي 
گشوده نمي شود !

بي��ش از دو ق��رن و نيم قبل 
پ��در عل��م اقتص��اد از منطق 
سرمايه س��خن گفته و اينكه 
»س��رمايه در اثر صرفه جويي 
زياد مي شود و به علت اسراف 
و ولخرجي و خالفكاري از بين 
مي رود.« و اينكه »كشوري كه 
ارزش محصول ساالنه آن مرتبا 
كاهش مي يابد، طولي نمي كشد كه مقدار پول در جريان 
آن تغيير مي كند« )آدام اس��ميت- ثروت ملل(  بودجه 
امسال كش��ور نش��ان از بي توجهي به اين اصول بديهي 
اقتصادي دارد. چرا كه نه منجر به افزايش سرمايه گذاري 
و لذا »رشد اقتصادي« مي ش��ود نه »ثبات اقتصادي« و 
فضاي غيرتورمي را محقق مي كند. بديهي است در نبود 
اين دو اصل اساس��ي، دو اصل ديگر يك بودجه متعارف 
يعني »بهبود توزي��ع درآمد و كاهش فق��ر« و »ارتقاي 
كيفيت عرض��ه كاالي عمومي« )امنيت و بهداش��ت و 
آموزش و...( را نمي توان انتظار داش��ت.   در واقع اگر چه 
ارقام بودجه اعم از منابع كل )2435 هزارميليارد تومان، 
20 درصد رش��د( و منابع عمومي )841 ه��زار ميليارد 
تومان، 47 درصد رش��د( به ترتيب رش��دهاي 20 و 47 
درصدي داشته اند، اما متاسفانه اين رشدها نه در جهت 
افزايش سرمايه گذاري بلكه صرف مخارج دولت خواهد 
شد. چنانكه هزينه هاي جاري در سند مالي سال آتي با 
73 درصد رش��د از 367 هزار ميليارد تومان به 637 هزار 
ميليارد تومان افزايش خواه��د يافت در حالي كه بودجه 
عمراني تنها 34 درصد رش��د يافته و از ح��دود 87 هزار 
ميليارد تومان به 104 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. 
اين ارقام تازه ارقامي خوشبينانه است و معموال بودجه هاي 
ج��اري در طول س��ال از رقم مصوب، افزايش بيش��تر و 
بودجه هاي عمراني كاهش داش��ته اند.   ب��ه اين هزينه 
كردها مي بايس��ت روند رو به رشد كمك هاي يارانه اي را 
افزود كه دو رقم مصوب آن در بودجه سال آتي 42/8 هزار 
ميليارد تومان و 31 هزار ميليارد تومان )در مجموع 73 
هزار ميليارد تومان( باب��ت يارانه هاي هدفمندي و يارانه 
معيش��تي اس��ت.  اين وضعيت وقتي ناگوار تر و ترازوي 
بودجه وقتي ناترازتر مي ش��ود كه در س��مت درآمدها با 
انواع ابهام ه��ا و ناموزوني ها مواجه مي ش��ويم. از افزايش 
323 درص��دي درآمده��اي نفتي )از 47 ه��زار ميليارد 
تومان به 199 هزار ميليارد تومان و البته بدون احتساب 
پيش فروش 70 هزار ميليارد توماني ارزي و ريالي نفت( 
در روزگار تحريم و نامش��خص بودن افق آينده و درآمد 
247 هزار ميلي��ارد توماني مالياتي )س��ال جاري 195 
هزار ميليارد تومان، 21 درصد رشد( با توجه به وضعيت 
ركودي كسب و كارها )تحريم، كرونا و...( و افزايش شديد 
فروش اوراق بدهي و سهام شركت هاي دولتي )به ترتيب 
150 و 90 ه��زار ميليارد تومان( كه عم��ده خريدار آنها 
بانك ها )به نوعي استقراض از بانك مركزي( و خصولتي ها 
ادامه در صفحه 2 خواهند بود.   

حسین حقگو

در روزهاي��ي ك��ه بخ��ش قاب��ل توجه��ي از تمركز 
كارشناسان و تحليل گران اقتصادي حول محور طرح 
بلندپروازانه دولت در به دست آوردن درآمدهاي نفتي 
در بودجه س��ال آينده تجميع ش��ده، به نظر مي رسد 
بخش ديگ��ري از ابهام هاي درآم��دي اليحه بودجه 
ناديده گرفته شده است، ابهام هايي كه يك سوال مهم 
را به وجود مي آورد كه حتي در ص��ورت صرف نظر از 
درآمدهاي نفتي، آيا منابع پيش بيني ش��ده در ساير 
بخش هاي بودجه امكان تحقق خواهند داشت؟ دولت 
در اليحه بودجه سال 1400، منابع عمومي بودجه را 
به 841 هزار ميليارد تومان رس��انده كه در مقايسه با 
عدد 571 هزار ميليارد توماني امس��ال، افزايش 270 
هزار ميليارد توماني را نشان مي دهد. براي دست يابي 
به اين ارقام، نيازي جدي به افزايش درآمدهاي دولت 
وجود خواهد داش��ت و با توجه به شرايطي كه اقتصاد 
ايران با آن مواجه است، بايد ديد اين طرح ها بناست در 
چه چارچوبي به مرحله اجرا برسد.  دولت در سال هاي 
گذش��ته، چند منبع عمده درآمدي را ب��راي خود در 
نظر گرفته كه متناسب با ش��رايط اقتصادي متفاوت، 
استفاده از آنها تغيير شرايط داده است. در ايران يكي از 
اصلي ترين منابع درآمدي دولت ها، پول سهل الوصول 
نفت بوده است. در س��ال هايي آنقدر ميزان دسترسي 
به درآمدهاي نفتي باال بوده كه عمال س��اير درآمدها 
يا ناديده گرفته ش��ده اند يا ميزان استفاده از آنها هيچ 
اهميتي در برآوردهاي هزينه اي دولت نداشته است. 
در هش��ت س��اله دولت احمدي نژاد از سويي قيمت 
جهاني نفت ركورد ش��كني ك��رد و براي س��ال هاي 
طوالني در كانال باالي 100 دالر در هر بشكه ايستاد 
و از سوي ديگر با توجه به اينكه محدوديتي در مسير 
فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني وجود نداش��ت، 
ايران روزانه بيش از دو ميليون بشكه نفت خود را صادر 
مي كرد. با اين وجود نبود يك درك درست از شرايط 
كشور و لزوم استفاده از منابع نفتي در امور زيرساختي 
باعث ش��د يكي از طاليي ترين دوره ه��اي اقتصادي 
ايران از نظ��ر درآمدي به يك��ي از غيرقابل دفاع ترين 
كارنامه هاي اقتصادي كشور گره بخورد. در سال هاي 
ابتدايي دهه 90، با تحريم هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل، ميزان فروش نفت ايران كاه��ش يافت و پس از 
آن قيمت ها نيز در بازار جهان��ي افت پيدا كرد و از اين 
رو نخستين دوره از فش��ارهاي درآمدي در سال هاي 
اخير بر اقتصاد ايران آغاز شد. دولت روحاني توانست 
در سال هاي ابتدايي فعاليت خود با به نتيجه رساندن 
برجام، بخشي از دغدغه ها و نگراني ها را كم كند و بار 
ديگر امكان فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني را به 
وجود بياورد اما اين روند نيز از س��ال 97 و با بازگشت 
تحريم هاي امريكا با اختالل مواجه ش��د. تا جايي كه 
فروش نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز 
رس��يد و همين عدد نيز با توجه به تحريم هاي بانكي 
يا به دست دولت نرسيد يا با دش��واري هاي زيادي در 
اختيار مس��ووالن اقتص��ادي قرار گرف��ت. در چنين 
بس��تري، دولت مجبور ش��د منابع درآمدي خود را از 
نفت به ساير حوزه ها انتقال دهد، موضوعي كه هرچند 
در كالن مي تواند به نفع اقتصاد كشور تمام شود اما در 

عمل با ابهام هاي جدي مواجه است.

     تمركز  بر ماليات ستاني
برآورده��اي جهاني از وضعيت درآم��دي دولت هاي 
توس��عه يافته نش��ان مي دهد كه برخي كشورهاي 
اروپايي حتي بي��ش از 50 درص��د از كل درآمدهاي 
خود را از طريق مالي��ات به دس��ت مي آورند. درآمد 
ماليات��ي از چند جهت در مس��ير توس��عه اقتصادي 
كشورها اهميت دارد. نخست آنكه پايدارترين درآمد 
دولت به ش��مار مي رود زيرا با توجه به رشد اقتصادي 
و افزاي��ش فعاليت ها ام��كان افزايش دسترس��ي به 
آن وجود دارد. از س��وي ديگر، ماليات مهم ترين ابزار 
دولت ها در مس��ير عدالت اقتصادي به شمار مي رود. 
در صورتي كه نظام ماليات ستاني به درستي تعريف 
شود، اقش��ار ثروتمند بيش��ترين ماليات را پرداخت 
مي كنند و طبقات كم درآمد جامعه از ماليات معاف 
مي شوند. از سوي ديگر كليه فعاليت هاي سفته بازي 
شامل خريد و فروش سود آور كه ارزش افزوده جديد 
خلق نمي كنند با حدي از ماليات مواجه مي شوند كه 
فعاليت در آن حوزه ها، عمال س��ودي نداشته باشد. از 
سوي ديگر دولت ها در مسير حمايت از توليد، بسياري 
از فعاليت هاي مولد را با تس��هيالت مالياتي تشويق 
مي كنند.در ايران هيچ��گاه ماليات چنين جايگاهي 
پيدا نكرده و به دليل نبود اطالعات دقيق، بس��ياري 
از ثروتمندان از ماليات ف��رار مي كنند و فعاليت هاي 
س��فته بازانه مانند خريد و فروش دالر، سكه، مسكن 
و خودرو نيز از ش��مول ماليات خارج هستند. در كنار 
آن، فعاليت ه��اي تولي��دي و كارمندان��ي كه حقوق 
ثابت دريافت مي كنند، به طور كام��ل ماليات خود را 
پرداخت مي كنند كه اين موضوع خود به عاملي براي 
افزايش فاصله طبقاتي منجر ش��ده اس��ت.در چنين 

فضايي دولت در سال هاي گذشته افزايش تمركز بر 
درآمده��اي مالياتي را اعالم كرده و به نظر مي رس��د 
در نبود نفت يكي از مناب��ع باقي مانده همين ماليات 
ستاني خواهد بود. با اين وجود به دليل نبود پايگاه هاي 
اطالعاتي دقي��ق از وضعي��ت درآمدي اف��راد، نبود 
دسترسي به حساب هاي بانكي و خأل قانوني مشكالت 

فراواني در اين مس��ير وجود دارد تا جايي كه هر ساله 
در ايران خبرهايي از ف��رار مالياتي چند هزار ميليارد 
توماني منتشر مي شود. دولت در بودجه سال آينده، 
پيش بيني كرده ح��دود 250 هزار ميلي��ارد تومان 
درآم��د از ماليات به دس��ت آورد، طرحي كه هرچند 
در قي��اس با مناب��ع عمومي بودجه همچنان س��هم 

محدودي دارد اما در همين مس��ير نيز با ابهام هايي 
مواجه اس��ت.از س��ويي با توجه ب��ه محدوديت هاي 
قانوني، مشخص نيست ماليات ستاني از فعاليت هاي 
س��فته بازي، حس��اب هاي بانكي ب��زرگ، خانه ها و 
خودروه��اي لوكس و برخ��ي اصناف ك��ه تاكنون از 
پرداخت ماليات سر باز زده اند چگونه اتفاق مي افتد. 
از سوي ديگر با توجه به ش��يوع كرونا و فشاري كه بر 
كسب و كارها وارد شده، مشخص نيست چه ميزان از 

اين درآمدها قابل تحقق خواهد بود.

     اتكا به بورس
در كن��ار مالي��ات، يكي ديگ��ر از گزينه ه��اي دولت 
فروش اوراق بده��ي، اموال و س��هام دولتي و عرضه 
شركت هاي دولتي در بورس اس��ت. در رابطه با اوراق 
بدهي حتي در سال جاري نيز ابهام هاي فراواني وجود 
داردو با توجه به باال بودن نرخ ت��ورم، مردم اقبالي به 
اوراق دولتي نش��ان نمي دهند و از اي��ن رو عمال اين 
اوراق از س��وي بانك ها خريداري مي شود كه بار مالي 
نهايي آن بر بانك مركزي خواهد بود و به اين ترتيب 
اگر اين بانك مجبور ش��ود اين تعه��دات را پرداخت 
كند، خطر افزايش پايه پولي و ب��اال بردن دوباره تورم 
را افزاي��ش مي دهد.از س��وي ديگر ف��روش دارايي و 
سهام ش��ركت هاي دولتي در بورس نيز با اما و اگرها 
و اشكاالت فراواني مواجه اس��ت. از سويي با توجه به 
مقاومت هايي كه در مس��ير خصوصي س��ازي وجود 
دارد، معلوم نيس��ت تا چه ميزان هدف گذاري دولت 
در اين عرصه به نتيجه برسد. بر اساس اليحه بودجه، 
ميزان واگذاري دارايي ه��اي مالي بايد به حدود 300 
هزار ميليارد تومان برس��د و دول��ت درآمد حاصل از 
واگذاري شركت هاي دولتي را نيز به 95 هزار ميليارد 
تومان رس��انده اس��ت. با توجه به وضعيت بورس در 
ماه هاي اخير و افت و خيزهاي فروان اين بازار، جذب 
دوباره مردم به بازار سرمايه و تحقق وعده ها و اهداف 
پيش بيني ش��ده قدري از واقعيت ها به دور است. در 
كنار آن اختالف نظرهايي ك��ه ميان نهادهاي دولتي 
در س��ال جاري در زمان عرضه دارا دوم به وجود آمد 
نيز نش��ان از آن داش��ت كه لزوما همه دستگاه هاي 
اقتصادي نس��بت به واگذاري نظر همس��اني ندارند 
و همين موضوع مي تواند در س��ال آينده كار دس��ت 

بودجه بدهد.

  ارزيابي  پورابراهيمي 
از   درآمدهاي   بودجه اي   دولت

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس درباره جهت گيري ه��اي اليحه بودجه 1400 
كه هفته گذشته توسط دولت تقديم مجلس شد، گفت: 
بودجه عمومي دولت در س��ال آتي 840 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده اس��ت؛ در بخش درآمدهاي 
بودج��ه، 225 ه��زار ميليارد توم��ان باب��ت واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي كه فروش نفت از جمله آن است 
)فروش نفت 153 هزار ميليارد تومان ديده شده است(، 
318 هزار ميلي��ارد تومان بابت درآمده��اي مالياتي، 
گمركي و س��اير درآمدها و فروش اوراق نيز نزديك به 
298 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. فروش 
نفت 153 هزار ميليارد تومان ديده ش��ده اس��ت.وي 
ادامه داد: در طرف مصارف نيز 637 هزار ميليارد تومان 
هزينه هاي جاري دول��ت، حدود 100 ه��زار ميليارد 
تومان اعتبارات عمراني است و حدود 100 هزار ميليارد 
تومان ديگر نيز بابت تسويه سر رس��يد مجموع اوراق 
بهادار قبلي پيش بيني ش��ده است.رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس عنوان كرد: اعداد پيش بيني شده در 
اليحه بودجه 1400 براي فروش نفت غيرواقعي بوده و 
متناسب با عملكرد دولت در سال 99 نيست و عماًل باز 

هم در بودجه بيش برآورد صورت گرفته است. 
نس��بت به فروش نفت بايد بازنگري صورت گيرد و به 
دليل اينكه اساسًا بايد نفت را از بودجه عمومي حذف 
كنيم و به درآمده��اي پايدار غيرنفتي متكي ش��ويم 
حتي اگر فروش نفت در س��ال آينده نيز به اندازه قبل 
ش��ود درآمدهاي آن نبايد در بودجه بيايد. وي درباره 
كس��ري عملياتي بودجه 1400 گفت: تراز عملياتي 
بودجه 1400 حدود 320 ه��زار ميليارد تومان منفي 
است يعني حدود 30 الي 35 درصد از مصارف بودجه 
با درآمدهاي پايدار تس��ويه مي ش��ود و بقيه با س��اير 
روش ها مانند فروش اوراق به��ادار و فروش نفت انجام 
مي شود.پورابراهيمي اظهار داشت: بخش درآمدهاي 
عمومي در بودجه 99 حدود 228 هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده بود و تا االن نزديك 250 هزار ميليارد 
تومان محقق شده است اين رقم در اليحه بودجه سال 
آينده 317 هزار ميليارد تومان ديده شده كه نسبت به 
قانون بودجه سال جاري حدود 10 درصد و نسبت به 
پيش بيني عملكرد حدود 26 درصد افزايش را شاهد 
هس��تيم.وي ادام��ه داد: بخش واگ��ذاري دارايي هاي 

سرمايه اي كه فروش نفت عمده درآمدهاي اين...
  ادامه در صفحه 2

نگاه-1

فيل دولت و هندوستان درآمدهاي نفتي
گفته مي شود كشورهايي كه به امر توسعه دست پيدا كرده اند كشورهايي هستند كه تكيه 
زيادي بر روي حافظه تاريخي خود دارند و تالش مي كنند تا اشتباهات قبلي را دوباره تكرار 
نكنند. اين روند متاسفانه در كشور ما هرگز به درستي درك نشده است، بنابراين بسيار 
اتفاق مي افتد كه ما تجربه هاي تلخ گذشته را دوباره تكرار مي كنيم. در حوزه اقتصادي اين 
فقدان حافظه تاريخي براي مردم بسيار گران تمام شده است. سال هاست كارشناسان، 
صاحب نظران و اساتيد اقتصادي فرياد مي زنند كه وابستگي اقتصاد و بودجه به درآمدهاي 
نفتي بايد كاهش پيدا كند و به همان نسبت افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه 
بايد در دس��تور كار قرار بگيرد. اما هرگز به طور جدي در خصوص اين ضرورت كار نشده 
است. بايد بدانيم، تبعات كاهش وابستگي به نفت و افزايش وابستگي به ماليات تنها مختص به اقتصاد و معيشت كشور 
نيست، اين تغيير ريل ضروري، بنيان نظام حكمراني كشور را...  ادامه در صفحه 6

علي   مزیكي

نگاه-2

ابهامات  بودجه 1400
بودجه سال آينده به طور تقريبي ابهامات بسيار زيادي دارد و اظهارنظرهاي گوناگوني در 
اين حوزه شده است. مشخصا مبناي بودجه 1400 در كليت با مبناي واقعي تشخيص 
داده نمي ش��ود براي مثال؛ فروش نفت بسيار باال در نظر گرفته ش��ده، ارقامي كه براي 
رديف هاي مختلف به كار گرفته شده واقعي به نظر نمي آيد. كارشناسان براين نظرند كه 
كسري بودجه بسيار باالست و اين ارقام درآمد واقعي نيستند و هزينه ها نيز ممكن است  با 
توجه به عدم وجود درآمدها جابه جا شود. در تامين مالي از طريق بورس نيز چند موضوع 
مطرح بوده نخست؛ معموال اوراق تامين مالي، اوراق قرضه يا اسناد خزانه از اين طريق به 
فروش مي رسد، طبيعتا اين موضوع در سال جاري نيز وجود داشته و رقم قابل توجهي نيز 
از اين محل تامين شده است. اگر نرخ اين اوراق افزايشي نداشته باشد )افزايش نرخ اوراق نشان دهنده افزايش سود 
ادامه در صفحه 6 بانكي است( براي بورس خطري محسوب نمي شود.  

محمدكاظم  مهدوي

نگاه-3

 كاهش انتظارات تورمي
درباره كاهش يا افزايش انتظارات تورمي در جامعه كه عامل عمده رش��د قيمت ها، يا 
ثبات آنها و حتي كاهش برخي نرخ هاست، ديدگاه هاي مختلفي مطرح مي شود. برخي 
معتقدند كه چشم انداز س��ال آينده و ماه هاي آينده از جهت ثبات قيمت ها يا كاهش 
نرخ ها مثبت اس��ت و مي توان انتظار داش��ت كه به دنبال انتظار كاهش تورم و بهبود 
شرايط اقتصادي، قيمت ها نيز كاهش يابد يا حداقل با ثبات باشد.  عواملي كه مي تواند 
روي انتظارات تورمي اثرگذار باشد عالوه بر تحوالت خارجي و روابط بين المللل، بودجه  
متوازن، تك نرخي بودن ارز، ايفاي تعهد به موقع دولت، اصالح نرخ سود بانكي، مديريت 
بازار سرمايه و رفع تحريم ها به عنوان شش فاكتور مهم است كه از سوي يك كارشناس 
اقتصادي براي كاهش انتظارات تورمي مي تواند پيشنهاد شود.  بخشي از انتظارات تورمي در واقع به تبليغات بيروني 
و كساني كه منافع آنها در مايوس كردن مردم است، برمي گردد كه فاكتورهاي اصلي اقتصاد كشور مانع از تحقق اين 
تبليغات مي شود. توازن و منطق در بودجه يكي از اين فاكتورها است زيرا چنين بودجه اي با كسري مواجه نمي شود. 
چنانچه بودجه به شكلي نوشته شود كه كسري داشته باشد، در نتيجه دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي 
خواهد شد كه افزايش پايه پولي، نقدينگي و تورم را به دنبال دارد. نكته بعدي ايفاي تعهد به موقع دولت است. يكي 
از كارهاي بانك مركزي تخصيص ارز با توجه به منابع تحت اختيار و مصارف اس��ت، بنابراين بايد رفتارش سبب 
خلف وعده نشود.  چندنرخي بودن ارز هم مورد ديگري است كه باعث سوءاستفاده از منابع مي شود، يعني 
حداقل 8 ميليارد دالر ارزي را كه با 4200 تومان يا20، 30 ميليارد دالري كه با نيمايي داده مي شود، بايد 
براي برگشت ارزهاي صادركننده ها با بازار آزاد همخواني پيدا كند. زيرا چنانچه صادركننده بتواند ارز خود 
را به قيمت روز به فروش برساند و در همين بازار هم توان خريد داشته باشد، قطعا مقداري از منابع ارزي را به 
ادامه در صفحه 2 داخل برمي گرداند، يا اينكه تعهد ارزي خود را انجام مي دهد.  

بهاءالدین حسیني هاشمي

نگاه-4

دست  ماليات بر گردن توليد
اصالح نظام بودجه ريزي نياز به يك برنامه ريزي بلندمدت و حركت به س��مت بهبود 
زيرساخت ها دارد و نمي توان شرايط به وجود آمده در اقتصاد ايران را صرفا با يك طرح يا 
شعار تغيير داد. در سال هاي گذشته دولت هاي مختلف، همواره نسبت به لزوم كاهش 
وابستگي بودجه به نفت صحبت كرده اند اما در عمل، هنوز هيچ برنامه اي براي كاهش 
اين وابستگي ارايه نشده است. هرچند در سال هاي اخير دولت مجبور شد اتكاي خود 
به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد اما اين صرفا يك اجبار بود و با توجه به اينكه اصالحات 
ساختاري صورت نگرفته، باز اگر شرايط براي فروش نفت فراهم شود، دولت به شرايط 
قبل بازمي گردد. براي اصالح س��اختار، دو اولويت مهم وجود دارد. نخس��ت موضوع 
تغيير در ديگر درآمدهاي ثابت دولت است. در بسياري از كشورهاي جهان، بخش عمده اي از درآمدهاي دولت از 
طريق ماليات به دست مي آيد و دولت ها با توجه به اهميتي كه براي اين موضوع قائل هستند، در عمل برنامه هاي 
جدي و مدوني را طراحي كرده اند. براي مثال در تمام كشورهاي توسعه يافته، رصد اطالعات بانكي و تراكنش ها 
به شكل جدي صورت مي گيرد. افراد در اظهارنامه هاي مالياتي خود متوسط درآمدي را مشخص مي كنند و اگر 
در حساب هاي بانكي شان پولي بيش از اين اظهارات بيايد جرايم جدي در انتظار آنهاست. در ايران اما مي بينيم 
كه نه تنها حساب ها رصد نمي شود كه افراد به راحتي با داللي و سفته بازي، درآمدهاي كالن كسب مي كنند و 
حتي نيازي به ارايه هيچ توضيحي در رابطه با آنها نمي بينند. در چنين شرايطي گروهي بيشترين ضرر را متحمل 
مي شوند كه كار اقتصادي شناسنامه دار و مولد انجام مي دهند. يك توليد كننده در گام نخست فعاليت خود، بايد 
شرايط درآمدي، تراكنش هاي مالي، تامين اجتماعي و بسياري از اطالعات ديگر را به ثبت برساند و در پايان سال 
ماليات آن را پرداخت كند. اين در حالي است كه اگر همين فرد به سمت سفته بازي حركت مي كرد نه تنها سود 
ادامه در صفحه 2 سرشاري به جيب مي زد كه حتي خبري از ماليات نيز نبود.  

مهدي علیپور

گلي ماندگار| يك تبليغ س��ودجويانه چند روزي است كه در فضاي مجازي دست به دس��ت مي شود. تور 5 روزه 
استانبول براي تزريق واكسن كرونا! تبليغي كه بيش از هر چيز باعث مي شود تا به اين مساله فكر كنيم كه هر روز بر 
تعداد كاسبان تحريم در كشورمان افزوده مي شود. اينكه مردم را تشويق كنند براي زدن واكسن كرونا به تركيه بروند و 
حتي گشت و گذاري هم در شهر استانبول داشته باشند، دروغي است كه هر عقل سليمي آن را باور نمي كند. اما شايد 
همين وحشت از بيماري و حرف هاي نااميد كننده مس��ووالن در رابطه با واردات واكسن كرونا خيلي ها را به دام اين 

افراد سودجو بيندازد.



رييس جمهور با اشاره به تحويل بودجه سال ۱۴۰۰ پيش 
از موعد مقرر به مجلس تاكيد كرد: اين اولين كار مشترك 
مجلس يازدهم و دولت دوازدهم اس��ت؛ متاسفانه در اين 
چند ماه امكانش فراهم نشده كه كار مشتركي انجام بدهيم. 
چون نمايندگان مجلس محترم لوايح ما را به بايگاني بردند و 

سونامي طرح ها را راه انداختند.
حجت االس��ام و المسلمين حس��ن روحاني در جلسه 
هيات دولت اظهار كرد: طبق قانون اساسي تعيين برنامه و 
خط مشي جزو اختيارات خاص رييس جمهور به حساب 
مي آيد. ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسي و پس از 
آن قوانين مجلس پايبنديم و ابتدا بايد قوانين باال دستي 
را به عنوان قوانين مهم مبنا قرار دهيم. بر همين اس��اس 
برنامه را براي دوره بعد كسي نمي تواند تعيين كند و برنامه 
را فقط رييس جمهور تعيين مي كند. براي همين هم مردم 
پاي صندوق هاي راي مي آيند و به فرد راي نمي دهند بلكه 
به برنامه رييس جمهور راي مي دهند. وي اضافه كرد: در 
انتخابات گذشته هم مردم برنامه ها را خواندند و راي دادند 
برنامه اي كه ۲۴ ميليون نفر به آن راي دادند كه نمي شود 
كم و زياد كرد. مردم يك روز راي مي دهند و ۴ سال عمل 
مي خواهند و بايد به آن برنامه اي كه ارايه ش��ده در طول 
۴ س��ال پايبند بود. روحاني با بيان اينكه بايد صداي ما در 
سياست خارجي يك صداي واحد باشد، تاكيد كرد: هر چه 
رفتار ما پخته تر، سنجيده تر و با دورانديشي بيشتر باشد و 
منافع ملي ما اصل باشد و دعواهاي سياسي و جناحي را كنار 
بگذاريم موفق تر خواهيم بود. بايد ملت و ايران براي ما اصل 
باشد. نه انتخابات ۱۴۰۰. روز انتخابات فراخواهد رسيد و بايد 
بگذاريم ملت شاداب و فعال خودشان پاي صندوق هاي راي 

بيايند و هر كسي را مي خواهند انتخاب كنند.
رييس جمهور در ادامه يادآور شد: امروز فضاي فرصت نه نتها 
در صنعت و كشاورزي بلكه براي ديپلماسي و حركت هاي 
وزارت خارجه بهتر از ماه هاي گذش��ته فراهم است. امروز 
فضايي است كه بهتر مي توانيم با دنيا، منطقه، همسايگان و 
غرب و شرق كار كنيم و براي منافع ملي تحرك پيدا كنيم. 
اين جاده پر فراز و نشيب به مقدار كمي در حال هموار شدن 

است و ديپلمات ها مي توانند سريع تر گام بردارند.
روحاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر 
اينكه ايران بر مبناي آنچه در سال ۹۸ اعام كرد با صراحت به 
دنيا گفته كه كاهش تعهدات در برابر كاهش تعهدات خواهد 
بود، خاطرنشان كرد: طرف مقابل تقريبا تعهدات خود را كنار 
گذاشت آمريكا كه از برجام بيرون رفت و آنها هم كه ماندند به 

تعهدات خود يا عمل نكردند يا خيلي اندك عمل كردند؛ ما 
مدتي به آنها زمان داديم و بعد رسما اعام كرديم كه كاهش 
تعهدات در برابر كاهش تعهدات خواهيم داش��ت و در ۵ 
مرحله اعام كرديم كه دو ماه دو ماه اين كاهش تعهدات را 
انجام خواهيم داد.وي با اشاره به اينكه البته هميشه گفته 
شده كاري كه ما مي كنيم قابل بازگشت خواهد بود عنوان 
كرد: ممكن است ۱۰ هزار سانتريفيوژ را راه بيندازيم ولي 
هر زمان بخواهيم آنها را خاموش كنيم. هر زمان كه ۱+۵ يا 
۱+ ۴ به تمام تعهداتشان عمل كردند ما هم به تمام تعهدات 
خود بازمي گرديم. برگشت به تعهدات زمان نياز ندارد بلكه 
به اراده نياز دارد.رييس جمهور همچنين تصريح كرد: آن 
آدم كم سواد تاجر مسلك با خط خطي كردن يك كاغذ اين 
كار را كرد و گفت كه از برجام خارج شدم خوب حاال نفر بعد 
بيايد و يك كاغذ خوب بگذارد و امضا كند. اين كار تنها يك 
امضا مي خواهد در آن زمان همه دوباره سر جاي اول بازمي 

گرديم، پس بازگشت به تعهدات اصا نياز به زمان ندارد.
وي ادام��ه داد: آمريكايي ها مي توانند به برجام بازگردند و 
دوباره ۱+ ۵ ش��كل بگيرد و البته بايد به تمام تعهداتشان 
بازگردند و كاري كه عليه ملت ايران كردند را جبران كنند. 
در آن صورت ما هم به تعهداتمان باز مي گرديم. آن كاري كه 
دولت كنوني رو به پايان آمريكا كرد به ضرر خودش و اعتماد 
جهان به آمريكا و به ضرر ملت هاي منطقه و ايران و ثبات 
منطقه بود. آنها صد در صد اشتباه كردند و تعهدات خود را 
كنار گذاشتند البته از قديم گفته ايم راه توبه باز است و هر 
روز كه آنها به تعهدات خود بازگردند ما هم آماده برگشت به 

شرايط قبلي هستيم.
رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به تحويل بودجه سال ۱۴۰۰ پيش از موعد مقرر به مجلس 
تاكيد كرد: اين اولين كار مشترك مجلس يازدهم و دولت 
دوازدهم است متاسفانه در اين چند ماه امكانش فراهم نشده 

كه كار مشتركي انجام بدهيم. چون نمايندگان مجلس 
محترم لوايح ما را به بايگاني بردند و سونامي طرح ها را راه 
انداختند. البته آنها مختار هستند و خودشان مي دانند ولي 
اين برخاف اهداف توسعه كشور است. براي همكاري با 
اليحه كار سريع تر پيش مي رود تا نمايندگان طرح بدهند.

وي ادامه داد: من خودم مجلس��ي هستم و اگر هفت سال 
اس��ت در دولت هستم ۲۰ سال در مجلس بودم و بيش از 
خيلي هاي ديگر مجلسي هس��تم و مي دانم راه حل لوايح 
هس��ت مثا اليحه اي كه تصويب شده و شوراي نگهبان 
روي يك كلمه آن ايراد گرفته در ۵ دقيقه مي تواند اصاح و 
تبديل به قانون شود. من از مجلس محترم خواهش مي كنم 
كه اين بودجه ۱۴۰۰ را به عن��وان نماد همكاري دولت و 
نمايندگان با هم پيش ببريم تا به موقع بررسي، تصويب و 
اباغ شود تا در پايان اين دولت و آغاز دولت سيزدهم مطمئن 

كار صورت گيرد.

