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 مزايده  به معناي  توقف عرضه 
در بورس نيست

 اطالعيه بانك آينده درخصوص مزايده فروش سهام 
شركت توسعه بين الملل ايران مال

يادداشت- 2يادداشت- 1

يادداشت- 4يادداشت- 3

يادداشت- 6يادداشت- 5

كاهش سهم ماليات در بودجهخطر تكرار  وابستگي به نفت

سهم عمده بورسبودجه انبساطي نيست

مرثيه اي براي صنعت احداث عمق استراتژيك تركيه

امروز در بسياري از 
كش��ورهاي توسعه 
يافته جهان، بخش 
مناب��ع  از  مهم��ي 
بودج��ه  عموم��ي 
دولت ه��ا از طريق 
پايدار  درآمده��اي 
مانند ماليات تامين 
ادامه در صفحه 6 مي شود.  

هر ساله در يك چنين 
روزهاي��ي مباح��ث 
برآمده از اعداد و ارقام 
و رويكرده��اي كلي 
بودج��ه در ويتري��ن 
تحليلي  ارزيابي هاي 
رس��انه هاي گروهي 
مي نش��يند. اعداد و 
ادامه در صفحه 3 ارقامي كه...  

ب��ه نظ��ر مي رس��د، 
يك��ي از مهم تري��ن 
ضرورت ه��ا در ايجاد 
فضاي تحليلي و علمي 
درس��ت در خصوص 
بودج��ه ي��ا اساس��ا 
ه��ر پدي��ده ديگري، 
ازرويكردهاي  پرهيز 
هيجاني، احساسي و...  ادامه در صفحه 3

بودج��ه 1400 طي 
گذش��ته  روزه��اي 
بررس��ي  م��ورد 
بسياري از مسووالن 
قرار گرفته اس��ت و 
همان گونه كه گفته 
ش��د احتمال محقق 
نش��دن اي��ن اعداد 
بسيار باالست. دولت در...  ادامه در صفحه 3

اين واقعيت كه تركيه 
م��دل اردوغ��ان به 
دنب��ال ايجاد الگويي 
تازه از نئوعثمانيسم 
است،موضوع پنهاني 
نيس��ت، اما ش��يوه 
تحق��ق اي��ن الگ��و 
گذش��ته  برخ��اف 
ديگر به...  ادامه در صفحه 3

بودجه عمراني سال 
پايين ترين  آين��ده، 
ميزان بودجه عمراني 
كش��ور در ط��ول ده 
سال گذش��ته است 
)12.3 درصد بودجه 
كش��ور(، اين بودجه 
ب��ه مانند  عمران��ي 
ادامه در صفحه 5 سال هاي انتهايي...  

محمدرضا منجذبوحيد شقاقي

مهرداد خدابخشيحجت اهلل فرزاني

هادي كهوليمحسن جليلوند

معظمي، مديرعامل سابق ايدرو در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

شاخص كل، وضعيت بازار را چند نيمه كرد

 شرط بازگشت 
شركاي خودرويي 

 مسيريابي 
بورس براي رشد

 صفحه4 را بخوانيد 

بازگشت وابستگي يا اميد به باز شدن گره تحريم

 نفت با بودجه1400
  چه خواهد كرد؟

گروه بورس| پس از گذشت چندماه باالخره بورس 
روي خوش به خود ديد و روند متعادل روبه باالي خود 
را آغاز كرد البته درميانه اين رشد نوسان را هم تجربه 
كرد كه اين نوسان ناشي از اخبار و اتفاقات حول  محور 
بازار است. طي هفته گذشته و روز چهارشنبه شاهد 
اين موضوع بوديم كه شاخص هم وزن از شاخص كل 
پيشي گرفت و اين موضوع يك نوع ركورد شكني در 
بورس محسوب مي ش��ود. دراين روز شاخص تحت 
تاثير معامات مطلوب فوالدي ها در بورس كاال قرار 
گرفت و توانست تا ارتفاع يك ميليون و ۵0۶ هزار و 
2۷4 واحدي بازگردد. در مقابل افت 0.0۸ درصدي 
شاخص كل، شاخص هم وزن نيز مسير متفاوتي را در 
پيش گرفت. اين نماگر كه در مدار مثبت ش��روع به 

حركت كرد توانست در پايان معامات اين روز كاري 
رش��د 1.۵ درصدي را به ثبت برساند. در يك ساعت 
پاياني دادوس��تدهاي روزانه بورس تهران، سيگنال 
مثبت بورس كاال سبب شد تا شاهد بازگشت قيمت 
فوالدي ها از كف روزانه باش��يم. ط��ي معامات روز 
چهارش��نبه در بورس كاال 11 هزار و 200 تن ورق 
سردB فوالد مباركه در بازار عرضه شد و در نهايت با 
رشد بيش از 3۵ درصدي نسبت به قيمت پايه، 1۷ 
ميليون و 34۹ هزار تومان ب��ر هر تن )قيمت پاياني 
ميانگين موزون( دادوستد شد. در اين روز براي هر 
تن ورق سرد فوالد مباركه اصفهان تا 1۷ ميليون و 

۸۵0 هزار تومان هم مشتري وجود داشت.

 صفحه7 را بخوانيد 

 مجلس و دولت ب��ه دنبال س��اماندهي صنعت و 
بازار خودرو. مجلس به دنبال آزادسازي مشروط 
واردات خودرو اس��ت، ام��ا وزارت صمت به دنبال 
حمايت از خودروسازان براي توليد خودروهاي با 
كيفيت تر اما در عين حال شكستن انحصار است. 

البته انتقاداتي به هر دو ش��يوه وارد است. برخي 
واردات را در قبال صادرات خودرو روش درس��تي 
نمي دانند؛ در مقابل برخي ه��م مخالف حمايت 
بي قيد و ش��رط دولت از خودروه��اي بي كيفيت 

توليد داخل آن هم... 



مجل��س از هفته جاري بررس��ي اليحه بودجه س��ال 
1400 را آغاز خواهد كرد، بودجه اي كه هرچند هنوز 
در كميسيون هاي تخصصي مجلس به چالش كشيده 
نشده اما بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي 
از ابهامات و سوال هاي جدي اي كه در مسير آن وجود 
دارد صحبت مي كنند، ابهام هايي كه مشخص نيست اگر 
برطرف نشوند، چه سرنوشتي را نصيب بودجه و در نگاه 

كالن اقتصاد ايران خواهند كرد.
بودجه 1400 در حالي اجرايي خواهد شد كه اقتصاد 
ايران با چالش ها و دغدغه هاي بزرگي دست و پنجه نرم 
مي كند. رشد اقتصادي منفي، تورم در مرز 30 درصد، 
آمار بيكاري در نزديكي 10 و فشارهاي معيشتي قابل 
توجهي كه در ماه ها و سال هاي گذشته براي اقشار كم 
درآم��د جامعه به وجود آمده بخش��ي از اين نگراني ها 
را تش��كيل مي دهند اما در ن��گاه كالن آنچه كه براي 
بودجه ريزي كشور اهميت فراواني دارد، دو موقعيتي 
است كه اقتصاد ايران امروز در آنها قرار دارد و هيچ يك 
از آنها پاسخ قاطعي ندارند. نخست تحريم هاي امريكا 
كه از سال 97 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و در گام 
دوم ش��يوع ويروس كرونا كه از ابتداي سال جاري، بر 
بخش هاي مختلف��ي از اقتصاد ايران س��ايه افكنده و 
الاقل در كوتاه مدت مش��خص نيست چه سرنوشتي 

پيدا خواهد كرد.
آنچه كه دولت در بودجه سال آينده پيش بيني كرده، 
نشان دهنده يك خوش بيني جدي به بهبود وضعيت 
در هر دو اين چالش هاس��ت و اين خوش بيني تا جايي 
پيش رفته كه تلقي دول��ت از درآمدهاي احتمالي در 
سال 1400 را بسيار بلندپروازانه كرده است. آنطور كه 
باقر نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - گفته هيچ 
اش��كالي در اين موضوع وجود ندارد كه دولت اميدوار 
بهبود در شرايط باشد، موضوعي كه كارشناسان نيز آن را 
رد نمي كنند اما در عين حال معتقدند تا زماني كه پاسخ 
قطعي براي اين چالش ها وجود نداشته باشد، نمي توان 

انتظار داشت كه شرايط تغيير كند. 
بهترين سناريويي كه مي توان براي اقتصاد ايران در نظر 
گرفت اين اس��ت كه ظرف هفته هاي آينده دسترسي 
به واكسن كرونا ممكن ش��ود و آن طور كه وزير كشور 
گفته در دي يا بهمن ماه ميزاني واكسن به كشور برسد 
كه الاقل بتوان با استفاده از آن كادر درمان و گروه هاي 
پرريسك جامعه را از ابتال به كرونا محفوظ نگه داشت. 
در ماه هاي بعد به نتيجه رسيدن واكسن هاي ايراني يا 
خريد عمده .واكس��ن مي تواند شرايط دشواري كه در 
10 ماه گذشته بر جامعه و اقتصاد ايران اوضاع را دشوار 
كرده تسهيل كند. از سوي ديگر جو بايدن رييس جمهور 
جديد امريكا از ابتداي بهمن كار خود را آغاز خواهد كرد 
و در بهترين حالت، چند هفته پس از استقرار او در كاخ 
سفيد بازگشت به برجام يا كاهش تحريم هاي امريكا 
نهايي خواهد شد كه مي تواند به افزايش دسترسي دولت 
به درآمده��ا از جمله پول نفت را محقق كند. اما اينكه 
چقدر مي توان به اين دو سناريو خوشبين بود و حتي اگر 
پول نفت به كشور برسد، اين پول در بودجه چه نقشي 

ايفا خواهد كرد، همچنان محل سوال و چالش است.

    منابع عمومي و تراز عملياتي
دولت در بودجه سال آينده، منابع عمومي خود را 841 
هزار ميلي��ارد تومان پيش بيني كرده ك��ه اين رقم در 
مقايسه با پيش بيني ها از س��ال جاري، افزايشي 270 
هزار ميليارد توماني را نش��ان مي ده��د. در اين حوزه 
آنچه كه بيش��ترين اهميت و چالش را به وجود آورده، 
افزاي��ش درآمدهاي پيش بيني ش��ده در بخش نفت 
اس��ت. دولت ميزان درآمدهاي خالص خ��ود را 318 
هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده است. در اين بين 
ميزان درآمدهاي پيش بيني شده براي ماليات به 248 
هزار ميليارد تومان رس��يده كه در مقايسه با سال قبل 

افزايشي كمتر از 50 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد، 
موضوعي كه با توجه به نرخ تورم در اقتصاد ايران، از نظر 
برخي كارشناسان حتي كاهش درآمد در اين حوزه را 
نيز نشان مي دهد. در حوزه درآمدهاي گمركي نيز عدد 
حدود 22.6 هزار ميليارد توماني پيش بيني ش��ده كه 
نسبت به بودجه امسال كاهشي نسبي را نشان مي دهد.

آنچه رشدي قابل توجه داش��ته، واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي است كه از حدود 107 هزار ميليارد تومان به 
225 هزار ميليارد تومان رسيده و بيش از دو برابر شده 
است. فروش نفت و درآمدهاي وابسته به آن در اين حوزه 
جاي مي گيرد. دولت پيش بيني ك��رده كه روزانه 2.3 
ميليون بشكه نفت بفروشد كه در مقايسه با پيش بيني 
يك ميليون بشكه اي امسال، افزايشي بيش از دو برابري 
را نشان مي دهد و اگر عملكرد واقعي رخ داده در حوزه 
فروش نفت محاسبه ش��ود نيز عدد بسيار گسترده تر 
خواهد بود. در اين بين فروش 70 هزار ميليارد توماني 
اوراق نفتي كه در عمل بازگشت دوباره طرح گشايش 

اقتصادي است نيز محل بحث است. 
 درواقع در سال 1398، 5000 ميليارد تومان، در سال 
1397، 3000ميليارد تومان و در سال 1396 نيز 500 
ميليارد تومان اوراق نفتي منتشر شده است؛ بنابراين 
ميزان اوراق منتش��ر شده جمعا 8500 ميليارد تومان 
اس��ت و اين ميزان براي س��ال آينده 70 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده اس��ت. البته دولت اعالم كرده   
در صورتي كه امكان صادرات نفت فراهم ش��ود، اوراق 

كمتري فروخته خواهد شد.
ب��راي تحلي��ل بودجه بايد چن��د تفاوت مه��م ميان 
هزينه هاي دولت و آنچه كه در س��اير هزينه ها وجود 
دارد را به دقت از يكديگر تفكيك كرد. بر اساس اليحه 

بودجه، هزينه  شركت هاي دولتي بيش از 1500 هزار 
ميليارد تومان تخمين زده شده كه اين شركت ها بايد با 
توجه به منابع درآمدي خود اين هزينه ها را تامين كنند 
و ب��ه اين ترتيب تراز بودجه اي آنها نه در منابع عمومي 
دولت كه در چارچوب منابع درآمدي اختصاصي آنها 
محقق خواهد ش��د. از س��وي ديگر هزينه هايي مانند 
پرداخت يارانه و كمك هاي اقتصادي، خود رديف هاي 
بودجه جداگان��ه اي دارند. براي مثال طرح هدفمندي 
يارانه ها يا سبد معيشتي خانوار در تبصره هايي جداگانه 
منابع درآمدي خاصي دارند و دولت از محل درآمدهاي 
آنها، به حساب سرپرستان خانوار كمك هاي معيشتي 
را واري��ز مي كند به اين ترتيب درآمد نفت به اين حوزه 

نيز ارتباطي ندارد.
در واق��ع درآمد نفتي زير ش��اخه منابع عمومي دولت 
تعريف مي شود و در كنار درآمدهاي اصلي )ماليات( و 
واگذاري دارايي ماليات )فروش اوراق( قرار مي گيرد. در 
اليحه بودجه سال آينده منابع عمومي دولت حدود 841 
هزار ميليارد تومان است كه فقط 104 هزار ميليارد آن 
به پروژه هاي عمراني رسيده و مابقي آن عمدتا 637 هزار 
ميليارد تومان صرف هزينه هاي جاري دولت شده و 100 
هزار ميليارد توماني هم بايد براي بازپرداخت اوراقي كه 
در سال هاي قبل منتشر شده صرف شود. از 841 هزار 
ميليارد تومان منابع عمومي، درآمدها )ماليات و ساير 
درآمدها( 317 هزار ميليارد توم��ان، واگذاري دارايي 
سرمايه اي )فروش نفت و فرآورده هاي آن و ...( 225 هزار 
ميليارد تومان و واگذاري دارايي مالي 298 هزار ميليارد 

تومان آن را تشكيل داده است.
تراز عملياتي بودجه مساوي با كسري بودجه نيست اما 
آنچه كه بيشترين اهميت را دارد ميزان دسترسي دولت 

به درآمدهاي پايدار و ثابت است. بر اساس قانون برنامه 
پنجم دولت بايد وابستگي خود به درآمدهاي ناپايدار 
در منابع عمومي را به حداقل و صفر برساند اما در عمل 
هنوز فاصله اي طوالني تا رسيدن به اين اولويت وجود 
دارد. در سال آينده بودجه اي كه براي پرداخت حقوق 
و هزينه هاي جاري مورد نياز است، 637 هزار ميليارد 
تومان است كه امكان كاهش آنها وجود ندارد و دولت 
بايد منابعي براي تحقق آنها پيش بيني كند. حتي اگر 
فرض را بر اين بگذاريم كه تمام درامد 317 هزار ميليارد 
توماني ماليات ها تامين شود و حتي اگر بودجه عمراني 
را نيز كنار بگذاريم باز هم كسري تراز عملياتي تا سقف 
319 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا مي كند كه براي 
اقتصاد ايران يك فاجعه محسوب مي شود. دولت بايد اين 
كسري را با استفاده از منابع درآمدي نفتي و اوراق جديد 
تامين كند كه وضعيتي نامشخص دارند. اگر درآمد نفتي 
محقق نشود، تنها راه باقي مانده فروش اوراق خواهد بود 
كه قطعا شرايطي نامشص دارند و اگر فضاي انتشار اين 
اوراق وجود نداشته باشد، استقراض از بانك مركزي تنها 

گزينه باقي مانده خواهد بود.
به اين ترتيب برخالف شعارهايي كه دولت از كاهش 
وابستگي به نفت داده، عمال يك چهارم از منابع عمومي 
بودجه به نفت وابس��ته خواهد بود و با توجه به اينكه 
مش��خص نيس��ت تحريم ها چه زماني كنار خواهند 
رفت و با توجه به قرار گرفتن ايران در فهرس��ت سياه 
اف اي تي اف، پول حاصل از آن چگونه به كشور خواهد 
رسيد، به نظر مي رسد كس��ري تراز عملياتي بودجه 
قطعي خواهد بود و رسيدن اين عدد به بيش از 300 
هزار ميليارد تومان، زنگ خطري بزرگ براي اقتصاد 

ايران به شمار مي رود.
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سفير تركيه به وزارت خارجه 
احضار شد

سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه از احضار 
سفير تركيه در جمهوري اسالمي ايران در واكنش به 
اظهارات مداخله جويانه و غيرقابل قبول رييس جمهور 
تركيه در س��فر به باكو خبر داد. سخنگوي وزارت امور 
خارجه اظهار داشت: امروز جمعه 21 آذر 1399 سفير 
تركيه در تهران از سوي دستيار وزير و مديركل اورآسيا 
به وزارت امور خارجه احضار و ضمن ابالغ مراتب اعتراض 
ش��ديد، به سفير تاكيد ش��د جمهوري اسالمي ايران 
خواس��تار توضيح فوري دولت تركيه در اين خصوص 
است. خطيب زاده افزود: در جريان اين احضار به سفير 
تركيه ابالغ شد كه دوران ادعا هاي ارضي و امپراتوري هاي 
جنگ افروز و توسعه طلب سال هاست كه سپري شده 
است. سخنگوي دستگاه سياس��ت خارجي در ادامه 
اضافه كرد: به سفير تركيه تاكيد شد جمهوري اسالمي 
ايران به هيچ كس اجازه مداخله در مورد تماميت ارضي 
خود را نمي دهد و همانطور كه تاريخ پرافتخارش گواه 
است، در خصوص امنيت ملي خود حتي ذره اي كوتاه 
نمي آيد. محمد جواد ظريف، در واكنش به شعرخواني 
اخي��ر اردوغان در باكو تاكيد كرد: هيچكس نمي تواند 
درباره آذربايجان عزيز ما صحب��ت كند. وزير خارجه 
كش��ورمان در پاس��خ به اظهارات مداخله جويانه روز 
گذشته رييس جمهور تركيه، در صفحه توييتر خود به 
زبان فارسي نوشت: » به اردوغان نگفته بودند شعري كه به 
غلط در باكو خواند مربوط به جدايي قهري مناطق شمالي 
ارس از سرزمين مادريشان ايران است! آيا او نفهميد كه 
عليه حاكميت جمهوري آذربايجان سخن گفته است؟ 
هيچكس نمي تواند درباره آذربايجان عزيز ما صحبت 
كن��د.« به گ��زارش ايس��نا، رج��ب طي��ب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه روز پنجشنبه در جشن پيروزي 
جنگ قره باغ در باكو، ش��عري در رابطه با »رود ارس« 
خواند كه در آن شعر مردم خطه آذربايجان ايران خطاب 
قرار مي گيرند. اين ش��عر كه به زبان تركي است يكي 
از نمادهاي جدايي طلبي پان تركيس��ت ها است. اين 
اظهارات اردوغان، با واكنش تند كاربران ايراني در فضاي 
مجازي از جمله در توييتر همراه شد. كاربران ايراني در 
فضاي مجازي خواهان برخ��ورد جدي وزارت خارجه 
و محمدجواد ظريف با اين اظه��ارات مداخله جويانه 
رييس جمهور تركيه ش��دند. كاربران فضاي مجازي 
همچنين در پايين اين توييت از ظريف خواستند كه اين 
توييت را به زبان تركي نيز منتشر كند. محسن رضايي، 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در توييتر نوشت: 
اگر آقاي اردوغان از خواندن شعر ارس منظورش ايران 
بزرگ است، درست است. زيرا آذربايجان در قلب ملت 
ايران و در كنار برادران ديگرش از قوم، لر و كرد و بلوچ و 
عرب قرار دارد. اگر نظرش تكرار تجربه شكست خورده 
داعش در سوريه اس��ت، حرف غلطي است. يك عضو 
مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي در واكنش 
به بازخواني س��رود محلي آراز آراز توسط رجب طيب 
اردوغان كه مضمون آن گاليه از جدا افتادن شهروندان 
آذري زبان در دو سوي اين رودخانه بود، گفت: هر كسي 
كه بخواهد از ظن خود در صفوف منسجم ملت ما انشقاق 
ايجاد كند، خودش را ارزان فروخته است. حسين حاتمي 
در مورد شعرخواني رييس جمهوري تركيه در يك رژه 
نظامي در باكو، پايتخت جمهوري آذربايجان اظهار كرد: 
سرود آراز آراز يك سرود محلي با مضامين نوستالژيك 
است و اراده سياسي از آن اراده بعيد و بيهوده اي است. 
با اين حال اگر كساني بخواهند آن را احيانا دستمايه 
اغراض سياسي خود قرار دهند و الحاق و پيوستي را 
تصويرسازي كنند بايد بدانند قاعده طبيعت اين است 

كه جزء  به كل مي پيوندد.

نگراني مديركل آژانس انرژي 
اتمي از افزايش تنش ها

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با ابراز نگراني درباره 
تشديد تنش ها پس از ترور شهيد محسن فخري زاده، در 
اظهاراتي مداخله جويانه گفت كه ايران نبايد تصميم خود 
را براي افزايش غني سازي اجرايي كند. رافائل گروسي 
در اولين اظهارنظر خود پس از ترور جنايتكارانه محسن 
فخري زاده دانشمند برجسته كشورمان در حوزه دفاعي 
و هسته اي در گفت وگو با شبكه اسكاي نيوز نسبت به 
افزايش تنش ها پس از اين ترور هش��دار داد. گروس��ي 
با بيان اينكه »اي��ران نبايد تهديدات خود براي افزايش 
غني س��ازي و اخراج بازرس��ان آژانس را اجرايي كند« 
مدعي شد: اگر اين اقدامات عملي شود، انحراف بيشتر از 
تعهداتي محسوب مي شود كه ايران در زمان پيوستن به 
توافق )هسته اي( پذيرفته است. وي ادامه داد: نمي توانم 
تصور كنم كه چه كسي در چنين شرايطي پيروز خواهد 
شد. اگر محدوديتي براي بازرسان آژانس در نتيجه اين يا 
هر وضعيت ديگري اتفاق بيفتد، كار آنها با مشكل مواجه 
مي  شود. مديركل آژانس خاطرنشان كرد: ما به طور كامال 
شفاف بايد در اين خصوص اطالع رساني كنيم. ما بايد 
درباره چيزي كه در حال رخ دادن اس��ت با جهان كامال 
شفاف باش��يم و اين خود، به هيچ كسي ازجمله ايران 
كمكي نمي كند. وي درباره ترور شهيد محسن فخري زاده 
گفت: من اميدوار بودم كه چنين اتفاقاتي نه در گذشته رخ 
داده بود و نه در آينده پيش آيد. اين كامال مشخص است. 
من رييس يك س��ازمان بين المللي هستم كه با صلح، 
امنيت و عدم اشاعه سر و كار دارد. بنابراين اميدوارم كه 
ديگر تنشي وجود نداشته باشد. گروسي همچنين افزود: 
اميدوارم ما بتوانيم به كار خود، آنگونه كه بايد ادامه دهيم. 
مديركل آژانس درباره ادعاها مبني بر وجود مواد آغشته 
به راديواكتيو در منطقه تورغوزآباد گفت كه الزم است 
در اين باره توضيح داده ش��ود. وي در ادامه مدعي شد: 
ما پاسخ هاي درستي دريافت نمي كنيم. بنابراين اصرار 
داريم كه يك پاسخ مطلوب به دست آوريم. غريب آبادي، 
در واكنش به اظهارات جديد مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با انتشار توييتي نوشت: »تنها نقش آژانس در 
برجام، نظارت و راستي آزمايي اقدامات مرتبط هسته اي 
و ارايه گزارشات به روز شده در اين مورد است. ارايه هرگونه 
ارزيابي و تحليل، خارج از ماموريت محوله به آژانس تحت 

برجام است.«

برنامه ما براي فروش نفت  چيست؟
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد كه نمي ت��وان به برنامه هاي احتمالي براي 
نوش��تن بودجه عملياتي تكيه كرد. مجتبي يوسفي 
با اش��اره به اليحه بودجه س��ال 1400  بيان كرد: در 
بودجه اي كه دولت به مجلس ارايه كرده است از كليات 
مشخص است كه اين بودجه چندان عملياتي نبوده و 
نيازمند اصالحاتي است. در تنظيم بودجه سال 1400 
اصالح ساختار بودجه يكي از مواردي است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. مجلس نيز در طرح اصالح احكام دايمي 
بودجه گام هايي برداشته و مكاتباتي بين كميسيون 
برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه كشور صورت 
گرفته است. هدف اصلي در اصالح ساختار عملياتي 
كردن بودجه مي باش��د. وي در ادامه با بيان اينكه در 
بودجه دولت فروش روزانه نفت 5 /2ميليون بشكه در 
نظر گرفته شده است ابراز عقيده كرد: اين رغم باتوجه 
به وضعيت موجود عملياتي نبوده و بيشتر شبيه آرزوي 
تحقق اين ميزان فروش بوده تا برنامه اي واقعي به عنوان 
يك منبع درآمدي مي باش��د. باتوجه به ميزان فروش 
روزانه در سال جاري، چگونه مي خواهيم فروش خود 
را به 5 /2ميليون بشكه در روز برسانيم؟ اينها برنامه هاي 
احتمالي است كه نمي توان براي نوشتن بودجه عملياتي 
به آنها تكيه كرد. نماينده مردم اهواز در مجلس تصريح 
كرد: از سوي ديگر براي حدود 40 درصد بودجه اوراق 
قرضه در نظر گرفته شده است. همچنين قيمت فروش 
نفت 40 دالر در نظر گرفته ش��ده كه با فروش روزانه 
5 /2 ميليون بش��كه نفت درآمدي بال��غ بر 200 هزار 
ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت ديده ش��ده 
است كه عمال واقعي نيست. وي در ادامه تاكيد كرد: از 
سوي ديگر افزايش حقوق كارمندان دولت متناسب با 
نرخ واقعي تورم در جامعه امري ضروري است اما دولت 
منابع دقيقي براي تامين افزايش حقوق در نظر نگرفته 
است. به نظر مي رسد بودجه پيشنهادي دولت چندان 
عملياتي نبوده و ما با كسري بودجه مواجه خواهيم شد. 
يكي از مواردي كه در توزيع بودجه مورد تاكيد مجلس 
اس��ت، بحث شفافيت مي باشد. ش��فافيت در بودجه 
شركت هاي دولتي كه حدود سه برابر بودجه عمومي 
مي باشد، از ديگر موارد مورد توجه مجلس است. وي 
افزود: از ديگر مواردي كه بس��يار مهم است حركت به 
سمت توسعه متوازن و توجه به مناطق محروم استان ها 
مي باشد. بنا بود در بودجه به اين موضوع توجه شود اما 
گويي آن طور كه بايد به آن پرداخته نش��ده است. قرار 
بود سال به سال وابستگي بودجه به فروش نفت كاهش 
يابد و به سمت منابع پايدار نظير ماليات كه امروز بالغ 
بر 150 هزار هزار ميليارد توم��ان فرار مالياتي داريم، 
حركت كنيم اما متاسفانه به اين موضوع چندان توجه 
نشده اس��ت. در بودجه پيشنهادي دولت ما با كسري 

مواجه خواهيم شد.

   بودجه 1400 به دنبال احياي مس�ير ثبات 
در اقتصاد ايران است

معاون اقتصادي رييس جمه��وري گفت: پيام بودجه 
1400 احياي مس��ير ثبات و رشد اقتصاد ايران است 
و ما با اي��ن تاكيد مي گوييم كه مي توانيم گس��ترش 
زيرس��اخت ها، افزايش سرمايه اجتماعي و حمايت از 

اقشار آسيب پذير را در اين بودجه دنبال كنيم.
محمد نهاونديان روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتي استان قم و پس از بازديد از چند واحد توليدي 
فعال در استان، با تس��ليت درگذشت آيت اهلل محمد 
يزدي وي را شخصيتي پرسابقه در نظام اسالمي دانست 
كه خدمات بس��ياري به انقالب اسالمي ارايه كرد. وي 
افزود: ش��رايط اقتصادي كشور در مسير رو به رشدي 
كه در مقابل دارد، در سال جهش توليد در سطح ملي 
و استاني شاهد موفقيت  در اجراي طرح هاي متنوع و 
گسترده اي بوديم كه با وجود فشارهاي اقتصادي ناشي 
از تحريم هاي ظالمانه و شرايط متاثر از شيوع ويروس 
كرونا، دستاوردي مهمي به ش��مار مي آيد. وي با ذكر 
اين مطلب كه شايد هيچ كشوري در دنيا شاهد چنين 
جنگ و فشار اقتصادي نبوده است گفت: در همين ميان 
شاهد شوك بي سابقه  كرونا نيز بوديم كه اقتصادهاي 
بزرگ جهان را با چالش جدي و رتبه هاي منفي مواجه 
كرد، ولي با اين وجود فعاليت هاي اقتصادي در كشور 
با تالش فراوان دنبال ش��د و ما حتي در تابستان رشد 
توليد ناخالص ملي را نيز تجربه كرديم. معاون اقتصادي 
رييس جمه��وري بيان ك��رد: اميدواريم همانطور كه 
خداوند شر ترامپ را از سر جامعه جهاني برطرف كرد، 
شر ويروس كرونا نيز به زودي از ميان رود. نهاونديان با 
بيان اين مطلب كه اين مساله به معني پيروزي و تحقق 
جهش توليد اس��ت، افزود: البته اين جهش به صورت 
نسبي اس��ت. يعني وقتي كشورهايي كه چنين فشار 
جنگ اقتصادي و تحريم نداش��تند با رتبه هاي منفي 
مواجه شدند ما توانستيم شاهد رشد توليد ناخالص ملي 
باشيم. وي بيان كرد: اميدواريم اين مسير دنبال شود و در 
بهار سال بعد بتوانيم آثار منفي ناشي از شرايط به وجود 
آمده را جبران و ادامه س��ال بعد را با رشد مثبت دنبال 
كنيم كه اين اقدام بسيار مثبتي است. وي ادامه داد: اثر 
مثبت اين موفقيت تنها در اقتصاد نمايان نيست بلكه در 
سياست هم نشان خواهيم داد كه عوارض ناشي از تحريم 
را متوقف كرديم. مع��اون اقتصادي رييس جمهوري 
گفت: با آغ��از كار دولت يازده��م در همه زمينه هاي 
اقتصادي بهبود قابل توجه و متمايز از سال هاي قبل را 
مي بينيم و اين نشان دهنده ظرفيت هاي اقتصاد ايران 
است. وي بيان كرد: در سال 97 دشمنان خواستند اين 
راه را سد كنند و جنگ اقتصادي شديدي را عليه ملت 
ايران آغاز كردند كه البته از اواخر سال 98 با تالش هاي 
انجام شده بهبود شاخص ها در جريان مقابله با اقدام هاي 
دشمنان نمايان شد، در ادامه با شيوع ويروس كرونا و 
تاثير اقتصادي ناش��ي از آن مواجه شديم اما اكنون در 
حال عبور از اين وضعيت و بهبود شرايط هستيم. وي 
ادامه داد: امروز زيرساخت هاي اقتصاد كشور نسبت به 
10 سال قبل قابل مقايسه نيست، زماني  واردات بنزين 
جزو دغدغه هاي كشور بود و دشمنان از تحريم آن سخن 
مي گفتند، اما اكنون ب��ه دنبال صادرات اين محصول 
مهم هستيم و نقطه تحريم دشمن محل توفيق ما شد.

