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اصالح يا شخم زدن بودجه

اهميت  چكش كاري  بودجه 

معامالت جديد در بورس تهران مهم ترين اولويت رييس جديد 

نكته اي كه در بطن ارزيابي هاي 
تحليلي، تقنين��ي، اجرايي و... 
بايد م��ورد توجه ق��رار بگيرد، 
مورد توجه قرار دادن »قانون« 
ب��ه عن��وان نقط��ه كانوني و 
محوري مجموعه اظهارنظرها 
و تصميم سازي ها است. بودجه 
سنواتي كل كشور از منظري 
خاص آينه تمام نماي اقتصاد و سند دخل و خرج كشور 
محسوب مي شود. بر اس��اس اصول 52، 53 و 54 قانون 
اساس��ي كش��ور، دولت مكلف به تهيه بودجه و مجلس 
هم مكلف به تصويب بودجه اس��ت. در قانون اساسي به 
صراحت آمده چنانچه مجلس در قال��ب طرح بخواهد، 
قانوني را مصوب كند كه آن قانون در مسير اجرا اصطالحا 
داراي بار مالي تشخيص داده ش��ود، شوراي نگهبان آن 
قانون يا مصوبه را رد مي كند.  ادامه در صفحه 5

در بررس��ي اليح��ه بودج��ه 
موض��وع مهم��ي ك��ه نبايد 
فراموش ش��ود، اين است كه 
لزوم��ا تم��ام پيش��نهادهاي 
دولت ب��راي بودجه درس��ت 
نيست و اگر بنا بود تمام آنچه 
دولت اع��الم ك��رده تصويب 
شود، ديگر نيازي نبود مجلس 
آن را تصويب كند. از اين رو بايد ابتدا در نظر داشت كه 
تغييرات بودجه در مجلس بايد بر اساس اصول منطقي و 
واقعيت هاي اقتصادي باشد و سپس با اصالح اشتباهات 
گذشته، مس��يري هموارتر براي اقتصاد كشور در نظر 
گرفته شود. هر چند هنوز مجلس به طور دقيق تغييراتي 
كه در بودجه اعمال كرده را تشريح نكرده و بايد منتظر 
ماند تا با تصوي��ب قانون بودجه، درباره سرنوش��ت اين 
ادامه در صفحه 5 اليحه تصميم گيري شود...  

جداسازي بازارهاي معامالتي 
ي��ك اب��راز و يا ي��ك تكنيك 
اس��ت كه در اغلب كشورهاي 
پيش��رفته دنيا مورد استفاده 
قرار مي گيرد تا دخالت خاصي 
ميان ي��ك عده س��هامداران 
وجود داش��ته باشد، در نهايت 
يك ن��وع چارچ��وب همانند 
معامالت OTC و يا معامالت توافقي كه خ��ارج از بازار 
انجام مي ش��ود. درحال حاضر باتوجه به وضعيت بازار از 
نظر بنده مشكل ما نبود نقدينگي الزم و تقاضا در بازار به 
دليل ابهامات و نكاتي كه به صورت بنيادي بر روي سود و 
زيان شركت ها تاثير مي گذارد،است.  نخست؛ ناهماهنگي 
ميان مس��ووالن و اخذ تصميمات غيراقتصادي به زيان 
صنايع، شركت ها و سهامداران. دوم؛ ترسيم چشم انداز 
نزولي نرخ ارز كه مهم ترين فاكتور براي رش��د قيمت ها 
در بازار سرمايه بود. س��وم؛ باال بودن P/E شركت ها و در 
حقيقت گذر از ادبيات و اصول توجيه پذير سرمايه گذاري. 
اين سه عامل بنيادي باعث مي شود تقاضا به شكل مورد 
انتظار در بازار سهام وجود نداشته باش��د و به دليل نياز 
به تامين نقدينگي قس��مت عمده اي حقوقي ها، از بازار 
ادامه در صفحه 5 سرمايه خارج مي شوند.  

بع��د از تغيي��ر و تح��والت 
مديريت��ي در ب��ازار س��رمايه 
بازار ارزيابي ه��اي تحليلي در 
خصوص اث��رات اين تغييرات 
و چش��م انداز ب��ازار س��رمايه 
حس��ابي گ��رم ش��ده و افراد 
مختلف با ديدگاه هاي گوناگون 
در اين خص��وص به اظهارنظر 
مي پردازند. اما واقعيت حاكي از آن است كه اعتمادها از 
بورس سلب شده است و دوره  س��رمايه گذاري در بورس 
به يك هفته هم نمي انجامد. در يك چنين شرايطي رشد 
پايدار در بورس اتفاق نمي افتد. سرمايه ها در بازار رسوب 
نمي كند و تامين مالي صورت نمي گيرد. برآيند اتفاقات 
اين چند ماه، باعث كاهش افق س��رمايه گذاري به دليل 
نامشخص بودن آينده  بازار شده است. به عبارت روشن تر، 
هرچند بازار سقوط نمي كند اما رشد هم نمي كند و مرتبا 
در حال نوسان است. شايد اين نوسانات براي بسياري از 
فعاالن بازار آزار دهنده باشد، اماخبر خوب اين است كه در 
صورت بهبود تقاضا و برگشت اعتماد به بازار سرمايه، فاز 
نوسان مي تواند به سرعت به يك موج صعودي پايدار بدل 
شود. تنها راه برگشت اعتماد همان طور كه قبال گفتم، تنها 
و تنها تزريق نقدينگي به بازار است.   ادامه در صفحه 5
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 خاموشي ها
 تا كي  ادامه دارد؟

جستاري در باب تحوالت 
مديريتي بورس

تقريبا يك ماهي مي شود كه 
چراغ هاي اتوبان ها و خيابان ها 
خام��وش ش��ده اند و در اين 
مدت مردم بس��ياري از ناامن 
ش��دن مناطق زندگ��ي خود 
به واس��طه اين خاموش��ي ها 
خبر مي دهن��د، حتي رييس 
پليس پايتخت هم در خبري 
اظهار داشته كه اين خاموشي ها باعث افزايش سرقت در 
مناطق مختلف شده است و در اين بين آمار تصادف در 
اتوبان ها و خيابان ها هم باال رفته و حاال برخي از اعضاي 
شوراي شهر خاموش��ي چراغ پل هاي عابر پياده را هم 
يكي از داليل ناامني قلمداد كرده اند. مساله جالب اين 
است كه تا به حال هيچ مس��وولي در اين باره توضيحي 
نداده و همچنان هم��ان جمله معروف ك��ه مردم بايد 
كمتر برق مصرف كنند تا مشكالتي از اين دست نداشته 
باشند، حرفي است كه از زبان مسووالن شنيده مي شود. 
تا قبل از اين خاموش��ي ها، س��وخت مازوت نيروگاه ها 
باعث ش��ده بود كه نفس كشيدن در ش��هرهاي بزرگ 
بسيار دشوار ش��ود و حاال كه انگار اس��تفاده از سوخت 
مازوت كمتر شده و هوايي براي تنفس شهروندان فراهم 
است، خاموشي ها باعث ش��ده تا از مشكالت ديگري بر 
ادامه در صفحه 8 مشكالت قبلي افزوده شود.  

بعد از تحوالت بازار س��رمايه 
و تغييراتي ك��ه در راس هرم 
مديريتي س��ازمان ب��ورس و 
اوراق بهادار ايجاد ش��ده، جدا 
از اينكه چ��ه فرد ي��ا افرادي 
در  مديريت��ي  عرص��ه  وارد 
بورس مي شوند و چه شخص 
ي��ا اش��خاصي از اي��ن دايره 
مديريتي خارج مي شوند، نكته اي كه به نظر مي رسد از 
منظر تحليلي جاي بررسي و تحليل دارد، بستري است 
كه مبتني بر آن يك چنين آيند و روندهايي در فضاي 
اقتصادي كش��ورمان ش��كل مي گيرد. بر اساس قانون، 
رياست سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيات مديره 
سازمان انتخاب مي ش��ود. در واقع شوراي عالي بورس، 
اعض��اي حقيق��ي هيات مدي��ره س��ازمان را انتخاب 
مي كنند)يعني افرادي هس��تند كه به ش��ورا پيشنهاد 
مي شوند و شورا آنها را انتخاب مي كند( و بعد در نهايت از 
ميان اين اعضاي پيشنهاد شده، يك فرد به عنوان رييس 
سازمان بورس اوراق و بهادار انتخاب و به افكار عمومي 
و رسانه ها معرفي مي ش��ود. اما نكته اي كه در اين ميان 
نيازمند مداقه بيشتر است، آن است كه مانند بسياري از 
حوزه هاي اقتصادي ديگر به جاي رويكردهاي تخصصي 
و حرفه اي در برخي موارد ...  ادامه در صفحه 6

مريم شاهسمندي عليرضا توكلي

نرگس رسولي |
اجالس داووس، بزرگ ترين گع��ده اقتصادي جهان اين 
روزها در حالي به صورت مجازي در حال برگزاري است 
كه هر ساله مقامات ارشد كشورها برنامه ريزي هاي خاصي 
براي حضور در اين اجالس انجام مي دادند و حتي از دل 
اين گعده اقتصادي تفاهمنامه ه��ا و قراردادهاي مهمي 
نيز خارج مي ش��د. گو اينكه اگر تنها به 7 سال پيش باز 
گرديم، به روزهايي كه دولت يازدهم به تازگي بر روي كار 
آمده بود و شيريني برجام توجه ها را به بازگشت به ايران 
و قراردادهاي اقتصادي جلب كرده ب��ود؛ تيم اقتصادي 
ايران كه در معيت حس��ن روحاني به اين نشس��ت رفته 
بود، روزگار ش��لوغي را پش��ت سر گذاش��ت و بعد از آن 
هم تيم هاي اقتص��ادي زيادي براي انعق��اد قراردادهاي 
مختلف به اي��ران آمدند كه نتيجه همه اين نشس��ت ها 
انعقاد قراردادهايي بود كه با حك��م غيرمنصفانه دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا تعليق و مس��كوت مانده اند.  
اجالس داووس به خاط��ر حضور بي��ش از 3000 مدير 
ش��ركت هاي بزرگ اقتصادي دنيا كه نبض اقتصاد را در 
دس��ت دارد، مهم ترين و تاثيرگذارترين اجالس شمرده 
مي ش��ود و اعتبار زيادي دارد و حاال ب��ه مدد همه گيري 
ويروس كرون��ا اجالس 2021 بصورت مج��ازي در حال 
برگزاري است كه قطعا اين امر تاثيرگذاري و روند انعقاد 
قراردادها و مذاكراتي كه مي توانست حال اقتصاد دنيا را 
بهبود ببخش��د را كند خواهد كرد. دوشنبه شب بود كه 
سران ش��ركت كننده در اجالس به صورت مجازي گرد 
هم آمدند تا تداوم برگزاري اين اجالس مختل نش��ود. بر 
اساس برنامه اعالم شده اين نشست، با شعار »يك سال 
حياتي براي ترميم اعتماد« از روز دوشنبه تا جمعه ادامه 
خواهد داشت. رييس جمهوري فرانسه، صدراعظم آلمان، 
نخست وزير هند، ژاپن و ايتاليا در كنار دبيركل سازمان 
ملل متحد، رييس كميس��يون اروپا و رييس س��ازمان 
بهداشت جهاني، از جمله سخنرانان اين نشست معرفي 
ش��ده اند. همچنين قرار است روس��اي اجرايي بيش از 
۶00 ش��ركت تجاري در اين نشس��ت مج��ازي حضور 
داشته باشند. در بيانيه مجمع جهاني اقتصاد آمده است: 
همه گيري كرونا نشان داده كه هيچ سازمان يا فردي به 
تنهايي نمي تواند چالش هاي اقتصادي، زيست محيطي، 
اجتماعي و فناوري را برطرف كند. اين همه گيري باعث 
تغييرات سيستماتيك در جهان شده كه بر اثر آن زمان 
براي ترميم اعتماد و اتخاذ تصميم هاي حياتي به سرعت 
در حال نزديك ش��دن و ضرورت بازتعري��ف اولويت ها و 
اصالح نظام حاكم در جهان رو به افزايش است. اجالس 
امس��ال در حالي كه اقتص��اد جه��ان در بدترين حالت 
خود بر اث��ر همه گيري كرونا و مش��كالتي نظير بيكاري 
و نابرابري ها ق��رار دارد بر هفت موض��وع ديگر متمركز 
خواهد بود: نجات سياره زمين، جامعه و آينده كار، منافع 
فناوري، اقتصاد منصفانه، كسب و كار بهتر، آينده سالم و 
ماوراء ژئوپولتيك.  نشست هاي حضوري مجمع جهاني 
اقتصاد معموال ژانويه هر س��ال در شهر داووس سوييس 
برگزار مي ش��ود. اما س��ازمان دهندگان اين نشست ماه 
گذشته ميالدي اعالم كردند كه اجالس امسال به دليل 
همه گيري جهاني ويروس كرونا به تعويق افتاده و در ماه 

مه در سنگاپور برگزار خواهد شد.

   حاميان پولدار
مجمع جهاني اقتصاد )WEF( ي��ك بنياد غير انتفاعي 
است كه در سال 1۹71 راه اندازي شد. براساس گزارش 
ساالنه، ش��ركا و اعضاي اين سازمان كمك هايي مطابق 
310 ميليون دالر به اين بنياد اراي��ه مي دهند. اعضاي 
اين بنياد يك گروه 100 نف��ره چند مليتي بزرگ مانند 
گروه آب ب، نستله، باركليز، كرديت سوييس، ديلويت، 
دويچه بانك و گوگل هس��تند كه عالوه بر ش��ركت در 
تصميم گيري ها، بخش اعظم بودج��ه مورد نياز مجمع 
را فراه��م كرده و س��االنه بي��ش از 240 ميليون فرانك 
س��وييس كمك مي كنند. همچنين نزديك به 1200 
شركت ديگر از جمله 1000 شركت بزرگ ساالنه بيش 
از 27 ميليون فرانك س��وييس ح��ق عضويت پرداخت 
مي كنند. مجمع جهاني اقتصاد توسط صاحبان مشاغلي 
تامين مالي مي شود كه شركت هاي آنها درآمد ساالنه اي 
بيش از 5 ه��زار ميليون فرانك توليد مي كنند و س��هم 

س��االنه آنها بين ۶0 هزار تا ۶00 هزار فرانك س��وييس 
اس��ت. س��وييس به عنوان ميزبان اين نشست مجمع 
جهاني اقتصاد را رويدادي خارق العاده براي كش��ورش 
مي داند ك��ه فرصتي بي نظي��ر و فرامرزي ب��راي ديدار 
چهره هاي عاليرتب��ه و گفت وگو و تبادل نظ��ر در مورد 

مسائل مهم جهاني فراهم مي كند.

  چين و هشدار بزرگ ترين ركود اقتصادي 
اجالس س��االنه مجمع جهان��ي اقتصاد كار خ��ود را با 
سخنراني مجازي »شي جين پينگ« رييس جمهوري 
چين در حالي شروع كرد كه هنوز اخبار گمانه زني ها در 
مورد افراد حاضر در اين اجالس و سخنراني هايشان ادامه 
داشت. رييس جمهور چين كه ديگر تقريبا بزرگ ترين 
و قدرتمندتري��ن اقتصاد دنياس��ت؛ صحبت هايش را با 
هش��دار براي ركود بزرگ اقتصادي آغاز كرد تا نش��ان 
دهد اگ��ر تنش ها بين كش��ورها باقي بمان��د دود آن به 

چشم همه كش��ورها خواهد رفت.  »شي جين پينگ« 
رييس جمهوري چين در سخناني هشدار داد كه جهان 
با يكي از بدترين دوره هاي رك��ود اقتصادي بعد از پايان 
جنگ جهاني دوم روبروس��ت و اين ب��راي اولين بار در 
طول تاريخ است كه فعاالن تجاري در يك زمان متضرر 
ش��ده اند. وي با بيان اينك��ه زنجيره تج��ارت، صنعت و 
س��رمايه گذاري جهاني افول كرده و با وجود بسته هاي 
محرك مال��ي، اقتصاد جه��ان متزل��زل و دورنماي آن 
مبهم اس��ت، اتخ��اذ يك رويك��رد هماهنگ از س��وي 
جامعه جهان��ي را الزمه خ��روج از اين بح��ران توصيف 
كرد. رييس جمهوري چين همچنين يادآور ش��د كه با 
كشف واكسن كرونا، جهان پيش��رفت هايي را در زمينه 
مقابله با اين ويروس به دست آورده اما اين بحران هنوز 
سپري نشده است. »شي« در طول سخنراني اش بطور 
مس��تقيم و غير مس��تقيم به موضوع همكاري مبتني 
بر سود كشورهاي جهان اش��اره و تاكيد كرد: مهم است 

جامعه جهاني به مفهوم همكاري مبتني بر سود متقابل 
پايبند باشد و حقوق برابر توس��عه را براي همه كشورها 
تضمين كند. ما باي��د از رقابت عادالن��ه حمايت كنيم. 
اكنون زمان توسعه و تحول اساسي است. براي حمايت 
از چند جانبه گرايي در قرن 21، ما بايد سنت هاي خوب 
را ترويج دهيم، ديدگاه هاي جديدي را در پيش بگيريم 
و به آينده نگاه كنيم.ش��ي بر ل��زوم ايس��تادن در كنار 
ارزش هاي اصلي و اصول اساس��ي چن��د جانبه گرايي، 
سازگاري با فضاي بين المللي در حال تغيير و پاسخگويي 
به چالش هاي جهاني تأكيد كرد و گفت: ما بايد سيستم 
حاكميت جهاني را بر اساس مش��ورت گسترده و ايجاد 
اجماع، اصالح كنيم. رييس جمهوري چين با بيان اينكه 
پيش��رفت هاي علمي و فناوري بايد به نفع همه بشريت 
باشد و از آنها براي توسعه س��اير كشورها استفاده شود، 
گفت: بازي با مجموع صفر فلس��فه م��ورد تاييد چين 
نيس��ت. چين به عنوان يك پيرو سرس��خت سياست 

خارجي مس��تقل، س��خت ت��الش مي كند ت��ا روابط 
دوس��تانه و همكاري با كش��ورهاي ديگر را دنبال كند. 
شي با بيان اينكه هيچ مشكل جهاني توسط يك كشور 
حل نمي شود و بايد در اقدامات جهاني، پاسخ جهاني و 
همكاري جهاني وجود داشته باشد؛ تصريح كرد: ايجاد 
محافل كوچك يا ش��روع يك جنگ س��رد جديد فقط 
جهان را به س��مت تفرقه و حتي تقابل س��وق مي دهد. 
وي با اش��اره به اينكه حاكميت بين المللي بايد براساس 
قوانين و اجماع حاصل شده در ميان كشورها باشد نه بر 
اساس دستور يك يا چند كش��ور، افزود: روابط دولت با 
دولت بايد از طريق نهادها و قوانين مناسب هماهنگ و 
تنظيم شود. افراد قوي نبايد ضعيف را اذيت كنند و آزار 
دهند. تصميم گيري نبايد فقط با نش��ان دادن عضالت 
قوي يا تكان دادن مشت بزرگ باشد، از چند جانبه گرايي 
نبايد ب��راي اقدامات يك جانبه گرايي اس��تفاده ش��ود. 
رييس جمهوري چين چندجانبه گرايي را رسيدگي به 
امور بين الملل از طريق مش��اوره و تصميم گيري درباره 
آينده جهان كه همه با ه��م كار مي كنند، تعريف كرد و 
گفت: ما نمي توانيم در جهاني تقسيم شده با چالش هاي 
مشترك مقابله كنيم و تقابل ما را به بن بست مي رساند. 
بشريت به سختي درس هايي را آموخته است و نبايد به 

مسير گذشته برگرديم.

  بحران اقتصادي و نابرابري 
در اين نشست مجازي آنتونيو گوترش دبيركل سازمان 
ملل متحد، نيز همه گيري كرونا و تغييرات آب و هوايي 
را دو چالش بزرگ قرن معاصر دانست و با اذعان به وجود 
نابرابري دسترسي به واكسن بين كشورهاي پيشرفته و 
در حال توسعه، خواستار توزيع سريع و گسترده واكسن 
كرونا در جهان شد. وي نيز همچون رييس جمهور چين 
بر موضوع بح��ران اقتصادي جهان تاكي��د كرد كه »به 
يك اقتصاد جهاني با احترام جهاني به حقوق بين الملل 
نياز داريم«، ما نيازمند جهان��ي چندقطبي با نهادهاي 
قوي چندجانبه هس��تيم. مس��اله ديگر جه��ان فعلي 
»ش��كنندگي در رژيم خلع س��الح و افزايش خطرات 
گسترش س��الح هاي هس��ته اي و ش��يميايي« است. 
در سال 2021 ما بايد به اين ش��كنندگي ها بپردازيم و 
دنيا را در مسير درس��ت قرار دهيم. زمان تغيير مسير و 
گام برداشتن در مسير پايدار فرا رسيده است. دبيركل 
س��ازمان ملل متح��د خاطرنش��ان كرد: ام��ا همه اين 
تهديدها، همه اين موانع پيشرفت، خواستار گفت وگو 
و همكاري هس��تند. دولت ها، سازمان هاي بين المللي، 
بخش خصوصي و جامعه مدني نياز به همكاري دارند. 
به همي��ن دليل اس��ت كه من باره��ا و باره��ا خواهان 
چندجانبه گرايي نيرومند، فراگير و ش��بكه اي شده ام. 
گوترش الزمه رسيدگي به اين امور را دستيابي به توسعه 
پايدار، يك قرارداد اجتماعي جديد و يك توافق جديد 
جهاني براي ايجاد فرصت هاي برابر براي همه و احترام به 
حقوق و آزادي هاي همه خواند و تاكيد كرد: يك توافق 
جديد جهاني- يك مدل جديد براي حكمراني جهاني 
- بايد اطمينان حاصل كند كه قدرت، ثروت و فرصت ها 
بطور گس��ترده تر و عادالنه در سطح بين المللي تقسيم 
ادامه در صفحه 3 مي شوند.  



روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس از پايان 
بررسي  اليحه بودجه 1400 در اين كميسيون خبر داد و 
اعالم كرد از روز 14 بهمن، بررسي بودجه در صحن علني 
آغاز خواهد شد. بودجه اي كه عجيب ترين تجربه سال هاي 
گذشته در رابطه مجلس و دولت را پشت سرگذاشته از هفته 
آينده باي��د در صحن علني و زير ذره بين تمام نمايندگان 
قرار گي��رد، اتفاقي كه احتماال باز هم تجربه اي منحصر به 
فرد را رقم خواهد زد. از بهار امسال و با جابه جايي مجالس، 
نمايندگاني در مجل��س يازدهم كار خود را آغاز كردند كه 
اختالف نظرهاي سياسي و اقتصادي قابل توجهي با دولت 
روحاني داش��تند. نمايندگان جديد مجل��س از روزهاي 
ابتدايي حضور در بهارستان انتقادات شديد خود از عملكرد 
اقتصادي دولت را كليد زدند و بخش مهمي از مشكالتي كه 
امروز ايران با آن رو به روست را نه متاثر از تحريم هاي امريكا 
كه ناشي از سوء مديريت دولتي ها قلمداد كردند. در همان 
هفته هاي نخست كار مجلس و با راي عدم اعتماد به وزير 
پيشنهادي صمت مشخص ش��د كه راه همراهي دو قوه با 
يكديگر به راحتي هموار نخواهد شد. در چنين شرايطي 
دولت به فصل بودجه ريزي رسيد و بر اساس قانون در نيمه 
آذر ماه اليحه بودجه را به مجلس تقديم كرد. تحويل بودجه 
از همان روز نخست با اختالف و حاشيه همراه شد. جايي 
كه رييس جمهور با توجه به توصيه هاي ستاد مقابله با كرونا 
به مجلس نرفت و قاليباف رييس مجلس نيز در اعتراض به 
اين تصميم در صحن حاضر نشد تا حسينعلي اميري معاون 
پارلماني رييس جمهور اليحه را به علي نيكزاد، نايب رييس 
مجلس تحويل دهد. با انتشار جزييات اليحه بودجه دولت 
مشخص شد مجلس با آنچه كه دولت تحويل داده موافق 
نخواهد بود و حتي در روزهاي بعد بحث هاي زيادي درباره 
احتمال رد كليات بودجه در مجلس مطرح شد. نمايندگان 
از س��ويي مي گفتند بر خالف مذاك��رات ابتدايي، دولت 
اصالحات س��اختاري را در بودجه اعمال نكرده و از سوي 
ديگر منابع درآمدي پيش بيني شده با ديدگاه هاي مجلس 
سازگاري نداشت. اين گمانه زني ها با وعده دولت در اعمال 
اصالحات مدنظر از خوان نخست گذشت تا كميسيون تلفيق 

در راي گيري نزديك، كليات بودجه را به تصويب برساند.

  محل هاي اصلي اختالف
در آغاز بررسي هاي بودجه در مجلس اختالف نظرها ميان 
دو قوه خيلي زود خود را نشان داد. ابتدا درآمدهاي دولت 
مشكل ساز ش��دند. دولت اعالم كرده بود كه مي تواند در 
سال آينده ميزان فروش نفت را به 2.3 ميليون بشكه در روز 
برساند و در پايان سال حدود 199 هزار ميليارد تومان درآمد 
از اين محل به دست آورد. نمايندگان مجلس اما مي گفتند 
با توجه به اينكه در سال جاري ميزان فروش نفت كشور به 
كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيده، هيچ افق روشني 
در مسير افزايش فروش نفت ديده نمي شود. دولت از اين 

درآمد 200 هزار ميليارد توماني 70 هزار ميليارد تومان را 
به فروش اوراق نفتي اختصاص داده بود. اوراقي كه در سال 
جاري نيز در قالب طرح گشايش نفتي مطرح شد اما از سوي 
مجلس رد شد و در بودجه نيز مجلس موافقتي با آن نداشت.
دولت در نهايت اعالم كرد كه دليل افزايش ميزان درآمدهاي 
نفتي اميد به كاه��ش تحريم ها در دوره باي��دن بوده اما 
مجلس نه تنها اين نظريه را قبول نداش��ت كه با تصويب 
طرحي جديد، حكم به افزايش گام هاي هسته اي ايران و 
غني سازي 20 درصدي اورانيوم داد و اعالم كرد كه اگر بعد 
از دو ماه تغييري رخ ندهد، گام هايي جديد را براي فشار به 
امريكا اعمال خواهد كرد. نرخ ارز، ديگر اختالف نظر ميان 
پاستور و بهارستان بود. دولت اعالم كرد كه تخصيص ارز 
4200 توماني را ادامه خواهد داد و نرخ تسعير را 11 هزار و 
500 تومان در نظر مي گيرد. موضوعي كه با مخالفت جدي 
نمايندگان مجلس همراه شد. نمايندگان اعالم كردند كه 
ارز دولتي جز رانت و فساد حاصلي نداشته و نرخ تسعير در 
نظر گرفته شده نيز واقعي نيست. از سوي ديگر در حوزه 
پرداخت يارانه ها، دولت تغييري در رقم يارانه نقدي و سبد 
معيشتي خانوار ايجاد نكرد اما مجلس معتقد بود اين شيوه 
نه تنها راه به جايي نخواهد برد كه با توجه به فشاري كه بر 
اقشار كم درآمد جامعه وارد شده، بايد رقم يارانه نقدي به 

شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند. در حوزه افزايش حقوق 
نيز ديدگاه هاي دو قوه نزديك به هم نبود و در شرايطي كه 
دولت افزايش 25 درصدي حقوق براي تمام افراد را در نظر 
داش��ت، مجلس اعالم كرد بايد در مسير افزايش عدالت 
اقتصادي، ميزان حقوق را بر اس��اس ميزان دريافتي باال 
ببرد و اقشاري كه حقوق بااليي مي گيرند نبايد به اندازه كم 

درآمدها افزايش داشته باشند.

  تغييرات  مجلس
پس از مطرح شدن تمام اين اختالف نظرها، نوبت به مجلس 
رسيد تا با ورود به مباحث مختلف بودجه، تغييرات مدنظر 
خود را اعمال كند. در ح��وزه درآمدهاي نفتي يك اتفاق 
عجيب رخ داد. در شرايطي كه مجلسي ها از اين مي گفتند 
كه درآمدهاي نفتي پيش بيني ش��ده واقعي نيس��ت اما 
در نهايت ميزان درآمده��ا از 199 هزار ميليارد تومان به 
بيش از 230 هزار ميليارد تومان رسيد كه با انتقاد شديد 
دولتي ها مواجه ش��د. ديگر تغيير مدنظر مجلس كه در 
درآمدهاي دولت نيز خود را نشان داد، جابه جايي در نرخ 
ارز بود. نمايندگان اعالم كردند كه ارز 4200 توماني ديگر 
 نبايد تخصيص يابد و از س��وي ديگر نرخ ارز بودجه نيز به

 17 ه��زار و 500 تومان مي رس��د. در ح��وزه يارانه ها نيز 

تغييرات مجلس جدي بود. مجلس اعالم كرد: 35ميليون 
نفر كه اقشار متوس��ط و متوسط به پايين هستند هر ماه 
1۸3 هزار تومان دريافت مي كنند 23 ميليون نفر هر ماه 
13۶ هزار تومان و 20 ميليون نفر ماهانه 91 هزار ميليارد 
تومان يارانه مي گيرند. در دل اين 35 ميليون نفر 10 ميليون 
نفر هم مربوط به كميته امداد و بهزيستي است كه عالوه 
بر 1۸3 هزار تومان پرداختي ماهانه مبلغ 19 هزار ميليارد 
تومان در اختيار كميته امداد و بهزيستي قرار گرفته كه اينها 
عالوه بر يارانه، مستمري هم دريافت كنند. با در كنار هم قرار 
دادن تمام اين تغييرات در نهايت منابع عمومي بودجه پس 
از بررسي هاي مجلس به شكل جدي تغيير كرد. مجلس 
اعالم كرده عدد منابع درآمدي بودجه از 495 هزار ميليارد 
تومان به 799 هزار ميلي��ارد تومان افزايش يافته و دولت 
موظف است اين منابع را به دست آورد. حال با ثبت تمام اين 
تغييرات، بودجه از هفته آينده به صحن علني مجلس خواهد 
رفت، بودجه اي كه مجلس مي گويد در راستاي واقعيت هاي 
اقتصادي و حمايت از اقشار كم درآمد نهايي شده و دولت 
مي گويد آنچه كه تصويب شده هيچ ربطي به برنامه ابتدايي 
ندارد و آن را قبول نمي كند. موضوعي كه سرنوشت بودجه 
در يك ماه پاياني باقي مانده تا تصويب نهايي اين طرح را با 

اما و اگر مواجه مي كند.
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محكوميت مهدي جهانگيري 
نهايي شد

غالمحس��ين اسماعيلي در پاسخ به س��والي درباره 
پرونده مهدي جهانگيري گفت: اين پرونده در جلسات 
قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود كه حكم صادر شده 
ولي آن زمان حكم صادرنش��ده بود ولي امروز اعالم 
مي كنم كه حكم نهايي اين پرونده صادر و ابالغ و براي 
اجرا ارسال شده است. وي افزود: در اين پرونده آقاي 
مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ 
۶07 ه��زار و 100 يورو همچنين 10۸ هزار دالر و با 
ارزش ريالي 2۶ ميليارد و ۸21 ميليون و 4۸0 هزار 
ريال به لحاظ انتقال ارز به صورت غيرقانوني به خارج 
از كش��ور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق 
شده و جزاي نقدي 4 برابر بهاي ريالي ارز قاچاق يعني 
4 برابر 2۶ ميلي��ارد ريال محكوميت حاصل كردند. 
اس��ماعيلي ادامه داد: عالوه ب��ر آن به جرم تحصيل 
مال از طريق نا مشروع به مبلغ 45۶ ميليارد و 21۶ 
ميليون و 750 هزار ريال به تحمل دو س��ال حبس 
ديگر و رد مال يعني همين 45۶ ميليارد ريال محكوم 
ش��ده اس��ت. در رابطه با خودداري از ارايه اطالعات 
واقعي به س��ازمان بورس به 74 ضربه شالق محكوم 
شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل 74 ضربه شالق 
داشتند كه دادگاه تجديدنظر يك مورد از 74 ضربه 
شالق را تعليق كرده و مورد ديگر از 74 ضربه شالق 
را به 50 ميليون ريال جزاي نقدي تبديل كرده يعني 
مجازات شالق عماًل منتفي است ولي بابت هر كدام 
از اين عناوين مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد 
مال و جزاي نقدي محكوم شده است. اسماعيلي در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در مورد آخرين وضعيت 
رسيدگي به پرونده فساد مديران بانكي و اينكه اخيراً 
شنيده شده باز هم آقاي ولي اهلل سيف به دادسرا احضار 
شده و پيرامون كدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده 
ارزي كه مربوط به مديران بانكي است قباًل اشاره شده 
بود كه اين پرونده در دادس��را رسيدگي و به دادگاه 
ارسال شد. در جريان و فرآيند قضايي به دليل نقص در 
پرونده و ايرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا 
بازگشت. اخيراً دادسرا تحقيقات خود را تكميل كرده 
و در اين جريان از برخي از افراد از جمله رييس سابق 
بانك مركزي تحقيقاتي انجام شده و احضار اين فرد 
صحت دارد و پيرامون اين مساله بوده است. وي درباره 
آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري گفت: او محكوم 
فعلي ماست و داراي محكوميت و در حال گذراندن 
ايام محكوميت خودش است و حكم صادره در حال 
اجراست؛ البته پرونده ديگري دارد كه با كيفرخواست 
به دادگاه ارسال شده و جلساتي در دادگاه برگزارشده 
و در پرونده جديد هنوز دادگاه رايي صادر نكرده و بنا 
به تشخيصي كه داشته باشد در رابطه با محكوميت 
و برائت او؛ تشخيص با دادگاه رسيدگي كننده است. 
اينكه وزير خارجه انگليس بخواهد در رابطه با پرونده 
قضايي ما دخالت كند خالف عرف ديپلماتيك است 
و نظام ما در چارچوب ضواب��ط به اتهامات متهمان 

رسيدگي مي كند.