راهبرد

خبر آخر
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پیام تسلیت رهبر انقالب درپی 
درگذشت شیخ محمد یزدی

حضرت آيت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت عالم مجاهد 
و پارس��ا آيت اهلل حاج شيخ محمد يزدی را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت عالم مجاهد 
و پارس��ا آيت اهلل حاج شيخ محمد يزدی را تسليت گفتند. 
در متن پيام رهبر انقاب اس��امی آمده است:  درگذشت 
عالم مجاهد و پارسا آيت اهلل آقای حاج شيخ محمد يزدی 
رضوان اهلل عليه را به حوزه علميه  معظم قم و مراجع عظام و 
علمای عالی مقام و جامعه  محترم مدرسين و به شاگردان و 
دوس��تان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور ويژه به خاندان 
گرامی و همس��ر و فرزندان مکرم ايش��ان تس��ليت عرض 
می کنم. س��وابق انقابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار 
حضور پيوسته و هميش��گی در همه دوران های انقاب و 
اشتغال به مس��ووليت های بزرگ در اداره  کشور همچون 
رياست قوه  قضاييه و عضويت در شورای نگهبان و مجلس 
خبرگان و مجلس شورای اسامی، و در کنار فعاليت علمی 
و فقهی، شخصيتی جامع و اثرگذار از اين عالم جليل پديد 
آورده بود. ايمان راسخ به مبانی انقاب و استقامت در اين راه و 
غيرت دينی و انقابی، نشانه های بارز ديگری از اين شخصيت 
مکرم بود. اميد است اين وزن سنگين ذخيره معنوی مايه  
علو درجات ايشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و 

رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم.

دي یا بهمن 99
زمان ورود واکسن کرونا به ا یران

رحمانی فضلی از دس��تور رئيس جمهوری برای تهيه هر 
چه زودتر واکس��ن کرونا خبر داد. به گ��زارش خبرگزاري 
تس��نيم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کش��ور از دستور 
رييس جمهوری برای تهيه هرچه س��ريع تر واکسن کرونا 
خبر داد و گفت: اميدواريم بتوانيم تا دی يا بهمن واکس��ن 
کرونا را برای گروه های هدف تهيه کنيم. او گفت: در جلسه 
روز گذشته ستاد ملی کرونا، رييس جمهوری دستور دادند 
تا هرچه سريع تر واکسن کرونا تهيه شود و با پيگيری های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی کرونا، 
اميدواريم که بتوانيم واکسن را تا دی يا بهمن ماه امسال با 
اولويت گروه های هدف مثل افراد باالی ۶۵ س��ال يا دارای 
بيماری زمينه ای جهت تزريق تهيه کنيم. وزير کشور گفت:  
»با اجرای طرح محدوديت ها، تعداد شهر های وضعيت قرمز 
از ۱۶۴ شهر به ۳۴ شهر کاهش يافته است. در ساعات منع 

تردد خودرو ها بيش از نيم ميليون خودرو جريمه شدند.«

افقي  گشوده نمي شود !
بر اين اساس بنظر مي رسد وضعيت اقتصادي سال آتي با توجه 
به بودجه تنظيمي دولت )كه اي بسا به مراتب قابل قبول تر از 
سند نهايي و پس از حك و اصاحات مجلسي ها خواهد بود( 
ادامه وضعيت يكي دو دهه اخير خواهد بود.  در اين سال ها روند 
انباشت سرمايه در كشورمان بسيار نااميد كننده بوده است. 
چنان كه در دوره زماني ۹۶- ۱۳۹۱، تش��كيل سرمايه ثابت 
ناخالص داخلي به قيمت ثابت در مقايسه با دوره مشابه قبل 
نزولي بوده و در سال ۹۵ به منفي ۳/7 درصد و در سال گذشته 
به حدود منفي يك دهم درصد رسيده است.  با كاهش ميزان 
انباشت سرمايه، در بلندمدت رشد متوقف مي شود و اقتصاد 
به تدريج به سمت ركود اقتصادي و بيكاري مي رود. بر اساس 
آمار ميانگين رشد اقتصادي در دو دهه اخير تنها حدود سه 
درصد بوده است. اين رشد در دو سال گذشته به منفي ۴/۹ و 
منفي 7 درصد سقوط كرده و پيش بيني مي شود اين وضعيت 
ناگوار با رشد منفي ۶ درصدي در سال ۹۹ تداوم يابد.   از سوي 
ديگر ميانگين تورم در چهار دهه گذشته حدود ۲۰ درصد و 
در بيست سال اخير حدود ۱۹ درصد بوده است و اين نرخ در 
دو سال قبل به ترتيب به ۲۶/۹ و ۴۱/۲ درصد رسيده است كه 
طبعا تضعيف قدرت خريد و پس انداز كنندگي خانوارها را به 
دنبال خواهد داشت. به نحوي كه برابر محاسبات اندازه توليد 
ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۹ )به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰( 
كوچك تر از سال ۱۳۸۶ خواهد شد. با دولتي كه بيش از درآمد، 
هزينه مي كند و هر سال بر اندازه و حجم آن افزوده مي شود كه 
نتيجه آن كسر بودجه آشكار و پنهان و فضاي به شدت تورمي و 
كاهش شديد ميل به پس انداز و منابع در دسترس براي انباشت 
سرمايه است، هيچ رشد و توسعه اي اتفاق نمي افتد و مردم و 
كشور روز به روز فقير تر مي ش��وند در حالي كه اعداد و ارقام 
بودجه بزرگ تر و بزرگ تر و حتي خواندن ارقام آن سخت تر ! 
خروج از چرخه باطل رشد پايين و منفي اقتصادي، تورم باال 
و كاهش ثروت و پس انداز م��ردم و... نيازمند تحولي عميق 
فكري و تئوريك و با سمت گيري فراهم آوردن فضاي امن و 
آرام در روابط و مناس��بات داخلي و خارجي و كسب اعتماد و 
اطمينان و مشاركت جامعه جهت اصاحات عميق اقتصادي 
براي ورود و به كار افتادن سرمايه هاي فكري و مادي و... است. 
حلقه مفقوده اي كه تا يافت نشود، اين دور باطل ادامه خواهد 
داشت و بودجه هاي يكساله دري رو به افق روشن نمي گشايد!
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دست مالیات بر گردن تولید
ما بايد در اي��ران اين فرايند غلط را اصاح كنيم. 
در صورت انجام اين اصاحات، از س��ويي دولت، 
درآمد بيش��تري از محل مالي��ات از گروه هايي 
كه تاكنون ف��رار مالياتي مي كرده اند به دس��ت 
مي آورد و از س��وي ديگر امكان حمايت از توليد 
ني��ز فراهم مي ش��ود. حتي در كش��ورهايي كه 
س��خت گيرانه ترين قوانين ماليات��ي را دارند نيز 
به توليدكنندگان تس��هيات قابل توجهي ارايه 
مي شود اما در ايران عما دست ماليات بر گردن 
توليد است و س��اير بخش ها به راحتي كار خود 
را ادامه مي دهند. تداوم اين ش��رايط در اقتصاد 
ايران باعث فرار س��رمايه از توليد، برهم خوردن 
نظم بسياري از بازارها و در نهايت اتكاي دولت به 
درآمدهاي ناپايدار شده كه فضاي امروز كشور، 

نتيجه اين فرايندهاي غلط است.

آیت اهلل محمد یزدي
دار فاني را وداع گفت

آيت اهلل محمد يزدي عضو مجلس خبرگان رهبري و رييس 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  دار فاني را وداع گفت. اين 
عالم برجس��ته و يار امام و رهبري در سال هاي اخير درگير 
بيماري بود و به همين دليل از سمت هاي سياسي خويش 
كناره گيري كرد. ولي امروز بر اثر بيماري و كهولت سن در 
سن ۸۹ س��الگي جان به جان آفرين تسليم كرد. به نقل از 
مركز خبر حوزه، آيت اهلل محمد يزدي در س��ال ۱۳۱۰ ش 
در يك خانواده علمي و مذهبي در اصفهان به دنيا آمد، در 
جواني پس از گذراندن دروس سطح به قم آمد و از محضر 
آيات عظام چون بروجردي، اراكي و امام خميني )ره( بهره 
برد سخنراني ها و افشاگري هاي فراوان در شهرهاي مختلف 
از جمله فعاليت هاي ايشان قبل از انقاب اسامي ايران بود 
كه منجر به تبعيد و زنداني ش��دن وي شد. آيت اهلل يزدي 
پس از انقاب مسووليت هاي فراواني در عرصه هاي مختلف 
بر عهده داش��ت كه مي توان به نمايندگي مجلس شوراي 
اسامي، عضويت در شوراي نگهبان، رياست قوه قضاييه، 
نمايندگي مجلس خبرگان رهبري و رياست شوراي عالي 

جامعه مدرسين حوزه علميه قم اشاره كرد. 

روحاني: 

در جلسه هيات دولت نهايي شد

نمايندگانسوناميطرحراهانداختهاند

تصمیمات مهم براي تشویق در كاهش مصرف گاز و آب
هيات دولت به منظور فرهنگ س��ازي، اطاع رس��اني و 
آموزش با هدف كاهش مصرف مشتركان مصرف كننده 
بيش از الگو و اعمال سياس��ت تشويق مشتركان خانگي 
كم مصرف )با اعمال تخفيف صددرصدي(، با پيش��نهاد 
وزارت نيرو درخصوص »اصاح الگوي مصرف و تش��ويق 
مشتركان كم مصرف آب« موافقت كرد. ترغيب مشتركان 
پرمصرف به تغيير رفتار و كاهش مصارف غير ضرور، ايجاد 
زمينه تحقق اهداف مشترك با ساير مصوبات از جمله برق 
اميد به منظور اصاح مصرف منابع كمياب آب و انرژي و به 
دنبال آن بهبود شرايط زيست محيطي، از ديگر اهداف اين 
مصوبه است.به موجب اين مصوبه جلسه روز چهارشنبه 
هيات وزيران به رياست رييس جمهور، مشتركان خانگي در 
مناطق مختلف جغرافيايي كشور متناسب با ميزان مصرف 
به س��ه گروه: )خوش مصرف(، )پر مصرف( و )بد مصرف( 
طبقه بندي شده و براي هر دسته از اين مشتركان به تناسب، 

سياست هاي حمايتي، تشويقي و يا بازدارنده اجرا مي شود.
بر اين اس��اس، وزارت نيرو مجاز است صورتحساب آب و 
فاضاب مشتركان با مصرف تا يك سوم الگوي تعيين شده را 
با تخفيف صددرصد محاسبه نمايد. اين تخفيف صرفاٌ شامل 
سكونتگاه هاي دايمي در حال بهره برداري شهري و روستايي 
مي شود و واحدهاي خالي از سكنه و سكونتگاه هاي غيردايم 
نظير باغ وياها و خانه باغ ها مشمول اين تخفيف نيستند. 
آب بهاي ساير مشتركان تا الگوي تعيين شده تغيير نخواهد 
كرد.درباره مشتركان با مصرف ماهانه بيش از الگوي مصرف، 
متعاقبا تصميم دولت اعام خواهد ش��د.دولت همچنين 
وزارت نيرو )ش��ركت مهندس��ي آب و فاضاب كشور( را 
موظف كرد ضمن اطاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي، 
مشتركان پر مصرف را نسبت به استفاده از وسايل كاهنده 
مصرف با هدف اصاح رفت��ار و كاهش مصارف غيرضرور 
ترغيب نمايد.دولت همچنين با هدف بهينه سازي مصرف 

گاز و تشويق مش��تركان كم مصرف، تصميماتي را اتخاذ 
كرد.به موجب اين تصميم، وزارت نفت مكلف شد گاز بهاي 
مشتركين خانگي كم مصرف با الگوي مصرف تعيين شده 
را از ابت��داي دي ماه ۱۳۹۹ رايگان منظور نمايد. اين حكم 
شامل گاز بها و كليه هزينه هاي مرتبط با آن )ماليات، عوارض 
ارزش افزوده و عوارض گازرساني( بوده و صرفاٌ سكونتگاه هاي 
دايمي در حال بهره برداري شهري و روستايي و همچنين 
سكونتگاه هاي عشايري مشمول آن هستند و سكونتگاه هاي 
خالي از سكنه و غير دايم نظير باغ وياها، مشمول اين حكم 
نمي باشند.گازبها و كليه هزينه هاي مرتبط به آن )شامل 
ماليات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرس��اني( براي 
مشتركان خانگي پرمصرف متعاقبا اعام خواهد شد.نرخ گاز 
مشتركان خانگي كه ميزان مصرف ماهانه آنها بيش از الگوي 
تعيين شده براي مش��تركان كم مصرف و كمتر از الگوي 
تعيين شده براي مشتركان پرمصرف باشد، بدون تغيير باقي 

مي ماند.همچنين به مشتركان خانگي پر مصرف )با ميزان 
مصرف بيش از الگوي تعيين شده براي آنها( فرصت داده 
مي شود از طريق روش هاي زير نسبت به اصاح مصرف خود 
اقدام نمايند: الف- اجراي اقدامات بهينه سازي مصرف كه 
به صورت رايگان توسط شركت ملي گاز ايران آموزش داده 
مي شود. ب - مشاركت در طرح هاي بهينه سازي مصرف گاز 
اعم از اصاح سامانه موتورخانه ها و جايگزيني بخاري هاي 
فرسوده. هيات وزيران با توجه به اهميت اعمال حاكميت 
دولت در توليد فرآورده ها و توليد واكسن براي تأمين سامت 
عمومي مردم و نيز وظايف موسسه انستيتو پاستور ايران 
در ُبعد تحقيق و توسعه و توليد محصوالت نهايي مرتبط، 
با افزايش ۲۰۰ ُپست سازماني جديد به اين موسسه براي 
رفع مشكات ساختاري و نيروي انساني انستيتو و صرفًا 
جهت اختصاص به مجتمع توليدي تحقيقاتي محصوالت 

بيوتكنولوژيك ايران موافقت كرد.

اقتصاد كالن

30 درصد از درآمدهاي نفتي 
سال 98 محقق شد

براساس گزارش س��ازمان برنامه و بودجه، فقط ۳۰ 
درص��د درآمد پيش بيني ش��ده در قان��ون بودجه 
۹۸ از مح��ل ص��ادرات نفت خام، ميعان��ات گازي و 
خالص گاز در اين سال محقق شد. سازمان برنامه و 
بودجه در قالب يكي از پيوس��ت هاي اليحه بودجه 
۱۴۰۰، گزارش��ي از ميزان تحق��ق منابع و مصارف 
بودجه ۹۸ و ميزان صادرات نفت و گاز كش��ور ارايه 
داد.براساس اين گزارش، در سال ۹۸ مجموعا ۴۳۴ 
ه��زار و ۵۹7 ميليارد توم��ان از منابع بودجه محقق 
شده است. حدود ۲۱7.۲ هزار ميليارد تومان از اين 
رقم از محل درآمده��ا )عمدتا درآمدهاي مالياتي(، 
حدود ۴7.۵ ه��زار ميليارد تومان از اين رقم از محل 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي )عمدتا صادرات نفت 
و گاز( و ۱۶۹.۸ هزار ميليارد تومان از اين رقم هم از 
محل واگذاري دارايي هاي مالي )عمدتا انتشار اوراق 
مالي و برداش��ت از صندوق توسعه ملي( بوده است.

از س��وي ديگر، حدود ۳۴۱.۴ هزار ميليارد تومان از 
مصارف بودجه در سال ۹۸ اعتبارات هزينه اي )عمدتا 
پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان( 
بوده است. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي يا 
همان بودجه عمراني در سال مذكور، حدود ۴۶ هزار 
ميليارد تومان و اعتبارات تمل��ك دارايي هاي مالي 
)عمدتا بازپرداخت اوراق مال��ي(، حدود ۴7.۲ هزار 
ميليارد تومان بوده است.تراز عملياتي عملكرد بودجه 
۹۸، بالغ بر منفي ۱۲۴.۲ ه��زار ميليارد تومان بوده 
كه تقريبا ۲ برابر هدف كمي مندرج در قانون برنامه 
ششم توسعه بوده است. تراز دارايي هاي سرمايه اي 
هم ۱.۵ هزار ميلي��ارد تومان و تراز دارايي هاي مالي 
حدود ۱۲۲.۶ هزار ميليارد تومان بوده است.با توجه به 
جدول فوق، كل درآمدهاي دولت به خاطر صادرات 
نفت خام و ميعانات گازي در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱.۵ 
هزار ميليارد تومان و كل درآمدهاي دولت به خاطر 
صادرات نفت خ��ام و ميعان��ات گازي و خالص گاز، 
حدود ۴7 هزار ميليارد تومان بوده است.براس��اس 
گزارش خزانه داري كل كشور، كل منابع و مصارف 
عمومي دولت در سال ۱۳۹۸ به ۴۳۴.۶ هزار ميليارد 
تومان رس��يده كه ۲۲ درصد نس��بت به رقم مشابه 
س��ال ۱۳۹7 افزايش داشته و نسبت به رقم مصوب 
همان س��ال از تحققي بالغ بر ۹۶.۹ درصد برخوردار 
بوده است. حدود 7۸ درصد از منابع و مصارف سال 
۱۳۹7 در ۱۱ ماهه فروردين تا بهمن و ۲۲ درصد در 
اسفندماه تحقق يافته است.از عملكرد منابع بودجه، 
۵۰ درصد مربوط به درآمدها، ۱۰.۹ درصد مربوط به 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و ۳۹.۱ درصد مربوط 

به واگذاري دارايي هاي مالي بوده است. 
از عملك��رد مص��ارف عمومي ه��م 7۸.۶ درصد را 
اعتبارات هزينه اي، ۱۰.۶ درصد را اعتبارات تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي و ۱۰.۸ درصد را اعتبارات 
تمل��ك دارايي هاي مالي تش��كيل داده اس��ت.در 
طرف منابع، تحقق درآمدهاي مالياتي نس��بت به 
قانون بودجه، ۹۳.۲ درصد، تحقق منابع حاصل از 
صادرات نفت و ميعانات گازي در مقايس��ه با قانون 
بودجه حدود ۳۰ درصد بوده كه تحقق حدود يك 
س��وم اين رقم در ماه هاي بهمن و اس��فند حاصل 
شده اس��ت. ميزان تحقق منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي مالي در مقايسه با قانون بودجه ۹۸ نيز 
۲۳۲.۵ درصد بوده است.در طرف مصارف، اعتبارات 
هزينه اي تحققي بالغ بر ۹۶.۹ درصد نسبت به رقم 
قانون بودجه داشته كه نسبت به رقم عملكرد سال 
۱۳۹۶، ۲۲.۱ درصد افزايش نشان مي دهد. اعتبارات 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي بالغ بر ۶۸.۸ درصد 
نسبت به رقم قانون بودجه محقق شده است. ميزان 
تحقق اعتبارات تملك دارايي هاي مالي در مقايسه 
با قانون بودجه ۱۶۰.7 درصد بوده است.براساس اين 
گزارش، فقط ۳۰ درصد از منابع ناش��ي از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتا به خاطر صادرات 
نفت و ميعانات گازي است، در سال ۹۸ محقق شد 
يعني صرفا حدود ۴7.۵ هزار ميليارد تومان از منابع 
۱۵۸ هزار ميليارد توماني پيش بيني ش��ده از اين 
محل. همين موضوع هم دليل اصلي كسري بودجه 
در اين سال بود.از ديدگاه سازمان برنامه و بودجه، 
تشديد تحريم ها، شيوع بيماري كرونا و نوسانات 
قيمت نفت، علل كاهش قابل توجه ميزان و ارزش 
صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران در سال ۹۸ 
بوده است. دولت با هدف جبران كسري بودجه ناشي 
از عدم تحقق چشمگير درآمدهاي نفتي در سال ۹۸، 
مجوز انتشار اوراق مالي مازاد و برداشت از صندوق 
توسعه ملي را در خردادماه اين سال از شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا گرفت. البته براساس 
اين مصوبه، س��قف مجوز دولت براي اس��تفاده از 
اين دو راه��كار 7۶.۵ هزار ميليارد تومان بود ولي با 

درخواست مجدد دولت، اين سقف افزايش يافت. 

خطر در كمين بورس و ماليات

كاهش انتظارات تورمي 

 قسمت است در قانون بودجه ۹۹، ۱۰۸ هزار ميليارد 
تومان ديده ش��ده بود كه ۲۵ هزار ميليارد تومان آن 
تأمين ش��د اين رقم در سال ۱۴۰۰ بسيار رشد كرد و 
نسبت به قانون بيش از ۱۰۰ درصد افزايش و نسبت 
به عملكرد رشدي ۸ برابري را داشته است.اين نماينده 
مجلس افزود: اين مقايسه نشان مي دهد كه اين اعداد، 
غير واقعي و غير منطبق با شرايط اقتصادي كشور است 
و اساسًا درآمدهاي نفتي بايد از بودجه خارج شود و در 
صورتي كه به همان فروش قبلي برگرديم و بخواهيم 
جايگاهمان را در اوپ��ك تقويت كنيم طبيعتًا درآمد 
آن نبايد در بودجه عمومي بيايد. بلكه بايد در صندوق 
توسعه ملي بيايد.رييس كميسيون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه دولت تاكيد ويژه اي بر فروش نفت كرده و به 
نظر ما نياز به بازنگري جدي است، عنوان كرد: فروش 
اوراق در س��ال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار ميليارد تومان در 

نظر گرفته شده بود كه در بودجه سال آينده ۲۵۵ هزار 
ميليارد تومان انتش��ار اوراق پيش بيني شده است در 
اليحه بودجه حدود ۱۲۵ درصد افزايش ظرفيت انتشار 
اوراق ديده شده است.وي ادامه داد: بازنگري در مجموع 
سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق 

بهادار يكي از اولويت هاي ما است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ميزان 
پيش بيني اوراق س��لف نفت��ي در بودجه ۱۴۰۰ نيز 
گفت: دولت در اليحه بودجه 7۰ هزار ميليارد تومان 
اوراق سلف نفتي را قرار داده است. اگر اين پيش فروش 
منجر به فروش واقعي شود مي تواند در دل ۲۰۰ هزار 
ميلي��ارد تومان قرار گيرد و مفهوم آن اوراق نيس��ت؛ 
چون منجر به فروش واقعي مي شود يعني اگر دولت 
از طريق تس��ويه كااليي به جاي تسويه نقدي نفت را 
پيش فروش كند و فيزيك كاال را تحويل دهد موضوع 

فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ ساده تر مي شود.وي ادامه 
داد: اما اگر پيش فروش نفت از جنس استقراض باشد 
آسيب زاست چرا كه هم تعهدات دولت بعد را با مشكل 
مواجه مي كند و هم فروش عددي كه حدود ۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفتيم را غير واقعي تر مي كند. 

ما حتمًا اين را مورد توجه قرار مي دهيم.
وي ادام��ه داد: س��هم درآمد ماليات��ي و گمركي در 
بودجه ۱۴۰۰ ب��ه كمترين س��هم ممكن رس��يده 
اس��ت اين در حالي اس��ت كه ما در سال هايي مانند 
سال ۹۴، س��هم ۴۰ درصدي را داش��تيم اما در سال 
۱۴۰۰ س��هم اين درآمدها كمتر از ۳۰ درصد است. 
اين نسبت كمترين است و يك نكته منفي در بودجه 
عمومي كشور است كه بايد اصاح شود.در بودجه سال 
آتي مجدداً اتكا به درآمدهاي نفتي ديده شده است در 
اين بودجه هيچ اثري از اصاح ساختار ناشي از ايجاد 

درآمد پايدار مالياتي ديده نمي شود پورابراهيمي درباره 
بازپرداخت تعهدات صندوق ها بيان داشت: دولت براي 
بودجه سال آينده خارج از سقف بودجه عمومي كشور 
امكان بازپرداخت تعهدات صندوق هاي بيمه اي را از 
روش هاي مربوط به واگذاري دارايي هاي دولت، حق 
االمتياز و … ديده است كه بايد اصاحات اساسي در 
آن ديده شود.نماينده مجلس شوراي اسامي گفت: 
دولت در زمينه استقراض از صندوق توسعه ملي نيز 
منبعي را از طريق كاهش سهم صندوق توسعه ملي 
تا ۲۰ درصد ديده اس��ت همچنين جدول ديگري را 
در بودجه ق��رار داده كه اس��تقراض منابع از صندوق 
است رويه سال هاي گذشته نشان داده هر چند نام آن 
استقراض است اما منابع صندوق توسعه در بلندمدت 
ماهيت استقراض ندارد و باعوض و يك روال است كه 

در اليحه بودجه ۱۴۰۰ نيز اين چالش وجود دارد.

اصاح نرخ سود بانكي مساله ديگري است كه بايد به 
آن توجه شود. آقاي همتي در صحبت هاي خود گفته 
اس��ت، اميدواريم تا خرداد ماه تورم به حدود ۲۴يا۲۵ 
درصد برسد. االن حدود ۳۰، ۴۰ درصد است با نرخ سود 
بانكي۱۸يا۱۵ درصد شدني نيست زيرا سبب مي شود 
نقدينگ��ي در بانك نماند. يعني كس��اني كه درصدد 
جبران كاهش ارزش پول خود بر مي آيند، تقاضاهاي 
كاذب و اختال ايجاد مي كنند و خود براي انبار كردن و 
پس انداز با خريد خودرو، طا يا زمين وارد بازار مي شوند 

تا سود بيشتري به دست آورند. 
بازار س��رمايه بايد مديريت مي ش��د، چنانچه اين بازار 
جذابيت داش��ته باش��د، پول مردم به سمت آن سرازير 
مي شود، اما در هيچ جاي دنيا چنين نيست كه به مدت ۶ 
ماه يايكسال هر روز چند درصد مثبت بخورد، يعني اين 

بازدهي اصا وجود ندارد، بازار س��رمايه بايد با يك روند 
منطقي پيش مي رفت. در مجموع چنانچه سياست ها به 
درستي مدنظر قرار گيرد و دولت هم يك برنامه مدون 
و منظم مالي داشته باشد، اين انتظارات تورمي كاهش 

پيدا خواهد كرد. 
مادامي كه تحريم وجود دارد و تاش��ي جهت از بين 
رفتن آن ص��ورت نگيرديا اس��تفاده از اين عنوان كه 
بي تاثير است، اثرات سوء مي گذارد و برعكس جواب 
مي دهد. تحريم براي منابع ارزي كشور تهديد كننده 
است و بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد كشور نفتي 
محسوب مي ش��ود و چرخ اقتصادي را مي چرخاند، 
بنابراين زماني كه همراه با بانك دچار محدوديت شود، 
نگراني در مردم ايجاد مي كند كه همين امر همراه با 

تبليغات انتظارات تورمي را به وجود مي آورد. 

كاهش انتظارات تورمي در جامعه با كاهش قيمت برخي 
كاالها در بازار مرتبط است و اين مساله نشان از اين دارد 
كه ب��اال رفتن نرخ ارز بيش از هر چي��ز رواني و به خاطر 
نگراني هاي مردم از آينده بوده است. بنابراين با توجه به 
اينكه اتفاق فوق پس از انتخابات امريكا روي داد، هر قدر 
روابط بين الملل تلطيف و آرام ش��ود، حباب ايجاد شده 
كه ناش��ي از همان قضايا بوده، فروكش مي كند. از نظر 
تئوري قدرت برابري خريد ارزها با توجه به جميع جهات 
و شرايط اقتصادي كشور دالر نبايد باالي۱۵ هزار تومان 
باشد، غير از اين نتيجه انتظار تورمي، تهديدهاي بيروني و 
تحريم ها است. موارد اشاره شده هر اندازه كاهش يابد، در 

شرايط برابري قدرت خريد ارزها قرار مي گيرد. 
تمام دنيا وقتي در شرايط مشابه ايران قرار مي گيرد، نرخ 
سود سپرده را افزايش مي دهد تا تقاضا براي پول كاهش 

يابد و عرضه پول با سپرده هاي مردم افزايش پيدا كند و 
به طرف سپرده هاي پس انداز رود و از حساب هاي جاري 
و موقت كاسته شود. اين گونه يك آرامشي در بازار پول 
به وجود خواهد آمد و چنانچه اين خاكريزها كوتاه شود، 
سياب ها بازارهاي ديگر را دچار مشكل مي كند و همين 
مساله سبب خواهد ش��د كه ترس و وحشت از آينده به 
وجود  آيد و مردم آن را به يكديگر منتقل سازند كه قابل 

مديريت و كنترل هم نيست. 
نرخ ارز در اين مدت كاهشي شده و قاعدتا همين مساله 
بر قيمت ديگر كاالها از جمله خودرو يا س��كه كه به ارز 
وابس��تگي دارند، تاثير مي گذارد. البت��ه برخي كاالها 
مقاومت مي كنند كه در نتيجه تداوم اين سياست موقتي 
خواهد بود و در نهايت به يك تعادل بازار در قيمت كاالها 

دست پيدا خواهيم كرد. 

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | 
دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان 
»تحوالت نظام بانكي در بهار ۱۳۹۹« در چهار بخش 
تحليل وضعيت متغيرهاي پولي، تحليل وضعيت شبكه 
بانكي، اهم اقدامات و سياست گذاري ها و پيشنهادهاي 
سياستي به بررس��ي و تبيين وضعيت نظام بانكي و 

متغيرهاي مربوط پرداخته است.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در ارتباط با تحليل 
وضعيت متغيرهاي پولي، پايه پولي در سه ماهه منتهي 
به خردادم��اه ۱۳۹۹ معادل 8.6 درص��د و در ۱۲ ماه 
منتهي به آن، ۳۹.7 درصد رشد را تجربه كرده است. 
رشد پايه پولي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمدتًا 
به دليل  افزايش خالص بدهي بخش دولتي و خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي اتفاق افتاده است. 
در س��ه ماه منتهي به خردادماه ۱۳۹۹ خالص بدهي 
بخش دولتي ۲۳.۹ هزار ميليارد تومان، يعني معادل 
54.7 درصد افزايش يافته است. بدهي دولت به بانك 
مركزي طي اين مدت ۲۹ هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته كه ۲7هزار ميليارد تومان آن بابت تنخواه گردان 
خزانه بوده است. نرخ  رشد نقدينگي نيز از نيمه سال 
۱۳۹7، روند صعودي داش��ته و در پايان خردادماه به 
۳4.۲ درصد رسيده كه بيشترين نرخ رشد نقدينگي 
از سال ۱۳۹۰ است. نكته ديگر اينكه افزايش نرخ رشد 
نقدينگي با افزايش نسبت پول به نقدينگي همراه بوده 
كه حاكي از تبديل شبه پول به پول است. نسبت پول 
به نقدينگي در خردادماه ۱۳۹۹ به ۱8.۹ درصد، يعني 
باالترين سطح خود در س��ال هاي اخير رسيده است 
و نرخ رش��د پول در دوازده ماه منته��ي به خردادماه، 
6۱ درصد )۲7 واحد درصد بيشتر از رشد نقدينگي( 

بوده است.
در اين گزارش تصريح شده است كه نرخ سود در بازار 
بين بانكي از فروردين ماه۱۳۹۹ به شدت كاهش يافت و 
تنها طي سه  ماه، از ۱8 درصد به ۹ درصد رسيد. كاهش 
شديد نرخ سود اسمي در بازار بين بانكي درحالي اتفاق 
افتاد كه تورم روندي فزاينده داشت و نرخ سود واقعي 
بين بانكي كاهش به مراتب شديدتري را تجربه كرد و 
در همين بازه نرخ رشد ۳۰۰ - درصدي را تجربه كرد. 
علت اصلي كاهش شديد نرخ سود در بازار بين بانكي، 
آزادس��ازي س��پرده قانوني در چارچوب تسهيالت 
حمايتي شيوع ويروس كرونا و همچنين افزايش عرضه 

پايه پولي از محل بدهي دولت به بانك مركزي و خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده است.