بازگشت وابستگي يا اميد به باز شدن گره تحريم

نفت با بودجه 1400 چه خواهد كرد؟

رييس جمهور:  حاكمان جديد كاخ سفيد اشتباهات گذشته را تكرار نكنند
رييس جمهوري با اشاره به اعمال تحريم هاي مختلف 
توس��ط مقامات اياالت متح��ده امريكا علي��ه ايران 
گفت: اميدواريم در آينده اين اشتباه توسط حاكمان 
بعدي در كاخ س��فيد جبران ش��ود. حجت االس��الم 
والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري در پايان 
آيين بهره ب��رداري از راه آهن خواف- هرات مهيا كه با 
حضور محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، با تاكيد بر اينكه 
امروز روزي تاريخي و به ياد ماندني در تاريخ دو كشور 
ايران و افغانس��تان اس��ت، گفت: 20 آذر 1399، 10 
دسامبر 2020 و 24 ربيع الثاني 1442 را به ياد خواهيم 
داشت؛ اين تاريخ اتصال راه آهن دو سرزمين دوست از 
طريق راه آهن است. وي افزود: روابط دو كشور ايران و 
افغانستان تنها از طريق همزباني نيست، بلكه از طريق 
همدلي نيز اس��ت چراكه همدلي از همزباني خوشتر 
است. امروز هر دو داراي يك سرنوشت هستيم و ثبات، 
امنيت و توسعه منطقه در سايه ثبات، امنيت و توسعه 
هر دو كشور است. ريش��ه روابط دو كشور در فرهنگ 
و تاريخ و در زبان مش��ترك اس��ت؛ همسايگي ما يك 
انتخاب نيست بلكه تقدير و سرنوشتي تاريخي است اما 
بهره مندي ما از سايه يكديگر به اراده ما بستگي دارد. 
اراده دو ملت اين است دو كشور از نعماتي كه در اختيار 

دارند به نفع همديگر استفاده كنند.
رييس جمهوري با اشاره به وجود بيش از 900 كيلومتر 
مرز مشترك ميان ايران و افغانستان، تصريح كرد: ما 
هميشه در كنار تاريخ و ملت افغانستان بوديم و روزي كه 
افغانستان توسط شوروي سابق اشغال شد، امام خميني 
)ره( سفير شوروي را احضار كرد و به او گفت كه كار شما 

غلط است ملت افغانستان روزي شما را از سرزمين خود 
بيرون مي رانند. در طول جهاد مردم افغانس��تان ملت 
ايران در كنار ملت افغانستان بود و پيروزي و شادي مردم 
افغانستان، پيروزي و شادي ما بود. روحاني خاطرنشان 
كرد: افتخار داريم كه در طول بيش از 40 سال ميزبان 
ميليون ها مردم افغانستان بوده ايم؛ ميزباني اي كه توام با 
آموزش رايگان براي فرزندان ملت افغانستان همراه بوده 
است. امروز بيش از 400 هزار دانش آموز افغانستاني در 
كالس هاي درس ما درس مي خوانند و از بهداش��ت و 
درمان رايگان ما استفاده مي كنند. جمهوري اسالمي 
ايران در ماجراي كرونا نيز به همان نسبت كه به مردم 
خود خدمت داد، بدون هيچ تفاوتي به مردم افغانستان 
هم خدمت داده اس��ت. وي افزود: معتقديم فرهنگ و 
تاريخ ما در هم تنيده است و به همان نسبت نيز بايد بازار 
و اقتصاد دو كشور در هم تنيدگي داشته باشد؛ نخستين 
گام اين امر توسعه زيرساخت هاست؛ ما پيش از اين راه 
آهن چابهار را افتتاح كرديم كه آن روز، روزي تاريخي 
براي سه ملت ايران، افغانستان و پاكستان بود و امروز با 
حضور ويديو كنفرانس جنابعالي راه آهن خواف- هرات 
را افتتاح كرديم كه دومين راه آهن در شرق ايران است.

رييس جمه��وري با اش��اره به ظرفيت ه��اي راه آهن 
جمهوري اس��المي اي��ران گفت: راه آه��ن ميرجاوه 
نخستين راه آهن ش��رق ما بود كه ايران را به پاكستان 
متصل ك��رد. راه آهن خواف- ه��رات دومين راه آهن 
شرقي ماس��ت كه ما را به افغانستان متصل مي كند. 
از شمال نيز در س��رخس و اينچه برون و در جلفا و در 
رازي در غ��رب و در آينده اي نه چن��دان دور اتصال ما 
از كرمانش��اه به خانقين و خرمش��هر به بصره راه هاي 

ارتباطي ديگري اس��ت كه ما را به شرق و غرب متصل 
مي كند و مردم افغانس��تان نيز مي توانند از اين اتصال 
استفاده كنند. روحاني با ابراز اميدواري نسبت به اتصال 
خط آهن روزنك به هرات در افغانس��تان خاطرنشان 
كرد: جمهوري اس��المي ايران و ش��ركت هاي ايراني 
آمادگي دارند ك��ه راه آهن روزنك را در زماني كوتاه به 
هرات متصل كنند و اميدواريم ك��ه راه آهن هرات به 
مزارشريف هم متصل ش��ود؛ با اين اتصال مردم عزيز 
افغانس��تان مي توانند ميليون ها ت��ن كاال را جابه جا و 
صدها هزار مسافر مي توانند از اين ريل استفاده كنند. با 
اجرا و افتتاح بخش چهارم راه آهن خواف- هرات مردم 
افغانس��تان مي توانند به آرزوي ديرينه خود برسند به 

راحتي با راه آهن به مشهدالرضا متصل شوند.
وي تاكيد كرد: رونق ايران و افغانستان را در اين راه آهن 
مي بينيم و ب��ا اين راه آهن كاالهاي تجار افغانس��تان 
مي تواند به اروپا منتقل شود و مردم افغانستان مي توانند 
به بنادر جنوب ايران نظير بندر امام و بندرعباس و در 
آينده اي نزديك به چابهار متصل شوند. ما با تالش جدي 
در حال اجراي راه آهن چابهاربه زاهدان هس��تيم و در 
سال 2021 اين راه آهن متصل خواهد شد و افغانستان 
خواهد توانس��ت به چابهار هم متصل ش��ود. با اتصال 
راه آهن افغانس��تان به ازبكستان در آينده، افغانستان 
مي تواند از همه امكان��ات و فوايد ترانزيتي در منطقه 
بهره مند ش��ود. راه آهن خواف- ه��رات همچنين در 
آينده مي تواند مسير اتصال به ريل چين، تاجيكستان، 
قرقيزستان، افغانس��تان و ايران شود و شرايط را براي 
توسعه منطقه بيش��تر فراهم كند. رييس جمهوري با 
بيان اينكه »ما اين راه آهن را به عنوان يكي از تعهدات 

توس��عه اي مان انجام دادي��م« اظهار كرد: م��ا به اين 
تعهدنامه در زماني عمل كرديم كه در شرايط تحريم 
ظالمانه امريكا بوديم و آنها به عنوان تروريست اقتصادي 
مي خواستند تمام مسيرهاي حركت اقتصادي را به روي 
مردم ما ببندند؛ البته آنها شكست خوردند و طراح اين 
طرح غلط نيز سرنگون ش��د و همه آنهايي كه در اين 
مس��ير راه غلط را انتخاب ك��رده بودند، فهميدند كه 
اشتباه تاريخي مرتكب شدند؛ اميدواريم در آينده اين 
اشتباه توسط حاكمان بعدي در كاخ سفيد جبران شود. 
روحاني با تاكيد بر اينكه همه طرح هاي توسعه اي مان 
را در ش��رايط جنگ اقتصادي انجام داديم، گفت: هر 
هفته افتتاح هاي بزرگ تاريخي در كش��ور داشته ايم 
و امروز سي و ششمين هفته اي است كه افتتاح داريم. 
رييس جمهوري اس��المي ايران در بخش هاي ديگر 
سخنراني خود در مراسم افتتاح راه آهن خواف-هرات 
كه با حضور رييس جمهوري افغانستان به صورت ويديو 
كنفرانسي برگزار شد، ساير ويژگي هاي اين راه آهن را 
عنوان كرد و گفت: راه آهن خواف- هرات مسير ترانزيت 
را هموار و كاهش هزينه حمل و نقل را به همراه خواهد 
داشت. همچنين يا استفاده از اين راه آهن ترافيك مرز 
دوغارون كاهش مي يابد و كاالي افغانستان به راحتي 
به ايران و اروپا صادر مي ش��ود. وي اف��زود: همچنان 
معتقديم دوره آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت را براي 
عزيزان ما در وزارت فوايد عامه افغانستان انجام دهيم 
تا آنها بتوانند به خوبي از راه آهن استفاده كنند. روحاني 
در پايان با گراميداشت ياد شهدا و تقدير از مجروحان 
پ��روژه راه آهن خواف- هرات ب��راي آنها اجر اخروي و 

شفاي عاجل آرزو كرد.
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گروه بانك و بيمه |
 بانك مركزي و شبكه بانكي به منظور اجراي قانون جديد 
صدور چك، دسته چك هاي جديد با مدت اعتبار حداكثر 
۳  س��ال از زمان درياف��ت چك و با درج شناس��ه يكتا و با 
قابليت ثبت در سامانه صياد منتشر مي كند ضمن اينكه 
دسته چك هاي فعلي در دست مردم به روال سابق كارسازي 
شده و نيازمند ثبت در سامانه صياد نيست. به استناد ماده 
)6( قان��ون صدور چك مصوب م��ورخ 1۳ آبان ماه 1۳97 
مجلس شوراي اسالمي، دسته چك هاي جديد حداكثر با 
مدت اعتبار ۳  سال از زمان دريافت چك و با درج شناسه يكتا 
در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت. بدين نحو كه در متن 
هر برگه چك عالوه بر درج شناسه يكتا )16 رقم(، عبارت 
»تاريخ صدور اين برگه چك حداكثر تا تاريخ ..... معتبر است« 
نيز قيد شده اس��ت. بر اين اساس و در راستاي اجراي ماده 
)21( مكرر قانون ياد شده، صدور برگه چك  هاي جديد در 
وجه حامل ممنوع بوده و الزم اس��ت تمام صادركنندگان 
چك، چك هاي جديد را صرفًا در وجه گيرنده مش��خص 
)شخص حقيقي/حقوقي(  صادر كنند و گيرندگان چك 
نيز از پذيرش چك هاي مذك��ور در وجه حامل خودداري 
كنند. همچنين صادركننده چك مجاز به صدور چك به 
تاريخ بعد از تاريخ اعتبار چك )تاريخ قيد ش��ده در عبارت 
موصوف( نبوده و گيرندگان آن نيز ملزم به كنترل تاريخ هاي 
يادشده خواهند بود. چك هاي جديد كه براساس ماده )6( 
قانون مذكور صادر مي شوند، قابليت ثبت در سامانه صياد 
را خواهند داشت و صادركنندگان چك مي توانند از طريق 
درگاه هاي بانك��ي و يا برنامك هاي موبايلي فعال در حوزه 
پرداخت كشور، اطالعات ذي نفع به انضمام مبلغ و تاريخ 
چك را در س��امانه صياد ثبت كنند. همچنين گيرندگان 
چك هاي جديد نيز مي توانند به طرق موصوف با استعالم 
وضعيت چك ثبت شده براي ايشان، مراتب تاييد دريافت 
چك را به سامانه صياد اعالم كنند. انتقال چك هاي جديد 
نيز در سامانه صياد ميسر بوده، چنانچه گيرنده چك پس از 
تاييد اطالعات آن متمايل به انتقال چك به شخص ديگري 
)شخص ثالث( باشد، اين امكان در سامانه ياد شده با ثبت 
مشخصات ذي نفع جديد )ثبت شناسه /كدملي وي(  براي 
وي فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چك در سامانه 
صياد، الزم است اطالعات مربوط به هويت گيرنده جديد 
)شامل نام و نام خانوادگي/نام شركت و شماره/شناسه ملي( 
در ظهر چك پشت نويسي  شود. قانون چك مورخ 4 آذرماه 
1۳97 اعالم شده است، نحوه دسترسي به سامانه صياد و 
استفاده از برنامك هاي موبايلي به شرح زير يادآوري مي شود: 
صادركننده چك مي تواند با مراجعه به بانك افتتاح كننده 
و نگهدارنده حس��اب جاري وي و دريافت دسترس��ي به 
درگاه هاي نوين بانكي )شامل اينترنت بانك و همراه بانك( 
و يا استفاده از برنامك هاي موبايلي فعال در حوزه پرداخت 

كشور به سامانه صياد دسترس��ي داشته و نسبت به ثبت 
چك اقدام كند. شناسايي صادركننده چك و اطمينان از 
ثبت اطالعات چك توسط وي مستلزم انجام فرايند احراز 
هويت توس��ط بانك و يا برنامك موبايلي اس��ت كه احراز 
هويت در برنامك هاي موبايلي به صورت زير انجام مي شود: 
الف - انطباق شماره تلفن صادركننده چك با كد ملي وي؛ 
ب - استفاده از يكي از كارت هاي بانكي صادركننده چك.به 
عبارت ديگر صادر كننده چك مي تواند با به كارگيري يكي 
از كارت هاي بانكي خود كه توسط بانك صادركننده چك 
در اختيار وي قرار گرفته و با استفاده از سيم كارت ثبت شده 
به نام وي، اقدام به ثبت اطالعات چك در سامانه صياد كند.

 گيرن��ده چك با مراجعه به ش��عب بانك هاي مورد تعامل 
خود )بانك هاي نگهدارنده حساب وي( و اخذ دسترسي به 
درگاه هاي نوين بانكي )شامل اينترنت بانك يا همراه بانك( 
و يا مراجعه به برنامك هاي موبايلي پرداخت، امكان بررسي 
صحت اطالعات چك ثبت شده براي وي در سامانه صياد 
را داش��ته و پس از حصول اطمينان از صحت آن، مي تواند 
مراتب تاييد چك را به سامانه اعالم، و يا در صورت انتقال 
به شخص ثالث، مشخصات ذي نفع جديد )ثبت شناسه /

كدملي وي( را در سامانه صياد وارد كند.  شناسايي گيرنده 
چك و اطمينان از تاييد اطالعات چك توسط وي مستلزم 
انجام فرايند احراز هويت توسط بانك و يا برنامك موبايلي 
است، كه احراز هويت در برنامك هاي موبايلي به صورت زير 
انجام مي شود: الف - انطباق شماره تلفن گيرنده چك با كد 
ملي وي؛ ب  - اس��تفاده از يكي از كارت هاي بانكي گيرنده 
چك. به عبارت ديگر گيرنده چك مي تواند با به كارگيري 
يكي از كارت هاي بانكي متعلق به خود و با استفاده از سيم 

كارتي كه به نام وي ثبت شده است، اقدام به تاييد اطالعات 
چك و يا انتقال آن به شخص ديگر در سامانه صياد كند.

قانونجديدچكتدريجياجراميشود
بانك مركزي ضمن ابالغ »الزامات و تكاليف ناظر بر قانون 
جديد صدور چك« به اطالع مي رساند، باتوجه به ضرورت 
فرهنگ سازي در زمينه قانون ياد شده و نيز كاهش آثار و 
چالش هاي پيش روي كسب وكارها از اين باب، قانون جديد 
صدور چك مرحله اي و به تدريج اجرايي مي شود. به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي، در متن اين بخش��نامه آمده 
است: قانون اصالح قانون صدور چك در آبان ماه سال 1۳97 
به تصويب مجلس شوراي اس��المي رسيد و پس از تأييد 
توسط شوراي نگهبان طي بخشنامه شماره ۳20465  .97 
مورخ 12  آذر ماه 1۳97 به شبكه بانكي كشور ابالغ شد. در 
قانون ياد شده مواعد مختلفي براي اجراي احكام و تكاليف 
متعدد آن تعيين شده بود كه از جمله آن، مهلت دو ساله براي 
اجراي تكليف مقرر در ماده )21( مكرر قانون بود. بر همين 
اساس بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بالفاصله پس از 
ابالغ قانون، اجراي كامل، صحيح و دقيق قانون را در دستور 
كار قرار داد و با برگزاري جلس��ات مختلف با دستگاه هاي 
اجراي��ي ذي ربط، اتخ��اذ هماهنگي ه��اي الزم و تمهيد 
زيرس��اخت هاي فني مورد نياز تالش كرد قانون موصوف 
در مهلت مورد نظر قانونگذار محترم به مورد اجرا گذارده 
شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجراي قانون 
مذكور فراهم شده است، ليكن به دليل تغييرات بنيادين در 
رويه هاي صدور، انتقال، وصول و ساير عمليات مربوط به 
چك در قانون جديد و آثار و تبعات آنكه متوجه آحاد جامعه 

اس��ت و همچنين به دليل پيامدهاي نامطلوب اقتصادي 
ناشي از ش��يوع بيماري كرونا براي كس��ب و كارها، مقرر 
است، اجراي قانون جديد صدور چك مرحله اي و به صورت 
تدريجي انجام پذيرد تا ضمن فرهنگ سازي و اطالع رساني 
مستمر، زمينه ارتقاي آگاهي آحاد جامعه از قواعد جديد 
چك ميسر شود و در عين حال كمترين چالش و آثار منفي 
را براي صاحبان مشاغل وكس��ب و كارها به دنبال داشته 
باشد. از اين رو مقتضي است در گام اول اجراي قانون، شبكه 
بانكي نسبت به انجام موارد زير اهتمام كافي داشته باشند: 
در اجراي ماده )6( قانون، بر ارايه دسته چك به متقاضيان 
واجد ش��رايط صرفًا از طريق سامانه صياد تأكيد مي شود. 
صدور و اعطاي دسته چك به مشتريان خارج از اين سامانه 
ممنوع است.  در اجراي ماده )6( قانون، بر لزوم درج كد يكتا 
دريافتي از سامانه صياد روي هر برگه چك تأكيد مي شود. 
در اجراي ماده )4( قانون، بر لزوم دريافت كد رهگيري و درج 
آن بر روي گواهي عدم پرداخت چك هاي برگشتي تأكيد 
مي شود. در اجراي ماده )6( قانون، در مورد دسته  چك هايي 
كه از تاريخ 20  /10  /1۳99 به مشتريان تحويل داده مي شود، 
درج »تاريخ اعتبار چك« با عبارت »صدور اين برگه  چك 
حداكثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز است.«  روي هر برگه چك 
الزامي است. وفق ماده فوق، »تاريخ اعتبار چك«، حداكثر 
سه سال از تاريخ دريافت دسته چك است. در اجراي ماده 
)21( مكرر قانون، بايد امكان ثبت اطالعات مربوط به صدور 
و پشت نويس��ي چك در سامانه صياد از جمله مشخصات 
چك و مشخصات هويتي صادركننده، گيرنده و انتقال دهنده 
براي مش��تريان فراهم ش��ود.  در اجراي ماده )21( مكرر 
قانون، اعطاي دسته چك به دارندگان چك برگشتي رفع 
سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. در اجراي تبصره 
)1( ماده )21( مكرر قانون موضوع ممنوعيت صدور چك 
در وجه حامل، پذيرش و كارسازي برگه چك هاي مربوط 
به دس��ته چك هاي ارايه شده به مش��تريان پس از تاريخ 
 1۳99/10/20كه در وجه حامل صادر ش��ده اند، ممنوع 
است. برگه چك هاي مربوط به دسته چك هاي ارايه شده 
به مشتريان پس از تاريخ 20  /10  /1۳99 همچنان تا اطالع 
ثانوي امكان انتقال به اش��خاص از طريق پشت نويسي را 
خواهند داشت. به استناد بند )ب( ماده )5( مكرر قانون و در 
اجراي بند )17 -5( و )17 -6( دستورالعمل حساب جاري، 
موضوع بخشنامه شماره 9۳898 .97 مورخ 2۳ /۳ /1۳97، 
ضروري اس��ت، در صورت كافي نبودن موجودي حساب 
جاري انفرادي و مشترك مشتري، بانك نسبت به پرداخت 
وجه چك از محل موجودي قابل برداشت مشتري در ساير 
حس��اب هاي انفرادي ريالي وي در همان بانك به ترتيب 
اولويت از حساب جاري )براي اشخاص حق�وقي(، حس�اب 
ق�رض الحس�نه پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت 

و حساب سرمايه گذاري بلندمدت اقدام كند.
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بودجهانبساطينيست
 جناحي در ارزيابي ها است. اين مشكلي است كه متاسفانه 
در فضاي تحليلي پيرامون بودجه به چشم مي خورد. در 
خصوص بحث رويكردهاي مالي و پولي بودجه معتقدم اين 
بحث يكي از مهم ترين موضوعات در تحليل بودجه است. 
در خصوص اينكه آيا در بودجه سياست هاي انبساطي مالي 
يا انقباضي پولي و... اس��تفاده شده، بايد نگاهي به جدول 
مصارف و منابع بودجه داش��ته باش��يم تا چشم اندازي از 
بودجه به طور ش��فاف تر ايجاد شود. در وهله نخست بايد 
بدانيم، سياست هاي انبساطي پولي از منظر اقتصادي بدون 
ترديد خسارت بار است، اما مساله اين است كه ردپاي يك 
چنين رويكردهايي در بودجه ديده نمي شود. اگرچه برخي 
نمايندگان ادعا مي كنند كه منابعي كه دولت در بودجه 
روي آنها حس��اب باز كرده، محقق نخواهد شد. بنابراين 
دولت ناچار است به سمت سياست هاي پولي و استقراض 
از بانك مركزي برود، روندي كه باعث توس��عه پايه پولي، 
افزايش حجم نقدينگي و نهايتا رشد تورم خواهد شد.البته 
اين يك نظر است و اسناد و واقعيات بودجه يك چنين امري 
را تاييد نمي كند. از سوي ديگر در بحش منابع مالي كه براي 
تامين بودجه ديده شده است، رويكرد دولت به سمت انتشار 
اوراق مالي در حجم و ارقام باال است. اين سياست توسط 
دولت چون باعث جمع آوري پول از بستر جامعه خواهد 
شد، مي توان آن را يك سياست انقباضي مالي مطلوب در 
نظر گرفت. سياستي كه در ادامه باعث كاهش حجم پول، 
كنترل نقدينگي و عدم افزايش تورم ميشود. اما بايد ببينيم 
اين منابعي كه دولت تالش مي كند آنها را از طريق انتشار 
اوراق تدارك ببيند، قرار است كجا هزينه شود؟ اگر قسمت 
مصارف بودجه را بررسي كنيد، متوجه مي شويد كه در اين 
بخش، برخي نارسايي هاي مخرب مشاهده مي شود. اگر 
منابعي كه از محل اوراق مالي تهيه شده به سمت توسعه 
پروژه هاي عمراني حركت مي كرد، عالي بود، چرا كه با اين 
روند بهبود وضعيت زيرساخت ها فراهم مي شد و مناسبات 
ارتباطي بنگاه هاي توليدي را توسعه ميداد. در افزايش حجم 
توليد واثرگذاري هاي قابل توجهي داشت و توليد ناخالص 
ملي و داخلي را افزايش مي داد وساير اثرات مثيتي كه به 
وجود مي آورد.اما بررسي تحليل رديف هاي بودجه نشان 
مي دهد كه حجم بودجه جاري است كه دچار افزايش شده 
است. افزايش حجم جاري دولت، يعني پول پاشي، هزينه 
تراشي. از يك طرف اوراق منتش��ر مي شود و براي دولت 
آينده هزينه هاي هنگفت مالي تدارك ديده مي شود، اما 
اين منابع به جاي پروژه هاي توسعه محور صرف امور جاري 
و هزينه هاي غير ضروري مي شود. اين رويكرد نشان دهنده 
ان اس��ت كه دولت مي خواهد از محل انتشار اوراق خزانه، 
اوراق تسويه و...منابعي را تامين كند، اما اين منابع را به جاي 
بخش ها مولد در حوزه هاي غير مولد به كار مي گيرد. اين 
در حالي است كه دولت آينده بايد سود 18تا20درصدي به 
اوراق منتشر شده سال هاي قبل بدهد. به به عبارت روشنتر، 
دولت تالش مي كند تا منابعي را به سختي با فروش اوراق 
تهيه كند اما براي اين منابع مديريت مناسبي ندارد. اين 
روند بدون ترديد كسري بودجه ايجاد خواهد كرد و باعث 
افزايش بدهي هاي دولت به سيس��تم بانكي خواهد شد. 
مجموعه اين عوامل آثار تصميم سازي هاي بودجه اي دولت 
براي اتخاذ سياست هاي انقباضي مالي را بي اثر مي كند. 
چرا كه دولت تالش هاي مالي خودش را با اشتباهاتي كه 
در تخصيص منابع دارد، بال اثر مي كند. بنابراين برخالف 
اظهارنظرهاي��ي كه در خصوص رويكردهاي انبس��اطي 
بودجه مطرح مي شود، معتقدم كه مشكل اساسي نه در 
اتخاذ سياست هاي انبساطي، بلكه در عدم اجراي درست 
سياست هاي انقباض مالي دولت است. اين موضوعي است 
كه در ميان ارزيابي هاي تحليلي در خصوص بودجه كمتر به 
آن پرداخته مي شود و بيشتر برخي موارد هيجاني و جناحي 

است كه درباره ابعاد مختلف بودجه مطرح مي شود.

كاهشسهممالياتدربودجه
 در چنين شرايطي مديريت دخل و خرج دولت از طريق 
منابعي تامين مي شود كه پايدار و طوالني مدت هستند و 
از اين رو اتفاقات كوتاه مدت، مديريت اقتصادي جامعه را 
تهديد نمي كند. در ايران اما شرايط همواره متفاوت بوده 
است. دولت هاي مختلف با وجود شعارهايي كه در تمامي 
سال هاي گذشته وجود داش��ته، وابستگي دولت به پول 
نفت، بخش مهمي از منابع بودجه را به وجود آورده و همين 
امر آسيب پذيري اقتصاد كش��ور را افزايش داده است. به 
اين ترتيب كه هرگاه به داليل مختلف، قيمت جهاني نفت 
كاهش پيدا كرده يا دولت هاي خارجي فروش نفت ايران 
تحريم و محدود كرده اند، فشاري جدي بر بودجه و اقتصاد 
ايران وارد شده است كه نمونه آن را در وضعيت اقتصادي 
كشور در دو سال گذشته نشان داده است. با وجود فشاري 
كه در سال هاي اخير وجود داشته، تحريم ها باعث شدند 
دولت سرانجام مجبور شود اتكاي خود به درآمدهاي نفتي 
را كاهش دهد و عمال در دو س��ال گذش��ته، كشور بدون 
درآمد نفتي اداره شده است كه در نوع خود يك دستاورد 
مهم به شمار مي رود. اينكه ايران يك ثروت خدادادي دارد 
كه مي تواند در پيگيري برخي اهداف كالن اقتصادي مورد 
استفاده قرار بگيرد بر كسي پوشيده نيست اما اينكه اين پول 
چگونه مورد اس��تفاده باشد، سوال مهم و اساسي در نظام 
بودجه ريزي كشور است. اگر ما بتوانيم پول حاصل از نفت 
را به سرمايه گذاري در امور زيرساختي و عمراني اختصاص 
دهيم، در سال هاي آينده حركت به سمت اهداف كالن، 
افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد فراهم مي شود و از سوي 
ديگر، فشار بر اقتصاد ملي نيز به دليل تحريم ها كاهش پيدا 
مي كند. در رابطه با آنچه در اليحه بودجه سال آينده ديده 
مي شود دو ابهام جدي وجود دارد. نخست انكه مسير لغو 
تحريم ها و بازگشت امريكا به برجام ابهام ها و اما و اگرهاي 
جدي دارد و مشخص نيست در ماه هاي آينده چه سرنوشتي 
در انتظار آن خواهد بود. با اين وجود حتي اگر فرض را بر اين 
بگذاريم كه امكان فروش نفت وجود خواهد داشت، ديگر 
نبايد اشتباهات سال هاي گذشته را تكرار كرد و در شرايطي 
كه دولت توانسته در سال هاي اخير كشور را بدون نفت اداره 
كند، اين يك خطر جدي خواهد بود كه ما بار ديگر به نفت 
وابسته شويم. ميزان درآمدهاي پيش بيني شده براي نفت، 
بخش مهمي از منابع عمومي بودجه را شامل مي شود و از 
اين رو بايد اميد داشت با همكاري مجلس و دولت، طرحي 
ارايه شود كه وابستگي مستقيم به نفت كنار گذاشته شود 
و اگر بنا باشد با كم شدن تحريم ها، بار ديگر دسترسي به 
درآمدهاي نفتي ممكن شود، بايد برنامه اي تعبيه شود كه 
اين پول با بودجه عمومي ارتباط مستقيم نداشته باشد و در 
قالب يك برنامه بلندمدت، منابع نفتي به حوزه هاي عمراني 

و زيرساختي تزريق شوند.