آغاز واكسيناسيون از دهه فجر
س��خنگوي دولت با اعالم اينكه مراحل س��اخت سه 
واكس��ن ايراني به خوبي پيش مي رود اعالم كرد: اين 
اميد مي رود كه در بهار سال آينده يا تابستان بتوانيم از 
اين واكسن استفاده كنيم. وي خاطرنشان كرد: با نهايي 
شدن قرارداد تامين واكسن، واكسيناسيون گروه هاي 

پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد.
ربيعي افزود: خوشبختانه هيچ شهر قرمزي در كشور 
وجود ندارد و فقط 19 ش��هر نارنجي هستند. در حال 
حاضر موقعيت كشور در مهار بيماري ستودني است و 
قابل قياس با اروپا و ديگر كشورها نيست. اما كماكان 
خطر عدم رعايت پروتكل و تجمع هاي غير ضرور و نيز 
غفلت از خطر شيوع ويروس جهش يافته از اروپا و ايجاد 

موج جديد وجود دارد.
وي در پاسخي به پرسشي درباره تماس و گفت وگوي 
احتمال��ي بين اي��ران و دولت بايدن گف��ت: در حال 
حاضر هيچ گفت وگو يا تماسي با دولت جديد امريكا 
نداشته ايم. ما همچنان منتظر مواضع رسمي دولت 
امريكا در نحوه بازگش��ت به تعهدات اين كشور و لغو 
تحريم هاي غيرقانوني به عنوان جزء جدايي ناپذيري از 
اين تعهدات هستيم. ربيعي با تاكيد بر اينكه فعاًل هيچ 
برنامه اي براي مذاكره با امريكا وجود ندارد و هرگونه 
پيش��رفتي در اين رابطه به گام هاي عملي امريكا در 
بازگشت به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگي 
دارد، گفت: البته امريكا تا ابد زمان نخواهد داش��ت و 
پنجره فرصت نه تنها ب��راي امريكا بلكه براي اعضاي 
اروپايي برجام نيز در عمل به تعهداتشان بسيار محدود 
است. سخنگوي دولت در پاس��خ به پرسشي درباره 
س��يلي خوردن يك س��رباز از يك نماينده مجلس و 
واكنش دولت نسبت به نقض حقوق شهروندي، گفت: 
همان گونه كه فرمانده پليس راهور تهران اعالم كرده 
كار سرباز كاماًل قانوني بوده و بنابر اظهار مسووالن ناجا 

مستنداتي مبني بر برخورد فيزيكي وجود دارد.
وي با بيان اينكه اصل بر رعايت قانون است و همه در 
برابر قانون مساوي هستند، ادامه داد: اتفاقي كه افتاد 
خالف قانون، مقررات و خالف اخالق است و اميد است 
براي دفاع از س��ربازان وطن رسيدگي كامل از طرف 

مجلس و محاكم قضايي صورت بگيرد.
رييعي در پاسخ به سوالي در خصوص موضع دولت 
درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه عربستان گفت: 
اعالم اشتياق وزير امور خارجه عربستان به تعامل با 
ايران را استقبالي مفيد اما ناكافي از طرح هاي پيشين 
ايران در گس��ترش مناسبات دوس��تانه در منطقه 
مي دانيم. سخنگوي دولت يادآور شد: ما همواره اعالم 
كرده ايم كه آماده گفت وگو با همه كشورهاي همسايه 
از جمله عربس��تان س��عودي براي رفع اختالفات 
هستيم، اما تا وقتي به اين اطمينان نرسيم كه ذهنيت 
بازي حاصل جمع جبري صفر را كنار گذاش��ته اند، 
لفاظي هاي به ظاهر همكاري جويانه را بيش از حد 

جدي نمي گيريم.

چگونگي محاسبه ماليات بر 
درآمد در سال 1400

معاون امور فني و حقوقي سازمان امور مالياتي گفت: 
نرخ محاس��به ماليات بر درآمد به غير از حقوق بگيران 
در اليحه بودجه 1400 معادل 25 درصد تعيين شده 
اس��ت. محمود عليزاده گفت: نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي كشور شش تا هفت درصد و اين نسبت 
در بسياري از كشورهاي منطقه و توسعه يافته خيلي 
بيشتر است. معادل 50 درصد از ماليات هاي مستقيم 
 مع��اف و در بخش ماليات ب��ر ارزش اف��زوده نيز تنها

 30 درصد ماليات درياف��ت مي كنيم بنابراين، زماني 
مي توان از توليد ناخالص داخلي ماليات بيشتري دريافت 
كرد كه معافيت هاي مالياتي به سامان برسند.  معاون 
امور فني و حقوقي سازمان امور مالياتي ادامه داد: ميزان 
درآمدهاي ماليات��ي از 40 هزار ميليارد تومان به 1۸0 
هزار ميليارد تومان رسيده كه نشان دهنده افزايش 40 
درصدي ماليات نسبت به پايه و 102 درصد نسبت به 
قانون بودجه است. عليزاده در واكنش به صحبت هايي 
مبني بر عملكرد ضعيف اين سازمان در اجراي ماليات 
خانه و ماشين هاي لوكس گفت: در اين زمينه به يك 
آيين نامه احتياج داشتيم كه اگر از سوي دولت تصويب 
شود، سريع مكانيزم اخذ ماليات آغاز مي شود. همچنين 
دارندگان خودروهاي لوكس بايد تا پايان دي ماه نسبت 
تس��ليم اظهارنامه خود اقدام مي كردند كه حاال اقدام 
موردنظر از سوي س��ازمان امور مالياتي براي اين افراد 
صورت مي گيرد.  وي در پايان خاطرنش��ان كرد كه در 
راستاي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي تا پايان ماه 
جاري سامانه مربوط به اين قانون آماده مي شود و كليه 
فعاالن اقتصادي مي توانند براي شروع فعاليت خود در 

اين سامانه ثبت نام كنند. 

افزايش 25 درصدي حقوق 
بازنشستگان

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي از افزايش 
25 درص��دي حق��وق كارمندان دول��ت و همچنين 
بازنشستگان لشگري وكشوري در سال 1400 خبر داد.

 حسينعلي حاجي دليگاني در خصوص جزييات افزايش 
حقوق جامعه بازنشستگان لشگري وكشوري در سال 
1400 اظهار داشت: براساس اليحه بودجه شرايط سال 
99 براي جامعه بازنشستگان ثابت و تصميمي مبتني 
بر ايجاد تغييرات اتخاذ نش��ده اس��ت. وي افزود: اما به 
منظور افزايش مبلغ اين اعتبار ديدگاه هاي متعددي از 
جانب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح شد؛ 
ديدگاه نخس��ت افزودن يك عدد ثابت براي شاغالن و 
بازنشستگان در سال 1400 بود. حاجي دليگاني ادامه 
داد: براساس اين ديدگاه، براي هر مستمري بگير دولت 
)شاغالن و بازنشستگان( يك عدد )از يك ميليون تا يك 
ميليون و300 هزار تومان( درنظر گرفته شده است. وي 
افزود: ديدگاه دوم نيز مانند سال 9۸ بر افزايش 400 هزار 
توماني براي اين جمعيت تاكيد مي كرد؛ كه با گذاشتن 
10 درصد از منابع به تناسب و به صورت پلكاني توسط 

دولت به اين كارمندان و بازنشستگان اضافه شود.
عضو كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اما در نهايت ديدگاه 
س��وم )افزايش 25 درصدي حقوق كارمندان دولت 
وبازنشستگان لشگري وكشوري( راي آورد و مصوب 
شد كه براي جامعه بازنشستگان  همچنين شاغالن 
اين اعتب��ار در س��ال 1400 اضافه ش��ود. مطابق با 
تبصره 12 اليح��ه بودجه س��ال 99 افزايش ضريب 
حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي 
اجرايي موضوع ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه 
همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان 
انرژي اتمي، )به استثناي مشموالن قانون كار ايران( 
از قبيل كاركنان كشوري ولش��كري، اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي 
و قضات و افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و 
مشتركان صندوق هاي بازنشستگي به ميزان 25 درصد 
است كه ضريب ريالي آن به طور جداگانه توسط دولت 

تعيين مي شود.

 سرمايه گذاري خارجي
 42  درصد كاهش يافت

چين بهترين عملكرد را در جذب سرمايه گذاري خارجي 
داشته است. تخمين زده مي ش��ود كه شيوع كرونا به 
اقتصاد جهان حدود 9 تريليون دالر خسارت زده باشد. 
كريستالينا جيورجيوا رييس صندوق بين المللي پول 
پيش تر گفته بود جه��ان در بدترين بحران مالي خود 
از زمان رك��ود بزرگ قرار دارد. با اين حال اقتصاد چين 
شرايط بهتري در مقايسه با بسياري از كشورها دارد و 
سال قبل 2.3 درصد رشد كرد.  تا پايان سال 2020 چين 
بيشترين سرمايه خارجي را در بين كشورهاي مختلف 
داشته است به گونه اي كه س��ال قبل اين كشور 1۶3 
ميليارد دالر سرمايه مستقيم خارجي جذب كرد كه اين 
رقم نسبت به سال قبل چهار درصد بيشتر شده است. از 
طرف ديگر اما ميزان سرمايه گذاري خارجي در امريكا 
به 134 ميليارد دالر رسيده كه نسبت به سال قبل آن 
49 درصد كاهش يافته است. طبق اعالم آنكتاد در سال 
2020 ميزان سرمايه خارجي در جهان ۸59 ميليارد 
دالر بوده كه اين رقم در مقايسه با سرمايه 1.5 تريليون 
دالري سال قبل 42 درصد كمتر شده است.  آنكتاد انتظار 
دارد روند كاهش سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي 
مختلف براي امسال نيز ادامه پيدا كند و بين پنج تا 10 
درصد به نسبت سال قبل كمتر شود. استراليا در سال 
2020 تنها 22 ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب كرد 
كه نسبت به سال قبل 4۶ درصد كمتر شده است. ميزان 
سرمايه گذاري خارجي در آسيا چهار درصد، امريكاي 
التين 1۸ درصد و حوزه كاراييب 37 درصد كاهش يافته 
است.  جيمز ژان- مدير بخش سرمايه گذاري در آنكتاد 
گفت: پيامدهاي همه گيري كرونا بر س��رمايه گذاري 
خارجي غير قابل كتمان است و سرمايه گذاران نسبت به 
روانه كردن دارايي هاي خود به سمت كشورهاي ديگر 

بسيار محتاطانه رفتار مي كنند.  

سند مالي 1400 را چطور تغيير دادند؟

محمد جواد ظريف ، وزير امور خارجه: 

بودجه  مجلسي

دولت جديد امريكا را در حد اعالم موضع ديده ايم
وزير امور خارجه كش��ورمان گفت: آنچه كه تاكنون از 
دولت جديد امريكا شنيده ايم بيشتر در حد صحبت و 
اعالم مواضع بوده است و همانطور كه پيش ازاين اعالم 

كرده ايم ما به عمل پاسخ مي دهيم. 
وزير امور خارجه كش��ورمان با بيان اينكه اميد داريم 
دولت جديد اياالت متحده در روابط ما با ديگر كشورها از 
جمله روسيه خللي ايجاد نكند و از ايجاد مزاحمت براي 
روابط دو كشور دست بردارد، افزود: اقدامات غيرقانوني 
كه در گذشته از سوي دولت امريكا صورت گرفته مانع 
از اين شده كه شركت هاي ايراني و روسي و همچنين 
دولت هاي دو كشور آنگونه كه مي خواستند روابطشان 

را در حوزه هاي مختلف گسترش دهند 
ظريف تصريح كرد: آنچه كه تاكن��ون از دولت جديد 
امريكا شنيده ايم بيشتر در حد صحبت و اعالم موضع 
بوده اين در حالي است كه ما پيش از اين نيز گفته ايم 

ما به عمل پاسخ مي دهيم و هر گاه امريكا تحريم هاي 
غيرقانوني خود عليه ايران را كه برخالف برجام و تعهدات 
اين كشور در قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان 
ملل است، بردارد، آمادگي داريم به نحوي مناسب به 
اين موضوع پاس��خ دهيم. وزير امور خارجه كشورمان 
در ادامه نشست مطبوعاتي خود با وزير خارجه روسيه 
در مسكو در ارتباط با موضوع بحران قره باغ نيز گفت: 
ايران نزديك ترين كشور به محل درگيري هاي تاسف بار 
قره باغ بوده و در 30 سال گذشته يعني زماني كه اين 
درگيري ها شروع شده اس��ت با موج آوارگان و ناامني 
در مرزهاي خود روبه رو بوده است. بنابراين براي ايران 
حل و فصل اين بحران داراي اهميت زياد امنيتي و ملي 
است. چرا كه اين بحران در كنار مرزهاي ما قرار دارد. 
 ظريف ادامه داد: بعد از ش��روع درگيري هاي اخير در 
قره باغ در تابس��تان و پاييز س��ال گذش��ته ميالدي 

اي��ران ت��الش بس��يار خوبي ك��رد كه ي��ك راهكار 
منطق��ه اي براي حل و فص��ل اين بح��ران ارايه كند. 
در اين زمينه من چندين ب��ار گفت وگوهايي با آقاي 
الوروف داش��تم و در همين راس��تا آقاي عراقچي به 
عنوان نماينده ويژه رييس جمهور ايران راهي منطقه 
ش��د و طرح پيش��نهادي ايران براي حف��ظ صلح در 
منطقه و پايان درگيري را به دوس��تانمان ارايه كرد و 
خوشحال هس��تيم كه روس��يه با ارايه راه حلي شبيه 
 به راه حل م��ا اين تالش را كرد كه بح��ران در منطقه 
قره باغ به پايان برس��د و اكنون ش��اهد حركت در اين 

منطقه از سمت مخاصمه به سمت همكاري هستيم.
ظريف با بيان اينكه بايد بتوانيم از فرصتي كه اكنون به 
وجود آمده به خوبي استفاده كنيم افزود: امروز زمينه 
براي شكوفايي قره باغ و افزايش همكاري ها فراهم شده 
است. به خصوص اينكه كشورهاي منطقه در حوزه هاي 

اقتصادي و ترانزيتي مش��اركت و همكاري بيشتري 
داشته باشند. اين همكاري و مشاركت مي تواند بخشي 

از مشكالت تاريخي و آالم و دردها را كاهش دهد.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به سفر منطقه اي 
خود به كش��ورهاي آذربايجان، روس��يه، ارمنستان، 
گرجس��تان و تركيه اظهار كرد: در اين سفر ما تالش 
داريم ديدگاه هاي متفاوتي را كه تاكنون براي افزايش 
همكاري هاي منطقه اي مطرح شده، بررسي كنيم تا 
زمينه براي افزايش همكاري ها فراهم ش��ود. تاكنون 
ش��اهد واكنش هاي مثبتي به اين تالش ها بوده ايم و 
اميدواريم در سفر به سه كش��ور باقيمانده نيز شاهد 
همين واكنش هاي مثبت باشيم تا بتوانيم با همكاري 
يكديگر به سمت يك نظام همكاري در منطقه پيش 
برويم و از فرصت ايجاد ش��ده براي ساختن يك آينده 

بهتر استفاده كنيم.

رييس كميسيون تلفيق مجلس با بيان اينكه مخالفان 
حذف ارز 4200 توماني دو گروه هستند كه بايد از هم 
تفكيك كرد، گفت: يك عده بر اساس نظرات كارشناسي 
مخالفند ولي منفعت طلبان كه نانشان در اين ارز 4200 
توماني بوده، رسانه ها را عليه مجلس بسيج مي كنند. وي 
با بيان اينكه ما دو راه داشتيم كه يك بودجه سه دوازدهم 
يا چند دوازدهم به دولت بدهيم تا فعال اين كشور اداره 
ش��ود و دولت بودجه ديگري را بياورد، گفت: با توجه به 
رفتار سياس��ي دولت در سال هاي گذشته  به خصوص 
سال پاياني كه س��ال انتخابات است، اين نگراني وجود 
داش��ت كه دولت از وظايفش در اصالح ساختار بودجه 
سر باز بزند و به مقام معظم رهبري متوسل شود و ايشان 
هم اجازه بدهد كه در جلسه سران قوا بررسي شود و اين 
همان اتفاقي است كه در سال 9۸ براي بودجه سال 99 
افتاد و بودجه 99 فاجعه بارترين سال به جهت اجرا بود. 
اوگفت: براي ما شايد راحت ترين كار اين بود كه رد كنيم، 
ولي به دليل مصلحت كلي كشور و اينكه مجلس نقش 
اصلي خود را در راهبري و ريل گذاري ايفا كند راه سخت تر 
را انتخاب كرديم تا عاليم حياتي يك مريض اورژانسي رو 
به موت را به وضعيتي برگردانيم كه بتوان نجاتش داد. 
نادران افزود: كاري كه تاكنون كميسيون تلفيق كرده، 
كاري هست كه بسياري از نارسايي هاي بودجه دولت و 
پنهان كاري ها و عالئم غلطي كه ممكن بود به دشمنان 
مردم بدهد اصالح ساختاري كرد و حتي در شركت هاي 
دولتي احكام فوق العاده خوبي گذاشته شد و در حمايت 

از مردم كارهاي فوق العاده خوبي ش��د. وي در پاسخ به 
مطلبي مبني بر اينكه مجلس چهار عمل اصلي را براي 
محاسبه ميزان فروش نفت بلد نيست، تصريح كرد: اين 
يكي از مثال هايي است كه فهم عادي آن سخت است و 
مي گويند ما 199 تا و ش��ما 2۶0 تا گذاشتيد پس شما 
وابستگي به نفت را زياد كرده ايد. اصل محاسبه غلط است 
چون دولت پنهان كاري هايي در برداشت از نفت و منابع 
نفتي و ارز هايي مثل صندوق توسعه ملي كه محصول نفت 
است ،كرده تا نشان دهد وابستگي به نفت كم شده ولي 
عماًل اينگونه نبود. رييس كميسيون تلفيق بودجه افزود: 
اگر آقاي روحاني مي خواست محاسبه كند بايد اين 2۶1 
هزار ميليارد تومان را با 394 هزار ميليارد توماني كه دولت 
در برداشت از منابع نفتي به اشكال مختلف چه اوراق سلف 
نفتي و چه برداشت از صندوق به حوزه هاي مختلف كه از 
نفت استفاده كرده، سرجمع محاسبه مي كرد و بعد اين 
محاسبه را انجام مي داد تا ببينيم وابستگي به نفت زياد 

يا كم شده است.

نادران: عاليم حياتي اقتصاد ايران را  برمي گردانيم
ديدگاه-2

در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، رييس س��ازمان برنامه و بودجه گزارش 
كارشناسي از تغييرات انجام شده در كميسيون 
تلفيق مجلس ش��وراي اسالمي در اليحه بودجه 
سال 1400 و آثار افزايش ارقام بودجه بر معيشت 
مردم و آث��ار تورمي آن بر كااله��اي ضروري را 

ارايه كرد.
بنا به اين گزارش، بودجه برخي مراكز و نهادها در 
ذيل ج��دول 17 از محل منابع حاصله از افزايش 
نرخ ارز كاالهاي اساس��ي، افزايش قابل توجهي 
يافته است. رييس جمهور پس از ارايه اين گزارش 
گفت: دولت با هدف آرامش بخش��ي ب��ه بازار و 
اقتصاد كش��ور با برنامه ريزي جهت زمينه سازي 
ثبات در حوزه توس��عه اي و معيش��ت مردم در 
سال جاري، تبعات جنگ اقتصادي را به حداقل 
رس��انده و آثار تحريم ها را با حداكثر توان خنثي 
كرده اس��ت. حجت االس��الم والمسلمين حسن 
روحان��ي تصريح كرد: دول��ت در بودجه 1400 
مراقبت كرده كه از پول فقرا به نفع دستگاه هاي 

خاص هزينه نشود.
 رييس جمه��ور اف��زود: دول��ت با توج��ه به افق 
اميد بخش پي��ش رو، ريل گذاري در بخش هاي 
خرد و كالن اقتصاد كش��ور با هدف تاثير مثبت 
در معيشت و زندگي مردم، بودجه سال آينده را 

تنظيم و به مجلس عرضه كرد.

روحاني خاطرنش��ان كرد: بي ترديد دولت با هر 
تغييري كه موجب گراني كاالي مورد نياز مردم 
و نگراني افكار عمومي و داراي آثار تورمي و عواقب 
سوء در زندگي و معيش��ت مردم باشد و موجب 

كاهش ارزش پول ملي شود، مخالف است.
رييس جمهور تاكيد كرد: س��خناني كه عالمت 
افزايش قيمت در س��ال آينده را ب��ه بازار بدهد، 
 بالفاصل��ه و به طور مس��تقيم، فش��ار بر اقش��ار 
كم درآمد را افزايش مي دهد و در ش��رايطي كه 
همه عوامل، روند كاهش تورم را نشان مي دهد، 

نبايد مجددا به التهاب تورمي دامن زده شود. 
روحاني اظهار داش��ت: دول��ت در عين حال كه 
آمادگي خود را براي تعامل و همكاري با مجلس 
اعالم كرده اس��ت، وظيفه خود مي داند بر اساس 
ش��ناخت عملياتي و عيني از نيازها و اقتضائات 
اقتصاد جامع��ه  همچنين الزامات معيش��تي و 

توسعه اي كشور تغيير شاكله بودجه را نپذيرد.

روحاني: دولت تغيير در شاكله بودجه را نمي پذيرد
ديدگاه-1



گروه بانك و بيمه |
در نشس��ت دوره اي رييس كل بانك مركزي با مديران 
عامل شبكه بانكي كه با حضور حجت االسالم والمسلمين 
منتظري، دادستان كل كشور برگزار شد، اقدامات نظام 
بانك��ي در حمايت از جه��ش توليد و موان��ع موجود در 
اين مس��ير مورد بررس��ي قرار گرفت ورييس كل بانك 
مركزي و دادستان كل كشور بر ضرورت رفع مشكالت 
توليدكنندگان واقعي و مقابله با سوءاستفاده كنندگان 
از منابع بانكي با تعامل بانك مركزي و قوه قضاييه تاكيد 
كردند.همچنين در اين جلسه نسبت به تشكيل كميته 
دايمي در بانك مركزي با حضور نمايندگان بانك ها و قوه 
قضاييه با مس��ووليت معاون نظارت بانك مركزي براي 
پيگيري موارد خاص و همفكري و هماهنگي براي حل 

مشكالت واحدهاي توليد بدهكار تصميم گيري شد.
در اين نشست دكتر همتي به تشريح عملكرد بانك ها در 
حمايت از توليد پرداخت و گفت: نظام بانكي كش��ور در 
دو سال و نيم اخير و در اوج جنگ اقتصادي كشور نقش 
بي نظيري ايفا كرده و بازار پول كش��ور در حال حاضر در 
آرامش كامل قرار دارد.  رييس شوراي پول و اعتبار با بيان 
اينكه در ۹ ماهه اول امس��ال ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت توسط  بانك ها به بخش هاي اقتصادي پرداخت 
شده اس��ت، عنوان كرد: حدود ۶۰ درصد از اين مبلغ در 
قالب سرمايه در گردش بوده است، از اين رو رشد اقتصادي 
مثبت كش��ور در شش ماه نخست امسال بدون حمايت 
بانك ها امكان پذير نبوده است. بانك ها تمايلي به تمليك 
واحدهاي توليدي ندارند و تعطيلي واحد توليدي سودي 
براي بانك نخواهد داشت؛ لذا بانك ها از حداكثر امكانات 
خود براي مدارا و رفع مش��كل توليدكنندگان استفاده 
مي كنن��د.  وي با بيان اينكه حجم پرونده هاي مربوط به 
مطالبات معوق بانكي غالباً مربوط به مقاطع گذشته است 
تصريح كرد: در سال هاي اخير با سياست هاي اتخاذ شده 
و همراهي نظ��ام بانكي با توليد كنندگان روند اين قبيل 
پرونده ها كاهشي بوده است.  رييس كل بانك مركزي با 
اشاره به برخي گزارش هاي رسانه اي نادرست در خصوص 
عملكرد بانك ها در ارايه تسهيالت به واحدهاي توليدي 
گفت: هرچند ممكن اس��ت در مواردي تخلف و قصور از 
سوي بانك ها رخ داده باشد، اما اين تخلف نبايد به پاي نظام 
بانكي نوشته شود و رسانه ها بايستي در انعكاس اين موارد با 
دقت بيشتري عمل كنند.  همتي ضمن تقدير از همراهي 
قوه قضاييه در وصول بخش زيادي از مطالبات معوق شبكه 

بانكي گفت: منابع بانكي در واقع سرمايه هاي مردم است و 
بانك ها بايد با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل 
كنند. حجت االسالم والمسلمين منتظري، دادستان كل 
كشور نيز با تاكيد بر اينكه نقش بانك ها در شرايط جنگ 
اقتصادي و در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي بي بديل 
اس��ت گفت: مديران بانكي، مرد ميدان نبرد اقتصادي 
هستند كه بايد همانند سردار سليماني از كيان و اعتبار 
كشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع كنند. هدايت منابع 
مردم به سمت توس��عه نظام اقتصادي و توليدي كشور 

توسط بانك ها بايد بطور شبانه روزي پيگيري شود. 
دادستان كل كشور تاكيد كرد: در شرايط جنگ اقتصادي، 
كوتاهي مديران اقتصادي به وي��ژه در حوزه نظام پولي 
و بانكي قابل چش��م پوشي نيست. سياست هاي ابالغي 
مقام معظم رهبري در راستاي اقتصاد مقاومتي، بايستي 
سرلوحه اقدامات مديران اقتصادي و بانكي كشور باشد.  

منتظري همچنين با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در 
خصوص اصالح نظام بانكي خواستار تسريع روند موضوع 
ش��د. بانك ها امين س��پرده هاي مردم هستند و شرعًا و 
قانونًا وظيفه دارند از س��رمايه هاي مردم صيانت كنند و 
قوه قضاييه در حمايت از بانك ها در قبال س��پرده هاي 
مردم كوتاهي نخواهد ك��رد. جلوگيري از به يغما رفتن 
س��رمايه هاي مردم در بانك ها توس��ط كالهبرداران و 
سوء اس��تفاده كنندگان از وظايف قوه قضاييه به عنوان 
مدعي العموم است و با معرفي افرادي كه از سرمايه هاي 
مردم سوءاس��تفاده مي كنند و مطالبات بانك ها را پس 
نمي دهند به قوه قضاييه با آنها برخورد جدي خواهد شد. 
دادستان كل كش��ور بر لزوم نظارت بر نحوه هزينه كرد 
تسهيالت اعطايي توسط بانك ها تاكيد كرد و گفت: حل 
مشكالت بنگاه هاي اقتصادي و توليدي كه به دليل مسائل 
كالن اقتصادي كشور با معضل مواجه شدند با همراهي 

و همياري بانك ها و قوه قضاييه امكان پذير است.  وي بر 
لزوم پاسخگويي بانك ها به موارد مطرح شده در رسانه ها 
تاكيد كرد و گفت: پاسخگويي و اطالع رساني در خصوص 
موارد نادرست و در عين حال رسيدگي به مواردي كه حق 
با بنگاه اقتصادي است بايد در دستور كار بانك ها باشد.  
منتظري با اش��اره به راي وحدت رويه صادر شده توسط 
ديوان عالي كش��ور در خصوص سود تسهيالت بانكي با 
بيان اينكه رأي وحدت رويه فقط ناظ��ر به قراردادهاي 
عقود مبادله اي است و شامل عقود مشاركتي نمي شود، 
گفت: در اين خصوص قانون عطف به ماسبق نمي شود 
مگر در مواردي كه رأي قطعي صادر نشده باشد.  منتظري 
همچنين خواستار ارايه ابهامات و موارد مطرح شده در 
خصوص اين رأي توسط بانك ها به قوه قضاييه شد و افزود: 
قوه قضاييه نظر قطعي خ��ود در خصوص اين موارد را به 

زودي ابالغ خواهد كرد.

بانكخبر

ادامه از صفحه اول

ويژه
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توضيحات بانك مركزي در مورد 
عدم تحقق تورم 22 درصدي

پيمان قرباني معاون اقتص��ادي بانك مركزي با تاكيد 
بر اينكه راهبرد هدف گذاري تورم در كش��ورهاي دنيا 
تجربه موفقي بوده است، افزود: هدف گذاري نرخ تورم 
در ارديبهشت ماه بر اس��اس شرايط و مفروضات وقت 
صورت گرفت، در خصوص تورم ۲۲ درصدي بايد عرض 
كنم كه اصوال در چارچ��وب هدف گذاري تورم، به اين 
صورت عمل مي شود كه ابتدا بر اساس مفروضاتي كه در 
خصوص متغيرهاي موثر بر تورم هستنديك پيش بيني 
استخراج مي شود، بعد متناسب با تفاوت آن پيش بيني 

و آن هدف قابل حصول، سياست ها طراحي مي شود.
وي افزود: ما در ابتداي سال بر اساس شرايطي كه بود، 
در فروردين ماه و ارديبهشت ماه مطالعاتي در خصوص 
پيش بيني تورم براي سال جاري داشتيم. در آن مقطع 
نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. اين مفروضاتي كه 
به كار مي رود، ما در بانك با بخش هاي مختلف مشورت 
مي كنيم، جمع بندي اي ك��ه از ماحصل اين بحث ها 
با س��اير بخش ها از جمله بخش ارزي شد اين بود كه 
نرخ متوسط ارز براي س��ال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار 
تومان در آن مقطع پيش بيني شد. بر اين اساس تورم 
۲۲ درصدي كامال قابل حصول بود، الزم است كه عرض 
كنم در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فرودين ماه به ۱.۵ 
درصد رسيده بود و تورم نقطه به نقطه ۲۵.۸ درصد بود. 
لذا اين بر اس��اس آن مفروضات كامال قابل تحقق بود. 
منتها اقتصاد ما امسال در يك شرايط خاص و ويژه اي قرار 
داشته است كه شايد در ساليان گذشته چنين تجربه اي 
را به اين شدت نداشتيم. وي اظهار داشت: ما به هر ترتيب 
اوج تحريم ها را تجربه كرديم، بحث بيماري كرونا را تجربه 
كرديم كه باعث كاهش صادرات غيرنفتي ما در اوايل سال 
شد و يك سري التهابات و جنگ هاي رواني در خصوص 
التهاب آفريني در اقتصاد را داشتيم كه همانطور هم كه 
مقام معظم رهبري اشاره كردند اينها عمدتا ريشه هاي 
سياسي و امنيتي داشته است كه نسبت به آن رسيدگي 
مي شود.در چند ماه گذشته، نرخ ارز مرتب نوسان داشت 
و تا نزديك۳۳ هزار تومان هم افزايش پيدا كرد و در حال 
حاضر كاهش يافته است. همين افزايش نرخ ارز به مرز 
۳۳ هزار تومان و كاهش آن تا اين حد كه انشااهلل استمرار 
هم خواهد داشت، به اين معني است كه چقدر آن جو 
رواني و آن عوامل غير فاندامنتالي كه ما در اقتصاد داريم 
روي بحث نرخ ارز و تورم تاثيرگذار است. اين به اين معني 
نيست كه سياست هدف گذاري تورم، اشتباه بوده؛ اين 
سياست در سطح دنيا آزموده شده و كشورهاي مختلف 
به اين سمت رفته اند. وي تاكيد كرد: اين هدف گذاري 
تورمي هم كه ما داشته ايم، براي ايجاديك چشم انداز 
راجع به متغيرهاي آتي اقتصاد براي فعاالن اقتصادي 
بوده اس��ت. منتها همان گونه كه عرض كردم شرايط 
خاصي را داشتيم و اينجا اين سياست براي اولين بار اجرا 
شده و قاعدتا با افقي كه پيش روي اقتصاد ايران هست، 
چش��م انداز بهتري براي كاهش تورم به صورت پايدار 
و پايين فراهم اس��ت و بانك مركزي هم همه س��عي و 
تالشش را مي كند كه اين مسير را ادامه دهد. آن چيزي 
كه مهم است در چارچوب هدف گذاري تورم، اين است 
كه بانك مرك��زي در يك ارتباط فعال با مردم و فعاالن 
اقتصادي، عوامل انحراف را توضيح دهد و بگويد كه چه 
چيزهايي خارج از كنترل بانك مركزي بود.در دنيا هم 
راجع به مسائل برون زا اينگونه است. مثال يك دفعه شوك 
قيمت نفت اتفاق بيفتد و باعث جهش قيمت نفت در يك 
كشوري بشود، بانك مركزي آن كشوري كه واردكننده 
نفت اس��ت، در خصوص آن بخش مسووليتي ندارد و 
بيش��تر در خصوص تورم هسته پاسخگو است و البته 
راجع به تحوالت تورم توضيحات الزم را به مردم مي دهد.