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد مي كند كه 
اين اعداد و ارقام را مي توان هشداري براي در معرض 
خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد كالن در س��ال ۱۳۹۹ 
تلقي كرد كه نيازمند چاره انديش��ي است. در ارتباط 
با وضعيت شبكه بانكي نيز متأسفانه عملكرد بانك ها 
براساس آمار و اطالعات منتشر شده، به هيچ وجه قابل 
دفاع نيست و شاهد تخلف گسترده بانك ها از مقررات 
ناظر به شفافيت و حتي عدم افشاي صورت هاي مالي 

هستيم.
براس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس حساب 
سرمايه مجموع بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
از مردادماه ۱۳۹8 منفي شده و در خردادماه ۱۳۹۹ به 
ميزان6۲- هزار ميليارد تومان رسيده است. اين حجم 

از ناترازي يا زيان در شبكه بانكي كه مركز پژوهش ها در 
سال ۱۳۹6 نسبت به وقوع آن هشدار جدي داده بود، 
بي سابقه بوده است اگرچه در طبقات مختلف بانك ها 
يكسان نيست. تنها بانك هاي تخصصي دولتي واجد 
حساب سرمايه مثبت هستند و بانك هاي غيردولتي 
با 7۰- هزارميليارد تومان حس��اب س��رمايه منفي، 

بيشترين ناترازي را بر شبكه بانكي تحميل كرده اند.
گزارش مركز پژوهش هاي مجل��س مي افزايد مانده 
مطالبات غير جاري ش��بكه بانكي در پايان خردادماه 
۱۳۹۹، به ۲۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده است. نسبت 
مانده مطالبات غيرجاري به كل مطالبات نيز در پايان 
خردادماه با يك واحد درصد افزايش نس��بت به پايان 
اسفندماه، به ۱۲.7 درصد رسيده است؛ اين درحالي 
است كه متوسط اين نسبت در كشورهاي مختلف دنيا 
حدوداً 4 درصد است. در اين ميان اعطاي تسهيالت 

حمايتي كرونا، حراج اوراق بدهي دولتي توسط بانك 
مركزي، تعريف كريدور نرخ س��ود در بازار بين بانكي 
و تغيير شيوه محاسبه نسبت س��پرده قانوني از اهم 
اقدامات موثر بر نظام بانكي بوده كه در فصل بهار ۱۳۹۹ 
اتخاذ شده است. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
براساس تبيين صورت گرفته از وضعيت نظام بانكي 
پيشنهادهايي شامل نظارت و پيگيري اجراي مصوبه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در ارتباط با اصالح 
نظام بانكي و س��اماندهي به بانك هاي ناسالم و انجام 
ارزيابي كيفيت دارايي هاي آنها، اجراي ضوابط ابالغي 
بانك مركزي ناظر بر ش��فافيت شبكه بانكي، تدوين 
برنامه منسجم و زمانبندي ش��ده براي رفع ناترازي 
بانك ها )ازجمله افزايش سرمايه بانك هاي دولتي( و 
اجراي آن و تس��ريع در اصالح زيرساخت هاي قانوني 

نظام بانكي را ارايه كرده است.
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تسهيل روند پيگيري قضايي 
چك هاي برگشتي

بانك مركزي در راستاي اجرايي كردن مفاد قانون صدور 
چك با هماهنگي قوه قضايي��ه، روند پيگيري قضايي 
چك هاي برگشتي را تسهيل كرد. روابط عمومي بانك 
مركزي اعالم كرد: مطابق م��اده )4( قانون صدور چك 
مصوب ۱۳  آبان ماه ۱۳۹7 مجلس ش��وراي اسالمي، 
»هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۳ قانون 
مذكور پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا به درخواست 
دارنده چك فوراً غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه 
يكپارچه بانك مركزي ثبت كرده و با دريافت كد رهگيري 
و درج آن در گواهينامه اي كه مشخصات چك و هويت 
و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت 
يا علل عدم پرداخت را صريحًا قي��د و آن را امضا و مهر 
و به متقاضي تسليم كند«. اين موضوع طي بخشنامه 
مورخ ۲4 مهر ماه ۱۳۹8»مديريت كل اعتبارات بانك 
مركزي«، به تمام بانك ها و موسس��ات اعتباري ابالغ  
شده است. در اين زمينه به  شرح زير مي توان نسبت به 
نحوه پيگيري قضايي طبق قانون جديد اقدام كرد: شيوه 
جديد به اين صورت است كه دارنده چك برگشتي ابتدا 
به بانك مراجعه و از بان��ك، تقاضاي صدور گواهي نامه 
ع��دم پرداخت، ثبت آن��ي اطالعات چك در س��امانه 
چك هاي برگشتي بانك مركزي و درج »كدرهگيري« 
روي گواهي نامه مذكور مي كند. سپس به دفاتر خدمات 
الكترونيك قوه قضاييه رفته و شكايت خود را در آنجا ثبت 
مي كند. پس از ثبت شكايت، طي مدت كوتاهي قاضي 
پرونده، ظاهر چك را بررس��ي مي كند؛ اگر س��ه شرط 
اصلي اي كه در متن قانون ذكرشده است در ظاهر چك 
رعايت شده باشد، اجراييه را صادر مي كند. از لحظه صدور 
اجراييه ۱۰ روز به صادركننده چك برگشتي مهلت داده 
مي شود كه كسري موجودي چك را پرداخت كند، در غير 
اين صورت از طريق قانون »نحوه اجراي محكوميت هاي 

مالي« با صادركننده چك برگشتي، برخورد مي شود.

اصالح نظام مالياتي مقدمه 
اصالح نظام بانكي است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد كه اصالح نظام مالياتي مقدمه اصالح نظام بانكي 
بوده و اصالح نظام يارانه اي در كشور را نيز به دنبال خواهد 
داشت. مالك ش��ريعتي نياسر سخنگوي كميسيون 
انرژي مجلس در صفحه شخصي خود در توئيتر، نوشت: 
»اصالح نظام مالياتي، مقدمه اصالح نظام بانكي و نهايتا 
اصالح نظام يارانه اي در كشور است. مجلس بر رعايت 
اولويت ها در ريل گذاري اصالح��ات اقتصادي و جلب 
مشاركت بيشتر ثروتمندان به نفع طبقات ضعيف تر 
اصرار دارد. چندي پيش رييس مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم با اشاره به اهداف 
مجلس در تنظيم بودجه سال ۱4۰۰ تاكيد داشت كه 
اخذ ماليات و اصالح سيستم مالياتييكي از روش ها براي 
جبران كسري بودجه است. به عنوان مثال از سه ميليون 
مودي مالياتي كه قرار است ماليات بدهند، برخي مراجعه 
مي كنند و ماليات آنها ۱۰۰ ميليون تومان مي شود اما 
طرف ۲۰ ميليون تومان به متصدي مي دهد و تنها 5۰ 
ميليون تومان ماليات پرداخت مي كند. يكي از اهداف 
ما هوشمندسازي سيستم مالياتي است كه شفافيت را 

نيز به دنبال دارد.

اصالح قانون افتتاح حساب 
براي اطفال

معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري، اليحه 
اصالح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي 
اطفال را به هيات دولت ارايه نموده است.معاونت امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري با هدف حمايت از نقش 
و جايگاه مادري و نيز دفاع از منافع عاليه كودكان، اليحه 
اصالح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي 
اطفال را به منظور ايجاد اختيار قانوني براي مادر در افتتاح 
حساب و برداشت از آن براي فرزند كمتر از ۱8 سال خود 
به هيات دولت ارايه نموده است. با توجه به اينكه مادران 
در افتتاح حساب بانكي براي فرزندان كمتر از ۱8 سال 
خود و برداشت از اين حساب با موانع قانوني مواجه بودند، 
قانون گذار در تاريخ۳۰ بهمن ماه ۱۳56 قانون »اجازه 
افتتاح حساب پس انداز براي اطفال« را به صورت ماده 
واحده به تصويب رساند. به موجب تبصره ماده واحده 
مذكور »مادر مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب 
پس انداز باز كند و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن 
صغير به س��ن ۱8 سال تمام فقط با مادر است.« ولي با 
تصويب قانون »عمليات بانكي ب��دون ربا« در تاريخ8 
ش��هريور۱۳6۲ مادران در افتتاح حساب و برداشت از 
آن براي اطفال خود با مشكل محدوديت قانوني مواجه 
ش��دند زيرا ماده )۳( اين قانون، سپرده هاي بانكي را به 
دو نوع قرض الحسنه و سرمايه گذاري بلندمدت تقسيم 
كرد و با اين تقسيم بندي، عمال اختيار قانوني مادر در 
افتتاح حس��اب و برداشت از آن براي فرزند كمتر از ۱8 
سال خود، محدود به س��پرده هاي قرض الحسنه شد. 
بنابراين نظر به مشكالتي كه پيش روي مادران به ويژه 
مادراني كه مسووليت حضانت و نگهداري فرزندان كمتر 
از ۱8 سال خود را عهده دار هستند، وجود دارد و آنها را 
در افتتاح انواع سپرده هاي بانكي براي فرزندان خود با 
تضييقات و محدوديت هاي قانوني مواجه كرده است 
و از س��وي ديگر نظر به ضرورت تسهيل قانوني فرآيند 
تامين منافع آينده كودكان و بهره مندسازي كودكان 
از حمايت هاي مالي والدين در بهترين وجه آن و نيز در 
راستاي بند )۲( اصل )۲۱( قانون اساسي بر حمايت از 
مادران به ويژه در دوران حضانت فرزند، معاونت امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري كه وظيفه سياست گذاري 
ستادي و رصد و پايش در حوزه زنان و خانواده را عهده دار 
است، اليحه »اصالح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب 
پس انداز براي اطفال« را با هدف كالن حمايت از نقش 
و جايگاه مادري و نيز دفاع از منافع عاليه كودكان، تهيه 
و به هيات دولت ارايه نموده است. »ماده واحده-تبصره 
قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال به شرح 
زير اصالح مي شود: مادر مي تواند به نام فرزند صغير خود 
انواع حساب هاي بانكي اعم از سپرده هاي قرض الحسنه 
و سپرده هاي س��رمايه گذاري بلندمدت باز كند و حق 
برداشت از اين حساب ها تا رسيدن صغير به سن ۱8 سال 

تمام شمسي فقط با مادر است.«

كاهش مراجعات حضوري 
مردم به شعب

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
زيرساخت هاي ارايه خدمات الكترونيك بانكي در كشور 
فراهم است و مي توان پس از پاندمي كرونا نيز خدمات را 
به صورت غيرحضوري ارايه كرد. رحيم زارع در گفت وگو 
با ايِبنا با اشاره به ضرورت استفاده از خدمات الكترونيك 
بانكي در شرايط ش��يوع كرونا، گفت: خوشبختانه در 
زمينه خدمات الكترونيك بانكي ايران توانسته به رشد 
خوبي دست يابد از اين رو حتي پس از نابودي ويروس 
كرونا نيز براي كاهش هزينه هاي كشور بايد در مسير 
استفاده حداكثري از خدمات الكترونيك بانكي حركت 
كنيم.نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه در ش��رايط فعلي كه به اجبار خدمات دهي 
بانك ها غيرحضوري شده صرفه جويي بسياري نيز در 
كاغذ، وقت و حتي سوخت صورت مي گيرد، تصريح كرد: 
بانك مركزي بايد با ارايه مشوق هايي تداوم ارايه خدمات 

الكترونيكي را حتي پس از مهار كرونا رقم بزند.

تراز تجاري امسال مثبت است
بانك مركزي اسنادي را منتش��ر كرد كه حكايت از 
تراز تجاري مثبت در س��ال ۹۹ دارد.روابط عمومي 
بانك مركزي در پيامي توييتري نوشت: آمار اعالمي 
ص��ادرات و واردات توس��ط رياس��ت كل در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه ۲ سيما، مبتني بر 
اطالعات س��امانه جامع تجارت تا تاريخ۱6 آذر ماه 
۱۳۹۹ است. اين س��امانه منبع رسمي آمار تجارت 

خارجي است و حكايت از تراز تجاري مثبت دارد.

نشانه هاي كاهش انتظارات 
تورمي در جامعه

يك نماينده مجلس گف��ت: كاهش نرخ برخي كاالها، 
انتظارات تورمي را مي كاهد، ولي بس��تگي به وضعيت 
بودجه سال آينده، همچنين مذاكرات با امريكا در رابطه 
با برجام دارد كه چگونه پيش برود.تورم يكي از مهم ترين 
مشكالت اقتصادي به ش��مار مي رود كه باعث افزايش 
انتظارات تورمي مي شود. انتظارات تورمي به اين معنا 
است كه مردم تصور مي كنند، تمام كاالها بعد از مدتي 
قطعا گرانتر خواهد شد، بنابراين به ذخيره سازي اقالم 
جهت حفظ ارزش دارايي خ��ود مي پردازند.پس يكي 
از مهم تري��ن اقداماتي كه بايد ص��ورت بگيرد،  كنترل 
انتظارات تورمي در جامعه است و به نظر مي رسد طي 
روزهاي گذشته با كاهش نرخ ارز و افت قيمت در برخي 
بازارها مانند بازار خودرو اين اتف��اق در حال روي دادن 
اس��ت.جعفر قادري، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
و عضو كميس��يون برنامه و بودجه در رابطه با انتظارات 
تورمي به خبرنگار ايِبنا گفت: بخش زيادي از انتظارات 
تورمي به محل سوگيري هاي بودجه برمي گردد. به اين 
معنا زماني كه بودجه از يك توازن بين درآمدها و مخارج 
دولت برخوردار نباش��د، اس��تقراض هايي كه از مردم 
صورت مي گيرد در نهايت به اس��تقراض دولت از بانك 
مركزي منجر مي شود.وي در ادامه اضافه كرد: استقراض 
از بانك مركزي به ش��كل هاي مختل��ف تحت عنوان 
تس��عير دارايي هاي خارجي بانك مركزي براي دولت 
تهاترمي شود، بنابراين در چنين شرايطي انتظارات تورمي 
مردم به حق است زيرا مشاهده مي كنند كه رفتارهايي از 
اين دست ديريا زود منجر به افزايش قيمت كاالها خواهد 
شد.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در پيشنهاد به 
بانك مركزي جهت كنترل اين مساله اظهار داشت: بانك 
مركزي به عناوين مختلف اجازه تهاتر بدهي هاي دولت 
به افراد با وام هايي كه مردم از بانك ها دريافت كردند را 
ندهد. محل تامين اين وام ها بايد مشخص شود و چنانچه 
سياست فوق صورت گيرد افزايش نقدينگي و رشد پايه 
پولي را به دنبال خواهد داشت، بنابراين زماني كه مردم 
اين موارد را مشاهده مي كنند، انتظارات تورمي در ذهن 
آنان شكل مي گيرد كه پيامد آن هم افزايش مشكالت 
اقتصادي خواهد بود. نماينده مجلس شوراي اسالمي 
درباره سياستي كه دولت بايد در پيش گيرد، بيان كرد: 
راهي جز واگذاري اموال، دارايي ها و سهام در اين شرايط 
براي دولت وجود ندارد. دولت در بخش درآمدها بايد از اين 
مسير عبور پيدا كند و در كنار آن كاهش هزينه ها را مدنظر 
داشته باشد. قادري در خصوص كاهش انتظارات تورمي 
با توجه به كم شدن قيمت در برخي بازارها در نتيجه افت 
نرخ ارز يادآور ش��د: كاهش نرخ برخي كاالها، انتظارات 
تورمي را مي كاهد، ولي همان طور كه توضيح دادم بستگي 
به وضعيت بودجه سال آينده، همچنين مذاكرات با امريكا 
در رابطه با برجام دارد كه چگونه پيش رود. به گفته وي 
اين موارد خود مي تواند انتظارات جديدي را به وجود آورد.

كاهش بهاي هر اونس طال
به 1861 دالر

قيمت هر اونس طال با ۰.47 درصد كاهش به ۱86۱ دالر 
و 7۱ سنت رسيد. به گزارش رويترز، در حالي كه تحوالت 
اميدواركننده در مورد واكسن كرونا سرمايه گذاران را به 
حضور در بازارهاي پرريسك تر تشويق كرده است، قيمت 
طال روز چهارشنبه شاهد كاهش بود، هرچند اميدها به 
ارايه بسته هاي محرك مالي بيشتر كمك كرد تا فلز زرد 
در نزديكي باالترين رقم ۲ هفته اخير باقي بماند. بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.47 درصد كاهش 
به ۱86۱ دالر و 7۱ س��نت رسيد. قيمت طال ديروز به 
باالترين رقم از ۲۳ نوامبر يعني ۱875 دالر و 7 س��نت 
رسيده بود. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي 
تحويل در ماه فوريه نيز با ۰.46 درصد كاهش به ۱866 
دالر و ۲۰ سنت رسيد. ادوارد مير تحليلگر بازار طال در 
اين باره گفت: »بازار طال همچنان به بسته هاي محرك 
مالي اميدوار است، هرچند خبر آغاز واكسيناسيون كرونا 

تاثير منفي بر بازار گذاشته است.«

مركز پژوهش هاي مجلس تحوالت نظام بانكي در بهار ۱۳۹۹ را اعالم كرد

دالر به كانال ۲6 هزار تومان صعود كرد/ سكه ۱۲ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان شد
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روز چهارش��نبه ۱۹ آذر ۹۹، قيمت اونس جهاني طال به 
۱854 دالر رس��يد و قيمت دالر نيز در بازار آزاد ۲6 هزار 
و ۳5۰ تومان و يورو اتحادي��ه اروپا ۳۱6۰۰، درهم 7۳۲۰ 
تومان افزايش يافت. اين تحوالت باعث افزايش 45۰ هزار 
توماني سكه نسبت به روز سه شنبه ش��ده و سكه به ۱۲ 

ميليون و 75۰ هزار تومان رسيد.
در صرافي هاي بانكي ني��ز قيمت خريد و فروش دالر 
و يورو همزمان با روند افزايش��ي ب��ازار آزاد، افزايش 
يافته است؛ برهمين اساس قيمت فروش دالر در اين 
صرافي ها باافزايش نس��بت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري قبل ۲5 هزار و 78۰ تومان و قيمت خريد دالر 
نيز با اختالف ۱۰۰۰توماني نسبت به قيمت فروش، 
۲4 ه��زار و 78۰ تومان تعيين ش��ده اس��ت. قيمت 
فروش يورو نيز معادل ۳۱ هزار و ۲5۰ تومان و قيمت 
خريديورو نيز ۳۰ هزار و ۲5۰ تومان اعالم شده است.
در بازار طال و س��كه نيز از عصر روز سه شنبه قيمت ها 
وارد مدار افزايشي شده است و برهمين اساس نيز شاهد 
افزايش محسوس در انواع قطعات سكه بوديم. قيمت 
طالي۱8عيار هرگرم يك ميليون و ۱68 هزار تومان، 
مظنه هر مثقال طال 5 ميليون و 6۰ هزار تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد۱۲ ميليون و 75۰ 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۲ ميليون تومان، 
قيمت نيم س��كه بهار آزادي 6 ميلي��ون و 5۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 45۰ هزار تومان 
و سكه گرمي ۲ ميليون و 5۰۰ هزار تومان معامله شد. 

    نوسان نرخ دالر صرافي بانكي
در كانال ۲۵ هزار تومان

قيمت خريد هر دالر در بازار متشكل ارزي۲5 هزار و 5۲5 
توم��ان و قيمت فروش آن نيز۲5 هزار و 78۰ تومان بود.

همچنين قيمت خريد هر يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۹45 
تومان و قيمت فروش آن نيز۳۱ هزار و ۲54 تومان اعالم 
شد. عالوه براين در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته 
)شنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين۳۰ هزار و 544 تومان به 
فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت۲5 هزار و ۳88 تومان 
معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز گذشته 
حواله يورو با ميانگين قيمت۳۰ هزار و 86۳ تومان فروخته 
و حواله دالر نيز به قيمت۲5 هزار و 4۳7 تومان ثبت شد. 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند. عصر روز چهارشنبه 
نيز ه��ر دالر در صرافي هاي بانكي۲5 هزار و 88۰ تومان 
معامله شد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش۳5۰ توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته، به ۳۱ هزار 
و ۳5۰ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر ۲4 هزار و 88۰ 
تومان و قيمت خريد ه��ر يورو نيز۳۰ هزار و ۳5۰ تومان 
اعالم ش��د. در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و 
به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير 

نزولي به خود گرفت.

    افت و خيز قيمت ها در بازار طال و سكه
رييس اتحاديه طال و جواهر از افت و خير قيمت ها در بازار 
طال و سكه خبر داد. ابراهيم محمدولي در خصوص روند اين 
روزهاي بازار طال و سكه، اظهار داشت: با توجه به نوسانات 
در بازار ارز، نرخ ها در بازار س��كه و طال نيز نوسان داشته و 
طي روزهاي اخير شاهد نوسان قيمت ها در بازار هستيم.

به گفته رييس اتحاديه طال و جواهر، هر گرم طال ۱8 عيار 
در معامالت امروز يك ميليون و ۱8۲ هزار تومان، س��كه 
طرح جديد۱۲ ميليون و 87۰ هزار تومان،  طرح قديم۱۲ 
ميليون تومان، نيم سكه 6 ميليون و 5۰۰ هزار تومان معامله 
شد. همچنين ربع سكه نيز4 ميليون و 45۰ هزار تومان و 
سكه گرمي نيز دو ميليون و 45۰ هزار تومان قيمت گذاري 

شده است.

    احتمال آزادسازي
منابع ارزي بلوكه شده ايران

سيد كمال سيد علي كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه 
برخي داليل بروز نوسان در بازار ارز در اختيار بانك مركزي 
نيست، افزود: احتمال آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده ايران 
در برخي كشورها وجود دارد.جمع آوري اطالعاتي درباره 
ميزان ورودي احتمالي ارز بلوكه ش��ده به كشور، بررسي 
شيوه ها و مكانيسم هاي بازگشت منابع ارزي خارج از كشور، 
بازگشت ارز صادراتي و نحوه تعامل بانك مركزي با وزارت 
صمت براي انتقال كاال بدون انتقال ارز از جمله موضوعاتي 
است كه به بانك مركزي در كنترل و ايجاد تعادل بازار ارزي 

كمك مي كند.
وي تاكيد كرد: ايجاد تعادل در منابع و مصارف ارزي يكي از 
مهم ترين راهكارها براي ايجاد تعادل و حفظ ثبات در بازار 
ارزي اس��ت. وي با بيان اينكه برخي از عوامل تاثيرگذار بر 
بازار ارزي كشور خارج از حيطه وظايف يا اختيارات بانك 
مركزي است، عنوان كرد: تنش هاي سياسي و اظهاراتي كه 
درباره برخورد با تنش هاي سياسي صورت مي گيرديكي 
از موضوعاتي اس��ت كه بر نرخ ارز در بازار آزاد موثر اس��ت 
و مي تواند تا چند هزار توم��ان نرخ ارز را باال يا پايين كند؛ 
همانطور كه برخي از اظهارنظرهاي سياسي در هفته اخير 

نرخ دالر را تا هزار تومان افزايش داد.س��يدعلي با اشاره به 
اقدامات بانك مركزي در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
به كشور خاطرنشان كرد: تعامل با صادركنندگان واقعي به 
شكل كالن آن بايد صورت بگيرد اما اگر صادرات شيوه اي 
براي خروج ارز و سرمايه هاي ارزي كشور باشد يا استفاده از 
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف با اهداف سودجويانه و 
شخصي صورت گيرديا آنكه صادركننده تا آخرين لحظات 
و فرصت قانوني داده شده ارز حاصل از صادرات را به كشور 
برنگرداند، در اينجا طبيعي اس��ت كه بانك مركزي بايد 
با ضوابط سخت گيرانه تري براي بازگش��ت ارز صادراتي 
رفتار كند.وي ادامه داد: بانك مركزي مي تواند با همكاري 
اتاق هاي بازرگاني، صادركنندگان خوش حساب ارزي را 
شناس��ايي كند و در صورت لزوم به آنها فرصت بيشتري 
دهد و صادركنندگان بدحساب را با ضوابطي به بازگشت 
ارز صادراتي مجاب كند.معاون اسبق ارزي بانك مركزي 
خاطرنشان كرد: احتمال آزاد شدن منابع ارزي بلوكه شده 
در كشورهايي مانند كره، عراق، هند، ژاپن و چين وجود دارد 
و با تغيير نتايج انتخابات رياست جمهوري در امريكا، رفع 
فشار سنگيني كه به بانك هاي اين كشورها در عدم انجام 
تبادالت مالي و بانكي با ايران وجود داشته است، محتمل 
است. بانك هاي اين كشورها بايد بتوانند مراودات بانكي خود 
را با ايران آغاز كنند و بانك مركزي مي تواند مذاكرات خود را 
با اين كشورها از هم اكنون آغاز كند تا وجوه ارزي بلوكه شده 
با روند تسهيل شده تري به كشور برگردد. وي با تاكيد براينكه 
بخشي از عوامل تاثيرگذار بر بازار ارزي كشور در اختيار بانك 
مركزي است و عوامل ديگري نيز وجود دارند كه در حيطه 
اختيارات يا قدرت بانك مركزي نيست، تصريح كرد: بطور 
مثال كسري بودجه و احتمال استقراض از بانك مركزي، 
وضعيت ساير بازارها و نرخ سپرده از جمله عواملي است كه 
مي تواند بر نوسانات نرخ ارز در بازار تاثيرگذار باشد. مثال نرخ 
سود سپرده بايد به گونه اي باشد كه از حركت سپرده ها به 

بازاري مانند ارز جلوگيري كند.
س��يدعلي گفت: اگرچه ايرادها و انتقادهايي به نرخ سود 
سپرده در كشور وارد مي شود و ممكن است نرخ سود سپرده 
در مقايسه با بسياري از كشورها باال باشد، اما در آن كشورها، 

نرخ تورم نيز باال نيست و عقب ماندن نرخ سود سپرده بانكي 
از نرخ تورم مي توانديكي از عوامل حركت نقدينگي به بازاري 

مانند ارز باشد.

    آرامش بازار ارز
برخالف برخي گمانه زني ها

با توجه به اقدامات بانك مركزي در كنترل نرخ دالر امريكا 
و يورو طي۱8 روز گذشته، شاهد ثباتي نسبي و آرامش در 
بازار هستيم.گمانه زني ها در خصوص روند افزايشي نرخ ارز 
و برهم خوردن دوباره آرامش اين بازار، به خصوص در اوج 
انتخابات رياست جمهوري امريكا و همچنين طرح برخي 
موارد داخلي، موجب ش��ده بود تا عده اي منتظر افزايش 

قيمت ها و جهشي قابل توجه را داشته باشند.
به اعتقاد برخي نرخ دالر تا 5۰ هزار تومان نيز افزايش خواهد 
يافت و كنترل اين بازار از دس��ت بانك مركزي نيز خارج 
خواهد ش��د؛ حتي با طرح برخي موارد و مواضع سياسي 
داخلي نيز عده اي معتقد بودند كه بازار واكنش نشان خواهد 
داد و دالالن و سودجويان نيز با هدف برهم خوردن آرامش 
اين بازار سعي در افزايش اين حواشي و گمانه زني ها داشتند، 
اما روند به گونه اي ديگر شد و نرخ ها به ثباتي نسبي رسيد.

البته نمي توان گفت روند نرخ ارز طي هفته هاي اخير روندي 
كاهشي يا افزايش��ي بوده اما روند همراه با نوسان معمول 
بازارهاي مالي و ساز و كار واقعي بازار بود كه آن هم ذات داد 
و ستد مالي است. به نوعي مي توان گفت با كنترل صحيح 
روند بازار و مديريت رخدادهاي اقتصادي و سياسي داخلي و 
خارجي، بازار ارز به نوعي عايق بندي شده و خيلي به اينگونه 

اتفاق ها و حواشي واكنشي نشان نمي دهد.
همانطور كه رييس كل بانك مركزي در صحبت هاي اخير 
خود گفت، عده اي اطالعات ناقص مي دهند و مي گويند 
بانك مركزي ارز نمي دهد و يك عده اي كاالهاي خود را نگه 
داشتند به اين اميد كه ارز 4۰ تا 5۰ هزار تومان شود سپس 
ترخيص كنند. به اعتقاد كارشناس��ان يكي از مهم ترين 
اقدامات در كنترل بازار و كاهش داللي ها، كم شدن فاصله 
قيمتي بازار آزاد و نرخ صرافي ملي است زيرا هرگاه فاصله 
نرخ اين دو افزايش مي يابد، جوالنگاهي مي شود براي دالالن 
و س��ودجويان اين بازار كه خود عاملي اس��ت براي ايجاد 
هرج و مرج و برهم خوردن آرامش در اين بازار كه اين عامل 
هم با ورود به موقع بانك مركزي محقق نشد و فاصله اين دو 
نرخ بسيار كاهش يافت. همچنين دليل ديگر ايجاد آرامش 
در اين بازار را مي توان آغاز به كار رسمي و اعالم نرخ علني 
بازار متشكل ارزي عنوان كرد. اين بازار هر روز با اعالم نرخ 
عمده اسكناس ارز، به نوعي از برخي گمانه زني ها و اعالم 
نرخ هاي غيرواقعي در فضاي مجازي جلوگيري كرد كه اين 
خود اقدامي شايسته براي ايجاد ثبات و آرامش در اين بازار 
است. گواه اين اظهارات نيز، بررسي نرخ ارز از ابتداي آذرماه 
۱۳۹۹ تا به روز گذشته )۱8 آذرماه( است؛ نرخ فروش دالر 
امريكا در تاريخ۱ آذرماه ۱۳۹۹، ۲5 هزارو ۹5۰ تومان و نرخ 
فروش يورو نيز۳۰ هزار و 8۰۰ تومان بوده كه روز گذشته 
)۱8 آذرماه( دالر با افت ۳5۰ توماني به نرخ ۲5 هزار و 6۰۰ 
تومان و يورو نيز با افزايش۳۰۰ توماني به قيمت۳۱ هزار و 

۱۰۰ تومان به فروش رسيد.



رقيه ندايي|
باالخ��ره ريزش هاي بازار س��رمايه به اتمام رس��يد و 
سهامداران بعد از گذشت چهار ماه سرخ پوشي چند 
هفته اي رنگ سبز و س��وددهي را در تاالر شيشه اي 
تجربه كردند و اما؛ طي روزهاي اخير بازهم با حواشي 
خبري تا حدودي روندي نوساني را تجربه كرد ولي در 

نهايت روز گذشته كمي به تعادل رسيد.
طي روزهاي گذشته باتوجه به اخبار اقتصادي، سياسي 
و امثال اين موارد فضاي بازار س��رمايه كمي مسموم 
ش��د و اين موضوع موجبات روند نزولي شاخص را در 
برخي از روزها پديدآورد كه به طور تقريبي روز گذشته 
بازار س��هام به تعادل رسيد. اگر به وضعيت اين بازار از 
ابتداي هفته تاكنون نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد كه 
نمادهاي بزرگ بازار روند كاهش��ي به خود گرفتند و 
شاخص كل اين بازار در مقابل سهام و صنايع كوچك 
در محدوده مثبت قيمتي نوسان كردند. رشد شاخص 
كل  هم وزن در اين دو روز شاهد اين وضعيت بازار بود، 
با بررسي وضعيت بورس از ابتداي سال تاكنون مي توان 
دريافت كه ن��گاه كوتاه مدت در مي��ان معامله گران 
وسهامداران بورسي حاكم شده است. همين نوع نگاه 
سبب شده تا شاهد افزايش سفته بازي و شناسايي سود 
سريع در كليت بازارسهام باشيم و به دنبال آن طمع 
كسب سود، نقدينگي را به سمت سهام كوچك تر بازار 

كشانده است.

    اظهارنظرهاي غيركارشناسي
با اين وضعيت بازار بسياري از سهامداران در تالشند 
كه س��رمايه خود را از ب��ورس خ��ارج و در بازارهاي 
موازي سرمايه گذاري كنند. برخي از سهامداران نيز 
درخص��وص وضعيت بازار مي گوي��د: دولت و تمامي 
ارگان ها در نخس��تين روزهاي س��ال 1399 از بازار 
سرمايه حمايت كردند و بورس در مقايسه با سال هاي 
گذشته وضعيت بسيار بهتري داشت اما؛ در ميان برخي 
بودند كه صحبت هاي غير كارشناسي انجام مي دادند 
و اين صحبت ها باعث شد حتي اعتماد ما بورس بازان 
كهنه كار نيز از بين برود و سعي كنيم ميزان سرمايه 
كمتري براي معامله در بازار داشته باشيم مثال؛ زماني 
كه خود دولت تصميم به عرضه در بازار داشت برخي 
از كابينه دولت يا مسووالن صحبت هاي ناخوشايندي 
درخصوص عرضه ها مي كردند كه باعث شد اعتماد ما 
نسبت به بازار بورس از بين برود. تقربيا از ماه گذشته 
برخي از مسووالن حمايت هاي خوبي از بورس كردند 
كه باعث شد اعتماد ما نسبت به اين بازار جلب شود اما؛ 
بازهم يك عده ديگر بدون داشتن تخصص بورسي در 
بازار نظر مي دهند و دست و دل ما را براي معامله سرد 
مي كنند. تنها اميد ما اين است كه سازمان بورس اجازه 
اظهارنظر هيچ فردي را در بازار س��هام ندهد و بازار به 

وضعيت عادي خود باز گردد.

     بازار به كدامين سو مي رود؟
اين سوال را تقريبا تمامي بورس بازان مي پرسند چه 
افراد كهنه كار و چه سهامداران جديدالورود هر كدام 
از اينان به نوعي اين پرس��ش را دارند كه بازار سهام به 
كدامين سمت و سو مي رود؟ حتي در اين ميان برخي 
از كارشناسان بورسي بر اين نظرند كه ديگر بورس قابل 
پيش بيني نيست و اگر جوي مثبت به بازار تزريق شود 
روند صعودي به خ��ود مي گيرد اما؛ اگر خبري منفي 
حول و محور بورس باشد اين بازار تغيير رويه مي دهد. 
در نتيجه اگر وضعيت اخبار را خوب در نظر بگيريم و 
اتفاق مثبتي در بازار رخ ندهد شاهد روند صعودي در 

بورس و بازارسهام خواهيم بود.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در خصوص سمت و 
س��وي بازار مي گويد: بازار سهام بارها و بارها در طول 
تاريخ شاهد كژانديش��ي هايي بوده كه به جز فعاالن 
اين بازار دامن سايرين را گرفته و بعضا با شكل گيري 
حباب هاي قيمت به كليت اقتصاد كشورها نيز آسيب 
زده است. بررس��ي تبار شناسي حباب ها در بازارهاي 

مالي نشان مي دهد كه همه آنها در اوج ناباوري و حيرت 
از عوامل بيروني شكل گرفته اند و در اوج خوش بيني نيز 
خاتمه يافته اند. در حال حاضر بسياري از تحليلگران 
بازار س��رمايه در مورد آنچه در ميان��ه مردادماه روي 
داد نيز همين نظر را دارند. در آن زمان كمتر كسي از 
سرمايه گذاران حقيقي بازار سرمايه مي توانست تصور 
كند كه قيمت ها مسيري متضاد از روند دو ساله را آغاز 
كنند و آنچنان بر ريزش خود ادامه دهند كه در نهايت 
فشار سنگين عرضه در بسياري از نمادها براي روزهاي 
متمادي جريان معامالت را از تقاضاي موثر خالي كند.