تسهيالتيكميليونتوماني
به6.9ميليونخانوار

در دو مرحله پرداخت تسهيالت به يارانه بگيران معيشتي، 
تاكنون بالغ بر 6 ميليون و 99۳ هزار و ۳80 سرپرست 
خانوار از تسهيالت يك ميليون توماني بهره مند شده اند.

حسب اعالم مديريت كل اعتبارات اين بانك، براساس 
مصوبات ستاد ملي مديريت كرونا بالغ بر 21 ميليون و 
569 هزار و 155 نفر تاكنون از تسهيالت يك ميليون 
توماني سيستم بانكي )طي پنج مرحله( بهره مند شده اند 
كه مقرر شده اقساط تسهيالت پرداختي طي ۳1 قسط 
از حساب يارانه اي ايشان كسر شود. همچنين در ادامه 
حمايت هاي ستاد ملي مديريت كرونا و شبكه بانكي از 
يارانه بگيران در هفته گذشته، تعداد 4 ميليون و 51۳ 
هزار و 7۳9 نفر سرپرس��ت خانوار كه يارانه معيش��تي 
دريافت مي كنند و فاقد درآمد ثابت هس��تند از سوي 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها )با اخذ پيامك از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي( شناس��ايي و به نظام بانكي 
معرفي شدند، از تسهيالت مجدد يك ميليون توماني 
بهره مند شدند. ضمن اينكه در مرحله جديد تا ساعت 
12 روز پنجش��نبه مورخ 20 آذرم��اه 1۳99 از تعداد 2 
ميليون و 481 هزار و 290 سرپرست خانوار يارانه بگير 
معيشتي كه از سوي سازمان هدفمندي به شبكه بانكي 
معرفي شده اند، تسهيالت مربوط به حساب 99.9 درصد 
از افراد ياد شده واريز شده است. همچنين امكان واريز 
تعداد 1.649 فقره تسهيالت به داليلي از جمله مسدودي 
حساب، فوت سرپرست خانوار و ساير خطاها ميسر نشده 
است.بر اين اساس در دو مرحله پرداخت تسهيالت به 
يارانه بگيران معيشتي، تاكنون بالغ بر 6 ميليون و 99۳ 
هزار و ۳80 سرپرست خانوار از تسهيالت يك ميليون 
توماني بهره مند ش��ده اند. بديهي است در صورت اخذ 
اطالعات افراد مش��مول جديد در مراحل بعدي )يارانه 
بگيران معيش��تي فاقد درآمد ثابت( از س��وي سازمان 
هدفمند سازي يارانه ها تسهيالت يك ميليون توماني به 

حساب متقاضيان متعاقباً واريز خواهد شد. 

جلوگيريازخروجارزازكشور
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
تاكيد بر لزوم انجام اقداماتي براي جلوگيري از خروج 
ارز از كشور، گفت: بانك مركزي بدون توجه به حواشي، 
ثبات قيمت ارز را دنبال كند. جبار كوچكي نژاد ضمن 
اشاره به وضعيت بازار ارز در ماه هاي اخير، گفت: ايجاد 
ثبات قيمتي در بازار بدون توجه به اتفاقات حاشيه اي 
مهم ترين اقدامي است كه از سوي بانك مركزي براي 
ساماندهي بازار ارز بايد در دستور كار قرار بگيرد.  نماينده 
مردم رشت در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
دولت بايد يك روش كاهش واقعي قيمت ارز را در نظر 
گرفته و سياست هاي خود را منطبق با آن تنظيم كند، 
افزود: در نظر گرفتن ارز ب��راي تجار و بازرگانان جهت 
تقويت امر واردات ضرور و صادرات مي تواند در ساماندهي 
نهايي بازار موثر باش��د. وي با تاكيد بر اينكه تزريق ارز 
به بازار در نتيجه آش��فتگي قيمت ها از سوي دولت در 
حال حاضر كه محدوديت هايي نيز وجود دارد، بايد با 
دقت بيشتري انجام شود، تصريح كرد: در شرايط فعلي 
جلوگيري از خروج ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به كشور مهم ترين اقدامي است كه بايد در دستور كار 
دستگاه هاي مسوول براي ساماندهي بازار قرار بگيرد. 
كوچكي نژاد با بيان اينكه بازگشت ارزهاي صادراتي به 
كشور بايد با اهرم تشويق و گاهي به كار بردن روش قهري 
در دستور كار قرار بگيرد، تصريح كرد: ادامه رويه پرداخت 
ارز 4٢٠٠ توماني به كاالهاي اساس��ي بايد فقط زماني 
صورت بگيرد كه بازار درگير داللي و تالطم نباشد، زيرا 
در اين صورت تزريق ارز دولتي تاثيري بر معيشت مردم 
نخواهد داشت. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد در خصوص نرخ ارز بر قيمتي 
ثابت توافق كرده و اجازه رش��د لحظ��ه اي آن را ندهد، 
گفت: انتطار كاهش لحظه اي نرخ ارز گول زننده است، از 
اين رو تا دولت سياست هاي خود را تنظيم نكند، تالطم 
بازار طبيعي است. وي همچنين با اشاره به تالطم هاي 
بازار ارز و آسيب هايي كه در نتيجه آن به اقتصاد كشور 
وارد شده است، افزود: باال رفتن نرخ ارز نابود كننده توليد 
بوده، از اين رو بايد منتظر ابالغ برنامه جامعي در حوزه 

ساماندهي ارزي باشيم.

امكانشناساييهوشمند
درگاههايقمارفراهمشد

بانك مركزي موضوع شناسايي درگاه هايي كه مرتبط با 
قمار و شرط بندي فعاليت مي كنند را به صورت مستمر 
پيگيري مي كند و با همكاري پليس فتا و دادس��تاني 
پروژه هاي مهمي براي مبارزه با اين مقوله طراحي كرده 
است كه يكي از پروژه هاي عملياتي شده فراهم آمدن 
امكان شناسايي هوشمند درگاه هاي قمار و شرط بندي 
است.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، تشكيل 
كارگروه تخصصي، همكاري با پليس فتا و مركز مبارزه 
با پولش��ويي وزارت اقتصاد و معاون��ت فضاي مجازي 
دادستاني به همراه تدوين آيين نامه مبارزه با سايت هاي 
شرط بندي و قمار از جمله ساير اقدامات بانك مركزي 

در برخورد با سايت هاي شرط بندي است.
مدير ارش��د امنيت اطالعات بانك مركزي تاكيد كرد: 
به بيان بهتر، در يك س��وي اين مش��كل، صاحبان و 
گردانندگان سايت هاي قمار و شرط بندي قرار دارند كه 
با وعده هايي اغواكننده، به سراغ كسب و كارهاي موجود 
در فضاي اينترنت مي روند و درگاه اين كسب و كارها را 

اجاره مي كنند. 
مهاجر افزود: متأس��فانه قمارخانه داران و گردانندگان 
سايت هاي شرط بندي، با وعده كسب درآمد بيشتر و 
ميليوني به ش��هروندان، به اجاره كارت بانكي و اعمال 

مجرمانه اي از اين قبيل مبادرت مي كنند.
وي در ادامه به س��اير شگردهاي صاحبان سايت هاي 
ش��رط بندي پرداخت و گفت: ش��گرد ديگر اين افراد 
اجاره كارت هاي بانكي با وعده پرداخت وجه هاي كالن 
است كه به نوعي باعث گمراهي و طمع صاحبان اصلي 

كارت هاي بانكي مي شود.

چك هاي در دست مردم نيازمند ثبت در سامانه صياد نيست

اطالعيه بانك آينده درخصوص مزايده فروش سهام شركت توسعه بين الملل ايران مال

دسته چك هاي جديد با اعتبار ۳ سال و درج شناسه يكتا

مزايدهبهمعنايتوقفعرضهدربورسنيست
 روابط عمومي بانك آينده با صدور اطالعيه اي در خصوص 
چگونگي مزايده فروش سهام شركت توسعه بين الملل ايران 
مال اعالم كرد.بر اساس »دستورالعمل نحوه واگذاري اموال 
مازاد موسس��ات اعتباري« كه يكي از بندهاي آن »الزام به 
واگذاري اموال مازاد موسس��ات اعتب��اري، صرفا از طريق 
برگزاري مزايده« اس��ت، بانك آينده نيز به درج بيس��ت و 
سومين آگهي مزايده اقدام كرد، كه در آن، فروش تا صددرصد 
سهام شركت توسعه بين الملل ايران مال، اطالع رساني شد. 
اين آگهي در فضاي رس��انه اي بازتاب گسترده يافت. براي 
تنوير افكار عمومي، شفاف سازي و تبين چگونگي اتخاذ اين 

تصميم به اطالع هموطنان عزيز مي رساند: 
1- اين تصميم پس از آن اتخاذ ش��د ك��ه در بندهاي 16 و 
17قان��ون رفع موانع توليد، همه بانك هاي كش��ور را ملزم 
به واگذاري برخي اموال كرده اس��ت. بنابراين، اين تصميم 
در راستاي سياست هاي نظام بانكي براي تمركز بيشتر بر 

بانكداري حرفه اي است كه منجر به تضمين بيشترحقوق 
سپرده گذاران مي شود.

2- آگهي مزايده مندرج در رسانه ها، به هيچ وجه به معناي 
توقف تالش براي عرضه ايران مال در بازار بورس نخواهد بود 
بلكه اقدامات اين بانك براي عرضه ايران مال دربازار بورس، 

طي روال قانوني ادامه خواهد داشت.
۳- با وجود ايراد برخي شبهات از س��وي افراد ناآگاه، بانك 
آينده با افتخار به اطالع عموم مي رساند كه اين بانك نه تنها 
ايران مال را يكي از پروژه هاي موفق در مس��يرارتقاي ارزش 
افزوده مي داند بلك��ه دارايي هاي ارزنده ديگري را در اختيار 
دارد كه پشتوانه محكمي براي تضمين سود سپرده  گذاران و 

حفظ اعتماد مردم خواهد بود.
4- روند افزايشي افتتاح حساب در اين بانك -بيش از هفت 
ميليون -نشان دهنده اعتماد فزاينده سپرده گذاران ومردم 
است كه در صدر سرمايه هاي بانك آينده قرار دارد و گواهي بر 

سستي شبهات القاء شده در فضاي رسانه اي دارد.
5-عملكرد حرفه اي اين بانك در امر بانك داري و اجراي 
مسووليت هاي اجتماعي، ايجاد هزاران شغل و تاسيس 
نقاهتگاه بيماران كرونايي در ايران مال چنان برجس��ته 

بوده است كه اخيرا نيز همچون سه سال گذشته از سوي 
موسسه بين المللي بنكر به عنوان بانك سال ج اا معرفي 
شده است و اين امر به نوبه خود پشتوانه معنوي ما در جلب 

و پايداري اعتماد بيشتر مردم خواهد بود.

 عمق استراتژيك تركيه

سهم عمده بورس

 وسيله كشورگشايي نيست. تركيه اين روزها از طريق نفوذ يك 
چنين راهبردي را پيگيري مي كند. در واقع سياست نگاه به 
شرق و كاهش تشنجي كه احمد داوود اوغلو زماني كه كرسي 
استادي دانشگاه را در اختيار داشت در قالب انتشار كتاب »عمق 
استراتژيك« در سال2001 مطرح كرد و بعد همان راهبرد را 
در دوران به دست گرفتن سكان هدايت وزارت امور خارجه و 
نخس��ت وزيري تركيه پيگيري كرده بود، كامال از دستور كار 
تركيه و اردوغان خارج شده است و الگوي مداخالت گسترده 
تنش آفرين را پيگيري مي كند. داوود اوغلو در راهبرد تنش زاي 
خود تالش مي كرد قدرت تركيه را از طريق توسعه مناسبات 
ايجاد مشتركات دنبال كند، اما اردوغان اين روند را مبتني بر 
مداخاالت و منازعات پيگيري مي كند. اين روند امروز در نحوه 
بازيگري تركيه در مناطق مختلف از جمله كشورهاي حوزه 
مديترانه و ليبي، عراق، سوريه و...كامال نمايان است. در حالي 
كه تركيه در زمان داوود اوغلو تالش مي كرد رويكردهاي تنش زا 
در مناسبات ارتباطي خود ايجاد كند، امروز از اين برنامه فاصله 
معناداري پيدا كرده است. يكي از حوزه هاي مهمي كه تركيه 
از دل اين راهبرد تازه تنش زا آن را جست وجو مي كند، منافع 
اقتصادي بلندمدت است كه نقش تازه اي را در سطح منطقه به 

تركيه مي بخشد. نوع مناسبات تركيه با رژيم صهيونيستي و 
بازي هاي پيچيده اين كشور در منطقه حساسيت ها را نسبت 
به اين كشور افزايش داده است. در واقع تركيه به دليل مشكالت 
اقتصادي گس��ترده داخلي و افت كاركرد نظام سياسي، وارد 
دوره اي از تنازعات بيروني مي شوند تا از اين طريق بخشي از 
مشكالت داخلي را پوشش دهند. البته تجربه ثابت كرده اگرچه 
ورود به اين منازعات ممكن است ياده به نظر برسد اما خروج و 
مديرات اين تنش ها به اين سادگي نخواهد بود. با اين توضيحات 
مي توان گفت كه تركيه با دميدن در آتش تنازعات منطقه اي به 
دنبال حل مشكالت داخلي خود است. حضور تركيه در منطقه 
قفقاز و منازعه قره باغ از جنبه هاي گوناگون مي توان تحليل و 
تفسير شود. اينكه اردوغان رفته شعري را خوانده كه اساسا براي 
جدايي منطقه قره باغ و باكو از سرزمين مادري اش يعني ايران 
سروده شده است، نشان مي دهد كه آگاهي تركيه از واقعيات 
منطقه و تاريخ آن باال نيست. طبيعي است كه نحوه بازيگري 
تركيه در منطقه و يك چنين اظهارنظرهاي تنش آفريني با 
واكنش دستگاه سياست خارجي كشورمان روبه رو خواهد شد 
و در زمينه اعتراض صورت خواهد گرفت. اما به هر حال تركيه 
بعد از مساله قره باغ دسترسي افزونتري به درياي خزر خواهد 

داشت كه بدون ترديد موقعيت ژئوپلتيك اين كشور درمنطقه را 
تقويت خواهد كرد. اما درباره نقش اقتصاد در اين فعل و انفعاالت 
بايدگفت كه تركيه مدت هاست تالش مي كند نقش تازه اي را 
در بازار انرژي منطقه ايفا كند. بعد از كشف يك ميدان گازي در 
درياي مديترانه تركيه تالش مي كند تا خود را به ظرفيت هاي 
انرژي منطقه نزديك كند. قبال اين تالش را در خصوص نفت 
منطقه اقليم و عراق صورت داده بود و امروز تالش مي كند تا از 
طريق آذربايجان ظرفيت هاي تازه اي در حوزه نفتي براي خود 
ايجاد كند و از نفت باكو بهره مند شود. از طريق آذربايجان هم به 
دنبال ان است به گاز تركمنستان نزديك شود و آن را جايگزين 
گاز ايران كنند. و زماني كه بعد از انقالب 1917روسيه و حضور 
لنين و يارانش در پهنه سياسي روسيه، تمام قراردهاي زمان 
حكومت تزاري را لغو كنند كه اين كار هم انجام ش��د. هياتي 
كه از طرف ايران براي مذاكره با روس ها اعزام ش��ده بودند، از 
روس ها خواستار لغو قراردادهاي تركمنچاي و گلستان شدند، 
اما روس ها زير بار لغو اين قرارداد نرفتند. چرا كه در آن زمان تازه 
منابع نفتي باكو كشف شده بود و اين منطقه نقشي راهبردي 
در تامين انرژي بازي مي كرد.اين نقش استراتژيك امروز بسيار 
افزونتر شده است. مجموعه اين تحوالت تركيه را در وضعيت 

تازه اي از منظر انرژي قرار مي دهد. تركيه كه مجاني از آذربايجان 
در يك چنين نبردي حمايت نمي كند. قطعا منافعي در اين 
ميان تعريف شده است. كمترين دستاوردهاي اقتصادي تركيه 
از اين ش��رايط تازه تامين نفت و گاز خود به صورت بلندمدت 
است. هر ليتر بنزين در تركيه امروز به 25هزار تومان رسيده 
است، اين مساله يكي از زمينه هاي بروز انتقادات از مسووالن 
حاكميتي تركيه اس��ت. تركيه از اين طريق با يك خط لوله 
كوتاه به آذربايجان مي تواند زمينه تامين انرژي مورد نياز خود 
را فراهم كند.ضمن اينكه اردوغان به دنبال تقويت توليدات 
صادراتي تركيه با استفاده از انرژي ارزان است. دسترسي به بازار 
جذاب آسياي ميانه ديگر دستاوردي است كه تركيه در اين 
شرايط تازه به دست مي آورد. اما بايد توجه داشت كه مجموعه 
اين تحوالت بدون هماهنگي با اياالت متحده امكان پذير نبود. 
تركيه و آذربايجان با درك تغيير شرايط راهبردي جهان بعد 
از حضور بايدن نهايت تالش خ��ود را به كار گرفتند تا قبل از 
پايان دوره ترامپ مساله قره باغ را در وضعيت تثبيت شده اي 
قرار دهند. البته تركيه در خصوص ايران هرگز دچار اش��تباه 
استراتژيك نخواهد شد و تالش خواهد كرد تا حداقل در ظاهر 
از ايران دلجويي كند تا زمينه تنش بيشتر با ايران فراهم نشود.

 اليحه بودجه س��ال آينده تامين رقم��ي در حدود 95 هزار 
ميليارد تومان را كه تقربيا 11 درصد منابع كل بودجه است 
از محل واگذاري شركت ها پيش   بيني كرده كه اين رقم، عدد 
بسيار قابل توجهي بوده و بنابر احتمال بسيار زياد قرار است 
اين واگذاري در بورس و بازار سرمايه انجام شود. اعداد ديگري 
كه بودجه به چشم مي خورد مثل؛ تامين رقم هاي 5۳ هزار 
ميليارد تومان از محل ف��روش اوراق تامين مالي و 70 هزار 
ميليارد تومان تامين مالي از طريق فروش سلف نفتي ديده 

مي شود، همچنين رقم 14 هزار ميليارد تومان از محل ماليات 
نقل و انتقال سهام است كه غالبا اينها به واگذاري هاي داخل 
بورس و بازارسهام بازمي گردد، در نهايت يك رقم چهار هزار 
ميليارد توماني از محل بهره مالكانه نيز در بودجه سال آينده 
قابل مش��اهده است. اعداد ديگري نيز در بودجه سال آينده 
بسيار قابل توجه است همانند؛ فروش روزانه دو ميليون و ۳00 
هزار بشكه نفت با قيمت 40 دالر و نرخ ارز 11 هزار و پانصد 
توماني به عنوان ارز مرجع اما؛ با توجه به شرايط تحريم متوجه 

مي شويم احتمال فروش اين مقدار نفت حتي به عنوان سلف 
نفتي هم قابل توجه نيست و دولت در بودجه 1400، اتكاي 
بسيار زيادي را نسبت به بازار سرمايه دارد. اگر اين موضوع و 
اتكا باعث حمايت همه جانبه از بازار سرمايه شود بايد به اهالي 
بازار سرمايه نويد روزهاي خوب و صعودي را داد اما؛ قرار باشد 
دولت بيش از حمايت به واسطه جبران كسري هاي بودجه 
فشار به بازار س��هام وارد كند و دست به عرضه هاي سنگين 
ش��ركت ها به صورت غيركارشناس��ي بزند بايد گفت اين 

بازارسرمايه قدرت ايستادگي و تامين اين منابع پيش بيني 
شده در بودجه سال آينده نخواهد داشت و سرانجام دولت به 
سمت و سوي استقراض از بانك مركزي و يا اينكه اين كسري 
را با فروش اوراق مشاركت جبران كند كه نتيجه اي جز تورم 
نخواهد داش��ت. در نهايت بايد صبر كرد و ديد در بهارستان 
كليت اليحه بودجه تصويب مي شود و يا اينكه چه تغييراتي 
در اين بودجه داده خواهد شد در نتيجه بررسي هاي دقيق تر را 
پس از تصويب بودجه توسط بهارستان نشين ها انجام د هيم.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
پس از گذشت چندماه باالخره بورس روي خوش به 
خود ديد و روند متع��ادل روبه باالي خود را آغاز كرد 
البته؛ درميانه اين رشد نوسان را هم تجربه كرد كه اين 
نوسان ناشي از اخبار و اتفاقات حول  محور بازار است.

طي هفته گذشته و روز چهارشنبه شاهد اين موضوع 
بوديم كه شاخص هم وزن از شاخص كل پيشي گرفت 
و اين موضوع يك نوع ركورد شكني در بورس محسوب 
مي ش��ود. دراين روز ش��اخص تحت تاثير معامالت 
مطلوب فوالدي ها در بورس كاال قرار گرفت و توانست 
ت��ا ارتفاع يك ميلي��ون و ۵۰۶ ه��زار و ۲۷۴ واحدي 
بازگردد. در مقابل افت ۰.۰۸ درصدي ش��اخص كل، 
شاخص هم وزن نيز مسير متفاوتي را در پيش گرفت. 
اي��ن نماگر كه در مدار مثبت ش��روع به حركت كرد 
توانس��ت در پايان معامالت اين روز كاري رشد ۱.۵ 

درصدي را به ثبت برساند.
در يك ساعت پاياني دادوستدهاي روزانه بورس تهران، 
سيگنال مثبت بورس كاال سبب شد تا شاهد بازگشت 
قيمت فوالدي ها از كف روزانه باشيم. طي معامالت 
روز چهارشنبه در بورس كاال ۱۱ هزار و ۲۰۰ تن ورق 
س��ردB فوالد مباركه در بازار عرضه شد و در نهايت با 
رش��د بيش از ۳۵ درصدي نسبت به قيمت پايه، ۱۷ 
ميليون و ۳۴۹ هزار تومان ب��ر هر تن )قيمت پاياني 
ميانگين موزون( دادوستد ش��د. در اين روز براي هر 
تن ورق س��رد فوالد مباركه اصفهان تا ۱۷ ميليون و 
۸۵۰ هزار تومان هم مشتري وجود داشت. به عبارتي 
ديگر با دالر حدودا ۲۶ هزار توماني هر تن ورق س��رد 
فوالد مباركه به قيمت ۶۸۶ دالر فروخته شد. اين در 
حالي است كه دو روز پيش قيمت ورق سرد CIS هر 
تن ۶۹۰ دالر بود. از اين رو محصوالت فوالد مباركه در 
روز گذشته نزديك به قيمت هاي جهاني فروخته شد. 
اين مهم سيگنال افزايشي به بازار سهام ارسال كرد تا 
سهام شركت فوالد مباركه اصفهان بيش از ۷ درصد از 
 كف روزانه خود فاصله بگيرد و در نهايت با رشد بيش از

 ۳ درصدي همراه ش��ود. باتوجه به پيش��ي گرفتن 
شاخص هم وزن از ش��اخص كل در روز چهارشنبه 
خالص تغيير مالكيت از جابه جايي سهامي به ارزش 
۱۷۴ ميلي��ارد توماني در مس��ير حقوقي به حقيقي 
حكايت دارد. در اين ميان از ۳۸ صنعت فعال بورسي، 
۲۶ گروه ب��ا اقبال س��هامداران خرد همراه ش��دند 
و در مقابل ش��اهد خروج نقدينگ��ي حقيقي از ۱۰ 
صنعت بورسي بوديم. در روز مذكور بيمه اي ها شاهد 
جابه جايي سهامي به ارزش ۷۹ ميليارد و ۲۴۰ تومان از 
پرتفوي حقوقي ها به سبد سهام معامله گران خرد بازار 
بوديم. در ادامه اين گروه هاي با ارزش بازار پايين بودند 
كه بيشترين خالص خريد حقيقي را تجربه كردند. در 
اين خصوص مي توان به سه گروه استخراج نفت و گاز، 
مخابرات و محصوالت غذايي اشاره كرد كه در مجموع 
شاهد جابه جايي سهامي به ارزش ۱۴۱ ميليارد تومان 
در مس��ير حقوقي به حقيقي بودند. در آن سوي بازار 
همانطور كه اشاره شد گروه هاي كاموديتي محور بر 
خالف محرك هاي بنيادي موجود مانند تداوم رشد 
قيمت ها در بازار جهاني و افزايش نرخ دالر مورد توجه 
قرار نگرفتند تا ش��اهد كوچ س��رمايه حقيقي از اين 
گروه ها باش��يم. از اين رو بعد از بانكي ها كه با خالص 
فروش ۱۸۵.۵ ميليارد توماني سهامداران خرد مواجه 
شدند، بيشترين خروج نقدينگي حقيقي از گروه هاي 
فرآورده هاي نفتي، چند رشته اي صنعتي، كانه هاي 
فلزي و محصوالت شيميايي رقم خورد. در اين راستا 
پااليشي ها با جابه جايي سهامي به ارزش ۸۲.۷ ميليارد 
تومان در مسير حقيقي به حقوقي مواجه شدند. خالص 
فروش حقيقي ه��ا در گروه چندرش��ته اي صنعتي 
۷۳.۳ ميليارد تومان برآورد شد. معدني ها در اين روز 
جابه جايي سهامي به ارزش ۲۰ ميليارد تومان در مسير 
حقيقي به حقوقي را تجربه كردند. پتروشيمي ها نيز 

در شرايطي مش��ابه ديگر گروه هاي كاموديتي محور 
شاهد ثبت خالص فروش ۷.۸ ميليارد توماني از سوي 
بازيگران خرد بازار سهام بودند. درهفته اي كه گذشت 
برخي از اخبار و اتفاقات متعددي باعث شد كه وضعيت 
بازار سرمايه نوساني شود و كمي تغيير كند، برخي از 

اين اخبار به شرح ذيل است: 

   قان�ون و دادگاه تخصص�ي براي برخورد 
با بازارگردان متخلف بورس وجود ندارد

غالمرض��ا مصباحي مقدم، عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام گفت: در مورد تخلفات بورسي، همانند 
مفاسد اقتصادي الزم است كه جرايم احتمالي به طور 
تخصصي مورد رس��يدگي قرار گيرن��د اما اكنون نه 
قوانين مشخصي درباره رسيدگي به جرايم احتمالي 
بازارگرداني وجود دارد و نه دادگاهي تخصصي در اين 
حوزه شكل گرفته است.وي با بيان اينكه در ايران با دو 
بخش در بازار سرمايه مواجه هستيم، افزود: فعاالن اين 
بازار، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد رگوالتور 
و نيز ش��ركت هاي بورسي هس��تند و در اين ميان، 
سازمان بورس، جايگاه حاكميتي در قبال شركت هاي 
بورس��ي دارد و همانند وظيفه بانك مركزي در قبال 
بانك ها، وظيفه نظارت بر شركت هاي بورسي برعهده 
سازمان بورس است. محسن خدابخش، مدير نظارت 
بر بورس هاي سازمان بورس، وجود بازارثانويه قدرتمند 
را از پيش نيازهاي مهم يك بازارسرمايه موفق دانست 
و افزود: براي تامين مالي ش��ركت ها در گام نخست 
بايد بدانيم كه بازارسرمايه بازاري بلندمدت است و به 
تناسب آن، بايد افق ديد بلندمدتي براي سرمايه گذاري 
در آن مد نظر داشته باشيم. اين مقام مسوول تاكيد 
كرد: س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متوالي 
تنظيم گر و ناظر بازار به دنبال حداكثرسازي سرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي به بازار س��رمايه است. در 
اين راستا س��ازمان بورس، ش��فافيت بااليي در بازار 
ايجاد كرده و نظارت همگاني در بازار ش��كل گرفته 
است؛ به طوري كه در سايت مديريت فناوري بورس 
تهران )tsetmc( تمامي فعل  و انفعاالت بازار به صورت 
لحظه اي قابل مش��اهده است؛ همچنين شفافيت و 
تحليل محوري از طريق الزام ناشران در ارسال به  موقع 
اطالعات از طريق سامانه كدال افزايش يافته و تاخير 

در ارسال اطالعات بسيار كاهش يافته است.