خالصي نماينده ايران
در بانك جهاني شد

 وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي طي حكمي »مجتبي 
خالص��ي« را به عنوان نماينده اي��ران در بانك جهاني 
انتخاب كرد.»مجتبي خالصي« از سال ۷۹ تا ۸۷ امور 
مربوط به همكاري مش��ترك اي��ران و بانك جهاني، 
اسكاپ، اكو، برنامه عمران ملل متحد، جايكا و بسياري از 
سازمان هاي بين المللي ديگر را در قالب برنامه ها، طرح ها، 
پروژه ها، هيات هاي اعزام��ي و همچنين نحوه تامين 
مالي آنها طي دوره مديركلي دفتر مطالعات اقتصادي 
و همكاري هاي بين المللي سازمان برنامه و بودجه انجام 
داده است. وي پيش از اين رياست روابط عمومي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي را نيز بر عهده داشته است.»فرهاد 
دژپسند« همچنين در حكم ديگري »پيمان ميراب 
آس��تانه« را به س��مت رييس مركز رواب��ط عمومي و 

اطالع رساني اين وزارتخانه منصوب كرد.

رييس خزانه داري جديد امريكا 
مورد تاييد سنا قرار گرفت

سناي اياالت متحده با اكثريت آرا، جانت يلن را به عنوان 
اولين بانوي رييس خزان��ه داري تأييد كرد.به گزارش 
رويترز، روز دوشنبه جانت يلن با تأييد قاطع سنا به عنوان 
اولين بانويي كه خزان��ه داري اياالت متحده را رهبري 
مي كند، پيروز شد و به سرعت جهت همكاري با كنگره 
براي امداد ويروس كرونا، بررسي سياست تحريم هاي 
اياالت متحده و تقويت مقررات مالي شروع به كار كرد. 
مجلس سنا با ۸۴ رأي موافق در مقابل ۱۵ رأي مخالف  
صالحيت جانت يلن را براي تصدي اين سمت مورد تأييد 
قرار داد.يلن با ۷۴ س��ال سن در سال ۲۰۱۴ اولين زني 
بود كه رييس فدرال رزرو شد.كاخ سفيد در مورد زمان 
تحليف يلن اظهارنظر فوري نك��رد. وزير دارايي آلمان 
اوالف ش��ولز به يلن تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد 
كه وي بتواند در دستيابي به توافق بين المللي در مورد 
ماليات ديجيتال كمك كند.يلن در كنار كنگره در مورد 
برنامه هاي محرك ويروس كرونا ويروس و تعهدات خود 
براي س��رمايه گذاري۲ تريليون دالر در زيرساخت ها، 
پروژه هاي انرژي سبز، آموزش و تحقيقات براي تقويت 

رقابت در امريكا نقش اصلي را بازي خواهد كرد.

نظارت بر ترازنامه بانك هاي 
تجاري براي كنترل نقدينگي

بانك مركزي عزم بااليي براي مديريت سياست هاي پولي 
و بانكي از خود نشان داده است و به تازگي هم دكتر همتي، 
رييس كل اين نهاد اظهار كرده كه »بانك مركزي تمام 
توان خود را براي ايجاد تعادل در بازار ارز و تقويت ارزش 
پول ملي به كار مي گيرد.« هدفي كه نشانه هاي عملياتي 
ش��دن آن در بازار نمايان اس��ت. اما سوال اينجاست كه 
كم هزينه ترين راهكارها براي دستيابي ايران به دو هدف 
كليدي تعادل در بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي چيست؟ 
مرتضي مرتضوي، كارشناس اقتصادي گفت: به نظر مي آيد 
كم هزينه ترين روش، كنترل كردن خلق پول توس��ط 
بانك هاي تجاري و سامان بخشيدن به ترازنامه هاي بانكي 
آنها است. االن بانك هاي تجاري بي محابا اقدام به خلق 
پول مي كنند و اگر بانك مركزي مي خواهد جلوي تورم را 
بگيرد و ارزش پول ملي را تقويت كند قطعا مطمئن ترين 
روش كنترل كردن بانك هاي تجاري در خلق نقدينگي 
جديد است. مرتضوي ادامه داد: از طرف ديگر، نكته مهم 
هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي است كه متاسفانه 
ما هم اكنون با كسري بودجه اي روبرو هستيم و ابزارهاي 
مالي در جهت كنترل آن و عدم دس��ت اندازي به منابع 
بانك مركزي را نداريم و به همين خاطر سياست هاي بانك 
مركزي به طور مستقيم و صحيح نمي توانند عمل كنند.

بنابراين اگر اراده اي وجود دارد و قرار است اتفاقي بيفتد بايد 
هماهنگي بين سياست گذار پولي و مالي انجام بگيرد كه 
وقت آن هم هم اكنون است. يعني ما بايد در منابع و مصارف 
بودجه اي خودمان به نحوي عمل كنيم كه كسري بودجه 
اوال كاهش پيدا كند و ثانيا راه هاي سالمي به غير از دخالت 
بانك مركزي براي جبران كسري بودجه و استقراض از 

بانك مركزي براي تامين منابع بودجه فراهم شود.

 گعده اقتصادي  زير سايه  
بزرگ ترين ركود تاريخ 

دبيركل س��ازمان ملل متحد تاكيد كرد: اين كار بايد بر 
اساس مش��اركت كامل، فراگير و برابر براي كشورهاي 
در حال توس��عه در نهادهاي جهاني باشد. با نگاهي به 
لحظه فعلي در زمينه بهبود بيماري همه گير، دو اولويت 
را فوري مي بينم. نخست، براي دستيابي به اهداف توسعه 
پايدار به بهبودي جهاني فراگير و عادالنه نياز داريم. دوم، 
ما به يك بازيابي س��بز نياز داريم كه بتواند تغييرات آب 
و هوايي و از دس��ت دادن تنوع زيس��تي را كنترل كند. 
بهبودي همه گيري كرونا و مقابله با تغييرات آب و هوايي، 

اولويت هاي فوري در توسعه پايدار است.
 

  ائتالف براي كربن صفر 
وي با ي��ادآوري اينكه در س��ال گذش��ته اعضاي گروه 
۲۰، ۵۰ درصد بيشتر براي نجات بخش هاي مرتبط با 
سوخت فسيلي نسبت به انرژي كم كربن صرف كردند، 
اضافه كرد: هدف اصلي ما براي سال ۲۰۲۱ ايجاد ائتالفي 
جهاني براي خنثي سازي كربن است. هر كشور، شهر، 
موسسه مالي و شركتي نياز به اتخاذ برنامه هاي معتبري 
با اهداف متوسط براي انتقال به انتشار صفر كربن تا سال 
۲۰۵۰ دارد و باي��د اكنون ب��راي تصميم گيري خود در 
مسير درست، اقدام قاطع انجام دهد. هر بخش از حمل و 
نقل هوايي و كشاورزي گرفته تا حمل و نقل، كشتيراني 
و صنعت بايد وظيفه خود را انجام دهد. گوترش با اشاره 
به نشس��ت اقليمي در گالس��گو كه قرار است در آينده 
برگزار شود، گفت: براي دستيابي به كربن صفر تا سال 
۲۰۵۰، كش��ورها بايد سرعت انتش��ار و انتشار شديد 
گازهاي گلخانه اي را تا سال ۲۰۳۰ در مقايسه با سطح 
۲۰۱۰ به ميزان ۴۵ درصد كاهش دهند. وي خواستار 
سرمايه گذاري ۱۰۰ ميليارد دالري كشورهاي پيشرفته 
براي كاهش كربن و سازگاري كشورهاي در حال توسعه 
شد و افزود: ما نياز به يك تغيير شديد در سياست ها داريم. 
ما بايد يارانه هاي منحرف شده به سوخت هاي فسيلي را 
خاتمه دهيم. روي كربن هزينه تحميل كنيد و ماليات را 
نسبت به آالينده ها و كربن افزايش دهيد. به هيچ نيروگاه 
جديدي با زغال سنگ متعهد نشويد و بطور گسترده براي 
انرژي هاي تجديدپذير سرمايه گذاري كنيد، به ويژه براي 
صدها ميليون نفر كه هنوز بدون برق زندگي مي كنند. ما 
بايد »سوييچ سبز« را بزنيم. گوترش اضافه كرد: اقتصاد 
پايدار كه توسط انرژي هاي تجديدپذير هدايت مي شود، 
مشاغل جديد، زيرساخت هاي مقاوم و آينده سالم ايجاد 
مي كند و در دسترس ماست. سرمايه گذاري جهاني در 
ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير در نيمه اول سال ۲۰۲۰ 
به ۳۵ ميليارد دالر رسيده است كه ۳۱۹ درصد افزايش 
يافته و از س��رمايه گذاري براي همه س��ال ۲۰۱۹ فراتر 
رفته است، فرصت بازشده اي كه نمي توان از دست داد. 
كارشناسان مي گويند، بازسازي اقتصاد جهاني كه در اثر 
همه گيري ويروس كرونا به شدت آسيب ديده و همچنين 
رسيدن به جامعه اي با كربن صفر نيازمند همكاري هاي 

بين المللي است.

بانك رفاه كارگران در رديف
10 شركت برتر ايران قرار گرفت 

بر اس��اس اعالم نظر دبيرخانه همايش شركت هاي برتر 
ايران در سازمان مديريت صنعتي، بانك رفاه كارگران در 
رديف ۱۰ شركت برتر ايران قرار گرفت. به گزارش روابط 
عمومي بانك رفاه كارگران، در رتبه بندي ش��ركت هاي 
برتر ايران در س��ال ۱۳۹۹، بانك رفاه كارگران بر اس��اس 
اعالم نظر دبيرخانه همايش ش��ركت هاي برتر ايران در 
سازمان مديريت صنعتي، توانست با كسب رتبه ۷ از نظر 
 شاخص فروش، در رديف ۱۰ شركت برتر ايران قرار گيرد. 

بر اساس اين گزارش، رتبه بندي امسال همانند سال هاي 
گذش��ته، فقط بر اس��اس ش��اخص فروش و با بررسي 
صورت هاي مالي سال ۱۳۹۸ شركت ها انجام شده است 
كه بانك رفاه كارگران موفق شد با كسب رتبه ۷ در رديف 

۱۰ شركت برتر كشور قرار گيرد. 

تاكيد دادستان كل و بانك مركزي در برخورد با سوءاستفاده كنندگان از منابع بانكي 

صعود جهاني دالر با انتخاب وزير خزانه داري جديد امريكا

معوقات بانكي غالبًا براي گذشته است

كاهش قيمت دالر با اميدواري نسبت به صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

قيمت دالر در روزهاي گذشته با توجه به افزايش اميدواري 
در زمينه صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي كاهشي 
شده اس��ت. هفته گذش��ته نيز رييس كل بانك مركزي 
اعالم كرد: ايران توانسته گشايش هايي در فروش نفت داشته 
باشد. قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل 
با كاهش همراه شده است؛ از جمله داليل نوسان در بازار 
طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ 
قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند. با اعالم هر اونس طالي 
جهاني به قيم��ت ۱۸۵۵ دالر و كاهش قيمت دالر آزاد به 
قيمت ۲۳۲۷۰ تومان، قيمت طال و سكه كاهش يافت و 
سكه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۴۴۰ هزار، سكه طرح قديم 
۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار، نيم سكه ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار، 
ربع سكه ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار و سكه گرمي ۲ ميليون و 
۲۸۰ هزار، مظنه مثقال طال ۴ ميليون و ۵۱۲ هزار، هر گرم 
طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۴۱ هزار تومان معامله شد.  در 
س��اعات صبح قيمت دالر ۲۳۱۵۰، ي��ورو ۲۷۸۰۰، پوند 
۳۱۲۰۰، درهم ۶۴۵۰ تومان، لير ۳۲۰۰، يوان ۳۶۰۰ تومان 
معامله شد و در ظهر سه شنبه نيز قيمت دالر ۲۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان، قيمت يورو ۲۸ ه��زار و ۳۰۰ تومان و درهم امارات 
۶ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم شده است.در صرافي هاي بانكي 
نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش يافته 
است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲۲ هزار و ۹۷۰ 
تومان و قيمت خري��د دالر از مردم ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۷ هزار و 
۹۰۰ تومان و قيمت خريديورو نيز ۲۶ هزار و ۴۱۰ تومان 
اعالم شده است. قيمت خريد هر دالر ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز۲۶ هزار و ۴۱۰ تومان اعالم ش��د، 
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي۲۲ هزار 
و ۲۶۷ تومان و قيمت فروش آن ۲۲ هزار و ۴۹۰ تومان بود.

عالوه براين نرخ خريديورو در اين بازار ۲۶ هزار و ۹۳۴ تومان 
و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۲۰۳ تومان اعالم شد.

براس��اس اين گزارش در س��امانه نيما در روز معامالتي 
دوش��نبه، هر دالر ۲۲ ه��زار و ۶۲۷ تومان به فروش رفت 
و يورو نيز بدون س��فارش بود. همچنين در س��امانه سنا 
دوشنبه، حواله يورو به قيمت۲۸ هزار و ۷۶۶ تومان معامله 
شد و همچنين حواله دالر به قيمت۲۲ هزار و ۸۵۸ تومان 

معامله شد.

     كاهش ۳۶0 هزارتوماني قيمت سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديدبا كاهش ۳۶۰ 
هزار توماني۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
معامله شد. از سه شنبه هفته گذشته )۳۰ دي ماه( قيمت 
سكه تاكنون با باقي ماندن در كانال ۱۰ ميليون توماني، هر 

روز با افزايش يا كاهش روبرو شده است.
بررسي ها نشان مي دهد هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال 

متاثر از بازار ارز روند كاهشي داشته و سير نزولي قيمت ارز 
روي بازار طال موثر بود.همچنين افزايش قيمت انس جهاني 
طال باعث شده تا قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ 
دالر با رشدي نسبي همراه شود. اين در شرايطي است كه 
كارشناسان افت بيشتر انس جهاني طال در هفته هاي آينده 
را پيش بيني كرده اند. كاهش ريسك هاي بين المللي پس از 
پذيرش شكست دونالد ترامپ و معرفي جو بايدن به عنوان 
رييس جمهوري قانوني امريكا نيز بر اين روند تاثيرگذار بوده 
است. عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكسن كرونا 
و بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال 

از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش يابد.
محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره 
مهم ترين اقدامات بانك مركزي براي ادامه روند رو به كاهش 
نرخ ارز گفت: در كنار سياست هايي كه بانك مركزي انجام 
مي دهد، چند نكته مهم ديگر هم وجود دارد كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد.در كنار اقدامات بانك مركزي براي ادامه 
روند كاهشي نرخ ارز، كنترل بازارهاي غيررسمي، حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني، تقويت ساير بازارها و هماهنگي در دولت 
را مورد تاكيد قرار داد. وي درباره اين نكات چنين توضيح 
داد: كنترل بازارهاي غيررسمي اولين نكته مورد اشاره است 
زيرا نقش بسزايي در متشنج كردن بازار و صعود قيمت ارز 
دارد و تا زماني كه مساله مورد اشاره چه در فضاي مجازي 
كه اكثرا فعاليت مي كنند و چه در فضاي غيرمجازي مورد 
كنترل قرار نگيرد، اين احتمال وجود دارد كه در هر زماني 
سياست هاي در نظر گرفته شده با مشكل روبرو شود. اين 
عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس اضافه كرد: نكته 
دوم اين است كه بانك مركزي در حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
به كمك مجلس  آيد زيرا اين كار بار زيادي را از دوش دولت 
به عنوان يك تقاضا كننده بزرگ كه حداقل براي سال آينده 
دولت ۸ ميليارد دالرتقاضاي ارز خواهد داشت، برمي دارد. 
بنابراين اين كار مي تواند در كاهش نرخ ارز موثر واقع شود. 
زنگنه در اين رابطه اظهار داشت: تقويت ساير بازارها مانند 
سرمايه يا تعديل نرخ سپرده هاي بانكي بايد موردتوجه قرار 
گيرد. به اين معنا كه پول هاي سرگردان و نقدينگي از بازار 
ارز به سمت اين بازارها سوق داده شود زيرا چنانچه نقدينگي 
بنا به هر دليلي سمت بازار ارز حركت كند مانند سيلي است 
كه تمام تدابير اتخاذ شده در اين مسير حتي سدها را هم 
تخريب مي كند و مجدد دالر افزايش قيمت پيدا خواهد كرد. 
وي آخرين نكته در اين خصوص را چنين بيان كرد: بخش 
عمده اي از تحوالت نرخ ارز در بازار در اختياربانك مركزي 
نيست و ساير وزارتخانه هاي اقتصادي دولت در اين زمينه 
نقش دارند، بنابراي��ن بايد اعضاي دولت در اظهارنظرها و 
اعمال سياست ها هماهنگي بيش��تري داشته باشند. در 
حقيقت بانك مركزي بسياري از اوقات چوب سياست هاي 
ساير دستگاه هاي كشور را مي خورد، بنابراين گروه اقتصادي 

دولت بايد منسجم تر حركت كند.
اين نماينده مجلس در ادامه افزود: قطعا هر تصميمي كه 
وزارت صمت برفرض در حوزه صادرات فوالد و تثبيت نرخ 
آن يا وزارت كشاورزي در حوزه نهاده هاي دامي اخذ كند در 
نرخ اثر موثر واقع خواهد شد. بنابراين بايد كارگروه ويژه اي 

در حوزه ارز تشكيل شود كه تمامي سياست ها و تصميمات 
اجرايي را رصد كند. به عبارتي ديگر تمام مجموعه هماهنگ 
با مديريت بانك مركزي بحث صيانت از پول ملي و حفظ 
قيمت دالر را به مديريت درآورد. زنگنه در رابطه با مهم ترين 
دستاورد تخليه حباب نرخ ارز براي اقتصاد كشور ابراز كرد: 
بدون ش��ك كاهش نرخ يا تخليه حباب ارزي در كاهش 
تورم، انتظارات ناش��ي از آن و تقويت پول ملي نقش دارد، 
منتها بايد مراقبت شود، چراكه همچنان كه صعود يك باره 
قيمت ارز مي تواند بخشي از جامعه را دچار مشكل و تهديد 
كند، انتخاب سياست هايي كه به طور ناگهاني و بدون آماده 
كردن زيرساخت ها و هشدارهاي الزم نرخ ارز را از يك حد 
متعادل پايين تر آورد و در يك حد نامتعارفي قرار دهد هم 
بخش هاي ديگري از اقتصاد را دچار مشكل مي كند. اين 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه در ادامه يادآور شد: نياز 
است تا با يك حركت معقول و فراهم ساختن زيرساخت هاي 
الزم به خصوص در بخش صنعت اين كارانجام شود زيرا 
زمزمه پايين آمدن نرخ ارز در چند هفته گذشته با توجه 
به نقل قول رييس جمهور به ش��دت بازار سرمايه را دچار 
تش��نج كرد و بازار يك هفته اي ب��ه وضعيت قرمز تبديل 
شد.  وي در اين خصوص بيان كرد: تصميمات بايد در يك 
اتاق فكر با فرماندهي متمركز اخذ شود وگرنه اين احتمال 
وجود دارد كه بانك مركزي در كاهش نرخ ارز موفق باشد، 
ولي يك باره به بازار س��رمايه آسيب وارد  آيد كه در نتيجه 
پول هاي نقدينگي آن به سمت بازارهاي موازي يعني ارز 

و طال خواهد رفت.

     دالر تا كجا مي تواند پايين برود؟
با وجود حماي��ت وزير خزانه داري جديد امريكا از تقويت 
دالر به نظر مي رسد وي كار سختي براي تحقق اين هدف 
داشته باشد. به گزارش اس��پوتنيك، هرچند با آغاز روند 
واكسيناسيون عمومي چشم انداز اقتصادي امريكا بهتر از 
گذشته به نظر مي رس��د اما كسري بودجه شديد دولت و 
وادار شدن بانك مركزي امريكا به تزريق سنگين نقدينگي 
احتماال بدان معنا خواهد بود كه كار دالر براي احيا دشوار 
خواهد بود. ارزش دالر در سال ۲۰۲۰ در مقابل بسياري از 
ارزهاي مهم به يكي از كمترين سطوح خود در چند سال 
اخير رسيد و با روي كار آمدن ژانت يلن به عنوان وزير خزانه 
داري امريكا اين سوال مطرح مي شود كه روند نزولي دالر تا 
كجا ادامه پيدا خواهد كرد.  در سال ۲۰۲۰ تمام تالش دولت، 
كنگره و بانك مركزي امريكا در آن بود كه بتوانند جلوي 
كاهش بيش از پيش قدرت خريد شهروندان امريكايي را 
بگيرند و روند احياي اقتصاد و بازگشت شرايط به وضعيت 
قبل از آغاز كرونا را فراهم كنند. دالر طي سال ۲۰۲۰ بيش از 
۵.۵ درصد ارزش خود مقابل شش ارز مهم جهاني را از دست 
داد و دالر در برابر اشتياق بانك مركزي امريكا به تزريق هرچه 
بيشتر نقدينگي بي دفاع ماند. افزايش نگراني از پيامدهاي 
تزريق وسيع نقدينگي باعث شد نوسان در بازار ارز تشديد 

و دالر به عقب رانده شود. 
كيت جوكس مدير بخش ارزي در بانك سوس��يت ژنرال 
فرانسه گفت: به زبان ساده دليل اصلي ريزش دالر اين بود 

كه نمي شد قيمت دالر را در سطح قبلي كه از نظر بازار بسيار 
باال بود حفظ كرد. دالر هنوز هم به نظر بيش از چيزي كه 
واقعا مي ارزد در بازار قيمت دارد و بنابراين پيش بيني من آن 
است كه بايد منتظر كاهش بيشتر ارزش آن مقابل ارزهاي 
مهم باش��يم.  پس از روي كار آم��دن دولت بايدن و وعده 
دموكرات ها به افزايش مخارج براي احياي اقتصاد، بسياري 
از كارشناسان ارزي هشدار داده اند كه اين روند به معناي 
ريزش بيشتر ارزش دالر خواهد بود. بانك مركزي و دولت 
امريكا اكنون در مجموع چيزي حدود شش تريليون دالر به 
اشكال مختلف به اقتصاد تزريق كرده اند و در سناريو بدبينانه 
پيش بيني مي شود دالر يك پنجم ديگر از ارزش خود مقابل 

ارزهاي مهم را تا پايان امسال از دست بدهد. 

     صعود جهاني دالر با انتخاب يلن
وزير خزانه داري جديد امريكا

ارزش دالر مقابل بسياري از ارزهاي معتبر افزايش يافت.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز با ۰.۱۴ درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته آن در سطح ۹۰.۳۴ واحد بسته 
شد. وال استريت ژورنال به نقل از نزديكان خانم يلن گفته 
است كه رييس سابق فدرال رزرو در دوره رياست جمهوري 
ترامپ در باوري كامال متضاد با دونالد ترامپ عقيده دارد 
كه نبايد اجازه داد دالر بيش از حد تضعيف شود. ترامپ در 
دوران رياست جمهوري خود بارها و بارها از برخي از مديران 
بانك مركزي امريكا به دليل مقاومتشان در تضعيف دالر 
انتقاد كرده و آن را عاملي براي ايجاد مزيتي رقابتي براي 
رقباي اين كش��ور از جمله اتحاديه اروپا و چين دانس��ته 
بود.  برخي خبرها حاكي از آن اس��ت كه جو بايدن خود را 
آماده رونمايي از يك بسته عظيم۱.۹ تريليون دالري براي 
كاستن از تبعات اقتصادي ويروس كرونا مي كند. آن طور 
كه تاكنون از جزييات اين بسته افشا شده، قرار است به هر 
خانوار امريكايي۱۴۰۰ دالر به صورت نقدي پرداخت شود 
و كمك هايي براي حمايت از اقليت ها نيز در نظر گرفته شده 
است. به گفته برايان ديس مشاور اقتصادي بايدن بالفاصله 
پس از روي كار آمدن دولت جديد، بايدن به كنگره فشار 
خواهد آورد تا اين بسته تصويب و اجرايي شود. البته با توجه 
به اكثريت دموكرات ها انتظار نمي رود كار بايدن براي جلب 
موافقت كنگره سخت باشد.  كيت جوكيس- استراتژيست 
ارزي بانك سوسيت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر معامله 
گران ارزش فعلي دالر بيش از حدي است كه بايد باشد و 
براي همين فكر مي كنم روزهاي بد دالر ادامه دارد. بازارها 
به آن چه در حوزه سياست گذاري پولي رخ مي دهد واكنش 
نش��ان مي دهند و با وضعيت فعلي فشار زيادي روي دالر 
است. در مقايسه با ماه هاي ابتدايي سال جذابيت دالر براي 
بسياري از معامله گران كاهش پيدا كرده است. اصل ريزش 
دالر اين بود كه نمي شد قيمت دالر را در سطح قبلي كه از 
نظر بازار بسيار باال بود حفظ كرد. دالر هنوز هم به نظر بيش 
از چيزي كه واقعا مي ارزد در ب��ازار قيمت دارد و بنابراين 
پيش بيني من آن است كه بايد منتظر كاهش بيشتر ارزش 

آن مقابل ارزهاي مهم باشيم. 



بازار سرمايه طي يك سال و نيم گذشته با استقبال زيادي از 
سوي سرمايه گذاران مواجه شد و شاخص بورس در تابستان 
سال جاري، ركوردشكني كرد. بسياري از سرمايه گذاران 
خرد، سرمايه هاي خود را وارد بازار سهام كرده و به دنبال 
تبليغات بسياري كه از سوي مسووالن و به ويژه مسووالن 
دولتي صورت گرفته بود، به فعاليت در بورس ترغيب شدند.

هفته گذشته بود كه حسن قاليباف اصل در نامه اي استعفاي 
خود را به وزير اقتصاد و امور دارايي اعالم كرد. در بخشي از 
اين نامه آماده است: الزم به ذكر است كه بنده درسخت ترين 
شرايط كه مردم دعوت عمومي به بازار سرمايه شده بودند 
آزاد سازي سهام عدالت و فروش صندوق هاي سهام دولتي 
ETF ها در بورس در حال انجام بود اين وظيفه خطير را به 
عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دش��وارترين 
شرايط به دنبال توسعه بازار، تامين مالي، ابزار ها و نهاد هاي 
مالي بودم كه در كمترين زمان بزرگ ترين كار ها در بازار 
سرمايه انجام گرديد، ولي متاسفانه به واسطه اقدام سياسي 
و ورود غير حرفه اي و بيش از حد اش��خاص و مسووالن به 
مباحث بازار سرمايه و بروز افت و خيز شديد شاخص كل 

بورس تهران هيچ وقت ديده نشد.
تعادل در گزارش پيشين خود با تيتر »ماندن يا رفتن« نيز 
حواشي اين استعفا را بررسي كرده بود اما؛ تنها مورد عيان 
را مي توان مشكالت عميق بازار سرمايه و عدم توجه كامل 
وزير اقتصاد به اين بازار دانست و انتخاب شدن معاون وزير 
اقتصاد نيز به عنوان رييس سازمان بورس كمي تعجب آور 
است زيرا؛ مديران پيشين اين سازمان سابقه بورسي فراواني 
داشته اند و انتخاب فردي كه در مقايسه با مديران پيشين 
تجربه كمت��ري دارد در اين وضعيت بورس كمي عجيب 
است. قاليباف در موقعيت دشوار آزادسازي سهام عدالت و 
فروش صندوق هاي سهام دولتي )ETF( و در شرايط صعود 
بازار به عنوان س��كاندار وارد اين سازمان شد و پس از گذر 
چندماه با نزول بازار و دخالت هاي مكرر تمامي مسووالن رده 
پايين و باال از اين بازار خارج شد تا جاي خود را به محمدعلي 
دهقان دهنوي، معاون وزير اقتصاد در وزارت امور اقتصادي و 
دارايي دهد. دهقان دهنوي روز گذشته توسط شوراي عالي 
بورس، جايگزين حسن قاليباف اصل شد و اين مسوول به 
عضويت شوراي عالي بورس درآمد و در جلسه آتي شورا، 
به طور رسمي، رياست س��ازمان بورس و اوراق بهادار را بر 

عهده خواهد گرفت.