    رخ جديد سهام خرد در بورس
با نگاه عميق تر بازار و باتوجه به روند قيمت ها و بررسي 
ورود و خروج نقدينگي حقيقي در بازار سرمايه مي توان 
اين طور نتيجه گرفت كه فعالين بازار اين روزها تمايل 
بيشتري به خريد سهام در نمادهاي كوچك تر دارند. 
بررسي ها حكايت از تغيير وضعيت معامالت نمادهاي 
كم وزن بازار از صفوف سنگين خريد به صف هاي فروش 
دارد. براي مثال نمادهايي مثل »فخاس«، »خكمك« و 
»غشان« از جمله نمادهايي بوده اند كه در ماه هاي اخير 
با صف هاي خريد يا صف فروش هاي قابل توجه مواجه 
بودند و در اين بين بارها پيش آمده كه هيجان خريد 
جاي خود را به هيجاني در جهت عكس داده است. در 
طول اين مدت اشباع خريد و فروش در نمادهاي گفته 
شده به حدي بوده كه حتي نبود تقاضا يا عرضه سبب 
شد تا اين نمادها حتي درصد اندكي از قيمت پاياني را 
هم نتوانند پر كنند. توجه بيش��تر به نمادهايي از اين 
دس��ت به خوبي نش��ان مي دهد كه اين بخش از بازار 
س��رمايه تا چه حد در مقابل تغيي��ر جريان نقدينگي 
آسيب پذير اس��ت. با اين حال مشكل وقتي دشوار تر 
مي شود كه متوجه مي شويم اين رويه در بازار سرمايه 
امري سابقه دار است و نه تنها طي سال هاي پررونق اخير 
بلكه بارها در ايام ركود ادامه دار بازار سهام بين سال هاي 
9۲ تا 9۶ در نمادهاي سبك وزن بازار تكرار شده است.

     وضعيت بودجه و بورس
مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه درباره تاثير 
بودجه برروي صنايع مي گويد: اثرات بودجه اي كامال 
روي صنايع متفاوت است و بايد صبر كنيم كه اليحه 
بودجه تصويب ش��ود تا بتوان درب��اره صنايع جذاب 
ب��راي س��رمايه گذاري در ب��ورس در وضعيت فعلي 
صحبت كنيم اما؛ آنچه مش��خص است اينكه صنايع 

صادرات محور خوب و جذابند. وي تش��ريح مي كند: 
پتروش��يمي ها، صنايع گازي، دارويي ه��ا، بانك ها و 
بيمه ها كه بعد از برجام اوضاع شان خوب مي شود نيز 
براي سرمايه گذاري و معامله جذابند. اين كارشناس 
بازار س��رمايه معتقد است ۸۰ درصد از صنايع در بازار 
اوضاع خوب��ي دارند و معامله گران مي توانند س��راغ 
سرمايه گذاري در اين گروه ها بروند. صفاري در همين 
حال بازگشت امريكا به برجام و توافق هسته اي جديد 
بين ايران و اياالت متحده را يادآور مي شود و مي گويد 
بخشي از جذابيت اين صنايع به اين توافق بازمي گردد 
و اضافه مي كند: البته ايران از برجام خارج نشده و فقط 
برخي از تعهداتش را كاهش داده اس��ت، بنابراين ما 
از برجام خارج نش��ديم كه بخواهيم به آن توافق نامه 
بازگردي��م. امريكا باي��د به توافق هس��ته اي و برجام 
برگردد. با بازگشت امريكا به برجام صنايعي كه از آنها 
نام بردم براي سرمايه گذاري و معامله جذاب خواهند 
شد. البته همانطور كه گفتم بايد منتظر اثر بودجه نيز 
بر اين صنايع باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار 
مي كند: هرچند دولت تازه اليحه بودجه سال 1۴۰۰ را 
تقديم مجلس شوراي اسالمي كرده و هنوز اين بودجه 
به تصويب نهايي نرسيده است اما؛ در اين اليحه قرار 
ش��ده كه يارانه ها به صنايع به صورت نقدي پرداخت 
ش��ود، براي همي��ن مي بينيد كه اكن��ون دارويي ها 
صف خريد هستند. همچنين در اليحه بودجه سال 
آينده ابهاماتي درخصوص دالر ۴۲۰۰ وجود دارد كه 
تعيين تكليف آن مي تواند سرنوش��ت برخي گروه ها 
را مشخص كند. صفاري خاطرنشان مي كند: به نظر 
مي رس��د حال بازار خوب اس��ت و هرقدر به انتهاي 
سال نزديك شويم چون اول سال تورم داشتيم وضع 
شركت ها بهتر مي ش��ود و مطمئنا بازار حالش خوب 

خواهد ماند.

     سودجويي به واسطه نبود دانش كافي
يكي ديگر از كارشناس��ان بازار سرمايه درخصوص 
وضعيت مالي-رفتاري ب��ورس مي گويد: در بورس 
وضعيت نمادهايي كه با حباب مواجهند اگرچه ناشي 
از وقوع تقلب يا كالهبرداري نيست، اما تا حد بسيار 
زيادي از تغييرات الگوي جريان نقدي پانزي پيروي 
مي كند. در اين حالت بس��ياري از افراد كه ريس��ك 
خريد يك داراي��ي گران قيمت را پذيرفته اند، بر اين 
باور هستند كه همواره شخص ديگري خواهد بود تا 
سهام آنها را به اميد رشد بيشتر قيمت از آنها بخرد. اين 

وضعيت كه در ادبيات مالي از آن با عنوان »ساده دل 
بزرگ تر« ياد مي شود، تا جايي تداوم خواهد داشت 
كه س��اده دل تر از سرمايه گذار آخر پيدا نشود و نبود 
تقاضا روند صعودي را به يك باره معكوس كند. در اين 
حالت طبيعي خواهد بود كه افت قيمت ها ادامه دار و 
شديد باشد تا جايي كه سهام شركت ها به اشباع كامل 
فروش برسند يا متغيرهاي بنيادي به حمايت از قيمت 
سهام برآيند؛ وضعيتي كه دقيقا طي هفته هاي قبل 
در بسياري از نمادهاي بازار سهام رخ داد. در ماه هاي 
گذش��ته برخي از نمادها، بعضا بي��ش از ۶۰ درصد 
از به��اي خود را در مدتي اندك از دس��ت دادند. اين 
مساله در حالي رخ داد كه در حال حاضر نيز شواهد 
حكايت از رونق دوب��اره نمادهاي كوچك و احتمال 
درگير شدن افرادي در اين فرآيند دارد كه احتماال از 
سازوكار چرخه هاي اينچنيني و اثر مخربي كه دامنه 
نوسان بر تشديد آنها مي گذارد، اطالع چنداني ندارند. 
براي دوري از تبعات منفي اين احتمال همانطور كه 
در بسياري از مصاحبه ها و گزارش ها بر آن تاكيد شده 
بهتر اس��ت تا مردم عادي كه با اندك س��رمايه خود 
به اميد كسب س��ود به بازاري مانند بورس مي آيند 
با افزاي��ش دانش مالي خود و دوري از حواش��ي كه 
افراد س��ودجو در فضاي مج��ازي ايجاد مي كنند، با 
بهره گيري از تخصص افراد ذي صالح در اين زمينه از 

به خطر انداختن دارايي هاي خود بپرهيزند.
با بررسي شاخص كل و شاخص هم وزن از نخستين 
روز شهريورماه مي توان دريافت كه طي يك الي يك 
ماه و نيم اخير سهام گروه هاي بزرگ و اغلب كادمويتي 
محور مي توان دريافت كه در رش��د قيمت از س��هام 
كوچك تر سبقت گرفته اند اما؛ از روز ۲۸ مهر ماه شاهد 
جبراني دو شاخص يعني شاخص كل و شاخص هم 
وزن بودي��م و در ادامه وضعيت تغيير كرد. ش��اخص 
هم وزن از ش��اخص كل پيشي گرفت. با وجود اين اما 
دو نماگر همراه با يكديگر حركت مي كردند. با شروع 
آذرماه توجه به گروه هاي كوچك بازار جدي تر شد تا 
شاهد واگرايي هر چند محدود شاخص كل و هم وزن 
باش��يم كه طي دو روز معامالتي گذشته به اوج خود 
رسيده است. به طوري كه در مقابل افت شاخص كل )به 
 عنوان نماينده سهام با ارزش بازار باال(، شاخص هم وزن 
)با اثرگذاري يكسان نمادها( روندي صعودي در پيش 
گرفته است. موضوعي كه نشان مي دهد توجه به سهام 
كوچك تر بازار كه به عنوان سهام چابك نيز شناخته 

مي شود، افزايش يافته است.
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 وام بانك هاي دولتي
 به ۳۰ ميليون سهامدار عدالت 

عليرضا ماهيار، معاون ش��ركت س��پرده گذاري 
مركزي درباره چگونگي اس��تفاده از كارت هاي 
اعتباري سهام عدالت گفت: اين كارت ها به مانند 
كارت هاي اعتباري اس��ت كه دولت به كارمندان 
خود ب��راي خريد كاال ارايه مي كند، اما تفاوت آن 
با كارت ه��اي اعتباري خريد كاال اين اس��ت كه 
دارندگان اين ن��وع كارت ه��ا مي توانند به جاي 
خريد كاال درخواس��ت وام خرد از بانك ها كنند. 
وي ب��ا بيان اينكه ۵ بانك دولت��ي و نيمه دولتي، 
چون بانك ملي، پس��ت بانك، مل��ت، صادرات و 
تجارت در ارايه كارت اعتباري به مشموالن سهام 
عدالت اعالم آمادگي كرده اند، اظهارداشت: البته 
برخي بانك هاي خصوصي نيز براي پرداخت وام 
خرد از طريق كارت هاي اعتباري س��هام عدالت 

پاي كار آمده اند.
معاون شركت س��پرده گذاري مركزي، مكانيزم 
پرداخت وام خرد توس��ط بانك ها ب��ه دارندگان 
كارت اعتباري سهام عدالت را با سود 1۸ درصدي 
البت��ه بدون ضامن عن��وان كرد و گف��ت: مزيت 
دريافت چنين وامي اين اس��ت كه سهام شخص 
به ج��اي ضام��ن وام وثيقه مي ش��ود و متقاضي 
ديگ��ر نيازي ب��ه ضامن ن��دارد. ماهي��ار، اضافه 
 ك��رد: كارت هاي اعتب��اري س��هام عدالت براي 
س��هام داراني است كه روش غيرمستقيم را براي 
مديريت سهام خود انتخاب كرده اند و تعداد آنها 
حدودا 3۰ ميليون نفر برآورد ش��ده است. معاون 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي، در ادامه افزود: 
اين فرآيند ب��ه صورت تم��ام الكترونيك از مبدا 
بانك هاي عامل تا مقصد كه شركت سپرده گذاري 

و بازار سرمايه هستند، خواهد بود.
وي افزود: افرادي كه روش غيرمس��تقيم را براي 
مديريت سهام خود انتخاب كرده اند، بايد سجامي 
باش��د و بعد از اح��راز هويت در اپليكيش��ن هاي 
مربوط به بانك هاي عامل و پس از اينكه شركت 
س��پرده گذاري س��جامي بودن فرد را براي بانك 
تاييد كرد، مي تواند دارايي خود را مش��اهده كند 
و متوجه ش��ود چقدر دارايي سهام عدالت دارد و 
متناسب با آن، فرم مربوطه را داخل سيستم بانك 
پر كند. وي افزود: در واقع فرد بدون نياز به مراجعه 
حضوري متوجه مي شود كه مي تواند تا چه ميزان 
تسهيالت دريافت كند. اين مقام مسوول درباره 
چگونگي دريافت كارت اعتباري س��هام عدالت، 
گفت: برخي بانك ها س��رويس اپليكش��ن الزم 
را ب��راي ورود اينترني مش��موالن پياده س��ازي 
كرده ان��د كه آنها ب��راي اس��تفاده از مزاياي اين 
طرح مي توانند از اين طريق اقدام به دريافت وام 
كنند، برخي ديگر از بانك ها قرار اس��ت از طريق 
كارت هاي بانكي كه در دست مردم است استفاده 
كنند. معاون فناوري و توس��عه نوآوري ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي درباره ميزان تسهيالتي 
كه از س��وي بانك ها اعطا مي شود، گفت: برخي 
بانك ه��ا ۶۰ درصد ارزش روز دارايي فرد و برخي 
تا 1۰۰ درصد هم براي اعطاي تس��هيالت پيش 
بين��ي كرده اند كه مكانيزم آن بس��تگي به بانك 
عامل دارد. در نهايت درخواس��ت فرد به شركت 
س��پرده گذاري مركزي ارسال مي ش��ود. ماهيار 
گفت: اين درخواس��ت ها به صورت تجمعي بوده 
و بحث توثيق مكاني��زه اتفاق مي افتد و بعد از آن 
شركت به بانك اعالم مي كند كه سهام فرد توثيق 
شد و بانك مي تواند به س��هامدار اعتبار دهد. به 
گفته وي، برخي از بانك ها در نظر دارند اين مبلغ 
را در قالب ش��ارژ كردن كارت عادي مش��تريان، 
برخي كارت خريد و برخ��ي از طريق روش هاي 

نوين پرداخت شارژ كنند.
معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت سپرده گذاري 
مركزي درمورد زمان آغاز فرآيند مذكور نيز اظهار 
كرد: بحث هاي حقوقي و تعامالت بين شبكه بانكي، 
شركت س��پرده گذاري و بازار س��رمايه اين فرآيند 
از بحث هاي فن��ي آن پيچيده تر اس��ت، زيرا براي 
نخستين بار است و بايد پروتكل هاي حقوقي به نحوي 
باش��د كه بحث ارتباطات و ذينفعان و عامليت فرد 
وثيقه گذار و وثيقه گير كامال مشخص شود. وي ادامه 
داد: بايد بحث احراز هويت الكترونيك پياده سازي 
شود و معاونت حقوقي شركت س��پرده گذاري در 
حال تدوين نهايي سازي اين موضوعات است. در اين 
راستا با چند بانك تعامالت اوليه اتفاق افتاده است و 
برخي بانك ها سرويس را تا بخش زيادي پياده سازي 
كرده اند. به گفته ماهيار، پس از اينكه اولين قرارداد 
نهايي ش��ود، مردم مي توانن��د از مزاياي اين كارت 

اعتباري تا پايان آذرماه بهره مند شوند.
 بن��ا به اين گ��زارش، ارزش س��هام عدال��ت تا روز 
سه ش��نبه 1۸ آذر ماه )س��هام ۵3۲ هزار توماني( 
ح��دود 11 ميلي��ون و 3۸ هزار تومان رس��يد كه 
نسبت به روز معامالتي گذش��ته بيش از ۴۴ هزار 
تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه به گفته 
كارشناسان با رونق بخشي بازارسرمايه، بي ترديد 
ارزش س��هام عدالت باال مي رود و حتي تا رسيدن 
به ۲۰ ميليون تومان دور از ذهن نيست. مسووالن 
بارها به مشموالن س��هام عدالت هشدار دادند كه 
س��هام خود را نفروشند چرا كه اين سهام مي تواند 
يك نوع سرمايه گذاري و دارايي مناسب براي آنها 
باشد و از مزاياي آن بهره مند شوند. اين در حالي است 
كه برخي افراد كه سهام عدالت خود را فروختند با 
دريافت خرد خرد پول آن هم در فرآيندي طوالني 
مواجه شده اند و بهره چنداني از آن نبرده اند. البته 
توكلي رييس اتحاديه تعاوني هاي س��هام عدالت 
كشور چندي پيش با تاكيد بر اينكه همچنان توصيه 
ما بر پرهيز از فروش سهام است تا ارزش واقعي آن 
مشخص شود، خاطرنش��ان كرد: سهام عدالت در 
آينده براي امورات روزانه، ضمانتنامه بانكي، تضامين 
و س��پرده استفاده خواهد ش��د كه تاكيد مجدد بر 

پرهيز از فروش آن است.

ثبت نام مشموالن غيرمستقيم 
سهام عدالت در سجام

فرزانه دهنادي،  نماينده وزير مدير كل امور اقتصادي 
و دارايي استان تهران به تش��ريح لزوم ثبت نام سجام 
توسط افرادي كه روش »غيرمستقيم« را براي مديريت 
س��هام عدالت خود انتخاب كردند، پرداخت و افزود: با 
توجه به آزادسازي سهام عدالت در اوايل سال 1399 و 
فراهم آمدن امكان نقل و انتقال اين سهام در بازار بورس، 
انتخاب دو روش »مستقيم« و »غير مستقيم« توسط 
دولت براي سهامداران فراهم شد. نماينده وزير مدير كل 
امور اقتصادي و دارايي اس��تان تهران افزود: دسته اول 
سهامداراني بودند كه با انتخاب روش مستقيم، اقدام 
به انجام مراحل آزاد س��ازي از طريق مراجعه به سايت 
http: //samanese.ir كرده و ضمن تكميل مراحل 
آزادس��ازي س��هام عدالت و ثبت نام در سامانه سجام، 
توانستند به انجام معامله در بازار بورس دسترسي داشته 
باشند. دهنادي ادامه داد: دسته دوم، سهامداراني بودند 
كه هيچ اقدامي انجام نداده و درواقع روش غير مستقيم 
را جهت مديريت سهام خود انتخاب كرده و صرفا اقدام 
به دريافت سود س��هام خود مي كردند. وي خطاب به 
س��هامداراني كه روش »غير مس��تقيم« را برگزيدند، 
گفت: تاكنون ضرورتي براي ثبت نام اين افراد در سامانه 
سجام نبوده و سهامداران، سود سهام شركت هاي سهام 
عدالت را دريافت مي كردند اما بايد توجه داشته باشند 
كه دريافت مرحله آتي سود سهام، صرفا منوط به ثبت نام 
در سامانه سجام و داشتن كد بورسي خواهد بود. نماينده 
وزير مدير كل امور اقتصادي و دارايي اس��تان تهران از 
شهروندان استان تهران خواست، جهت جلوگيري از 
بروز مشكل در واريز سود سهام، هر چه سريعتر نسبت 
به دريافت كد بورسي اقدام كنند؛ از طرف ديگر ثبت نام 
در سامانه سجام مزاياي ديگري از جمله مشاركت در 
تصميم گيري ها و شركت در مجامع عمومي شركت هاي 
بورسي را در پي خواهد داشت. دهنادي در پايان ضمن 
اشاره به فراخوان سازمان خصوصي سازي در اين باره 
تاكيد كرد: با توجه به مهيا ش��دن مقدمات الزم جهت 
پذيرش شركت هاي سرمايه گذاري در بورس و معامالتي 
شدن نماد اكثريت شركت هاي سرمايه گذاري در بورس 
اوراق بهادار تهران، به منظور مشاركت سهامداران اين 
شركت ها در مديريت ش��ركت هاي موصوف از جمله 
حض��ور در مجامع عمومي ع��ادي و فوق العاده جهت 
بررس��ي عملكرد و فعاليت مديران، بررسي تراز نامه و 
صورت هاي مالي، تصويب سود، انتخاب اعضاي هيأت 
مديره و بازرس قانوني ش��ركت، دريافت سود و اعمال 
راي در مجامع به صورت الكترونيكي، الزم است كليه 
سهامداران س��هام عدالت هر چه سريعتر با مراجعه به 
http: //www.sejam.ir سامانه سجام به نش��اني

نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند. براساس اين گزارش، 
در مجموع تعداد ۴9ميليون و 1۰۰ هزار نفر در كشور 
سهامداران سهام عدالت هستند كه از اين تعداد حدود 
3۰ ميليون نفر از سهام داران سهام عدالت )۶1 درصد( 
در كل كشور و حدود 3.۴ ميليون نفر )۵۷ درصد( از سهام 
داران سهام عدالت در استان تهران، روش غيرمستقيم 

را انتخاب كرده اند.

تحول در بازار سرمايه
حسن قاليباف اصل، سخنگوي شوراي عالي بورس گفت: 
سه موضوع مهم و اساسي در اين جلسه به تصويب رسيد. 
وي تصريح كرد: پيشنهاد اصالح موادي از دستورالعمل 
موضوع ماده 1۸ آيين نامه اجرايي قان��ون بازار از نظر 
نگارشي و گزينش كلمات با بار معنايي جديد و الحاق 
بندهاي جديدي به آن در شورا مصوب شد. سخنگوي 
شوراي عالي بورس ادامه داد: همچنين پيشنهادهاي 
سازمان درباره سياست گذاري در خصوص نحوه اجراي 
قانون بازار راجع به موارد عدم ارايه اطالعات و عدم رعايت 
استانداردهاي حسابداري ملي مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و تصويب شد. قاليباف اصل تصويب دستورالعمل 
طبقه بندي اطالعات محرمانه و تعيين سطح دسترسي 
اشخاص را س��ومين موضوع مهم اين جلسه دانست و 
تاكيد كرد: امشب تحوالت بازار س��رمايه و وضع بازار 
در ش��ورا مورد بررسي قرار گرفت و نحوه اجرايي شدن 

مصوبات شورا در اين خصوص ارزيابي شد.

 بازگشايي چند نماد معامالتي
 در فرابورس

نماد معامالتي شركت عطرين نخ قم »نطرين1« 
ني��ز پس از برگ��زاري مجمع عموم��ي فوق العاده 
صاحبان س��هام در خص��وص افزايش س��رمايه و 
اعمال تصميم��ات مذكور در س��امانه معامالت و 
افش��اي اطالعات با اهميت، از طريق انجام حراج 
ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با 
اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز چهارشنبه 
آماده انجام معامله اس��ت. براي اين دو نماد، پس از 
انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات، در صورت 
لزوم بازگش��ايي مرتبه دوم اطالع رساني مي شود 
در غير اين صورت انجام معامالت به صورت حراج 
پيوس��ته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. 
در س��وي ديگر بازار، نماد معامالتي شركت بانك 
گردش��گري»وگردش1«، پس از برگزاري مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان س��هام، 
از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه 
نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، 
آماده انجام معامله ش��د. درصورت كش��ف قيمت 
پس از انجام حراج ناپيوس��ته و حذف سفارش��ات 
باقيمانده، انجام معامالت در نماد مذكور به صورت 
حراج پيوس��ته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير 
اس��ت. همچنين در صورت عدم كشف قيمت، در 
صورت لزوم، بازگشايي مرتبه دوم نماد معامالتي 
مذكور پس از حذف سفارشات مجددا اطالع رساني 
مي شود. همچنين نماد معامالتي شركت بازرگاني 
و تولي��دي مرج��ان كار »كمرج��ان1« پ��س از 
بررسي معامالت، از طريق انجام حراج ناپيوسته با 
 محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله 

پيش گشايش، آماده انجام معامله است.

گاليه بورس بازان از اظهارنظر مسووالن

رييس جمهور در جلسه هيات دولت مطرح كرد

)) شاخص كل (( از شاخص هم وزن جا ماند

چابكي دولت با فروش سهام در بورس
حس��ن روحاني بودجه 1۴۰۰ را ي��ك بودجه راهبردي 
خواند و با برشمردن پيام هاي مهم اين بودجه تاكيد كرد 
كه اس��اس اين بودجه اعالم شرايط مناسب تر اقتصادي 
براي س��ال 1۴۰۰ است. رييس جمهور در جلسه هيات 
دولت اظهار داشت: كوچك كردن دولت و فروش سهام 
دولت در بورس و در بازار يكي از كارهاي مهم براي چابكي 
دولت است. اين يعني مردمي كردن اقتصاد كه پيام مهم 
بودجه سال آينده است. بودجه ريزي عملياتي، پيام ديگر 
بودجه سال 1۴۰۰ است و افتخار دولت يازدهم و دوازدهم 
اين است كه بودجه را از اتاق سربسته و دربسته خارج كرد.

يكي از افتخارات دولت يازدهم و دوازدهم اين اس��ت كه 
بودجه را از اتاق دربس��ته و سربسته درآورد و پشت اتاق 
شيشه اي آورديم كه همه مردم ببينند. روحاني ادامه داد: 
به مح��ض تقديم بودجه به مجلس همه مردم در فضاي 
مجازي مي بينند كه به هر فرد و دستگاه چقدر اختصاص 
مي دهيم و انتقاد و نقد، تشويق، بحث و اصالح مي كنند 
كه اين حق مردم هم هس��ت از بودجه و كيسه ملت چه 
مقدار اختصاص يافته است و مردم ادعاها را با عملكردها 
تطبيق بدهند. وي بودجه 1۴۰۰ را نخستين كار مشترك 
دولت دوازدهم و مجلس يازدهم دانست و از نمايندگان 
مجلس ش��وراي اسالمي درخواس��ت كرد، با همكاري 
يكديگر بودجه را در زمان مناس��ب تصويب كرده و براي 
اجرا ابالغ شود. رييس جمهور با بيان اينكه در اين چند ماه 
گذشته فرصت انجام كار مشترك بين دولت و مجلس به 

وجود نيامده است، افزود: مجلس محترم لوايح دولت را 
در يك اتاق بايگاني كرده است و سونامي طرح ها را شروع 
كرده است كه اشكال ندارد ولي اين بر خالف اهداف بلند 
و توسعه كشور است و با همكاري، بهتر مي توانيم پيش 
برويم. وي اصالح و كاهش نرخ ارز را يكي ديگر از اقدامات 
دولت در بودجه سال آينده برشمرد و تصريح كرد: افزايش 
ارزش پول ملي يكي از پيام هاي مهم بودجه است بنابراين 
ارز را بر مبناي 11هزار تا 11هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار 
داديم تا ارزش پول ملي ما باال برود در يك ش��رايطي در 
سال آينده اين كار شدني و امكان پذير است و هيچ كدام 
اينها آرزو نيست كه اين اقدام بر مبناي محاسبات دقيق 
انجام شده است. حسن روحاني، رييس جمهور نخستين 
كار مشترك دولت دوازدهم و مجلس يازدهم را بودجه 
1۴۰۰ دانست اما؛ اين بودجه از نظر كارشناسان اقتصادي 
داراي مشكالت متعدد از تامين مالي از تمامي روش هاي 

ممكن تا فروش سهام و ماليات در بورس است. 

    سرنوشت تكراري بودجه
پيمان مولوي كارشناس اقتصادي در خصوص وضعيت 
بودجه 1۴۰۰ مي گويد: اگر به اليحه بودجه 1۴۰۰ نگاه 
كنيم سيال بودن درآمدها و هزينه ها را متوجه مي شويم 
البته هزينه ها تقربيا ثابت است اما؛ درآمدها طي سال هاي 
گذشته در بودجه ها متغيربوده است. وي ادامه مي دهد: 
به نظر مي رسد دولت از تمامي مسيرهاي موجود درآمد 

تعريف كرده است و اين تعريف در برخي از موارد موجبات 
تضاد را پديد مي آورد. براي مثال زماني كه ش��ما درآمد 
ناشي از ماليات سهام را تعيين مي كنيد براي اينكه رقم 
دريافت شود نياز است س��طح معامالت بورسي به رقم 
مشخص شده اي برسد. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه 
مي كند: حال سوال اينجاست زماني كه سياست گذار اين 
موارد را تعريف مي كند اوراق را نيز به طور جداگانه اي در 
اين ميان جاي مي دهد. به نظر مي رسد چيزي كه وجود 
دارد اين است كه دولت چه نوع درآمد را تعيين مي كند 
و به آن مي رسد. اين مورد در كوتاه مدت و در ميان مدت 
مي تواند تشتت را در بازارهاي سرمايه گذاري پديد آورد 
چراكه؛ اولين چيزي كه در بودجه 1۴۰۰ ديده نمي شود 
تاثير اين بودجه بر روي نقدينگي اس��ت. مولوي تاكيد 
مي كند: در مردادماه سال 1۴۰۰ زماني كه دولت تغيير 
مي كند نقدينگي در اقتصاد ايران از ركورد سه هزار و 1۰۰ 
ميلياردتومان به احتمال زياد عبور كرده البته اين فرضيه 
در صورتي درست است كه رشد نقدينگي را هفتگي يك 
درصد در نظربگيريم. اين كارش��ناس اقتصادي اضافه 
مي كند: اگر رش��دهاي هفتگي و ماهانه بيش از گذشته 
شود اين رقم به سه هزار و 3۰۰ ميليارد تومان مي رسد. 
اين بدان معناس��ت كه تمامي بازار با ورود اين نقدينگي 
تغيير خواهند يافت. وي مي گويد: اگر تا آن زمان مذاكره 
برجام رخ دهد و تحريم ها و موانع برداش��ته شود، با اين 
روند پيش روي شاهد تورم بيشتري خواهيم بود. مولوي 

اظهار مي كند: شركت هاي بورس��ي ايران ممكن است 
براس��اس رويكرود تورمي اقدام به خريد و فروش سهام 
كنند و اين رويكرد باعث رشد شاخص بورس شود اما؛ از 
سوي ديگر اقتصاد ايران مي تواند بدون رشد بازار سرمايه 
متناسب و بنيادي داشته باشد؟ اين يعني ديد كوتاه مدت 
و بيشترين نگراني در سال1۴۰۰ عدم رشد اقتصادي در 
كليت و اگر رشد اقتصادي نداشته باشيم موجبات كوچك 
شدن بازار و نقدينگي رشد پيدا مي كند در نهايت با يك 
اقتصاد تورمي روبه خواهي��م بود. وي تاكيد مي كند: در 
بودجه 1۴۰۰ همانند بودجه هاي دهه هاي قبل صحبتي 
از تاثي��ر اي��ن بودجه بر نقدينگي نش��ده اس��ت، با يك 
حساب كتاب متواضعانه در مردادماه 1۴۰۰، نقدينگي 
با خوش بينانه ترين حالت به 31۰۰ هزار ميليارد تومان 
خواهد رسيد و اين در صورت عدم وجود رشد اقتصادي 
ايران را براي چهارمين س��ال متوالي به سمت تورم باال 
حركت مي دهد. اين كارشناس اقتصادي در نهايت اضافه 
مي كند: در بودجه 1۴۰۰ هيچ اشاره اي به رشد اقتصادي 
و س��ناريو هاي خوش بينانه و بدبينانه نشده است، دقت 
داشته باشيم اقتصاد ايران براي رسيدن به سطح درآمد 
سرانه سال 1391 نيازمند رشد ۸ درصد در ۶سال متداوم 
است و اين بدون نظم و برنامه مشخص امكان ناپذير است 
)بيشترين رشد اقتصادي متوس��ط ايران در دهه ۴۰ با 
متوسط 11 درصد و در س��ال هاي 13۷۵ الي 13۸۶ با 

متوسط ۵ درصد بوده است( 



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام موعد پيوند ريلي ايران و افغانستان فرارسيد 
و قرار اس��ت ام��روز راه آهن خواف - ه��رات با حضور 
رييس��ان جمهور ۲ كشور افتتاح ش��ود. مسيري كه 
ششمين نقطه اتصال ريلي به خارج از كشور به شمار 
مي رود و زمينه اتصال ريلي ايران به آس��ياي ميانه و 
چين را فراهم م��ي آورد. راه آهن خواف- هرات مركز 
ثقل اتصال كريدور جاده ابريشم و كريدورهاي منطقه 
اكو و كريدور تراسيكا خواهد بود و پيش بيني مي شود 
ميزان ترانزيت كاال از ايران به افغانستان را به 3 ميليون 

تن در سال برساند.
محمد اس��امي، وزير راه و شهرسازي در يك برنامه 
تلويزيوني در اين باره اظهار كرد: راه آهن خواف- هرات 
به طول ۲۲۲ كيلومتر شامل چهار قطعه است كه بخش 
واقع در ايران )قطعه يك و دو( جمعاً به طول 67 كيلومتر 
از خواف تا مرز شمتيغ در استان خراسان رضوي واقع 
شده است، در ادامه قطعات س��وم و چهارم در كشور 
افغانستان واقع هستند كه قطعه سوم آن به طول 7۲ 
كيلومتر از مرز شمتيغ تا ايستگاه روزنك ادامه مي يابد 
و قطعه 4 آن نيز از ايستگاه روزنك تا شهر هرات به طول 
76 كيلومتر اس��ت. وي ادامه داد: بخش واقع در ايران 
به همراه پايانه مرزي شمتيغ توسط ايران تكميل شده 
و همچنين فضاي الزم براي گمرك و س��ازمان هاي 
ذي ربط مرزي در طرح پايانه مزبور پيش بيني ش��ده 
است. راه آهن خواف �� هرات مركز ثقل اتصال كريدور 
ج��اده ابريش��م و كريدورهاي منطقه اك��و و كريدور 
تراسيكا است. وي افزود: اكنون از اينچه برون و سرخس 
ارتباط ريلي به آسياي ميانه برقرار است. راه نزديك تر 
از مسير افغانستان است كه به ازبكستان و بعد به چين 
متصل مي ش��ود. راه آهن ازبكس��تان از مرز حيرتان 
افغانستان داخل مرز افغانستان حدود 60 كيلومتر در 
مرز ترمه به حيرتان و به مزارشريف آمده است. اتصال 
اين خط راه آهن يكي از كريدورهاي مهم آس��يا و اين 

منطقه از كشور ما خواهد بود.

