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  افتتاح 
 بزرگ ترين طرح

 استحصال ِاتان كشور

افزايش ۵ ميليون تن 
محصوالت پتروشيمي با طرح 

»طراوت« بانك صادرات

توسط رييس ستاد اجرايي فرمان امام در مناطق 
صنعتي بوشهر و فارس گشايش يافت

حجت اله صيدي در افتتاحيه دومين نمايشگاه 
»حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي« 

 صفحه 4 را بخوانيد 

 صفحه 5 را بخوانيد 

 صفحه 7 را بخوانيد 

پنهان شدن ريزش بازار پشت دامنه نوسان نامتقارن بي نتيجه ماند

هاشمي: بودجه 1۴00 شهرداري به ۴۸ هزار ميليارد كاهش يافت

رييس اتاق تهران: شاخص قيمت كاالهاي وارداتي طي دو سال10 برابر شده است

مشكل بازار سرمايه كجاست؟

تعديل بودجه  »رويايي« تهران 

مزاحمت دستگاه هاي اجرايي 
براي فعاالن اقتصادي 

جلسه  كميته  دستمزد  كارگر ا ن  نتيجه  ا ي   د ر  بر ند ا شت

كارگرا ن  بايد تا  نيمه  د و م  ا سفند  منتظر   بما نند

 تعيين دستمزد
 شايد وقتي ديگر

 صفحه 2 

كليات بودجه با  211 راي موافق تصويب شد

گروه بورس| دامنه نوسان نامتقارن موجب شد تا از جو هيجاني بازار سهام چرخش عجيب بودجه اي مجلس 
كاسته و سرعت كاهش قيمت ها كند شود. به ظاهر شرايط خوب است. اما در 
اصل وضعيت نزول بازار را فراهم مي سازد. روز يكشنبه شاخص كل بورس 
تهران ۲/ ۰درصد صعود كرد و روز دوشنبه نيز به افت ۶/ ۰درصد بسنده كرد 
ولي؛ در روز سه ش��نبه بازار ۰/۹ درصد افت كرد و شاخص كل در نهايت در 

ارتفاع يك ميليون و ۲۴۵هزار واحد قرار گرفت. 

آنگونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي اس��امي شهر تهران ديروز خبر 
داد، رقم بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال 1۴۰۰ به ۴۸ هزار ميليارد 
تومان كاهش يافته است. بودجه 1۴۰۰ ش��هرداري تهران صبح روز پنجم 
بهمن ماه سال جاري با رقم ٤٧ هزار و ٦٨٧ ميليارد تومان در بخش اصلي و 
٢٢٧٤ ميليارد تومان در بخش تكميلي توسط پيروز حناچي، شهردار تهران 

به پارلمان شهري پايتخت تقديم شد.

»صدور بخش��نامه هاي متعدد، غيرضرور و مزاحم در حوزه كس��ب وكارها 
به ش��دت مورد انتقاد بخش خصوصي ق��رار گرفت. به گفت��ه رييس اتاق 
تهران، بخش اجرايي كشور به مثابه كارخانه توليد بخشنامه عمل و هر روز 

بخشنامه هاي متعددي صادر مي كند كه...

يادداشت- 1

يادداشت- 2

يادداشت- 3

اهميت توليد در برنامه ها

مصائب ساختاري بر بازارها

معماي دستمزد 1400

كان  برنامه ريزي ه��اي  در 
ك��ه  موضوع��ي  اقتص��ادي 
اهمي��ت فراوان��ي دارد، درك 
دقيق از ش��رايط و واقعيت ها و 
برنامه ريزي بر مبناي آنهاست. 
هيچ كشوري نمي تواند بدون 
درك درس��ت از موقعي��ت و 
شرايط خود، گامي بردارد كه به 
گره  گشايي جديد منجر شود. ما در طول سال هاي گذشته 
ادامه در صفحه5 از سويي با برخي مشكات و...  

قيم��ت بس��ياري از كاالها در 
جامع��ه معموال تح��ت تاثير 
تغييرات قيم��ت ارز يا تغيير 
ساير فاكتورهاي پراهميتي كه 
معموال متاثر از مقررات دولتي 
هس��تند، تغيير مي كن��د. به 
عنوان مثال مشاهده مي شود 
كه تغيي��ر در مي��زان عوارض 
تراكم يا مواردي از اين دس��ت بافاصله تاثيرات قيمتي 
ادامه در صفحه 3 خود را در...  