  وام ۵ بانك دولتي به ۳۰ ميليون س�هامدار 
عدالت در آينده نزديك

عليرضا ماهيار، معاون شركت سپرده گذاري مركزي، 
گفت: ۳۰ ميليون از مشموالن سهام عدالت كه روش 
غير مس��تقيم را براي مديريت س��هام خود انتخاب 
كرده اند مي توانند از ابتداي م��اه آينده از بانك هاي 
دولتي وام خرد دريافت ي��ا اقدام به خريد كاال كنند. 
عليرضا ماهيار درباره چگونگي استفاده از كارت هاي 
اعتباري س��هام عدال��ت گفت: اي��ن كارت ها مانند 
كارت هاي اعتباري است كه دولت به كارمندان خود 
براي خريد كاال ارايه مي كند، اما تفاوت آن با كارت هاي 
اعتباري خريد كاال اين اس��ت كه دارندگان اين نوع 
كارت ها مي توانند به جاي خريد كاال درخواست وام 

خرد از بانك ها كنند.
سعيد اسالمي به سرمايه گذاران توصيه كرد براي ورود 
به بازارس��رمايه آگاهي و دانش الزم را داشته باشند و 
افزود: البته سطح دانش مورد نياز با توجه به مدل ورود 
به اين بازار )مستقيم يا غيرمستقيم( متفاوت است، اما 
به هر حال دانستن شيوه هاي كلي معامله، شناخت از 
فضاي بازار و آگاهي از اطالعات مالي براي وارد شدن 
در اين بازار، ضروري اس��ت. مدير بازار سوم فرابورس 
ايران از پذيره نويس��ي سهام در دست انتشار شركت 
بيمه اتكايي سامان به عنوان يك شركت سهامي عام 
در ش��رف تاسيس در بازار س��وم فرابورس خبر داد و 
گفت: در خصوص شركت هاي سهامي عام در شرف 
تاسيس، از روز پذيره نويسي سهام تا روز آغاز معامالت 
ثانويه يك فاصله زماني به منظور انجام امور مربوط به 
تاسيس و درج نماد وجود دارد. شيوا شريفيان با اشاره 
به اينكه از دوش��نبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ پذيره نويسي 
تعداد ۳۳۵ ميليون و ۵۰۰ هزار س��هم شركت بيمه 
اتكايي سامان در نماد »اتكاس��ا« به مدت ۱۰ روز به 
روش ثبت سفارش آغاز مي ش��ود، گفت: مبلغ قابل 
پرداخت به ازاي هر سهم در پذيره نويسي ۵۰۰ ريال 
معادل ۵۰ درصد ارزش اسمي سهم است كه در زمان 

پذيره نويسي به صورت نقد واريز مي شود.

    راهكار پيش روي بورسي ها
ياسر شريعت، كارش��ناس بازار س��رمايه مي گويد: 
افزايش ش��اخص هم وزن در جري��ان معامالتي روز  
چهارشنبه نشان دهنده اين موضوع است كه مقداري 

اقبال نسبت به س��هم هاي كوچك  و متوسط بيشتر 
شده است. در رش��دي كه نماگر هاي بازار سهام طي 
چند هفته اخير تجربه كردند نيز س��هم  هاي بزرگ 
اعم از بانكي ،  فوالدي، معدني،  پتروشيمي و پااليشي 
توانستند نقش قابل توجهي را ايفا كنند. اين دست از 
شركت ها به دليل حجم معامالت و ارزش بازار بسيار 
باال نمي توانند به صورت مداوم در مدار صعودي حركت 
كنند. به طور معمول اين شركت ها پس از رشد مقطعي 
وارد فاز استراحت و مجدد براي رشد بعدي آمادگي 
الزم را به دست مي آورند. اما در شركت هاي كوچك  
و متوسط بازار شرايط متفاوت تري خواهيم داشت، 
به طوري كه رش��د  سهام به دليل كم  بودن ارزش بازار 
مي تواند به صورت مداوم روي دهد. وي ادامه مي دهد: 
از طرف��ي ش��اخص كل زماني كه ب��ه محدوده هاي 
مقاومتي نزديك مي ش��ود برخي از فع��االن بازار از 
سهم هاي شاخص س��از فاصله مي گيرند، اين قشر از 
سرمايه گذاران در چنين مواقعي يا هيچ گونه فعاليتي 
در بازار ندارند يا اينكه به س��مت سهام شركت هاي 
كوچك تر تغيير مسير مي دهند. بررسي ها حاكي از اين 
است كه غالب سرمايه گذاران دومين راهكار را انتخاب 
مي كنند و پيامد اين رفتار نيز افزايش اقبال نسبت به 
سهم هاي كوچك تر همانند معامالت روز چهارشنبه 
مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: 
طبيعي است كه يكي از پارامتر هاي اصلي اثر گذار در 
بازار، قيمت هاي جهاني پتروشيمي و معدني  هاست. 
از طرفي ن��رخ دالر نيز به عنوان عامل اثر گذار داخلي 
مي تواند سمت و س��وي بازار را تعيي��ن كند. با توجه 
به رش��د قابل توجه قيمت كاالهاي اساسي كه طي 
هفته هاي گذش��ته بازار    هاي جهاني تجربه كردند، 
طبيعتا وضعيت بنيادي خيل��ي از گروه هاي داخلي 
نيز بهبود پيدا كرد. شريعت در نهايت تاكيد مي كند: 
اكنون به رغم اينكه دالر وضعيت نسبتا با ثباتي دارد و 
در مواردي حتي با كاهش همراه است، روند پيش بيني 
كه از سودآوري ش��ركت ها وجود دارد نشان از رشد 
قابل توجه اس��ت. بنابراين روند افزايشي قيمت هاي 
جهاني را مي توان به عنوان يكي از محرك  هاي رشد 
بورس قلمداد كرد. درصورتي كه ريسك كرونا در دنيا با 
توجه به توليد و عرضه واكسن با سرعت زيادي كاهش 
پيدا كند طبيعتا احياي اقتصاد جهاني مي تواند تاثير 

مثبتي در قيمت  كاموديتي ها داشته باشد.
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 پايان رانت با عرضه كل فوالد 
در بورس كاال

عليرضا رزم حس��يني، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت با بيان اين مطلب، افزود: در ۴۰ س��اله 
گذشته در حوزه فوالد اقدامات خوبي در كشور 
انجام شده اس��ت به طوري كه از ۵۰۰ هزار تن 
توليد فوالد قبل از انقالب اكنون به ۲۸ ميليون 

تن توليد فوالد رسيده ايم.
 وي همچنين از هدف گ��ذاري براي توليد ۵۵ 
ميليون تن فوالد تا افق ۱۴۰۴ در كش��ور خبر 
داد. وزير صنع��ت، معدن و تجارت همچنين به 
تهيه برنامه هاي راهبردي فوالد و اجراي گام به 
گام آنها تا افق ۱۴۰۴ اشاره داشت. رزم حسيني 
با بيان اينكه فوالد كش��ور در رف��ع تحريم ها و 
تامي��ن مواد اولي��ه كارخانج��ات مرتبط نقش 
مهمي ايفا نموده اس��ت، ادامه داد: فوالد كشور 
عالوه بر تامين نيازهاي داخلي، بخش مهمي از 
محصوالت خود را صادركرده و براي كش��ور در 
اين مقطع حس��اس كنوني ارز آوري به ارمغان 
آورده اس��ت. وي در ادامه س��خنان خود فوالد 
مبارك��ه را از مهم تري��ن مجموعه هاي فوالدي 
كش��ور دانست كه داراي اش��تغال قابل توجه و 
شركت هاي زيرمجموعه خوبي در سراسر كشور 
اس��ت و تصريح كرد: اين شركت توليد و درآمد 
خوبي دارد و در بورس كشور نيز فعال مي باشد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت از آغاز طرح توسعه 
فاز دوم نورد گرم فوالد مباركه، خبر داد و گفت: 
برنامه ري��زي و طرح هاي الزم ب��راي تكميل و 

راه اندازي اين طرح توسعه اي آماده مي باشد. 
ص��ادرات  خص��وص  در  حس��يني  رزم 
 محصوالت ف��والدي نيز، بيان كرد: بر اس��اس 
شيوه نامه ابالغي ستاد اقتصادي دولت، تمامي 
محصوالت فوالدي بايد در ب��ورس كاال عرضه 
ش��وند و از مازاد آن صادرات صورت بگيرد. وي 
همچنين تصريح كرد: هدف از ابالغ اين ش��يوه 
نامه تقويت توليد بوده است تا عرضه و تقاضاي 
محصول در بورس كاال به صورت ش��فاف دنبال 
شود و اس��تفاده از اين روش و شيوه نامه باعث 

تعادل قيمت ها خواهد شد.

   عرضه محصوالت فوالدي در بورس 
خللي  در صادرات  ايجاد  نمي كند

وي همچنين تصريح كرد: در سند فوالدي كشور 
با تعامل تش��كل هاي بخش خصوصي، سهميه 
بندي ها انجام شده است و هيچ محدوديتي در 
صادرات وجود ندارد و با اين روش صادرات هم 
مي تواند صورت بگيرد. براس��اس اين گزارش، 
وزير صنعت، معدن و تجارت در كارگروه تسهيل 
و رفع موانع توليد اس��تان اصفهان نيز با اش��اره 
به رشد توليد فوالد در كش��ور، بيان كرد: مازاد 
توليد فوالد داريم و رش��د توليد ۹ درصدي در 
حوزه فوالد داشته ايم كه اين رشد توليد تا پايان 

سال تداوم دارد. 
رزم حس��يني در اين كارگروه ني��ز تاكيد كرد: 
همه محصوالت فوالدي )ورق و اسلب( بايد در 
بورس كاال عرضه ش��وند و همه توليدكنندگان 
فوالدي موظف به ارايه توليد خود در بورس كاال 
هستند. وزير صمت با بيان اينكه وزارت صمت 
مدافع توليد و تنظيم بازار اس��ت، گفت: در بازار 
مداخله نداري��م اما هرجا الزم باش��د نظارت و 
كنترل ها را توس��ط س��تادهاي تنظيم بازار در 
كشور و كارگروه هاي استاني انجام خواهيم داد.

رزم حس��يني با اش��اره به رش��د نقدينگي در 
كشور، تصريح كرد: اين رشد نقدينگي نبايد به 
س��مت كاالهاي مزيت دار برود كه سبب ايجاد 
قيمت هاي كاذب در بازار شود، قانونگذار عرضه 
كاالها را در بورس براي حل اين مشكل تشخيص 
داد. وي ب��ا اش��اره ب��ه وظاي��ف و ظرفيت هاي 
س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد، اضافه كرد: 
توليد كنندگان مجاهدان اقتصادي هستند كه 
در اين شرايط سخت اقتصادي با وجود تمامي 
تحريم ه��ا و محدوديت هايي كه كرونا به وجود 
آورده اس��ت، بايد مورد حمايت ق��رار بگيرند. 
وزير صمت، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در 
كشور و كارگروه هاي استاني را از ظرفيت مهم 
براي پيگيري و حل مشكالت توليدكنندگان به 

خصوص در اين شرايط دانست. 
وي همچنين با اشاره به ظرفيت  واحدهاي خرد، 
كوچك و متوس��ط، بيان كرد: س��ازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعت��ي ايران حمايت 
از اين مهم را در دس��تور كار دارد. وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��ا بيان اينك��ه وزارت صمت 
مسووليت س��نگيني را در اين شرايط بر عهده 
دارد، گفت: تحريم هاي ظالمانه جنگ تمام  عيار 
اقتصادي را براي كشور به وجود آورده است، با 
كرونا نيز دست و پنجه نرم مي كنيم كه در اين 
ش��رايط، مس��ووليت وزارت صمت به خصوص 
در تامين معيش��ت مردم خطير مي باش��د. رزم 
حسيني تامين معيشت مردم را از اولويت هاي 
اي��ن وزارتخانه دانس��ت و بيان ك��رد: بيش از 
سنوات گذشته نهاده ها را در اختيار وزارت جهاد 
كشاورزي براي تامين اقالم مربوط به معيشت 

مردم قرار داده ايم.
وي رش��د نقدينگي و دو نرخي ب��ودن ارز را از 
عمده داليل گراني دانس��ت و افزود: اما با وجود 
همه اين شرايط با وفور كاال در كشور مواجهيم، 
فروشگاه هاي ما برخالف فروشگاه ديگر كشورها 
خالي نشد. وزير صمت در خصوص تامين اقالم 
مرتب��ط با كرون��ا، گفت: در اق��الم مهم مرتبط 
با كرونا از جمله ماس��ك، ونتيالت��ور و كاورال 
پزشكي به خودكفايي رسيده ايم و شرايط بسيار 

خوبي نيز داريم.

ريسك خاصي پيش روي 
بورس نيست

حميدرضا مهرآور، كارشناس بازار سرمايه وضعيت بازار 
سرمايه را مناسب توصيف كرد و در خصوص شرايط فعلي 
به عصرمالي گفت: به نظر مي رسد پول هاي خارج شده از 
بورس مجددا به بازار بازگشته و حجم و ارزش معامالت قابل 
توجه هستند و به اصطالح بازار سرحال است. وي ادامه داد: 
عوامل متعددي وجود دارند كه راه سرمايه گذاري در بورس 
را باز كرده اند؛ ارزندگي قيمت سهام، رشد نرخ كاموديتي ها 
و تاثير پذيري آن دسته از سهامي كه وابسته به نرخ هاي 
جهاني هستند از جمله مواردي است كه بازار به آن توجه 
مي كند. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال 
كه كدام يك از بازارها مناسب سرمايه گذاري هستند؟ 
اظهار كرد: در مقايسه ساير بازارها و بورس بايد گفت، ركود 
سنگيني در آنها وجود دارد كه فعال مانعي براي توسعه بازار 
سرمايه به شمار نمي روند. وي ادامه داد: اگر بازار مسكن 
فعاليت دوباره داشته باشد بخشي از توجه سرمايه گذارها 
به آن جلب مي شود، اما از آنجايي كه حوزه مسكن اشباع 
شده و قيمت ها در اين بازار روندي غير منطقي و حبابي 
دارد كمتر فردي به فكر س��رمايه گذاري در آن اس��ت و 
به نظر مي رسد پول هاي جديد از سمت بازار مسكن به 
ديگر بازارها از جمله بازار سهام راهي شده است. حميد 
رضا مهرآور به افت شديد قيمت جهاني طال و تغييرات 
فضاي بين المللي نيز اش��اره كرد و افزود: روند كاهشي 
قيمت جهاني طال و همچنين تغيير معادالت سياسي و 
اقتصادي جهان، ريسك سرمايه گذاري در بازار طال و ارز 
را افزايش داده و بايد در انتظار خروج بخشي از سرمايه ها 
از اين بازارها بود. وي به طرح ماليات بر عايدي سرمايه و 
معافيت بازار سهام از آن نيز اشاره كرد و افزود: معافيت بازار 
سهام از عايدي سرمايه يكي از عوامل مهم ديگر است كه 
مي تواند به تداوم ورود نقدينگي به اين بازار منجر شود. اگر 
دولت قصد دريافت ماليات از سهامداران بورسي داشت 
اشتباه بزرگي را مرتكب مي شد؛ چرا كه مزيت اين بازار از 
دست مي رفت. اين بازار با شفافيت كامل معامالت را دنبال 
مي كند نيازي به دريافت ماليات ندارد در نقاط مختلف دنيا 
هم درصدد كاهش هزينه هاي معامالت بورسي هستند. 
پس اگر ماليات از سهام اخذ مي شد رويه اي مخالف با تمام 
دنيا را آغاز مي كرديم. اين كارشناس بازار سرمايه درباره 
ريسك فعلي بازار سرمايه اظهار كرد: ريسك هاي بازار را 
بايد به دو دسته براي فعاالن حرفه اي و غير حرفه اي تقسيم 
كرد؛ به نظر بنده ريسك خاصي براي افراد حرفه اي وجود 
ندارد مگر اينكه شاهد اتفاق غير مترقبه اي باشيم. اما در 
خصوص غير حرفه اي ها هميشه ريسك وجود دارد كه 
سهامي باالتر از ارزش ذاتي خريداري و بر مبناي شايعات 
و اطالعات نامعتبر خريد و فروش كنند. اگر اين دسته از 
افراد از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري وارد بورس شوند 
با ريسك خاصي مواجه نمي شوند. مدير عامل كارگزاري 
بانك سامان در پاسخ به اين پرسش كه طي روزهاي آتي 
چه صنعتي مي تواند پيش روي بازار باش��د؟ گفت: اگر 
ETF هاي بانكي راهي بازار شوند قطعا صنعت بانكي با رشد 
مضاعفي همراه مي شود. هم اكنون هم گروه بانكي با اقبال 

سرمايه گذاران همراه است.

عرضه اوليه پتروشيمي اروند 
تا يك ماه  ديگر 

سعيد محبي فر، معاون مالي و سرمايه گذاري هلدينگ 
خليج فارس گفت: سهام پتروشيمي بوعلي سينا امروز 
به  عنوان سيزدهمين شركت از مجموعه هلدينگ خليج 
فارس به م��ردم عرضه ش��د.   وي از دو هديه خوب براي 
مردمي كه از امروز سهامدار پتروشيمي بوعلي سينا شدند، 
خبر داد و افزود: نخست اينكه ارزش افزوده  پتروشيمي 
شهيدتندگويان در ارزش گذاري سهم بوعلي لحاظ نشده 
است بنابراين همين امروز دو هزار ميليارد تومان ارزش 
افزوده  اين سهام به سهامداران عزيز تقديم مي شود. هديه 
دوم اين است كه سود حاصل از پروژه شيرين سازي روي 
 سود سال آينده و چند ماه پيش رو، در ارزش گذاري لحاظ 
نشده و اثرات اين سود هم به سهامداران مي رسد. معاون 
مالي و سرمايه گذاري هلدينگ خليج فارس درباره عرضه 
۱۲ درصد از سهام پتروشيمي بوعلي سينا به بازار سرمايه 
تصريح كرد: براساس مقررات سازمان بورس، اين مقدار 
 از سهام به مردم عرضه شده و خوشحاليم كه اين ميزان 
از مشاركت مردم را در تركيب سهامداري بوعلي داريم. 
ضمن اينكه  ظرف دو ماه آينده سه درصد ديگر از سهام 
بوعلي به بورس عرضه و بوعلي تبديل به شركتي مي شود 
كه از نظر درصد،  بيشترين سهامدار حقيقي را در مجموعه 
شركت هاي تابعه هلدينگ خليج فارس دارد.   محبي فر 
از ادامه روند ورود شركت هاي هلدينگ خليج فارس به 
بورس خبر داد و يادآور شد: كمتر از يك  ماه ديگر سهام با 
ارزش پتروشيمي اروند را هم به بورس عرضه مي كنيم و 
اميدواريم مانند سهام بوعلي و سهام هايي كه  پيش از اين 
ازسوي هلدينگ خليح فارس به بازار سرمايه عرضه شده، 

سودآوري خوبي براي سهامداران  داشته باشد.  

 تسالموتورز پنجمين 
شركت با ارزش وال استريت

ارزش س��هام ش��ركت خودروساز برقي تس��ال، پس از 
كش��مكش هاي فراوان و جنجال هاي ايالن ماس��ك، 
توانست با رشد چش��مگير به ۶۰۸ ميليارد دالر برسد. 
بر اس��اس اين گزارش، ارزش ۶۰۸ ميليارد دالري تسال 
موتورز توانس��ت اين ش��ركت را به رده پنج شركت برتر 
شاخص وال استريت امريكا وارد كند و به اين ترتيب در كنار 
شركت هايي مانند اپل، مايكروسافت و آمازون قرار بگيرد. به 
اين ترتيب، پنج شركت برتر شاخص اس اند پي به ترتيب 
شركت هاي اپل، مايكروسافت، آمازون، فيس بوك و تسال 
موتورز هستند. تسالموتورز كه در ۱۱ ماه گذشته رشد 
۶۶۰ درصدي قيمت سهام را نظاره گر بوده است با ورود 
به پنج شركت برتر توانست باز هم در مدار صعودي قرار 
بگيرد و ارزش خود را ۲۲۰ ميليارد دالر اضافه كند. حضور 
تسال در ميان شركت هاي برتر بازار وال استريت موجب 
رشد قيمت هر سهم اين شركت به ۶۴۱ دالر و ۷۶ سنت 
شد. به اين ترتيب، ايالن ماسك موسس و مديرعامل اين 
شركت نيز در زمره ثروتمندترين افراد جهان قرار گرفت.

شاخص كل، وضعيت بازار را چند نيمه كرد

مسيريابي بورس براي رشد

برنامه واگذاري سرخابي ها در وزارتخانه
مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان بعد از جلسه 
هماهنگي خصوصي  س��ازي استقالل و پرسپوليس 
كه در وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: بعد از سال ها 
انتظار، اصل ۴۴ قانون اساسي در فوتبال و ورزش ايران 
صورت اجرايي ادامه پيدا مي كند و خوشحالم كه اين 
كار با مشاركت گس��ترده و موثر دولت، به خصوص 
وزارت اقتصاد و سازمان هاي خصوصي سازي و بورس 
و هم��كاري خوب مديران عامل و هي��ات مديره دو 
باشگاه سرخابي صورت مي گيرد. وزير ورزش و جوانان 
با اشاره به جلسه موثر دو وزارتخانه براي نهايي شدن 
مراحل واگذاري سرخابي ها اظهار داشت: با خصوصي 
سازي استقالل و پرسپوليس، س��هم مردم در اداره 
فوتبال ايران به رسميت شناخته مي شود و از انحصار 
خارج شدن مالكيت اين دو تيم، حتما منجر به افزايش 
كميت و كيفيت باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
خواهد شد. وي گفت: از روزي كه مسووليت ورزش 
را ب��ر عهده گرفتم، برنامه مهم م��ن و تيم مديريتي 
همراهم، واگذاري استقالل و پرسپوليس و بهره وري 
مناس��ب از منابع مديريتي و مالي كشور و مردم بود. 
س��لطاني فر درباره نتاي��ج واگذاري اين دو باش��گاه 
ورزشي افزود: ثمرات بسياري از تصميمات زيربنايي 
تيم مديريتي دولت تدبير و اميد از خصوصي سازي 
سرخابي ها را در آينده ورزش و فوتبال كشور خواهيد 
ديد و قطعا نگاه م��ا ملي و بلندمدت و مبتني بر يك 
برنامه و درك صحيح از مش��كالت ورزش و فوتبال 
كشور است و اجازه نخواهيم داد دور باطل مشكالت 

استقالل و پرسپوليس تكرار شود.

     قصه تكراري سرخابي ها 
براي عرضه  در بورس

از ابتداي س��ال جاري تا كنون خبر هاي مختلفي در 
خصوص عرضه اوليه سرخابي ها در بازار سرمايه شنيده 
مي شود و در مقايسه با سه سال گذشته اين عرضه وارد 
فاز جديدي شده است كه حتي رييس سابق سازمان 
خصوصي سازي در تابس��تان اعالم كرده بود استارت 
واگذاري باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس تا مردادماه 
زده مي ش��ود، در اين ميان وزي��ر ورزش و جوانان نيز 
مدت هاست از عرضه اوليه سهام پرسپوليس و استقالل 
در بازارسهام مي گويد كه با اما و اگرهاي بسيار فراواني 
روبه رو شده است. مسعود سلطاني فر هم درخصوص 
اين عرضه و واگذاري نظر مثبتي دارد و مي گويد بين 
صاحب نظران اقتصادي، ورزش��ي و مديران كشور و 
دولتي ها اجماع بسيار خوبي وجود دارد اما؛ اين موضوع 
در حالي است كه پيشكس��وتان اين دوتيم نظرهاي 
متفاوتي دارن��د و براين باورند كه واگ��ذاري و عرضه 
نمايشي گره اي از مش��كالت سرخابي ها باز نمي كند 
ولي ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه وزير ورزش عزم 
خود را براي واگذاري استقالل و پرسپوليس در بورس 
جزم كرده تا اين عرضه در زمان سكان داري اين وزير 
رخ دهد. سلطاني فر نيز وعده وعيدهايي در خصوص 
عرضه س��رخابي ها به مردم مي دهد و از هواداران اين 
دو تيم درخواست مي كند كه پس از عرضه در بورس 
به صورت همگاني اين گروه از سهام را خريداري كنند. 
اين درحالي است كه قراربود آبان ماه سال جاري نخست 
مجمع پرسپوليس و پس از آن مجمع استقالل برگزار 

ش��ود اما؛ هنوز خبري از برگ��زاري مجمع اين دو تيم 
نيست و حتي زماني براي برگزاري مجامع آنها مشخص 
نشده است. تقريبا چندماه پس از روي كار آمدن مسعود 
سلطاني فر به عنوان وزير ورزش و جوانان، او مهم ترين 
برنامه خود را واگذاري تيم هاي پرطرفدار اس��تقالل 
و پرس��پوليس اعالم كرد و با وج��ود اينكه بازيكنان و 
پيشكسوتان سرخابي در خصوص اين واگذاري و عرضه 
همچنين دخالت هاي دولت در امور تيم ش��ان انتقاد 
داشتند اما؛ وزير ورزش و جوانان در پاسخ به منتقدان 
براي واگذاري اين عرضه پرحاش��يه اعالم كرد: بعد از 
خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس، دولت و وزارت 
ورزش و جوانان دخالتي در اداره دو تيم نخواهند داشت 
و عمدتا به صورت ارش��ادي با تشويق سرمايه گذاران 
حمايت خود را براي پايدار شدن روند خصوصي سازي 
دو تيم به صورت مش��روط و موقت ادامه مي دهد و به 
مرور و ب��ا زمان بندي اين حمايت ها كاهش مي بايد تا 
اين دو باش��گاه به خود متكي شوند اما؛ براساس گفته 
صاحب نظران و كارشناسان، روند منفي بازار سرمايه 
از ميانه هاي مردادماه وشيوع بيش از حد كوويد-۱۹ 

ممكن است مشكالتي در اين عرضه پيش روي آورد.

  استقالل و پرسپوليس در راه تاالر شيشه اي
جعفر س��ميعي مديرعامل باشگاه پرس��پوليس درباره 
واگذاري اس��تقالل و پرسپوليس و آثار ناش��ي از آن در 
فوتبال و ورزش كش��ور گفت: تالش هاي سه ساله و در 
واقع شهامت و درايت وزير و وزارت ورزش و جوانان براي 
واگذاري سرخابي ها ارزشمند و ستودني است. مديرعامل 

باشگاه پرسپوليس گفت: واگذاري استقالل و پرسپوليس 
احترام به خواست مردم و آينده دار كردن اين دو باشگاه از 
مسير فراهم كردن امكان نظارت بيشتر آنها بر امور اين دو 
باشگاه به عنوان سرمايه ملي است. وي گسترش مشاركت 
و نظارت مردم را نتيجه مهم اين تصميم دولت و كشور با 
تالش هاي بي وقفه وزير ورزش و جوانان دانست و تصريح 
كرد: خصوصي ش��دن استقالل و پرسپوليس اميدهاي 
بخش خصوصي را براي مش��اركت در امور كش��ور باال 
مي برد، ضمن اينكه دو تيم از بن بست هاي مالي و مديريتي 
دوره هاي گذش��ته خارج مي ش��وند و با رفع تنگناهاي 
مديريتي و غيرالزم دولتي، بازدهي مديريتي و عملكردي 
بهتري را از آنها در آينده انتظار داريم. مديرعامل باشگاه 
پرسپوليس خاطرنشان كرد: واگذاري و خصوصي شدن 
پرسپوليس به عنوان يك استراتژي توسعه فوتبال و ورزش 
از سال هاي گذش��ته مطرح بوده و اكنون به مرحله اجرا 
رسيده است، ولي تضمين موفقيت آن نيازمند يك تالش 
همه جانبه ملي اس��ت و بايد از طريق مشاركت عمومي 
مردم با تجديدنظر در روش برنامه ريزي و اجرا، مديريت 
نوين آنها مطابق ب��ا ضرورت هاي جديد فوتبال و ورزش 
كشور تحقق پيدا كند. سميعي اعتماد و اعتقاد به بخش 
خصوصي را عامل مهم موفقيت در پروسه خصوصي شدن 
دو باشگاه دانست و افزود: دولت و وزارت ورزش و جوانان 
با اين واگذاري و سبك كردن بار اجرايي خود در حقيقت 
به بخش خصوصي كمك مي كنند تا نقش مهم خود را در 
كليه فعاليت هاي اجتماعي از جمله ورزش برعهده گيرد 
و من تصوير بلندمدت خصوصي شدن پرسپوليس را براي 

ورزش و فوتبال كشور مثبت مي بينم.



گروه راه و شهرسازي| 
آلودگي هوا و حمل و نقل »انبوه بر« ش��هري دو روي يك 
سكه اند كه يكي در غياب ديگري ظاهر مي شود. حمل و نقل 
عمومي در تهران و كالنشهرهاي كشور كه در راس آن مترو 
قرار دارد، دهه ها است كه در كانون توجه مديريت شهري 
بوده است اما هيچگاه روي ريل پيشرفت دستكم در قياس 
با رشد جمعيت شهرها قرار نگرفته است. بودجه هاي ساالنه 
يكي پس از ديگري نوشته شده اند و دولت ها يكي پس از 
ديگري نتوانسته اند به طور 100 درصد به تعهدات مالي خود 
به ش��هرداري ها جامه عمل بپوشانند و مشكالت سال به 
سال فربه تر شده اند. حاال هم در بر همان پاشنه مي چرخد. 
در حالي حدود يك هفته از تقديم اليحه پيشنهادي براي 
بودجه س��ال 1400 به مجلس گذشته است كه طي اين 
مدت و به ويژه طي دو روز گذشته هواي پايتخت در وضعيت 
ناسالم بوده است. محتواي اليحه پيشنهادي هم اگر چه 
دچار تغييرات عددي ش��ده است و اعداد در قياس با سال 
قبل فربه تر شده اند اما اين اعداد در تنور تورم ذوب شده اند و 
از اثرگذاري آنها كاسته شده است. به گزارش »تعادل«، در 
بند »د« تبصره سه اليحه بودجه 1400 آمده دولت مجاز 
است در صورت تامين 1۵ درصد سهم دستگاه ها توسط 
شهرداري ها و دستگاه هاي ذيربط و تعهد به بازپرداخت 
اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل 2 ميليارد دالر از 
تسهيالت مالي خارجي براي ساخت و بهره برداري از خطوط 
قطار ش��هري و طرح هاي كاهش آلودگي هوا، اختصاص 
دهد و همچنين دولت موظف است با رعايت قانون حمايت 
از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه نسبت به 
تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام كند. همچنين 
در بند »ب« تبصره چهار، اليحه پيشنهادي بودجه 1400 
كش��ور آمده اس��ت كه به بانك هاي تجاري و تخصصي 
اجازه داده مي شود در سال 1400 از محل منابع در اختيار 
نسبت به اعطاي تسهيالت ارزي-  ريالي به سرمايه گذاران 
بخش ه��اي خصوصي و ش��هرداري ها ب��راي طرح هاي 
توسعه اي و انواع مختلف حمل ونقل درون و برون شهري 
با معرفي وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش 
خدمات به اس��تفاده كنندگان يا استهالك اصل سرمايه 
يا سود آن اقدام كنند. براس��اس اليحه بودجه 1400 در 
بند »د« تبصره ۵ آمده اس��ت كه شهرداري هاي كشور و 
س��ازمان هاي وابسته به آنها با تاييد وزارت كشور تا سقف 
۸ هزار ميليارد تومان اوراق مالي_ اسالمي با تضمين خود 
و با بازپرداخت اصل و س��ود آن توسط همان شهرداري ها 
منتشر كنند كه حداقل ۵0 درصد از سقف اوراق به طرح هاي 
قطار شهري و حمل ونقل شهري تعلق مي گيرد و تضمين 
بازپرداخت اصل و س��ود اين اوراق براي اجراي طرح هاي 
قطار شهري و حمل ونقل شهري به نسبت ۵0 درصد دولت 
و ۵0 درصد شهرداري ها است كه تضمين ۵0 درصد دولت 
برعهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و اين در حالي 
است كه شهرداري ها مجازند با تضمين 100 درصد اصل و 
سود اوراق منتشره براي طرح هاي قطار شهري و حمل ونقل 

شهري با هماهنگي وزارت كشور اقدام كنند.