    هدف   ايران از اتصال ريلي به افغانستان
وزير راه و شهرسازي با اش��اره به اينكه ايران به تعهد 
خود براي احداث خط آهن خواف- هرات عمل كرده 
است، تصريح كرد: تكميل اين مسير با اين هدف بوده 
تا بتوان در فرآيند توسعه زيرساخت ها در افغانستان، 
تحرك ايجاد شود. اين مس��ير ريلي براي افغانستان 
ضروري است، چون اين كش��ور داراي معادن سنگ 
آهن بسيار گسترده و غني اس��ت و آنها نياز دارند به 
ش��بكه ريلي و حمل و نقلي متصل شوند تا بتوانند از 
ظرفيت عظي��م معادن بهره ببرن��د و آن را بتوانند به 
شمال و جنوب كشور ايران انتقال دهند و بدين ترتيب 
اقتصاد خود را شكوفا كنند. اسامي با اشاره به اينكه 
راه آهن خواف- هرات، توسط جمهوري اسامي ايران 
و بر اس��اس معاهده سه جانبه بين ايران، افغانستان و 
هندوستان احداث شد، يادآور شد: معاهدات منطقه اي 
كه تاكنون اجرايي شد همه از طريق استفاده از جاده و 
حول محور چابهار بود. در عين حال، يكي از كشورهاي 
موف��ق در زمينه اس��تفاده از ظرفيت ه��اي چابهار و 
گسترش تبادالت، كشور افغانستان بوده كه بسيار روان 
و باسهولت تبادالت تجاري بين دو كشور برقرار شد. 
به گفته اسامي، هفته گذشته قطار باري و مسافري 
از سوي ايران به افغانس��تان اعزام شد و اين خط روز 
پنجش��نبه ۲0 آذر با حضور روساي جمهور دو كشور 
افتتاح مي شود. در اين مسير ريلي هم در بخش بار و 
هم مسافر، تقاضا وجود دارد و اولين سرويس قطاري 
كه عبور مي كند با فرمان روساي جمهور دو كشور بار 

از دو سو جابه جا مي شود.

    آمادگي براي تكميل خط آهن تا مزار شريف
وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: در خصوص تكميل 
بخشي كه تعهد افغانستان است، مذاكرات مقدماتي 

انجام شد تا بتوانيم توسط شركت هاي ايراني مسير در 
تعهد دولت افغانستان را در قالب تهاتر با اقام معدني 
افغانستان، تكميل كنيم. مذاكرات مقدماتي نيز انجام 
ش��ده تا بتوان راه آهن را از ايستگاه روزنك-هرات و از 
هرات- مزار شريف متصل كنيم تا خط ريلي ابريشم 
از اين مس��ير ني��ز بتواند احداث ش��ود و بتواند نقش 
شكوفاكننده و رونق اقتصادي اجتماعي افغانستان را 

به دنبال داشته باشد و ايران نيز از آن بهره مند شود.
اس��امي اضاف��ه ك��رد: اين مس��ير به ازبكس��تان، 
تاجيكستان، قرقيزستان و چين مي رود و از اين طريق 
به كشورهاي آسياي ميانه متصل مي شويم. مسير ايران 
به هند از مسير چابهار است كه خط كشتيراني پيوسته 
و برنامه ريزي شده ما براي هند و چابهار برقرار است و 
بازرگانان ايراني از اين خط نهايت استفاده را مي برند و 
بازرگانان افغانستان نيز حداكثر استفاده را از اين فرصت 
انجام مي دهد و مرتب بارهاي صادراتي افغانستان به 

هندوستان از اين مسير مي آيد.

    هدف گذاري تزانزيت 50 ميليون تني 
وي با اش��اره به تفاهم با روسيه، گفت: ساالنه حداقل 
90 ميليون تن بار حداقلي بين روسيه و هندوستان 
جابه جا مي شود كه براي ايران س��هم ارزشمندي را 
تعيين مي كند.  اميدواريم از اين ظرفيت هم بهره مند 
شويم و بتوانيم بخشي از بار ترانزيتي را كه هم اكنون بار 
درياها را طي مي كند، از طريق مرز ريلي در شمال كشور 
به هندوستان انتقال دهيم. ايران در تاش است تا سهم 
ترانزيت خود را به حداقل ساالنه 50 ميليون تن برساند.

اسامي در خصوص اينكه اين مسير ريلي در مناسبات 
ايران و افغانستان تا چه اندازه تاثيرگذار است، گفت: 
تراكم سنگين كاميون در مرز ميلك و در مرز دوغارون 
وجود دارد. اين مس��ير ريل كمك مي كند تا حجمي 
از بارها در مس��ير ريل جابه جا ش��ود و كاهش تراكم 
كاميون ها را در مرزهاي اعام ش��ده شاهد باشيم. از 
لحاظ هزينه و قيمت تمام شده، راه آهن ارزان تر است و 

مي تواند مقياس بزرگ تر بار را در زمان كوتاه و ارزان تر 
منتقل كند و مورد اس��تقبال تجار است. هم اكنون، 
تمايل و اعام آمادگي تجار ب��راي انتقال بار از طريق 

ريل، دريافت شده است.

    پيشنهاد زمين به كشورهاي آسياي ميانه
وزير راه و شهرسازي اعام كرد: به كشورهاي آسياي 
ميانه كه به آب دسترسي ندارند پيشنهاد ارايه زمين و 
جا در بنادر ايران داده  ايم. مذاكره كرده ايم تا هر كشور 
بتواند نقطه اي را در بنادر ايران داشته باشد، انبار ايجاد 
و ظرفيت سازي كند. همچنين با تعرفه ها و شرايطي 
كه براي آنها ايجاد مزيت مي كند در تاش هستيم تا 
در پس كرانه هاي بنادر ايران صنايعي به وجود بيايد تا 
كشورها ترغيب به سرمايه گذاري شوند. زيرا تمامي 
آنها منطقه ويژه و منطقه آزاد مي شوند. توليد محصول 
نهايي و نيمه نهايي داشته باشند و از آن طريق كاالهاي 
خود را به بازار مصرف برسانند يا كاالي موردنياز خود را 

از اين مسير به كشورهاي خود حمل كنند.
اسامي گفت: هدف 50 ميليون تن جابه جايي ساالنه 
بار ترانزيتي مس��تلزم فراهم كردن ساز و كاري است 
كه بار متولد بشود و به خدمت گرفته شود. هم اكنون 
حداكثر 10 ميليون تن در سال ترانزيت داريم كه اين 
مقدار ترانزيت هم شامل ترانزيت جاده اي و هم ريلي 
است. ۲۲ درصد ترانزيت كشور سهم ريل و در حدود 
78 درصد آن سهم جاده است و اين در شرايط عادي و 

نه در شرايط كرونايي است. 

    پيش بيني تزانزيت 3 ميليون تني 
عضو كابينه دول��ت دوازدهم افزود: پيش بيني ما اين 
است كه در مسير ريلي خواف-هرات 3 ميليون تن بار 
جابه جا شود. اين نقطه ششمين نقطه اتصال ريلي به 
خارج از كشور است. دو نقطه ديگر اتصال ريلي داريم 
كه ريل كشور همسايه به ايران رسيده اما ريل متصل 
نيس��ت. اميداس��ت با هماهنگي اي كه اخيرا وزارت 

امورخارجه با دولت عراق انجام داده، بتوانيم راه آهن 
شلمچه را به بصره متصل كنيم. راه آهن مان را به مرز 
شلمچه رسانده ايم و اين تجربه را ايجاد كرديم كه بار 
را با ريل تا مرز عراق ببريم. ماه گذشته اولين محموله 

صادراتي را با قطار تا مرز شلمچه جابه جا كرديم.
وي افزود: هش��تمين مسير ريلي نيز اتصال به آستارا 
از طريق رشت است كه عمليات اجرايي آن در دست 
انجام اس��ت. اگرچه سرعت كار مطلوب نيست و بايد 
منابع مالي اين طرح به گونه اي فراهم ش��ود. در عين 
حال، با تكنولوژي هاي جديد طراحي در تاش هستيم 
تا با ايجاد پل ها و ارتفاع بلند از جنگل ها، كشتزارها و 
ذخاير طبيعي عبور كنيم تا كمترين آسيب به عرصه 
طبيعي وارد ش��ود. اميدوايم كه مردم به زودي از اين 

مسير بهره مند شوند.

    جابه جايي ساالنه يك ميليون مسافر 
در همين حال، عب��اس خطيبي، معاون س��اخت و 
توسعه راه آهن در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل جمهوري اسامي ايران گفت: پيش بيني 
مي ش��ود با بهره برداري مسير ريلي خواف در جنوب 
ش��رق خراس��ان رضوي به ه��رات در ش��مال غرب 
افغانستان ساالنه يك ميليون مسافر از همين طريق 

بين دو كشور ايران جابه جا شوند.
خطيبي در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به س��ابقه 
تاريخي ش��هر هرات و پيش��ينه م��راودات تجاري و 
فرهنگي آن خطه با خراس��ان رضوي از ديرباز ارتباط 
و رفت و آمد بين مردم در اين منطقه زياد بوده است. 
عاوه بر اين، رفت و آمد زميني مردم هم در اين منطقه 
بسيار زياد است بنابراين راه آهن خواف- هرات به عنوان 
يك روش مسافرتي در اين مسير جذابيت خاص خود را 
خواهد داشت.  وي گفت: در افق سال نخست فعاليت 
اين خط ريلي برنامه ريزي الزم براي جابه جايي 300 
هزار مسافر در مس��ير راه آهن خواف - هرات صورت 

گرفته است. 
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 نامه شهردار تهران
به شوراي نگهبان 

مشاور ش��هردار تهران در امور مجلس اعام كرد 
كه ش��هردار تهران در م��ورد مصوب��ه ماليات بر 
ارزش افزوده به شوراي نگهبان نامه نوشته است. 
به گزارش ايس��نا، پروانه مافي گف��ت: در اليحه 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها سعي كرديم مواد 
به گونه اي تنظيم شود كه اختيارات شوراها حفظ 
شود. متاسفانه اين اليحه از سوي شوراي نگهبان 

با يك ايراد كلي مواجه شد. 
وي افزود: دو نگاه و رويكرد در بين اعضاي شوراي 
نگهبان است يك رويكرد به نگاه ما نزديك است 
و ب��ر حفظ اختيارات ش��وراها تاكي��د دارد و دوم 
مخالف اين نظر است، تاشمان اين بود كه با كمك 
اعضاي موافق، نظر اعضاي مخالف را موافق كنيم 
و در اين رابطه نامه اي را با امضاي ش��هردار تهران 
براي اعضاي مخالف ش��ورا كه آقايان كدخدايي و 
ره پيك بودند، ارسال و از آنان در خواست نشست 
كارشناس��ي داش��تيم؛ اما هنوز پاسخي دريافت 

نكرده ايم. 
مافي توضيح داد: االن هم دو نظر مطرح اس��ت، 
نخست اينكه وزارت كشور معتقد است با تصويب 
ماده 53 مش��كلي ب��راي تنظيم ع��وارض براي 
شوراها رخ نمي دهد در حالي كه اعضاي شوراهاي 
ش��هر نظرشان خاف اين اس��ت اما امور مجلس 
شهرداري با هيات رييسه تماس داشته و از آنجايي 
كه بررس��ي اين موضوع روز پنجشنبه در دستور 
شوراي نگهبان است، قرار شده كه هيات رييسه 
همه تاش خود را براي تغيير تصميم حقوقدانان 
شوراي نگهبان انجام دهد. بايد كاما توجيه اش 
براي همه روشن باشد كه آيا با تصويب اين قانون 
كه وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان ها 
عوارض وضع كنند؛ در قوانين باالدستي مي تواند 
اش��كالي ايجاد و قوانين قبلي را نقض كند يا نه و 

اتفاق جدي رخ نمي دهد؟
مشاور ش��هردار تهران در امور مجلس كه در يك 
وبين��ار تخصص��ي صحبت مي ك��رد، در واكنش 
به برخ��ي انتقادها مبني بر اينكه ش��هرداري در 
اين زمينه كوتاهي انجام داده اس��ت، افزود: هيچ 
كوتاهي انجام نش��ده و 6 ماه اس��ت ك��ه وزارت 
كش��ور، ش��هرداري و بنده با نمايندگان مجلس 
و فراكس��يون هاي تخصصي و حت��ي حقوقدانان 
شوراي نگهبان در حال رايزني و نشست هستيم. 
اما كميسيون اقتصادي در برخي جلسه هاي خود 
اطاع رساني نمي كرد با اين حال تاش ها همچنان 
ادامه دارد كه البته بعيد است نظر شوراي نگهبان 

تغيير كند.

 جايزه به تهراني ها 
براي تفكيك پسماند

مديرعامل سازمان پسماند ش��هرداري تهران از 
جايزه شهرداري به تهراني ها براي تفكيك پسماند 
خب��ر داد.   به گزارش ف��ارس، صدرالدين عليپور 
مديرعامل س��ازمان پسماند ش��هرداري تهران، 
درباره اجراي طرح كاپ و تاثير آن بر ميزان تفكيك 
زباله هاي خش��ك در مبدا گفت: طرح جداسازي 
زباله هاي  تر و خشك از مبادي توليد از قبيل منازل 
مس��كوني، مراكز تجاري و ادارات، مدارس چند 
سالي اس��ت كه در مناطق ۲۲گانه اجرا مي شود، 
اما در ادامه اجراي طرح كاپ )كاهش پس��ماند(، 
پروژه »شنبه هاي بدون پسماند« با هدف تسهيل 
در تعامل شهروندان با مديريت شهري، چند ماهي 

است كه در مناطق اجرا مي شود.
وي با اشاره به ش��رايط كنوني و محدوديت افراد 
براي حضور در مراكز عمومي و مواجهه مستقيم با 
يكديگر خاطرنشان كرد:  شهروندان مي توانند در 
طول هفته پسماندهاي خشك را جداسازي كرده 
و ب��ا رعايت پروتكل هاي بهداش��تي به غرفه هاي 
بازيافت يا  خودروهاي مل��ودي دار تحويل دهند. 
همچنين مي توانند پسماندهاي خود را در طول 
هفته جمع آوري و روزهاي شنبه بين ساعت 7 تا 9 
 صبح جلوي درب منزل گذاشته تا به خودروهاي 
ملودي دار تحوي��ل دهند.  مديرعامل س��ازمان 
مديريت پسماند با اشاره به تاثير اجراي طرح كاپ 
بر جلب مشاركت شهروندان، ارتقاي پاكيزگي شهر 
و كاهش  مشكات زيست محيطي ناشي از توليد 
پس��ماند گفت: با اجراي طرح كاپ و  جمع آوري 
مخازن پسماند از معابر، تفكيك از مخازن  توسط 
زباله گرده��ا كاهش و در كن��ار آن تفكيك پاك 
در مبدا با اجراي طرح ش��نبه هاي بدون پسماند 

افزايش يافت. 
عليپور در ادامه تفكيك پسماند در مبدا، كاهش 
حجم پس��ماند خش��ك، كم كردن رطوبت زباله 
توليدي و در نهايت كاهش ميزان  ورودي پسماند 
به مقصد نهايي آن در آرادكوه و حفاظت از محيط 
زيس��ت را از اهداف اجراي طرح شنبه هاي بدون 
پسماند اعام و عنوان كرد: اين  طرح با سياست هاي 
تشويقي نيز همراه بوده كه در همين زمينه عاوه 
بر ارايه وجه نقد به شهرونداني كه پسماند خشك 
خود را به  غرفه هاي بازيافت تحويل مي دهند كد 
پيگيري نيز به آنها ارايه شده كه بايد تا اعام نتايج 
قرعه كشي سازمان مديريت پسماند نزد خود نگه  
 داشته باشند. منتخبان با ارايه كد، دوچرخه اهدايي 

سازمان را دريافت مي كنند . 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه منظور از ش��نبه هاي بدون 
پس��ماند عدم وجود زباله خشك در منازل است، 
افزود: اين طرح حدود دو ماه اس��ت كه در مناطق 
۲۲ گانه با هدف جمع آوري پسماندهاي خشك 
 تفكيك شده و با تلفيق طرح هاي تشويقي از سه 
طريق غرفه هاي بازيافت، اپليكيشن جمع آوري 
پسماند خشك )جاروب و كاپ زي( و  خودروهاي 
ملودي دار بازيافت اجرا مي شود. ميزان مشاركت 
مناطق هم متفاوت بوده اما در همين مدت كوتاه 
شاهد افزايش ميزان  تفكيك پاك در مبدا بوده ايم.

دليل لغو پرواز تهران- مادريد 
با اعام شركت خدمات دهنده در فرودگاه مادريد 
مبن��ي بر عدم اراي��ه خدمات هندلين��گ به پرواز 
هواپيمايي جمهوري اس��امي ايران، پرواز ديروز 

تهران-مادريد لغو شد.
 به گزارش فارس، پرواز شماره 731 از فرودگاه امام 
خميني )ره( به مقصد مادريد كه براس��اس برنامه 
در س��اعت 9 و 5 دقيقه روز 19 آذر ماه سال جاري 
بايد انجام مي شد، با اعام شركت خدمات دهنده 
در ف��رودگاه مادريد، مبني بر ع��دم ارايه خدمات 
هندلينگ به پرواز هواپيمايي جمهوري اس��امي 

ايران لغو شد.
شركت هواپيمايي جمهوري اسامي ايران ضمن 
عرض پوزش از مس��افران پيگير رفع اين مش��كل 

خواهد بود.

سرماي زير صفر درجه در 18 استان
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: تا اواسط هفته آينده در اغلب مناطق كشور 
هواي سرد ماندگار است و به دليل سكون نسبي هوا 
غلظت آالينده هاي جوي در كان شهرها و شهرهاي 
صنعتي به ويژه ته��ران، اراك و اصفهان به تدريج 

افزايش مي يابد.
صادق ضياييان در گفت وگو با فارس در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: تا اواسط هفته 
آينده در اغلب مناطق كش��ور هواي سرد ماندگار 
اس��ت و با توجه به ماندگاري، پايداري و س��كون 
نسبي هوا انتظار داريم غلظت آالينده هاي جوي در 
كان شهرها و شهرهاي صنعتي به ويژه تهران، اراك 

و اصفهان به تدريج افزايش يابد.
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
ادامه داد: از ۲0 آذر تا دوشنبه هفته آينده در شمال 

شرق كشور كاهش محسوس دما خواهيم داشت.
ضياييان اظهار كرد: روز پنجش��نبه ۲0 آذر بارش 
باران و در مناطق مرتفع و سردس��ير بارش برف در 

استان هاي گيان مازندران و گلستان ادامه دارد.
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: روز پنجشنبه در خراسان شمالي، برخي از 
مناطق اردبيل، شمال آذربايجان شرقي، خراسان 
رضوي و س��منان بارش برف خواهيم داشت و در 
جنوب يزد و برخي مناطق كرمان بارش باران و در 
ارتفاعات و مناطق سردسير بارش برف پيش بيني 
مي شود. وي ادامه داد: روزهاي جمعه و شنبه پيش 
رو در برخي نقاط از نقاط نوار ش��مالي كشور بارش 
پراكنده پيش بيني مي شود و روز يكشنبه در اغلب 

نقاط كشور آسمان صاف و آرام خواهيم داشت.
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
اظهار كرد: در دو روز پنجشنبه و جمعه خليج فارس 
و درياي خزر مواج اس��ت. وي در تشريح وضعيت 
جوي پايتخت بيان كرد: آسمان تهران روز پنجشنبه 
نيمه ابري گاهي با وزش باد پيش بيني مي ش��ود، 
بيشينه و كمينه دما در تهران 9 و 1 درجه خواهد بود.

ضياييان گفت: روز پنجشنبه بندرعباس با بيشينه 
دماي ۲7 درجه باالي صفر گرمترين مركز استان 
و اردبيل با كمينه دماي 6 درجه زير صفر سردترين 
مركز استان خواهد بود و در 18 استان كمينه دما و 

زير صفر درجه خواهد بود.

 تكذيب  صدور  مجوز  ايرتاكسي 
در فرودگاه  امام)ره( 

سازمان هواپيمايي كش��وري در پي انتشار خبري 
مبن��ي بر آغاز فعاليت ايرتاكس��ي در فرودگاه امام 
)ره( اعام كرد: اين سازمان تنها مرجع صدور مجوز 
فعاليت هاي هوانوردي از جمله تاكسي هوايي است.

به گزارش ايلنا، سازمان هواپيمايي كشوري اعام 
كرد: به دنبال مطالب مطرح ش��ده در رسانه ها در 
خصوص مجوزهاي فعاليت ايرتاكس��ي به اطاع 
مي رساند س��ازمان هواپيمايي كش��وري تاكنون 
براي هيچ شركتي، پروانه بهره برداري ارايه خدمات 
تاكسي هوايي به شكل اخص صادر ننموده و مطالب 
مطرح شده در رس��انه ها اشاره به فعاليت متعارف 

شركت هاي هواپيمايي موجود دارد.
گفتني اس��ت تاكس��ي هوايي يك مدل كسب و 
كار و بازرگاني هوانوردي اس��ت كه ش��ركت هاي 
هواپيمايي مي توانند با اين الگو و در قالب فرآيندهاي 
پيش بيني شده ذيل قانون هواپيمايي كشوري و 
دستورالعمل هاي تخصصي مربوطه، به جابه جايي 
مس��افر و بار بپردازند. مدل بازرگاني شركت هاي 
هوايي به دو دسته برنامه ريزي شده و غيربرنامه اي 
تقس��يم مي ش��ود. در مدل غير برنامه اي، الگوي 
چارتري و الگوي سفر بر مبناي تقاضاي مسافر وجود 
دارد كه فعاليت اير تاكسي در اين حوزه، يعني مدل 

غيربرنامه اي، مبتني بر تقاضا است.
از همين رو، شركت هاي هواپيمايي داراي مجوز از 
سازمان در صورت داشتن مشتري و ناوگان متناسب 
با الگوي فعاليت ايرتاكسي )ناوگان با زير 19 صندلي( 
مي توانند به شيوه غيربرنامه اي مبتني بر تقاضا نيز 
به ارايه اين خدمات بپردازند. همچنين س��ازمان 
هواپيمايي كشوري به جهت تسهيل در راه اندازي و 
بهره برداري از هواپيماهاي زير 19 نفر براي بخش 
خصوصي، اقدام به تشكيل كميته هوانوردي عمومي 
نموده و با برگزاري جلسات مدون در حال تهيه شيوه 
نامه ها و زيرساخت هاي توسعه هوانوردي عمومي 
است. ليكن تاكنون تغييري در قوانين موضوعه قبل 
صورت نپذيرفته است و صرفاً در دست تحقيق است.

الزم به ذكر اس��ت س��ازمان هواپيمايي كشوري 
آماده اس��ت تا در صورت دريافت تقاضا از س��مت 
سرمايه گذاران و فعاالن اين حوزه نسبت به بررسي 

شرايط و صدور مجوزهاي مربوطه اقدام نمايد.
گفتني است دو روز قبل معاون اقتصادي فرودگاه 
امام خميني )ره( از راه اندازي سيستم اير تاكسي در 
اين فرودگاه از سوي يكي از شركت هاي هواپيمايي 
داخلي و با استفاده از ۲ فروند امبرائر 50 نفره خبر 

داده بود.

امروز راه آهن خواف - هرات با حضور روحاني و اشرف غني افتتاح مي شود

شهردار تهران: امالك شهرداري را از طاليي، قاليباف و همسرش پس گرفتيم

اتصال ريلي ايران و افغانستان

افشا از حناچي، انكار از مشاور قاليباف
گروه راه و شهرسازي|

تنها چند ساعت پس از اينكه پيروز حناچي، شهردار 
تهران اعام كرد: ام��اك در اختيار طايي نماينده 
سابق شورا، شهردار اسبق و همسرش كه متعلق به 
ش��هرداري تهران بوده است، بازپس گرفته شده اند، 
ناصر اماني مشاور شهردار اسبق تهران در گفت وگو با 
فارس اظهار كرد: هيچ ملكي در اختيار شخص خانم 
دكتر مشير، همس��ر آقاي دكتر قاليباف نبوده است 
و صرفا اماكي جهت امور زنان سرپرست خانوار در 
اختيار مجموعه اي بوده كه همسر آقاي دكتر قاليباف 
هم يكي از اعض��اء هيات امناء آن مجموعه بوده اند و 
اينكه ش��هردار تهران، اماك را به نام همس��ر آقاي 
قاليباف معرفي كند، بي اخاقي و خاف انصاف است 
و از حناچي شكايت مي كنيم. حناچي در گفت وگو 
با ايلنا در پاسخ به س��والي درباره سرنوشت ملك در 
اختيار آقاي قاليباف در خيابان شهيد عراقي كه به نام 
سازمان اماك و مستغات است و همچنين اماك 
در اختيار آق��اي طايي و خانم آباد نمايندگان دوره 
چهارم شوراي ش��هر گفت: ما اقدامات خود را انجام 
داده ايم، خيلي هم بي س��ر و صدا آن را انجام داديم. 
همين اماكي كه از آنها اسم برديد، مستقيما از آنها 

تحويل گرفته شده است. 
او تصريح كرد: از تيم آقاي قاليباف ملكي به مساحت 
حدود 6 هزار متر مربع را در محدوده بزگراه همت-

تقاطع امام علي)ع( پس گرفتيم. همچنين از خانم 

مش��ير »همس��ر آقاي قاليباف« و آقاي طايي نيز 
اماك را پس گرفتيم. ممكن است مواردي هم باقي 

مانده باشد كه شرايط آنها متفاوت است. 
حناچي ادامه داد: بخش��ي از اماكي كه مي گوييد، 
در ليست اماك نجومي است. اماك نجومي سند 
خورده اند و بازپس گيري آنها از عهده ما برنمي آمد. 
سيستم قضايي تعقيب كرد و قيمت واقعي خيلي از 
آنها را گرفتيم. حدود 700 ملك در اختيار شهرداري 
است كه اغلب در حوزه اجتماعي مورد استفاده بوده 
و در اختيار سراهاي محات و فرهنگسراها بوده است. 
ليست اين اماك براي تعيين تكليف كاربري به شورا 

ارسال شده است.  
در اين حال، چند س��اعت پس از انتش��ار س��خنان 
حناچي، مش��اور شهردار اس��بق تهران اظهار كرد: 
درخصوص اتهامات��ي كه آقاي حناچ��ي به رييس 
محترم مجل��س وارد كردند، از س��وي وكيل دكتر 
قاليباف شكايتي با عنوان افترا و نشر اكاذيب، تنظيم 
شده كه به زودي در دستگاه قضايي ثبت و پيگيري 

خواهد شد.

    در دوره ما به كسي ملكي واگذار نشد
حناچي در پاسخ به اينكه آيا در اين دوره ملكي واگذار 
كرده ايد؟ گفت: در دوره ما به كسي ملكي داده نشده 
و برعكس تعداد زيادي از اماك پس گرفته شده اند؛ 
برخي از آنها با تذكر و مراجعه، بعضي با حكم قضايي 

و تعدادي نيز به مرحله شكايت رسيده اند. ما اين كار 
را متوقف نكرده و هيچ حد و مرزي نيز نگذاشتيم. با 
وجود پيش آمدن دلخوري، كسي را مستثني نكرده 
و در مطبوعات در عين دفاع از حق شهرداري، موضوع 

را مطرح نكرديم.

    بازپس گيري همه تهران از قاليباف
اماني در بخشي از گفت وگوي خود با فارس، تصريح 
كرد: درب��اره آنچه با عنوان ام��اك در اختيار آقاي 
قاليباف در بيان شهردار تهران آمده است بايد گفت 
اين اماك مطابق قوانين و مقررات اماك در اختيار 
شهرداري تهران است كه طبيعتا در دوره هر شهردار، 
تعيين تكليف آنها با شهردار تهران است و طبيعتا با 
اين منطق بايد گف��ت آقاي حناچي همه تهران را از 
آقاي قاليباف پس گرفته است!! چون همه شهرداري و 
به تبع آن اماك شهرداري و از جمله اماك در اختيار 
شهردار تهران، پس از پايان دوره شهرداري تحويل 
داده شده است.  متاس��فانه آقاي حناچي موضوع را 
طوري طرح مي كنند كه گويي آقاي قاليباف اماك 
را به نام خودش سند زده و ايشان مقابل اين تخلف، 
ايستادگي كرده اس��ت و اماك را پس گرفته است! 
مرتضي طايي نائب رييس سابق شوراي شهر تهران 
نيز در واكنش به اظهارات شهردار تهران  گفته، آقاي 
حناچي با س��ند و مدرك بگويد كدام ملك را از من 

پس گرفته است.

    واكنش به رتبه نخست شهرداري در فساد
ش��هردار تهران همچنين در واكنش به رتبه نخست 
شهرداري در فس��اد گفت: شفافيت اصاح فرآيندها 
و مبارزه سيستمي با فساد را به عنوان بهترين راهبرد 
بهبود س��امت اداري بدون هياه��و و جديت دنبال 
مي كنيم. به گزارش فارس، حناچي در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره فساد در شهرداري اظهار داشت: 
پرداختن به پديده مذموم فساد اداري نبايد با غفلت از 
زحمات و خدمات صادقانه قاطبه خدمتگزاران شريف 
شهرداري ها همراه شود. وي افزود: از ابتداي اين دوره 
مديريت شهرداري، شفافيت اصاح فرآيندها و مبارزه 
سيستمي با فس��اد را به عنوان بهترين راهبرد بهبود 

سامت اداري بدون هياهو و جديت دنبال مي كنيم.
بر اساس اين گزارش، مجيد فراهاني عضو شوراي شهر 
تهران روز گذشته در صحن علني شوراي شهر گفت: 
فس��اد آزاردهنده ترين و مشمئز كننده ترين صفاتي 
اس��ت كه در مواجه با ش��هرداري ش��هروندان را آزار 
مي دهد و ديو هفت سر فساد در شهرداري آنچنان در 
جاي جاي اين سازمان رخنه كرده كه متأسفانه در ميان 
همه دستگاه ها هنوز شهرداري در ميزان دريافت رشوه 
و پارتي بازي رتبه اول را دارد. وي گفت: برخي از عناصر 
فاسد فكر مي كنند بايد از اين نمد براي خود كاهي 
ببافند كه براي مقابله با اين مس��اله شناس��ايي افراد 
فاسد تشويق افرادي كه تخلفات را گزارش مي دهند و 

شفافيت از بهترين راهكارها است.

 محمد ج�واد ظريف، وزي�ر امور خارجه در آس�تانه افتت�اح خط آهن 
خواف- هرات در حس�اب كاربري خود در توييتر نوشت: »اهميت خط 
آهن خواف- هرات به ايران و افغانستان محدود نيست و براي منطقه هم 

حائز اهميت است. اين خط آهن به عنوان دروازه اي براي افزايش تجارت 
و تبادالت مردم با مردم، به ثبات و توسعه منطقه نيز كمك خواهد كرد. 