نب��رد نابراب��ر »دس��تمزد« و 
»تورم« در س��ال آين��ده، در 
ميدان��ي پرف��راز و نش��يب و 
س��نگاخ تر از هميش��ه رخ 
خواهد داد. جايي كه توان مالي 
خانوار كارگري بيش از هميشه 
تضعيف ش��ده و تورم انباشت 
ش��ده در اوج خود قرار خواهد 
ادامه در صفحه 5 گرفت. اگرچه همواره در...  

جمشيد  عدالتيان

محمدرضا زهره وندي

مجيد اعزازي

صفحه 6



 »دولت هف��ت اصالح م��ورد تاكيد مجل��س را در 
اصالحيه بودج��ه مدنظر ق��رار داد. رانت ارز 4200 
حذف شد. كس��ري بودجه كاهش پيدا كرد و دست 
درازي به منابع صندوق توسعه محدود شد. اميدوارم 
كميسيون تلفيق در تعامل با دولت اصالحات بيشتر 
را دنبال كند. هدف مجلس، هدايت دولت به سمت 

مطلوب براي تامين منافع مردم است.«
اين توييتي است كه روز گذشته محمدباقر قاليباف 
– رييس مجلس ش��وراي اسالمي – پس از تصويب 
كليات اصالحي��ه بودجه در صفحه ش��خصي خود 
منتش��ر كرد، پيامي كه نشان مي دهد سرانجام پس 
از چند ماه، مجلس نيز مسيري جديد براي تعامل با 

دولت باز كرده است. 
روز گذشته سرانجام پس از چند ماه بحث و گمانه زني، 
اصالحيه اليح��ه بودجه 1400 كه از س��وي دولت 
نهايي ش��ده بود به مجل��س آمد تا نماين��دگان بار 
ديگر آن را به راي بگذارند. در ش��رايطي كه مس��ير 
طي ش��ده در بودجه نش��ان مي داد كه دو قوه راهي 
طوالني تا رسيدن به يك جمع بندي قطعي دارند اما 
مجلس ناگهان تصميم گرفت به طرح دولت نگاهي 
مثبت داشته باش��د و كليات را تصويب كند.پس از 
اظهارات نمايندگان مخالف و موافق و صحبت هاي 
محمد باقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه، 
كليات اصالحيه اليحه بودجه 1400 به راي مجلس 
گذاشته ش��د كه نهايت با 211 راي موافق، 2۸ راي 
مخالف و ۶راي ممتنع از مجموع 2۵2 نماينده حاضر 
به تصويب مجلس رسيد. به اين ترتيب پس از آنكه 
مجلس در اقدامي عجيب در جلسه چهاردهم بهمن 
ماه، پس از دو ماه بررسي اليحه ابتدايي دولت به آن 
راي مخالف داده بود، اين بار تصميم به تاييد كليات 
گرفت تا بار ديگر كار به كميسيون تلفيق ارجاع داده 
شود.با اين شيوه، عمال مجلس به تجربه سال هاي قبل 
خود بازگش��ت. پيش از اين نمايندگان ابتدا كليات 
بودجه پيشنهادي دولت را به راي مي گذاشتند و در 
صورتي كه تاييد مي ش��د، كار براي بررسي و انجام 
اصالحات الزم به كميس��يون تلفيق مي رفت اما در 
س��ال جاري، مجلس تصميم گرفت ابتدا بودجه را 
به كميس��يون ببرد و پس از انجام بررسي هاي الزم، 
به صحن علني برسد. با وجود دو ماه بررسي بودجه، 
سرانجام مجلس تصميم گرفت به كليات راي منفي 
بدهد تا دولت، ظرف مدت دو هفته مجبور به اصالح 
و بازگرداندن اليحه به مجلس شود. با وجود آنكه در 
روزهاي گذشته نيز تعدادي از نمايندگان نظر مخالف 
داشتند اما حاال زمان آن رسيده تا بررسي بودجه بار 

ديگر در كميسيون تلفيق آغاز شود.