  رييس جديد سازمان بورس كيست؟
محمدعل��ي دهقان دهن��وي داراي دكت��راي علوم 
اقتصادي از دانش��گاه تربيت مدرس است، همچنين 
پيش از اين عضو هيات مديره بانك مس��كن بود و هم 
اكنون به عن��وان معاون وزير اقتص��اد در وزارت امور 
اقتصادي و دارايي مشغول به فعاليت است. اين عضو 
جديد شوراي عالي بورس عضويت در هيات علمي گروه 
مالي و بانكداري دانشگاه عالمه طباطبايي و معاونت 
آموزشي موسس��ه عالي آموزش بانكداري ايران را در 

سوابق كاري خود دارد .
اگر كم��ي رزومه اين عضو جديد ش��وراي عالي بورس را 
بررسي كنيم به يك رزومه كامال درخشان در حوزه بانكي 
برخورد مي كنيم و در نهايت بورس تنها بخشي كوچك از 

رزومه اين مدير را تشكيل مي دهد و به همين علت بررسي 
كارايي دهقان دهنوي كمي سخت است. وضعيت بورس 
بسيار عجيب است و سهامداران نسبت به اين بازار بي اعتماد 
هستند و مهم ترين كاري كه وي مي تواند در آغاز رياست 
خود انجام دهد، اعتماد س��ازي سرمايه گذاران نسبت به 

بورس است.
بورس يك بازار بس��يار بزرگ و عجيب است و اگر مديري 
نتواند به طور كامل بر روي تمامي حوزه ها تسلط پيدا كند 
ماحاصل آن س��قوط دوباره بورس و از بين رفتن سرمايه 

سهامداران است.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه درگفت وگو با تعادل در 
خصوص رياست جديد س��ازمان بورس مي گويد: آقاي 
دهقان دهنوي رزومه ش��فاف و روشني دارد اما؛ باتوجه 

به بررس��ي رزومه وي نمي توان گفت مديريت بورس را 
هم درخشان همانند رزومه خود خواهد كرد. البته به جز 
عملكرد اين مدير كه بنابر احتمال باال مثبت خواهد بود، 
سرمايه گذاران بورسي نيز نقش مهمي دارند. باتوجه به 
دعوت مردم به بورس و آزادس��ازي سهام عدالت بيشتر 
جمعيت كشور در بورس فعال هس��تند و اين قشر بايد 
پذيراي مدير جديد باش��ند اينكه مديري از بدنه دولت 
انتخاب ش��ده؛ براي بسياري از س��رمايه گذاران بورسي 
خوش آيند نيست و احتمال مي رود روزجاري بازار با روند 
نزولي و يا نوسان مواجه شود. در جمع بندي بايد بگوييم 
اين انتخاب درست بود اما؛ هوشمندانه نبود و ممكن است 
شاهد اتفاقات متعدد از نزول وصعود شاخص تا فعاليت 

در فضاي مجازي و اين موارد باشيم.
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رخت سرخ 
بر تن تاالر شيشه اي بورس

طي روز گذشته شاخص كل بورس پس از افت ۲۰هزار 
و ۹۴۸واح��دي معادل با ۱/۷ درص��دي در ارتفاع يك 
ميليون و ۲۱۴هزار واحد قرار گرفت و همچنين شاخص 
كل هم وزن با كاهش ۱/۲ درصدي مواجه ش��د. امروز 
افزايش س��هام حقيقي ها در ۵۲نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در ۲۳۴نم��اد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۲۶۰ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم هزار و ۳۰۰ميليارد 
تومان بود. براساس معامالت امروز بيش از هشت ميليارد 
و ۹۵۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۱۰۸ هزار و ۱۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با پنج هزار و ۵۶۵ واحد كاهش 
به ۴۲۶ هزار و ۸۶۴ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با س��ه هزار و ۶۴۰ واحد افت به ۲۷۹ هزار و ۱۸۰ واحد 
رسيدند. شاخص بازار اول ۱۴ هزار و ۸۰۶ واحد و شاخص 
بازار دوم ۴۴ هزار و ۱۸۷ واحد كاهش داشتند. عالوه بر 
اين در بين تمامي نمادها، نماد »پااليش نفت اصفهان« 
با ۵۷۳ واح��د، »پااليش نفت تهران« ب��ا ۴۵۲ واحد، 
»توسعه معادن و فلزات« با ۳۵۸ واحد، »پااليش نفت 
تبريز« با ۲۷۶ واحد، »توليدي فوالد سپيد فراب كوير« 
با ۲۶۰ واحد، »فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش« با 
۲۳۵ واحد، »پتروشيمي خارك« با ۱۹۱ واحد و »نفت 
بهران« با ۱۷۳ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
بورس داش��تند. همچنين نماد »صنايع پتروشيمي 
خليج فارس« با دو هزار و ۶۷۰ احد، »ملي صنايع مس 
ايران« با يك هزار و ۷۶۰ واحد، »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي« با يك هزار و ۲۸۷ واحد، »نفت و گاز 
پتروشيمي تامين« با ۹۶۳ واحد، »مخابرات ايران« با 
۶۹۴ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با ۶۵۴ واحد، 
»گسترش نفت و گاز پارس��يان« با ۶۳۱ واحد، »ايران 
خودرو« با ۶۰۶ واحد، »س��رمايه گذاري غدير« با ۵۴۳ 
واحد و »فوالد مباركه اصفهان« با ۵۲۵ واحدبا تاثير منفي 
بر شاخص همراه بودند. برپايه اين گزارش روز گذشته 
نماد »پااليش نفت اصفهان«، »پااليش نفت تهران«، 
»شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي«، »فوالد 
خوزستان«، »فوالد مباركه اصفهان«، »پااليش نفت 
بندرعباس« و »ايران خودرو« درگروه نمادهاي پربيننده 
قرار داشتند. »گروه فرآورده نفتي« هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
يك ميليارد و ۳۶۰ ميليون برگه سهم به ارزش ۱۶ هزار 

و ۸۷۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.
 وضعيت فرابورس

شاخص فرابورس نيز بيش از ۳۰۷ واحد كاهش داشت 
و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۸۹۴ واحد ثابت ماند همچنين 
در اين ب��ازار يك ميلي��ارد و ۷۷۱ هزار برگه س��هم به 
ارزش ۴۶ هزار و ۷۹۶ ميليارد ريال داد و س��تد شد. روز 
گذشته نمادهاي »بهمن ديزل«، »پتروشيمي غدير«، 
»كلر پارس«، »تجارت الكترونيك پارس��يان كيش«، 
»فرآورده هاي غذايي و قن��د چهارمحال«، »توليدي و 
خدمات صنايع نسوز توكا« و »مجتمع توليد گوشت مرغ 
ماهان« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند. 
نمادهاي »پليمر آريا ساس��ول«، »سرمايه گذاري صبا 
تامين«، »ذوب آهن اصفهان«، »پتروشيمي زاگرس«، 
»پتروش��يمي مارون«، »فوالد هرم��زگان جنوب« و 
»پتروشيمي تندگويان« با تاثير منفي بر شاخص بورس 
همراه بودند. همچنين ارزش سهام عدالت درمقايسه با 
روز گذشته، ۱.۳ درصد معادل با ۱۱۴هزار تومان كاهش 
يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني 
سهام عدالت به ترتيب به ۸ ميليون و ۴۵۰هزار تومان و ۱۵ 
ميليون و ۹۲۸هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 

عدالت به ۵ ميليون و ۷۰هزار تومان رسيده است.
  پيش بيني ها راجع به بورس چه مي گويند؟

امير سيدي، كارشناش بازار سرمايه با بيان اينكه بازار 
سرمايه از دو س��ال گذشته و ابتداي سال ٩٧ وارد مدار 
صعودي ش��د، افزود: در نيمه نخست س��ال ٩٩ روند 
صعودي بازار شتاب بيشتري به خود گرفت و به صعود 
استثنايي در طول تاريخ بازار سرمايه دست پيدا كرد. وي 
با اشاره به اينكه بعد از رشدي كه شاخص بورس تجربه 
كرد، ش��اهد ورود يك موج نزولي به معامالت اين بازار 
بوديم، مي گويد: اين موضوع ناش��ي از عوامل و داليلي 
متعدد بود اما هميش��ه زماني كه بازار به روند صعودي 
پرشتابي دست پيدا مي كند اصالحي كه بعد از آن در 
معامالت بازار ايجاد مي ش��ود طبيعي خواهد بود. بازار 
در چند وقت اخير در سهام بسياري از شركت ها اصالح 
خوبي را تجربه كرده و در وضعيت فعلي به قيمتي جذاب 
در خريد و معامالت رسيده است. به طور معمول هميشه 
بازار سرمايه به صورت كالسيك قبل از شروع سال جديد 
تا خرداد ماه سال بعد كه فصل مجامع شركت ها است و 
سودي را بين سهامداران تقسيم مي كند روند صعودي 
را تجربه خواهد كرد. وي تاكيد مي كند: امسال موقعيت 
بازار به دلي��ل انتخابات متفاوت اس��ت و زمينه ايجاد 
تالطم در بازار ممكن است افزايش يابد، صحبت هاي 
انجام شده در زمينه اقتصاد سياسي مي تواند به صورت 
كوتاه مدت بر روند بازار تاثيرگذار باشند. سيدي اظهار 
مي كند: براي افرادي كه قادر به شناسايي سهام خوب 
شركت ها باشند بازار به نسبت متعادل و رو به مثبتي را 
مي توان در برخي از صنايع و از ماه بهمن تا خرداد ماه كه 
آغاز انتخابات رياس��ت جمهوري است را انتظار داشته 
باشيم. اين كارشناس بازار سرمايه مي گويد: سهامداران 
نبايد در بازار در انتظار روند صعودي يا نزولي شاخص 
بورس به صورت مداوم باشند اما از اين به بعد در برخي 
از صنايع چنين توجبهي وجود دارد كه بازار را به مدار 
صعودي بازگردانن��د. وي اضافه كرد: اكنون توصيه ما 
به سهامداران خرد اين است تا منابعي را كه قرار است 
در بورس س��رمايه گذاري كنند به طور حتم از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري وارد اين بازار كنند، زيرا اين 
صندوق ها به واسطه مديران صندوق ها نسبت به وضعيت 
بازار آگاهي دارند و مي توانند سهامي را كه داراي موقعيت 
مناسب براي سرمايه گذاري و مستعد رشد هستند را 

انتخاب كنند. 

دستور العمل تشكيل شركت 
سهامي عام پروژه تصويب شد

علي بيگ زاده مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و 
اوراق بهادار، از تصويب اين دستورالعمل در جلسه هيات 
مديره سازمان خبر داد و گفت: دستورالعمل تشكيل 
شركت س��هامي عام پروژه، با هدف تقويت بازار اوليه و 
هدايت نقدينگي به پروژه هاي داراي توجيه اقتصادي 
به تصويب رسيده اس��ت.علي بيگ زاده اظهار داشت: 
شركت پروژه شركتي است كه به شكل سهامي عام و 
با مكانيزم پذيره نويسي عمومي و به منظور تكميل و 
بهره برداري از پروژه هاي كالن اقتصادي كه داراي توجيه 
فني و اقتصادي است تش��كيل خواهد شد. وي افزود: 
سرمايه شركت حداقل هزار ميليارد تومان خواهد بود 
و موسسين آن حداقل بايد ۵۰ درصد سرمايه شركت را 
به شكل نقدي و غير نقدي تعهد كنند. مدير نظارت بر 
بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: آورده 
غير نقد مي تواند حداكثر ۳۰ درصد س��رمايه شركت 
مش��تمل بر پروژه و ملحقات آن و دارايي نقد ش��ونده 
مانند اوراق با درآمد ثابت و س��هام شركتهاي پذيرفته 
شده باشد؛ دارايي نقد شونده بايد در طول اجراي پروژه 
صرف تامين مالي پروژه ش��ود و تمام اين انتقال ها نيز 
به ارزش كارشناسي انجام خواهد شد. بيگ زاده ادامه 
داد: موضوع فعاليت موسسين، بايد در راستاي شركت 
پروژه باشد يا سرمايه گذاري عمده اي در رابطه با موضوع 
تاسيس داشته باشند و الزام دارد تا زمان اتمام پروژه در 
شركت حضور داشته باشند و تضاميني از جمله قسمتي 
از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندي اعالمي در 
وثيقه بورس مربوطه قرار مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: 
اين شكل تاسيس در صورتي كه منجر به تامين مالي 
پروژه هاي داراي توجيه شود، مي تواند ضمن كمك به 
توسعه كشور موجبات رونق توليد و اشتغال را در راستاي 

اقتصاد مقاوتي فراهم آورد.

قيمت گذاري دستوري منافع 
سهامداران را زير سوال مي برد؟

علي سعيدي، عضو سابق هيات مديره سازمان بورس 
درگفت وگو با ايسنا با بيان اينكه اگر خصوصي سازي 
شركت ها را به رس��ميت ش��ناخته ايم، هيچ نهاد يا 
مسوولي مجاز نيس��ت با اقدامات و تصميمات خود، 
مس��ير فعاليت ش��ركت ها را ناهموار كن��د و منافع 
سهامداران آنها را به خطر بيندازد، اظهار كرد: با توجه 
به استقبال عمومي از بازار سهام بايد توجه كرد كه هر 
نوع دخالت دس��توري در قيمت  محصول شركت ها، 
منافع هزاران يا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثير 
قرار مي دهد. وي با تاكي��د بر اينكه بورس كاال، اخيراً 
س��عي كرده در قبال مداخالت دولت و قيمت گذاري 
دستوري مقاومت كند، توضيح داد: زيرا اين بورس، تابع 
سازمان بورس است و بايد عملكردش را طبق قوانين 
و مقررات بورسي تنظيم كند. نتيجه مداخالت از يك 
سو و مقاومت ها از سوي ديگر، ايجاد تضادهايي در فاز 
اجرايي اس��ت زيرا گاهي اين مكانيزم هاي دستوري، 
تصميم گيري حرفه اي مديران پايبند به قوانين بورسي 
را دچار اختالل در تصميم گيري مي كند. س��عيدي 
با تاكيد بر اينكه ورود دول��ت به بحث قيمت گذاري 
كاالها در بورس تبعات بسيار زيادي دارد، اظهار كرد: 
جداي از سابقه طوالني اين رويكرد در اقتصاد كشور، 
آخرين موج اقدامات دستوري از سال گذشته شروع 
ش��د و با اصرار و مصوب��ات وزارت صمت، قيمت ها به 
شكل دستوري در بورس پايين آورده شد با اين اميد 
كه كاالي نهايي ارزان تر به دست مصرف كننده برسد؛ 
اين اتفاق حدود ۴۰ روز طول كشيد. بعد متوجه شدند 
كه اين ارزان فروش��ي، تأثيري روي قيمت هاي بازار 
ندارد بنابراين دوباره به شركت هاي فوالدساز دستور 
دادند كه محصوالت را با نرخ واقعي عرضه كنند؛ ضمنًا 
از خريداران مابه التفاوت كاالي فروخته ش��ده در آن 
۴۰ روز را نيز بگيرند. س��عيدي ادامه داد: حداقل يك 
بررسي حقوقي اوليه نسبت به اين نامه نگاري ها بايد 
انجام مي شد كه متأسفانه، اقدامي انجام نشد. گرچه، 
معاون وقت وزير كه بر نرخ گذاري دس��توري تاكيد 
داشت، اس��تعفا داد و رفت ولي هنوز آثار حقوقي اين 
اقدام بر روي هيات داوري قانون بازار اوراق بهادار وجود 
دارد و اختالفاتي كه آن تصميم شكل داد و زيان هاي 
عجيبي كه آن تصميم براي شركت هاي فوالدي به بار 
آورد، هنوز تبعاتي در بازار دارد. وي افزود: نهايتًا زيان 
اين تصميم هاي نادرست به ش��ركت هاي فوالدي و 
مردمي كه در بورس سهام اين شركت ها را در اختيار 
دارند و جمعيت زيادي از س��هامداران عدالت؛ رسيد. 
س��عيدي با تأكيد بر اينكه اين اتفاق، بارها در بورس 
تكرار شده اس��ت، توضيح داد: در اوايل دولت تدبير و 
اميد يعني سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراك پتروشيمي 
همين اتفاقات افتاد و سهامداران زيادي را متضرر كرد. 
واقعيت اين اس��ت كه اين تصميمات هيچ كدام تأثير 
مثبت اقتصادي ندارد.باوجود تجربه هاي متعدد در اين 
زمينه دوباره در مورد خوراك شركت هاي پااليشگاهي 

تصميمات مشابهي گرفته شد.
وي افزود: به هرحال، دولت اين واقعيت را بايد بپذيرد 
كه اگر خصوصي س��ازي اين شركت ها را به رسميت 
شناخته به الزامات قانوني خصوصي سازي هم بايد تن 
دهد. بنابراين، اگر نهاد يا مسوولي، خصوصي سازي ها 
را قبول ندارد، مجاز نيست با اقدامات و تصميمات خود، 
مسير فعاليت اين ش��ركت ها را ناهموار كند و منافع 
سهامداران آنها را به مخاطره اندازد. بنابراين، وقتي اين 
شركت ها به بورس مي آيند، نبايد دخالت دولتي ها در 
بازار از طريق باال و پايين كردن هاي دستوري قيمت 
توليدات شركت ها انجام شود زيرا هر كاهش و افزايش 
دستوري قيمت ها، مي تواند، منافع هزاران يا چند صد 

هزار سهامدار را تحت تأثير قرار مي دهد.
س��عيدي تاكيد كرد: درواقع، به رس��ميت شناختن 
مكانيزم كش��ف قيمت  رقابتي و واقع بينانه در بازار، از 
الزامات بسيار مهم خصوصي سازي است كه مسووالن 
دولتي ، بايد آن را مراعات كنند، وگرنه، همه مزيت هاي 
پيش بيني شده براي خصوصي س��ازي، درنهايت، به 

باد مي رود.

سكاندار جديد سازمان بورس انتخاب شد

ساز ناكوك برخي از سهامداران نسبت به معامالت بازار سرمايه

مشكالتعميقبازارسرمايهحلميشود؟

بي اعتمادي به بورس بيش از پيش شد
گروه بورس|

تقريبا چندماهي مي شود كه وضعيت بورس بر هم خورده و 
هرازگاهي يك مقام مسوول درخصوص اين بازار به ارايه نظر 
مي پردازند اما؛ با اين ارايه نظرها وضعيت بازار تغييري نداشته 
و تنها روز به روز شاهد وضعيت وخيم تر در اين بازار هستيم. 
حال اگر وضعيت بازارسرمايه را بررسي كنيم متوجه نزول 
شاخص هم وزن مي شويم كه نزول اين شاخص مي تواند 
وضعيت بازار را برهم بزند و روز به روز شاهد وضعيت ناگواري 
در بورس باشيم. در روز گذشته بازار شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران ۱/۷ درصد افت داشت، شاخص هم وزن نيز ۱/۲ 

درصد افت كرد.
يك��ي از موضوعاتي كه در دادوس��تدهاي اي��ن روزهاي 
معامله گران به وضوح ديده مي ش��ود ترديد هم در زمين 
خريد و هم فروش سهام است. در اين خصوص مي توان به 
تقابل ديدگاه ها اشاره كرد. برخي از كارشناسان بازار معتقدند 
اصالح شاخص س��هام هنوز به اتمام نرسيده و رشد هاي 
روزهاي گذشته ساختگي و در جهت جلب نظر معترضان 
است. اين گروه از س��هامداران به رشد سهام شاخص ساز 
با اهرم حقوقي اش��اره مي كنند و آن را رشدي غيرواقعي 
مي خوانند. گروه ديگري اما؛ در بازار وجود دارند كه از جذابيت 
قيمت ها سخن مي گويند. به اعتقاد اين گروه نسبت قيمت به 
درآمد در كل بازار از ۲۲ واحد در ميانه هاي مردادماه، به ۸/۳ 
واحد رسيده است كه گوياي كاهش قابل توجه قيمت سهام 
است. افت ماه هاي گذشته در كنار عملكرد مناسب شركت ها 
در گزارش هاي فصل پاييز از پتانسيل باالي اين بازار حكايت 
دارد، پس زمان مناسبي براي خريد فرارسيده است. با اين 
حال آنچه ديده مي شود ترديد هر دو گروه از معامله گران 
است. نه گروه اول قدم استواري در سمت فروش برمي دارند 
و نه گروه دوم حضور فعالي در سمت خريد سهام دارند. گويا 
هر دو دسته عوامل ديگري را بر روند معامالت موثر مي دانند 
و در انتظار تثبيت شرايط هستند. ناپايداري سياست ها چه 
اقتصادي و چه غيراقتص��ادي از مهم ترين داليل افزايش 
ترديد بورس بازان است. سهامداراني كه با وجود واقف بودن 
به رسيدن قيمت بسياري از سهام به محدوده جذاب و به 
اصطالح خريدني شدن بازار، اما احتمال مي دهند برخي 
سياست هاي غيركارشناسانه سد راه به تعادل رسيدن بورس 
تهران ش��ود. بورس بازان حتي به ابهامات مربوط به روابط 
ايران و امريكا نيز اشاره مي كنند و در انتظار مشخص شدن 
مسير دالر هستند. طي اين شرايط بسياري از سهامداران 
و معامله گران در اين بازار در فضاي مجازي هشتگ هايي 
با عنوان بخريم؛ بفروشيم يا منتظربمانيم؟ ديده مي شود 
و س��هامداران نيز در انتظار پاسخي مشخص هستند كه 
درنهايت با افت و خيز بازار و پاسخ هاي متعدد هنوز هم پاسخ 
اين هشتگ و يا سوال خود را نگرفته اند. البته اين نكته قابل 
توجه اس��ت كه تجربيات سال هاي گذشته نشان داده كه 
سرمايه گذاري در بازار سهام با ديد بلندمدت همواره پرسود 
بوده است. بررسي هايي كه حكايت از رشد ۱۲۴ درصدي 
بورس در ماه هاي سپري شده از سال ۹۹ داشت و نشان داد 
نگاه بلندمدت به سرمايه گذاري در اين بازار، سود مناسبي 
را نيز به ارمغان مي آورد. ضمن آنكه نوسان گيري در بورس، 
نياز به ريسك پذيري باال و البته تسلط كافي به تحليل هاي 
بنيادي و تكنيكال دارد و براي تازه واردها مخاطره آميز است.

  خود باوري يا عدم اعتماد؟
در شرايط فعلي به نظر مي رسد يكي از ابزارهايي كه مي تواند 
به بهبود كاركردهاي بازار سرمايه در شرايط نزولي قيمت 
س��هام كمك كند ايجاد گواهي هايي نظير گواهي سكه 
يك روزه براي انواع ارز اس��ت. چنين ابزاري به شرط آنكه 
با اس��تفاده از ارز موجود در كشور و نه با اتكا به منابع خارج 
از دسترس انجام ش��ود، مي تواند كمك شايان توجهي به 
پوشش ريسك آحاد مردم داشته باشد، بدون آنكه تقاضاي 
حقيقي براي ارز هم به ش��كل فيزيكي افزايش پيدا كند و 
كشور را در مواقع خاص دچار مشكل كند. البته نبايد از خاطر 
برد كه در چنين شرايطي فقدان تواِن بهره گيري كافي از 
ابزارهايي نظير فروش تعهدي و اختيارهاي خريد و فروش 
كه ناش��ي از نبود نقدشوندگي در آنهاست، خود مساله اي 
درخور است كه در ش��رايط جذاب شدن بازارهاي موازي 
خود خروج نقدينگي از بازار سهام را تسهيل مي كند. به نظر 
مي رسد در سال هاي پاياني دهه ششم فعاليت بازار سرمايه 
آنچه بيشتر بايد مورد توجه قرار بگيرد، توجه به افزايش واقعي 
تعداد ابزارها در كنار بيشتر شدن تعداد پژوهش هاي علمي 
پيرامون موضوعات مربوط به بازار سرمايه است. بيراه نخواهد 
بود اگر انتظار داشته باشيم كه در كشوري با مختصات خاص 
اقتصادي و سياسي مانند ايران مركز پژوهشي قدرتمند و 
كارآمد شكل بگيرد كه ضمن بهره گيري از توان پژوهشي 
اعضاي فعال در جامعه مالي كشور، نيازهاي كشور را به دقت 
رصد كند و براي بهبود كاركرد تنها بازار غير تورمي كشور راه 

پيش پاي سياست گذاران بگذارد.

  مجلسي ها حمايت مي كنند؟
در ميان مجلس شوراي اسالمي از روزهاي آغاز نزول بازار 
يعني از ميانه هاي مردادماه حمايت ها و برگزاري جلسات 
متعدد را در خصوص بورس و بازارسهام آغاز كرد و تاكنون 
نيز ادامه دارد اما؛ هنوز هم مشكلي در بازار حل نشده و تنها 
رييس سازمان بورس قلم به استعفا نداده تا شايد مشكلي 
از مشكالت بازار حل ش��ود ولي بازهم شاخص هم وزن از 
شاخص كل عقب مانده، اغلب سهام موجود در بازار با نرخي 
پايين تر از ارزندگي خود معامله مي شوند و امثال اين موارد 

در بازار مشاهده مي شود. وضعيت بورس به جايي رسيده كه 
تمامي مسووالن و اعضاي مجلس شوراي اسالمي در اين 

خصوص به اظهارنظر و ارايه  ايده پرداخته اند.

  مشكالت بازار بورس با هياهو حل نمي شود
رحمت اهلل نوروزي، عضو كميسيون كشاورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زيست مجلس گفت: مطالبات بورسي با 
هياهو حل نمي شود. مشكالت مردم بايد به صورت واقعي 
حل شود. هر چند كه مردم گرفتار وضعيت متشنجي هستند 
اما به سهامداران توصيه مي كنم كه در اين شرايط اندكي 
صبر به خرج دهند. دولت برنامه ريزي هايي را تدارك ديده 
است. وي مورد وضعيت بازار سرمايه اظهار كرد: مردم ايران 
به مسووالن و دولت اعتماد كردند و سرمايه خود را در بورس 
گذاشتند. بسياري از سرمايه گذاران كساني بودند كه مسكن، 
اتومبيل، طال يا ديگر دارايي هاي خود را فروختند و از اين 
طريق وارد بازار سرمايه شدند. اميد مردم اين بود كه حمايت 
دولت ضمانت اجرايي دارد و اين بازار زمين نخواهد خورد. 
امروز  اما مسووالن نتوانستند به وعده هاي خود جامه عمل 
بپوشانند. دولت و مجلس بايد دست به دست هم دهند و به 
وضعيت فعلي كمك كنند. وضعيت بازار بورس، در تالطم 
قيمت ها و فراز و نش��يب مشكالت اقتصادي، يك مشكل 
به مش��كالت مردم اضافه كرد. گويي در كشور ما هر ساله 
بايد يك اتفاق خاص بيفتد. سال گذشته بحث تعاوني هاي 
اقتصادي را داشتيم. بانك مركزي پول هاي مردم را جمع 
كرده بود و قارچ گونه تعاوني داده بودند كه مردم دچار ضرر 
و زيان شدند. اين عضو مجمع نمايندگان استان گلستان در 
مورد اقدامات مجلس در سامان دهي بازار سرمايه گفت: به 
نظرم اعتراض گسترده در كشور چندان جوابگوي ماجرا 
نيس��ت. مردم مي خواهند اعتراض كنند تا حرفشان را به 
گوش نمايندگان ملت برسانند و نمايندگان از اين طريق 
مسووالن را پاسخگو كنند. من به مردم تضمين مي دهم 
كه نمايندگان مجلس پيگير وضعيت بازار سرمايه هستند. 
مشكل بورس اين بود كه بايد اعتبار به سمت توليد، اشتغال 
و اقتصاد مي آمد كه نيامد. وضعيت بازار سرمايه نيازمند يك 
برنامه جدي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است. ما براي 

حل مشكالت راهي جز باال بردن بهره وري اقتصادي نداريم. 
اگر بهره وري باال نرود، با اين روند نمي توانيم مشكلي را حل 
كنيم. مطالبات با هياهو حل نمي شود. مشكالت مردم بايد 

به صورت واقعي حل شود. 

  علت ريزش بورس صرفا اقتصادي نبود
محمد وحيدي، نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با اش��اره به وضعيت بازار سرمايه گفت: در جهان 
نس��بت هايي ميان ارتباطات حوزه هاي اقتصادي وجود 
دارد، براي مثال نسبت تعداد حضور افراد در بازار سرمايه 
و فعاليت هاي اقتصادي آنها در بورس حدود ۲ تا ۵ درصد 
اس��ت، با توجه به حجم نقدينگي در كشور، يك بخشي از 
نگاه اين بود كه عده اي به فضاي جذب نقدينگي ورود پيدا 
كنند و حوزه هاي اقتصادي كشور به وسيله اين فعاليت هاي 
بورسي تقويت شود. چون اين نگاه مبتني بر شرايط منطقي 
كشور شكل نگرفت عمال بورس به فرصت رانت براي عده اي 
خاص تبديل ش��د، افرادي كه از سنوات گذشته سهامدار 
بورس بودند در س��ال ۹۹ با توجه به افزايش تورم و شرايط 
موجود شاهد يك افزايش سرمايه نسبي بودند ولي افرادي 
كه در سال ۹۹ تشويق شدند تا وارد بورس بشوند در ورود به 
اين بازار در ايام اوليه شرايط روبه  رشدي را شاهد بودند ولي 
مدتي بعد شاهد شكست بازار سرمايه شدند. نماينده مردم 
بجنورد مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: با توجه به اينكه 
شاهد چنين شرايطي هستيم مهم ترين عنصري كه بايد به 
آن توجه شود ورود قوه قضاييه به اين موضوع است، مكاتبه اي 
در اين خص��وص با رييس قوه قضاييه انجام داده ام، در اين 
مكاتبه اشاره داشتم كه متاسفانه پس از آغاز ريزش بازار، 
عوامل اقتصادي با طراحي جريان اعتمادساز و تشويق و نويد 
چشم انداز بي نظيري در آينده نزديك، اقدام به تبليغ و انجام 
مصاحبه هاي گوناگون براي شروع روند افزايش شاخص و 
جبران ضررهاي سرمايه گذاران با عرضه هاي سنگين سهام 
نمودند. نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اس��المي اظهار كرد: اگر اين اتفاق نسبت به همه 
شاخص ها رخ دهد مي گوييم اين اتفاق در همه شاخص ها 
بوده و در بورس نيز بايد اين موضوع را بپذيريم، ولي گاهي 
شاهد اين موضوع هستيم كه حوزه هايي همچون پااليش و 

يا دارا دوم خود به تهديد تبديل شدند. 

  قوه قضاييه با مقصران نابساماني بورس برخورد 
قاطع كند

 جواد نيك بين، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره 
به شرايط نابسامان بازار سرمايه، گفت: سهامداران حقوقي 
نسبت به ايجاد چنين شرايطي پاسخگو شوند. اولين كاري 
كه بايد براي ساماندهي اين وضع انجام شود اين است كه 
سهامداران حقوقي نسبت به ايجاد چنين شرايطي پاسخگو 
شوند، دولت نيز متخلفين اين عرصه كه غالبا سهامداران 
حقوقي و برخي مسووالن دولتي هستند را به قوه قضاييه 
معرفي كند. نماينده مردم كاشمر در مجلس افزود: از سوي 
ديگر دالالني كه با سوءاستفاده از رانت اطالعاتي به ايجاد 
اين وضع كمك كردند شناسايي شوند و مسووالني كه براي 
خريد سهام در بورس به مردم تضمين دادند نيز بايد در مأل 

عام نسبت به اين شرايط پاسخگو باشند. 



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه پيش تر اليحه زيست شبانه موسوم به »شهر 
بيدار تهران« به دليل مخالفت نيروي انتظامي كنار گذاشته 
شده بود، ديروز اعضاي شوراي شهر بار ديگر اين پرونده را 
باز كردند و به كليات آن راي مثبت دادند. كليات زيس��ت 
شبانه تهران ديروز در شرايطي به تصويب رسيد كه از آذر 
ماه تا كنون در تهران و ساير شهرهاي كشور منع رفت و آمد 
از س��اعت 21 تا 4 صبح با هدف ممانعت از شيوع كرونا در 
شب نشيني هاي خانوادگي برقرار است. افزون بر اين، بنا به 
داليل پيدا و پنهان، روشنايي بزرگراه ها، خيابان ها و ساير 
معابر شهري نيز خاموش هستند و حتي امنيت شهري را 
به مخاطره انداخته است، چه آنكه نيروي انتظامي ديروز 
اعالم كرد كه در پي خاموشي هاي اخير ميزان سرقت در 
ديماه 18 درصد افزايش يافته است. به نظر مي رسد، اين 
شرايط به دليل كمبود سوخت مناسب براي نيروگاه هاي 
توليد برق تا پايان زمستان تداوم داشته باشد. پيش از شيوع 
كرونا در كشور و پايتخت نيز زيست شبانه در تهران صرفا به 
يكي دو خيابان همچون سي تير محدود مي شد. به اعتقاد 
برخي از كارشناسان شهري اساسا زيست شبانه در شهري 
همچون تهران معنا ندارد و اين مساله بيشتر شامل حال 
برخي از شهرهاي در جهان پيشرفته مي شود كه مراكزي 
همچون نايت كالب و ساير باشگاه فرهنگي و هنري تا صبح 
فعاليت مي كنند. در ايران نيز مي توان كيش را در فصولي 
از سال داراي زيست شبانه قلمداد كرد. به همان ميزاني كه 
تهران فاقد زيست شبانه در پيشاكرونا و در زمستان سال 
جاري، به همان ميزان فاقد زير س��اخت هاي گردشگري 
اس��ت. در اين ميان، اعضاي شوراي ش��هر تالش دارند با 
تصويب برخي قوانين از جمله حذف عوارض ساخت هتل، 
شرايط گردش پذير شدن تهران را فراهم آورند. حال آنكه 
اين شهر حتي بدون گردشگر، فاقد زيرساخت هاي الزم 
براي زير شهري است. كمبود واگن مترو، ناوگان فرسوده 
اتوبوس، آلودگي هوا به ويژه در پاييز و زمستان، ترافيك، 
زلزله و... مواردي هستند كه مزيت هاي گردشگري تهران 

را به حاشيه رانده اند.