پل ساختن از مرزها يك اولويت است.«

  ظريف: پل ساختن از مرزها يك اولويت است
پيام توييتري



انفجار سريع اينترنت اشيا به نفع سازمان ها بوده و از طرق 
مختلف تحقيقات بازار و استراتژي هاي تجاري را بهبود 
بخشيده اس��ت. به همين ترتيب، اينترنت اشيا با ارايه 
خدمات خودكار، سبك زندگي افراد را بهبود بخشيده 
اس��ت. با اين حال، چنين انفجار كنترل نشده اي باعث 
افزايش چالش هاي حريم خصوصي و امنيتي شده است. 
به روزرساني هاي نادرست دستگاه، كمبود پروتكل هاي 
امنيتي موثر و قوي، عدم آگاهي كاربر و نظارت بر دستگاه 
فعال از جمله چالش هايي اس��ت كه IoT با آن روبه رو 
است و حريم خصوصي و امنيت از مهم ترين چالش هاي 

اينترنت اشيا است.
اينترنت اش��يا )IoT( به مفهومي از اشيا و دستگاه هاي 
متصل از هر نوع از طريق اينترنت سيمي يا بي سيم اشاره 
دارد. محبوبيت اينترنت اشيا به سرعت افزايش يافته است، 
زيرا اين  فناوري ها براي اهداف مختلفي از جمله ارتباطات، 
حمل و نقل، آموزش و توسعه كسب وكار مورد استفاده 
قرار مي گيرند. اينترنت اش��يا مفهوم فرااتص��ال را ارايه  
مي دهد، به اين معني كه سازمان ها و افراد مي توانند بدون 
دردسر از مكان هاي دور با يكديگر ارتباط برقرار كنند. در 
جهان فعلي حدود ۲۶.۶۶ ميليارد دستگاه اينترنت اشيا 
وجود دارد. در سال ۲۰۱۱ با معرفي اتوماسيون خانگي، 
دستگاه هاي پوشيدني و كنتورهاي انرژي هوشمند انفجار 
گسترده اينترنت اشيا آغاز شد. استفاده ناخودآگاه، تغيير 
رمزعبور و عدم به روزرساني دستگاه باعث افزايش خطرات 
مربوط به امنيت سايبري و دسترسي برنامه هاي مخرب به 
اطالعات حساس سيستم هاي اينترنت اشيا شده است. 
چنين اقدامات نامناسب امنيتي احتمال نقض داده ها 
و ساير تهديدات را افزايش  مي دهد. بيشتر متخصصان 
امني��ت اينترنت اش��يا را به دليل ضع��ف پروتكل ها و 
سياست هاي امنيتي، نقطه آسيب پذير حمالت سايبري  
مي دانند. حتي اگ��ر چندين مكانيس��م امنيتي براي 
محافظت از دستگاه هاي اينترنت اشيا در برابر حمالت 
سايبري ايجاد شده باشد، دس��تورالعمل هاي امنيتي 
به طور مناسب مستند نشده اند. بدين ترتيب، كاربران 
نهايي  نمي توانند از اقدامات محافظتي براي جلوگيري 
از حمالت داده استفاده كنند. هكرها از سال ۲۰۰۸ انواع 
مختلف بدافزار را براي آلوده كردن دستگاه هاي اينترنت 
اشيا توليد كردند. آنها تكنيك هاي مختلف فيشينگ را 
براي تحريك كارمندان يا افراد براي به اشتراك گذاشتن 
داده هاي حساس طراحي كردند. بنابراين ايستگاه هاي 
كاري شركت ها و دستگاه هاي شخصي به دليل حمالت 
پررنگ، اغلب با نقض حريم خصوصي روبه رو مي شوند. اگر 
توليدكنندگان دستگاه و كارشناسان امنيتي تهديدات 
سايبري را به طور دقيق ارزيابي كنند، مي توانند مكانيسم 
محافظتي كارآمد براي جلوگيري يا خنثي سازي تهديدات 
سايبري ايجاد كنند. دستگاه هاي داراي اينترنت اشيا 
در برنامه هاي صنعتي و ب��راي اهداف تجاري متعددي 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. اين اپليكيش��ن ها به اين 
مشاغل كمك  مي كنند تا نسبت به رقباي خود برتري 
داشته باش��ند. با اين حال، به دليل استفاده بيش از حد 
از دستگاه هاي هوش��مند مختلف با به اشتراك گذاري 
داده ها و يكپارچه سازي ، حريم خصوصي و نقض داده ها 
به دليل اينكه جريان كار، فعاليت ها و خدمات شبكه را 
قطع  مي كند، به نگراني عمده اكثر مشاغل تبديل  مي شود.

    لوازم خانگي هوشمند
منشا آسيب پذيري و ورود هكرها

داشتن متخصصاني براي غلبه بر اين نگراني ها و تدوين 
اقدامات و سياست هاي امنيتي جامع براي محافظت از 
دارايي هاي تج��اري و اطمينان از تداوم و ثبات خدمات 
ضروري اس��ت. به عنوان مثال، لوازم خانگي هوشمند 
IoT آشپزخانه خانگي متصل به شبكه محلي  مي تواند 
منش��أ آس��يب پذيري و ورود هكرها براي دسترسي به 
داده هاي حساس شخصي يا دستكاري و قطع جريان كار 
و تجارت باشد. هر روز فناوري هاي جديد ظهور مي كنند، 
يا تغييراتي در فناوري هاي موجود ايجاد مي شود. با توجه 
به فركانس و پهناي باند باال، توجه و كنجكاوي محققان 
در مورد خط��رات احتمالي امنيت و حريم خصوصي را 
جلب  مي كند. اين س��اختار جديد تهديدات بيشتري 
را ايجاد مي كند، مانند ايستگاه هاي پايه جعلي و درك 
خطرات امنيت��ي و راه حل هاي بالقوه ضروري اس��ت. 
نويس��ندگان مختلفي چالش هاي موجود در اينترنت 
اشيا را بيان كردند، مانند حمالت محروم سازي و جعل 

كالهبرداري و كسب ساير دسترس��ي هاي غيرمجاز، 
كه يكپارچگي داده هاي كاربر را به خطر انداخته است. 
راه حل هاي بالقوه اي وجود دارد كه  مي تواند به فرد كمك 
كند اقدامات امنيتي مختلفي را انجام دهد كه  مي تواند به 
امنيت دستگاه هاي اينترنت اشيا كمك كند. طبق گفته 
اين مراجع، تهديدهاي مختلفي درباره حريم خصوصي 
در زمان حاضر ظهور كرده اند و آنها مي توانند به فناوري 

IoT و شبكه يكپارچه آنها نفوذ كنند.

   مديريت امنيت دس�تگاه هاي اينترنت اشيا 
آسان  نيست

مديريت امنيت دس��تگاه هاي اينترنت اشيا در مشاغل 
و سازمان ها آسان نيس��ت. اين سازمان ها بايد ابزارهاي 
نظارت و اسكن را براي همه دستگاه هاي اينترنت اشيا 
كه  مي توانند هر نوع تهديد مربوط به حريم خصوصي را 
تشخيص دهند، به كار گيرند و سعي كنند خطر نقض آن 
را كاهش دهند. ناظران و تجزيه و تحليل كنندگان بايد 
به شناسايي و بررسي تهديدات مختلف سايبري كمك  
 كنند. مطالعات و خدمات مختلفي در مورد روند كنوني 
امنيت اينترنت اشيا انجام شده است. سرويس هاي متعدد 
برخي از چالش ها يا بردارهاي حمله را به دس��تگاه هاي 
مختلف اينترنت اش��يا و نحوه محافظ��ت از آنها را ارايه 
داده اند. ابزارهاي مختلف شبيه سازي، مدل سازها و در 
دسترس بودن سيستم عامل هاي متعددي كه  مي توانند 
اين پروتكل امنيتي را تأييد كنند نيز مي توانند در توليد 
پروتكل مربوط به سيس��تم امنيتي جدي��د اينترنت 
اش��يا كمك كند. تحقيقات مربوط به امنيت اينترنت 
اشيا پيشرفت س��ريعي داشته است و ابزارهاي مختلف 
شبيه سازي همچنين مدل سازان از اين تحقيق پشتيباني 
كرده اند. اگر دس��تگاه هاي اينترنت اشيا از كار بيفتند، 
مسائل و مشكالت پيش آمده بسيار جدي خواهد بود. 
محققان بر اين باورند با وجود مزاياي بس��يار زيادي كه 
كاربران از اينترنت اش��يا مي گيرند، چالش هايي وجود 
دارد كه ناگزير همراه آن است و بايد بررسي شود. امنيت 
س��ايبري و خطرات مربوط به حفظ حريم خصوصي از 
اصلي ترين نگراني هايي است كه ذكر شده، اين دو براي 
بسياري از سازمان هاي تجاري همچنين سازمان هاي 

عمومي يك مخمصه بزرگ محسوب  مي شوند.

    امكان دسترسي از طريق اينترنت ناشناس 
با ارتباط متقابل شبكه ها

حمالت رايج ش��ايع امنيت س��ايبري آس��يب پذيري 
فناوري هاي اينترنت اش��يا را نش��ان داده است. به اين 
دليل است كه ارتباط متقابل شبكه ها در اينترنت اشيا 
امكان دسترس��ي از طريق اينترنت ناشناس و غيرقابل 
اعتماد را فراه��م  مي كند و نياز ب��ه راه حل هاي جديد 
امنيتي دارد. از سوي ديگر، تأكيد بر استانداردها و اصول 
اساسي چارچوب امنيت سايبري اينترنت اشيا  هنگام 

اجراي سيستم امنيتي اينترنت اشيا مهم است. اينترنت 
اشيا مزاياي زيادي براي كاربران به ارمغان آورد. با وجود 
اين، برخي از چالش ها همراه آن است. امنيت سايبري 
و خطرات مربوط به حف��ظ حريم خصوصي مهم ترين 
نگراني محققان و متخصصان امنيتي اس��ت كه به آنها 
اشاره شده، اين دو موضوع چالش هاي قابل توجهي براي 
بسياري از سازمان هاي تجاري و همچنين سازمان هاي 
عمومي به وجود آورده است. حمالت رايج شايع امنيت 
سايبري آسيب پذيري فناوري هاي اينترنت اشيا را نشان 
داده است. اين آسيب پذيري صرفًا به اين دليل است كه 
ارتباط متقابل شبكه ها در اينترنت اشيا امكان دسترسي از 
طريق اينترنت ناشناس و غيرقابل اعتماد را فراهم  مي كند 
كه نياز به راه حل هاي جديد امنيت��ي دارد. از بين همه 
چالش هايي كه شناخته شده، هيچ يك از آنها تأثير قابل 
توجهي در سازگاري اينترنت اشيا، مانند امنيت و حريم 
خصوصي ندارند. با اين حال، جاي تأسف است كه كاربران 
اغلب تأييد الزم درب��اره تأثيرات امنيتي را تا زمان وقوع 
مشكل ندارند و باعث خسارات زيادي مانند از دست دادن 
اطالعات مهم  مي شوند. با نقض امنيت مداوم كه حريم 
خصوصي كاربران را به خطر انداخته است، اكنون تمايل 
مصرف كنندگان براي افزايش امنيت سيستم ها بيشتر 
شده است. در بررسي هاي اخير درمورد حريم خصوصي 
و امنيت، اينترنت اشيا، در سطح مصرف كننده عملكرد 
خوبي نداشت. آسيب پذيري هاي زيادي در سيستم هاي 

مدرن خودكار وجود دارد.

    تاثير ضعف امنيتي بر امنيت كل سيستم
ماهيت متصل دستگاه هاي اينترنت اشيا به اين معناست 
كه اگر يك دستگاه ضعف امنيتي داشته باشد، پتانسيل 
آن را دارد كه بر امنيت و انعطاف پذيري كل سيستم در 
سطح بين المللي تاثير بگذارد. اين رفتار به سادگي به 
علت به كارگيري گسترده دستگاه هاي متصل اينترنت 
اشيا به وجود آمده اس��ت. عالوه بر اين، قابليت اتصال 
مكانيكي برخي از دستگاه هاي متصل به اينترنت اشيا 
با دس��تگاه هاي ديگر، بدان معني اس��ت كه كاربران و 
توس��عه دهندگان اينترنت اش��يا همه تعهد دارند كه 
اطمينان حاصل كنند كه ديگر كاربران و همچنين خود 
اينترنت را در معرض آسيب احتمالي قرار نمي دهند. 
بنابراين نياز به يك رويكرد مشترك در توسعه راه حل 
موثر و مناسب براي چالش هاي سازمان ها در حال حاضر 

حس  مي شود.

    آينده اينترنت اشيا 
در احترام به حريم خصوصي افراد

آينده اينترنت اشيا به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه  
مي تواند به انتخاب حريم خصوصي افراد احترام بگذارد. 
نگراني در مورد حريم خصوصي و آسيب هاي احتمالي 
همراه با اينترنت اشيا ممكن اس��ت در جلوگيري از 

پذيرش كامل اينترنت اشيا قابل توجه باشد. احترام به 
حريم خصوصي كاربر براي اطمينان خاطر كاربران در 
استفاده از اينترنت اشيا، دستگاه هاي متصل و خدمات 
مرتبط ارايه ش��ده اساسي اس��ت. كارهاي زيادي در 
حال انجام است تا اطمينان حاصل شود كه اينترنت 
اشيا در حال تعريف مجدد مس��ائل مربوط به حريم 
خصوصي است، از جمله مواردي مانند افزايش نظارت 
و پيگيري نقض هاي امنيتي. دليل نگراني هاي مربوط 
به حريم خصوصي به دليل وجود همه گير دستگاه هاي 
هوش��مند يكپارچه اس��ت كه در آن فرآيند دريافت 
داده هاي محيطي و توزيع اطالعات در اينترنت اشيا 
تقريبًا در هر مكاني انجام  مي شود. اتصال همه گير از 
طريق دسترسي به اينترنت نيز عاملي اساسي است 
كه به درك اين مساله كمك  مي كند زيرا تا زماني كه 
مكانيسم منحصربه فردي در كار نباشد، دسترسي به 
اطالعات شخصي از هر گوش��ه جهان قطعًا راحت تر 

خواهد بود.
 در حال حاضر، اش��يا و سيس��تم ها از قابليت اتصال 
به شبكه برخوردار هس��تند و قدرت محاسبه ارتباط 
با دس��تگاه ها و ماشين آالت متصل مش��ابه را دارند. 
گس��ترش قابليت هاي ش��بكه به تم��ام مكان هاي 
فيزيكي ممكن، زندگي ما را كارآمدتر كرده و به ما در 
صرفه جويي در وقت و هزينه كمك  مي كند. با اين حال 
اتصال به اينترنت همچنين به معناي برقراري ارتباط 
با تهديدات احتمالي سايبري است. محصوالت متصل 
به اينترن��ت به هدف بالقوه ب��راي مجرمان اينترنتي 
تبديل  مي شوند. گس��ترش بازار اينترنت اشيا تعداد 
خطرات احتمال��ي را افزايش  مي دهد، كه  مي تواند بر 
بهره وري و ايمني دستگاه ها و از اين رو حريم خصوصي 
ما تأثير بگذارد. گزارش ها نشان  مي دهد كه فركانس 
و ش��دت نقض امنيت داده ها از سال ۲۰۱۵ به شدت 
افزايش يافته است. نظرسنجي ديگري در ژاپن، كانادا، 
انگلستان، اس��تراليا، اياالت متحده آمريكا و فرانسه 
كشف كردند كه ۶۳ درصد از مصرف كنندگان اينترنت 
اش��يا فكر مي كنند اين دس��تگاه ها به دليل امنيت 
نامناسب ترسناك هستند. يافته هاي تحقيق همچنين 
نش��ان داد كه ۹۰ درصد از مصرف كنندگان از امنيت 
سايبري اينترنت اشيا اطمينان ندارند. تحقيقات فعلي 
تكنيك هاي ابتكاري مختلفي را براي كاهش حمالت 
سايبري و افزايش راه حل هاي حفظ حريم خصوصي 
بررسي كرده است. يكي از راه حل هاي شناسايي شده 
توس��ط اين تحقيق شامل اس��تفاده از تكنيك هاي 
رمزگذاري مي شود، اجراي تكنيك هاي رمزنگاري قوي 
و به روز مي تواند امنيت سايبري را افزايش دهد. پروتكل 
رمزگذاري هم در فضاي ابري و هم در محيط دستگاه 
پياده سازي شده اس��ت. بنابراين قالب هاي داده هاي 
محافظت شده براي هكرها قابل خواندن و درك نيست 

و نمي توانند از آن سوءاستفاده كنند.

خبر

ادامه از صفحه اول
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 شاد رايگان است
مشكل از كندي سرورهاست

به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، شاد رايگان 
است و مشكل ارسال نش��دن فايل ها در اين شبكه، به 
كندي شاد برمي گردد. به گزارش ايسنا، از زمان شيوع 
كرونا در كشور از اسفند سال گذشته و تعطيلي تمامي 
مراكز آموزشي، آموزش مجازي در دستور كار قرار گرفت 
و البته از همان زمان اتصال به شبكه شاد يا آموزش آنالين 
دانش آموزان، با مشكالت زيادي همراه بود. در اين راستا 
يكي از دانش آموزان سيستان و بلوچستان در ويديويي 
نسبت به مشكالت شاد انتقاد كرده و محمدجواد آذري 
جهرمي نيز در پاسخ به او در اينستاگرام ويديويي منتشر 
كرده و گفت: عرشيا جان يكي از دوستان ويديو تو را براي 
من فرستاد و ديدم. از اينكه پيگير درس و تحصيل هستي 
خوشحالم و از اينكه مشكل داشتي ناراحت شدم و البته 
من بايد مشكلت را برطرف كنم. وي ادامه داد: مساله اي 
مطرح  كرده بودي كه شاد رايگان نيست و وقتي فايل 
ارسال مي كني مي نويسد تالش مجدد، فكر نمي كنم 
به رايگان بودن شاد ارتباطي داشته باشد، شاد همه جا 
رايگان است، اين موضوع بيشتر برمي گردد به كندي 
شبكه ش��اد كه در هفته گذشته هم خيلي گاليه از آن 
داشتيم و من هم پيگيري كردم. يكي از مديران شاد هم 
براي من نوشت كه سرورهاي جديد و هاردهاي پرسرعت 
اضافه كردند و مشكل حل شده است. نمي دانم اين ويديو 
را كي گرفتي و آيا هنوز مشكل برقرار است يا نه اما باز هم 

آن را پيگيري مي كنم. 

ابهامات  بودجه 1400
بس��ياري از فعاالن و شركت ها نياز به اوراق درآمد ثابت 
دارند كه بخشي از آن تامين مي شود درصورتي كه اين 
نرخ سود بيش از نرخ سود رايج نباشد براي بازارسهام خطر 
جدي محسوب نمي شود )افزايش سود باعث مي شود 
كه رقيب جدي براي بازار س��رمايه ايجاد شود(  دومين 
مورد، فروش سهام براي تامين مالي در بورس است. اگر 
همانند سال جاري باشد و بازار گرداني انجام نگيرد، خروج 
مستقيم نقدينگي در بورس انجام شود، طبيعتا قدرت 
نقدينگي و قيمت سهام را نيز كاهش مي دهد و درنهايت 
نقدينگي نيز از بورس خارج مي شود. همچنين بخشي از 
تامين بودجه از اوراق سلف نفتي بوده كه اين موضوع نيز 
داراي دو ش��كل است و اگر همانند اسناد خزانه يا اوراق 
درآمد ثابت باشد و نرخ سود بااليي نداشته باشد و يك 
جوري قريب بازار سرمايه نباشد، تاثير چنداني نخواهد 
داشت اما؛ اگر اين نرخ سود كمي باالتر باشد مي تواندبر 
روي بازار تاثيرگذار باش��د. به طور كلي هرچه كه دولت 
اوراق بيشتري در بازار سرمايه به فروش برساند طبيعتا 
بخشي از پول هاي فعال بازار را خارج كرده است، گرچه 
اين موارد بعدها به واسطه پرداخت سود مي توانند به بازار 
بورس يا بازار هاي موازي تزريق شوند.اگر بازار صعودي 
يا با ثبات باشد طبيعتا سرمايه ها جذب بورس مي شود 
اما؛ اگر روند بورس نزولي باش��د سهام عدالت مي تواند 
فشار مضاعف به بازار سهام وارد كند. در كل آزادسازي 
سهام عدالت نيز همانند فروش سهام توسط دولت است 
چراكه؛ اغلب افراد داراي سهام عدالت پس از فروش اين 
سهام نقدينگي خود را از بازار خارج و صرف زندگي خود 
مي كنند. بنابراين آزاد سازي سهام عدالت بر روي روند كل 
بازار و خروج نقدينگي تاثير مهمي دارد و ورود نقدينگي را 
كمي كند مي كند. اما اگر بازار با ثبات باشد و بورس روند 
صعودي متعادلي داشته باشد اين نقدينگي ها جذب بازار 

شده و مشكلي براي بازار ايجاد نمي شود.

روانشناسي بازار 
و مساله عدم قطعيت

 اگر از من سوال شود كه اضطراب را به وسيله چه روشي 
در ذهن فعال اقتصادي كاهش دهيم، اولين پاسخ بنده 
اين است كه فعال اقتصادي بايد استراتژي داشته باشد. 
اس��تراتژي يعني كارهايي كه نبايد انجام دهد و برنامه 
مفهومي است كه فعال اقتصادي بايد در دستور كار قرار 
دهد. تحقيقي كه موسسه رتبه سنجي شيكاگو انجام داده 
حاكي از آن است كه ۸۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي 
افراد شكس��ت خورده مربوط به فعاليت هايي است كه 
نبايد انجام مي ش��ده، اما صورت گرفته است. يعني ۸۰ 
درصد انرژي فعال اقتصادي صرف اموري شده كه اساس 
نمي بايست انجام مي گرفته، بنابراين طبيعي است كه 
اضطراب و شكست ايجاد شود. من به عنوان متخصص 
ريس��ك به مخاطبان مي گويم كه فعال اقتصادي بايد 
اس��تراتژي داشته باش��د تا اضطراب كمتر شود. يعني 
اداره شركت بايد سيستم داشته باشد. سيستم سامان 
يافته اضطراب را كاهش مي دهد. سيستم يعني اينكه 
مدير يك شركت هر سوالي داشت زماني پاسخ آن، قائم 
به حضور يك فرد مشخص در اتاق آقاي رييس نباشد، 
اگر اين گونه شد اين معنا را دارد كه اين شركت، سيستم 
ندارد. مديران بايد بتواند پرسش هاي مرتبط با كسب و 
كار خود را به راحتي از طريق لپ تاپ و از دل يك ساختار 
معقول و پويا دريافت كند. بايد بدانيم، اگر كسي ميلياردها 
دالر سرمايه داشته باشد اما سيستم نداشته باشد، به مرور 
همه س��رمايه اش را از دست خواهد داد. بنابراين ايجاد 
سيستم سامان يافته يكي از مهم ترين المان هايي است 
كه مي تواند بنگاه ها را در مسير رشد قرار دهد و از اضطراب 
فعاالن اقتصادي جلوگيري كند. من بر اساس تجربه ام 
مي گويم، كاهش بيشتر از ۹۰ درصد از اضطراب هايي 
كه فعاالن اقتصادي در حوزه كسب و كار دارند، در گرو 
مديريت ريسك است. رويكردي كه در فضاي اقتصادي 
ايران كمتر به آن توجه مي شود و نتايج مخرب آن گريبان 
اقتصاد كشور را مي گيرد. بنابراين در شرايط فعلي يكي 
از مهم ترين پرونده هاي پيش روي اقتصاد كشور، دست 
يافتن به راهكارهايي است كه بتوان بر اساس آن حتي 
در شرايط بحراني نيز پول درآورد و ارزش افزوده ايجاد 
كرد. اي��ن امر در گرو كاهش اضطراب فعاالن اقتصادي 
است و براي رسيدن به اين ارامش بايد مديريت ريسك و 

سيستماتيك كار كردن در اقتصاد ترويج شود.

چين 10۵ اپ غيرقانوني را 
حذف كرد

سازمان فضاي سايبري چين ۱۰۵ اپليكيشن را به 
دليل محتواي غيرقانوني حذف ك��رد. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از گيزموچاينا، سازمان فضاي 
سايبري چين از حذف ۱۰۵ اپليكيشن ازجمله تريپ 
ادوايزر )شركت مسافرتي امريكايي( در اين كشور 
خبر داد. طبق بيانيه اين سازمان اپ  هاي حذف شده 
غيرقانوني بوده اند. بيشتر پلتفرم هاي حذف شده به 
شركت هاي محلي چيني تعلق دارند و هنوز دليل 
حذف اين اپ امريكايي مش��خص نيست. سازمان 
مذكور اعالم كرد حذف اين اپليكيش��ن ها بخشي 
از عمليات پاكس��ازي محتواي آنالين است كه از 
نوامبر ۲۰۲۰ ميالدي آغاز شده است. اين كمپين با 
هدف حذف محتواي فعاليت هاي غيرقانوني مانند 
هرزنگاري، خش��ونت، كالهب��رداري و قمار انجام 
مي شود. به گفته سازمان مذكور هدف از ادامه اين 
كمپين قدرتمندتر كردن نظارت بر سرويس هاي 
اطالعاتي اپليكيشن هاي موبايل، پاكسازي و حذف 
اپ و اپ استورهاي غيرقانوني و ايجاد فضاي سايبري 
پاك است. مشهور است كه چين درباره محتوايي 
كه به مردم آس��يب مي زند، قوانين سختگيرانه اي 

وضع كرده است.

رمزگذاري سر به  سر پيام رسان ها 
به ضرر كودكان

تحقيقي جديد نشان مي دهد رمزگذاري سر به سر 
چت در پيام رس��ان ها، كودكان را در معرض خطر 
بيش��تري قرار مي دهد. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از پرس اسوسيشن، كميسيونر كودكان در 
انگليس هش��دار داد، پروژه شبكه هاي اجتماعي 
براي افزايش رمزگذاري سرويس  هاي پيام رسان ها، 
كودكان را در معرض خطر بيشتري قرار مي دهد. 
آن النگفيلد در گزارشي تازه اعالم كرد رمزگذاري 
سربه س��ر اجازه نمي دهد افراد ديگري به غير از دو 
طرف چت از محتوا با خبر ش��وند. همين امر اجازه 
نمي دهد پلتفرم ها محتوا را رصد كنند. از س��وي 
ديگر پليس نيز نمي تواند اطالعات و ش��واهد الزم 
براي سوءاستفاده از كودكان را جمع آوري كند. اين 
گزارش »دسترسي ممنوع است: چگونه رمزگذاري 
سربه سر ايمني كودكان در فضاي آنالين را تهديد 
مي كند«، ن��ام دارد و طبق آن از هر ۱۰ كودك ۸تا 
۱۷ س��اله، ۹ نفر از پيام رسان ها استفاده مي كنند. 
به گفته النگفيلد رمزگذاري پيام رسان ها رديابي 
مجرمان و اطالع رساني به مراجع قانوني را در موقع 
نياز سخت تر مي كند. اين بدان معنا است كه احتماال 
بسياري از جرايم عليه كودكان مخفي باقي بماند. 
همچنين اين تحقيق نش��ان داد بيش از يك سوم 
كودكان ۸ تا ۱۰ س��ال و بيش از نصف گروه ۱۱ تا 
۱۳ سال براي ثبت نام در پيام رسان ها و استفاده از 
آنها سن خود را دروغ اعالم كرده اند. در همين راستا 
»آن النگفيلد« از دولت خواسته تا اليحه آسيب  هاي 
آنالين را در ۲۰۲۱ ارايه و اقدامات س��ختگيرانه اي 

براي تنبيه پلتفرم  هاي خاطي به كار گيرد.

سرقت  ابزار نفوذسنج  بزرگ ترين 
شركت  امنيت سايبري امريكا 

شركت امنيت سايبري فايرآي مدعي شده هكرهاي 
مورد حمايت يك دولت ابزار حرفه اي مورد اس��تفاده 
اين شركت براي شناسايي حمالت اينترنتي را سرقت 
كرده ان��د. به گزارش مه��ر به نقل از انگج��ت، فايرآي 
مي گوي��د از ابزار سرقت ش��ده براي بررس��ي و آزمون 
اقدامات و تمهيدات ديگر ش��ركت ها در حوزه امنيت 
سايبري استفاده مي كند تا مش��خص شود آيا آنها در 
برابر حمالت هكري آسيب پذير هستند يا خير. فايرآي 
بزرگ ترين شركت امنيت سايبري در امريكاست و ابزار 
سرقت شده از آن براي انجام آزمايش و بررسي ميزان و 
امكان نفوذپذيري شبكه اينترنتي ديگر شركت ها مورد 
استفاده قرار مي گرفت. كوين مندينا  مدير اين شركت 
حمله منجر به سرقت اين ابزار را پيچيده توصيف كرده 
و مي گوي��د از همين رو بر اين باوري��م كه اين حمله با 
پشتيباني يك دولت انجام شده است. فايرآي از افشاي 
زمان انجام اين حمله خودداري كرده است. اين شركت 
در داخل و خارج از امريكا ده ها مشتري خصوصي و دولتي 
دارد و هنوز مشخص نيست آيا از ابزار سرقت شده براي 

انجام عمليات هكري استفاده شده است يا خير.

گله كاربران آيفون از آپديت 
جديد سيستم عامل دستگاه

برخي كاربران نس��خه هاي قديمي از آيفون گله دارند 
چراكه آپديت سيستم عامل جديد، باعث مي شود شارژ 
دستگاه ها به سرعت خالي شود. به گزارش مهر به نقل 
از تلگراف، عده اي از كاربران آيفون ادعا مي كنند آپديت 
جديد سيستم عامل سبب مي شود شارژ باتري مدل هاي 
قديمي تر اين موبايل در چند دقيقه خالي شود. كاربران 
آيفون در ش��بكه هاي اجتماعي و انجمن هاي آنالين 
اعالم كرده اند آپديت iOS۱۴.۲ به ايجاد مش��كالتي 
در آيفون XS، آيفون ۷ و نخستين نسل از آيفون هاي 
SE منجر شده است. آنها گله دارند كه آخرين آپديت 
نرم افزار سبب ش��ده تا در ۳۰ دقيقه حدود ۵۰ درصد 
ش��ارژ آيفون هاي مذكور تمام ش��ود. برخي ديگر نيز 
ادعا مي كنند اختالالت اين سيستم ها سبب مي شود 
باتري ها كندتر از حالت نرمال شارژ شوند و سطح باتري 
 چند دقيقه پس از اس��تفاده در حالت نرمال به حدود

 ۵ درصد مي رسد. به نظر مي رسد خاموش و روشن كردن 
اين دستگاه ها، به طور موقت چالش به وجود آمده را حل 
مي كند. اين نخستين بار نيست كه آپديت نرم افزار اپل 
با انتقاد كاربران و كاهش سطح عملكرد در دستگاه هاي 
قديمي روبه رو مي شود. در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي اين 
شركت مجبور ش��د از كاربرانش عذرخواهي كند زيرا 
تحقيقات نش��ان داد اپل آيفون هاي مدل قديمي تر را 

كند مي كند تا عملكرد باتري بهبود يابد.

متخصصان امنيت اينترنت اشيا را   ضعف پروتكل ها و سياست هاي امنيتي و نقطه آسيب پذير حمالت سايبري  مي دانند

IoT چالش هاي حريم خصوصي  و امنيتي  در

فيل دولت و هندوستان درآمدهاي نفتي
 وارد دوران و هنگام��ه تازه اي خواهد كرد. زماني كه 
نظام هاي سياس��ي خود را بهره من��د از درآمدهاي 
سرشار نفتي مي بينند و محدوديتي هم براي استفاده 
از اين منابع وجود ندارد، ضرورتي براي پاسخگويي به 
مطالبات مدني، سياسي، فرهنگي و... مردم احساس 
نمي كنند، در حالي كه وابستگي بودجه به درآمدهاي 
مالياتي، دول��ت را در جايگاه واقعي خود كه كارگزار 
امور شهروندي است، مي نش��اند. زماني كه بودجه 
تحت تاثير ماليات قرار داشته باشد، دولت ها ديگر قادر 
نيستند هر روز بخشنامه هاي مخربي در بخش اقتصاد 
صادر كنند و در روند كلي بازارها دخالت نابه جا كند. 
اما متاسفانه هر بار كه گشايش هاي احتمالي ارزي و 
چش��م اندازي از پايان يافتن تحريم هاي نفتي، ارايه 
مي شود، دوباره فيل دولت دولت ها، ياد هندوستان 
درآمدهاي سرشار نفتي مي افتد و روند آلودن بودجه 
به نفت از س��ر گرفته مي ش��ود. سياست هاي صرفا 
وارداتي و ضدتوليد از س��ر گرفته مي شود تا در براي 
اقتصاد و معيشت كش��ور همواره بر روي يك پاشنه 
بچرخ��د. يعني دولت بعد از بروز هر نوع گشايش��ي 
ت��الش مي كند رفاه عموم��ي را از طريق پايين نگاه 

داشتن قيمت ارز ايجاد كنند. اما اين رفاه كوتاه مدت 
در واقع منافع بلندمدت مردم را به باد مي دهد، ضمن 
اينكه زمينه كاهش انگيزه ه��اي توليد را نيز فراهم 
مي كند. بر اس��اس يك چنين احتماالتي است كه 
كارشناسان به كش��ورهاي نفتي پيشنهاد تشكيل 
صندوق هاي ذخي��ره ارزي را مي دهند ت��ا با ايجاد 
اين ساختارهاي سرمايه اي توس��عه محور، در برابر 
تكانه هاي احتمالي اقتصادي كشور ها را مصون سازند. 
اين ضرورت به خصوص بع��د از ظهور كرونا اهميت 
برجسته اي پيدا كرد. چرا كه بعد از تبعات مخربي كه 
كرونا در فضاي كسب و كار ايجاد كرد، كشورها نياز 
به منابعي داشتند كه بتوانند در اين دوران حساس از 
آن براي حمايت معيشتي استفاده كنند. اين ضرورت 
نيز در اقتصاد ايران به درستي انجام نشد و صندوق 
توسعه ملي به ابزاري بدل شد كه هر بخشي احساس 
مي كند سهمي از آن دارد و بايد از منابع ان بهره ببرد. 
ضمن اينكه سهم اين صندوق هر سال در بودجه در 

حال كاهش است.
براي رس��يدن به يك چني��ن س��اختاري نيازمند 
اصالحات اساسي سياسي و حاكميتي هستيم. الزمه 

اين امر آن اس��ت كه احزاب حضور جدي در فضاي 
كلي جامعه داشته باشند و شفافيت را در حوزه هاي 
مديريتي و اداري افزايش دهن��د. در همه جاي دنيا 
احزاب با بهره بردن از چهره هاي برجسته اقتصادي 
در قالب مشاور و... تالش مي كنند تا الگوهاي مختلف 
اقتصادي را در ويتري��ن انتخاب عمومي جامعه قرار 
دهند. زماني كه اين بستر ايجاد شد، اساتيد برجسته 
اقتصادي فرصت اجراي ايده هايشان در فضاي عمومي 
جامعه را پيدا مي كنند. اين گونه مي شود كه شخصي 
مث��ل كمال دروي��ش در تركيه زيربن��اي اقتصادي 
اين كش��ور را زير و رو مي كند و بستر رشد اقتصادي 
سال هاي بعد را فراهم مي كند. قهرمانان صحنه اقتصاد 
نه به صورت فردي بلكه در يك بس��تر شايسته ساالر 
حاكميتي اس��ت كه بروز مي كنند. بايد بستر حضور 
اساتيد اقتصادي در صحنه تصميم سازي هاي كالن 
پيدا ش��ود تا اقتصاد ايران هم الگوي توس��عه خود را 
مبتني بر ويژگي ه��اي دروني اش ارايه كند. فهم من 
از اقتصاد درون زا يك چنين مفهومي اس��ت. اقتصاد 
درون زا اقتصادي اس��ت كه بتوان��د از ظرفيت هاي 
داخلي اش حداكثر اس��تفاده را بب��رد نه اينكه تصور 

كنيم همه چيز بايد در داخل توليد شود. اين اشتباهي 
است كه در خصوص تفسير اقتصاد درون زا مشاهده 
مي ش��ود. بنابراين اگر اقتصاد ايران هنوز نتوانس��ته 
الگوي اختصاص��ي خود را از توس��عه در بخش هاي 
مختلف ارايه كند، نه به دليل فقدان دانايي و تخصص 
در داخل اس��ت، بلكه به دليل نداش��تن بس��ترهاي 
مناسب براي اس��تفاده از اين ظرفيت هاست. جالب 
است اقتصاد اياالت متحده حتي در نسبت با اروپا در 
زمينه بهره مندي از دانايي رسوب شده، سطح باال عمل 
مي كند. يعني مديران سياسي هرگز تالش نمي كنند 
كه جهت گيري هاي فكري اساتيد اقتصادي را سمت 
و س��وي خاصي بخش��ند، بلكه اج��ازه مي دهند هر 
كارشناس و متخصصي به دنبال قوي سياه خود باشد 
تا در نهايت بهترين ارزش افزوده علمي و برنامه اي از 
دل اين برداشت هاي متعدد اقتصادي ارايه شود. اما 
متاس��فانه در اقتصاد ايران تالش زايدالوصفي وجود 
دارد تا حتي افكار اس��اتيد و دانشجويان حول محور 
برخي موضوعات كليش��ه اي و از رده خارج فعاليت 
كند. در يك چنين بستري، طبيعي است كه اقتصاد 
ايران نتواند الگوي مختص خود را از توسعه ارايه كند.