    آثار مثبت اصالحيه
در ابتداي نشس��ت علني روز گذش��ته مجلس، باقر 
نوبخت – رييس سازمان برنامه و بودجه –به عنوان 
نماينده دولت به توضيح درب��اره اصالحيه بودجه و 
فرايند طي شده در روزهاي اخير پرداخت. او گفت: 
گرچه كراهتي از بابت بازگشت اليحه بودجه به دولت 
وجود داشت و ما قدري زمان را از دست داديم، ولي 
آثار مثبت اصالحيه باعث مي شود با وفاق و همدلي 
مجلس شوراي اسالمي س��ال 1400 را با قوت آغاز 
كنيم و به نحو شايس��ته پيش برويم و كش��ور را در 
برابر بدخواهي دش��منان نظام و رژيم امريكا مصون 
كنيم. آرزومندم كه جلوه و نماد همراهي و همگامي 
و همفكري دولت و مجلس شوراي اسالمي را در اين 

بودجه شاهد باشيم.
نوبخت درباره اصالحات اعمال شده نيز توضيح داد: 
حداقل 1۵ مورد اصالح��ات مدنظر نمايندگان در 
اصالحيه بودجه انجام شده است؛ همچنين با توجه 
به اينكه نظرات مقام معظ��م رهبري بعد از تقديم 
اليحه بودجه واصل شده بود ما در اصالحيه فرصت 
كافي داشتيم كه منويات ايشان را در راستاي كاهش 
منابعي كه نس��بت به مابه التفاوت باالي 20 درصد 
وجود دارد اعمال كنيم كه در اين راس��تا 40 هزار 
ميليارد تومان از اين محل، سقف منابع اليحه تقليل 
پيدا كرد. همزمان ايشان نظري داشتند كه تقويت 
بنيه دفاعي، اعتبارات طرح احداث فاضالب ش��هر 
اهواز و ش��ركت هاي دانش بنيان در سقف جداول 
و اليحه بودجه قرار گيرد و از صندوق توس��عه ملي 

برداشت نشود كه ما اين را اجرا كرديم و همه آن با 
كاهش هزينه همراه بود.

معاون رييس جمهور يادآور شد: ما ۵۳ هزار ميليارد 
تومان مص��ارف را براي اين م��وارد افزايش داديم 
ولي 40 هزار ميليارد تومان صرفه جويي در س��اير 
هزينه ها انجام شد؛ در اصالحيه قبلي هم ۵۳ هزار 
ميليارد تومان را مي خواستيم از اوراق تامين كنيم 
اما نظ��ر نمايندگان اين بود ك��ه اوراق را به حداقل 
برس��انيم بنابراين نه تنها ۵۳ ه��زار ميليارد تومان 
را ب��ه س��مت اوراق نبرديم بلكه حداق��ل ۳۵ هزار 
ميليارد تومان از حجم فروش اوراق را تقليل داديم. 
همچنين حداقل 4۹ ه��زار ميليارد تومان ماليات، 
گمرك و س��اير درآمدها افزايش پيدا ك��رد. ما نه 
تنها مق��دار فروش نفت را افزاي��ش نداديم و اوراق 
را تقليل داديم و مناب��ع درآمدي را افزايش داديم، 
بلكه ۳4 هزار ميليارد تومان كس��ري تراز عملياتي 
در اين صرفه جويي انجام ش��ده است، بنابراين هر 
آنچه مجلس شوراي اسالمي نظر داشت در راستاي 

تامين آن پيش رفتيم.
نوبخت خاطرنشان كرد: همچنين براي اينكه تكانه اي 
به بازار كاال و قيمت ها وارد نكنيم توافق ش��د كه در 
شش ماه اول سال آينده ارز ترجيحي را حفظ كنيم و 
بعد ظرف شش ماه به گونه اي بسترها را آماده كنيم 
كه اگر اقدامي به حذف آن شد تكانه جديدي به بازار 
كاال و سطح عمومي قيمت ها وارد نشود. ما در هدف 
مشترك مان با مجلس شوراي اسالمي به دنبال اين 
هستيم كه در راستاي جلوگيري از افزايش قيمت و 

تورم اقدام كنيم اما تالش دولت محدود به اين نشد 
و تا آنجايي كه ام��كان دارد تالش مي كنيم كاهش 
قدرت خريد كاركن��ان دولت را جب��ران كنيم، لذا 
غير از افزايش 2۵ درصدي حقوق كاركنان ش��اغل 
و بازنشسته پاداش بازنشستگي عزيزاني كه در سال 
آينده و ماه هاي اخير بازنشس��ته مي شوند را در اين 

بودجه لحاظ كرديم.