     سهم مترو از بودجه اندك است
با اين حال، علي امام، مدير عامل شركت متروي تهران از 
سهم اندك مترو در بودجه سخن به ميان آورده است. او در 
گفت وگو با ايلنا درباره بودجه 1400 دولت و سهم متروي 
تهران از آن اظهار كرد: اليحه بودجه پيش��نهادي دولت 
نسبت به سال گذش��ته تغييرات مثبتي داشته است اما 
هنوز هم جاي بهبود دارد و بايد سهم بيشتري براي حمل و 

نقل عمومي و به خصوص مترو در نظر گرفته شود.  او ادامه 
داد: در رديف هاي بودجه مستقيم براي تكميل خطوط 
سهم متروي تهران تغيير چنداني نكرده است و با اضافه 
شدن رقم 10 ميلياردي از ۵۶ ميليارد به ۶۶ ميليارد تومان 
رسيده كه به خصوص با توجه به كاهش ارزش پول در يك 
سال گذشته عدد قابل توجهي نيست، در حالي كه توقع 
ما اين بود كه تغييرات قابل توجه تري در اين رقم رخ دهد.  
مدير عامل متروي تهران درباره بودجه اختصاص داده شده 
براي توسعه مترو خط پرند گفت: اتفاق مثبتي در بودجه 
خط پرند رخ داده اس��ت كه از ۶4 ميليارد تومان در سال 
۹۹ به 2۵0 ميليارد تومان در س��ال 1400 ارتقا يافته كه 
جاي تشكر دارد اما با توجه به نياز پرند به مترو جا دارد كه 

اين رقم بيشتر شود. 

    كاهش اوراق مشاركت ۱۴۰۰ 
امام در پاسخ به اينكه رقم اوراق مشاركت اختصاص داده 
ش��ده را چطور ارزيابي مي كنيد؟ گفت: امسال در بند د 
تبصره ۵ مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان براي انتش��ار اوراق 
مشاركت اختصاص داده شده است كه گفته شده حداقل 
۵0 درص��د از آن يعني معادل 4 ه��زار ميليارد تومان به 
قطارهاي شهري اختصاص مي يابد اما اين عدد رقم كمي 
است و جا دارد افزايش پيدا كند و سهم بيشتري هم به قطار 
شهري ها برسد.  او ادامه داد: آنچه كه تاكنون مدنظر سازمان 
برنامه و بودجه بوده اين است كه با توجه به حجم تعهدات 
قبلي دولت، بنا ندارند بيش از ۵ هزار ميليارد تومان اجازه 
انتشار اوراق توسط شهرداريها را در سال ۹۹ بدهند و عمال 
سه هزار ميليارد آن منتفي مي شود در حالي كه رقم ۸ هزار 

ميليارد تومان نيز عدد كمي است. 

    اوراق مشاركت سال ۹۹ نصف شد
امام با اش��اره به درخواست مديريت ش��هري براي اوراق 
مشاركت س��ال ۹۹ و كاهش اين مبلغ از سوي سازمان 
برنامه و بودجه گفت: ما در ش��وراي شهر 4 هزار ميليارد 

تومان اوراق مشاركت مصوب و به وزارت كشور ارايه داديم 
كه 2 هزار ميليارد تومان آن براي توس��عه خطوط مترو، 
هزار ميليارد تومان براي اوره��ال قطارها و هزار ميليارد 
تومان براي اتوبوس��راني بوده است. اما در نامه اي كه طي 
روزهاي گذشته از سوي وزارت كشور براي بانك مركزي 
و س��ازمان برنامه و بودجه ارسال شد، آيتم اورهال حذف 
شد و 1۵00 ميليارد تومان به مترو و 4۵0 ميليارد تومان 
نيز به اتوبوسراني اختصاص پيدا كرد و در مجموع حدود 
دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت حمل ونقل سال ۹۹ 
پيشنهاد شد كه نصف عدد درخواستي شهرداري و شوراي 
شهر تهران بود.  او گفت: اين دو هزار ميليارد هم وقتي به 
س��ازمان برنامه مي رود معلوم نيست چه ميزان از آن كم 
شود. در نتيجه سقف اوراق مشاركت در بودجه عددي است 
كه تا به تصويب نهايي سازمان برنامه و بودجه برسد رقم 
قابل توجهي از آن كم مي شود چرا كه دولت به دليل حجم 
زياد تعهدات خود بخشي از آن را نمي پذيرد.  امام با تاكيد بر 
اينكه بايد توجه بيشتري به حمل و نقل عمومي بشود ادامه 
داد: در مساله حمل و نقل عمومي در حال حاضر بيشترين 
منبع تامين مالي براي شهرداري ها اوراق مشاركت است. 
اكنون به شدت از نظر دريافت منابع مستقيم درآمدي در 
تنگنا هس��تيم و چيزي كه به ما و شهرداري  كالنشهرها 
كمك كرده، اوراق مش��اركت بوده است كه وقتي دچار 
مضيقه از س��وي دولت و س��ازمان برنامه مي شود براي 
متروي تهران و ش��ركت هاي قطار ش��هري مش��كالت 
فراواني را ايجاد مي كند.  امام افزود: در قانون اليحه بودجه 
1400، عمدتا موارد ذكر شده با سال گذشته مشابه است و 
بايد در مجلس رايزني كنيم تا اتفاقات مثبت تري در سهم 
شهرداري ها ايجاد شود.  مديرعامل شركت مترو تهران 
در پاسخ به اينكه با توجه به كلنگ زني خط 10 مترو، چرا 
بودجه اي براي توسعه اين خط در نظر گرفته نشد؟ اظهار 
كرد: قبل از اينكه اليحه بودجه ارسال شود، براي خطوط 
جديد مترو درخواست رديف بودجه كرديم كه خط 10 و 
بخش هايي از خط ۸، ۹، و 11 را شامل مي شود. اما با وجود 

آنكه معاونت عمراني وزارت كشور نامه اي به سازمان برنامه 
و بودجه نوشت و درخواست رديف بودجه براي آن را ارايه 
كرد اما ظاهرا سياست سازمان برنامه و بودجه اين است كه 
رديف جديدي ايجاد نكند و در اليحه بودجه هيچ ردپايي 

از خطوط جديد مترو ديده نشده است. 

     هولوگرام به جاي وثيقه پذيرفته نشد
امام در پاسخ به اين س��وال كه وضعيت آزادسازي اوراق 
مشاركت سال ۹۸ در چه مرحله اي است گفت: همچنان 
مس��اله وثيقه گذاري افتان و خيزان در حال پيش رفتن 
است و اميدواريم هرچه سريعتر به نتيجه برسد. بانك عامل 
مي گويد براساس هرميزان وثيقه اي كه گذاشته شود، پول 
را آزاد مي كند.  مديرعامل شركت متروي تهران در واكنش 
به اينكه شهرداري تهران پيشنهاد استفاده از هولوگرام را 
قبال به بانك عامل داده بود، گفت: پذيرش هولوگرام اگر 
رخ دهد، اتفاق بس��يار خوبي است و مشكل ما را برطرف 
مي كند اما بانك هولوگرام را نپذيرفت و مي گويد هولوگرام 
را زماني مي توانم بپذيرم كه بانك مركزي هولوگرام را جزو 
وثيقه هاي مجاز بپذيرد و از سازمان شهرداري ها درخواست 
كرديم تا جلسه اي با بانك مركزي ترتيب دهند تا شايد قانع 
شوند كه هولوگرام را جزو وثائق مورد قبول بياورند چرا كه 
اگر اين اتفاق رخ دهد قدم بسيار مهمي در نقد كردن اوراق 
مش��اركت رخ مي دهد. به گزارش »تع��ادل«، هولوگرام  
سند يا مدركي است كه شهرداري در ازاي بدهي هايش 
به طلبكارانش مي دهد. طلبكاران يا پيمانكارند يا حتي 
ش��هروندان عادي كه به فرض مثال، ملك شان در طرح 
شهرداري واقع شده، براين اساس آنها مي توانند با در دست 
داشتن هولوگرام، در هر نقطه اي كه طرح تفصيلي اجازه 
مي دهد، تراكم بفروشند. محمد علي نجفي شهردار شهر 
تهران در سال ۹۶ و اوايل ۹7 در بخشنامه اي، صادر كردن 
هر گونه هولوگرام شهرداري را ممنوع كرد. اين بخشنامه اما 
به دليل تنگناي مالي شهرداري در دوران پس از نجفي لغو 

شد و هولوگرام به مناسبات شهرداري بازگشت.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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پنجره هاي اتوبوس را نبنديد
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهرتهران از ابالغ 
دستورالعمل تهويه اتوبوس ها درپي كاهش برودت هوا 
خبر داد.به گزارش مهر، محمود ترفع درباره وضعيت 
تهويه اتوبوس هاي پايتخت با كاهش دماي هواي تهران 
و شيوع بيماري كرونا گفت: س��ازه اتوبوس به گونه اي 
نيست كه بتوان اقدام خاصي انجام داد و تنها كاري كه 
مي شود انجام داد، اين است كه پنجره هاي اتوبوس ها را 
باز گذاشت تا هوا جريان داشته باشد.وي با بيان اينكه 
چندي پيش به مديران سامانه ابالغ شد كه در راستاي 
تهويه مناسب اتوبوس ها مي بايست تعدادي از پنجره ها 
براي ايجاد جريان هوا باز باشد، افزود: البته اتوبوس هاي 
دوكابين كه طول زيادي داشته و پنجره هاي يك تكه 
دارند و امكان باز كردن آنها نيست مي بايست دريچه هاي 
سقفي باز باشد.ترفع ادامه داد: البته دقت داشته باشيد كه 
بعضًا به دليل سردي هوا، خود مسافران اقدام به بستن 
پنجره ها و دريچه ها مي كنند كه از آنها مي خواهيم از 
اين اقدام خودداري كنند تا هوا در كابين اتوبوس جريان 
داشته باشد.وي با بيان اينكه بخاري اتوبوس ها از ابتداي 
فصل س��رما روشن اس��ت و هوا را به جريان مي اندازد، 
افزود: سازه اتوبوس به گونه اي است كه تنها راه جريان 
هوا و تهويه، باز گذاشتن پنجره ها است و از شهروندان 
مي خواهيم در راستاي كاهش شيوع بيماري به ما در 

اجراي اين دستورالعمل كمك كنند.

مرثيه اي براي صنعت احداث
 دولت ها، در طرح  هاي قابل افتتاح هزينه شده است كه از 
نظر تعداد كمتر از بيست درصد از پروژه هاي عمراني كشور 
را شامل مي شود. اين سخن بدين معناست كه هشتاد 
درصد طرح هاي عمراني، نه در سال جاري و نه در سال 
آينده تخصيص چنداني نخواهند داشت، اگر همزماني 
شرايط افزايش نرخ ارز، محدوديت هاي ناشي از ويروس 
كرونا را به موضوع بي پول��ي پروژه ها اضافه كنيم دليل 
بالتكليفي و تعويق پروژه ها را متوجه مي شويم.  بر اساس 
ارزيابي سال گذشته، دولت براي تكميل ۸7 هزار طرح 
عمراني خود بالغ بر ۸00 هزار ميليارد تومان منابع دارد كه 
به روزرساني اين رقم براي سال آينده مبلغي بالغ بر 1200 
هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين موضوع بدين معناست 
كه صدهزار ميليارد تومان به فرض تخصيص، پاسخگوي 
حداكثر ۸ درصد پيشرفت ساليانه پروژه به صورت ميانگين 
خواهد بود.  در چنين شرايطي در حاليكه انتظار بخش 
خصوصي برخورد متناسب با تعهدات قراردادي و خاتمه 
پيمان هاي بالتكليف مي باشد، دستگاه هاي كارفرمايي 
با فش��ار نمايندگان ت��ازه وارد مجلس راه حل س��اده را 
فس��خ قرارداد و ضبط ضمانت نامه پيمانكاران يافته اند. 
با اين كار جواب نماينده و دستگاه اجرايي مركزي را در 
خصوص عدم پيشرفت داده اند و يك فرصت چند ماهه 
براي انتخاب پيمانكار جديد براي خود خريده اند. دولت و 
هيئت وزيران و مديران اجرايي با نگاه كوتاه مدت احساس 
تعهد و ضرورتي براي حمايت از صنعت احداث نمي كنند 
و انگار بيشتر از هميشه با پيمانكاران نامهربان شده اند، 
مجلس��يان هيجان زده بار اول حضورشان در مجلس، 
حوصله و تحملي براي حل مشكالت قديمي ندارند و به 
دنبال اختراع چرخ هاي جديدي براي كشور هستند، قوه 
قضاييه در پستوي حل مشكالت هزار اليه خويش مشغول 
شده است و اميدي به برخاستن عدالت در ارجاع به دادگاه 
از سوي ما در مقابل كارفرمايان نيست،  عصر جمعه است 
و با خود شعر فروغ را زمزمه مي كنم: ايمان بياوريم به آغاز 
فصل سرد، ايمان بياوريم به ويرانه هاي باغ هاي تخيل، به 
داس هاي واژگون شده بيكار، و دانه هاي زنداني، نگاه كن 

كه چه برفي مي بارد.

هواي تهران از ابتداي سال 
چند روز آلوده بود؟

تهران از ابتداي س��ال همزمان با شيوع كرونا 1۵ روز 
هواي پاك، 1۸4 روز هواي قابل قبول، ۶۵ روز هواي 
ناس��الم براي گروه هاي حساس جامعه و 2 روز هواي 
ناسالم براي همه افراد داشته است. به گزارش فارس، 
اين در حالي اس��ت كه در مدت مش��ابه س��ال قبل، 
پايتخت 2۵ روز هواي پاك، 1۹1 روز هواي قابل قبول، 
4۸ روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس و يك روز 

هواي ناسالم براي همه افراد داشته است.

 رايزني شوراي شهر 
براي اصالح مصوبه مجلس

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران از رايزني براي 
اصالح مصوبه مجلس در مورد تعيين عوارض در شهرها 
توسط وزارت كش��ور خبر داد. هاشمي در گفت وگو با 
ايسنا، درباره مصوبه اخير مجلس مبني بر تعيين عوارض 
در شهرها توسط وزارت كشور با بيان اينكه دقت داشته 
باشيد كه اين مصوبه مربوط به مجلس گذشته است كه 
با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و براي اصالح به مجلس 
جديد ارسال شد، افزود: مجلس جديد هم بدون در نظر 
گرفتن جايگاه و اختيارات شورا، حق قانوني شوراي شهر 
در تعيين عوارض را نقض كرد و آن را به وزارت كش��ور 
محول كرد. هاش��مي تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين 
مصوبه در مجلس دهم تصويب شده بود، انتظار مي رفت 
كه اشكاالت شوراي نگهبان به كميسيون شوراها ارجاع 
ش��ود اما متاس��فانه فقط با نظر كميسيون اقتصادي، 
بالفاصله در صحن علني به راي گذاشته شد و نمايندگان 
جديد هم كه در جريان جزييات و سوابق نبودند، با آن 
موافقت كردند، البته ما طي يك هفته گذشته در حال 
رايزني و استفاده از ظرفيت شوراي عالي استان ها، هيات 
رييسه مجلس و شوراها و شهرداري هاي كالنشهرها و 
مراكز استان براي حل مساله بوده ايم و اميدواريم اين 
تفسير مضيق از اصل 100 قانون اساسي در مورد شوراها 
كه در مغايرت با قوانين مورد تاييد شوراي نگهبان هم 
هست، تغيير كرده و مديريت ش��هري را دچار بحران 

جديدي نكند.

 طول شبكه ريلي كشور
 به ۱۴ هزار كيلومتر رسيد

خيراهلل خادمي، مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كش��ور از افزايش طول شبكه 
ريلي به 14 هزار كيلومتر با افتتاح خط آهن خواف-هرات 
خبر داد. به گزارش مهر، خادمي در مراسم بهره برداري 
از راه آهن خواف - هرات كه با حضور ويديو كنفرانسي 
روساي جمهور دو كشور برگزار شد، گفت: طول خطوط 
ريلي كشور هم اكنون به 14 هزار كيلومتر رسيده و در 
سال گذشته ۵ مركز استان به شبكه ريلي پيوسته اند سال 
آينده سه استان ديگر به شبكه ريلي متصل خواهند شد. 
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: سال آينده شاهد 
اتصال چابهار به شبكه ريلي خواهيم بود كه افغانستان نيز 
مي تواند از آن بهره مند شود. خادمي يادآور شد: در حال 
حاضر اتصال شبكه ريلي كشور به كشورهاي همسايه را 
در دس��تور كار داريم كه شامل خط آهن خواف-هرات 
براي اتصال به راه آهن افغانستان، راه آهن رشت- آستارا 
براي اتصال شبكه ريلي به جمهوري آذربايجان، روسيه و 
شمال اروپا و دو خط آهن شلمچه-  بصره وكرمانشاه- مرز 
خسروي براي اتصال ريل ايران به راه آهن عراق مي شود.

پروازهاي تهران-آنكارا 
با ايرالين ايراني از سر گرفته شد

سازمان هواپيمايي كشوري از صدور مجوز پرواز آنكارا 
براي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( 
خبر داد. به گزارش مهر، با شيوع ويروس كرونا در جهان، 
سفرهاي هوايي به شدت كاهش يافت و كشورمان نيز از 
اين امر مستثني نبود. اين پرواز با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي توافق شده بين دو كشور انجام خواهد شد.

 هشدار درباره 
»تورهاي خارجي واكسن كرونا«

معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي تأكيد كرد: 
 وعده هاي تبليغات براي برگزاري تورهاي واكسن كرونا 
كه از س��وي برخي تورگردان ها مطرح مي شود كامال 
غيرمعتبر است. ش��هرام آدم نژاد در گفت وگو با فارس 
تأكيد كرد: وعده هاي تبليغاتي براي تور واكسن كرونا، 
كامال نامعتبر است و مردم به اين ادعاها توجهي نكنند. 
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي ادامه داد: وزارت 
راه و شهرس��ازي به هيچ عنوان انجام پروازها به مقصد 
تركيه براي تزريق واكسن كرونا را تاييد نمي كند. وي 
تأكيد كرد: مس��ووليت تبليغ��ات در اين زمينه فقط 
متوجه برگزار كنندگان اين تورها است. جانشين وزير 
راه و شهرسازي در س��تاد مديريت بحران وزارت راه و 
شهرسازي اضافه كرد: توليد واكسن كرونا به تازگي در 
جهان آغاز ش��ده است و هر كشور براي تزريق واكسن 
اتباع خود را در اولويت قرار مي دهد. آدم نژاد اظهار كرد: 
پروازهاي فعلي به مقصد كش��ور تركيه نيز، فقط براي 
جابه جايي مسافران با اهداف شخصي آنها انجام مي شود. 
او در پاس��خ به اينكه آيا اين تورها از  سوي شركت هاي 
هواپيمايي داخلي برگزار شده است؟ گفت: خير، برخي 
تورگردان ها با اين وعده س��عي در فري��ب مردم دارند. 
بنابراين گزارش به تازگي برخي تورگردان ها، با ادعاي 
تزريق واكسن كرونا در كشور تركيه،  با راه اندازي تورهاي 

تفريحي سعي در خالي كردن جيب مردم دارند.

تامين برخي قطعات هواپيما 
توسط واسطه ها

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به تعامل خوب 
ايرالين ها با صنايع دفاعي كشور گفت: بسياري از قطعات 
هواپيما به دليل تشديد تحريم ها از طريق واسطه ها تأمين 
مي شود. به گزارش تسنيم، رحمت اهلل فيروزي پوربادي 
اظهار كرد: ايرالين ها تعامل خوبي با شركت هاي مرتبط 
با صنايع دفاع در عرصه تعمير و نگهداري هواپيماهاي 
مسافربري دارند و اين همكاري مثبت از گذشته تاكنون 
ادامه داش��ته اس��ت. وي در عين حال ادام��ه داد: طي 
سال هاي اخير ايرالين ها برنامه ريزي گسترده اي را در 
عرصه تعمير تجهيزات و هواپيماها داشته اند و اكنون 
توانايي بااليي در اين حوزه كسب كرده اند. وي افزود: با 
وجود اعمال تحريم هاي گسترده دشمنان عليه حوزه 
حمل و نقل هوايي كش��ورمان، خوشبختانه سازمان 
صنايع هوايي وزارت دفاع توانس��ته به پيشرفت هاي 
چشمگيري در حوزه فني، تعمير و بازسازي هواپيماهاي 
مسافربري دست يابد و اين كارنامه بسيار خوب بسياري 

از مشكالت را رفع كرده است.

باج خواهي برخي بنگاه هاي 
امالك از مردم

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان  تخلف امالكي ها 
به دريافت حق كميسيون هاي نجومي محدود نمي شود 
“گفت: فعاليت برخي مشاوران امالك در خريد و فروش 
مسكن فسادزاست. اقبال شاكري با اشاره به انتقادات 
مطروحه از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي نسبت به 
عملكرد دفاتر مش��اوران امالك، اظه��ار كرد: فعاليت 
برخي دفاتر مشاوران امالك به واسطه خريد و فروش 
مسكن فسادزاس��ت. وي ادامه داد: يكي از عوامل بروز 
فساد و تخلف، فرآيند دريافت حق كميسيون امالكي ها 
در قراردادهاي خريد و فروش است، مشاوران امالكي 
در هر قرارداد، درص��دي از قيمت فروش را از خريدار و 
فروشنده دريافت مي كنند، اين مساله موجب مي شود 
كه امالكي ها به افزايش قيمت مسكن ترغيب شوند، 
چون هر چه قدر قيمت ها باال برود، حق كميسيون آنها 
بيشتر مي شود. وي افزود: به نظرم بايد براي فعاليت دفاتر 
مشاوران امالك يك تعرفه ثابت مانند مشاغل ديگر ارايه 
خدمات همچون دفاتر پيشخوان دولت در نظر گرفته 
شود. عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه تخلف 
امالكي ها تنها به دريافت حق كميسيون نجومي محدود 
نمي ش��ود، افزود: برخي از اين افراد به مالك مي گويند 
كه شما در موضوع قيمت فروش دخالت نكنيد و وقتي 
ما مسكن مورد نظر را به هر ميزاني فروختيم، سود آن 

نصف- نصف تقسيم شود. 

بودجه سال آينده بودجه مستقيمي براي اجراي پروژه هاي جديد مترو در نظر نگرفته است

معاون وزير راه اعالم كرد

خداحافظي مترو با طرح هاي توسعه اي در سال 1400

۱2 ميليون تومان؛ متوسط قيمت هر متر مسكن در كشور
در حالي كه وزارت راه طي 4 ماه گذش��ته گزارش قيمت 
مس��كن تهران را منتش��ر نكرده، معاون وزير راه از انتشار 
گزارش مربوط به تحوالت بازار مس��كن طي هفته آينده 
خبر داد و گفت: متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در 
كشور بين 10 تا 12 ميليون تومان است. به گزارش تسنيم، 
دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از تيرماه امسال 
تاكنون گزارش هاي مربوط به تحوالت قيمت مسكن تهران 
را منتشر نكرده است. اين اقدام به گفته مسووالن مربوطه 
با هدف انتشار قيمت هاي واقعي بازار صورت گرفته است. 
اوايل مهرماه امس��ال معاون وزير راه و شهرسازي با اعالم 
اينكه متوسط قيمت مسكن 2۶ استان كشور زير 10ميليون 
تومان است، گفته بود: گزارش واقعي قيمت مسكن بزودي 
منتش��ر مي ش��ود. محمود محمودزاده درباره دليل عدم 
انتشار گزارش متوسط قيمت مس��كن از سوي وزارت راه 
و شهرس��ازي بيان كرد: بر اساس قولي كه داده ايم بزودي 
متوسط قيمت مسكن 2۹ استان كشور را اعالم خواهيم 
كرد. دو روز قبل )7 مهرماه ۹۹( براي اولين بار در ش��وراي 
عالي مسكن اين قيمت ها ارايه شد كه بسيار به صحت نزديك 
است و مي تواند قيمت واقعي مسكن را در كشور نشان دهد، 
به جاي اينكه متوسط قيمت مسكن يك شهر را - تهران - 
براي كشور مالك قرار دهيم. وي با بيان اينكه طي يكي دو 
روز آينده متوسط قيمت مسكن 2۹ استان كشور در سايت 
معاونت مسكن و ساختمان بارگذاري مي شود، افزود: اگر 
قيمت هاي درست و صحيح را اعالم كنيم در بازار مسكن 
راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر كنيم طبيعي است 
كه گمراه كننده خواهد بود، به عنوان نمونه در شهر تهران 
متوسط قيمت مسكن را بيست و چند ميليون تومان اعالم 
مي كنند، اما از نظر علمي وقتي از يك جامعه اي مي خواهيم 
آماري را استخراج كنيم بايد بخشي را كه قيمت غيرطبيعي 
دارد، خارج كنيم. اگر در تهران عدد منطقه يك را از متوسط 
قيمت مسكن خارج كنيم، متوسط قيمت مسكن پايتخت 
به 10 تا 1۵ ميليون تومان خواهد رسيد. محمودزاده گفت: 

بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در 7 استان كشور )در 
شهرهاي مركز استان( متوسط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني )طي مرداد ۹۹( زير ۵ ميليون تومان بوده است. 
در 1۹ استان متوسط قيمت مسكن زير 10 ميليون تومان، 
در 2 استان باالي 10 ميليون و زير 1۵ ميليون تومان و فقط 
در يك استان )شهر تهران( متوسط قيمت مسكن باالي 
20 ميليون تومان بوده است. معاون وزير راه و شهرسازي با 
تأكيد بر اينكه در 2۶ استان كشور متوسط قيمت مسكن زير 
10 ميليون تومان است، اضافه كرد: اگر براي اين استان ها 
متوسط گيري كنيم، متوس��ط قيمت مسكن كشور 24 
ميليون تومان نيست بلكه 10 تا 12 ميليون تومان خواهد 
بود. يكي از داليلي كه اعالم مي شد آمار مربوط به متوسط 
قيمت مسكن گمراه كننده است همين مورد بوده است، با 
انتشار متوسط قيمت مسكن واقعي در واقع شاهد شفافيت 
و ارايه دقيق اطالعات در بازار مسكن خواهيم بود. معاون 

وزير راه و شهرسازي با ابراز اينكه »نتوانستيم متوسط قيمت 
مسكن 2 استان را جمع آوري كنيم«، اظهار كرد: متوسط 
قيمت در اين دو استان نيز قطعاً زير ۵ ميليون تومان است. 
وقتي قيمت هاي واقعي اعالم مي شود روي همه چيز تأثير 
مثبتي مي گذارد. نمي توانيم قيمت مس��كن يك شهر را 
مالك كل كشور كنيم و همه بخواهند خودشان را با يك 
خط كش غيرواقعي مقايس��ه كنند. محمودزاده با تأكيد 
بر اينكه انتشار قيمت واقعي مسكن قطعًا تحولي ويژه در 
عملكرد بازار مسكن خواهد داشت، گفت: طي امروز و فردا 
متوسط قيمت مسكن مرداد ماه ۹۹ و بالفاصله متوسط 
قيمت مسكن شهريور 2۹ استان كشور منتشر مي شود. 
بر اساس اين گزارش، در فاصله دو ماه سپري شده از وعده 
معاون وزير راه و شهرس��ازي، خبرها حاكي از آن است كه 
اوايل هفته آينده وزارت راه و شهرسازي قيمت مسكن را به 

تفكيك استان هاي مختلف منتشر مي كند.

    تا ۵  سال هرچه خانه بسازيم زمين داريم
معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين اعالم كرد: به همه 
دستگاه ها و سازمان هاي دولتي در سراسر كشور اعالم شده 
كه زمين مورد نياز احداث مس��كن ملي بر اساس نياز پنج 
سال آينده كش��ور را تامين كنند. محمودزاده در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: فرآيند طرح اقدام ملي مسكن از ابتدا بر 
اساس شناسايي زمين صورت گرفت و مشكلي از اين بابت 
وجود ندارد. البته در مرحله سوم بعضي كساني كه به صورت 
پيامكي ثبت نام شدند در برخي شهرها به مشكل كمبود 
زمين برخورديم؛ زيرا مازاد بر ظرفيت ثبت نام شد. ما دو راه 
داشتيم يا آنها را حذف كنيم يا زمين تامين كنيم. وي افزود: 
طبق گفته وزير راه و شهرسازي، براي همه كساني كه ثبت 
نام كرده اند استان مورد نظر مكلف به تامين زمين است. اين 
تعداد حدود ۸000 نفر هستند كه عموما در شهرهاي تحت 
نظر بنياد مسكن نامنويسي شده اند. سازمان ملي زمين و 
مسكن كارهاي تامين زمين تعدادي را انجام داده و برخي ديگر 
در حال انجام است. به طور كلي بيشتر از آنچه بايد براي اقدام 
طرح ملي مسكن، زمين اختصاص يافته و مشكلي براي 400 
هزار واحد نداريم. معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه با دستگاه هاي دولتي براي احداث مسكن 
ملي گفت: مجموع تعداد واحدهايي كه بر اساس انعقاد تفاهم 
نامه با دستگاه هاي دولتي بايد ساخته شود مقداري بيش از 
400 هزار واحد است ولي چند تفاوت دارد؛ اوال دستگاه ها 
مكلفند خودشان زمين بياورند. بعضي كه زمين نداشتند ما 
اختصاص داديم. محمودزاده با اعالم اين خبر كه براي تامين 
زمين پنج سال آينده بخش مسكن برنامه ريزي كرده ايم افزود: 
وزير راه و شهرسازي به همه استان ها، سازمان ها و شركت هاي 
ذي ربط اعالم كرده كه تا پايان سال كار فشرده اي براي تامين 
زمين به منظور توليد مسكن پنج سال آينده كشور انجام 
دهند. يعني ما خيلي فرات��ر از عددهاي تامين زمين طرح 
400 هزار واحدي اقدام ملي مسكن داريم حركت مي كنيم 

و ان شاءاهلل نگراني از اين بابت وجود ندارد.