    حيات شبانه در پايانه ها
ديروز اما اليحه »شهر بيدار تهران« در دويست و شصت و 
هفتمين جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت و اعضا 
به حيات شبانه در پايانه هاي مسافربري شهر راي مثبت 
دادند. در ابتداي بررس��ي اين پيشنهاد  بهاره آروين عضو 
شوراي شهر در پيشنهادي گفت: ما نبايد تعيين كنيم كه 
چه صنفي مي تواند در شب فعاليت كند و چه صنفي فعاليت 
نكند. نبايد تنها اجازه فعاليت صنف هاي كوچك را بدهيم 
بلكه بايد در برخي مناطق شهر بيدار، به تمامي اصناف اجازه 
فعاليت بدهيم.در نهايت اين پيشنهاد با 8 موافق به تصويب 
نرس��يد. در ادامه نيز آروين با ارايه پيشنهاد ديگري درباره 
ماده 2 گفت: كساني كه درخواست فعاليت در منطقه شهر 
بيدار را دارند بايد درخواست مجوز بدهند و بايد مشخص 
شود داليل رد و تأييد مجوزها براي فعاليت در اين محدوده 
چيست. بايد سامانه اي براي شفاف سازي اين مجوزها نيز 
ايجاد شود. اين پيش��نهاد اما با 12 رأي موافق به تصويب 
رسيد. احمد مس��جد جامعي عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر نيز با ارايه پيشنهادي گفت: در برخي 
مناطق پايانه شهري و ترمينال شهري داريم و وجود شهر 
بيدار براي اين مناطق و استفاده مسافران از خدمات شهر 
بيدار بسيار ضروري اس��ت و بايد اين مناطق را در اولويت 
اجراي اين طرح قرار دهيم. در نهايت، اين پيش��نهاد نيز با 
11 موافق به تصويب رس��يد. در ادامه صدر اعظم نوري با 
ارايه پيشنهادي درباره ماده ۷ اليحه شهر بيدار گفت: شورا 
مصوبه اي درباره ساماندهي مشاغل بي كانون و سيار داشته 
است لذا درخواست اضافه شدن اين مصوبه را به ماده ۷ اليحه 
دارم. ماده ۷ اين اليحه نيز با 18 رأي موافق به تصويب رسيد.

    افزايش مشكالت با خاموشي ها
حجت نظري، سخنگوي كميسيون فرهنگي- اجتماعي 
ش��وراي شهر تهران در جريان نشس��ت علني ديروز اين 
شورا در خصوص خاموش��ي هايي كه اين روزها در سطح 
شهر مشاهده مي شود تذكر داد و گفت: اين خاموشي ها 
در بزرگراه ها و پل هاي عابر پياده مشكالت مان را نسبت به 
گذشته بيشتر كرده است. وي با بيان اينكه اين خاموشي ها 
چه به خاطر توليد پاپ كورن اس��ت يا بيت كويين براي 
ما فرقي نمي كند و الزم اس��ت وزارت نيرو به اين موضوع 
ورود كند، چرا كه مديريت ش��هري هيچ اختياري در اين 

زمينه ندارد.

    مشكالت شب بيداري را حل خواهيم كرد
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه 
نشست ديروز اين شورا در پاسخ به اينكه اليحه شب بيداري 
پيش تر رد شده بود و نيروي انتظامي با آن مخالفت كرده بود، 
عنوان كرد: با توجه به نقاط محدود اجراي طرح و هماهنگي 

با هيات تطبيق مشكالت را رفع خواهيم كرد.

    ايجاد جاذبه گردشگري با هتل سازي! 
اعضاي شوراي ش��هر در جلسه علني ديروز همچنين به 
بررسي حذف عوارض هتل سازي براي توسعه گردشگري 
پرداختند، اين در حالي است كه به عقيده سخنگوي شوراي 
شهر، مشكل اصلي در توسعه اين صنعت، نبود هتل نيست 
بلكه نبود جاذبه گردشگري است. در ابتداي بررسي طرح 
»ساماندهي و توسعه تأسيسات گردشگري در شهر تهران« 
بهاره آروين عضو شوراي شهر در توضيح اين طرح گفت: 
اين طرح براي كمك به ساخت تأسيسات گردشگري، شورا 
قباًل مصوبه اي داشت كه هنگام اخذ صدور پروانه تخفيفي 
به ساخت اين تأسيسات مي داد. بعداً مصوبه صدور پروانه 
را تصويب كرديم، اين ضرورت ايجاد شد كه ببينيم آيا اين 
تخفيف هنوز هست يا خير. بنا بر اين ما پيشنهاد داديم كه 
عوارض »او يك« و »او دو« را تا زمان بهره برداري گردشگري 
معادل 4۰ درصد به صورت علي الحساب دريافت شود و اين 
تخفيف باقي باشد تا بتوانيم به ايجاد تسهيالت براي توسعه 
گردشگري كمك كنيم. در ادامه حسن خليل آبادي رييس 
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر گفت: 

ما تسهيالتي را براي تأسيسات گردشگري ايجاد كرديم 
حال ما مي خواهيم آن عوارض به باقي عوارض سازندگان 
گردش��گري تس��ري پيدا كند. محمد س��االري رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر در موافقت با 
اين طرح گفت: بحث اين طرح توجه به گردشگري است. 
در مصوبه سال ۹8 اين موضوع تشويقي اضافه نشده است. 
در سال هاي اخير مصوبه عوارض ارزش بهينه را داشتيم اما 
در اين طرح هدف ما اين اس��ت كه عوارض »او دو« يعني 
تبديل كاربري و ع��وارض »او يك« مربوط به اضافه بنا در 
طبقات است، مشمول فعاالن حوزه گردشگري شود. در 
ادامه عبدالرضا گلپايگاني معاون معماري و شهرس��ازي 
شهرداري تهران نيز گفت: ما طي سال جاري هر دو هفته 
يك بار تقاضاي ساخت يك هتل داشتيم. منحصراً در بحث 
هتل نسبت به هزينه ساخت، پيشنهاد اين بود كه عوارض 
عرصه را بگيريم و ع��وارض »او دو« يعني عوارض اعيان را 
حذف كنيم تا درآمد شهرداري كاهش نيابد. در ادامه حسن 
خليل آبادي رييس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري 
شوراي شهر گفت: با اين پيشنهاد آقاي گلپايگاني چيزي 
به نفع گردشگري نخواهد بود. هتل هاي ما نسبت به قبل 
نصف شده است و در حال حاضر نيز ضرر فراواني ديده اند. 
اگر قرار است تهران مقصد گردشگري شود بايد به هتل ها 
توجه بيشتري شود. در ادامه علي اعطا در پيشنهادي گفت: 
رقم اين عوارض در برابر رقم س��اخت هتل مبلغي نيست 
اما قسمتي از سرفصل هاي درآمدي شهرداري را تشكيل 
مي دهد اما براي سازنده هتل رقمي نخواهد بود. در نتيجه 
اين عوارض نبايد حذف ش��ود. محمد جواد حق شناس 
رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر در 
مخالفت با اين پيشنهاد گفت: آيا ما مي خواهيم تهران به 
مقصد گردشگري تبديل شود يا خير و آيا مي خواهيم هتل 
ساخته شود يا خير. اگر به دنبال دريافت عوارض هستيد بايد 
بعد از ساخت هتل عوارض دريافت شود نه عوارض ساخت. 
اين شهر نياز به زير ساخت دارد و بايد به ساخت هتل كمك 
كنيم. در ادامه هاشمي گفت: مشكل ساخت هتل مربوط به 
شناسنامه است نه هزينه ساخت آن. حق شناس خطاب به 
هاشمي گفت: اين موضوع را به تمسخر نگيريد. رويكرد شما 
ساخت هتل نيست. در ادامه ناهيد خدا كرمي در موافقت با 
پيشنهاد اعطا گفت: وقتي هتلي كه در شهر تهران ساخته 

مي شود، نمي توانيم از حقوق مردم و عوارض آن بگذريم. 
به عالوه پرداخت اين عوارض در مدت ۵ س��ال مبلغي به 
حساب نمي آيد اين مورد يك درآمد پايدار براي شهر است 
لذا نبايد حذف شود. حجت نظري عضو شوراي شهر گفت: 
در بسياري از مسائل حقوق شهروندان را رعايت نمي كنيم. 
در شوراي چهارم بسياري از فضاهاي مذهبي و اطراف آن 
مورد استفاده تجاري قرار گرفتند تا فعاليت هاي مذهبي 
را تسهيل بخشند. متأسفانه در بسياري از موارد استفاده 
سوء شده و برخي از مساجد صرفاً استفاده تجاري مي كنند 
اما چيزي به آنها گفته نمي شود اما به توسعه گردشگري 

اشكال وارد مي شود.

    مشكل نبود هتل نيست
علي اعطا سخنگوي شوراي شهر نيز گفت: اينكه تهران 
مقصد گردشگري نيست، مش��كل آن نبود هتل نيست 
و هر زمان تهران مقصد گردشگري ش��د، ساز و كارها به 
سمت ساخت هتل مي رود. بايد ابتدا جاذبه هاي كافي براي 
گردشگري باشد سپس هتل هم ساخته مي شود. عوارض 
ساختماني مگر چند درصد هزينه ساخت است و مگر با 
حذف اين عوارض جنبش هتل س��ازي رخ مي دهد؟ وي 
تاكيد كرد: ابتدا براي توسعه گردشگري برنامه ريزي كنيد 
سپس به ساخت هتل بپردازيد. هم چنين حسن رسولي 
خزانه دار شورا گفت: ما بايد نسبت به تبديل تهران به كالن 
شهر و توسعه هتل سازي اقدام كنيم. البته تنها هتل سازي 
كافي نيست اما الزم اس��ت. بيش از 8۰ درصد هتل هاي 
ايران در مشهد است و اين صنعت ورشكست شده است. اگر 
شهرداري تهران حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد منع منفعت داشته 
باشد بهتر است تا به صنعت گردشگري توجه داشته باشيم.

محمد س��االري نيز گف��ت: ع��وارض »او دو« مربوط به 
هتل سازان الكچري اس��ت ما مي خواهيم براي ساخت 
طبقات مازاد عوارض گرفته نش��ود. اين عوارض مشمول 
برخي هتل هاي معدود است و هيچ تأثيري در هتل سازي 
و آسيب زدن به هتل ندارد. اين رقم مي تواند گرفته شود 
و مورد اس��تفاده پروژه هاي محلي قرار گي��رد. در نهايت 
حذف عوارض »او دو« با 8 رأي موافق به تصويب نرسيد و 
رأي گيري براي حذف عوارض »او يك« نيز به جلسه بعدي 

شوراي شهر موكول شد.
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مهم ترين اولويت رييس جديد
چش��م بازار از ضعف تقاضا ترس��يده و تنها راه 
بهبود وضعيت بازار تزريق نقدينگي است كه به 
نظر من در نهايت توسط دولت روحاني صورت 

خواهد پذيرفت. اما چرا؟
رييس جمهوري كه پيش از اين از طريق برجام 
تالش كرده بود شرايط اقتصادي را احيا كند اما 
با مانع ترامپ مواجه شده بود، تالش خواهد كرد 
تا بعد از احياي احتمالي برجام، بازار بورس را نيز 

در مسير صعود قرار دهد. 
در اي��ن ميان هرچند ش��ايد اث��رات اقتصادي 
ع��دم موفقيت در برجام براي مردم و بس��ياري 
از ش��هروندان ملموس نبود اما اث��رات زيان بار 
نزولي شدن ش��اخص بورس، دامنه وسيعي از 
شهروندان را درگير كرده است و در صورت عدم 
برنامه ري��زي براي آن مي توان��د به نقطه  ضعف 
اعتدالي��ون و اصالح طلبان بدل ش��ود. به نظر 
مي رسد اصولگرايان نيز دقيقا تالش خواهند كرد 
تا از همين نقطه ضعف به ميدان انتخابات وارد 
شوند. به عبارت روش��ن تر، مي توان پيش بيني 
ك��رد، س��وپرمن هايي با وعده ه��اي حمايت از 
بورس پا به انتخابات خواهند گذاش��ت. در اين 
ش��رايط اگر بورس ت��ا موعد رس��مي انتخابات 
منف��ي بماند، يك كارنامه  اقتصادي نامناس��ب 
براي اصالح طلبان، گروه ميانه رو و اعتدالگرايان 
بر جاي خواهد ماند كه در انتخابات به ضرر آنها 
عمل خواهد كرد. ضمن اينكه با اين قيمت هاي 
جذاب، بورس مي تواند تا 4 س��ال آينده دولت 
بع��دي را بيمه كند و فضا را براي انتخاب راحت 
و مجدد رييس جمهور بعدي براي دوره  4 ساله  

دوم هم هموار نگه دارد.
معتقدم، بعيد است دولت تدبير و اميد، داستان 
بورس را اين گونه به پايان برس��اند. بعيد اس��ت 
همه چي��ز را در وضعيت معلق رها كند. من فكر 
مي كنم ش��اخص بورس تا پايان دولت روحاني 
يك بار ديگر پتانسيل 2 ميليوني شدن )و حتي 
بيشتر( را داشته باشد. هم از منظر قيمتي بورس 
اين توانايي را دارد و هم از منظر سياس��ي. اين 
روند احيا براي گروه هاي ميانه رو و اصالح طلب 
ضروري است. مبتني بر اين ديدگاه ها هر لحظه 
امكان تغيير و زير و رو ش��دن بورس وجود دارد 
زيرا دول��ت به دنب��ال احياي اين ب��ازار و ثبت 

كارنامه مطلوب در اين زمينه است. 
چشم ها به دولت و عملكرد او دوخته شده است، 
زيرا همچنان بزرگ ترين بازيگر بازار س��رمايه 
دولت است و دولت به اندازه كافي انگيزه دارد تا 
به ميدان بهبود شاخص هاي بورس وارد شود.از 
سوي ديگر من به دانش و جديت دهقان دهنوي 
در شمايل س��كاندار تازه بورس اطمينان دارم. 
ضمن تبريك به اين مدير )از اس��اتيد دانشگاه 
عالمه و اس��تاد راهنماي رس��اله  دكتراي بنده 
در دانش��گاه عالمه طباطبايي(، ب��ه نظرم نگاه 
ايش��ان به بورس نگاه��ي عملگ��را، منطقي و 
متف��اوت خواهد بود. قطعا راهبردهاي ايش��ان 
مبتني بر جلب اعتماد و ثبات در بورس خواهد 
بود و اميدوارم بتوانن��د دولت را جهت حمايت 
همه جانبه از بورس و تزريق نقدينگي به بورس 

متقاعد كنند. 

معامالت جديد 
در بورس تهران

تفكيك اين بازارها به نظر بنده متناسب با وضع و 
حال موجود در بورس با P/E متوسط 22 نيست. 
اين بدان معناست كه ما در ماه هاي نخست )در 
زمان رشد بيش از 3۰۰ درصدي بورس( نياز به 
عرضه سهام داشتيم كه اين عرضه صورت نگرفت. 
محدود كردن عرضه سهام مشكالت بازار را حل 
نمي كن��د تقاضاي واقعي منابعي ك��ه مورد نياز 
براي بهبود شرايط بازار باشد در زماني كه ميزان 
P/E باال اس��ت دور از انتظار اس��ت كه همچنين 
منابعي با ش��دت م��ورد انتظار مس��ووالن وارد 
بورس شود، بنابراين شوك ناشي از تفكيك و يا 
محدوديت برخي از افراد اعم از حقيقي و حقوقي 
به نظر من بازتابي همانند قطعي معامالت سكه 
خواهد داش��ت كه در ابتدا تصور بر اين موضوع 
بود كه آتي سكه، قيمت فيزيكي سكه را جابه جا 
مي كند اما در اصل آتي سكه، نرخ سكه را در بازار 
كنترل مي كرد و بعد از تعطيلي آتي سكه، قيمت 
اين فلز گرانبه��ا به بي��ش از 1۰ ميليون تومان 
رسيده است. اين تجربه با آزمون و خطا به دست 
آمده، ماركت ايمپكت )market impact( با 
اين فرمولي كه ما گذاشتيم درست شبيه ابزاري 
همانند short selling كه بومي س��ازي شده 
آن طي چندماه گذش��ته در ايران اجرا شد و اين 
short selling با ابزاري در دنيا اجرا مي شود 

بسيار متفاوت است.

اصالح يا شخم زدن بودجه
براي تحليل رويكردي كه مجلس در خصوص بودجه 
14۰۰ پيگيري مي كند، من از برهان خلف اس��تفاده 
مي كنم ك��ه اتفاقا در رياضيات و البته فلس��فه كاربرد 
فراوان��ي دارد. مبتني بر اين برهان بياييد، فرض كنيم 
فردا صبح مجلس قصد كند، قانون��ي را در قالب طرح 
مصوب كند كه بار مالي چند ميليارد توماني داش��ته 
باش��د. مبتني بر اص��ول تصريح ش��ده قانوني، قطعا 
ش��وراي نگهبان آن را رد خواهد كرد. همان طور كه در 
مجالس مختلف ش��وراي نگهبان آن را رد كرده است. 
حال ب��ه اليحه بودج��ه 14۰۰ بازمي گرديم. در لوايح 
بودجه سال هاي گذشته، مجالس معموال چند درصد 
محدود تغيير در اع��داد و ارقام صورت مي دادند. دولت 
هم مبتني بر نظرات نمايندگان اين تغييرات جزئي را 
پذيرا بود و در نهايت از وراي هماهنگي هاي تقنيني و 
اجرايي كشور بودجه در مسير تصويب و عملياتي شدن 
قرار مي گرفت. حتي چنانچه دولت مخالفتي هم با اين 
تغييرات مي كرد، اين مخالفت ه��ا تاثير معناداري در 
بودجه نداشت و چندان حاشيه ساز نمي شد. به عبارت 
ساده تر در همه بودجه هاي سنواتي قبلي در حد چند 
درصد تغييرات بالمانع بودند. اما در اليجه بودجه سال 
14۰۰ مجلس چند تغيير بزرگ و بنيادين را در دستور 
كار قرار داده است كه از منظر اقتصادي، شاكله بودجه را 
دچار تغييرات متعدد مي سازد. نخستين تغيير بنيادين، 
مساله دالر در بودجه اس��ت كه از 11۵۰۰ به 1۷۵۰۰ 
تومان رس��يده اس��ت. يعني چنانچه نظر نمايندگان 
تامين ش��ود، حداقل ۵۰ درصد قيمت ارز در كش��ور 
افزايش پيدا مي كند. ناگفته پيداست كه اين ميزان رشد 
در نرخ ارز مجموعه بخش هاي اقتصادي و معيش��تي 
كش��ور را دچار تكانه هاي پي درپي مي سازد. موضوع 
بعدي هم فروش نفت اس��ت كه بر اساس نظر مجلس 
از 2.۵ ميليون بشكه فروش نفت به 1.۵ بشكه رسيده 
است. ضمن اينكه درآمدهاي مالياتي از ورود خودرو از 
مناطق آزاد و... افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. اين 
رويكردهاي مالياتي در تغييرات مجلس فشار را متوجه 
حقوق بگيران و فضاي توليد كشور مي كند و پايه هاي 
مالياتي جديدي در بودجه تعريف نشده است. بايد بدانيم 
وقتي در بودجه منابع افزايش پيدا كند به تبع آن هزينه ها 
هم افزايش پيدا خواهد كرد. چنانچه اين افزايش ها در 
منابع محدود باشد، مشكلي خاصي ايجاد نخواهد شد، 
اما اگر افزايش ها در سمت منابع قابل توجه باشد )مانند 
نرخ ارز كه ۵۰درصد افزايش پيدا كرده( اگر به يك دليل 
ساده كه عدم اعتقاد دولت به تحقق اين درآمدهاست، 
مي توان بر اساس مقدمه بحث )تصويب قانون با بار مالي 
بدون تاييد دولت( نغييرات غيركارشناسي بودجه را زير 
سوال برد. در واقع با رويكردي كه مجلس در خصوص 
بودجه دنبال مي كند، ديگر نمي توان گفت كه بودجه 
تصويب شده در مجلس بودجه دولت است، بلكه ساز و 
كار مالي غيرسازمان يافته اي است كه هر نماينده اي به 
زعم خود در بودجه ايجاد كرده است. بنابراين تغيير ارقام 
بودجه اگر معنا دار باشد )مثال سقف منابع عمومي به 
يك باره به اندازه يك چهارم كل بودجه افزايش پيدا كند( 
دراين حالت نمي توان گفت كه اليحه تقديمي دولت 
در مجلس مورد بررسي قرار گرفته، بلكه بايد گفته شود 
كه طرحي در كنار اليحه بودجه دولت در حال بررسي 
است كه فاقد ويژگي هاي قانوني و تخصصي است. در 
اين حالت، حتي اگر شوراي نگهبان در زمان بررسي به 
اليحه ايراد اصل ۷۵ نگيرد اما بدون ترديد به هزينه هايي 
كه نماين��دگان در بودجه افزوده اند و با مخالفت دولت 
مواجه شده، ايراد قانوني گرفته خواهد شد. اين نگاه بر 
آمده از حدس و گمان و احتماالت نيست، بلكه برآمده از 
سوابق قانونگذاري در مجلس شوراي اسالمي و بر اساس 
اصول بودجه نويسي كشور است. مفاد قانون اساسي در 
خصوص بودجه اين است كه دولت وظيفه تهيه و تدوين 
اليحه بودج��ه را دارد. مبتني بر اين نگاه دولت بودجه 
را تدوين مي كند و مجلس بودجه را تصويب مي كند. 
چنانچه مجلس به اندازه اي دست در بودجه ببرد و دولت 
اعالم كند كه شاكله بودجه دچار تغيير شده و قادر به 
اجراي يك چنين بودجه اي نيس��ت، چالش جدي در 
اقتصاد كشور ايجاد مي شود كه تبعات آن را در نهايت 
مردمي باي��د تحمل كنند كه اين روزها با مش��كالت 
معيشتي فراواني دست به گريبان هستند. مشكالتي 
كه همه مديران و تصميم گيران در برابر آن مسوولند و به 
دور از رويكردهاي جناحي و سياسي بايد در جهت حل 

و فصل مشكالت قدم بردارند.

اهميت  چكش كاري  بودجه 
اما بعضي از خبرهايي كه تاكنون منتش��ر شده 
لزوم��ا جنبه منفي ندارند. ب��راي مثال دولت در 
بودجه فروش روزانه 2.3 ميليون بش��كه نفت را 
پيش بيني كرده بود كه بس��ياري از كارشناسان 
هش��دار مي دادند كه بيش از حد خوشبينانه در 
نظر گرفته ش��ده و امكان اجراي آن كم اس��ت. 
اينكه مجلس دو سقف براي فروش نفت در نظر 
بگيرد مي تواند به نفع دولت باش��د و در مس��ير 
واقعي ش��دن اعداد و ارق��ام در اقتصاد ايران گام 
بردارد. البته اينكه اين سقف چگونه بسته شود، 
اگر بيش از آن فروش انجام شد منابع آن چگونه 
مورد اس��تفاده ق��رار بگيرد و نقش��ه اجرايي آن 
چگونه بسته شود سواالتي است كه بايد مجلس 
به آن پاس��خ دهد. موضوع ديگر بحث تخصيص 
ارز 42۰۰ توماني است. آنچه در سال هاي گذشته 
رخ داده، نش��ان مي دهد كه ب��ا وجود تخصيص 
ارز بس��ياري از كاالها افزايش قيمت داش��تند و 
در عوض رانتي جدي در مس��ير تخصيص آن به 
وجود آمد. اينكه اين مسير تغيير كند قطعا به نفع 
اقتصاد كشور خواهد بود. اين ارز نه به اهداف خود 
رس��يد و نه در حوزه عدالت اقتصادي گام مهمي 
برداشت زيرا همه اقشار جامعه به  طور مساوي از 

آن بهره مي بردند.
 اگر بنا باش��د كه اين ارز حذف شود، قطعا فشار 
جديدي به اقشار كم درآمد جامعه وارد مي شود 
و براي جبران آن، افزاي��ش يارانه نقدي بهترين 
گزينه خواهد بود. البته ما با وجود تمام ش��عارها 
نتوانستيم در شناسايي اقش��ار كم درآمد موفق 
عمل كنيم و همچنان مش��خص نيست افراد بر 
چه اساسي يارانه مي گيرند. در چنين فضايي به 
نظر مي رس��د تجربه دولت قبل كه به همه يارانه 
مس��اوي داد خيلي بهتر از اين ب��ود كه گروهي 
كه بايد يارانه مي گرفتند از آن محروم ش��ده اند 
و گروهي كه بايد حذف مي ش��دند همچنان در 
فهرس��ت دريافت يارانه قرار دارن��د. اينكه يارانه 
نقدي افزايش پيدا كند، قطعا گزينه بدي نيست 
اما بايد ديد كه در نهايت نقشه عملي كه مجلس 
برايش در نظر مي گيرد، چگونه اس��ت. مي توان 
انتظار داش��ت ك��ه بعضي از تغيي��رات مجلس، 
جنبه مثبت داشته باش��ند اما در اين مسير بايد 
به شكل دقيق مشخص شود كه تغييرات چگونه 
اجرايي مي شود و دولت با آنها چگونه هماهنگ 

خواهد شد.

شوراي شهر تهران كليات اليحه »شهر بيدار تهران« را تصويب كرد

زيست شبانه در خاموشي مطلق

دولت زمين مسكن مهر را فروخت و جاي ديگري هزينه كرد

قيمت بليت قطار براي نوروز ۱۴۰۰ گران نمي شود

معاون مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه زمين هاي 
مسكن مهر محل درآمدزايي دولت شد،  گفت: دولت زمين 
مسكن مهر را فروخت و جاي ديگري هزينه كرد. اميررضا 
شاهاني در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: بانك ها مكلف 
شده اند تا 1۶۰ هزار ميليارد در سال تخصيص دهند كه 
حدود ۷۰ درصد قيمت تمام شده مسكن در طرح جهش 
توليد و تامين مسكن است. اين قيمت منهاي هزينه زمين 
است كه قرار اس��ت به صورت ۹۹ ساله در طرح مذكور 
تامين شود. وي تصريح كرد: در واقع 3۰ درصد از قيمت 
تمام شده واحدهاي مسكن طرح جهش توليد توسط 
متقاضيان تامين مي شود كه اين عدد در روستاها كمتر و 
در شهرهاي كوچك نسبت به كالنشهرها نيز كمتر خواهد 
بود. وي در پاسخ به اينكه چه تضميني وجود دارد در طرح 
جهش توليد و تامين مسكن مانند طرح مسكن مهر هزينه 
زمين را به اجبار از مردم دريافت نكنند، افزود: دولت ها بايد 
براي اجراي طرح مصمم باش��ند و به موقع آن را اجرايي 
كنند. با توجه به شرايط اقتصادي كشور اگر اجراي طرح 

طوالني شود،  هزينه هاي آن افزايش مي يابد. همان گونه 
كه اين اتفاق در مسكن مهر روي داد. معاون پژوهش هاي 
زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: وقتي اين طرح -مسكن مهر- شروع شد، هزينه هاي 
آن بسيار پايين بود و بسياري از خانوارهاي بي بضاعت 
توانستند خانه دار ش��وند، اما االن مي بينيم كه مسكن 
مهر رشد قيمتي عجيب و غريبي دارد، در جاهايي هم 
زمين هاي مسكن مهر به منبع درآمدي براي دولت تبديل 
شده است.  شاهاني توضيح داد: دولت اراضي طرح مسكن 
مهر را فروخته و جاي ديگري هزينه كرده است. نكته ديگر 
در طرح جهش توليد و تامين مسن نقش نظارتي مجلس 
است تا واحدها به موقع ساخته شود. از سوي ديگر مجلس 
اليحه بودجه را اصالح مي كند تا دولت براي جبران كسري 
بودجه از جيب مردم و اقشار كم درآمد پول در نياورد. بر 
اساس اين گزارش، قرار است دولت در قالب طرح جهش 
توليد و تامين مسكن مكلف به ساخت ساالنه ۶۰۰ هزار 
واحد مسكوني ش��ود. به اين ترتيب با احتساب 4۰۰ 

هزار واحدي كه مردم مي سازند مجموعا يك ميليون 
واحد در هر سال ساخته خواهد شد.

    تحويل ۲.۱ ميليون مسكن مهر
در همين حال، مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن 
از تحوي��ل 2 ميليون و 1۷1هزار مس��كن مه��ر خبر داد 
و گفت: پرونده اين طرح امس��ال بس��ته مي شود. احمد 
اصغري مهرآبادي يادآور شد: از 2 ميليون و 2۰۰ هزار واحد 
مسكوني مهر در حال حاضر به ويژه در اراضي دولتي 3۹ هزار 
واحد مسكوني نيمه تمام مهر بدون معارض وجود دارد كه 
در دست تكميل است. وي افزود: ۶۵ هزار واحد مسكن مهر 
نيز داراي معارض هستند كه از اين تعداد در حدود 3۵ هزار 
واحد پرونده هايشان در مراجع ذي صالح در دست بررسي و 
منتظر راي است و 3۰ هزار واحد نيز بدون متقاضي هستند.

وي با يادآوري اينكه واحدهاي بدون متقاضي از 11۷ هزار 
واحد سال گذش��ته به 3۰ هزار واحد كاهش يافته است، 
تصريح كرد:  بخش��ي از اين واحدها به خودمالك تبديل 

شد، بخش��ي نيز به اتمام رسيد و بخش ديگر نيز به طرح 
ملي مسكن واگذار شد. مهرآبادي ادامه داد: يكي از داليل 
اختصاص بخشي از واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي 
به طرح ملي مسكن استفاده از تسهيالت مسكن ملي بود و 
اين كار با هدف تكميل پروژه هاي نيمه تمام و بهره مندي از 
سرمايه هاي كشور انجام شد. رقم تسهيالت طرح اقدام ملي 
مسكن براي اتمام پروژه   هاي نيمه تمام كارآيي مناسب را 
داشته است.با منابع مسكن مهر امكان نداشت پروژه هاي 
نيمه تمام به اتمام برسد به همين منظور از تسهيالت طرح 
اقدام ملي مسكن در آن استفاده شد تا پروژه هاي نيمه تمام 
به پايان برس��ند. قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح 
مسكن مهر با تاكيد بر اينكه مسكن مهر به انتهاي كار خود 
رسيده است، گفت: بيشترين رقم حدود 28 هزار واحد از 
3۹ هزار واحد باقيمانده مسكن مهر در چهار استان تهران، 
البرز، فارس و خوزستان است و بقيه در ساير استان هاست 
كه در برنامه اس��ت در مدت زمان تعيين ش��ده تكميل و 

تحويل مي شوند.

معاون مسافري شركت راه آهن با بيان اينكه هيچ افزايش 
قيمتي براي بليت هاي ايام نوروز نداريم، گفت: در كوپه ها 
با ۵۰ درصد ظرفيت، 2۵ درصد قيمت صندلي هاي خالي 
از مسافران اخذ مي ش��ود. به گزارش فارس، ميرحسن 
موس��وي امروز در حاشيه مراس��م امضاي تفاهم نامه 
شركت راه آهن و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جمع 
خبرنگاران درباره افزايش قيمت بليت قطار بيان كرد: از 
ابتداي ش��روع ويروس كرونا و با اجراي فروش فقط ۵۰ 
درصد ظرفيت هر كوپه قطار، بسياري از خانواده ها اقدام به 

خريد 2 كوپه براي به عنوان مثال يك خانواده چهار نفره 
مي كردند و در واقع 2 كوپه دو نفره خريداري مي كردند 
در حالي كه امكان حضور آنها در يك كوپه وجود داشت. 
وي ادامه داد: اين امر موجب شد به دليل تكميل سريع 
ظرفيت امكان پاسخگويي به تقاضاي مسافران با افزايش 
حجم تقاضا و فاصله گذاري اجتماعي نباشد، به هر حال در 
كوپه چهار نفره به دليل رعايت فاصله گذاري اجتماعي دو 
نفر مي توانستند ورود كنند و در كوپه هاي ۶ نفره هم سه 
نفر مي توانستند ورود كنند. معاون مسافري شركت راه 

آهن افزود: در اين راستا طبق مصوبه شوراي عالي ترابري، 
از ابتداي بهمن افزايش قيمت صندلي هاي خالي بليت 
قطار براي كوپه هاي 4 نفره كه دو نفر اقدام به خريد بليت 
كرده اند و براي كوپه هاي ۶ نفره كه 3 نفر از آنها استفاده 
مي كنند افزايش يافت. موسوي اضافه كرد: افرادي كه 
كوپه دربست خريداري كرده اند مشمول افزايش قيمت 
2۵ درصدي نمي شوند. وي اظهار داشت: اين مصوبه از 
ابتداي بهمن ماه ابالغ شد و اجراي آن از دو الي سه روزه 

آينده انجام مي شود. 