ادامه از صفحه اول



تعادل|
چرا فس��اد در اقتصاد ايران بيداد مي كند؟ چرا هر روز 
ش��اهد رونماي��ي از پرونده هاي ناش��ي از رانت خواري 
هستيم؟ چرا نتوانس��تيم به طور واقعي با فساد مبارزه 
كنيم؟ راه مبارزه با فس��اد چيس��ت؟ چرا گلوگاه هاي 
فساد شناسايي و خشكانده نمي شوند؟ اتاق تهران براي 
ششمين سال پياپي، با برگزاري همايش مبارزه با فساد، 
به دنبال پاس��خگويي به اين پرسش ها است.ماتريسي 
كه بخش خصوصي از فس��اد ترسيم كرده، نشانگر اين 
است كه زمينه توليد فساد، شكل گيري ساختار غلط 
اقتصادي در كشور است كه وجود »دولت بزرگ« يكي از 
ويژگي هاي اين ساختار است كه در آن درآمدهاي نفتي 
در اختيار دولت قرار  مي گيرد و بعد توزيع  مي ش��ود. در 
واقع، دولت بزرگ و عدم شفافيت در اين مدل اقتصادي، 
دو عامل اصلي شكل گيري فساد به شمار مي روند. مولفه 
ديگرفسادزا »انحصار« است، كه نمونه آن را مي توان در 
ايجاد بنگاه هاي شبه دولتي ديد كه با بهره مندي از مزاياي 
بيشتر، رانت اطالعاتي، سرمايه و مجوزهاي خاص و رقيب 
بخش خصوصي شده وتوس��عه دهنده فساد هستند. 
دومولفه ديگر كه در رشد فسا موثر هستند، »ارز چند 
نرخي« و »تغييرات پي در پي در قوانين« اس��ت. اما راه 
مبارزه با فساد چيست؟ درگام نخست به جاي برخورد با 
معلول بايد با علت برخورد شود. در گام بعدي پيشگيري 
از فس��اد بايد در اولويت باشد. اما گام سوم اين است كه 
مجوزها و امضاهاي طاليي كه مفسده انگيزاند، حذف و 
قوانين از شفافيت كافي برخوردار باشند تا مجالي براي 
تفسير باقي نماند.اما شاهراه اصلي مبارزه با فساد از مسير 

آزادي رسانه ها مي گذرد. 

     معرفي عوامل فسادزا
اتاق بازرگاني تهران همزمان با نهم دسامبر، روز جهاني 
مبارزه با فساد، همايش مبارزه با فساد را برگزار كرد. در 
اين همايش كه به صورت مجازي برگزار شد، سخنرانان 
با اشاره به مولفه هايي چون دولت بزرگ و فربه، حضور 
دولت در اقتصاد، قوانين غيرش��فاف و قابل تفس��ير و 
محيط نامساعد كس��ب وكار به عنوان برخي از عوامل 
موثر در شكل گيري و توسعه فساد، از ضرورت مبارزه با 
فساد با ابزاري چون حذف مجوزها و امضاهاي طاليي و 

رسانه هاي آزاد گفتند.
رييس اتاق بازرگاني تهران به عنوان نخستين سخنران 
نخس��ت، گفت: قانون مبارزه با فس��اد، پس از تصويب 
كنوانسيون مبارزه با فساد در سال 1387 تصويب شد. در 
واقع اكنون حدود 13 سال از تصويب اين قانون  مي گذرد 
و در اين مدت، اقداماتي در راستاي مبارزه با فساد صورت 
گرفته اما آن طور كه شايسته بوده، نتوانسته ايم با فساد 
مبارزه كنيم.او با بيان اينك��ه، هر روز دادگاه هايي براي 
برخورد با جرايم اقتصادي و مفسدان تشكيل شده و از 
پرونده هاي ناشي از رانت خواري رونمايي  مي شود، افزود: 
مساله اين اس��ت كه به جاي برخورد با علت، برخورد با 
معلول مورد توجه قرار گرفته و اين دليل بر آن است كه 

تاكنون موفقيتي در مبارزه با فساد حاصل نشده است.
خوانساري با تاكيد بر اينكه، پيشگيري از فساد بايد در 
اولويت قرار گيرد، گفت: در اين صورت به جاي برخورد با 
مفاسد، زمينه برخورد با علل و زمينه هاي بروز فساد فراهم 
 مي شود.او در ادامه شكل گيري ساختار غلط اقتصادي در 
كشور را كه مربوط به سال هاي اخير هم نيست و از قبل 
از انقالب پديد آمده است، به عنوان يكي از زمينه هاي 
توليد فساد عنوان كرد و گفت: وجود دولت بزرگ يكي از 
ويژگي هاي اين ساختار است كه در آن درآمدهاي نفتي 
در اختيار دولت قرار  مي گيرد و بعد توزيع  مي ش��ود. در 
واقع، دولت بزرگ و عدم شفافيت در اين مدل اقتصادي، 

دو عامل اصلي شكل گيري فساد تلقي  مي شود.
وي با بي��ان اينكه، بزرگ ترين تهدي��دي كه  مي تواند 

حاكميت را به چالش بكشد، اقتصاد است، ادامه داد: رشد 
اقتصادي در سه سال گذشته منفي بوده و كشور دچار 
تورم هاي بيش از 30 درصد شده است. همچنين رشد 
سرمايه گذاري نسبت به استهالك منفي بوده و مهاجرت 
نيروي انساني و نخبگان و كاهش سرمايه گذاري داخلي 
و خارج��ي را نيز بايد به اين موارد اضافه كرد . وي افزود: 
دليل فرار مغزها و كاهش سرمايه گذاري، آن است كه 
محيط مناسب كسب وكار براي فعاليت بخش خصوصي 
فراهم نيست.خوانساري »دولت بزرگ« را از موانع رشد 
بخش خصوصي توصيف كرد و گفت: دولتي كه بخش 
عمده اي از درآمدهاي خود را از محل فروش نفت كسب 
و رانت هاي بزرگي خلق كرده اس��ت، با تصدي گري و 
قيمتگذاري بي��ش از اندازه در اقتصاد مداخله مي كند.

دومين مولفه فس��ادزايي كه خوانس��اري به آن اشاره 
كرد، »انحصار« بود. او رش��د بنگاه هاي ش��به دولتي را 
كه از مزاياي بيشتري استفاده كرده، از رانت اطالعاتي، 
س��رمايه و مجوزهاي خاص بهره مند هستند و رقيب 
بخش خصوصي قلمداد  مي شوند از عوامل شكل دهنده 

و توسعه دهنده فساد دانست.
او در ادامه» ارز چند نرخي« را هم ا از عوامل رشد فساد 
ناميد و گفت: از سال 1351 تا به امروز ارز چند نرخي در 
اقتصاد ايران پابرجا بوده است. در سال هاي اخير مشاهده 
كرديد كه ارز4200 توماني چه لطمه اي به اقتصاد وارد 
كرد و چندين ميليارد دالر سرمايه به دليل ارزاني ارز از 
كشور خارج ش��د. بر اساس گزارش اخير بانك مركزي 
سال گذش��ته 10 ميليارد دالر ارز از كشور خارج شده 
كه اين خسران به دليل وجود ارز ارزان و نامساعد بودن 
فضاي كسب و كار رخ داده است. در عين حال، ارز ارزان 
به توليد نيز آسيب وارد كرده و با تداوم اين سياست گويي 

به كاالهاي خارجي يارانه پرداخت شده است.
خوانساري س��پس »تغييرات پي درپي در قوانين« را 
به عنوان عاملي فس��ادزا برشمرد و گفت: اين تغييرات 
مجال سوءاستفاده را فراهم  مي كند. ضمن آنكه صدور 
بخشنامه هاي متعدد موجب اخالل در نظم اقتصادي 
 مي شود. موضوع حائز اهميت ديگر، نحوه نگارش قوانين 
به گونه اي است كه امكان تفسير را فراهم كرده و راه ارايه 

برداشت هاي مختلف از يك قانون را هموار  مي كند.
همچنين بنا به اظهارات او، دولت بزرگ و دخالت بيش 

از اندازه دولت در اقتصاد، محيط نامساعدي براي كسب 
و كار ايجاد مي كند. اگر بتوانيم اقتصادي را شكل دهيم 
كه در آن رقابت حاكم باشد، فساد از ميدان به در خواهد 
شد. در اين صورت بايد مجوزها و امضاهاي طاليي كه 
مفسده انگيز است، حذف شود و قوانين از شفافيت كافي 
برخوردار باشد تا مجالي براي تفسير باقي نماند. او تاكيد 
كرد: اگر قرار است اقتصاد توسعه يابد، مهم ترين اقدام، 
مبارزه با فساد است. اگر فرار سرمايه و مهاجرت نخبگان 
و نيروي انساني ماهر وجود دارد؛ علت آن است كه در يك 

محيط فسادآلود، نخبگان نمي توانند رشد كنند.
رييس اتاق بازرگاني تهران در پايان سخنان خود با تاكيد 
بر اينكه »آزادي رسانه« عاملي موثر و تعيين كننده در 
مبارزه با فساد است، ابراز اميدواري كرد رسانه ها بتوانند 
در مبارزه با انواع فس��اد اقتصادي و سياسي به موفقيت 

دست يابند و فضاي آزاد براي فعاليت آنها فراهم باشد.

     برخورد با فساد سليقه اي نباشد
در ادامه مديركل معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه 
نيز طي سخناني با اشاره به اينكه قوه قضاييه از ديرباز، 
اقداماتي در جهت مبارزه با فساد به انجام رسانده، ادامه 
داد: در كنوانسيون مبارزه با فساد، قوه قضاييه و بخش 
خصوصي، داراي نقشي تعيين كننده در مبارزه با فساد 
هستند و دركنار يكديگر بايد اين مسير را بپيمايند.

فرزاد جليليان، سپس رويكرد قوه قضاييه در مبارزه با 
فساد را پيشگيرانه عنوان كرد و سپس برخي اقدامات 
اين نهاد را در پيش��گيري و برخورد با فساد برشمرد. 
به گفته جليليان، »اختص��اص بودجه براي پيگيري 
ويژه پرونده هاي مفاس��د اقتصادي كه زماني خطوط 
قرمز تلقي  مي شدند و در عين حال، رسيدگي عادالنه 
به آنه��ا«، »حمايت ويژه از امنيت س��رمايه گذاري با 
راه اندازي س��امانه جامع حامي«، »ورود شجاعانه به 
واگذاري هاي غيراصولي ذيل اصل 44 قانون اساسي و 
ابطال واگذاري هاي مساله دار«، »تشكيل محاكم ويژه 
رسيدگي به جرايم اقتصادي«، »جلوگيري از تعطيلي 
واحدهاي توليدي« از جمله اين اقدامات است. او گفت 
كه با تشكيل ستاد مركزي و استاني اقتصاد مقاومتي 
تاكنون از تعطيلي يك هزار واحد توليدي جلوگيري به 
عمل آمده است. او گفت: پيشگيري از فساد قابل تحقق 

توس��ط يك نهاد نيست و نياز به اقدامات ملي دارد. بر 
اين اس��اس، چنانچه بخش خصوصي صرفا نظاره گر 
باشد، پيشگيري و مبارزه با فساد محقق نمي شود. او 
پيشنهاد كرد كه نمايندگاني از بخش خصوصي براي 
همكاري با قوه قضاييه در حوزه مبارزه با فساد معرفي 
شوند. او با بيان اينكه قوه قضاييه، اقدامات جدي را در 
امر مبارزه با فساد آغاز كرده است، گفت: مبارزه با فساد 
بايد جامع، فراگير و ريشه اي باشد. همچنين اين امر 
بايد از برخوردهاي سليقه اي مصون بماند، مقطعي و 
گذرا نبوده و قابل ارزيابي باشد. نكته حائز اهميت ديگر 

اينكه، اين نوع مبارزه بايد مردم محور باشد.

    سه چالش اساسي
در همين ح��ال، دبيركل اتاق ته��ران، »ناكارآمدي 
دولت«، »اليه بندي متناقض در رفتارهاي اجتماعي و 
اقتصادي« و نيز»معضل اقتصادي كه معيشت مردم 
را تحت تاثير قرار داده«را س��ه چالش اساسي جامعه 
امروز ايران معرفي كرد و رس��انه هاي آزاد و همچنين 
س��ازمان هاي مردم نه��اد در حوزه ه��اي اقتصادي و 
اجتماعي را دو ركن اساس��ي براي مبارزه با فساد در 
كش��ور دانست. عش��قي افزود: چند نرخي بودن ارز، 
بارز ترين وقوع فس��اد اقتصادي كالن و فس��اد ارادي 
است.از سوي ديگر، رييس كميسيون حمايت قضايي 
و مبارزه با فساد اتاق تهران و دبير اجرايي اين همايش 
هم در اظهاراتي عنوان كرد: ش��كل گيري كميسيون 
حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد در اتاق تهران براي 
نخس��تين بار در طول دوران فعاليت اين اتاق و كمك 
به راه اندازي ش��عب دادگاه هاي تخصصي تجاري از 
اهداف برنامه ريزي ش��ده اتاق دراين دوره بود. حسن 
فروزان فرد، در عين حال يكي ديگر از مطالبات بخش 
خصوصي از مجلس را رس��يدگي به وضعيت قانوني 
جامع مبارزه با فس��اد عنوان كرد ك��ه به گفته وي در 
مجلس قبل به آن پرداخته شد.او به ضرورت پيشگامي 
اتاق بازرگاني ايران در زمينه شفافيت در اين نهاد اشاره 
كرد و از رييس اتاق ايران درخواست كردكه راه اندازي 
كميته عملياتي مبارزه با فساد در اتاق بازرگاني بطور 
جدي دنبال شود تا بطور رسمي به وضعيت شفافيت 

در اتاق بازرگاني ايراني رسميت داده شود.
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تحويل تعهدات معوق 
در ۲ ماه آينده 

ايلنا| مديرعامل ايران خودرو با اش��اره به ميزان 
ارزش صادرات ايران خودرو و برنامه صادرات اين 
مجموعه براي س��ال آينده اظهار داشت: در سال 
جاري تاكنون 5 ميليون دالر صادرات داش��تيم و 
براي سال آينده پيش بيني شده كه 7 هزار و 500 
دس��تگاه خودرو صادرات داش��ته باشيم.مقيمي 
افزود: با توجه به افزايش توليد خودرو و محصوالت 
در مجموع��ه ايران خودرو، افزايش صادرات بيش 
از اعداد و ارقام پيش بيني ش��ده براي سال آينده 
را در دس��تور كار داريم. افزاي��ش صادرات هم در 
بخش قطعه و هم محصوالت را در برنامه داريم و 
ارسال CKD براي تبديل اين قطعات به خودرو در 
مقاصد صادراتي جزو برنامه هاي ايران خودرو است. 
مديرعامل ايران خودرو با اشاره به تحويل تعهدات 
معوق گفت: مشتريان هيچ نگراني از بابت تحويل 
خودرو نداشته نباشند. در بحث فروش فوق العاده 
هيچ تعهد معوقي نداريم و در بحث معوقات باقي 
مانده هم تمام تالش اين اس��ت در آينده نزديك 
سفارشات را تحويل دهيم. امسال توانستيم ميزان 
200 هزار دس��تگاه معوق را به 18 هزار دستگاه 
برس��انيم.وي با اش��اره به نگراني م��ردم از اينكه 
سفارش��ات و تعهدات مربوط ب��ه آنها به صادرات 
برسد، تاكيد كرد: روندي را در پيش گرفته ايم كه 
با افزايش صادرات، هيچ تعللي در انجام تعهدات 
داخلي نداشته باشيم.مقيمي تاكيد كرد: اين وعده 
رابه مردم عزيز مي دهم تا دو ماه آينده بخش قابل 
توجهي از تعهدات معوق به  جز CKDها را تحويل 
دهيم و متقاضيان خودروها با قطعات داخلي نگران 
نباشند. به گونه اي برنامه ريزي شده كه اعتبار نام و 
نشان ايران خودرو را به عنوان بزرگ ترين مجموعه 
س��ازنده خورو در كشور به جايگاه واقعي برسانيم 

واين جايگاه را ارتقا دهيم. 

قاچاق خروجي انسولين 
تكذيب  شد

فارس |رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
با تاكيد بر اينكه قاچاق خروجي انسولين وجود 
ندارد، گفت: قاچاق خروجي انسولين بسيار كم 
و به ندرت اتفاق مي افتد.علي مويدي خرم آبادي 
در يك برنام��ه تلويزيوني با بيان اينكه از س��ال 
81 كه س��تاد مبارزه با قاچاق كاال تشكيل شد، 
گفت: تا س��ال 92 قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و 
ارز نداشتيم و خأل قانوني داشتيم و به لحاظ خأل 
قانون��ي مديريت هاي س��ليقه اي مختلف وجود 
داشت و رويكردها متناس��ب با ديدگاه ها تغيير 
مي يافت. وي افزود: ام��ا از زماني كه قانون وضع 
شده است، سياس��ت ها، برنامه ريزي ها مشخص 
اس��ت و در راس��تاي تبيين قانون گام بر داشته 
مي شود اما تا سال 92 نقشه راه مشخصي وجود 
نداشت و بنابراين متناسب با زمان، مكان مديريت 
انجام مي ش��ود اما از س��ال 92 به بعد يك قانون 
مشخص و محرز داشتيم و لذا تكاليف هر دستگاه 
مشخص شد و دستگاه ها نيز براساس سياست ها 
و برنامه ها گام بر مي دارند. وي در مورد انسولين 
قلمي بيم��اران ديابتي و دلي��ل قاچاق خروجي 
اين كاال به خارج از كشور گفت: خوشبختانه در 
سامانه تي تك توفيقات خوبي حاصل شده، همه 
داروهاي خارجي در تي تك تعريف شده است اما 
بخش��ي از داروهاي توليد داخل هنوز در سامانه 
تعريف نشده كه براي اين كار زمان بيشتري نياز 
است. مويدي خرم آبادي با تاكيد بر اينكه قاچاق 
انس��ولين وجود ندارد، گفت: قاچاق انس��ولين 
بس��يار كم اس��ت و به ندرت اتفاق مي  افتد. وي 
بيان داش��ت: ما در بحث دارو مشكالتي داريم و 
به تعبير وزير بهداش��ت مافياي دارو وجود دارد 
لذا ما در اين عرصه آس��يب هاي فراواني ديديم و 
زمينه آسيب پذيري را نيز داريم و الزم است يك 
فرآيند سيس��تماتيك در فرآيند تامين تا توزيع 
داروها ايجاد شود، شركت هاي بخش خصوصي 
كه در زمينه توليد و توزيع فعاليت مي كنند بايد 
به مقررات مربوطه پايبند شوند و بخشي از خأل ها 

در اين زمينه است.

۲۳۱۹ واحد توسط ۱۸ بانك 
تملك شده اند

مهر| قائم مقام رييس ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد كشور در حاشيه جلسه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد، اظهار داشت: بانك مركزي در جلسه 
قبلي ش��وراي پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه 
واگذاري اموال مازاد ش��بكه بانكي را ابالغ كرده 
كه اتفاق بس��يار مهمي براي حوزه توليد است.

بابك دين پرس��ت افزود: اين اقدام در راس��تاي 
اجراي دس��تورات رييس جمه��ور و معاون اول 
رييس جمهور مبني بر بازگشت واحدهاي تحت 

تملك شبكه بانكي بوده است.
وي با اش��اره به ديگر دستورالعمل بانك مركزي 
براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي تحت تملك 
شبكه بانكي بيان كرد: همواره بر موضوع كمترين 
تملك در ش��بكه بانك��ي تاكيد داش��ته ايم و با 
جمع بندي نظرات كارشناسي، اين دستورالعمل 
با جامعيت بيشتري ارايه خواهد شد. دين پرست 
در خصوص آمار واحدهاي تحت تملك ش��بكه 
بانكي، گفت: بر اساس آمار وزارت امور اقتصادي و 
دارايي 2 هزار و 319 واحد توسط 18 بانك تملك 
شده اند كه آمار نهايي مربوط به تمامي بانك ها نيز 
به زودي ارايه و منتشر خواهد شد.وي ادامه داد: 
بر اساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
19۶ واحد داراي مشكل جدي با اشتغال 38 هزار 
و 500 نف��ر و حدود يك هزار و 152 واحد داراي 

مشكل عادي با 138 هزار نفر اشتغال داريم.

۷ مزيت اوراق گام براي بنگاه ها 
ايلنا| معاون طرح و برنامه وزارت صمت در جلسه 
كارگروه تامين مالي افزود: در دنيا بخش مهمي از 
تامين مالي واحدهاي توليدي از انتشار اوراق است، 
اما در سال گذشته تنها حدود 2 هزار و 500 ميليارد 
تومان انتشار اوراق در بخش صنعت و معدن داشتيم. 
وي تصريح كرد: ارقام اوراق بدهي منتشر شده براي 
شركتهاي توليدي نشانگر اين است كه كمتر از يك 
درصد منابع مالي پرداختي به بخش توليد از شبكه 
بانكي از محل اوراق تامين شده است كه اين سهم 
حتما بايد افزايش يابد. زرندي افزود: با برنامه ريزي 
و پيگيري هاي زيادي كه انجام ش��د تاكنون و طي 
سال جاري بيش از 8 هزار ميليارد تومان انواع اوراق 
بدهي براي بخش توليد منتشر شده كه رشد قابل 
توجهي نسبت به س��ال گذشته را نشان مي دهد و 
تا پايان س��ال اين عدد افزايش خواهد داشت كه با 
وجود رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته اما هنوز 
هم اين سهم، پايين است. زرندي يكي از اوراقي كه 
بنگاه هاي توليدي مي توانند از آن استفاده كنند را 
اوراق »گام« ناميد و افزود: با اس��تفاده از اوراق گام، 
ضمن عملياتي شدن تامين مالي زنجيره تامين در 
زنجيره مثل قطعات خودرو، نس��اجي و پوشاك، 
تجهيزات صنعتي و... ظرفيت مناسبي براي جهش 
توليد در اين صنايع ايجاد خواهد شد كه با توجه به 
تعامالت خوب صورت گرفته با شبكه بانكي و بانك 
مرك��زي مي تواند جايگزين بخش��ي از روش هاي 
مرس��وم تامين س��رمايه در گردش باشد. به گفته 
او، ام��كان خريد اعتباري مواد اولي��ه مورد نياز در 
سررسيدهاي 1 تا 9 ماه؛ عدم شموليت سقف هاي 
در نظر گرفته شده در آيين نامه تسهيالت و تعهدات 
كالن؛ منوط نبودن صدور اوراق گام به اخذ گواهي 
تبصره يك ماده 18۶قانون ماليات هاي مستقيم؛ 
عدم ضرورت اس��تعالم وضعيت بدهي غير جاري 
بنگاه متعهد توس��ط بانك عامل؛ پرداخت كارمزد 
حدود دو درصدي به جاي سود تسهيالت از مزاياي 
اوراق گام اس��ت. زرندي افزود: امكان نقل و انتقال 
بدون كارمزد اوراق در مدت يك ششم عمر اوراق در 
سيستم بانكي؛ نرخ تنزيل منطقي در بازار سرمايه 
به دليل تضمين نقدش��وندگي اوراق توسط بانك 
عامل، از ديگر مزاياي است كه بنگاه هاي توليدي با 
استفاده از اوراق گام از آن بهره مند مي شوند. وي با 
بيان اينكه اوراق گام مي تواند نسبت به تامين مواد 
اوليه كارخانجات در كشور بدون پرداخت وجه نقد 
و با ساز وكار اعتباري كمك بسزايي نمايد اين روش 

را موثر در جهش توليد دانست.

ليست فروشندگان بدسابقه 
خارجي تدوين و منتشر مي شود

ايسنا| عضو كارگروه حقوقي اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام وطيور ايران گفت: با توجه به اينكه در 
سال هاي اخير به دليل شرايط ناشي از تحريم امكان 
انجام معامالت خارجي از طريق شيوه هاي پرداخت 
ايمن همچون اعتبارات اسنادي يا برات وجود ندارد 
بنابراين خريدهاي خارجي در قالب پرداخت هاي 
طرف س��وم در قراردادهاي في مابين شركت هاي 
واردكننده و فروش��ندگان خارجي انجام مي شود.

دخانيان ادامه داد: در عرصه تجارت بين المللي برخي 
فروش��ندگان به دليل بي اطالعي تجار وغيرقابل 
استفاده بودن سيستم بانكي الزام آور تعهدات خود 
را انج��ام نمي دهند كه موجب تحميل خس��ارت 
به ش��ركت هاي واردكننده مي شود. در اين زمينه 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام وطيور ايران با 
دريافت اطالعات از اعضا و اخذ مشاوره از متخصصين 
نسبت به جمع آوري اطالعات فروشندگان خوشنام 
و متعهد و فروشندگان بدسابقه اقدام كرده و بانك 
اطالعاتي مربوطه را ايجاد مي كند.وي خاطرنشان 
كرد: اين كارگروه تهيه نمونه قراردادهاي حقوقي 
تعهدآور و ايج��اد ارتباط با اتحاديه ه��ا، اتاق هاي 
بازرگاني و اتاق هاي مشترك متناظر در كشورهاي 
فروشنده به عنوان مركز اتكا اعضا و طرف مشاوره و 
راهنمايي شركت ها را در دستور كار دارد. دخانيان 
اظهار كرد: استفاده از ظرفيت هاي سازمان توسعه 
تجارت و شوراهاي حل اختالف براي احقاق حقوق 
اعضا و جلوگيري از فعاليت فروشندگان غير متعهد 
و بدسابقه از ديگر اقداماتي است كه از سوي كارگروه 

حقوقي اتحاديه به مرحله اجرايي در خواهد آمد.

 آمادگي ايران خودرو 
براي توليد دنا در سيامكو

ايس�نا| مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در 
ديداري كه ب��ه جهت بررس��ي راهكارهاي احياي 
سايت هاي توليدي ايران خودرو در خارج از مرزهاي 
كشور و صادرات مجدد خودرو به كشورهاي منطقه 
در دو بخش سواري و تجاري برگزار شد، ضمن تاكيد 
بر اينكه توانايي راه اندازي خط توليد س��مند ظرف 
چند هفته و راه اندازي خط توليد خودروي دنا ظرف 
شش ماه را در س��وريه داريم، تصريح كرد: به دليل 
گراني و مشكالت دسترس��ي به سوخت بنزين در 
كشور سوريه، اين دو محصول مي تواند هم به صورت 
گازسوز و هم به صورت بنزيني توليد و عرضه شود.

در اين نشس��ت حسن دانايي فرمش��اور معاون اول 
رييس جمهوري نيز با ابراز رضايت از اقدامات گروه 
صنعتي ايران خودرو در توسعه و توليد محصول، اظهار 
كرد: توانايي هاي اين مجموعه موجب افتخار بوده و 
زمينه ساز خوداتكايي در توليد مي شود.دبير ستاد 
روابط اقتصادي ايران با كش��ورهاي عراق و سوريه، 
با بيان اينكه از سال گذشته تحرك خوبي در توليد 
و عرضه محصوالت اين خودروس��از صورت گرفته، 
خاطرنشان كرد: مديرعامل ايران خودرو در كنار توجه 
به نيازها و بازار داخل، نگاه به بيرون را نيز دارد و به نظر 
مي رسد با پيگيري هايي كه انجام مي شود، مي تواند 
رخوت و معطلي را كه براي مدتي در موضوع صادرات 

خودرو به وجود آمده برطرف كند.

مولفه هاي فسادزا در اقتصاد ايران كدامند؟ 

تاكتيك مقابله با فساد سيستماتيك )يا ماتريس فساد( 

معاون گمرك خواستار توقف طرح  رجيستري موبايل شد

داللي با رجيستري گوشي مسافري
تعادل -  گروه تجارت| 

»رجيس��تري گوش��ي تلفن همراه در مبادي ورودي 
متوقف ش��ود.« اوايل مهرماه بود كه طرح رجيستري 
گوشي هاي تلفن همراه در مبادي ورودي اجرايي شد. 
براساس اين طرح هر گونه ثبت غيرحضوري تلفن همراه 
و پس از خروج از مبادي ورودي توسط مسافرين ممنوع 
اعالم شد. از همين رو، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران 
فقط در محل مبادي ورودي و پس از احراز هويت دقيق 
و تشخيص غيرتجاري بودن و طي تشريفات گمركي در 
لحظه ورود به كشور قابل انجام است. اما اين موضوع به 
دليل شكل گيري صف هاي طوالني و تعلل چند ساعته 
در روند انجام كار براي رجيس��تر كردن گوشي تلفن 
همراه، آن هم در ش��رايط حاد كرونايي در اين روزها، 
صداي اعتراض مسافران را درآورد. البته برخي خبرها 
نيز حكايت از اين داشت كه برخي سودجويان نيز از اين 
فضا به نفع خود بهره مي برند، به طوري كه اقدام به خريد 

وفروش حق رجيستري زده اند.
 از همين رو، معاون فني گمرك ايران طي مكاتبه اي با 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز خواستار توقف اجراي 
طرح رجيستري گوشي تلفن همراه در مبادي ورودي 
شده است. مهرداد جمال ارونقي با تشريح تبعات ناشي 
از تجمع در شرايط كرونايي و همچنين سوءاستفاده 
سودجويان در خريد و فروش حق رجيستري، خواستار 
شده كه اجراي طرح رجيستري گوشي به صورت غير 
حضوري و پس از انجام استعالمات سيستمي از واحد 
گذرنامه و در مكاني ب��ه غير از مبادي ورودي گمرك 
انجام ش��ود. اودر نامه خود با تشريح تبعات اين طرح، 

خواستار اصالح روند موجود شده است. 