موض��وع راه اندازي پ��روژه ملي مانند ش��بكه ملي 
اطالعات و بود يا نبود آن در بيش از يك دهه گذشته 
هميش��ه از موضوعات داغ مورد بحث بوده اس��ت. 
اينكه باالخره ش��بكه ملي اطالعات به معني قطع 
اينترنت و كوتاه ش��دن دست كاربران داخل كشور 
از اينترنت بين المللي است يا راه اندازي اين شبكه 
ارتباطي به قطع اينترنت ندارد. عضو شوراي عالي 
فضاي مجازي در واكنش به باور هميشگي كاربران 
در م��ورد قطع اينترنت به دنبال راه اندازي ش��بكه 
ملي اطالعات اعالم كرد كه با قطع اينترنت مخالف 
اس��ت و اينترنت جزو الينفك شبكه ملي اطالعات 
است. رسول جليلي به عنوان يكي از منتقدان وزارت 
ارتباطات در مورد راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات 
مي گويد درس��ت است كه بخش هايي از اين شبكه 
راه اندازي ش��ده، اما اين ش��بكه از نظر تاب آوري با 
مش��كالت زيادي مواجه اس��ت. اين عضو حقيقي 
ش��وراي عالي فضاي مجازي همچنين با اش��اره به 
تهديد قطع اينترنت از طرف كشوري مانند آمريكا، 
گفت: ما بايد آمادگي داشته باشيم در صورت قطع 
اينترنت اگ��ر خدمات دهن��ده و خدمت گيرنده در 
داخل كشور هستند، مش��كلي براي شبكه و ارايه 

خدمت وجود نداشته باشد.
طرح ش��بكه ملي اطالعات در كش��ور از اواخر سال 
۱۳۸۴ مط��رح و مهم تري��ن دليل پياده س��ازي اين 
ش��بكه در آن سال  كاهش وابستگي به شبكه جهاني 
اينترنت اعالم شد؛ اما اساس شبكه ملي از سال ۱۳۹۲ 
در ش��وراي عالي فضاي مجازي بازتعريف ش��د. در 
سند »ضرورت تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات« 
تصويب شده در سال ۱۳۹۵ نيز آمده كه شبكه ملي 
اطالعات ب��ه عنوان زيرس��اخت ارتباطي كل فضاي 
مجازي، شبكه همه ش��بكه هاي كشور است. همان 
زمان شوراي عالي فضاي مجازي در تشريح خدمات 
پايه كاربردي ش��بكه ملي اطالعات، اين خدمات را 
بخش غير قابل اجتناب از اين شبكه دانست كه داراي 
جنبه راهب��ردي با مخاطب داخلي بااليي هس��تند. 
مرك��ز داده )ميزباني و ذخيره س��ازي(، خدمات نام 
و نش��ان گذاري، جويش��گر، رايانامه، پيام رسان هاي 
ارتباطي، هاب پيام و مراكز تبادل اطالعات و نيز اكثر 
خدمات رايانش ابري، از مهم ترين خدمات باكيفيت 
شبكه ملي اطالعات اعالم شدند. با وجود اين،  از زمان 
مطرح  شدن شبكه ملي اطالعات در كشور، اين نگراني 
در ميان كاربران اينترنتي ايجاد شده كه شبكه ملي، 
پيش زمينه اي براي قطع اينترنت خواهد بود، هرچند 
اين شائبه بارها از سوي مسووالن در كشور  رد شده 
است. در اين راستا رس��ول جليلي، استاد دانشگاه و 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي، با اشاره به اقدامات 
انجام شده درباره شبكه ملي اطالعات در بخش هاي 
زيرساختي و ارتباطي، به تمركز بر اليه خدمات و ارايه 
خدمات تاكيد كرده و از متوليان اين حوزه ها خواست 

به وظايف خود در اين بخش ها عمل كنند.

   شبكه ملي اطالعات از اينترنت
 مستقل نيست

رس��ول جليلي در پاسخ به س��والي درباره وضعيت 
حال حاضر شبكه ملي اطالعات، با بيان اينكه شبكه 
ملي اطالعات نگاش��تي از شبكه جهاني اينترنت بر 
جغرافياي ايران اس��ت، گفت: شبكه ملي اطالعات 
در طول شبكه جهاني اينترنت در ايران است و اين 
طور نيست كه شبكه ملي اطالعات چيزي مستقل از 
شبكه اينترنت باشد. وي با اشاره به بحث استقالل در 
شبكه ملي اطالعات، افزود: بحث استقالل در اسناد 
باالدستي به معني حكمراني و مديريت و اينكه كدام 

قوانين كشور در اين بستر اعمال مي شود.
 عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي به سند ابالغي 
مهرماه امسال اشاره كرد و گفت: بر اساس اين سند 
ش��بكه ملي اطالعات در مدل مفهومي چند اليه از 
اليه هاي ارتباطات، فناوري اطالعات، خدمات پايه 
و دو اليه بااليي آن خدمات عمومي و محتوا تشكيل 
شده كه سه اليه ابتدايي از اركان اصلي شبكه ملي 
اطالعات است. وضعيت ما در اليه ارتباطات از اليه 
فناوري اطالعات بهتر است و اين اليه نيز وضعيت 
بهت��ري از اليه خدم��ات پايه دارد ام��ا در اين اليه 

وضعيت مناسبي نداريم.

   مش�كالت ش�اد را به اش�تباه از شبكه ملي 
اطالعات مي دانند

اين استاد دانش��گاه با بيان اينكه هم اكنون تقريبا 

تمام م��ردم اي��ران كاربر فضاي مجازي هس��تند، 
تصري��ح كرد: به دلي��ل اينكه م��ردم از طريق اليه 
خدم��ات و محتوا از امكانات اين ش��بكه اس��تفاده 
مي كنند اگر در اين اليه مانند برنامه شاد مشكالتي 
وجود داشته باش��د به اش��تباه آن را از زيرساخت 
شبكه ملي اطالعات مي بينند. جليلي با بيان اينكه 
وزارت ارتباطات در حوزه ارتباطات به نمايندگي از 
دولت سرمايه گذاري مناسبي داشته و دارد، تصريح 
ك��رد: در اين ح��وزه وضعيت مطلوب��ي داريم اما با 
توقعات و انتظارات م��ردم فاصله دارد كه البته اين 
فاصله هميش��ه باقي مي ماند. بخش خصوصي نيز 
به داليل مختلف سرمايه گذاري مناسبي نداشته و 
شتاب باالي فناوري و افزايش انتظارات مردم باعث 
افزايش شكاف بين توقعات و آنچه داريم شده است. 

   دولت براي سرمايه گذاري در پيام رسان ها 
انگيزه كافي ايجاد نكرده است

وي به وضعيت نامناسب خدمات پايه فضاي مجازي 
اش��اره كرد و گفت: در حوزه شبكه هاي اجتماعي، 
پيام رس��ان ها و جويش��گر در چند س��ال گذشته 
اقدامات مختصري انجام ش��د ام��ا دولت بايد براي 
ايجاد انگيزه و توجيه اقتصادي سرمايه گذاري كند 
يا شرايطي را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي 
فراهم كند ك��ه البته در بخش هاي��ي اين حمايت 
انجام شده اس��ت.در حوزه پيام رسان هاي داخلي 
بايد خدماتي در نظر گرفته ش��ود تا براي صاحبان 
اين پيام رس��ان ها صرفه اقتصادي داش��ته باشد تا 
بتوانند برنامه اي براي پنج سال خود داشته باشند. 
اينكه در اين حوزه س��رمايه گذاري نشده مي تواند 
داليل مختلفي داشته باش��د از جمله اينكه دولت 
انگي��زه الزم براي بخش خصوص��ي ايجاد نكرده تا 
آنها روي خدمات پايه اي شبكه ملي اطالعات مانند 
جست وجوگر، سيس��تم عامل سرمايه گذاري كند. 
البته ايجاد اين انگيزه در حوزه هايي مانند نقش��ه و 
مسيرياب اتفاق افتاده و در اين زمينه سرويس هاي 
خوبي  داريم اما در بخشي مانند پيام رسان اين اتفاق 
نيفتاده است.  او با اشاره به مشكالت پيام رسان هاي 
داخلي گف��ت: گاهي فكر مي كنم پيام رس��ان هاي 
فعال داخلي با چه توجيه اقتصادي در حال كار در 
اين بازار هستند. اصل اين است كه خدمات مناسبي 
روي اين پيام رس��ان ها تعريف ش��ود تا فعاليتشان 

توجيه داشته باشد اما اين اتفاق نيفتاده است.

   نبايد با قط�ع اينترنت، مش�كلي در ارايه 
خدمت ايجاد شود

اين عضو حقيقي ش��وراي عالي فض��اي مجازي با 
اش��اره به تهديد قط��ع اينترنت از طرف كش��وري 
مانند آمريكا، تصريح كرد: ما بايد آمادگي داش��ته 
باشيم در صورت قطع اينترنت اگر خدمات دهنده 
و خدمت گيرنده در داخل كش��ور هستند، مشكلي 
براي ش��بكه و ارايه خدمت وجود نداش��ته باش��د. 
جليلي به وظيف��ه ديگر بخش ها در حوزه ش��بكه 
ملي اطالعات اش��اره كرد و اف��زود: به طور مثال در 

حوزه محتوا صدا و س��يما كه مس��ووليت صوت و 
تصوير فراگير را بر عهده گرفته، اگر امروز در دوران 
كرون��ا مردم به ان��دازه كافي س��رگرمي در اختيار 
ندارند و محتواي ناهنجار خارجي را استفاده كنند 
اشكال از صدا و سيما اس��ت. وي به وضعيت مبهم 
تنظيم گري خدمات نوين اشاره كرد و گفت: در حال 
حاضر مشخص نيست تنظيم گري خدمات نوين بر 
عهده چه بخش��ي است و نياز به تعاملي بين وزارت 
ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي و شوراي عالي 
فضاي مجازي براي تعيين تكليف اين حوزه وجود 
دارد. اين عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با 
اشاره به تالش وزارت ارتباطات براي ارايه سرويس 
بهتر در برنامه ش��اد، گفت: وزارت ارتباطات زمينه 
ارايه خدمات به جمعيت ۱۰ ميليوني را فراهم كرده 
اس��ت و من قبل از گاليه از وزارت ارتباطات در اين 
حوزه از مركز ملي فضاي مجازي گاليه كردم، زيرا 
اين مرك��ز بايد هماهنگي بي��ن متوليان اين حوزه 
را ب��راي ارايه خدم��ت بهتر فراهم كن��د. خيلي از 
دانش آموزان در دورترين نقاط كشور مي خواهند از 
خدمات شاد بهره مند شوند اما به محض اختالل در 
اين برنامه از پيام رس��ان خارجي استفاده مي كنند 
كه اين بسيار خطرناك است. جليلي با اشاره به رشد 
فناوري، نياز مردم، كرونا و رقباي سخت، تاكيد كرد: 
اين م��وارد در كنار هم، عرصه را ب��راي ما در حوزه 

فضاي مجازي سخت كرده است.

   امنيت و  تاب آوري ش�بكه ملي اطالعات 
مهم است

وي انتقاده��ا در اين حوزه را وارد دانس��ت و افزود: 
امنيت و  تاب آوري ش��بكه ملي اطالعات به عنوان 
يك ش��بكه حياتي بس��يار مهم اس��ت و اينكه در 
تجهيزات زيرساخت اين شبكه تجهيزات آمريكايي 
داريم يعني  تاب آوري مناس��بي ندارد البته وظيفه 
وزارت ارتباطات هم احياي صنعت داخلي نيس��ت 
و اين مساله مش��ترك همه كشور است. اين استاد 
دانشگاه صنعتي شريف، وضعيت خريد الكترونيكي 
كاال، توليد اپليكيش��ن ها و مسيرياب ها را در كشور 
مناس��ب ارزيابي كرد و گفت: ص��ادرات و واردات 
پهناي باند به نس��بت توليد در كشور در مقايسه با 
كشوري مانند كره جنوبي وضعيت مناسبي ندارد. 
وي درباره فعاليت ش��بكه هاي اجتماعي خارجي، 
افزود: اين ش��بكه ها بر اس��اس مصوبات س��ال ۹۶ 
مي توانند با دريافت مجوز در كش��ور فعاليت كنند. 
جليلي ب��ه عنوان يك عضو حقيقي ش��وراي عالي 
فضاي مج��ازي با اع��الم اينكه م��ا ۱۰۰ درصد با 
قطع اينترنت مخالفي��م، تصريح كرد: هيچ كس در 
جمهوري اسالمي فقط قائل به شبكه ملي اطالعات 
نيست و ما همه نياز به اينترنتي بسيار خوب داريم 
و همين طور كه لحظه اي قطع��ي برق زندگي ما را 
دچار اختالل و تاريك��ي مي كند، ما اينترنت بدون 
قطعي را ب��ه عنوان يك��ي از خدمات ش��بكه ملي 
اطالعات در تمام نقاط جغرافيايي كشور نياز داريم 

و واجب است.
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خطر تكرار  وابستگي به نفت
 در چني��ن ش��رايطي مديري��ت دخ��ل و خرج 
دولت از طريق منابعي تامين مي شود كه پايدار 
و طوالني م��دت هس��تند و از اي��ن رو اتفاق��ات 
كوتاه مدت، مديري��ت اقتصادي جامعه را تهديد 
نمي كند. در ايران اما شرايط همواره متفاوت بوده 
است. دولت هاي مختلف با وجود شعارهايي كه در 
تمامي سال هاي گذشته وجود داشته، وابستگي 
دولت به پول نفت، بخش مهمي از منابع بودجه 
را ب��ه وج��ود آورده و همين امر آس��يب پذيري 
اقتصاد كشور را افزايش داده است. به اين ترتيب 
كه هرگاه ب��ه داليل مختلف، قيمت جهاني نفت 
كاهش پيدا كرده ي��ا دولت هاي خارجي فروش 
نفت اي��ران تحريم و محدود كرده اند، فش��اري 
جدي بر بودجه و اقتصاد ايران وارد ش��ده است 
كه نمونه آن را در وضعيت اقتصادي كشور در دو 
سال گذشته نشان داده است. با وجود فشاري كه 
در س��ال هاي اخير وجود داشته، تحريم ها باعث 
ش��دند دولت سرانجام مجبور ش��ود اتكاي خود 
به درآمده��اي نفتي را كاهش ده��د و عمال در 
دو سال گذشته، كش��ور بدون درآمد نفتي اداره 
شده اس��ت كه در نوع خود يك دستاورد مهم به 

شمار مي رود.
اينكه ايران يك ثروت خدادادي دارد كه مي تواند 
در پيگيري برخي اه��داف كالن اقتصادي مورد 
اس��تفاده قرار بگيرد بر كس��ي پوش��يده نيست 
اما اينكه اين پول چگونه مورد اس��تفاده باش��د، 
سوال مهم و اساسي در نظام بودجه ريزي كشور 
اس��ت. اگر ما بتواني��م پول حاص��ل از نفت را به 
س��رمايه گذاري در امور زيرس��اختي و عمراني 
اختصاص دهيم، در س��ال هاي آينده حركت به 
س��مت اهداف كالن، افزايش رش��د اقتصادي و 
بهبود توليد فراهم مي شود و از سوي ديگر، فشار 
بر اقتصاد ملي نيز به دليل تحريم ها كاهش پيدا 

مي كند.
در رابطه با آنچه در اليحه بودجه سال آينده ديده 
مي ش��ود دو ابهام جدي وجود دارد. نخست انكه 
مسير لغو تحريم ها و بازگش��ت امريكا به برجام 
ابهام ها و ام��ا و اگرهاي جدي دارد و مش��خص 
نيست در ماه هاي آينده چه سرنوشتي در انتظار 
آن خواهد بود. ب��ا اين وجود حتي اگر فرض را بر 
اين بگذاريم كه امكان فروش نفت وجود خواهد 
داش��ت، ديگر نبايد اشتباهات سال هاي گذشته 
را تكرار كرد و در ش��رايطي كه دولت توانسته در 
سال هاي اخير كشور را بدون نفت اداره كند، اين 
يك خطر جدي خواهد بود كه ما بار ديگر به نفت 

وابسته شويم.
مي��زان درآمدهاي پيش بيني ش��ده براي نفت، 
بخ��ش مهمي از منابع عمومي بودجه را ش��امل 
مي ش��ود و از اين رو بايد اميد داشت با همكاري 
مجلس و دولت، طرحي ارايه ش��ود كه وابستگي 
مس��تقيم به نفت كنار گذاش��ته ش��ود و اگر بنا 
باشد با كم ش��دن تحريم ها، بار ديگر دسترسي 
به درآمدهاي نفتي ممكن ش��ود، بايد برنامه اي 
تعبيه شود كه اين پول با بودجه عمومي ارتباط 
مس��تقيم نداش��ته باش��د و در قالب يك برنامه 
بلندم��دت، منابع نفتي ب��ه حوزه هاي عمراني و 

زيرساختي تزريق شوند.

ارسال بيش از ۱۱ ميليارد پيام 
در شبكه شاد

ايرنا| شبكه شاد با توجه به نياز به آموزش دانش آموزان 
در دوران تعطيلي مدارس به فرصتي تبديل شده تا روزانه 
پيام  هاي آموزشي و پرورشي در ميان اهالي نظام تعليم 
و تربيت رد و بدل شود، به طوري كه از ابتداي تاسيس 
شاد تاكنون بيش از ۱۱ ميليارد پيام در آن ارسال شده 
است. آموزش دانش آموزان پس از شيوع ويروس كرونا 
از اسفند سال ۹۸ تاكنون بيشتر به صورت مجازي و در 
بستر شبكه شاد تداوم داشته است. هرچند كه بسياري 
از دانش آموزان در نقاط س��فيد كشور به دليل شيوع 
ويروس كرونا مي توانند از آموزش حضوري برخوردار 
باشند اما عده زيادي از دانش آموزان در شهرهاي بزرگ 
با توجه به لزوم جلوگيري از تجمعات انساني ناگزير بايد 
در فضاي مجازي به تحصيل خود را ادامه دهند. كوچ از 
فضاي فيزيكي مدرسه و آموزش سنتي به فضاي مجازي 
هر چند كه در ماه هاي اول با دشواري هايي همراه بود اما 
در نهايت استفاده از اين روش آموزشي با رفع مشكالت 
عمده فني شبكه شاد براي بيشتر دانش آموزان ممكن 
شد. شبكه آموزشي شاد با فراهم كردن محيطي ايمن و 
آموزشي و پرورشي در فضاي مجازي به عنوان مدرسه 
همراه دانش آموزان به دستور محسن حاجي ميرزايي 
وزير آموزش و پرورش يك ماه پس از شيوع ويروس كرونا 
در كش��ور يعني در فروردين ۹۹ راه اندازي شد. وزارت 
آموزش و پرورش از هم��ان روزهاي ابتدايي تعطيلي 
با شعار »آموزش تعطيل نيس��ت« آموزش از راه دور را 
دستور كار قرار داد. اين وزارتخانه با كمك نهادهايي مانند 
صدا و سيما و وزارت ارتباطات و همچنين فعاليت معلمان 
شروع به آزمودن روش هاي مختلف كرد. دانش آموزان 
در روش ه��اي مختلف تعيين ش��ده به ويژه مدرس��ه 
تلويزيوني با خالءهاي آموزشي بسياري از جمله تعامل 
نداشتن معلم و دانش آموز و كمبود زمان تدريس روبرو 
بودند اما شبكه دانش آموزي شاد توانست اين مشكالت 
را تا حد ممكن حل كند و در نهايت هم با توجه به نظارت 
بر اين محتواي رد و بدل شده در اين شبكه، دانش آموزان 
را از آسيب  هاي موجود در فضاي مجازي دور نگه مي دارد. 
اكنون پس از گذشت هفت ماه از فعاليت شبكه شاد تمام 
معاونت هاي آموزش و پرورش كانال اختصاصي خود را 
راه اندازي كرده اند و مطالب م��ورد نياز دانش آموزان را 
روزانه ارايه مي كنند. تاكنون بيش از ۱۱ ميليارد پيام و 
۱.۴ ميليارد فايل در شاد ارسال شده است. بر اساس آمار 
وزارت آم��وزش و پرورش، در حال حاضر ۱۲ ميليون و 
۳۵۷ دانش آموز، ۷۱۵ هزار و ۶۴ معلم و ۱۱۲ هزار و ۵۷۶ 
مدير در شبكه شاد مشغول فعاليت هستند. همچنين 
از يك هفته گذش��ته، بيش��ترين فعالي��ت مربوط به 
دانش آموزان استان هاي قم ۸۳.۹ درصد، استان مركزي 
۸۳ درصد و كرمانشاه ۷۹.۶ درصد و كمترين فعاليت 
مربوط به اس��تان هاي هرمزگان ۴۷.۸ درصد، فارس 
۴۷.۶ درصد و سيستان و بلوچستان ۲۹.۲ درصد است.

    شاد پاسخي مهم به يك نياز بومي
وزير آموزش و پرورش ش��بكه ش��اد را پاس��خ بومي به 
يك نياز اساس��ي و مه��م مي داند كه هم��ه معلمان را 
پوشش مي دهد. حاجي ميرزايي در اين باره گفته است: 
»سامانه شاد اكنون به بزرگ ترين ارايه كننده خدمت 
در كشور تبديل شده كه بيش از ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار 
دانش آموز و همه معلمان و مديران را پوشش مي دهد.

عموم فرهنگيان و دانش آموزان مي دانند ش��بكه شاد 
پاسخي به يك نياز جدي بود كه از همان روزهاي ابتدايي 
شيوع كرونا اجراي آن آغاز شد و تاكنون در جهت بهبود 
ظرفيت هاي شاد اقدام شده و سرورها نيز در حال افزايش 
است.مشكل اصلي شاد در حال حاضر موضوع انتقال و 
دريافت اطالعات در برخي از ساعات روز است كه با توزيع 
ساعات درسي در طول هفته و روز، مجموعه همراه اول 
 نيز براي تقويت زيرساخت ها تالش مي كنند.« همچنين 
محمد جواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات با بيان اينكه اينترنت شبكه شاد رايگان است، 
گفته بود: »دسترسي نداشتن به اين شبكه به دليل مسائل 
فني بوده كه با اضافه كردن سرورهاي جديد در حال رفع 
شدن است.« سيد حسن الحسيني، مشاور وزير آموزش 
و پرورش و مسوول شبكه آموزشي شاد هم به ايرنا گفت: 
»آموزش معلمان براي استفاده از تمام ظرفيت شاد براي 
كار آموزش آنها مهم است؛ چرا كه پيش بيني مي شود 
در آذر ماه حجم ترافيك به دو برابر وضع موجود برسد. 
بنابراين معلمان بايد بتوانند با تمام ظرفيت  هاي توسعه اي 
شاد و فضاي مجازي آشنا شوند تا كار آنها با سهولت پيش 
رود.« مشاور وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: »در 
حال حاضر ۱۲ ميليون و ۱۳۵ هزار دانش آموز در شبكه 
شاد ثبت شده اند كه از اين ميان، تعداد دانش آموزان فعال 
كه در زماني حداقل پنج ساعت در هفته به آپلود، دانلود 
و شركت در كالس درس مشغولند، به عددي باالي ۱۰ 
ميليون نفر رسيده است.« وي افزود: »همچنين بيش 
از ۷۰۰ هزار معلم تاكنون در ش��بكه شاد احراز هويت 
شده اند و حدود يك و نيم ميليارد فايل و ۶ ميليارد و ۳۴۵ 
ميليون پيام در اين بستر جابه جا شده است.« مسوول 
شبكه آموزشي شاد در ادامه درباره برخي مشكالت اين 
سامانه هنگام استفاده كاربران از جلمه كندي سرعت 
اينترنت اظهار كرد: »سرعت اين سامانه با توجه به حجم 
اينترنت مصرفي شبكه شاد به حدود ۳۳۰ گيگابايت در 
ثانيه رسيده كه ركورد خوبي براي بزرگ ترين اپليكيشن 
داخلي است.« مسوول شبكه آموزشي شاد همچنين 
درباره مش��كل برخي از معلمان در ورود به شبكه شاد 
در س��ال تحصيلي جديد به دلي��ل جابه جايي كالس 
يا مدرس��ه گفت: »تقريبا مي توان ادع��ا كرد كه معلم 
بالتكليف براي ورود و فعاليت در شبكه شاد نداريم. هر 
كس از سامانه يا گروه كالسي خود خارج شده يا به هر 
دليلي نمي تواند وارد شود، بايد با شماره تماس ۴۳۰۸۱ 
تماس بگيرد.« الحسيني افزود: »حدود ۳۰۰ نفر به عنوان 
پشتيبان پاسخگوي تمام كاربران شبكه شاد هستند و 
بايد مش��كالت فني آنها را رفع كنند.« وي عنوان كرد: 
»همچنين كاربران شاد در صورت بروز مشكالت فني 
مي توانند با فناوري  هاي اطالعات منطقه و استان ارتباط 
برقرار كرده تا آنها در جهت رفع اشكاالت شبكه شاد برآيند 

و مشكالت آنها را به صورت موردي حل كنند.«

قطع اينترنت مانند اين است كه برق را قطع كنيم و در تاريكي قرار بگيريم

لزوم آمادگي درشرايط قطع اينترنت از خارج
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فاطمه كاظمي|
 مجلس و دولت به دنبال ساماندهي صنعت و بازار 
خودرو. مجلس به دنبال آزادسازي مشروط واردات 
خودرو اس�ت، اما وزارت صمت به دنبال حمايت از 
خودروسازان براي توليد خودروهاي با كيفيت تر اما 
در عين حال شكستن انحصار است. البته انتقاداتي 
به هر دو شيوه وارد است. برخي واردات را در قبال 
صادرات خودرو روش درستي نمي دانند؛ در مقابل 
برخي هم مخالف حمايت بي قيد و ش�رط دولت از 
خودروهاي بي كيفيت توليد داخل آن هم با قيمت 
باال هستند. اما راه حل چيست؟ براي سامان دادن 
به صنعت و بازار خود چه نسخه  اي بايد تجويز كرد؟ 
منصور معظمي مديرعامل سابق سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران )ايدرو(، در گفت وگو با »تعادل« 
ضمن انتقاد از طرح خودروي�ي مجلس، واگذاري 
واردات خودرو به خودروسازان را در قبال صادرات 
اقدامي نادرس�ت و يك تكليف تحميلي مي داندو 
معتقد است واردات خودرو بايد به افراد خبره واگذار 
شود. او در عين حال، دليل انحصار در بازار خودرو را 
حمايت هاي دولت نمي داند، بلكه نبود شركت هاي 
خودروس�از با مقياس بزرگ را دليل اصلي معرفي 
مي كند. معظمي در گفت وگوي خود با ما يك نسخه 
۴ بندي براي س�امان دادن به صنعت خودرو ارايه 
مي دهد كه شامل »ائتالف قطعه سازان و تقويت آنها، 
ارايه يك برنامه منسجم ابالغي از سوي دولت براي 
صنعت خودرو، مشاركت خودروسازان با برندهاي 
مطرح خارجي واينكه دولت در حوزه خودرو فقط 
سياست گذار و ناظر باشد و به بخش مديريت ورود 
نكند«، است. مديرعامل سابق ايدرو، همچنين شرط 
بازگشت ش�ركاي خارجي كه پس از اعمال دوباره 
تحريم ها بازار ايران را ترك كردند، »سرمايه گذاري 
مش�ترك« مي داند. به عبارتي ديگر، اگر شركت 
خارجي در بازار ايران سرمايه گذاري كرد، مي تواند 
سهمي از بازار داشته باشد؛ در غير اين صورت نبايد 
اين بازار بس�يار خوب را فقط به واردات اختصاص 

دهيم. مشرح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

  جناب معظمي اخيرا مجلس طرحي را در دستور كار 
خود قرار داده است كه براساس آن واردات خودرو 
به چهار روش از طريق ارز متقاضي، واردات در قبال 
صادرات نفت از سوي افراد غيرحقوقي غيردولتي، 
همچنين واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه، 
امكان پذير است؛ البته انتقادات زيادي به اين طرح 

مجلس وارد شد؛ نظرتان دراين باره چيست؟ 
نفس آزادسازي خودرو كار درستي است و به نوعي خدمت 
به مصرف كننده است. يعني مصرف كننده اختيار دارد كه 
بتواند خودرويي كه به آن نياز دارد را خريداري و سوار شود. 
اما نكته اي كه بايد به آن توجه شود، تعيين يك چارچوب 
مشخص از سمت وزارتخانه صمت براي واردات است تا در 
آينده شاهد واردات بي رويه انواع و اقسام خودروها نباشيم؛ 
بنابراين بايد دستورالعملي تنظيم ش��ود كه خودروهاي 
وارداتي، خودروهاي روز دنيا باشند، حتي المقدور از سوخت 
فسيلي استفاده نكنند و مطابق با تكنوژي روز دنيا باشند. 
عالوه بر اين واردكننده بايد مطلع باشد كه دولت چه سياستي 
را دنبال مي كند. نكته ديگري وجود دارد و آن اين موضوع 
است كه اگر واردات را به عنوان يك حرفه بپذيريم، بايد اجازه 
دهيم تا كار واردات را افراد خبره انجام دهند. من معتقدم كه 
خودروساز نبايد واردكننده باشد. خودرو ساز وظيفه ساخت 
خودرو با كيفيت و ايجاد رضايتمندي براي مشتري را برعهده 
دارد. خودروساز حتي اگر واردكننده هم بشود يعني وظيفه اي 
خارج از مس��ووليتش به او محول شده است. بنابراين من 

معتقدم اين كار بايد به افراد خبره واگذار شود. 