    زيان ۱۸۵۰ ميليارد توماني
شركت هاي ريلي از كرونا

معاون مسافري شركت راه آهن اظهار كرد: از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور ميزان يك ه��زار و 8۵۰ ميليارد 
تومان زيان به شركت هاي حمل و نقل ريلي وارد شده است؛ 
شركت هاي ريلي به خاطر حفظ نيروي انساني و جلوگيري 
از تعديل زيان بسيار زيادي ديده اند؛ از اين يك هزار و 8۵۰ 
ميليارد تومان فقط ۹4۰ ميليارد تومان توسط بانك ها در 

قالب تسهيالت كم بهره پرداخت شده است.



در حالي كه در حال حاضر استفاده از پيام رسان سيگنال از 
طريق ديتاي موبايل در صورت خاموش بودن فيلترشكن 
امكان پذير نيست و هنگام استفاده از پيام رسان سيگنال 
روي اينترنت خانگي تنها امكان ارسال پيام با تاخير فراهم 
است و كاربران امكان ارس��ال تصوير يا ويديو را نخواهند 
داشت، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به حواشي فيلترينگ 
اينستاگرام و تالش قوه قضاييه براي فيلتر كردن اين شبكه 
اجتماعي اعالم كرد ك��ه در دوره تحول قوه قضاييه هيچ 
رسانه، خبرگزاري و پيام رساني را مسدود نكرده و به دنبال 
مسدود سازي فضاي مجازي و هيچ پيام رسان اجتماعي 
نيست و از طرف ديگر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
عنوان كرد خبري كه در راستاي راي مثبت وزير ارتباطات به 
انسداد پيام رسان سيگنال منتشر شده، كذب محض است.

اين روزها موضوع به اشتراك گذاري اطالعات واتس اپ با 
فيس بوك مطرح شده و واكنش بسياري از كاربران جهاني، 
كوچ از اين پيام رسان به پيام رسان هاي ديگر از جمله تلگرام 
و سيگنال است. البته در حالي كه واتس اپ پيش از اين از 
كاربران خواسته بود تا هشتم فوريه با سياست جديد موافقت 
كنند، به دليل واكنش ها و اعتراض كاربران، اين مهلت را 
تا ۱۵ ماه مه به تعويق انداخته است، با وجود اين مهاجرت 
كاربران از واتس اپ همچنان ادامه دارد. اين سوال اكنون 
وجود دارد كه وضعيت آماري استفاده از واتس اپ در ايران در 
اين شرايط چطور خواهد بود؛ شايد جايگزين واتس اپي كه 
حريم خصوصي در آن زير سوال رفته و تلگرامي كه در ايران 
در دو سال گذشته فيلتر بوده، براي برخي از كابران در ايران، 
برنامه سيگنال است. سيگنال يك برنامه پيام رسان متني و 
مكالمات صوتي است كه روي حريم خصوصي متمركز بوده 
و در تلفن هاي هوشمند اپل و اندرويد و در دسكتاپ قابل 
دسترسي است. در گزارش هاي مربوط به سيگنال آمده كه 
در اين برنامه، ارتباطات رمزگذاري شده هستند يعني تنها 
افراد حاضر در مكالمه مي توانند محتواي آن را ببينند و خود 
سيگنال هم نمي تواند به آنها دسترسي داشته باشد. حتي 
استيكرها هم رمزنگاري خاصي دارند. سيگنال پروتكل 
رمزگذاري ايجاد كرده كه ساير شركت ها از جمله واتس اپ 
و اسكايپ از آن استفاده مي كنند و استاندارد طاليي حريم 
خصوصي است. همچنين طي روزهاي گذشته اخباري 
مبني  بر احتمال فيلترينگ برخي شبكه هاي اجتماعي 
به گوش مي رس��يد؛ ازجمله خبري  مبني  بر احضار وزير 
ارتباطات به دادسراي فرهنگ و رسانه در رسانه ها منتشر 
شد و در متن اين خبر آمده بود كه محمدجواد آذري جهرمي 
به دليل استنكاف از اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر كردن 
اينستاگرام و كاهش پهناي باند بين الملل و محدودسازي 
پيام رسان هاي خارجي، احضار شده است. البته پس از آن، 
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران اعالم كرد: 
»پرونده قضايي آذري جهرمي با ش��كايت تعداد زيادي 
از اشخاص حقيقي و حقوقي تشكيل ش��ده است كه در 
متن تقطيع شده منتش��ره اغلب اين موارد اتهامي حذف 
شده است.« و اينكه »طي دو سال گذشته و در دور جديد 
دادستاني تهران، هيچ حكم قضايي مبني بر فيلترينگ يا 
مسدودسازي شبكه اجتماعي اي صادر نشده است.« در 
هر حال اكنون جنجال هايي درباره اپليكيشن سيگنال هم 
مطرح شده است. با آغاز مهاجرت جهاني كاربران به تلگرام 
و سيگنال، در ايران اخباري مبني بر حذف اين اپليكيشن 

از فروشگاه هاي آنالين داخلي و حتي فيلتر اين برنامه هم 
شنيده شد و البته سيدجمال هاديان، مدير روابط عمومي 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، روز گذشته در توييتر 
عنوان كرد خبري كه در راستاي راي مثبت وزير ارتباطات به 
انسداد پيام رسان سيگنال منتشر شده، كذب محض است.

  سيگنال فيلتر شد
سايت پيام رسان سيگنال از ۵ بهمن از دسترس خارج شده 
و از ۶بهمن نيز امكان استفاده از اپليكيشن اين پيام رسان، 
بدون استفاده از فيلتر ش��كن امكان پذير نيست. به نظر 
مي رسد دستور فيلتر اين پيام رسان به اپراتورها ابالغ شده 
است. اولين بار اپليكيشن پيام رسان سيگنال در ۲۵ دي ماه 
به دستور كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه )كميته 
فيلترينگ( از اپ استورهاي ايراني حذف شد. در نهايت نيز 
يك هفته بعد با پيگيري هاي پيوس��ت مشخص شد كه 
براساس مصوبه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در سال 
۱۳۹۵ براي فيلترينگ چند پيام رسان، اين كارگروه دستور 
به حذف اين پيام رسان از اپ استورهاي ايراني را داده است. 
همان زمان اعالم شد كه اين كارگروه براساس اين مصوبه 
قديمي به دنبال فيلتر كامل پيام رسان سيگنال است. حذف 
اپليكيشن سيگنال از اپ استورهاي ايراني و در نهايت فيلتر 
آن در ش��رايط رخ مي دهد كه در هفته هاي گذشته و بعد 
از در نظر گرفتن سياست هاي جديد پيام رسان واتس اپ 
براي كاربرانش مبني بر به اشتراك گذاري اطالعات آنها 
با فيس بوك، بس��ياري از كاربران از جمله كاربران ايراني 
به سمت استفاده از س��يگنال و تلگرام رفته اند. براساس 
گزارش هاي مختلف در فاصله ۱۷ دي تا ۲۱ دي ماه، يعني 
از زمان اعالم سياست هاي جديد واتس اپ، سيگنال ۷۰۵ 

ميليون بار از اپ استور و گوگل پلي دانلود شد كه اين آمار 
رشد ۴هزار و ۲۰۰درصدي را در مقايسه با روزهاي گذشته 
آن نشان مي دهد. سيگنال براساس ادعاي كارشناسان يكي 

از امن ترين پيام رسان هاي موجود است.

  احضار وزير ارتباطات به دادگاه
اواسط هفته گذشته روابط عمومي وزارت ارتباطات با انتشار 
حكم احضار محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات از 
حضور او در دادگاه فرهنگ و رس��انه و بازجويي از او خبر 
داد. طبق اعالم وزارت ارتباطات، جهرمي به دليل سلسله 
شكاياتي كه در راس آن فيلتر نشدن اينستاگرام از سمت 
اين وزارتخانه و مس��دود نش��دن VPN ها قرار داشت، به 
دادگاه احضار شده بود. در نهايت نيز ابتداي هفته جاري 
نيز سخنگوي دولت در يادداشتي به دفاع از تصميم آذري 
جهرمي پرداخت و اعالم ك��رد كه رويكرد وزير ارتباطات 
در اين زمينه يك رويكرد شخصي نبوده و رويكرد دولت 
و شخص رييس جمهور بوده است. همچنين علي ربيعي 
با هش��دار نسبت به فيلتر شدن اينس��تاگرام اعالم كرده 
بود كه با فيلتر اين شبكه اجتماعي حدود يك ميليون نفر 
ايراني كه امرار و معاششان به اين شبكه وابسته است بيكار 
خواهند ش��د. حاال در ادامه اين كشمكش ها، سخنگوي 
قوه قضاييه در نشس��ت خبري خود گفته كه اين نهاد به 
هيچ وجه قصد مسدودسازي فضاي مجازي و به خصوص 
شبكه هاي اجتماعي آن هم در دوران تحول اين قوه را ندارد. 
غالم  حسين اسماعيلي در اين زمينه گفته است كه »قوه 
قضاييه در دوره تحول، هيچ رسانه، خبرگزاري و پيام رساني 
را مسدود نكرده و به دنبال مسدودسازي فضاي مجازي و 
هيچ يك از پيام رسان هاي اجتماعي نيست.« او ادامه داد: 

»فضاي مجازي همانند فضاي حقيقي در كش��وري اوال 
متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانيا در زمره حقوق 
عامه به شمار مي آيد و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حكمراني 
كشور است و رابعا نيازمند ساماندهي، مديريت و بومي سازي 
است.« اسماعيلي با بيان اينكه فضاي مجازي بايد برخوردار 
از سالمت و امنيت باش��د، گفت: »امروز ويروس هايي به 
مراتب بدتر از كرونا و مصاديق مجرمانه اي مانند فروش مواد 
مخد رو سالح، كالهبرداري هاي گسترده شبكه اي و تبليغ 
خودكشي به ويژه در نسل جوان و نوجوان بيداد مي كند كه 

به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.« 

  مسووالن بايد نسبت به كوتاهي خود در فضاي 
مجازي پاسخگو باشند

او تالش قوه قضاييه براي فيلتر اينستاگرام را فضاسازي 
رس��انه اي دانس��ته و توضيح داده اس��ت ك��ه »آنچه 
دادستاني در اين حوزه در روزهاي اخير رخ داده، همگي 
ناظر به ساماندهي، مديريت و پااليش اين فضا بود كه 
از مصاديق مجرمانه اس��ت نه انس��داد فضاي مجازي 
ضمن اينكه مواضع رس��مي دستگاه قضا آن است كه 
توس��ط رييس قوه قضاييه و تريبون رسمي سخنگو 
بيان مي شود.« اسماعيلي با تاكيد به اينكه مسووالن 
بايد نسبت به قصور و كوتاهي خود در فضاي مجازي 
پاسخگو باشند، گفت: »انتظار بر اين است همان گونه كه 
در ماه هاي اخير با طرح شهيد سليماني و غربالگري در 
حوزه بهداشت و سالمت تالش شد، مسووالن مربوط به 
فضاي مجازي نيز نسبت به ساماندهي و پااليش فضاي 
مجازي اقدام كنند و نس��بت به قصور و كوتاهي هاي 

خويش در عدم اجراي وظيفه پاسخگو باشند.«

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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شكايت جديد عليه اپل
در ايتاليا ثبت شد

يك آژانس حمايت از مصرف كنندگان در ايتاليا از اپل 
شكايت كرده و خواهان غرامتي ۶۰ ميليون يورويي شده 
است. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، به تازگي يك 
آژانس حمايت از مصرف كنندگان ايتاليا از اپل شكايت 
است. طبق گزارش ها اين ش��كايت گروهي در دادگاه 
ميالن ثبت شده و ادعا مي كند اپل مشتريان را فريب داده 
است. بطور دقيق تر اين شكايت مربوط به كندتر شدن 
عملكرد باتري دستگاه ها از سوي اپل در سري آيفون۶ 
اس��ت. در مارس ۲۰۲۰ اپل مجبور شد براي شكايت 
مشابهي مبلغ ۵۰۰ ميليون دالر جريمه بپردازد. از سوي 
ديگر شكايت جديد در حالي ثبت شده كه يك ماه قبل 
اپل به دليل ادعاي گمراه كننده در خصوص ضدآب بودن 
دستگاه با جريمه اي ۱۰ ميليون يورويي در ايتاليا روبرو 
شده است. در هر حال آژانس حمايت از مصرف كننده 
خواهان غرامتي ۶۰ ميليون يورويي )۷۳ ميليون دالر( 
است. در اصل مبناي ش��كايت آن است كه اپل با كند 
كردن عملكرد دستگاه هاي قديمي خود و خسارت به 
باتري، اقدامي ناعادالنه انجام داده است. اپل براي برطرف 
كردن اين چالش طرح جايگزين كردن باتري با قيمت 

اندك را اعالم كرد.

بهسازي ١۵۴ سايت در ايالم 
توسط همراه اول با هدف ايجاد 

عدالت ارتباطي

همراه اول از نوسازي و بهسازي شبكه تلفن همراه 
استان ايالم خبر داد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، شبكه تلفن همراه 
استان ايالم با بهسازي و نوسازي ١۵۴ سايت و ٨٨٨ 
تكنولوژي مختلف تلفن همراه ضمن افزايش كيفيت 
در ارايه سرويس هاي ارتباطي، شاخص هاي ظرفيت 
شبكه ارتباطي در اين استان را هم ارتقا داد.اين پروژه 
بهسازي همراه اول با وجود شرايط سخت اقليمي و 
محدوديت هاي ناشي از همه گيري ويروس كرونا، با 
تالش هاي شبانه روزي كارشناسان فني اين اپراتور، 
مخابرات استان و شركت نقش اول كيفيت در مدت 
۶۰ روز به س��رانجام رسيد. ايجاد و برقراري عدالت 
ارتباطي در دسترسي به باالترين سطوح تكنولوژي 
ارتباطات س��يار، از جمله اهداف اصلي اجراي اين 
پروژه بود كه در عمل بر ظرفيت ش��بكه ارتباطي 

استان ايالم نيز افزود.

تيك تاك و ۵۸ اپ چيني براي 
هميشه در هند فيلتر شدند

دولت هند در اقدامي جديد ۵۹ اپليكيشن چيني از جمله 
تيك تاك را بطور دايم ممنوع كرده است. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، وزارت الكترونيك و فناوري اطالعات 
هند اخطاريه هايي جديد براي ممنوعيت دايم تيك تاك 
و ۵۸ اپليكيش��ن چيني ديگر صادر كرده است. دولت 
هند هنگامي كه نخستين بار ممنوعيت ۵۹ اپ چيني 
را مطرح كرد، به آنها فرص��ت داد تا موضع خود درباره 
همخواني با الزامات حريم شخصي و ايمني را مشخص 
كنند. شركت هاي مذكور شامل تيك تاك، وي چت و يو 
سي برازر )متعلق به علي بابا( بودند و از آنها خواسته شد تا 
به فهرستي از سواالت پاسخ دهند. از سوي ديگر نشريه 
اليومينت به نقل از يك منبع آگاه به اين موضوع اعالم 
كرد: دولت هند از پاسخ ها و توضيحات ارايه شده توسط 

شركت ها راضي نيست. 

قوه قضاييه اعالم كرد در دوره تحول، هيچ رسانه، خبرگزاري و پيام رساني را مسدود نكرده است 

شبكههاياجتماعيفيلترميشوند،هيچكسزيربارنميرود

طي ۱۰ ماه سال جاري رقم خورد 

ارتباطات سيار ايران با انتشار گزارش عملكرد ۱۰ ماه سال 
جاري از شناسايي درآمد ۱۹.۳ هزار ميليارد تومان و رشد 

۳۵ درصدي نسبت به دوره مشابه گذشته خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران با سرمايه ۱.۹۲ هزار ميليارد توماني، گزارش 
عملكرد دي و ۱۰ ماه سال مالي جاري را ارايه كرد.براين 
اساس، »همراه« در دوره يك ماهه از كاركرد مشتركين 
خطوط دايمي و اعتباري، استفاده از امكانات شبكه توسط 
ساير ش��ركت هاي تلفن همراه )اتصال متقابل(، فروش 

خطوط جديد تلفن همراه، خالص خدمات ارزش افزوده 
و ساير، بالغ بر ۱.۹ هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. 
اين ش��ركت بورس��ي در عملكرد ۱۰ ماهه بالغ بر ۱۹.۳ 
هزار ميليارد تومان درآمد شناس��ايي كرده كه نسبت به 
دوره مشابه گذشته با رشد ۳۵ درصدي روبرو شده است.

بيشترين درآمد كس��ب ش��ده طي دوره دي از كاركرد 
مش��تركين خطوط اعتباري به ميزان ۱.۱ هزار ميليارد 
توم��ان )معادل ۵۶ درصد درآمد( و كاركرد مش��تركين 
خطوط دايمي بالغ ب��ر ۷۴۰ ميليارد تومان بوده )معادل 

۳۷ درصد درآمد( است.همچنين سرمايه گذاري توسعه 
نور دنا با س��رمايه ۷۷۵ ميليارد توماني ب��ه عنوان بازوي 
سرمايه گذاري شركت ارتباطات سيار ايران كه از ابتداي 
سال ۹۰ به شكل عملي فعاليت را آغاز كرده و مالكيت ۱۰۰ 
درصدي آن در اختيار »همراه« است در پرتفوي سه ماهه 
منتهي به دي سال جاري بالغ بر ۲۴۴.۶ ميليارد تومان سود 
فروش سرمايه گذاري ها در صنايع حاضر و خارج از بورس 
و تا دي ماه ۱۸۷ ميليارد تومان سود مجمع داشته است كه 
اثر مثبتي بر صورت سود و زيان همراه اول خواهد گذاشت.

در صورت وضعيت تحصيل شده سهام اين شركت، افزايش 
سرمايه از محل سود سهام سرمايه گذاري سپه برابر با ۴ 
ميليون و ۳۴۵ هزار و ۱۴۳ سهم و از آورده نقدي تعداد ۷ 
ميليون و ۱۸۹ هزار و ۴۰ سهم است.بررسي بازدهي سهام 
اين شركت از ابتداي سال جاري تا ۳۰ دي نشان مي دهد 
قيمت هرسهم »همراه« در پنجم فروردين ۱۸۷۱۸ ريال 
بوده و با احتساب سود ۱۵۶۵ ريالي هر سهم طي ۱۹۶ روز 
كاري به قيمت ۲۶۱۲۰ ريالي رسيده كه حكايت از بازدهي 

۵۰.۵ درصدي دارد.

»آگهي تجديد مناقصه عمومي« 
شهرداري كمال شهر در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 1399 اجراي پروژه هاي مشروح ذيل را از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط 
واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت مي گردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خريد اسناد مناقصه از ساعت 9 الي 

14 به آدرس: كرج- كمال شهر، بلوار شهرداري- شهرداري كمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

شهرداري كمالشهر

نوبت دوم

1- ارائه سپرده شركت در مناقصه مطابق جدول باال به يكي از روش هاي ذيل: 
الف( ضمانت نامه بانكي ترجيحا از يكي از بانك هاي استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كاري اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد. 

ب( واريز فيش نقدي به حساب شماره 0219326211008 بانك ملي 
ج( چك تضمين شده بانكي در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملي به نام شهرداري كمال شهر 

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 
3- شهرداري كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد. 

4- شركت كنندگان مي بايست جهت خريد اسناد مناقصه، نسبت به اخذ فيش از شهرداري كمال شهر و واريز مبلغ 500/000 ريال اقدام نمايند. الزم به ذكر مي باشد مبلغ 
واريزي جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمي گردد. 

5- در هر شرايطي مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود. 
6- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفي نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شركت الزامي مي باشد. 

7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد 
قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد. 

8- مهلت خريد اسناد از مورخ 99/11/8 لغايت 99/11/18 مي باشد. بديهي است پيشنهادات مزايده گران مي بايست در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 
مورخ 99/11/19 به دبيرخانه شهرداري كمال شهر تحويل داده شود. 

9- كليه پيشنهادات شركت كنندگان راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 99/11/20 در كميسيون عالي معامالت بازگشايي مي گردد.
10- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

11- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

 مبلغ سپرده شركتمبلغ پروژه )ريال( شرح عمليات رديف 
ميزان حواله مدت قرارداد  در مناقصه )ريال( 

رتبه درخواستي )تهاتر( 

احداث پارك ورودي خرمدشت از بلوار 1
حداقل رتبه 5 ابنيه از سازمان 60 درصد 3 ماه 30/000/000/0001/500/000/000 شهيد بهشتي 

مديريت و برنامه ريزي 

مهدي ناصري مقبل  -  شهردار كمال شهر

»آگهي مناقصه عمومي«
ش�هرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد.

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در 

رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
4- مبلغ 500/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه 
نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و 

مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 
sajar. 8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه پنج برق يا جزء ليست پيمانكاران مورد تاييد سازمان برق استان البرز و ارائه تاييديه صالحيت رتبه 5 برق در سايت
mporg.ir يا معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي و گواهينامه صالحيت ايمني معتبر يا ارائه مدارك مبتني 

بر ثبت نام معتبر الزامي مي باشد. 
9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات 

و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا )الف-ب- ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 99/11/19 

به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل- دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 
12- پيشنهادات رسيده در روز دوشنبه مورخ 99/11/20 در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
٭جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.

درصد غيرنقدي قرارداد رتبه الزم مبلغ سپرده به ريال مبلغ پروژه به ريال شرح پروژهرديف 

احداث روشنايي پروژه تكميل بلوار 1
2/898/952/890150/000/000شهيد ناصربخت با برآورد كل

رتبه پنج برق يا جزء ليست 
پيمانكاران مورد تاييد سازمان 

برق استان البرز 
50%

اداره امور قراردادها و پيمانها- شهرداري كرج

شهرداري كرج

رشد ۳۵ درصدي »همراه« با كسب درآمد ۱۹,۳ هزار ميليارد توماني

ويژه

جستاري در باب تحوالت 
مديريتي بورس

رويكرده��اي سياس��ي ني��ز اث��رات خاص خ��ود را 
به ج��اي مي گذارند. طبيعتا ش��خصي كه در مس��ند 
سياست گذاري هاي كالن اقتصادي قرار دارد، مايل است 
تا بهترين انتخاب را داشته باشد تا مبتني بر اين انتخاب 
آگاهانه بهترين عملكرد به نفع او ثبت شود. اما از آنجا كه 
كارنامه و رزومه شفافي از افراد شايسته و متخصص در 
يك بستر حرفه اي)در بخش هاي مختلف( وجود ندارد، 
ناچار اس��ت افرادي را انتخاب كند كه حداقل آگاهي و 
اعتماد نسبي از س��المت، دانايي، تخصص، كاركرد و... 
آنها وجود دارد. در اقتصاد ايران از س��ال ۸۴ تا به امروز ۴ 
رييس براي سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده اند، 
اگر كارنامه اين افراد ش��امل موفقيت ها و شكست ها، 
كاميابي ها و ناكامي ها، دستاوردها و نارسايي ها و... منتشر 
شده بودند و به صورت شفاف در اختيار فعاالن اقتصادي 
قرار مي گرفت بدون ترديد امروز منبع قابل توجهي از 
دانايي رسوب شده از فعاليت هاي مرتبط با بازار سرمايه 
در كشورمان ايجاد شده بود كه مي توانست براي رييس 
امروز سازمان بورس و اوراق بهادار راهگشا باشد. همينطور 
اگر بانك اطالعاتي جامعي از مديران بورسي و متخصصان 
اين حوزه توسط نهاد ناظر و بي طرفي ثبت و ضبط مي شد، 
امروز در زمان انتخاب مسووالن اقتصادي كشور دردسر 
كمتري داشتند و به راحتي مشخص مي شد كه چه فرد 
يا افرادي شايستگي در دست گرفتن سكان هدايت يكي 
از مهم ترين بازارهاي اقتصادي كشور را دارد. در غير اين 
صورت اين البي ها و رايزني هاي فرامتني است كه ممكن 
است فردي را در راس هرم اجرايي سازمان بورس بنشاند 
كه شايد بهترين انتخاب يا گزينه اصلح نباشد. اين فرآيند 
در كشورهاي توسعه يافته به گونه ديگري دنبال مي شود. 
در اقتصادهاي پيشرو كارنامه و سابقه هر فرد، مدير يا فعال 
اقتصادي مشخص است و ليستي از اين افراد سايسته 
در اختيار فرد ي��ا افراد انتخاب كننده قرار مي گيرد تا بر 
اساس شايسته ساالري نهادينه شده، بهترين انتخاب 
را در راستاي منافع عمومي كش��ور انجام دهد. در يك 
چنين روند قوام يافته اي معموال حوادث غيرمترقبه در 
بازار بورس رخ نمي دهد و روند تصميم سازي ها مبتني بر 
يك رويكرد معقول دنبال مي شوند. پرسشي كه ممكن 
اس��ت با اين توضيحات به ذهن خطور كند، ان اس��ت 
كه تبعات عدم انتخاب يك مدير شايس��ته در اتمسفر 
اقتصادي چه مواردي مي تواند باشد؟ واقع آن است كه 
بسياري از سازمان هاي اقتصادي بسيار حساس هستند. 
س��اختارهايي چون رييس كل بانك مركزي، سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ريي��س كل بيمه و... بخش هايي 
بسيار مهم، اثرگذار و كليدي در روند كالن اقتصاد كشور 
هس��تند. هر متغير به ظاهر كوچكي در اين ساختارها 
مي تواند كل ساختار اقتصاد و معيشت را با تكانه روبه رو 
كند. وقتي انتخاب مديران اين بخش هاي مهم از سيكل 
حرفه اي و نظام شايسته ساالر خارج مي شود، نتايجي 
كامال تصادفي به دنبال دارد. ممكن است مديري انتخاب 
ش��ود كه كارنامه اي درخش��ان از خود به جاي بگذارد 
و اين احتم��ال هم وجود دارد مديري س��كان هدايت 
بخش هاي اقتصادي را به دس��ت بگيرد كه فاقد دانش 
و تجربه الزم باشد و اتمسفر اقتصادي را با تكانه هاي پي 
در پي روبه رو كند. وقتي مديري غيرشايس��ته انتخاب 
مي شود ممكن است به دليل فقدان دانش و تجربه الزم، 
رويكردهاي غلطي را در پيش بگيرد. از سوي ديگر مديران 
غيرمتخصص در يك چنين شرايطي تالش مي كنند از 
طريق آزمون و خطا سطح دانش و تخصص خود را باال 
ببرند. به عبارت روشن تر مردم و بازار بايد هزينه يادگيري 
و باال بردن سطح تجربه مديران را بپردازند. متاسفانه طي 
دهه اخير اقتصاد ايران يك چنين تجربياتي را به دفعات 
از س��ر گذرانده است. حتي در برخي برهه ها افرادي كه 
تصور مي شد، دانش كافي اقتصادي براي حضور در حوزه 
مديريتي بورس را داشتند، سكان هدايت اين بازار را به 
دست گرفتند اما از آنجا كه فاقد دانش سياست گذاري و 
هم افزايي با بخش هاي ديگر نبودند، آسيب هاي فراواني به 
اقتصاد و معيشت مردم وارد كردند. بنابراين فارغ از اينكه 
چه فرد يا جريان��ي در راس هرم مديريتي بورس به كار 
گماشته مي شود، فعاالن اقتصادي و تحليلگران بايد به 
دنبال ايجاد ساختاري شايسته ساالري و تخصصي در بازار 
سرمايه باشند كه از طريق اين ساختار قوام  يافته بهترين 
انتخاب ها به نفع اقتصاد و كشور محقق شود. همان طور 
كه پيش تر هم اشاره كردم، مردم نبايد هزينه با تجربه 

شدن مديران را بپردازند. 



تعادل|
آمار مبادالت تجارت خارجي كشور تا پايان دي ماه سال 
۹۹ منتشر شد. جزئيات آمار اعالمي از سوي رييس كل 
گمرك ايران، نشان مي دهد، تجار ايراني كاالهايي به 
وزن 122ميليون تن و باارزش حدود 5۹ ميليارد دالر با 
شركاي تجاري خود مبادله كرده اند. رقمي كه حكايت 
از اين دارد كه تجارت خارجي كشور در دهمين ماه از 
سال نسبت به ۹ماهه ۹۹ از رشد قابل توجهي برخوردار 
بوده است؛ چراكه ميزان تجارت خارجي تا پايان آذرماه 
امسال 51 ميليارد و ۹۷۰ ميليون دالر بوده كه تا پايان 
دي ماه با افزايش بيش از ۷ ميليارد دالر مواجهه ش��ده 
است. با اين حال هرچند تحليل آمار صادرات و واردات 
نشان از رشد تجارت خارجي دارد، اما آمارها همچنان 
بر افت صادرات گواهي مي دهند. به طوري كه براساس 
داده هاي منتشر شده، تا پايان دي ماه، ميزان كاالهايي 
صادر ش��ده از س��وي صادركنندگان ايراني برابر با ۹4 
ميليون و 541 هزارتن به ارزش 28 ميليارد و 63 ميليون 
دالر گزارش شده، كه نشان از افت 2۰ درصدي صادرات 
از نظر ارزشي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. البته 
ميزان صدور كاال در مقايس��ه با ماه قب��ل از آن، يعني 
آذرماه افزايشي بوده و پيش بيني مي شود كه اين روند 
در ماه هاي بهمن و اسفند سال جاري با رشد بيشتري 
همراه باشد. در مقابل واردكنندگان، 28 ميليون و 24۹ 
هزارتن به ارزش 3۰ ميليارد و 63۹ ميليون دالر كاال وارد 
كشور كرده اند كه تحليل داده هاي آماري نشان مي دهد، 
ميزان واردات در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افت 15.5 درصد را تجربه كرده است. عالوه بر اين، 
تراز تجاري كشور نيز در اين بازه زماني همچنان منفي 
گزارش مي شود، به طوري كه فاصله صادرات با واردات 
در دهمين ماه از سال ۹۹ برابر با 2ميليارد و5۷6 ميليون 
دالر بوده اس��ت. 5 مقصد مهم صادراتي ايران در مدت 
ياد شده، كشورهايي چون »چين، عراق،  امارات، تركيه 
و افغانستان« بوده كه نسبت به ماه آذرماه تغييري در 

شركاي تجاري ديده نمي شود. 

    عملكرد ۱۰ ماه تجارت خارجي 
گمرك ايران عملكرد 1۰ ماه تجارت خارجي كشور را 
منتشر كرد. طبق آمار و اطالعات اعالم شده از سوي 
رييس كل گمرك ايران، حجم تجارت خارجي ايران 
با كش��ورهاي ديگر در 1۰ ماه منتهي به دي ماه 122 
ميليون و 8۰۰ هزار تن ب��وده و ارزش آن 58 ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون دالر بود اس��ت. س��هم واردات از س��ر 
جمع تجارت خارجي در اين مدت 3۰ ميليارد و 63۹ 
ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 15.5 
درصد كاهش را نشان مي دهد. در اين مدت به لحاظ 
وزني 28 ميليون و 24۹ هزار تن واردات داش��ته ايم 

كه نسبت به س��ال قبل 2 درصد كاهش يافته است. 
همچنين س��هم صادرات ۹4 ميليون و 541 هزار تن 
به ارزش 28 ميلي��ارد و 63 ميليون دالر بود. صادرات 
كاالهاي غيرنفت��ي در اين مدت از لحاظ وزن و ارزش 
به ترتيب با 1۷.۷ و 2۰ درصد كاهش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه بود اما در مقايسه با ماه قبل از 
آن، يعني آذر ماه افزايش داشته و پيش بيني مي شود 
كه اين روند در ماه هاي بهمن و اس��فند سال جاري با 
رشد بيشتري همراه باشد. البته ارزيابي آماري جزئيات 
تجارت خارجي كشور تا پايان آذرماه نشان مي دهد، 
مجموع صادرات و واردات، 51 ميليارد و ۹۷۰ ميليون 
دالر بوده، اس��ت كه صادرات بدون نفت خام ايران در 
نهمين ماه از سال جاري، ارزشي معادل 25ميليارد و 
11۰ميليون دالر داشته است. همچنين واردات كاال 
در سه فصل ابتدايي امسال 26 ميليارد و 86۰ميليون 
دالر عنوان شده است. بنابراين آمارها، كسري تجاري 
در ۹ ماه منتهي به آذرماه ۹۹ يك ميليارد و ۷5۰ميليون 

دالري ثبت شده است. 