    آغاز كار در تلفيق
پس از مطرح شدن نظرات موافق و مخالف، سرانجام 
مجلس حك��م به تصوي��ب كليات داد ت��ا كار روي 
جزييات دوباره به كميسيون تلفيق ارجاع داده شود. 
رييس مجلس پس از راي گيري اعالم كرد: مجلس 
شوراي اس��المي از زماني كه اليحه بودجه اوليه به 
مجلس ارايه شده اولين جلس��ه را با دولت تشكيل 
داد و بنا شد با تفاهم پيشنهادات در خصوص اليحه 
بودجه بررسي شود و بنا بود جهت حل مشكالت مردم 
اليحه با همفكري مجلس و دولت اصالح ش��ود چرا 
كه اليحه بودجه در حقيقت وضعيت اقتصادي مردم 
را در طول يك سال رقم مي زند.اما در بين راه تعامل 
الزم دولت با مجلس صورت نگرفت و مجلس اليحه را 
براي اصالح به دولت بازگرداند خوشبختانه در اليحه 
ارايه شده ۷ مورد از اصالحاتي كه مد نظر مجلس بود 
اعمال شد و امروز مجلس با راي بااليي كليات بودجه 

را به تصويب رساند.
رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه تصريح كرد: 
اكنون اليحه بودجه را به كميس��يون تلفيق ارجاع 
مي دهيم تا اليحه اصالح شده مورد بررسي قرار گيرد، 
كميسيون تلفيق از امروز بعدازظهر جلسات خود را 
برگزار ك��رده و تا جمعه بعدازظهر ب��ه اتمام خواهد 
رسيد. سپس نمايندگان و كميسيون ها 4۸ ساعت 
فرصت دارند پيشنهادات جديد خود را درخصوص 
اليحه اصالحي بارگذاري كنند، پيشنهادات قبلي نيز 

همچنان پابرجاست.
رييس مجلس به محدود بودن وقت مجلس نيز اشاره 
كرده زيرا تنها يك ماه تا پايان سال زمان باقي است 
و به نظر مي رسد هدف نخس��ت جمع بندي درباره 
كل بودجه در هفته هاي پيش روست. هرچند هنوز 
بودجه چند دوازدهم يكي از گزينه هاي مجلس است 
اما با توجه به تالش دولت براي همراهي با مجلس و 
بازگشت اليحه ظرف دو هفته، مجلس نيز با تصويب 
كليات نش��انه هايي از همراهي با دولت را نشان داده 
و به اين ترتيب احتمال نهايي شدن بودجه پيش از 
پايان سال وجود دارد، هرچند نگاه كميسيون تلفيق 

به بودجه همچنان نقشي كليدي ايفا خواهد كرد.
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دفاع تمام قد دولت
از حقوق مردم