 البته اخير ا و زير صمت نيز در اظهاراتي عنوان 
كردند ك�ه اولويت و هدف م�ا حمايت از توليد 
داخل است؛ آيا واردات خودرو با توليد خودرو 

منافاتي دارد؟ 
بن��ا بر گفته هاي قبلي آقاي وزير و تا جايي كه بنده مطلع 
هستم، وزير صمت موافق با واردات خودرو بودند. واردات 
خودرو در واقع كمكي به مصرف كننده است و اين موضوع به 
هيچ عنوان در تضاد با حداكثر استفاده از توانمندي داخلي و 
ساخت داخلي نيست. استفاده از توان داخلي و ساخت داخل 
يك شرط الزم و يك اصل بديهي است. مگر مي توان گفت 
در حالي كه توان، فرصت و امكان بهره بري از توليد داخل را 
در كشور داريم، از آن استفاده نكنيم. به نظر من هر كسي 
اين كار را بكند، جفا كرده است. بنابراين واردات خودرو در 
راستاي كمك به مصرف كننده است و احتماال نظر آقاي 
وزير اين گونه بوده مادامي كه ش��ما خ��ودروي روز را وارد 
مي كنيد اين كمكي است براي اينكه خودروسازان داخلي 
هم به س��مت توليد خودرويي حركت كنند كه به لحاظ 
تكنولوژي، رفاه و نياز مصرف كننده شرايط بهتر، راحت تر و 

قيمت هاي منطقي تري داشته باشد.
   اينكه به بهانه حمايت از توليد داخل، درهاي 
واردات را ببندي�م و انحص�ار را دراختيار چند 
خودروساز قرار بدهيم وآنها هم هر خودرويي 
با هر كيفيتي توليد كردند، ساز وكار وسياست 

درستي است؟
ما در كشور دو خودروس��از در مقياس بزرگ داريم. در واقع 
خودروساز ديگري نداريم؛ يعني اگر خودروساز ديگري هم 
در اندازه و ظرفيت اين خودروس��ازها وجود داشت، به طور 
قطع به يقين آنها هم خودرو توليد مي كردند. كمااينكه االن 
شركت هاي خصوصي اي هستند كه در اين شرايط توليد 
مي كنند اما تيراژ توليد آنها بسيار كم است. به هر حال اين 
دو خودروساز دولتي بودند و دولت از آنها حمايت هاي زيادي 
كرده  و سال هاي طوالني است كه اينها در بازار هستند و توليد 
مي كنند. اگر االن چنين ش��رايطي وجود دارد به اين دليل 
نيست كه دولت بخواهد اين دو شركت انحصار داشته باشند 

بلكه به اين علت كه شركت خودروسازي ديگري نداريم.  
   اگر ش�ركت خودروس�از ديگ�ري در بخش 
خصوصي با همان مقياس اقدام به توليد و ورود 

به بازار كند. آيا دولت ب�ه همان ميزان حمايت 
مي كند؟ 

به نظر م��ن دليلي براي حماي��ت نكردن وج��ود ندارد. 
شركت هاي بخش خصوصي ما هيچ كدام از نظر اندازه و 
ظرفيت در حد خودروسازهاي فعلي نيستند. بايد تالش 
بكنيم و كمك بشود كه شركت هاي با مقياس كوچك نيز 
در راستاي افزايش مقياس توليد خود گام بردارند، تا بتوانند 
در آينده حجم قابل توجهي از بازار را در اختيار داشته باشند. 
   به هر حال صنعت خودروسازي ما در وضعيت 
ايده آل يا حتي خوبي نيست؛ پيشنهادتان براي 
س�امان دادن به اين صنع�ت مهم وپرمتقاضي 

چيست؟
در رابطه با ساخت داخلي در كشور سه نكته وجود دارد. نكته 
اول اين موضوع است كه ما ظرفيت خوبي در قطعه سازان 
خود داريم اما اين ظرفيت موجود در قطعه سازي به گونه اي 
نيست كه بتواند تمام نيازها را تامين كند. به عنوان نكته دوم 
مي توان به اين مساله اش��اره كرد كه قطعه سازان بسياري 
اوقات در جهت تقويت خودشان و ديگر قطعه سازان حركت 
نمي كنند. آخرين نكته در اين خصوص تعداد بسيار قابل 
توجهي از قطعه س��ازان اس��ت كه مقياس پاييني از نظر 
توليد دارند و لذا قيمت تمام شده آنها باال است. به نظر من 
قطعه سازان بايد با هم ائتالف بكنند و تبديل به قطعه سازان 
بزرگ ش��وند كه بتوانند رقابت كنند و امكان دسترسي به 
تكنولوژي روز را پيدا كنند كه به طبع قيمت تمام شده آنها 
نيزكاهش پيدا مي كند. بنابراين به نظر من اولين راهكار براي 
ساماندهي وضعيت فعلي صنعت خودرو تقويت قطعه سازي 
است. به عنوان راهكار دوم دولت بايد در رابطه با خودرو يك 
برنامه منسجم ابالغي داشته باشد. چنين برنامه هايي وجود 
دارد، اما ابالغي نيس��ت. راهكار سوم از نظر من، مشاركت 
خودروسازان با صاحبان برندهاي موفق در دنيا است. اين 
مشاركت به تقويت خودروسازان بسيار كمك مي كند. به 
عنوان راهكار چهارم مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه 
دولت بايد در حوزه خودرو فقط سياست گذار و ناظر باشد و 
اگر شركت هاي دولتي و خصولتي در خودروسازي ها سهامدار 
هستند به هيچ عنوان نبايد به بخش مديريت ورود كنند. به 
نظر من با اين راهكارها امكان ايجاد وضعيت مطلوب وجود 
دارد، اما همواره بايد به ياد داش��ته باشيم كه ما در صنعت 

خودرو داراي ظرفيت بسيار خوبي هستيم و بايد كاري كنيم 
كه اين ظرفيت موجود هم افزايي كن��د. اين هم افزايي در 
صنعت خودرو كمتر صورت مي گيرد و به نظر من اگر وزارت 
صنعت، معدن وتجارت كه متولي است و مسووليت اين كار 
را بر عهده دارد، در اين راستا در قالب يك مدل عمل كند يقينا 

ما شاهد توسعه هر چه بيشتر صنعت خودرو خواهيم بود.
 مش�اركت درتوليد يا اينكه بازار كشور را در 

اختيارشان قرار دهيم؟
 من به هيچ وجه نمي گويم كه ب��ازار خودمان را در اختيار 
كش��ورهاي ديگر قرار بدهيم بلكه مي گويم كه از طريق 
مشاركت با صاحبان برند مي توانيم توليدات خوبي داشته 
باشيم و محصوالتمان را وارد بازارهاي بين المللي كنيم. اما 
با توجه به شرايط موجود اين امر امكان پذير نيست. اما اگر 
زماني شرايط مشاركت با صاحبان برند ايجاد شود، امكان 
دسترس��ي به تكنولوژي، بازارهاي هدف و شبكه توزيع 
صاحبان برند فراهم مي شود كه تحقق اين مشاركت يقينا 

به صالح مصرف كننده است. 
 جناب معظمي چنانچه گشايش�ي سياسي و 
اقتصادي در كشور حاصل شود و شركاي خارجي 
كه در زمان تحريم كشور را ترك كردند، بخواهند 
برگردن�د، برخورد ما بايد چگونه باش�د؛ يعني 
در صورت فراهم شدن ش�رايط براي بازگشت 
شركت  هاي خودرويي خارجي به ايران بايد به 

آنها اعتماد كرد؟
شركت هاي خارجي به شدت به دنبال ورود به بازار ايران 
هس��تند، اما من معتقدم كه بايد براي آمدن شركت هاي 
خارجي در بازار ايران شرط گذاشته شود. مهم ترين شرط 
اين است كه شركت خارجي مي تواند وارد بازار ايران شود 
در صورتي كه سرمايه گذاري كند. اگر شركت خارجي در 
بازار سرمايه گذاري كرد مي تواند سهم بازار نيز داشته باشد 
در غير اين صورت نبايد اين بازار بس��يار خوب را فقط به 
واردات اختصاص دهيم. يعني اگر تنها واردكننده باشيم، 
شركت هاي خارجي محصوالت خود را مي فروشند، ولي 
ما چيزي به دس��ت نمي آوريم. اما اگر ورود ش��ركت هاي 
خارجي با سرمايه گذاري همراه باشد، مي توانيم به بسياري از 
اهداف خود برسيم. براي شركت هاي خارجي بايد به شرط 

سرمايه گذاري اجازه حضور در بازار داده شود. 

اخبارمهم

ويژه
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درخواست براي توقف فوري 
صادرات ميوه

ايرنا| معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران 
گفت: اكنون صادرات ميوه در كشور به شدت افزايش يافته 
است، باغداران از ترس سرمازدگي و يخ زدگي به صورت 
زودهنگام محصوالت باغي را از سطح درختان برداشت 
مي كنند. وي يادآورشد: از سوي ديگر مباشران و دالالن و 
هر كسي كه مي تواند ميوه را پاي درخت خريداري مي كند 
تا بتواند وارد عرصه صادرات شود و همين موضوع منجر به 
افزايش قيمت اين محصول در بازار شده است. عسگري 
گفت: از سويي بخش��ي از ميوه برداشت شده و صادرات 
كماكان در حد بسيار بااليي ادامه دارد و ميوه از كشور خارج 
مي شود و اين نگراني را ايجاد مي كند كه ميوه تا شب عيد 
گرانتر شود. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران 
خاطرنشان كرد: جهاد كشاورزي بايد در زمينه صادرات 
ميوه ورود و تجديد نظر كند و اگر خواست سياست هاي 
تنظيم بازار كش��ور را مد نظر قرار دهد. وي با بيان اينكه 
هر ساله دولت به مناسبت ش��ب عيد، ميوه مورد نياز را 
خريداري و ذخيره س��ازي مي كرد، اظهارداشت: اكنون 
بحث ما اين است كه ذخيره س��ازي در اين زمان سودي 
ندارد. دولت براي خريد ميوه انبوه براي ذخيره سازي، بايد 
يارانه سنگيني پرداخت كند و خود همين اتفاق نيز باعث 
مي شود، قيمت ميوه بار ديگر از هم اكنون افزايش يابد و 
خودش نگراني ايجاد مي كند. اين مقام مسوول ادامه داد: از 
سوي ديگر همچنان درهاي صادرات اين محصول باز است 
و تا زماني كه اين روند ادامه دارد كسي اقدام به ذخيره سازي 
نمي كند و بدون شك بايد با قيد فوريت در روند صادرات 
ميوه تجديد نظر انجام گيرد. وي تصريح كرد: اگر اين اقدام 
به فوريت انجام نشود، براي شب عيد با قيمت ميوه گزافي 
مواجه خواهيم بود و آن زمان نمي توان براي كنترل بازار 

اقدامي انجام داد.

كاالهاي رسوبي متروكه با قيد 
فوريت تعيين تكليف شوند 

تسنيم| سرپرست جمع آوري و مديريت اموال منقول 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور در 
بخشنامه اي به مديران و روساي سازمان در سراسر كشور 
اعالم كرد، بر اساس بخشنامه گمرك ايران در خصوص 
رسوب كاالها در انبار ۱.بنادر، ۲.گمركات، ۳.انبارهاي 
عمومي مراتب به قيد فوريت از گمركات پيگيري شده 
و كاالهايي كه مش��مول متروكه شده، نسبت به انجام 
تشريفات قانوني در خصوص تعيين تكليف آنها اقدام 
شود. گمرك ايران نيز در بخشنامه اي به گمركات كشور 
اعالم كرده بود، با توجه به مصوبات ابالغي و در راستاي 
كاهش رس��وب كاال و تعيين تكليف كاالهاي موجود 
در بنادر كشور از حيث پايان مهلت نگهداري و شمول 
احتمالي با مقررات متروكه اع��م از مناطق ويژه و آزاد 

تجاري در سه محور اعالمي اقدام شود. 

آغاز ترخيص كاميون هاي 
وارداتي دست دوم از گمرك

مهر | گمرك ايران بخش��نامه مجاز بودن ترخيص 
كاميون هاي دست دوم وارداتي را با هماهنگي سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي به كليه گمركات اجرايي 
كش��ور ابالغ كرد. پ��س از آنكه وزير راه و شهرس��ازي 
طي نامه اي به رييس جمه��ور، خواهان موافقت وي با 
ترخيص كاميون هاي وارداتي دس��ت دوم )زير ۳ سال 
ساخت( اروپايي و كره و ژاپني كه در انبارهاي گمركات 
كشور دپو شده اند، شد، رييس جمهور نيز بالفاصله با 
درخواست وي موافقت كرد و به وزير صمت دستور داد 
تا با ترخيص آنها موافقت كن��د. پس از موافقت وزارت 
صمت با ترخيص كاميون هاي دست دوم وارداتي كه در 
سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش واردات شده بودند، 
گمرك و سازمان راهداري نيز با يكديگر توافق كرده اند كه 
به ازاي هر يك دستگاه كاميون فرسوده كه گواهي اسقاط 
دريافت كرده باشد، يك دستگاه كاميون دست دوم زير 

۳ سال ساخت از انبارهاي گمركات ترخيص شوند. 

سرپرست شركت گاز استان مازندران: 
 كاهش مصرف گاز طبيعي 

در 8 ماهه اول سال
مشتركان شركت گاز استان مازندران در 8 ماهه نخست 
س��ال جاري، چهار ميليارد و 66ميليون متر مكعب گاز 
مصرف كرده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته، 
كاهش محسوسي را نشان مي دهد. حمزه اميرتيموري 
با اش��اره به مصرف گاز در مدت مشابه سال قبل، گفت: 
مشتركان گاز استان مازندران در 8 ماهه اول سال گذشته، 
چه��ار ميليارد و ۳۱۳ ميليون مت��ر مكعب گاز طبيعي 
مصرف كرده اند. وي گفت: شيوع كرونا به همراه وضعيت 
مناسب آب و هوايي مصرف گاز در استان را امسال بيش 
از ۲۴۰ ميليون متر مكعب كاهش داده است. اميرتيموري 
علت كاهش مصرف گاز در استان را وضعيت بهتر آب و 
هوايي، محدوديت هاي كرونايي تردد خودرويي و تعطيلي 
بسياري از رس��توران ها و تاالرهاي پذيرايي اعالم كرد. 
مشتركين استان مازندران در بخش هاي مختلف اعم از 
خانگي، تجاري، عمومي، صنعتي و نيروگاهي در آبان ماه 
سال جاري ۴۲8 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مصرف 
كردند.: طي روزهاي س��رد س��ال مصرف گاز در استان 
مازندران بدون احتساب نيروگاه سيكل تركيبي از مرز 
۳۰ ميليون مترمكعب در روز فراتر مي رود. سرپرس��ت 
شركت گاز مازندران كاهش ميزان مصرف گاز طبيعي 
در مازندران در فصل سرد سال را با توجه به برخورداري 
۹۷.۵ درصدي جمعيت مازندران از گاز طبيعي قابل توجه 
دانست. شركت گاز استان مازندران داراي يك ميليون 
و ۴8۰ هزار مش��ترك در بخش ه��اي خانگي، تجاري و 
صنعتي است. وي از تمامي مشتركين خواست تا با مديريت 
صحيح و استفاده ايمن از گاز طبيعي و پرداخت به موقع 
قبوض مصرفي خادمان خويش را در ارايه هر چه بيشتر و 

بهتر در خدمات رساني ياري كنند. 

آخرين وضعيت طرح واردات 
خودرو به مناطق آزاد

طبق اعالم دبير شوراي عالي مناطق آزاد، هنوز 
طرح پيشنهادي واردات خودرو به اين مناطق در 
دولت تعيين تكليف نشده و امكان واردات بدون 
انتقال ارز نيز به دليل ممنوعيت كلي اعمال شده 
در واردات خودرو وجود ندارد. از پيش از دو سال 
پي��ش ثبت س��فارش و واردات خ��ودرو ممنوع 
ش��د كه در اهم داليل آن تغيير ش��رايط ارزي و 
محدوديت هاي موجود قرار داشت و گرچه طبق 
مقررات غير از كااله��اي ممنوعه ما بقي كاالها 
امكان ورود به مناطق آزاد را داش��تند، در نتيجه 
مصوبات مربوط��ه واردات خودرو به مناطق آزاد 
نيز ممنوع ش��د. اما در سال گذش��ته طرحي به 
دولت ارايه ش��د كه طي آن پيش��نهاد شده بود 
به طور محدود خودرو از مناطق آزاد كيش، قشم 
و چابهار وارد شود كه البته در آن زمان اعالم شد 
وزارت صمت و گمرك با اين طرح موافق بودند. 
مرتضي بانك، دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 
در رابطه با آخرين وضعيت طرح پيش��نهادي به 
دولت براي واردات خودرو گف��ت كه با توجه به 
فرسوده شدن خودروها و نيازي كه وجود داشت، 
طرح واردات به صورت محدود به دولت ارايه شد 
ولي تعيين تكليف و نظري اعالم نش��ده اس��ت؛ 
بنابراين اين محدودي��ت همچنان براي مناطق 
آزاد وجود دارد. اما از مدتي پيش براي تس��هيل 
ترخيص كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليد، در 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مصوبه اي صادر 
شد كه در اهم آن رفع بخشي از موانع ارزي قرار 
داشت كه در موارد امكان واردات بدون انتقال ارز 
وجود داشت. از سويي در مدت گذشته بحث هايي 
در رابطه با واردات خودرو بدون انتقال ارز مطرح 
شده است. اينكه در اين شرايط آيا امكان واردات 
خ��ودرو بدون انتق��ال ارز در مناطق آزاد ممكن 
است فراهم شود يا خير؛ موضوعي است كه دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد درباره آن گفت: تصميم 
دولت و دس��تگاه هاي ذي ربط فعال اين است كه 
واردات خودرو ممنوع باشد و اين مصوبه تسهيل 
ترخي��ص كاال ب��راي ورود آن دس��ته كاالهاي 
ضروري و موردنياز است كه يا گروه يك هستند 
يا گروه هاي ديگر كه پيش بيني شده در اين دسته 
بندي بخش��ي از گروه )۴( نيز از س��هميه بخش 
ارزي كه صادر شده وارد خواهد شد. واردات بدون 
انتق��ال نيز با توجه به محدودي��ت كلي كه براي 
واردات خ��ودرو وجود دارد امكان پذير نيس��ت، 

مگر مجوزي در اين رابطه صادر شود.

دستور اجراي پروژه نورد 
گرم ۲  فوالد مباركه صادر شد

وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از خطوط 
توليد ف��والد مباركه، طي س��خناني از وجيه اله 
جعفري ريي��س هيات عامل ايميدرو خواس��ت 
ت��ا پروژه نورد گرم ش��ماره ۲ ف��والد مباركه را با 
هم��كاري مدي��ران اين ش��ركت در كوتاهترين 
زمان ممكن عملياتي كند. عليرضا رزم حسيني 
ثبات مديريتي ف��والد مباركه را يكي از توفيقات 
اين مجموعه دانس��ت و با بيان اينكه هر بنگاهي 
كه از مديران كارآمد و باثب��ات برخوردار بوده از 
توفيقات خوبي هم بهره مند ش��ده است، تصريح 
كرد: فوالد مباركه از جمله سازمان هايي است كه 
با مديران شايس��ته پيشين و فعلي خود از جمله 
مهندس عظيمي��ان كه س��كاندار اين مجموعه 
است با برنامه هايي كارآمد به ارتقاي سطح دانش، 
فناوري، توليد، كارايي، بهره وري و گسترش اين 
سازمان كمك و طرح هاي توسعه خود را به خوبي 
دنبال كرده اند. يك��ي از برنامه هاي جديد وزارت 
صمت تامين سرمايه از محل بازار سرمايه است. 
امروز وقتي نقدينگي در كش��ور ب��ه ۳۴۰۰ هزار 
ميليارد تومان رس��يده و پول هاي س��رگرداني 
ك��ه در اقتصاد ايران براي بازاره��اي غير كارآمد 
در حال چرخش اس��ت، وظيف��ه دولت، مديران 
و سياس��ت گذاران در عرصه پول و ارز اين است 
كه نقدينگي را به س��مت توليد و افزايش توليد و 
برنامه هاي توليدمحور قرار دهند. از اين رو وزارت 
صمت جمع آوري اين س��رمايه هاي س��رگردان 
در بازار س��رمايه و جهت دهي ب��ه آنها در صنايع 
خودروس��ازي، فل��زات رنگي و نس��اجي و لوازم 
خانگي را از برنامه هاي اساسي خود مي داند. وي 
از رفع قوانين مزاحم و بروكراسي اداري به عنوان 
دومين اقدام اي��ن وزارتخانه نام برد و اظهار كرد: 
در وزارتخان��ه به دنبال اجرايي كردن اين راهبرد 
هستيم و به طور قطع آن را اجرا خواهيم كرد.اگر ما 
مي خواهيم به بركت جمهوري اسالمي و به بركت 
ثروت هايي كه در اين خاك نهفته اس��ت مردمي 
متمكن و مردمي متدين بسازيم كه اساسًا انقالب 
اسالمي براي فعاالن اقتصادي و كارآفرينان شكل 
گرفته است، بايد در جهت ارتقاي سطح اقتصادي، 

فرهنگي و اجتماعي مردم بكوشيم. 
رزم حس��يني از وجود كارخانجات فوالدس��ازي، 
پتروشيمي و ساير توليد كنندگان داخلي به عنوان 
عاملي مه��م در تاب آوري مقابل تحريم ها نام برد و 
گفت: فوالد مباركه مي تواند به عنوان محور توسعه 
استان قرار بگيرد؛ با برنامه اي كه مديران دارند و يك 
برنامه پيوست اجتماعي براي شركت هاي نامدار و 
بزرگ كه تقويت كننده شركت هاي كوچك هستند، 
به راحتي كسب و كارها و وضعيت فرصت هاي شغلي 
خرد و شاخص هاي امنيتي بهبود پيدا خواهند كرد. 
ديگر شاهد مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ 
نخواهيم بود. مهاجرت س��االنه ۲۵۰ ه��زار نفر از 
جامعه ايراني به شهرهاي بزرگ و حاشيه نشيني ۲۵ 

ميليون نفر از جمعيت ايران زيبنده نيست. 

منصور معظمي، مديرعامل سابق ايدرو در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران: 

شرط بازگشت شركاي خودرويي 

انتخاب رايزنان بازرگاني به بخش خصوصي واگذار شد 

خودروهاي پرتيراژ داخلي ارزان مي شوند

وزير صمت در نشست با فعاالن اقتصادي در اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي استان اصفهان گفت: سياست 
وزارت صمت روان س��ازي اقتصادي، جلوگيري از مجوز 
فروشي و پرهيز از رانت خواري است. او در مورد رايزنان 
بازرگاني نيز بيان كرد: به دنبال اين هستيم كه موضوع 
رايزنان بازرگاني را به اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كشور 
واگذار كنيم تا با انتخابات و اجراي دستورالعمل ها، رايزن ها 
را انتخاب كنند.  وزير صنعت، معدن و تجارت، در حاشيه 
سفر خود به اصفهان بيان كرد: به صورت جدي به دنبال 
تسهيل فرايندهاي كسب و كار، حذف بخشنامه هاي زائد 
و امضاهاي طاليي و كاهش بروكراسي سخت اداري براي 

تسهيل روند توليد هستيم.
عليرضا رزم حس��يني گفت: اكنون صادر كنندگاني كه 
از س��ال ۱۳۹8 به بعد تعهد ارزي دارند، مي توانند يا ارز 
خود را در س��امانه نيما بفروش��ند يا از محل واردات در 

مقابل صادرات به رفع تعهد ارزي خود مبادرت ورزند. وي 
سياست وزارت صمت را وفور كاال در بازار دانست و افزود: 
ستاد تنظيم بازار در سطح كشور و كارگروه هاي تنظيم 
بازار استاني در امر كنترل و نظارت بر بازار فعال مي باشند.

وزير صمت همچني��ن در خصوص رايزن��ان بازرگاني 
نيز بيان كرد: به دنبال اين هس��تيم كه موضوع رايزنان 
بازرگاني را به اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كش��ور واگذار 
كنيم تا با انتخابات و اجراي دستورالعمل ها، رايزن ها را 

انتخاب كنند. 
رزم حس��يني با بيان اينكه در 8 ماهه امسال حدود ۵۰ 
درصد از صادرات ما به ۱۵ كش��ور همس��ايه بوده است 
گفت: ۱۵ كشور همسايه ظرفيت خوبي براي كاالهاي 
داخل كشور مي باشند كه افزايش صادرات به اين كشورها 
امسال جزو برنامه هاي اولويت دار مي باشد. وزير صمت با 
بيان اينكه سياست ما در حوزه خودرو افزايش توليد است، 

ادامه داد: تاكيد مقام معظم رهبري نيز بر همين موضوع 
است و پيش بيني كرديم كه تا پايان سال به افزايش ۵۰ 
درصدي در حوزه خودرو برس��يم. عليرضا رزم حسيني 
گفت: اگرچه تحريم ها در اقتصاد كشور فشارهايي وارد 
كرده اما براي توسعه عمق ساخت داخل، داخلي سازي 
براي قطع وابستگي و افزايش توليد شركت هاي داخلي 
فرصت مناس��بي را ب��ه وجود آورده اس��ت. وزير صمت 
همچنين تصريح كرد: توليد كنندگان با افزايش كيفيت 
محصوالت به سمت افزايش س��هم خود در بازار و ايجاد 
هدف هاي صادراتي پيش رفته اند. رزم حسيني همچنين 
سياس��ت وزارت صمت را تقويت و حمايت از بنگاه هاي 
توليدي به خصوص در شرايط تحريم عنوان كرد و ادامه 
داد: جهش توليد در لوازم خانگي اتفاق افتاده و در خودرو 
نيز با پيش بيني افزايش ۵۰ درصدي توليد تا پايان سال 
محقق مي شود. وي كاهش بروكراسي اداري و كنترل و 

نظارت بر ب��ازار را از جمله حمايت ها عنوان كرد و گفت: 
حتي اگر تحريم ها برداشته شود ساخت داخل و استفاده 
از محصوالت داخلي در اولويت خواهد بود كه اين سياست 
نظام نيز مي باشد. وزير صمت اضافه كرد: اگر محصولي 
در داخل امكان ساخت دارد جلوي واردات آن را خواهيم 

گرفت تا توليد داخلي تقويت شود و توسعه يابد.
رزم حس��يني در خصوص سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي نيز بيان ك��رد: ۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار در 
ش��وراي پول و اعتبار براي سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي و صنعتي در س��ال جه��ش توليد پيش بيني و 
مصوب شده است. وي با تاكيد بر اينكه وزارت صمت فرش 
قرمز براي بخش خصوصي پهن مي كند، گفت: اگر جايي 
الزم باشد از ظرفيت انعطاف پذيري قوانين به نفع توليد 
نيز با رايزني و مذاكره با مجلس شوراي اسالمي و تفسير 

قوانين استفاده خواهيم كرد.

رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، در تش��ريح وضعيت بازار خودرو طي يك هفته 
فعاليت پس از تعطيالت دو هفته اي، ضمن تاكيد براينكه 
ثبات قيمت ها در بازار آزاد، از پيش بيني ريزش بيشتر 
قيمت خودروهاي داخلي طي چند هفته آينده با عرضه 
۴۰ هزار خودرو وعده داده شده خودروسازان خبر داد. 
سعيد موتمني در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پس 
از تعطيالت دو هفته اي بازاره��ا و بازار خودرو با آغاز به 
كار مجدد بازار در يك هفته اخير، تغييرات چنداني در 
قيمت ها مشاهده نشد اما در هر صورت قيمت ها با شيب 

بسيار ماليم، مسير كاهشي خود را ادامه مي دهد، ادامه 
داد: ريزش قيمت ها كه از نيمه دوم آبان ماه نس��بت به 
اوايل آبان ماه به ميزان ۳۰ درصد آغاز شد؛ ثابت مانده 
اس��ت. به عبارتي در خودروه��اي داخلي و همچنين 
مونتاژي ها همچنان همان ۳۰ درصد كاهش باقي مانده 
است.  رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و فروشندگان 
خودرو ته��ران در رابطه با وضعيت عرض��ه و تقاضا در 
بازار، گفت: تقاضاي كاذب ب��راي خريد خودرو در بازار 
فروكش كرده اس��ت. فروش��نده در بازار وجود دارد اما 
تنها مصرف كننده واقعي براي خريد مراجعه مي كند. 