    مقاصد صادراتي و مبادي وارداتي 
ش��ركاي تجاري ايران تا پايان ماه دهم از سال جاري 
كدام كش��ورها بودند؟ آمارهاي اعالمي نشان از اين 
دارد كه مهم ترين مقاصد صادراتي ايران در اين 1۰ ماه 
»چين«، »عراق«، »امارات متحده عربي«، »تركيه« و 
»افغانستان« بوده است. بررسي ميزان تجارت با اين 
كش��ورها بيانگر اين اس��ت كه كاالهاي صادراتي در 

1۰ ماهه سال جاري به كشور »چين« 22 ميليون و 
8۰۰هزار تن به ارزش ۷ ميليارد و 2۰۰ ميليون دالر 
بوده است. »عراق« ديگر شريك تجاري ايران به شمار 
مي رود كه با 22 ميليون و 3۰۰ ه��زار تن به ارزش 6 
ميليارد و 3۰۰ ميلي��ون دالر به عنوان دومين مقصد 
صادراتي ايران معرفي ش��ده اس��ت. »امارات متحده 
عربي« با 12 ميليون و 8۰۰ هزار تن به ارزش 3 ميليارد 
دالر در رتبه س��وم مقاصد صادراتي اي��ران قرار دارد. 
»تركيه« با 5 ميليون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش 2ميليارد 
دالر و »افغانستان« با 5 ميليون و 8۰۰ هزار تن به ارزش 
يك ميليارد و ۹۰۰ ميلي��ون دالر نيز از ديگر مقاصد 
صادراتي ايران قلمداد مي شود. آمارها نشان مي دهد، 
اين پنج كشور در مجموع 6۹ ميليون و 5۰۰هزار تن 
كاال به ارزش 21 ميلي��ارد و 3۰۰ ميليون دالر كاال از 
ايران وارد كرده اند كه از حيث وزن ۷3.5 درصد و از نظر 

ارزش ۷6 درصد صادرات را دربرمي گيرد.
ازآن س��و، رييس كل گمرك ايران، كش��ورهاي مبدأ 
طرف معامله واردات كاال با ايران را كشورهاي »چين، 
امارات متحده عربي، تركيه، هند و آلمان« عنوان كرد. 
ريز جزئيات تجارت با اين كش��ورها نش��ان مي دهد، 
»چين« با 2 ميليون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۷ ميليارد 
و ۹۰۰ ميليون دالرهمچنان به عنوان مبدا نخس��ت 
وارداتي ايران به ش��مار مي رود. اما دومين كشوري كه 
واردكنندگان ايراني ترجيح داده اند، از آن كاال وارد كنند، 
» امارات متحده عربي« با 4 ميليون و 1۰۰ هزار تن به 
ارزش ۷ ميليارد و 4۰۰ ميليون دالر بوده است. » تركيه« 

هم با 4 ميلي��ون تن به ارزش 3 ميليارد و 4۰۰ميليون 
دالر سومين مبدا وارداتي ايران تا پايان دي ماه به شمار 
مي رود. »هند« هم با يك ميلي��ون و ۹۰۰ هزار تن به 
ارزش ي��ك ميليارد و 8۰۰ ميلي��ون دالر و »آلمان« با 
۹66 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 4۰۰ ميليون دالر 
از كش��ورهاي طرف معامله براي واردات كاال از سوي 
واردكنندگان ايراني است. براساس اظهارات ميراشرفي، 
پنج كشور يادشده در مجموع 13 ميليون و ۹۰۰ هزار 
تن به ارزش 21 ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر كاال به ايران 
صادر كردند كه اين رقم 4۹ درصد از وزن و ۷1.6درصد 
از ارزش كل واردات كش��ور در 1۰ ماهه سال جاري را 
تشكيل مي دهد. طبق آمار اعالم شده از سوي معاون 
وزير اقتصاد، 6۹ درصد از كل واردات كشور در اين مدت 
را كاالهاي اساسي به خود اختصاص داده اند  كه وزن آنها 
بالغ بر 1۹ ميليون و 5۰۰ هزار تن بوده است. همچنين بنا 
به توضيحات رييس كل گمرك ايران، از يازدهم آبان ماه 
تا سي ام دي ماه سال جاري را  8 ميليون و 1۰۰ هزار تن 
كاالي اساسي به ارزش ۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر 
)روزي 1۰1 هزار تن( وارد كشور شده است. در 1۰ماهه 
س��ال جاري 5 ميليون و 8۰۰ هزار ت��ن كاال از قلمرو 
جمهوري اسالمي ايران ترانزيت شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل ۹.5 درصد كاهش نشان مي دهد.  
)در روزنامه امروز تعادل مي توانيد تحليل دكتر مهدي 
رضايي پژوهشگر اقتصادي، درباره افت نگران كننده 
تجارت خارجي و اثر آن بر مولفه هاي سرمايه گذاري 

را مطالعه نماييد.( 
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در سفر يك روزه محمد مخبر انجام شد 
 رونمايي از   ۳۷۰۰ طرح 

 ويژه كولبران 
توسط  ستاد اجرايي فرمان امام)ره(

در جريان سفر يك روزه رييس ستاد اجرايي فرمان امام 
به استان كردستان، هزاران طرح ايجاد اشتغال، احداث 
مسكن ملي، توزيع بسته هاي معيشتي و جهيزيه آغاز 
و رونمايي شد.محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام صبح  ديروز پس از ورود به استان كردستان و اداي 
احترام به مقام شهداي استان، از نمايشگاه طرح هاي 
ايجاد اشتغال اجتماع محور بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجرايي در دانشگاه سنندج بازديد كرد. در اين مراسم 
كه نماينده ولي فقيه و امام جمعه س��نندج، استاندار 
كردستان، مديران عامل بنياد بركت و احسان و ساير 
مقامات استاني حضور داشتند، از چند هزار شغل جديد 
ايجاد شده توسط ستاد اجرايي فرمان امام رونمايي شد.
محمد مخبر در اين مراسم گفت: ستاد اجرايي فرمان 
امام تاكنون 4۰ هزار ش��غل را با اج��راي 8 هزار طرح 
و 1۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري در كردستان 
ايجاد كرده  اس��ت. وي ادامه داد: امروز نيز با رونمايي 
از 5۰۰۰ طرح با 5۰۰ ميلياردتومان سرمايه گذاري، 
مجموعا 16 هزار شغل در استان ايجاد شد و همچنين 
با اجراي 3۷۰۰ طرح، ۹ هزار ش��غل براي كولبران در 
سه استان كرمانشاه، كردس��تان و آذربايجان غربي 
ايجاد كرديم. مخبر با بيان اينكه عمده اين مش��اغل 
در زمينه هاي دامداري، فرش و صنايع دس��تي ايجاد 
شده است، عنوان كرد: مصمم هستيم تا با ايجاد زمينه 
اشتغال، مش��كالت اين عزيزان  كه از سر ناچاري به 
كولبري روي آورده اند را مرتفع كنيم. وي همچنين 
درخصوص آخرين وضعيت اولين واكسن ايراني كرونا 
نيز گفت: تا اين لحظه همه آزمايش هاي واكسن »كوو 
ايران بركت« به ايمن ترين و بهترين وجه جواب داده 
اس��ت. مخبر ادامه داد: اميدواريم تا پايان س��ال 2 تا 
3ميليون دوز واكسن توليد كنيم و در بهار سال آينده، 
واكسن را به دست مردم برسانيم. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام در خصوص كارآزمايي باليني واكسن كرونا 
نيز گفت: فاز اول تست انساني واكسن تقريبا رو به اتمام 
اس��ت، ظرف دو- س��ه هفته آينده تمام 56 داوطلب 
تزريق مربوط به فاز اول را دريافت مي كنند و وارد فاز 
بعدي تست مي شويم. در ادامه اين مراسم بهمن مرادنيا 
استاندار كردستان در سخناني با اشاره به تحريم ستاد 
اجرايي فرمان امام توسط دولت امريكا گفت: تحريم 
دكتر مخبر و ستاد اجرايي فرمان امام از سوي امريكا، 
با توجه به پيش��رفت ها و دس��تاوردهاي فراوان اين 
ستاد به خصوص در بحث واكسن كرونا كامال طبيعي 
است. وي ادامه داد: تحريم ها نشانه توانايي مديريت 
دراين مجموعه است و بايد آن را تبريك گفت.مرادنيا 
همچنين افزود: از ستاد اجرايي فرمان امام بابت اقدام 
بزرگي كه در بحث كولبران آغاز كرده تشكر مي كنم، 
خوشحالم كه يكي از دغدغه هاي بزرگ مردم كردستان 

باكمك اين مجموعه مرتفع مي شود.
 ماموس��تا رس��تمي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه 
سنندج نيز در اين مراسم گفت: اميدواريم با تالش هاي 
ستاد اجرايي فرمان امام، كردستان از زيربار كولبري 
بيرون بيايد و همه كولبران زحمتكش و ش��ريف، به 
سمت توليد و اش��تغال پيش بروند.وي افزود: مژده 
امروز دكتر مخبر براي اجراي 3۷۰۰طرح اشتغالزايي 
و ايج��اد ۹ هزار ش��غل جديد براي كولب��ران، باعث 
خوشحالي همه كولبران شريف ش��د. رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام در ادامه اين س��فر از طرح جهش 
ديمزارهاي كردستان بازديد كرد. در اين طرح بزرگ، 
143 هزار هكتار اراضي كشاورزي براي كشت گندم، 
13 هزار هكت��ار جو، 25 هزار هكتار حبوبات، 5 هزار 
هكتار علوفه و 3 هزار هكتار دانه هاي روغني عملياتي 
مي شود. در حاشيه اين بازديد مسووالن طرح جهش 
توليد در ديمزارها در استان هاي آذربايجان شرقي، 
كرمانشاه، كردستان، همدان، گلستان و خوزستان 
گزارشي از پيشرفت فيزيكي اين طرح به رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام ارايه كردند.در ادامه اين سفر يك 
روزه و به همت بنياد احسان وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان امام چندين هزار بس��ته معيشتي و حمايتي 
و جهيزيه جهت توزيع در مناطق محروم كردستان 
اهدا شد. محمد مخبر در حاش��يه اين برنامه گفت: 
از ابتداي س��ال تاكنون 2۰۰ هزار بسته معيشتي و 
بهداشتي و لوازم تحرير با اولويت آسيب ديدگان كرونا 
درمناطق كم برخوردار استان كردستان توزيع شده 
و 3۰ هزار بس��ته معيشتي ديگر هم توسط نيروهاي 
جهادي همكار ستاد از امروز توزيع مي شود.وي افزود: 
اهداي 85 سري جهيزيه كامل در استان هم ازديگر 
اقدامات ستاد در سال جاري است.مخبر عنوان كرد: 
ستاد اجرايي هر 45 روز، يك ميليون بسته معيشتي 
و يك ميليون بسته بهداشتي در كشور توزيع مي كند.

محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام در بخش 
ديگري از س��فر خود، از پش��ت صحنه توليد سريال 
سنجرخان به كارگرداني محمدحسين لطيفي بازديد 
كرد.لطيفي ضمن خوشامدگويي به وي، سكانسي را 
در حضور رييس ستاد اجرايي فرمان امام كارگرداني 
كرد. مخبر در جريان اين بازديد از كارگاه اسلحه سازي 
سريال و بخش هاي مختلف اين پروژه بازديد كرد.اعالم 
آغاز عمليات اجرايي ساخت 14۰ واحد مسكن ملي 
در شهرك بهاران سنندج، ديدار و گفت وگو با نماينده 
ولي فقيه در استان كردس��تان و همچنين بازديد و 
افتتاح طرح توسعه ش��ركت »كاني كاو كوساالن« و 
كارگاه احياش��ده توليد لباس مخصوص پزشكان و 
تيم سالمت از ديگر بخش هاي اين سفر يك روزه بود.

قيمت كوييك و ساينا اس 
مشخص شد

بعد از اعالم شوراي رقابت در رابطه با قيمت گذاري 
دو خودرو، اين ش��ورا قيمت اعالمي س��اينا s را به 
114 ميليون و 625 هزار تومان اصالح كرد. شوراي 
رقابت از قيمت گذاري دو خ��ودرو خبر داد و اعالم 
كرد كه براي س��ه ماهه پايان سال قيمت كارخانه 
س��اينا s ١٤٠ميليون و 625 هزار تومان و قيمت 
كارخانه كوئيك s ١٢٥ميليون و 312 هزار و 5۰۰ 
تومان تعيين شده است.اما ساعاتي بعد از سوي شورا 
قيمت اعالمي ساينا s اصالح و اعالم شد كه خطايي 
در چاپ رخ  داده است.بر اين اساس قيمت كارخانه 
سايناs براي سه ماه پاياني سال 114 ميليون و 625 

هزار تومان است.

 ارز ۴۲۰۰ توماني 
منشأ رانت و فساد است

مهر| عضو كميسيون كش��اورزي مجلس گفت: 
مجلس به دنبال حذف ارز 42۰۰ توماني اس��ت و 
اميدواريم با توجه به مصوبه كميس��يون تلفيق در 
اليحه بودجه 14۰۰حذف ارز ترجيحي در صحن 
علني مجلس هم راي بياورد.حسين رييسي درباره 
ح��ذف ارز 42۰۰ توماني كاالهاي اساس��ي اظهار 
داش��ت: ارز 42۰۰ توماني متأس��فانه محلي براي 
سوءاستفاده و فساد شده است. دولت اگر به دنبال 
پرداخت يارانه به مردم اس��ت آن را بايد به آخرين 
حلقه زنجيره يعني مصرف كننده بدهد.وي ادامه داد: 
متأسفانه واردكننده ها ارز 42۰۰ توماني را دريافت 
مي كنند ولي مابه ازاي آن وارداتي صورت نمي گيرد 
و اين موضوع زمينه س��از افزايش قيمت كاالهاي 
مصرفي مي ش��ود. افزايش قيمت مرغ در يك ماه 

گذشته شاهدي براي اين موضوع است.
عضو كميسيون كش��اورزي مجلس با بيان اينكه 
ناكارآمدي ارز 42۰۰ توماني اثبات ش��ده، گفت: 
ناكارآم��دي ارز 42۰۰ توماني كاالهاي اساس��ي 
ثابت ش��ده اس��ت و اين يارانه س��نگين به مردم 
اصابت نمي كند. مجلس به دنبال حذف ارز 42۰۰ 
توماني است و با توجه به مصوبه كميسيون تلفيق، 

اميدواريم در صحن علني هم رأي بياورد.
وي ادامه داد: ارز 42۰۰ توماني قاچاق را در كشور 
جذاب كرده است. در حال حاضر شاهد آن هستيم 
كه به دارو ارز 42۰۰ توماني اختصاص مي دهند و 
از طرفي ديگر همان دارو از كشور قاچاق مي شود. 
قاچاق انسولين از ايران به كشورهاي همسايه نمونه 
آن است. تفاوت قيمت داخل و خارج كشور، زمينه 
قاچاق انسولين را فراهم كرده است.رييسي تصريح 
كرد: ارز 42۰۰ توماني بايد به طور كامل حذف شود 
و مناب��ع مالي حاص��ل از آن را بايد به نيازمندان به 
صورت يارانه نقدي پرداخت كرد. هر چيزي غير از 

اين زمينه ساز سوءاستفاده و فساد مي شود.

روغن موجود در مخازن 
كارخانه  ها در شرايط مطلوبي است

شاتا|  شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 
در اطالعيه اي اعالم كرد ميانگين توليد و توزيع روغن 
نباتي كشور طي چهار سال گذشته ساالنه قريب به يك 
ميليون و هفتص��د هزار تن و ميزان روغن خام تأمين 
ش��ده براي كارخانجات از ابتداي سال جاري تاكنون 
قريب به يك ميليون و ششصد هزار تن بوده است . از 
ابتداي سال 13۹۹ روغن خام مورد نياز كارخانه هاي 
روغن نباتي براي توزيع در شبكه هاي خانوار و صنف 
و صنع��ت از چه��ار محل واردات بخ��ش خصوصي، 
استحصالي دانه وارداتي، اس��تحصالي دانه داخلي و 
ذخاير راهبردي تأمين شده كه با احتساب موجودي 
اول دوره مي��زان 16۰۰ هزار تن روغن خام مورد نياز 
توليد روغن نباتي كارخانجات تامين ش��ده اس��ت و 
در حال حاضر روغ��ن موجود در مخازن كارخانجات 
و مخازن بنادر بخش خصوصي و دولتي در ش��رايط 
مطلوبي ق��رار دارد . با توجه ب��ه تحريم هاي ظالمانه 
اس��تكبار جهاني عليه ملت بزرگ ايران و مشكالت 
مرتبط ب��ر تامين ارز كش��ور، واردات روغن خام طي 
1۰ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
34 درصد )454 هزار تن( كاهش داش��ته اس��ت كه 
تدابير دولت در مقابله با تحريم و حفظ و ارتقاء ذخاير 
راهبردي كاالهاي اساسي كشور موجب شد كسري 
ميزان واردات از محل ذخاير راهبردي به ميزان 523 
هزار تن از ابتداي س��ال جاري تاكنون تامين و توزيع 
شود و به منظور جبران تقاضاهاي مضاعف موجود و 
نياز هاي پايان سال، برنامه توزيع 3۰۰ هزار تن روغن 
خام مازاد بر توزيع قبلي توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ابالغ شده كه در حال اجرا است . طي 1۰ماهه 
سال جاري با احتساب روغن استحصالي از محل دانه 
داخلي و موج��ودي ابتداي س��ال 13۹۹ نزديك به 
16۰۰ هزار تن روغن مورد نياز كش��ور توليد و توزيع 
شده كه بيشتر از ارقام توليد متوسط دوره مشابه چهار 
سال گذشته كشور است، اين در حالي است كه ذخاير 
روغن كش��ور و ميزان روغن خام تامين ارز شده و در 
حال حمل به كش��ور در شرايط مناسبي قرار دارد و با 
لطف خداي متع��ال از وضعيت با ثبات و قابل اتكايي 
برخوردار اس��ت . نكته قابل توجه در تحليل مشكل 
پيش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمي ناشي از 
اطالع رساني گسترده ومتراكم درخصوص آزاد سازي 
نرخ ارز كاالهاي اساسي در كميسيون تلفيق مجلس 
شوراي اسالمي طي بررسي بودجه سال 14۰۰ است 
كه فشار بس��يار س��نگيني بر تقاضاي بخش صنف 
وصنعت و خانوار به بازار تحميل و عماًل بازار را از حالت 
تعادل خارج كرده است . در آخرين جلسه تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي كه در دفتر معاون اول رييس جمهور 
برگزار شد صراحتا " اعالم شد، دولت هيچ تصميمي به 
منظور تغيير ارز كاالهاي اساسي از جمله روغن خام را 
نداشته و اميد است با كاهش انتظارات تورمي ناشي از 
اين تدابير در آينده نزديك بازار روغن به آرامش برسد .

تراز تجاري تا پايان دي ماه ۹۹ منفي ۲ ميليارد و ۵۷۶ ميليون دالر گزارش مي شود

رشد تجارت يا افت صادرات؟

تبعات نگران كننده افت تجارت بر مولفه هاي سرمايه گذاري
منظ��ور از درآم��د مل��ي ي��ا 
تولي��د داخل��ي يك كش��ور، 
ارزش اف��زوده ايج��اد ش��ده 
فعاليت ه��اي  توس��ط كل 
اقتصادي آن كش��ور است؛ به 
عب��ارت ديگ��ر، فعاليت هاي 
توليدي كش��ور درمجموع، تا 
چه اندازه توانس��ته اند به مواد 
اولي��ه و كاالهاي واس��طه اي 
خريداري شده از داخل و دنياي 
خارج، ارزش اضافه كنند؛ بنابراين، توليد و درآمد ملي، 
هم��ان ارزش افزوده هاي ايج��ادي در كاالها و خدمات 
در فرآيند فعاليت هاي اقتصادي اس��ت؛ براي مثال، كل 
فعاليت هاي اقتصادي كشور در سال 13۹8، نزديك 24 
هزار ميليارد ريال ارزش افزوده ايجاد كرده اند كه 6 هزار 
ميليارد ريال آن )سهم 25 درصدي( متعلق به فعاليت هاي 
صنعتي و معدني كش��ور بوده اس��ت. اين ارزش افزوده 
ايجادشده، در مصارفي شامل: مصرف بخش خصوصي 
)بخش غيردولتي(، مصارف بخش دولتي، تشكيل سرمايه  
)سرمايه گذاري( و صادرات، صرف مي شود. بايد در نظر 
داشت كه قسمتي از كاالها و خدمات مصارف خصوصي و 
دولتي و حتي قسمتي از محصوالت صادراتي و همچنين 
قس��متي از ملزومات مورداس��تفاده در سرمايه گذاري، 
از طريق واردات از دنياي خارج تأمين ش��ده اس��ت لذا 
ارزش افزوده كل كشور پس از كسر ارزش ريالي واردات 
از مجموع ارزش ريالي مصارف، سرمايه گذاري و صادرات 
كشور، قابل احتس��اب خواهد بود. اگر با قدري اغماض، 
ارزش افزوده يك كش��ور را همان توليد ناخالص داخلي 
بناميم، اين توليد، حاصل به كارگيري عوامل توليد است. 
اين عوامل تولي��د، نيروي كار، اعم از نيروي كار س��اده، 
تحصيل كرده، متخصص و غيره و نيز موجودي سرمايه، 
شامل س��اختمان ها و ابزارآالت و ماشين آالت توليدي، 
مي شود. منظور از سرمايه گذاري در هرسال نيز منابع مالي 
صرف شده براي ايجاد ساختمان ها، خريد ماشين آالت 
توليد و منابع مالي براي تعميرات اساسي آنها است. واضح 
است كه موجودي سرمايه، هرساله مستهلك مي شود لذا 
الزم اس��ت تا قدري از اين سرمايه گذاري ها براي جبران 
استهالك صرف ش��ود؛ ازاين رو اس��ت كه واژه تشكيل 
سرمايه ناخالص در حسابداري ملي وجود دارد و مبين آن 
است كه بخشي از سرمايه گذاري براي جبران استهالك 
سرمايه است. اگر ارزش اس��تهالك از تشكيل سرمايه 
)سرمايه گذاري( ناخالص كس��ر شود، تشكيل سرمايه 
ثابت )س��رمايه گذاري خالص( به دست مي آيد. افزايش 
تشكيل سرمايه خالص، به موجودي سرمايه مي افزايد 
و موجب افزايش درآمد و توليد ملي مي ش��ود. اين شرح 
مختصر، اهميت بي چون وچراي تشكيل سرمايه خالص 

براي افزايش توليد را بيان مي كند. همان طور كه مي دانيم، 
تورم موجب مي شود تا قدرت خريد هر واحد پول، نظير 
ريال كشورمان، در گذر زمان كاهش يابد. ازاين رو براي 
خنثي سازي اثر تورم بر ارزش اسمي واحد پول ملي و به 
دست آوردن ارزش واقعي آن، قدرت خريد هر يك ريال در 
هر سال، با قدرت خريد آن در يك سال مفروض كه »سال 
پايه« ناميده مي شود، سنجيده و با آن تعديل مي شود.  در 
چند سال اخير در اقتصاد ايران، اتفاق ناخوشايندي رخ 
داده است: با اينكه نرخ استهالك سرمايه كشور تقريباً طي 
سال هاي گذشته ، همواره ثابت و حدود 4.5 درصد بوده 
است؛ ارزش ريالي استهالك سرمايه به قيمت هاي ثابت 
سال 13۹۰ )س��ال پايه( روند افزايشي و سرمايه گذاري 
ناخالص روند نزولي داشته است. ارزش استهالك سرمايه 
در س��ال 13۹3 حدود ۹18 هزار ميلي��ارد ريال بود كه 
به طور متوسط هرساله با نرخ 2.4 درصدي رشد كرد و به 
بيش از يك ميليون ميليارد ريال در سال 13۹8 رسيد. 
تشكيل سرمايه ناخالص كشور نيز در سال 13۹3 مقدار 
1.4 ميليارد ريال بود كه به مقدار ۹۷۷ هزار ميليارد ريال 
در سال 13۹8 كاهش يافت كه بيانگر تنزل ساالنه 6.۷ 

درصدي اين شاخص طي اين دوره است.
اتف��اق بدتري هم رخ داده اس��ت: آهنگ افزايش ارزش 
استهالك به قيمت هاي ثابت سال 13۹۰در اكثر سال ها 
روند افزايش��ي داشته است. براي مثال، نرخ رشد ارزش 
استهالك در س��ال 13۹ حدود 1/۷ درصد بود كه اين 
نرخ، به بيش از دو درصد در س��ال 13۹8 افزايش يافت. 
اين اتفاقات نامطلوب دست به دست هم داده اند تا روند 
نزولي تش��كيل س��رمايه ثابت خالص را شاهد باشيم. 
تشكيل سرمايه ثابت در سال 13۹3 در حدود 2۷۰ هزار 
ميليارد ريال بود كه به طور ميانگين هرساله 4۰ درصد 
تنزل كرد )توجه ش��ود كه 4۰ درصد، نرخ نسبتًا بسيار 
بزرگي اس��ت( و به مقدار 38 هزار ميليارد ريال در سال 
13۹۷ كاهش يافت. اين وضعيت اسف بار ادامه يافته و 
ارزش تشكيل سرمايه ثابت به مقدار 3۰- هزار ميليارد 
ريال در سال 13۹8 س��قوط كرد؛ اين عدد به معنا اين 
است كه در سال 13۹8 نس��بت به سال 13۹۷، نه تنها 
چيزي به موجودي سرمايه كشور كه شامل ساختمان ها 
و ماشين آالت توليد است، اضافه نشد، بلكه مقداري از آن 

نيز نابود يا مستهلك شد.
با توجه به اين نكته كه موجودي سرمايه در هرسال برابر 
با مجموع تشكيل سرمايه خالص در آن سال و موجودي 
سرمايه در س��ال هاي گذش��ته اس��ت، با اين اتفاقات 
نامطلوبي كه شرح آن گذش��ت، آهنگ رشد موجودي 
سرمايه كشور، سال به سال نزولي و به عبارتي، روند نرخ 
رشد ساالنه موجودي سرمايه كاهشي شد. براي نمونه 
درحالي كه نرخ رش��د موجودي سرمايه كشور در سال 
13۹4 نزديك 1.3 درصد ب��ود، به دليل همين آهنگ 

كاهشي، متوسط نرخ رشد ۰.8 درصدي )كه نرخ رشد 
اندكي محسوب مي شود( را براي كل دوره 13۹3-۹۷ 
ش��اهديم. پس از آن نيز اوضاع س��رمايه گذاري كشور 
وخيم تر شد، به طوري كه ارزش موجودي سرمايه 22.1 
ميليون ميليارد ريالي كشور در س��ال 13۹۷ به مقدار 
22.۰۷ ميلي��ون ميليارد ريال در س��ال 13۹8 كاهش 
يافت؛ يعني در سال 13۹8 نسبت به سال 13۹۷، قدري 
از ماشين آالت و ساختمان هاي موجود در كشور از بين 
رفت؛ گرچه اين مقدار نابودي س��رمايه، اندك و حدود 
۰.1۷ درصد بوده است. با فرض اينكه نرخ استهالك 4.5 
درصدي نيز براي سال 13۹۹ نيز صادق باشد، در سه ماهه 
اول اين سال، موجودي سرمايه كشور تقريبًا 1.1 درصد 
مستهلك شده است. با اين فرض و نيز محاسباتي كه بر 
اساس حساب هاي ملي سه ماهه اول 13۹۹ منتشره از 
سوي بانك مركزي مي توان انجام داد، اين نتيجه حاصل 
مي شود كه از موجودي سرمايه كشور در سه ماهه مذكور، 
نزديك 5۹ هزار ميليارد كاسته شده است. اين وضعيت 
موجودي س��رمايه نه تنها وضعيت نامناسب كنوني را 
نشان مي دهد، دورنماي اميدواركننده اي را نيز به تصوير 
نمي كشد. به اين خاطر، عالوه بر اينكه نرخ رشد اقتصادي 
كشور با نفت و بدون نفت در برخي از سال ها طي 13۹5 
تا 13۹8 منفي بوده، اقتصاد كشور در سه ماهه اول سال 
13۹۹ با احتس��اب نفت و بدون آن به ترتيب 2.8 و ۰.6 

كوچك تر شده است.
آن روي س��كه نيز اين است كه افزايش توليد و درآمد به 
معناي افرايش منابع مالي است كه بخشي از اين منابع، 
صرف سرمايه گذاري و افزايش ملزومات توليد مي شود؛ 
پس يك رابطه دوس��ويه علت و معلول��ي و درعين حال 
برهم فزاينده بين س��رمايه و توليد وجود دارد. بر اساس 
اعالم بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي كشور با نفت 
و بدون نف��ت به قيمت هاي ثابت س��ال 13۹۰در نيمه 
نخست )شش ماهه( سال 13۹۹ به نسبت به دوره مشابه 
س��ال 1388 به ترتيب به ميزان 1.3 و 1.4 درصد رشد 
كرده است. بايد متذكر شد درصورتي كه اين رشد مثبت 
اقتصادي مستمر نباشد، منابع مالي كافي براي افزايش 
موجودي سرمايه در دسترس نخواهد بود تا رشد مثبت 

كشور در سال هاي آتي را تضمين كند.
 وضعيت كش��ور در س��ال هاي اخير، روند نامناسبي از 
كاهش سرمايه گذاري و كاهش توليد را ترسيم مي كند. 
علل مختلفي ممكن اس��ت موجب اين دور باطل شده 
باشد كه شناس��ايي آنها نياز به تحقيق و آزمون دارد؛ اما 
كاهش تجارت كش��ور در س��ال هاي اخير يكي از علل 
قطعي آن اس��ت. بيماري كوويد 1۹ حدود دو ماه قبل از 
سال 13۹۹ شروع و منجر به ركود جهاني شد و ازاين رو 
كاهش صادرات و واردات كشور در سال هاي قبل از 13۹۹ 
را نمي توان به ركود جهاني نس��بت داد. كاهش تجارت 

كشور از سال 13۹6 شروع شد؛ سالي كه امريكا از برجام 
خارج و تحريم هاي خزان��ه داري امريكا عليه ايران وضع 
شد. ساير كشورها، اعم از موافق و مخالف با اين تحريم ها، 
براي اجتناب از مجازات هاي اقتصادي امريكا به اجبار از 
تصميمات امريكا تبعيت كردند. درنتيجه، سدي عظيم 
در برابر تجارت كشور ايجاد شد. به عالوه، قرار گرفتن ايران 
در فهرست سياه FATF وضع تجارت ايران را بيش ازپيش 
وخيم تر كرد.  براي تشريح اثر تجارت بر رشد اقتصادي، در 
ابتدا به تأثير واردات اشاره مي كنيم. بخشي از ماشين آالت 
هر كش��وري از ناحيه واردات تأمين مي شود. همچنين 
فرآيند توليد نياز به مواد اوليه و واسطه اي دارد كه بخشي 
از اين نياز مي بايس��ت از جهان خارج تأمين ش��ود. طي 
سال هاي گذشته، به طور متوس��ط حدود 3۰ درصد از 
واردات كشور، كاالهاي سرمايه اي و 4۰ درصد از واردات 
كشور، مواد خام و كاالهاي واسطه اي بوده است. آمارهاي 
منتشره از سوي بانك مركزي نشان مي دهند كه واردات 
كشور از مبلغ ۷4 ميليارد دالر در سال 13۹6، با افت 2۹ 
درصدي به 52 ميليارد دالر در سال 13۹8 كاهش يافت.