    عدم امكان رجيستري غير حضوري در سامانه
در نامه معاون فني گمرك ايران به ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز آمده است: » براساس تصميم مشترك اتخاذ 
شده، از 12هر سال جاري اظهار، ثبت و رجيستري تلفن 
همراه مسافرين صرفا در سالن مسافري گمركات و مبادي 
ورودي كشور و بعد از انجام تشريفات گمركي انجام شده 
و در حال حاضر كليه مسافران ورودي داراي تلفن همراه 
ملزم به انجام فرايند رجيس��تري گوشي طبق شرايط 
تعيين شده، هستند و گمرك نيز با وجود مشكالت متعدد 
دراجراي طرح اعم از كمبود نيرو، امكانات و فضا خود را 

ملزم به اجراي دقيق آن دانسته است.«
ارونقي درادامه گزارش هاي دريافت��ي در اجراي طرح 
رجيس��تري حضوري در مبادي ورودي را مورد اش��اره 
ق��رار داده و گفته اس��ت: » وضعيت تجم��ع و ازدحام 
مسافرين ورودي در فرودگاه ها و مرزهاي ورودي جهت 
انجام رجيستري گوشي تلفن همراه، نشان مي دهد كه 
فاصله گذاري اجتماعي مورد نظر به هيچ عنوان رعايت 
نشده و با وجود تاكيد بر رعايت الزامات سالمت محيط و 
كار در اماكن گمركي به منظور جلوگيري از شيوع بيماري 
كوويد-19، قطع زنجي��ره انتقال و همچنين صيانت از 
سالمت مس��افران و كاركنان گمرك مستقر در مبادي 
ورودي، امكان الزام به رعايت اين موارد نيست و اگر پيش 

 آيد به سختي امكان پذير است.«
در بخش ديگري از اين نامه، به عدم امكان رجيس��تري 
گوشي تلفن همراه از طريق س��امانه غير حضوري بنابر 
نظر دفت��ر فناوري اطالعات و ارتباط��ات گمرك ايران و 
پيامدهاي اين موضوع اشاره و آورده شده: »بر اين اساس 
بايد كارش��ناس گمرك از طريق سامانه »مرچنت« و به 

صورت حضوري نس��بت به انجام فرايند اق��دام كند. اما 
اين موضوع در شرايط كنوني و به جهت تنوع پروازهاي 
خارجي با كش��ورهاي محتلف و وجود مخاطرات فراوان 
انتقال بيماري، موجب نگراني از عدم رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله گذاري اجتماعي شده و اين در حالي 
است كه گزارش گمركات اجرايي نشان مي دهد كه خيل 
عظيمي از مسافران جهت انتظار رجيستري گوشي در 
سالن هاي مسافري بوده و با وجود تمهيدات الزم، متاسفانه 
از حجم و تجمع مسافران كاسته نشده است.« معاون فني 
گمرك همچنين با اش��اره به ابتالي تعدادي از كاركنان 
گمرك ايران به كرونا و محدوديت هاي تامين نيرو هشدار 
داده كه در حال حاضر به دليل محدوديت هاي مرزي و عدم 
استقبال عموم مردم از سفرهاي خارجي، ورود مسافر در 
كمترين ميزان خود است، ولي انتظار مي رود در ايام خاص 
و شرايط پيك مسافرت ها تردد مسافران جهت انجام فرايند 
رجيستري گوشي تلفن همراه افزايش يابد و به مشكلي 

جدي و اساسي تبديل شود.

    داللي با خريد و فروش حق رجيستري
نكته قابل تامل اين نامه، اش��اره معاون فني گمرك، به 
ماجراي خريدو فروش حق رجيستري است. او گزارش 
كرده كه در برخي مبادي زميني عده اي سودجو جهت 
كس��ب منفعت ش��خصي و دريافت امتياز رجيستري 
گوش��ي اقدام به ورود و خروج افراد از كشور كرده اند كه 
خود موجب مشكالت بسيار از جمله تشكيل صف هاي 
مس��افران روزانه و به عبارتي ورود و خروج مس��افر در 
يك روز و همچنين عدم فاصله گذاري اجتماعي ش��ده 
است. البته اين را هم گفته است كه خريد و فروش حق 

رجيستري گوشي با ارقام مختلف و حاشيه سود مناسب 
موجب ايجاد انگيزه بيشتر س��ودجويان و دالالن براي 
ادامه اين عمل در برخي مبادي كشور شده و حتي برخي 
سودجويان، اقدام به درج آگهي هاي مختلف در فضاي 
مجازي و در سطح ش��هر مرزي و استان ها جهت خريد 
و فروش حق رجيس��تري مي كنند و اف��راد عادي را در 
كسوت مسافر از كشور خارج قرار مي دهند و پس از درج 
مهر خروج و ورود به كشور از حق رجيستري آنها استفاده 
يا در موارد ديگر و در مراحل مختلف ورود مسافر به كشور 
با جلب اعتماد مسافرين ورودي و اخذ شماره گذرنامه، 
كد ملي مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطالع 
فرد نسبت به سوءاستفاده از اطالعات شخصي وي اقدام 
به رجيستري گوشي مي كنند. اين در شرايطي است كه 
اطالعات دريافتي گمرك نشان مي دهد، اكثر افرادي كه 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند از ثبت رجيستري گوشي 
به نام خود خبر نداشته يا امكان بازگشت به مرز و شكايت و 

شناسايي شخص سوءاستفاده كننده را ندارند.
با نگاه به همين موضوع، معاون فني گمرك ايران از 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز درخواست كرده تا با 
توجه به گزارش ارايه شده و جهت جلوگيري از شيوع 
بيماري كرونا و همچنين در راس��تاي رضايتمندي 
مسافران ورودي و نظام مند كردن فرآيند رجيستري، 
اجراي طرح رجيستري گوشي به صورت غيرحضوري 
و پس از انجام استعالمات سيستمي از واحد گذرنامه 
و در مكاني غير از مبادي ورودي گمرك انجام شود 
تا ضمن جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي احتمالي از 
اجراي طرح، از تجمع و ش��يوع بيماري كوويد-19 

با قطع زنجيره شيوع ويروس كرونا جلوگيري شود.
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خبرروز

هواي ۴  شهر ناسالم است
هواي شهرهاي اصفهان، مشهد و تهران به ترتيب با شاخص هاي ۱۰۳، ۱۱۳ و ۱۱۴ ناسالم براي گروه هاي حساس و كرج با شاخص ۱۵۳ 
در شرايط ناسالم براي همه گروه ها قرار دارد. به گزارش سامانه شبكه ملي پايش كيفي هواي محيط و صوت سازمان حفاظت محيط 
زيست، هواي شهرهاي زابل با شاخص ۱۶، اردبيل ۲۳، بيرجند ۲۵، گرگان ۳۳، ايالم ۳۴، سنندج ۳۴، قزوين ۳۴، رشت ۴۰، بجنورد ۴۱، 
شيراز ۴۵ و خرم آباد ۴۹ پاك است.همچنين هواي شهرهاي اروميه با شاخص ۶۰، همدان ۶۰، كرمان ۶۲، زنجان ۶۴، يزد ۶۵، گرمسار 
۶۸، بندر عباس ۶۹، اراك ۷۷، ش��هركرد ۷۸، گناوه ۷۹، اهواز ۸۱، تبريز ۸۵، قم ۸۷ و كرمانشاه ۸۷ در شرايط قابل قبول قرار دارد.روز 
سه شنبه هواي اهواز با شاخص ۱۱۱ ناسالم براي گروه هاي حساس و شيراز با شاخص ۱۷۳ در شرايط ناسالم براي همه گروه ها قرار داشت.

میراثنامه

سيل روز گذش��ته ش��يراز به حريم درجه يك كاخ 
اردشير بابكان در فيروزآباد نفوذ كرد و سبب شكسته 
ش��دن فنس هاي اطراف اين مجموعه ش��د. با اين 
وجود مسوول ميراث فرهنگي شهرستان فيروزآباد 
معتقد اس��ت: با يك وجب كاه��گل از نفوذ رطوبت 
جلوگيري مي كنيم. كاخ اردش��ير بابكان )پاپكان( 
بازمانده  پادشاهان ساساني است كه به دست اردشير 
بابكان بنيانگذار سلسله  ساساني در قرن سوم ميالدي 
ساخته شد. كاخ اردشير در سه كيلومتري شهرستان 
فيروزآباد استان فارس قرار دارد.با وجود آنكه اين كاخ 
مهم ترين اثر تاريخي فيروزآباد است اما انتشار فيلمي 
در فضاي مجازي از آبگرفتگي اين مجموعه اين شائبه 
را ايجاد كرده است كه عدم پايش و پاكسازي مسير 
طبيعي دفع آب و سوءمديريت ها سبب شده تا سيل 
روز گذشته )۱۶ آذر( شيراز به حريم درجه يك كاخ 
اردشير بابكان نفوذ كند.درنا شهبازي )مسوول ميراث 
فرهنگي شهرستان فيروزآباد( در اينمورد گفت: اين 
آبگرفتگي ارتباطي به كاخ اردشير بابكان ندارد و در 
كنار پل ساختمان پايگاه اتفاق افتاده چراكه پلي كه 
در كنار ساختمان پايگاه كاخ اردشير بابكان قرار دارد 

بايد توسط دهياري و شوراي شهر عريض تر مي شد كه 
اين اتفاق در سال هاي گذشته نيفتاده است و از آنجا كه 
سيل روز گذشته گسترده بود، اين پل پاسخگو نبود و 
سبب شد تا آب به حريم درجه يك كاخ اردشير بابكان 
برسد.او با اش��اره به آنكه سيل سبب شكسته شدن 

فنس هاي اطراف كاخ اردشير بابكان شده است، گفت: 
هر چند سيل به حريم درجه يك كاخ اردشير بابكان 
نفوذ كرده و سبب شكسته شدن فنس ها شد اما به خود 
كاخ و ديواره هاي آن آسيبي نرسيده است. يك بالي 

طبيعي است و كار خود را مي كند.

سيل در حريم درجه يك كاخ  اردشير  بابكان
جامعه خبر

 زندگي بهتر براي معلوالن 
با بيمه تامين اجتماعي

امروز موضوع بيمه ها، بيمه هاي تامين اجتماعي 
و بيمه هاي درماني زمينه مناسبي را در دنيا براي 
زندگي بهتر براي اف��راد داراي معلوليت فراهم 
كرده است. رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: 
خواست ما اين اس��ت كه افراد داراي معلوليت 
داراي زندگي مستقل همراه با منزلت اجتماعي 
در درون جامعه و در بس��تر خانواده باش��ند. بر 
اين اساس هدف ما اين است بتوانيم زمينه ها را 
براي رشد همه جانبه استعدادهاي افراد داراي 
معلوليت فراهم كنيم. وحيد قبادي دانا ادامه داد: 
يكي از برنامه هاي اصلي ما در سازمان پيشگيري 
از وقوع معلوليت ها اس��ت كه برنامه غربالگري 
بينايي، ش��نوايي و مش��اوره ها و آزمايش هاي 
ژنتيك از اين دست است. هرچند فرهنگسازي 
در زمينه پيشگيري از وقوع معلوليت ها اهميت 
بيشتري دارد چرا كه يكي از معلوليت هايي كه 
براي افراد داراي معلوليت هاي جسمي و حركتي 
اتف��اق مي افتد در اثر تروماس��ت و حجم باالي 
تصادفات به آن منجر مي ش��ود كه در اين راستا 
آگاهي بخشي در اين زمينه مهم است. او افزود: 
امروز موضوع بيمه ها، بيمه هاي تامين اجتماعي 
و بيمه ه��اي درماني زمينه مناس��بي را در دنيا 
براي زندگ��ي بهتر براي اف��راد داراي معلوليت 
فراهم كرده است. هدف اين است كه افرادي كه 
داراي مشكالت و در گروه هاي نيازمند هستند 
حداقل هاي معيش��تي براي آنها فراهم شود تا 
بتوانند زندگي ش��رافتمندانه و هم��راه با عزت 
و منزلت را تجربه كنند. در اين راس��تا موضوع 
اشتغال و تامين مسكن براي افراد داراي معلوليت 
از برنامه هايي بوده است كه در دستور كار سازمان 
بهزيس��تي قرار گرفته اس��ت.رييس س��ازمان 
بهزيستي كش��ور بيان كرد: با توجه به شرايط 
سختي كه كشور در آن قرار دارد سعي شده است 
تا آن چيزي كه در بودجه قرار داده شده به موقع 
در اختيار مددجويان قرار بگيرد و با الكترونيكي 
شدن پرداخت ها در س��ازمان بهزيستي سعي 
شده تا نظم مناسبي ايجاد شود و صرفه جويي 
و ارتقاي فعاليت ۲۵ درصدي ايجاد شود.قبادي 
دانا ادامه داد: در دو س��ال گذشته تالش شده تا 
موضوع شفافيت و مبارزه با فساد را مدنظر قرار 
دهيم و سامانه شفافيت از همان ابتدا راه اندازي 
شد و امالك س��ازمان، پرداخت هايي كه براي 
افراد داراي معلوليت انجام ش��ده، براي عزيزان 
قابل دسترس است و همچنين تمام قرارداد ها 
و دعاوي و موافقت نامه ها روي سامانه بهزيستي 
قابل رويت اس��ت. همچنين پرداخت هاي حق 
بيمه سهم كارفرمايي و پرداخت هاي شهريه هاي 
دانش��جويي، الكترونيكي و شفاف شده است و 
امروز ۸۲ درصد بودجه س��ازمان بهزيس��تي به 

صورت الكترونيكي و شفاف پرداخت مي شود.

هنر

»رها حاجي زينل« كارگردان و بازيگر تئاتر؛ نمايش »هولودومور« را به تهيه كنندگي 
»مهدي مهدوي طاهريان« روي صحنه مي برد. هولودومور در زبان محلي اوكرايني 
به معناي مرگ بر اثر گرسنگي است، اين نمايشنامه به نويسندگي »علي صفري« 
روايتي از قحطي كش��ور اكراين بعد از جنگ جهاني است، اتفاقي كه باعث مرگ 
ميليون ها نفر ش��د. حاجي زينل پيش از اين آثاري همچون »آش��ويتس زنان«، 
»مرگ يزدگرد«، »هجوم« و مسافران را روي صحنه برده است، وي عالوه بر اين اثر 
امسال با نمايش »برلين ۱۰:۱۰« در مقام كارگردان راهي سي و نهمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر شده است. »برلين ۱۰:۱۰« از جمله پرمخاطب ترين آثار تئاتر 
در بازگشايي تابستان سال ۹۹ بود، »هولودومور« همچون دو نمايش »آشويتس 
زنان« و »برلين ۱۰:۱۰« نگاهي بر مشكالت و معضالت پيرامون جنگ جهاني داشته 
است. گفتني است »شهاب شريفي« در مقام طراح صحنه، »امين قنبري« در مقام 
طراح گرافيك، »حنيف پرنده« به عنوان طراح تيزر، »مهدي سليمي« در مقام طراح 
موسيقي، »فرزانه سيري« به عنوان طراح لباس و »رضا جاويدي« و »احسان زارع« 
به عنوان عكاس، حاجي زينل را در اين نمايش همراهي مي كنند.به زودي زمان و 

مكان اجرا و همچنين اسامي بازيگران هولودومور اعالم مي شود.

روايتي از قحطي كشور اوكراين
 بعد از جنگ جهاني

هنر

فيلم هاي ايراني در يكي ديگر از جش��نواره هاي خارجي خوش درخشيدند و 
اين بار، سه جايزه اصلي جشنواره فيلم هاي آسيايي بارسلونا به سه فيلم ايراني 
اختصاص يافت. اسپانيا، جشنواره فيلم هاي آسيايي بارسلونا كه هشتمين دوره 
خود را امسال در شرايط پيچيده تعطيلي سينماها و محدوديت هاي اجتماعي 
تجربه كرد، س��ه ش��نبه ۱۸ آذر ماه به كار خود پايان داد. در اين جش��نواره، 
سينماي ايران كه همچون سال هاي قبل حضور پررنگي در بخش هاي مختلف 
آن داشت، سه جايزه اصلي جشنواره را به خود اختصاص داد. در بخش اصلي 
جشنواره »حميد بابابيگي« براي فيلم »بنفشه آفريقايي« برنده جايزه بهترين 
فيلمنامه شد. در بخش كشف هاي نو باز هم جايزه فيلمنامه به سينماي ايران 
رسيد و فيلم »دياپازون« به كارگرداني »حامد تهراني« و نويسندگي »حسين 
تهراني« برنده اين جايزه شد. سرانجام در بخش ويژه جشنواره نيزيك جايزه به 
فيلم »پيرمردها نمي ميرند« ساخته »رضا جمالي« رسيد. اين دوره از جشنواره 
فيلم هاي آس��يايي به صورت تركيب آنالين و حضوري برگزار شد و به همين 
دليل نيز جشنواره كه قرار بود در ماه نوامبر به پايان برسد سرانجام پس از حدود 

يك ماه به كار خود پايان داد.

سه جايزه براي سينماي ايران 
در جشنواره فيلم بارسلونا

گليماندگار| يك تبليغ س��ودجويانه 
چند روزي اس��ت ك��ه در فضاي مجازي 
دس��ت به دس��ت مي ش��ود. تور ۵ روزه 
استانبول براي تزريق واكسن كرونا! تبليغي كه بيش از 
هر چيز باعث مي شود تا به اين مساله فكر كنيم كه هر 
روز بر تعداد كاسبان تحريم در كشورمان افزوده مي شود. 
اينكه مردم را تشويق كنند براي زدن واكسن كرونا به 
تركيه بروند و حتي گشت و گذاري هم در شهر استانبول 
داشته باشند، دروغي است كه هر عقل سليمي آن را باور 
نمي كند. اما شايد همين وحشت از بيماري و حرف هاي 
نااميد كننده مسووالن در رابطه با واردات واكسن كرونا 
خيلي ها را به دام اين افراد س��ودجو بيندازد. البته كه 
خيلي ها اين تبليغ با عنوان تور الكچري واكسن كرونا 
نام برده اند، اما مبلغ اين تور چندان هم الكچري نيست 
و البته كس��ي كه براي درمان عزيزش در بيمارستان 
مبلغ هاي هنگفت تري از اين را مي پردازد. قطعا پرداخت 
۱۲ ميليون تومان براي اينكه به تركيه برود و واكس��ن 
بزند، برايش خيل��ي راحت تر خواهد بود. اما اين تبليغ 
چقدر مي تواند واقعيت داش��ته باشد. براي اين متوجه 
شويم اين ماجرا چقدر دروغ و چقدر واقعيت است قبل 
از هر چيز به س��راغ چند آژانس هواپيمايي رفتيم و در 

مورد تورهاي تركيه سوال كرديم.

    چنين چيزي حقيقت ندارد
مس��وول يكي از آژنس هاي مس��افرتي در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: قيمت تورهاي استانبول بستگي به 
بليت ها دارد، اينكه شما از كدام شركت هواپيمايي بليت 
تهيه كنيد، خيلي مهم است، اگر از ماهان بليت بخريد 
بايد حتما تست كرونا داشته باشيد و مبلغ بليت رفت و 
برگش��ت هم بيش از ۱۰ ميليون تومان است. از سوي 
ديگر اتاق هتل هايي ك��ه مي توانيد در آن اقامت كنيد 

شبي بين ۲۵ تا ۲۸ يورو قيمت دارند. 
با توجه به گفته هاي اين مسوول آژانس و با يك حساب 
سر انگشتي مبلغ يك تور ۵ روزه استانبول به ۱۵ ميليون 
تومان مي رسد. اما اين مس��وول درباره تور سالمتي و 
تزريق واكسن كرونا به تعادل مي گويد: ما اصال چنين 

بخشنامه يا دستورالعملي نداريم و اين موضوع حقيقت 
ندارد. 

    اين تبليغ بيشتر شبيه شوخي است
مدير داخلي يكي ديگر از آژانس هاي مسافرتي به تعادل 
گفت: تور اس��تانبول با پرواز تركيش اير ۴ شب و ۵ روز 
تقريبا نزديك ۲۵ ميليون تومان تمام مي شود. اين پرواز 
از ش��ما تس��ت كرونا نمي خواهد. اما ماهان و ايران اير 
تس��ت كرونا موقع رفت را مي خواهند و اگر زير ۱۴ روز 
بمانيد احتياج به تست كرونا موقع برگشت نداريد. هنوز 
چند كشوري هس��تند كه درباره پروازها سخت گيري 
مي كنند اما با انجام تست كرونا تقريبا به خيلي از كشورها 

مي توانيد سفر كنيد.
او در خصوص تور تزريق واكس��ن كرونا مي گويد: اين 
تبليغ را ما هم ديده ايم و به نظر بيش��تر شبيه شوخي 
اس��ت. اصال چنين چي��زي امكان ن��دارد و البته هيچ 
آژانس مس��افرتي هم اجازه چنين تبليغاتي ندارد. در 
اين خصوص بايد بخشنامه به ما داده شود. حاال اينكه 
آژانس مذكور چرا و چگونه چنين تبليغي را منتشر كرده 

معلوم نيست.

    كاسبان تحريم يا حاميان مردم
اين كه حاال حتي يك آژانس مسافرتي هم مي خواهد از 
آب گل آلود تحريم ها عليه ايران ماهي بگيرد مساله اي 
است كه مس��ووالن نبايد به راحتي از كنار آن بگذرند. 
چنين تبليغاتي مي تواند خيل��ي از مردم را براي انجام 
اين كار وسوس��ه كند. اگر ش��ما هزينه درمان در يك 
بيمارستان خصوصي و يا هزينه تهيه داروي رمدسيوير 
را در نظر بگيري��د. قطعا طور ۵ روزه اس��تانبول براي 
زدن واكسن كرونا بس��يار ارزان تر تمام مي شود. سوال 
اينجاست كه چه كسي و با چه اجازه اي مي تواند چنين 

دروغ هايي را به خورد مردم بدهد؟
كاسبان تحريم حاال سر از كوچه و خيابان در آورده اند، 
تا همين چند وقت پيش مس��ووالن از كاسبان تحريم 
پشت پرده سخن مي گفتند كه نمي خواهند تحريم ها 
برداشته شود تا سودشان از بين نرود و حاال اما كساني 

هم هستند كه در كوچه و خيابان هاي همين كشور بدون 
اينكه به نهاد و سازمان يا دستگاهي وابسته باشند، براي 
خودشان كاسبي راه انداخته اند و با استفاده از شرايط 

موجود مي خواهند جيب مردم را خالي كنند.

     دولت موظف است واكسن وارد كند
اما يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان در پاسخ 
به سوال تعادل در مورد اينكه باالخره واكسن كرونا وارد 
ايران مي شود يا نه، مي گويد: دولت موظف است واكسن 
را وارد كند، اما اينكه رييس بانك مركزي يك ساز مي زند 
و سخنگوي وزارت امور خارجه سازي ديگر به اين خاطر 
اس��ت كه بودجه الزم براي اين كار وجود ندارد، ضمن 
اينكه طرف هاي خارجي هم درص��دد اذيت كردن ما 
هستند. در مورد همين واكسن آنفلوآنزا چنين اتفاقي رخ 
داد، واكسن زماني به ايران رسيد كه ديگر مثمرثمر نبود. 
حسينعلي ش��هرياري در پاسخ به اين سوال كه آيا دير 
رس��يدن واكس��ن آنفلوآنزا به خاطر تحريم ها بوده يا 
مس��ووالن براي خريد واكسن دير دست به كار شدند، 
مي گويد: البته كه مسووالن هم دير دست به كار شدند 
و دليلش هم نبود نقدينگي بود، اما طرف هاي خارجي 
هم به خاطر تحريم ها ما را تحت فشار قرار دادند. به هر 
حال وارد كردن واكسن وظيفه دولت است و هيچ نهاد و 
ارگاني نمي تواند به موضوع ورود كند. مجلس هم منتظر 

تصميم دولت است.
او مي افزايد: رييس جمهور اعالم كرده كه مراحل اوليه 
خريد واكسن انجام شده، البته بايد در نظر داشته باشيم 
كه حتي اگر واكسن هم خريداري شود تا به كشور وارد 
شود زمان مي برد. ضمن اينكه اصال به صالح نيست كه 
ما خريد واكسن را انجام ندهيم و منتظر ساخت واكسن 
داخلي بمانيم. چرا كه براي نج��ات جان بيماران يك 

روز هم يك روز است و نبايد فرصت را از دست بدهيم.

    هر كسي نظر خودش را دارد
حسينعلي ش��هرياري اما درباره اظهارنظر عضو ديگر 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس، زهرا شيخي كه 
ادعا كرده بود بيل گيتس با كمك س��ازمان بهداشت 

جهاني با واكسن كرونا مي خواهند ۱۵ درصد جمعيت 
جهان را كم كنند، مي گويد: هر كس��ي نظر خودش را 
دارد و اين نظرها حتما هم علمي نيست. اما من نمي توانم 

درمورد اظهارنظر ديگران حرفي بزنم.

     چنين تبليغاتي فاجعه بار است
مينو محرز، رييس كميته علمي س��تاد مقابله با كرونا 
به تعادل مي گويد: ساخت واكسن زمان زيادي خواهد 
برد، اما ورود واكسن به كشور هم تا تيرماه ۱۴۰۰ زمان 
مي برد و البته كه من در مورد خريد آن اطالعي ندارم و 

تصميم گيرنده هم نيستم.
او درب��اره تبليغ تور مس��افرتي تزريق واكس��ن كرونا 
مي گويد: اين تبليغات فاجعه بار اس��ت. مسووالن بايد 
با اين افراد برخورد كنند. چطور ممكن است در حالي 
كه هنوز واكسن كرونا به تركيه نرسيده چنين ادعايي 
مطرح شود و افراد را با اينگونه اخبار سركيسه كنند. در 
ضمن هر كشوري كه واكسن كرونا را دريافت مي كند، 
شهروندانش در اولويت تزريق هستند و كسي نمي تواند 
ادعا كند كه شما با يك تور ۵ روزه مي توانيد به استانبول 
برويد و واكس��ن كرونا تزريق كنيد و برگرديد. چنين 

حرف هايي هيچ پايه و اس��اس علم��ي و عملي ندارد و 
هيچ كس نبايد آن را باور كند. اين افراد س��ودجوياني 
هستند كه مي خواهند از شرايط موجود نهايت استفاده 
را ببرند. به همين خاطر بايد هر چه سريع تر جلوي آنها 

گرفته شود.

    چه كسي مقصر است، مردم يا مسووالن؟
اين كه اف��رادي به خود اجازه مي دهن��د تا با تبليغات 
دروغين مردم را به انجام كارهايي اينچنين وادار كنند، 
مي تواند معلول علت هاي بسياري باشد. وقتي در يك 
روز سه اظهارنظر متفاوت در مورد خريد واكسن كرونا 
در كشور از سوي مس��ووالن مطرح مي شود و مردم به 
اين فكر مي كنند كه ممكن است هيچ وقت اين واكسن 
وارد كشور نش��ود، افرادي هم از اين آب گل آلود ماهي 
مي گيرند و دس��ت به تبليغات اينچنيني مي زنند. اگر 
مسووالن شفاف و درس��ت در مورد خريد واكسن و يا 
حتي نخريدن آن و داليلش به مردم توضيح بدهند قطعا 
ديگر فرصت براي چنين افرادي به وجود نخواهد آمد. 
حاال يك عده كه مي توانند از پس اين هزينه ها بربيايند 
ممكن است در دام اين افراد گرفتار شوند و پولي را هم 

كه پرداخت كرده اند از دست بدهند، اما هستند كساني 
كه براي نجات جان عزيزانش��ان حاضرند هر مبلغي را 
پرداخت كنند و به اين ترتيب اين سودجويان مي تواند 
به منافع مالي هنگفتي در اين زمينه دست پيدا كنند. 
اما مقصر اصلي ماجرا قطعا مسووالني هستند كه حتي 
براي اظهارنظر در مورد خريد واكسن هم با هم به اجماع 
نرسيده اند و هر كدام از مسند و جايگاه خود شرايط را 
بررسي كرده و اظهارنظري مي كنند كه با ديگري بسيار 
فرق دارد. رييس بانك مركزي تحريم ها را دليل نخريدن 
واكسن مي داند. س��خنگوي وزارت خارجه از اقدامات 
اوليه براي خريد واكس��ن خبر مي دهد و از سوي ديگر 
رييس جمهور اعالم مي كند كه واكسن كرونا خريداري 
شده است. در خبرها مي آيد كه سازمان بهداشت جهاني 
براي كشورهايي كه توان خريد واكسن ندارند، ميزان 
قابل توجهي از واكسن را خريداري كرده است و در اين 
بين مردم مي مانند كه كدام خبر درس��ت است و كدام 
نادرست؟ پس راه چاره را اطمينان كردن به تبليغ هايي 
از قبيل تور ۵ روزه تزريق واكس��ن كرونا به اس��تانبول 
مي دانند و فكر مي كنند با اين كار مي توانند جان خود و 

عزيزانشان را نجات دهند. 

گزارش

روياي 12 ميليوني تزريق واكسن كرونا در استانبول 

كاسبان تحريم يكه تاز ميدان سالمت 

تعداد  شهرهاي قرمز كرونا به ۳۴  شهر كاهش يافت
در اول آذر ۱۶۰ شهر قرمز، ۲۰۸ شهر نارنجي و ۸۰ 
شهرستان زرد با وضعيت كرونا داشتيم كه در ۱۱ 
آذر اين موارد به ۶۴ شهر قرمز، ۲۷۹ شهر نارنجي 
و ۱۰۵ ش��هر زرد و در ۱۹ آذر ب��ه ۳۴ ش��هر قرمز، 
۲۶۰ شهر نارنجي و ۱۵۴ شهر با وضعيت زرد كرونا 
رسيده ايم. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: : تعداد نقاط قرمز كرونا در اول آذر در نقش��ه 
كشور بسيار زياد بود و اين لكه هاي قرمز در ۱۱ آذر 
كمتر شده و در ۱۹ آذر بسيار كمتر شده است. سعيد 
نمكي بيان كرد: از كساني كه در استقرار اين طرح 
محله محور همكاري مي كنند قدرداني مي كنيم. 
توصيه اين است كه ميزان همكاري و مشاركت را 
باالتر ببريم و سفيران واقعي سالمت را در اين دوره 
تكميل كنيم. دستاوردهاي بسيار خوبي داشتيم و 
اگر به گذشته برگرديم و تعداد مرگ هاي نزديك 
به ۵۰۰ نفر در روز را نگاه كنيم، داغ س��ينه سوزي 
براي م��ا بود. حتي مرگ يك ش��هروند براي ما در 
هر جاي دنيا جاي ان��دوه دارد. امروز حتي بيش از 

۲۹۰ خانواده را داغدار ديديم. وزير بهداشت اظهار 
كرد: اولين دس��تاورد اين ط��رح، كاهش ورودي 
به بيمارستان هاس��ت و به طور متوسط حدود ۳۰ 
درصد تخت هاي مش��غول ب��راي ارايه خدمات به 
بيماران كرونا كمتر از قبل شده و اين فرصت نفس 
براي همكاران ما در بيمارستان هاست. او ادامه داد: 
با تالش بهورزان و كادر بهداشتي و درماني و علوم 
آزمايشگاهي و نظام سالمت، ميزان تست هاي كرونا 
حداقل به ۷۰ هزار در روز و حداكثر تا ۱۰۰ و ۱۲۰ 

هزار تست در روزهاي آينده افزايش مي يابد.

نياز استان تهران به ۳۰ هزار كالس درس جديد
طبق برآوردهاي صورت گرفته اس��تان تهران تا سال 
۱۴۰۰ به ۳۰ هزار كالس درس جديد يا نوس��ازي و 
مقاوم سازي شده نياز دارد. معاون سياسي اجتماعي 
اس��تاندار تهران گفت: شرايط استان تهران در زمينه 
برخورداري از فضاهاي آموزشي در قياس با استان هاي 
كمتر توس��ع يافته نيز به مراتب بدتر اس��ت. شكراله 
حسن بيگي با بيان اينكه متوسط حضور دانش آموزان 
در كالس ه��اي درس در اكثر اس��تان هاي ۲۰ تا ۲۴ 
دانش آموز ولي در استان تهران ۳۴ دانش آموز است، 
گف��ت: با توجه ب��ه افزايش ۲۵۰ هزار نفري س��االنه 
جمعيت در اس��تان تهران، بايد از تمامي ظرفيت ها 
جهت احداث مدارس جديد اس��تفاده كنيم. معاون 
اس��تاندار تهران با اش��اره به رتبه نخست شهرستان 

اسالمشهر در زمينه مدرس��ه سازي در سطح استان 
تهران افزود: با تالش و همت فرماندار اسالمشهر اين 
شهرستان همان گونه كه در ايجاد اشتغال در استان 
تهران موفق عمل كرده در زمينه مدرسه س��ازي نيز 

توفيقات چشمگيري به دست آورده است.

2۹۵ فوتي جديد كرونا  در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد شناسايي 
و فوتي ناشي از كوويد۱۹ در كشور طي۲۴ ساعت 
گذشته را اعالم كرد. دكتر سيماسادات الري گفت: 
از ديروز تا امروز ۱۹ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۱۰ هزار و ۲۲۳ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه يك هزار 
و ۷۴۷ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۷۲ هزار و ۶۲۰ 
نفر رس��يد.الري ادامه داد: متاس��فانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۲۹۵ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۵۱ هزار و ۲۱۲ نفر رسيد. او گفت: خوشبختانه 
تاكنون ۷۶۵ هزار و ۶۳۹ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند.س��خنگوي 
وزارت بهداشت افزود: ۵۷۷۹ نفر از بيماران مبتال 

به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارن��د. همچنين تاكنون ۶ ميليون و 
۵۲۳ هزار و ۴۰۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام ش��ده است.به گفته سخنگوي وزارت 
بهداشت، در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعيت 
قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجي و ۱۰۶ شهرستان در 

وضعيت زرد قرار دارند.
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