وي پيش بيني كرد: احتم��اال طي هفته هاي پيش رو 
)تا آخر آذرماه( قيمت خودروها ريزش مجدد داش��ته 
باشد؛ چراكه عرضه از سوي خودروسازان بيشتر  و وعده 
شده كه تا آخر ماه جاري، ۴۰  هزارخودرو وارد بازار شود. 
بنابراين در بازاري كه خريدار كم و فروشنده زياد است، 
قيمت ها ريزش خواهد داش��ت و احتماال تا دو الي سه 
ماه آينده ديگر افزايش قيمت در بازار خودرو نخواهيم 
داشت. موتمني خاطرنشان كرد: همچنين خودروسازان 
از تجاري شدن بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي ديگر 
تا پايان سال خبر مي دهند، بنابراين با افزايش عرضه از 

سوي خودروس��ازان و آغاز كاهش قيمت ها، دالالن و 
واسطه ها نيز كه پيش تر به قصد سرمايه گذاري در اين 
بازار ورود كرده بودند، خودروهاي خود را عرضه مي كنند 
و با وجود فراواني عرضه آن هم در بازار كم تقاضا، قيمت ها 
بيشتر افت خواهد كرد. بررسي قيمت ها در بازار خودرو 
طي يك هفته اخير نيز نش��ان مي دهد كه قيمت ها با 
شيب بسيار كم ريزشي نسبت به قيمت هايي كه تا پيش 
از تعطيالت دو هفته اي كرونايي بود، همان كاهش ۲۰ 
الي ۳۰ درصدي خود را حفظ كرده است و مي توان گفت 

كه قيمت ها تقريبا به ثبات نسبي رسيده اند.
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خبرروز

ورود سامانه جديد بارشي از سه شنبه
يكشنبه و دوشنبه در بيشتر مناطق كشور جو آرامي حاكم خواهد بود و تا روز سه  شنبه اكثر مناطق كشور افزايش دما را تجربه خواهند كرد. 
سردي هوا در شمال شرق كشور تا روز دوشنبه همچنان ماندگار است اما از روز دوشنبه حدود ۵ تا ۱۰ درجه هوا گرم تر خواهد شد. يكشنبه 
و دوشنبه در بيشتر مناطق كشور جو آرامي حاكم خواهد بود و تا روز سه شنبه به جز استان هاي واقع در مرز شرقي كشور روند كند افزايش 
دما را تجربه خواهند كرد، در بقيه مناطق كشور افزايش دما حاكم است.  در استان هاي واقع در غرب و شمال غرب كشور حدود ۳ تا ۵ درجه 
دماي هوا افزايش مي يابد. از روز سه شنبه به تدريج سامانه بارشي از سمت غرب وارد كشور مي شود و مناطق غرب و شمال غرب را تحت تأثير 

قرار مي دهد در ۵ روز آينده در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت با غبار محلي و افزايش غلظت آالينده ها مواجه خواهيم بود.

میراثنامه

مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان مركزي از كشف آثار جديدي در شهر زيرزميني 
تفرش در كاوش هاي يك هفته اخير خبر داد. مصطفي 
مرزبان گفت: دستكند زيرزميني تفرش در زير بافت 
امروزي شهر تفرش واقع شده و با ٢٠٠ هكتار وسعت 
يكي از وس��يع ترين محوطه هاي زيرزميني در ايران و 
خاورميانه است. مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان مركزي اظهار داشت: به گفته دكتر 
موسوي نيا، سرپرس��ت برنامه كاوش باستان شناسي 
دس��تكند زيرزميني تفرش با اس��تناد ب��ه داده هاي 
باستان شناسي اين دستكند در دوره سلجوقي ساخته 
ش��ده و تا دوره صفوي مورد استفاده قرار گرفته است. 
مرزبان افزود: با استناد به مطالعات مردم شناسي، اين 
محوطه با حدود ۲۰۰ هكتار وسعت، وسيع ترين محوطه 
زيرزميني است كه تاكنون از كاوش هاي باستان شناسي 
در ايران گزارش شده است. همچنين مطبق بودن اين 
محوطه، وجه ديگري از اهميت دس��تكند زيرزميني 
تفرش اس��ت. در اولين فصل كاوش باستان شناس��ي 
محوطه، از سه طبقه از مجموع طبقات محوطه شناسايي 
و مورد كاوش باستان شناس��ي قرار گرف��ت. او اظهار 

داش��ت: تاكنون يك فصل كاوش باستان شناسي در 
تابس��تان ١٣٩٨ در اين محوطه انجام گرفته و دومين 
فصل كاوش آن اكنون درحال انجام اس��ت. مدير كل 
ميراث فرهنگي اس��تان مركزي گفت: با اس��تناد به 
داده هاي باستان شناسي، اين محوطه در دوره سلجوقي 
مورد استفاده قرار مي گرفته اس��ت و پس از اين دوره 
براي هميشه مسدود شده، البته كشف شواهدي از دوره 

ايلخاني تا قاجار در طبقات فوقاني محوطه نشان مي دهد 
احتماال فضاهاي فوقاني به صورت محدود در اين ادوار 
مورد استفاده هاي گوناگوني قرار مي گرفته است. او اظهار 
داش��ت: دومين فصل كاوش باستان شناسي در شهر 
زيرزميني تفرش با هدف كشف طبقات اصلي محوطه 
و فهم س��اختار معماري آن در كنار كشف شواهدي از 

كاربري محوطه در پاييز ١٣٩٩ آغاز شد.

كشف آثار سده هاي پنجم تا دهم هجري در تفرش
جامعه خبر

آواربرداري عمارت پيرنيا 
در حال اجراست

 عمليات آوار و نخاله ب��رداري و همينطور اقدامات 
استحفاظي براي استحكام بناهاي تاريخي مجموعه 
عمارت هرمز پيرنيا كه در وضعيت ناپايدار قرار دارند 
و با توجه به بارش هاي اخير نيمه دوم سال امكان 
تخريب بيشتر آن وجود دارد، در حال اجراست. كاوه 
حاج علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهر 
تهران با بيان اين مطلب گفت: اين مجموعه شامل 
حمام و بخشي از اندروني آن به مساحت تقريبي يك 
هزار و ۶۰۰ متر مربع واقع در خيابان الله زار شمالي 
است كه به همت سازمان نوسازي و پس از چندين 
ماه مذاكره از ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
خريداري شد. او با اش��اره به اينكه گروه مرمت در 
حال آواربرداري و پاكس��ازي عم��ارت از نخاله ها 
هستند، گفت: اين مجموعه شامل سه عمارت است 
كه قديمي ترين آن مربوط به خانه حس��ن پيرنيا، 
صدراعظم است كه طبق شواهد موجود پيش نويس 
قانون مش��روطه در اين عمارت نوش��ته شد. علي 
اكبري در ادامه گفت: مذاكراتي با معاونت حقوقي 
رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و وزارت 
امور خارجه در حال انجام است كه با توجه به اينكه 
مشيرالدوله پيرنيا نخستين صدراعظم ايران پس از 
مش��روطه و از پايه گذاران آيين دادرسي كيفري و 
مدني ايران است، اين عمارت به خانه مشروطه تهران 
و موزه حقوق نوين تبديل ش��ود. بنابر اعالم سايت 
شهر، عمارت هرمز پيرنيا از سه ساختمان قاجاري 
و پهلوي تشكيل شده است. علي اكبري در اين باره 
توضيح داد: از ساختمان دوره پهلوي كه در بر خيابان 
الله زار قرار دارد، مغازه هاي متعددي ساخته شده 
كه س��رقفلي هاي آنها در اختيار مالكان خصوصي 
اس��ت و به احتمال زياد طبقه باالي آن به بوتيك 
هتل و كافه تبديل خواهد شد. به گفته مديرعامل 
سازمان نوسازي شهر تهران، ساختمان هاي قاجاري 
مرمت اساس��ي نياز دارند، اما س��اختمان پهلوي 
سرپاس��ت و فقط اقدامات مرمتي سبك نياز دارد 
و تا نوروز به بهره برداري مي رسد. خانه هرمز پيرنيا 
در جوار مجموعه اي از ابنيه واجد ارزش چون خانه 
مش��يرالدوله پيرنيا، خانه ولي اهلل پيرنيا، مدرسه و 
كليس��اي ژاندارك و خانه سينما قرار گرفته كه در 
حال حاضر اگرچه بخش قاب��ل مالحظه اي از آنها 
تقريباً غيرفعال هستند، اما به لحاظ وضعيت معماري 
و ايستايي بنا، از ش��رايط نسبتًا مناسبي برخوردار 
است. اين مجموعه تاريخي در سال ۱۳۹۷ توسط 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
به ثبت رسيد. به گفته بهروز مرباغي، مسوول پروژه 
مرمت عمارت هرمز پيرنيا، بخشي از اين عمارت در 
سال هاي دور به مدرسه دخترانه اي به نام »شمس« 
تبديل شده كه طبق گفته هاي دانش آموزان سابق 
اين مدرس��ه، اثاثيه خاندان پيرنيا در زيرزمين آن 

نگهداري مي شد.

بهبوديافتگان كرونا  ۱۳هزار و ۱۰۰ واحد پالسما اهدا كردند
سخنگوي سازمان انتقال خون از اهداي 
۱۳هزار و ۱۰۰ واحد پالسما توسط بهبود 
يافتگان كرونا به منظور كمك به درمان 
مبتاليان به كوويد ۱۹ خبر داد . بش��ير 
حاجي بيگي اف��زود: نزديك به ۱۶هزار 
 بهبود يافته كرونا كه از اول ارديبهشت 
تا كنون براي اهداي پالس��ما به مراكز 
انتقال خون سراسر كشور مراجعه كردند، 

۱۳ هزار و ۱۰۰ بهبود يافته ش��رايط اهداي پالسما را 
داش��تند و موفق به اهدا ش��دند. او خاطرنشان كرد: 
متاسفانه آمار اهدا كنندگان پالسماي بهبوديافتگان در 
مقايسه با آمار مبتاليان بسيار پايين تر از حد انتظار است 
و فقط دو درصد از بهبوديافته ها پالسما اهدا مي كنند 
و بيش��ترين ميزان مراجعه بهبود يافتگان كوويد۱۹ 
براي اهداي پالس��ما مربوط به اس��تان هاي تهران، 
اصفهان، خوزس��تان، آذربايجان غربي، يزد، خراسان 

رض��وي و مازندران اس��ت. س��خنگوي 
سازمان انتقال خون گفت: اكنون در ۲۵ 
اس��تان در مراكز انتقال خون، پالسماي 
بهبوديافتگان كرونا دريافت مي ش��ود و 
هنوز در ۶ استان ش��امل لرستان، ايالم، 
كردستان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمدو 
چهارمح��ال  وبختياري مرك��ز دريافت 
پالسماي بهبوديافتگان كرونا نداريم. او 
ادامه داد: آمار مبتاليان به كرونا افزايش يافته و از سويي 
دريافت پالسما بهبوديافته ها توسط مبتاليان در سه 
روز نخست ابتال حياتي است مي تواند آنها را از مرگ 
نجات دهد و همچنين درخواس��ت بيمارستان براي 
دريافت پالسماي بهبوديافته ها به خصوص در كالن 
شهرها باالست و بهبوديافته ها به شكرانه سالمت خود 
و با هدف نجات جان مبتاليان به كرونا اقدام به اهداي 

پالسما كنند.

استخدام ۳۰ هزار پرستار سرعت بيشتري پيدا كند
رييس هيات مديره نظام پرستاري 
تهران از صدور مجوز اس��تخدام ۳۰ 
هزار پرستار خبرداد. آرمين زارعيان 
گفت: به تازگي مجوز استخدام ۳۰ 
هزار پرستار صادر شده كه اميدواريم 
در شرايط دش��وار كنوني و با حجم 
باالي مراجعه بيم��اران كرونايي به 
مراكز درماني، ام��ور مربوط به اين 

اس��تخدام و به كارگيري س��رعت بيشتري پيدا 
كند. او افزود: اجراي صحيح و كامل قانون ارتقاي 

بهره وري و بهر ه مندي پرس��تاران از 
مزاياي مش��اغل س��خت و زيان آور، 
اجراي قان��ون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري، حذف شركت ها از قرارداد 
پرس��تاران و عقد قرارداد مستقيم با 
وزارت بهداشت تا طي مراحل اداري 
استخدام و رعايت كامل شرح وظايف 
آنها در مراكزي كه مشغول به فعاليت 
هس��تند از مهم ترين بخش ه��اي مطالبات اين 

قشر است.

۲۳۲ فوتي جديد كرونا در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد 
شناسايي و فوتي ناش��ي از كوويد۱۹ در 
كش��ور را اعالم كرد. دكتر سيماسادات 
الري گفت: بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي در ۲4 س��اعت منته��ي 
به۲۱آذرماه،۹ه��زار و ۵۹4 بيمار جديد 
مبتال به كوويد ۱۹ در كش��ور شناسايي 
شد كه يك هزار و 4۰۸ تن از آنها بستري 

ش��دند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كش��ور به يك 
ميليون و ۹۲هزار و ۶۱۷ تن رسيد. به گفته الري، در اين 
مدت۲۳۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۱ هزار و ۷۲۸ نفر 
رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا 
كنون ۷۸۷هزار و ۸۵۳ نفر از بيماران بهبود يافته و يا از 
بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند. او افزود: ۵۷۶۰ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۶ميليون و ۶۱۱هزار و 
۷۸۳ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده 
اس��ت. در حال حاضر ۳4 شهرستان در وضعيت قرمز، 

۲۶۰ شهرستان نارنجي و ۱۵4 شهرستان 
در وضعيت زرد قرار دارند. بيماري كوويد۱۹ 
بر اساس آمار رسمي كشورها تاكنون بيش 
از ۶۸ ميليون نف��ر را در دنيا مبتال كرده و 
بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيز بر اثر 
اين بيماري جان خود را از داده اند. ايران از 
نظر تعداد فوت كرونا و بدون در نظر گرفتن 
نس��بت جمعيت نهمين كشور دنياست. 
تعداد فوت كرونا در امريكا، برزيل، هند، مكزيك، انگليس، 
ايتاليا، فرانسه و اسپانيا بيش از ايران بوده است. اين در 
حالي است كه رنگ برخي شهرها از جمله تهران كه بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت از ۱۵ آذر از قرمز به وضعيت 
نارنجي تغيير وضعيت داده است، ميزان محدوديت ها 
دراين شهرها، كاهش يافته، برخي مشاغل مانند پاساژها، 
فروشگاه هاي بزرگ،مراكز خريد و فروش خودرو و امالك، 
قنادي ها و بستني فروشي ها بازگشايي مي شوند اما تردد 
بين شهري با خودروهاي پالك غير بومي ممنوع است و 
هر گونه تردد با خودرو از ساعت ۲۱ تا چهار صبح از اين 

پس در شهرهاي قرمز و نارنجي ممنوع است. 

هنر

»بنكسي« هنرمند ناشناس گرافيتي كار اثر جديدي روي ديوار خانه اي در انگلستان 
خلق كرده است. نقاشي جديدي كه يك زن سالمند را حين عطسه كردن روي ديوار 
خانه اي در بريستول شهري واقع در انگلستان به تصوير مي كشد در حقيقت جديدترين 
اثر »بنكسي« هنرمند گرافيتي كار مشهور است. با منتشر شدن تصاوير اين اثر هنري 
در فضاي مجازي، گمانه زني هايي درباره خالق آن مطرح شد كه درنهايت »بنكسي« 
با منتشر كردن تصاويري از اثر هنري »عطسه« در صفحه اينستاگرام شخصي اش 
اصالت اين اثر هنري را تاييد كرد. خيابان »Vale « كه محل دقيق اين اثر است به عنوان 
پرشيب ترين خيابان مسكوني انگلستان شناخته مي شود. »ِفِرد لوزمور«۲۸ساله، كه 
اخيرا در اين خيابان ساكن شده است درحقيقت مستاجر همان خانه است كه نقاشي 
»عطسه« روي ديوار آن خلق شده است. »لوزمور« براي جلوگيري از وقوع آسيب هاي 
احتمالي پوششي براي محافظت از اين اثر روي آن قرار داده است. »عطسه« نخستين 
اثر اين هنرمند نيست كه در دوران كرونا روي ديواري خلق شده است. »بنكسي« در 
ماه اكتبر از اثر هنري روي ديواري در شهر »ناتينگهام« رونمايي كرده بود. اثر هنري 

شهر »ناتينگهام« دختربچه اي را حين بازي با الستيك يك دوچرخه نشان مي دهد.

»بنكسي«
 اثر جديدي خلق كرد

هنر

تهيه كننده فيلم »دشت خاموش« از موفقيت اين فيلم در كسب جايزه بهترين فيلم 
بخش مسابقه سيزدهمين دوره جشنواره سابورسيو كرواسي خبر داد. سعيد بشيري 
گفت: فيلم دشت خاموش موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم در جشنواره بين المللي 
فيلم »سابورسيو« كرواسي شد. اين فيلم پيش از اين نيز در جشنواره ونيز موفق به 
دريافت جايزه بهترين فيلم بخش افق ها، ش��ده بود. تنديس بهترين فيلم از انجمن 
بين المللي منتقدان جهان )فيپرشي( و جايزه اعتماد ملي ايتاليا از ديگر حضورهاي موفق 
اين فيلم بوده است. بشيري گفت: همچنين دشت خاموش تاكنون در جشنواره هايي 
چون جشنواره توكيو، شب هاي س��ياه تالين )استوني(، سيمنسي )اسپانيا(، اينك 
خاورميانه )ايتاليا(، سنگاپور، استكهلم نيز ش��ركت داشته است. دشت خاموش به 
نويسندگي و كارگرداني احمد بهرامي و بازي علي باقري، فرخ نعمتي، مهديه نساج، 
ناصر عالقه بندان، مجيد فرهنگ، تورج الوند در اين جشنواره شركت كرده است. اين 
فيلم داستان لطف اهلل مردي تنهاست كه به عنوان پيشكار در يك كوره آجرپزي كار 
مي كند و رابط ميان صاحب كوره و كارگران است. صاحب كوره روزي همه كارگران 

را جمع كرده و خبري را به آنها مي دهد كه زندگي همه كارگران را دگرگون مي كند.

»دشت خاموش«، جايزه بهترين فيلم 
جشنواره كرواسي  را كسب كرد

گل�يمان�دگار| وقتي داري��د تدارك 
خريد هاي شب يلدا را مي بينيد، به پرستار 
جوان ۲۶ ساله اي فكر كنيد كه تنها يك ماه 
از ازدواجش مي گذشت كه گرفتار كرونا شد و جان باخت. 
به پرستاري فكر كنيد كه عكس هاي آخرين لحظه وداع 
با مادرش در شبكه هاي اجتماعي غوغا به پا كرد. وقتي 
آجيل ش��ب چله مي خريد و ليس��ت مهمان ها را باال و 
پايين مي كنيد به آنهايي فكر كنيد كه داغدار عزيزانشان 
هستند و نه ديگر شب يلدا برايشان معنايي دارد و نه عيد 
نوروز. به كس��اني كه زخم خورده كرونا هستند. زخمي 
كه هيچ وقت خوب نمي شود. وقتي مي خواهيد هندوانه 
بخريد براي مهمانانتان به پرستارها و دكترهايي فكر كنيد 
كه ماه هاست بي وقفه در بيمارستان ها تالش مي كنند 
ت��ا جان بيماران را نجات دهند، به اين فكر كنيد كه آنها 
هم نياز به اس��تراحت دارند، آنها هم دلشان مي خواهد 
در كنار عزيزان و خانواده شان باشند اما اين شرايط تمام 
اتفاق هاي عادي و نرمال زندگي را هم از آنها دريغ كرده 
اس��ت. به اين فكر كنيد كه فقط شما نيستيد كه دلتان 
براي پدر و مادر يا پدربزرگ و مادربزرگتان تنگ شده، به 
اين فكر كنيد خيلي ها در همين ايام عزيزانشان را بدون 
اينكه درآغوش بگيرند و ببوسندشان از دست داده اند. چه 
مادرهايي كه بي خداحافظي رفتند، چه پدرهايي كه در 
غربت بخش هاي آي سي يو چشم از جهان فرو بستند و 
چه جواناني كه بدون رسيدن به آرزوها و دلبستگي هايشان 
نتوانستند از پس اين ويروس بربيايند و جان به جان آفرين 
تسليم كردند. اصال وقتي داريد سفره شب يلدا را مي چينيد 
و در فكر اين هستيد كه چشم مهمان ها را خيره كنيد به 
اين فكر كنيد كه چه چشم هايي به در خيره مانده براي 
برگشت عزيزي و هيچ وقت هم آن در باز نشده و آن عزيز 
باز نگشته. كرونا را شوخي نگيريد، به اين فكر نكنيد كه از 
 قرنطينه و مهماني نرفتن و مهمان نيامدن خسته شده ايد. 
به اين فكر نكنيد كه زندگي يكنواخت و كس��ل كننده 
شده و خيلي از ما ديگر تحمل تاب آوري چنين شرايطي 
را نداريم. به سالمتي عزيزانتان فكر كنيد. به اين فكر كنيد 
كه هر بي مباالتي و بي احتياطي مي تواند به قيمت جان 

بهترين هايتان تمام شود.

   جمع شدن زير يك سقف خطرناك است
دكتر يوسف براتي، متخصص بيماري هاي عفوني در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: خيلي از خانواده ها فكر مي كنند 
اگر با فاصله از هم بنشينند ديگر مشكلي براي كسي پيش 
نمي آيد، در حالي كه جمع شدن زير يك سقف حتي اگر 
فاصله اجتماعي هم در آن رعايت شود بسيار خطرناك 
اس��ت، چرا كه س��اعت هاي متمادي ب��ودن در زير يك 
سقف آن هم در ش��رايطي كه هوا سرد است و تمام درها 
و پنجره هاي خانه بسته است، كار بسيار اشتباهي است و 

مي تواند باعث بروز فاجعه شود. 
او در ادامه مي افزايد: اگر مي خواهيد از جان خود و عزيزانتان 
محافظت كنيد نبايد در هيچ مهماني شركت كنيد. بودن 
در كنار هم آن هم ساعت هاي متمادي باعث انتقال راحت 
بيماري از افراد ناقل به افراد سالم مي شود. معموال پزشكان 
تاكيد دارند كه اگر در يك مكان بس��ته قرار داريد حتما 
در يا پنجره اي را باز بگذاريد تا جريان هوا ش��ما را از خطر 
آلودگي نجات دهد. اما در ش��رايطي كه هوا سرد است و 
وسايل گرمايش��ي هم در خانه روشن است، وجود هواي 
ساكن مي تواند بسيار آس��يب زا باشد. به خصوص براي 
افراد سالخورده و كودكان. دكتر براتي مي گويد: البته ما 
نمي توانيم قشر خاصي را براي آسيب پذير بودن در نظر 
بگيريم، چون همانطور كه مي دانيد تعداد قابل مالحظه اي 
از افراد س��الخورده و جوانان مبتال به كرونا جان خود را از 

دست داده اند. اين بيماري با كسي شوخي ندارد. 

   واكسن تا تابستان در دسترس قرار نمي گيرد
دكتر براتي در مورد اميد افراد به تزريق واكسن مي گويد: 
خيلي ها فكر مي كنند با پيدا شدن واكسن ديگر نيازي 
به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي ندارند، در حالي اگر 
بخواهيم خوشبينانه به ماجرا نگاه كنيم واكسن كرونا 
زودتر از تابستان ۱4۰۰ به ايران نمي رسد و تا لحظه آخر 
ما براي حفظ سالمت خود و اطرافيانمان موظف به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي هستيم. وقتي هنوز آمار ابتال به 
كرونا در كشور باالي ۱۰ هزار نفر است بدان معني است 
كه خيلي ها بدون توجه به س��المت خود و ديگران در 
جمع هاي خانوادگي حاضر مي شوند. همه ما ممكن است 

دلتنگ پدر و مادر نزديكان خود شويم اما اگر سالمت آنها 
را در اولويت قرار دهيم قطعا دلتنگي ها را تحمل مي كنيم.

   لزوم احتياط در بازگش�ايي ها و بازگشت 
به كار مشاغل

عضو كميته علمي س��تاد مقابله با كرونا نيز با اش��اره به 
روند كاهش��ي ورودي به بيمارس��تان ها پ��س از اعمال 
محدوديت ها، مي گويد: براي اينكه از دو هفته محدوديت 
استفاده مطلوبي داشته باشيم بايد در بازگشت به كار و 
زندگي عادي با احتياط عمل كنيم. نبايد همان اشتباهي 
كه در ارديبهش��ت ماه سالجاري مرتكب شديم را دوباره 
تكرار كنيم. آن موقع اگر محدوديت ه��ا را به يك باره بر 
نمي داشتيم آمار ابتال و مرگ مير آن طور باال نمي رفت. 
متاسفانه نه مردم و نه مسووالن آن طور كه بايد و شايد كرونا 
را جدي نگرفته اند. اگر بازگشايي ها به همين منوال انجام 
شود، مجددا موارد جديد بيماري افزايش خواهند يافت. 

مردم بايد بدانند اين ويروس با هيچ كس شوخي ندارد.

   احتمال افزايشي شدن دوباره روند بستري 
در بيمارستان ها

او درباره وضعيت ورودي بيمارستان ها، مي افزايد: پس از 
اعمال محدوديت هاي دو هفته اي ورودي بيمارستان ها و 
روند بستري بيماران كاهش يافته است ولي مجددا احتمال 
افزايشي شدن اين روند وجود دارد. براي اينكه از دو هفته 
محدوديت قبلي استفاده مطلوبي صورت گيرد بايد در 
بازگش��ت به كار و فعاليت عادي با احتياط رفتار كنيم. 
تهران هنوز هم شرايط مطلوبي ندارد، در واقع نتيجه هر 
محدوديتي در طول يك ماه مشخص مي شود، اينكه بعد 
از دو هفته اعمال محدوديت دوباره بازگشايي ها صورت 
بگيرد و مردم به روال سابق بگردند مي تواند خطرناك باشد 

و دوباره روند شيوع بيماري را صعودي كند. 

   مهماني هاي شب يلدا
نگراني اصلي اين روزها

اين متخصص بيماري هاي عفوني با تاكيد بر اينكه برگزاري 
مراسم شب يلدا، نگراني اصلي اين روزهاي متخصصان و 

كادر درمان است، مي افزايد: ما از بدو شيوع كرونا بسياري 
از عادات و سنت هاي خود را بر خالف سال هاي قبل ترك 
كرده يا تغيير داديم. نوروز ۹۹ ب��ه ديد و بازديد نرفتيم، 
۱۳ بدر هيچ كس س��بزه گره نزد، در ماه مبارك رمضان 
هيچ كس وليمه نداد و... به همين دليل به نظر مي رسد بايد 
شب يلدا هم استثنايي برگزار شود. از مردم مي خواهيم 
در خانه خودشان با همان جمع خانوادگي بمانند و بدون 
مهماني و دورهمي از اين شب استفاده كنند. وسايل ارتباط 
جمعي، اپليكيشن هاي ارتباطي و... در اين شب مي توانند 

سبب ديدار ما با اقوام و دوستانمان شوند. 
او ضمن تاكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي، هشدار 
مي دهد: از زمان آغاز واكسيناس��يون تا ريشه كن شدن 
يا كنترل كوويد۱۹ بيش از يكس��ال زمان الزم است. به 
احتمال زياد كرونا ريشه كن نخواهد شد اما، موارد جديد 
آن شدت فعلي بيماري را نخواهند داشت. نبايد فراموش 
كنيم تا زمان دسترسي به واكسن رعايت نكات بهداشتي 
مهم ترين اصلي است كه مي توانيم دنبال كنيم. نبايد فكر 
كنيم حاال كه واكسن آن كشف شده مي توانيم بدون هيچ 
نگراني به زندگي عادي خود و به زمان قبل از شيوع كرونا 
برگرديم، اين بيماري ممكن است مثل آنفلوآنزا تا ابد با ما 

باقي بماند و فقط شدت آن كمتر شود، تمام كشورهاي دنيا 
هم اعالم كرده اند كه تنها تزريق واكسن كرونا نمي تواند ما 
را به روزهاي قبل از كرونا ببرد، اين واكس��ن بايد به تمام 
افراد تزريق شود در يك پروسه ۶ ماهه تا يك ساله زمان 
نياز اس��ت تا تاثيرات آن را ببينيم. به همين خاطر بايد 
يك سال ديگر را هم به همين شكل تحمل كنيم، يعني 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم، از رفتن به جشن ها 
و مهماني ها خودداري كنيم و خالصه اينكه تا مي توانيم 

مراقب سالمتي خود و اطرافيانمان باشيم.

    اين توفان را هم پشت سر مي گذاريم
براي خيلي از افرادي كه مجبورند به سر كار بروند و يا 
عزيزانش��ان مبتال به كرونا هستند و يا عزيزي را بدون 
اينكه بتوانند برايش سوگواري كنند، از دست داده اند 
اين روزها انگار قصد رفتن و گذشتن ندارند، يك سال 
از زماني كه ويروس كرونا در ووهان چين كش��ف شد 
مي گذرد. در اين مدت ميليون ها نفر در سراسر جهان به 
اين ويروس خطرناك مبتال شده اند، تعداد قابل توجهي 
جان خود را از دست داده اند و تعداد ديگري هم بهبود 
يافته ان��د. اين بيماري صدمات زيادي با خود به همراه 

داشت، در بسياري از شهرهاي و كشورهاي دنيا كسب 
و كار افراد دچار مش��كالت زيادي شد، خشونت هاي 
زيادي عليه زنان صورت گرفت، افراد بي شماري داغدار 
عزيزانشان شدند، اما در بين تمام اين ناماليمات باز هم 
مردم همه به اين فكر مي كردند كه بايد راه حلي براي اين 
بيماري باشد، همه توقع داشتند در قرن ۲۱ دانشمندان 
خيلي زود درمان اين بيماري را كشف كنند و البته در 
كمتر از ۱۰ ماه اين اتفاق افتاد و خيلي ها اميدش��ان را 
بازيافتند. اما يادمان باش��د كه در خيل��ي از مواقع اگر 
محدوديتي وضع مي شود بيشتر براي سالمتي خودمان 
است. اگر قرار است در خانه بمانيم و واقعا شرايط در خانه 
ماندن را داريم نبايد پروتكل ها را ناديده بگيريم. در ايران 
به دليل شرايط اقتصادي نابسامان خيلي ازمردم براي 
اينكه بتوانند مايحتاج روزمره خود را تهيه كنند ناچار 
بودند سر كار بروند، كمك هاي معيشتي دولت به قدري 
كم بود كه اصال قابل گفتن نيست. اما هر چه باشد اين 
توفان را هم پش��ت س��ر مي گذاريم و به روزهاي بهتر 
مي رسيم. روزهايي كه ديگر نه از ماسك خبري هست، 
نه از فاصله هاي اجتماعي ولي آن روز جاي خيلي ها در 

ميان ما خالي است.

گزارش

كشف واكسن به معناي پايان كرونا  نيست

شب يلدا را مجازي  برگزار كنيد