از منظر تأثير صادرات بر رشد اقتصادي، همانطور كه آدام 
اسميت، پدر علم اقتصاد، در قرن 18 ميالدي به تفضيل 
ش��رح داد، افزايش توليد و درآمد هر كش��وري، ناش��ي 
از تخصص گرايي و تقس��يم كار است. تخصص گرايي و 
تقس��يم كار اتفاق نخواهد افتاد مگر اينك��ه بازار فروش 
محصوالت توليدي، وس��يع و رو به گسترش باشد. بازار 
داخلي، توان توسعه مداوم و س��ريع را ندارد، اما تجارت 
خارجي و مبادالت محصوالت در صحنه بين المللي قادر 
اس��ت بازار بزرگ تر را فراهم كن��د؛ بااين حال، آمارهاي 
بانك مركزي حاكي از آن اس��ت كه كل صادرات كااليي 
و صادرات كاالهاي غيرنفتي كش��ور در س��ال 13۹6 به 
ترتي��ب ۹6 و 33 ميليارد دالر بوده كه با كاهش هاي 38 
و ۹ درصدي، به 5۹ و 3۰ ميليارد دالر در سال 13۹8 
تنزل كرده اند؛ اين رخداد، به معناي كوچك شدن بازار 
خارجي براي فروش محصوالت توليد داخل و درنتيجه 
كاهش درآمد ملي است؛ بنابراين، ما با دور باطل كاهش 
توليد،كاهش سرمايه گذاري و كاهش تجارت در كشور 

مواجه هستيم. 
بر اس��اس نظريات مرس��وم اقتصادي، در غياب تجارت 
و توسعه آن، هيچ سياس��ت اقتصادي منتهي به رشد و 
توس��عه اقتصادي نمي شود و اين دست از سياست ها در 
بهترين حالت و به صورت خوش بينانه، مرهمي موقتي و 
زودگذر براي اقتصاد خواهند بود. هرگونه سياست گذاري 
بدون مدنظر قرار دادن اين واقعيات، به واسطه برنامه ريزي 
نامتعارف در سطح كالن و در نتيجه عدم توان برنامه ريزي 
فعالين اقتصادي در سطح بازار و خرد، اتالف منابع مالي و 
سير قهقرايي شاخص هاي توسعه اي است كه آثار زيان بار 

اجتماعي را در بر خواهد داشت. 

يادداشت

مهدي  رضايي
عضو هيات علمي 
موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني
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خبرروز

كرونا »عباس صفاري« را از ما گرفت
عباس صفاري در پي ابتال به كرونا و در سن ۶۹سالگي در كاليفرنيا درگذشت. شايسته صفاري، خواهر اين شاعر، نويسنده و مترجم با اعالم 
اين خبر گفت: او حدود ساعت ۶ صبح )هفتم بهمن ماه( به وقت ايران و ساعت ۴:۴۱ عصر به وقت كاليفرنيا در بيمارستاني در نزديكي محل 
زندگي اش از دنيا رفت. عباس صفاري، شاعر، نويسنده و مترجم متولد سال ۱۳۳۰ در يزد است. از آثار او مي توان به »دوربين قديمي و اشعار 
ديگر« )برنده جايزه شعر كارنامه(، »عاشقانه هاي مصر باستان« )ترجمه(، »كالغنامه«، »كوچه فانوس ها« )ترجمه(، »خنده در برف«، »مثل 
جوهر در آب« )برنده جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران(، »قدم زدن در بابل« )مجموعه اي از خاطرات و تك نگاري ها(، »مالقات در سنديكاي 
مومياگران«، »عروس چوپان ها« )داستان منظوم از ازدواج اينانا با دموزي - ترجمه(، »مثل خواب دم صبح«، »پشيمانم كن« و ... اشاره كرد.

رويداد

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با اشاره 
به اقدام سازمان بهزيستي براي اصالحات قانوني قانون 
حمايت از حقوق معلوالن، به برخي از مواد قانوني اين 
قانون كه نيازمند اصالح است اشاره كرد. محمد نفريه 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقدام سازمان بهزيستي 
ب��راي اصالحات قانون��ي مي گويد: در س��ال جاري و 
همزم��ان با روز جهاني معل��والن دبيرخانه نظارت بر 
قانون در سازمان بهزيستي راه اندازي شد. نظرسنجي 
و دريافت گروه هاي مختلف از جمله گروه هاي معلوالن 
از جمله كارهايي است كه اين دبيرخانه در دستور كار 
خود قرار داده است. او در ادامه به برخي از مواد قانوني 
قانون حمايت از حقوق معل��والن كه نيازمند اصالح 
است اش��اره دارد و مي گويد: هر قانوني نكات مثبتي 
دارد و ممكن است داراي نقاط ضعف هم باشد و قانون 
حمايت از حقوق معلوالن نيز از اين موضوع مستثني 
نيست. قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن حدود ۱۴ 
سال پيش به تصويب رسيد و بعد از گذشت چند سال 
مجدد مورد بازنگري قرار گرفت و اواخر س��ال ۱۳۹۶ 
تصويب و در سال ۱۳۹۷ ابالغ شد. قانون فعلي نسبت 

به قانون قبلي پيچيده تر است. براي قانون فعلي حمايت 
از حقوق معلوالن بودجه در نظر گرفته شده و همچنين 
در بندي از قانون ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده 
است. معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور 
ب��ه برخي از اي��رادات قانون فعلي حماي��ت از حقوق 
معلوالن اشاره و مي افزايد: قانون مذكور ابتدا حدود ۷۰ 
ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصويب رسيد و 
برخي از مواد بعد از تصويب حذف شدند، به طور مثال 
بعد از تصويب قانون ماده مربوط به تجهيزات پزشكي 
و توانبخشي حذف شد  لذا ما نيز موافق اصالح قانون 

هس��تيم. قانون به برخي از گروه هاي معلوالن مانند 
ناشنوايان نگاه كمتري داشته است. نفريه ادامه مي دهد: 
در قانون حمايت از حقوق معلوالن براي والديني كه 
داراي فرزند معلول هس��تند ۵۰ درصد معافيت مالي 
در نظر گرفته شده، اين درحالي است براي معلولي كه 
داراي شغل است اين معافيت مالي در نظر گرفته نشده 
است اما بسياري از معلوالن معتقدند كه هزينه هايشان 
به دليل معلوليت شان به صورت تصاعدي باالتر مي رود. 
او با اش��اره به اينكه در برخي از مواد قانون حمايت از 
حقوق معلوالن ضمانت اجرايي ديده نش��ده است، به 
ديگر ايرادات قانون اش��اره دارد و تصريح مي كند: در 
يكي از مواد قانون مذكور ب��ه اختصاص ۳۰ درصد از 
پست هاي سازماني تلفنچي ) اپراتورتلفن( دستگاه ها، 
شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و 
كم بينا و افراد داراي معلوليت  جسمي، حركتي اشاره 
ش��ده، اما مي دانيم كه در حال حاضر تمامي اپراتورها 
ديجيتالي شده و لذا اين بخش از ماده بايد اصالح شود. 
نفريه معتقد است كه به نظر بايد بخش هاي حمايتي 

در قانون حمايت از حقوق معلوالن پررنگ تر شود. 

پاي لنگ قانون براي حمايت از معلوالن
جامعه ادامهازصفحهاول

 خاموشي ها تا كي 
ادامه دارد؟

 تردد در اتوبان ها آن هم در حالي كه س��اعت ۶ 
بعد از ظهر هوا كامال تاريك مي شود در شرايطي 
كه تمام چراغ ها خاموش است، مي تواند بسيار 
خطر آفرين باشد. رانندگي با نور باال هم مي تواند 
ديد رانن��دگان الين رو ب��ه رو را كور كند و هم 
مي تواند خطر تصادف را افزايش دهد، اتفاقي كه 
اين روزها به دليل تاريكي سراسري اتوبان هاي 
شهر زياد رخ مي دهد، رانندگان براي اينكه ديد 
بهتري داشته باشند از نور باال استفاده مي كنند 
و اي��ن امر خود باعث بروز تصادف مي ش��ود. از 
سوي ديگر تاريكي معابر و گذرگاه ها باعث شده 
تا عابران پياده با انواع و اقس��ام خطرها مواجه 
شوند. از سقوط در چاله ها و جوي هاي آب گرفته 
تا گرفتار شدن در دست زورگيرها و جيب برها 
كه با اس��تفاده از تاريكي ب��ه راحتي مي توانند 
كارشان را انجام دهند. اما هيچ كدام از اين اخبار 
و اعتراض هاي مردمي باعث نشده تا مسووالن 
ش��هري فكري به حال اي��ن تاريكي ها كنند. 
البته كه مثل هميشه مشكل مي شود توپي كه 
مسووالن آن را به زمين يكديگر مي اندازند و هيچ 
كس هم مسووليت حل آن را به عهده نمي گيرد.

شهرداري مس��اله خاموشي هاي معابر شهري 
را در حوزه اختي��ارات و وظايف خود نمي داند، 
وزارت ني��رو هم مدعي مي ش��ود كه پرداخت 
هزينه اين مصرف انر   ژي بر عهده شهرداري است 
و بدهي ها باعث اين قطعي شده است. از سوي 
ديگر هم اين مردم هستند كه جان و مالشان به 
خطر افتاده و صدايشان به هيچ كجا نمي رسد. 
چرا كه اگر زنجيره اين بدهي ها را دنبال كنيم، 
ابتدا پاي بدهي ميلياردي دولت به ش��هرداري 
به ميان مي آيد، بعد موضوع بدهي هايي است 
كه شهرداري به وزارت نيرو دارد و بعد از آن هم 
بدهي اي است كه وزارت نيرو به نيروگاه ها بايد 
پرداخت كند. مبالغ اين بدهي ها هم به بيش از 
صدها ميليارد تومان مي رسد. در اين بين مردم 
هستند كه بايد سختي پرداخت نشدن اين بدهي 
را به دوش بكشند. مثال كمبود ناوگان حمل و 
نقل عمومي به اين خاطر است كه دولت بدهي 
خود به اين بخش را پرداخت نمي كند. قطعي 
برق معابر به اين خاطر اس��ت كه دولت بدهي 
خود به ش��هرداري را نمي دهد، پس شهرداري 
هم پولي ندارد كه ب��ا آن هزينه هاي برق معابر 
شهري را پرداخت كند، به اين ترتيب وزارت نيرو 
هم پولي ندارد كه هزينه نيروگاه ها را پرداخت 
كند و در نتيجه خاموشي نصيب مردم مي شود، 
 همانطور كه اس��تفاده از ن��اوگان حمل و نقل 
عمومي نصيب مردم مي شود و ازدحام در مترو 
و اتوبوس در اين شرايط كرونايي نصيب مردم 

شده است.

۷۹ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۶ه��زار و ۴۲۰ بيمار جديد كوويد۱۹ در 
كش��ور طي ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 
دكتر سيماسادات الري گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۶ هزار و 
۴۲۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي ش��د كه ۵۹۰ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كشور به يك ميليون و ۳۸۵ هزار و ۷۰۶ نفر رسيد. 
الري همچنين گفت: متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۷۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۷ هزار و ۵۶۰ 

نفر رسيد. او افزود: خوشبختانه تا كنون يك 
ميليون و ۱۷۷ هزار و ۳۶۷ نفر از بيماران، 
بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. به گفته الري، ۴۰۳۸ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش  مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت قرار 
دارند. تا كنون ۹ ميليون و ۱۵ هزار و ۳۷۶ 
آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است. سخنگوي وزارت بهداشت همچنين 
گفت: بر اساس آخرين تحليل ها، ۱۸ شهرستان كشور 
در وضعيت نارنجي، ۱۵۴ شهرستان در وضعيت زرد و 

۲۷۶ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

افزايش آلودگي هواي ۷ كالنشهر
سازمان هواشناسي با صدور دو هشدار از 
افزايش غلظت آالينده ها در هفت كالنشهر 
و افزايش ارتفاع موج در درياي خزر، درياي 
عم��ان و خليج فارس خبر داد. س��ازمان 
هواشناسي با صدور هشدار زردرنگ آورده 
است: افزايش غلظت آالينده ها امروز )۷ 
بهمن ماه( براي ش��هرهاي تبريز، كرج، 
ته��ران، اراك، قم، اصفه��ان و اهواز، فردا 

)۸ بهمن ماه( براي ش��هرهاي تبري��ز، كرج، اصفهان، 
تهران، اراك، قم و اهواز، پنج شنبه )۹ بهمن ماه( براي 
ش��هرهاي كرج، تهران، اراك، ق��م و اصفهان و جمعه 
)۱۰ بهمن ماه( براي ش��هرها قم و اصفهان پيش بيني 
مي ش��ود. در اين شرايط جوي پتانسيل رشد شاخص 
كيفيت هوا تا شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس و 
در صورت عدم كنترل منابع آالينده ثابت و متحرك در 
برخي مناطق در اين كالنشهرها امكان رشد شاخص 
تا شرايط ناسالم براي تمام گروه ها وجود دارد بنابراين 
 س��ازمان هواشناس��ي نس��بت به پرهيز از ترددهاي 
غير ضروري به ويژه براي سالمندان، كودكان و افراد با 

سابقه بيماري و ريوي، احتياط در انجام 
فعاليت فيزيكي و ورزشي در فضاي باز و 
مديريت نوع سوخت واحدهاي صنعتي در 
سطح و حومه كالنشهرها توصيه مي كند. 
سازمان هواشناسي با صدور هشدار زرد 
رنگي از افزايش تالطم و ارتفاع موج بين 
يك تا ۱.۵ متر امروز و فردا )۷ و ۸ بهمن ماه( 
در نواحي مركزي و شرقي خليج فارس، در 
شرق بوشهر و غرب هرمزگان، پنج شنبه )۹ بهمن ماه( در 
شمال خليج فارس و خوزستان، جمعه )۱۰ بهمن ماه( در 
شمال خليج فارس، در خوزستان و غرب بوشهر و شنبه 
)۱۱ بهمن ماه( در نواحي شمالي و مركزي خليج فارس، 
در خوزستان و بوشهر خبرداده است. افزايش تالطم و 
ارتفاع موج به يك تا ۱.۵ متر يكشنبه و دوشنبه )۱۲ و ۱۳ 
بهمن ماه( براي خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان، 
در خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان 
و سه شنبه )۱۴ بهمن ماه( براي نواحي مركزي و شرقي 
خليج فارس و تنگه هرمز، در شرق بوشهر و هرمزگان 

پيش بيني مي شود.

بيش از ۱۱ هزار نفر در حوادث رانندگي جان باختند
سازمان پزش��كي قانوني از جان باختن 
۱۱ ه��زار و ۷۷۸ نفر در ۹ ماه امس��ال در 
تصادفات خبر داد كه از اين تعداد ۹ هزار 
و ۶۸۶ نفر مرد و ۲هزار و ۹۲ نفر زن بودند. 
اين آمار در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذش��ته كه تعداد تلفات تصادفات ۱۳ 
هزار و ۷۰۳ نفر ب��ود، ۱۴ درصد كاهش 
داش��ته است. براس��اس اين گزارش، در 

اين مدت اس��تان هاي فارس با ۹۲۳، ته��ران با ۸۹۴ و 
اصفهان با ۷۵۴ متوفي بيش��ترين و استان هاي ايالم 
ب��ا ۸۴، كهگيلويه و بويراحمد ب��ا ۱۳۳ و چهارمحال و 
بختياري با ۱۵۱ نفر كمترين آمار تلفات را داش��ته اند. 
همچنين آمار تلفات حوادث رانندگي طي سال هاي 
اخير روندي كاهشي داشته است كه اين كاهش در آمار 

تلفات تصادفات ۱۰ سال گذشته از سال 
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ به استثناي سال هاي ۹۶ و 
۹۷ به چشم مي خورد. براساس اين گزارش، 
 تعداد قربانيان تصادفات كه مدت ها بيش از

 ۲۰ هزار نفر بود از سال ۱۳۹۱ به كمتر از اين 
رقم رسيده و اين كاهش آمار در سال هاي 
متوالي تكرار ش��ده اس��ت. همچنين در 
سال جاري آمار تلفات حوادث رانندگي با 
كاهش قابل توجه مواجه بود چرا كه به نظر مي رسد يكي 
از داليل آن كاهش تعداد سفرها با شيوع ويروس كرونا و 
محدوديت هاي اعمال شده در اين خصوص است. تعداد 
مصدومان حوادث رانندگي در ۹ ماه امس��ال با كاهش 
۲۴.۲ درصدي به ۲۱۴ هزار و ۹۱۳ نفر )۱۶۱ هزار و ۱۱۱ 

مرد و ۵۳ هزار و ۸۰۲ زن( رسيده است. 

هنر

شهردار كرمان از برگزاري نخستين »جشنواره جهاني نقاشي كودك« توسط شهرداري 
كرمان خبر داد. شهردار كرمان در اين باره گفت: با توجه به انتخاب اين شهر به عنوان 
پايلوت »شهر دوس��تدار كودك« هر اقدام و برنامه اي در حوزه كودك و پرداختن به 
موضوعات آن، از اهميت بسزايي برخوردار است و شهرداري به آن توجه ويژه اي دارد. 
سيد مهران عالم زاده با بيان اينكه كيفيت برگزاري جشنواره جهاني نقاشي كودك توسط 
شهرداري كرمان، مستلزم همكاري همه جانبه دستگاه هاي اجرايي به خصوص نهادهاي 
فعال در حوزه كودك است، گفت: اين رويداد از دو جنبه جهاني بودن و قرار گرفتن در 
راستاي سياست هاي »شهر دوست دار كودك«، حائز اهميت است. شهردار كرمان 
افزود: رويداد جهاني نقاشي كودك، اولين تجربه شهرداري كرمان در سطح بين المللي 
است؛ بنابراين از نظر كيفيت و چگونگي نوع نگاه كودكان جهان به شهر كرمان اهميت 
دارد. عالم زاده با تأكيد بر برگزاري آبرومندانه جشنواره كودك گفت: الزم است تمام 
دس��تگاه ها و نهادهاي اجرايي مرتبط با اين موضوع، اين رويداد را از خود بدانند و در 
برگزاري آن همكاري كنند؛ چرا كه بازخورد كم كاري و ناديده گرفتن بعضي از جنبه هاي 
كار، به شهر و مردم كرمان باز مي گردد. وي با بيان اينكه برگزاري جشنواره جهاني نقاشي 
كودك، به نام شهرداري كرمان نيست؛ بلكه به نام استان كرمان و كشور ايران است، 
برگزاري اين رويداد را زمينه ساز انتخاب كرمان به عنوان شهر دوست دار كودك دانست. 

برگزاري جشنواره جهاني 
»نقاشي كودك« در كرمان 

سینما

»آلبرتوگريمال��دي« تهيه كننده فيلم هايي چون »خوب، بد و زش��ت« و 
»دار و دس��ته نيويوركي« در سن ۹۵ سالگي درگذشت. به گزارش ورايتي، 
»گريمالدي« ك��ه متولد ۲۸ م��ارس ۱۹۲۵ در ناپل ايتاليا بود، در س��ال 
۱۹۶۱ كمپاني فيلم خود را تاسيس كرد و فيلم وسترن و اسپانيايي »سايه 
زورو« را به عنوان اولين تجربه خود تهيه كنندگي كرد و در سال ۱۹۶۴ نيز 
وسترن اسپاگتي »تگزاس رنجر« را تهيه و براي ساخت فيلم هاي اكشن و 
كم هزينه كه معموال محصول مش��ترك اسپانيا و آلمان غربي بود، شناخته 
شد. »گريمالدي« در سال ۱۹۶۴ و در نخستين همكاري خود با »سرجيو 
لئون��ه« تهيه كنندگي مش��ترك فيلم »براي چند دالر بيش��تر« را با بازي 
»كلينت ايس��توود« بر عهده داشت و همكاري او با »سرجيو لئونه« با تهيه 
كنندگي وس��ترن اسپاگتي »خوب، بد و زش��ت« ادامه يافت و اين فيلم با 
فروش ۲۵ ميليون دالري، »كلينت ايستوود« را به اوج شهرت رساند. آخرين 
حضور او به عنوان تهيه كننده در فيلم »دار و دسته نيويوركي« به كارگرداني 
»مارتين اسكورسيزي« در سال ۲۰۰۲ رقم خورد. اين فيلم با بازي »دنيل 
دي لوئيس«، »لئوناردو دي كاپريو«، »ليام نيسون« و »كمرون دياز«، نامزد 

۹ جايزه اسكار از جمله بهترين فيلم شد.

تهيه كننده 
»خوب، بد و زشت« درگذشت

گليماندگار| آتش سوزي در مدارس 
ايران س��ابقه طوالني دارد، اما در تمام 
اين سال ها هيچ كس مسووليت چنين 
اتفاقات تلخي را بر عهده نگرفته، هيچگاه هيچ مقام 
مس��وولي در آموزش و پرورش به خاطر اين اتفاقات 
دردناك نه عذرخواهي كرده و نه اس��تعفا داده است. 
مس��اله ايمن نبودن مدارس به خصوص در شهرها و 
روستاهاي دور افتاده همواره وجود داشته و هر بار هم 
مسووالن وعده رسيدگي و ايمن سازي مي دهند و تا 
زمستان سال بعد از راه برسد و يك بار ديگر حادثه اي 
تلخ ج��ان معلم ها و دانش آموزان را بگي��رد يا آنها را 
دچار سوختگي هايي كند كه تا سال ها درد و عذابش 
را تحمل كنند. نمونه بارز آن هم دختران ش��ين آباد 
كه هنوز بعد از ۸ س��ال از آن اتفاق تلخ درگير درمان 
هستند و همچنان عذاب مي كشند. حاال يك بار ديگر 
اين اتفاق در يك كانكس در منطقه عشايري استان 
خوزستان »كنگرستان« كه به عنوان كالس درس از 
آن استفاده مي شده و البته به گفته برخي مسووالن هم 
فقط جاي استراحت معلم ها بوده منجر به جان باختن 
يك معلم و سوختگي شديد دو معلم ديگر شده است. 
اتفاقي كه اگر در زمان حض��ور دانش آموزان در اين 
كانكس رخ مي داد مي توانست بسيار دردناك تر باشد. 

  به خاطر وقوع يك حادثه نمي توانيم همه 
كانكس ها را جمع كنيم

اما نكته جالب اين اس��ت كه مديركل دفتر توس��عه 
عدالت آموزش��ي و آموزش عش��ايري در واكنش به 
امني��ت كانكس هاي آموزش��ي مي گوي��د كه براي 
مناطقي كه عش��اير در آن رفت و آمد دارند و عموما 
مناطق صعب العبور است نمي توانيم مدرسه بسازيم 
و مجبوريم از كانكس استفاده كنيم، البته كانكس ها 

بايد ايمن سازي شوند. 
محمدرضا س��يفي به ايلنا مي گويد: ابتدا الزم است 
بگويم كه اين افراد معلم عشايري نبودند و كامال اتفاقي 
در آن كانكس حضور داشتند و آن كانكس متعلق به 
يك مدرسه روستايي بوده اس��ت، اما در هر صورت 
كانكس براي دانش آموزان عش��ايري به علت اينكه 
مدام در كوچ هستند، بهتر است. برخالف چيزهايي 
كه گفته مي شود، مدرسه كانكسي چرخ دار مجهز به 
پنل خورشيدي با جايي كه براي استراحت معلم در 
آن تعبيه شده، براي دانش آموز عشايري مناسب تر 
از مدرسه و يا سازه ثابت اس��ت. ضمن اينكه هزينه 

كانكس هايي كه داراي پنل خورشيدي هستند، بالغ 
بر هفتصد ميليون تومان است و قيمت بااليي دارد.

او مي افزاي��د: نمي توان گفت به خاطر يك حادثه كه 
اتفاق افتاده هر چه كانكس هس��ت جمع كنيم و به 
جايش س��اختمان بس��ازيم. در واقع مي توان براي 
مدارس روستايي كه دانش آموز ثابت دارند، از سازه 
ساختماني استفاده كرد يا ساختمان سازي كرد، اما 
براي مدارس عش��ايري كه جمعيت شان كم است، 

حتما نياز به چادر داريم.

  از مدارس فرسوده و وسايل گرمايشي 
غير استاندارد تا كانكس و كپر و چادر

نكته مهم اين است بر خالف آن چيزي كه مسووالن 
آم��وزش و پ��رورش مدعي آن هس��تند ع��الوه بر 
دانش آموزاني كه در نقاط محروم در چادر و كپر درس 
مي خوانند، در ش��هرها و حتي در پايتخت هم هنوز 
مدارسي وجود دارند كه بسيار فرسوده اند و هر لحظه 
ممكن است اتفاق تلخي در آن رخ بدهد. بنا بر آمارهاي 
اعالم شده از سوي آموزش و پرورش تهران بيشترين 
مدارس فرس��وده را دارد و بيش از ۳۰ درصد مدارس 
كشور فرسوده اند و احتياج به بازسازي دارند. اما آنچه 
در تمام اين سال ها جان دانش آموزان و معلمان را بيش 
از هر چيز تهديد كرده اس��تفاده از وسايل گرمايشي 
غير اس��تاندارد در كالس هاي درس بوده كه فجايع 

متعددي را به بار آورده است.

  مرور آتش سوزي در مدارس 
طي 20 سال گذشته

روايت ها درباره علل آتش س��وزي در مدارس كشور 
متفاوت اس��ت اما آنچه كه بيشتر ناظران اجتماعي، 
رسانه ها و مس��ووالن آموزش و پرورش نسبت به آن 
توافق دارند اس��تفاده از بخاري نفتي و سيستم هاي 
گرمايشي غير استاندارد در مدارس كشور است كه 
تاكنون به مرگ ده ها دانش آموز، آموزگار و سوختگي 
بيش از ۵۰ دانش آموز در س��ال هاي گذشته منجر 

شده است.

  مدرسه اسوه حسنه، آذر1397
۲۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷ براثر آتش سوزي دبستان اسوه 
حسنه در ش��هر زاهدان چهار دانش آموز در كالس 
درس خود دچار آتش سوزي ش��دند. در اين حادثه 
۳ تن از دانش آموزان با توجه به ش��دت س��وختگي 
 جان خود را از دس��ت دادند. علت اين حادثه از سوي 
آتش نش��اني مركز آتش گرفتن بخاري نفتي اعالم 
شده اس��ت. »ملك محمد سنجراني« مدير آموزش 
و پرورش ناحيه ۲ زاهدان در پي  اين آتش س��وزي از 

سمت خود استعفا كرد.

  مدرسه شين آباد، آذر 1391
۱۵ آذر ۱۳۹۱ خورشيدي، كالس ۴۵ نفري مدرسه 
ابتدايي دخترانه ش��ين آباد هشت تن غايب داشت 
و باقي دانش آموزان در كالس درس حاضر ش��دند، 
بخاري نفتي كالس درس ش��ين آباد خاموش بود و 
سرايدار مدرسه سعي در روشن كردن آن را داشت اما 
غيراستاندارد بودن بخاري نفتي به خام سوزي نفت و 
آتش گرفتن كالس درس شين آباد و سوختگي ۲۸ 

دانش آموز و درگذشت يكي از دانش آموزان اين كالس 
منجر ش��د. در اين حادثه مسووالن آموزشي معتقد 
بودند كه بخاري نفتي استاندارد بوده اما آتش نشاني 
پيرانشهر در گزارش خود علت آتش سوزي را بخاري 
نفتي كه در حال خام س��وزي بوده و س��وخت از آن 
سرريز شده، مي داند. بخاري نفتي عامل آتش سوزي 
كالس درس و مدرسه دخترانه شين آباد پيرانشهر به 
كلي فاقد استاندارد هاي فضاي آموزشي، گرمايشي و 

فيزيكي بوده است.

  آتش س�وزي در دبيرس�تان ش�بانه روزي 
وابسته به دانشگاه چابهار، آبان 1390 

آتش س��وزي در اين مدرس��ه س��بب ش��د تا چهار 
دانش آموزش جان خود را از دست بدهند. مسووالن 
دليل آن را اتصالي سيم هاي برق خوابگاه دانش آموزان 
دانس��تند. دانش آموزان اين دبيرس��تان در خواب 
غافلگير شدند و هراسان هر يك به سويي مي دويدند. 
نكته تاس��ف بار اينكه آتش س��وزي در دبيرس��تان 
مخصوص پرورش دانش آموزان نخبه چابهار رخ داد 

و چهار تن از بهترين دانش آموزان اين دبيرستان در 
آتش بي تدبيري و اهمال از دست رفتند.

  آتش س�وزي در دبيرس�تان ش�بانه روزي 
وابسته به دانشگاه چابهار، آبان 1389 

در يكي از روزهاي سرد پاييزي بر اثر اتصال سيم هاي 
پوس��يده برق، خواب��گاه مدرس��ه آت��ش گرفت و 
دانش آموزي به نام »مراد نارويي« براثر خفگي ناشي 
از استنشاق دود جان سپرد و ۱۴ تن مصدوم و مسموم 
شدند. استاندارد نبودن وسايل و تجهيزات گرمايشي و 
سرمايشي و فرسوده بودن سيستم تاسيساتي مدرسه 

اين حوادث دردناك را رقم زد.

  م�رگ ي��ك دان�ش آموز در آتش س�وزي 
خواب�گاه شبانه روزي در چاه رحمان، آبان 1389 
وقوع آتش س��وزي در ي��ك خوابگاه ش��بانه روزي 
در استان سيستان و بلوچس��تان سبب شد تا يك 
دانش آموز جان خود را از دس��ت بدهد. در آن زمان 
معاون عمليات سازمان آتش نشاني استان سيستان 
و بلوچس��تان درباره جزييات اين حادثه گفته بود: 
»چند روز پيش آتش سوزي در يك خوابگاه شبانه 
 روزي دانش آموزي در منطقه »چاه رحمان« واقع 
در ۱۸۵ كيلومتري زاهدان به وقوع پيوست كه اهالي 
محل پس از اطالع از اين آتش سوزي اقدام به مهار 
اين حريق كردند، در زمان وقوع حادثه ۶۷ دانش آموز 
در خوابگاه حضور داش��تند كه با كمك اهالي محل 
و معلمان از محل حادثه ديده خارج شدند، اما يك 
دانش آموز ۱۳ ساله در اين آتش سوزي جان خود را 
از دست داد.« با گذش��ت سال ها از اين ماجرا هنوز 

علت آن مشخص نشده است.

  مدرس�ه ش�هيد رحيم�ي درودزن فارس 
آذر 1385

دانش آموزان كالسي در مدرسه شهر»درودزن« با يك 
بخاري عالالدين به جدال با سرماي زمستان جان خود 
را از دست دادند. هشت دانش آموز در اين حادثه دچار 

سوختگي شديد از ناحيه و سر و دست شدند. اين خبر 
تا چند روز رسانه اي نشد اما رييس سازمان بازرسي 
كل كشور در جلسه اي با حضور كارشناسان مسوول 
واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
س��ازمان آموزش و پرورش استان هاي كشور پرده از 

ماجراي آن آتش سوزي برداشت.

  مدرسه روستاي سفيالن، آبان 1383 
بخاري نفت��ي تنها منبع گرمايش��ي دانش آموزان 
روس��تايي محروم در لردگان اس��تان چهارمحال 
بختي��اري بود. با آت��ش گرفتن بخ��اري نفتي اين 
كالس ۱۳ دانش آم��وز در محاصره آت��ش ماندند. 
آموزگار هراسان بخاري را از كالس به بيرون انداخت 
اما ۲ گالن پر از نف��ت در راهرو بخاري غرق آتش را 
در برمي گيرد و ش��عله هاي حريق به داخل كالس 
زبانه مي كش��ند. ۱۳دانش آموز در اين حادثه دچار 
سوختگي مي شوند و تمامي وسايل كالسشان تبديل 
به خاكستر مي ش��ود و معلم مدرسه جان خود را از 

دست مي دهد.

  مدرسه شهرستان شفت گيالن، بهمن 1376
وزش باد ش��ديد و توفاني بودن هوا س��بب ش��د تا 
بخاري كالس درس��ي در يكي از مدارس شهرستان 
ش��فت گيالن آتش بگيرد. معل��م كالس يكي يكي 
دانش آموزان را از كالس بيرون مي آورد اما وقتي خود 
معلم مي خواهد به بيرون برود به دليل اينكه در كالس 
از درون دستگيره نداشت داخل كالس گير مي افتد و 
دچار سوختگي شديد مي شود به طوري كه ديگر هرگز 

نمي تواند تدريس كند.

  تامين امنيت دانش آموزان و معلمان 
چه موقع؟

س��وال مهم اما اينجاس��ت كه چه زماني قرار است 
تمام مدارس ما ايمن باشند و امنيت جاني معلم ها 
و دانش آموزان در آنها فراهم ش��ود؟ سال هاس��ت 
كه مس��ووالن وعده استفاده از وس��ايل گرمايشي 
اس��تاندارد در مدارس را مي دهن��د  اما هر بار اتفاق 
تازه اي نشان مي دهد كه اين وعده ها عملي نشده اند. 
هر سال با شروع فصل سرما بايد منتظر يك ترا  ژدي 
تازه در مورد مدارس باش��يم. اتفاقي كه هر بار با از 
دس��ت رفتن جان معلم ها ي��ا دانش آموزان فرجام 

تلخي به دنبال دارد. 

گزارش
سابقه طوالني آتش سوزي در مدارس ايران طي 20 سال گذشته

ايمن سازي مدارس از وعده تا عمل
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