در دويست و چهارمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت به رياس��ت حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحاني رييس جمهور، گزارش »وضعيت تأمين و توزيع 
كاالهاي اساسي و ضروري مردم در ماه هاي پاياني سال 
1۳۹۹ و برنامه سال 1400« ارايه شد. در اين گزارش 
فعاليت ه��ا و اقدامات بانك مرك��زي، وزارتخانه هاي 
جهادكش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت در ايجاد 
سيستم هاي هوشمند س��فارش، تخصيص اعتبار، 
ترخيص كاال و چرخه توزيع كاالهاي اساسي و تمهيدات 
الزم براي تامين كاالهاي اساسي در ماه هاي پاياني سال 
و سال 1400 تشريح شد. در اين جلسه همچنين، قائم 
مقام وزير صمت در امور بازرگاني گزارشي از برنامه ها 
و وظايف دس��تگاه هاي ذي ربط براي كنترل قيمت و 
نظارت بر بازار كاال ارايه كرد. رييس جمهور با تاكيد بر 
برنامه ها و مولفه هاي مطرح در گزارش ارايه شده، گفت: 
موفقيت و پيروزي بزرگي در خنثي سازي هدف شوم 
و اصلي دشمن مبتني بر ايجاد قحطي و فشار غيرقابل 
تحمل و كمبود در تهيه كاالهاي ضروري و در نتيجه 
ايجاد بهم ريختگي در كشور به دست آمد و هدف گذاري 
دشمن كامال ناموفق و ناكام ماند. رييس جمهور در مورد 
برنامه سال 1400 براي تامين كاالهاي اساسي گفت: 
دولت با قوت تدابير و سياس��ت هاي معيشتي خود را 
ادامه خواهد داد و هر جا كه حقوق مردم در ميان باشد، 
تمام قد از معيش��ت مردم و تامين كاالهاي اساسي با 
ارز ترجيحي كه در اليحه بودجه 1400 نيز گنجانده 
شده، دفاع مي كند تا در سال آينده نيز مردم در تأمين 
كاالهاي خود با مشكالت روبرو نشوند. روحاني اضافه 
كرد: سياس��ت هاي بازرگاني كشور از مرحله تامين تا 
حمل و توزيع بايد با هماهنگي كامل مديريت ش��ود و 
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني با هماهنگي همه 
دستگاه هاي ذي ربط اين ماموريت را دنبال خواهد كرد 
و اين چرخه و زنجيره بايد به نحو موثري كنترل شود و 
اجازه داده نشود نوسانات قيمت بيش از اين بر معيشت 
و اقتصاد خانوار فشار بياورد. رييس جمهور تاكيد كرد: 
مردم و فعاالن بازار نبايد در اين حوزه احساس رهاشدگي 
و بي ساماني داشته باشند. سامانه جامع تجارت نيز بايد در 
اين مقطع به نحو موثر در راستاي ارتقاي شفافيت مورد 
بهره برداري قرار گيرد و ضروري است همه دستگاه ها به 
سرعت اقدامات خود را در اين سامانه اطالع رساني كنند. 
رييس جمهور تصريح كرد: بايد با تقويت اين سيستم 
هوشمند و شفاف، تمامي دستگاه هاي ذي ربط در زمينه 
مديريت نوسانات قيمت كاال به ويژه در آستانه سال نو 

هماهنگ و دقيق عمل كنند.

امريكا و اروپا
از فرصت باقي مانده استفاده كنند

سخنگوي دولت گفت: توقف اجراي داوطلبانه پروتكل 
به معناي قطع همكاري با آژانس نيست. اين همكاري 
ادامه خواهد داشت و جمهوري اسالمي ايران قطعا طي 
نامه اي همه موارد را از قبل به اطالع آژانس خواهد رساند.

س��خنگوي دولت در پاس��خ به س��والي در خصوص 
سررسيدن موعد قانون رفع تحريم ها در ٢١ فوريه و رفع 
نشدن تحريم ها و تصميم دولت در اين خصوص گفت: 
بر اساس بند شش��م قانون مجلس شوراي اسالمي، از 
آنجايي كه تحريم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان 
انرژي اتمي مجبور به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي است كه موجب كاهش نظارت ها و بازرسي هاي 
فراپادماني آژانس بين المللي انرژي هسته اي خواهد شد.

وي افزود: اين مساله امري زمانبر نيست و وقتي موعد 
آن برسد، اجراي داوطلبانه پروتكل مي تواند به سرعت 
متوقف شود. ايران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات 
پادماني، بخش عمده اي از نظارتها، يعني نظارتهايي كه 
در چارچوب پروتكل الحاقي نيستند، باقي خواهند ماند.

ربيعي تاكيد كرد: بنابراين توقف اجراي داوطلبانه پروتكل 
به معناي قطع همكاري با آژانس نيست. اين همكاري 
ادامه خواهد داش��ت و جمهوري اس��المي ايران قطعا 
طي نامه اي همه موارد را از قبل به اطالع آژانس خواهد 
رساند، كما اينكه تاكنون نيز چنين كرده است. وي ادامه 
داد: روشن اس��ت كه اين اقدام خالف ميل باطني و به 
دليل تعلل امريكا در لغو تحريم ها و انجام تعهدات اش 
بر اساس قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد انجام مي گيرد.ربيع��ي تاكيد كرد: ما همچنان 
برجام را توافقي معتبر و بهترين توافق ممكن مي دانيم 
و آماده ايم كه فوراً و در صورت بازگش��ت امريكا و ساير 
طرف هاي توافق به تعهداتشان تمامي گام هاي برداشته 
شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعيت اوليه در 
توافق برجام بازگردانيم.سخنگوي دولت گفت: اميدواريم 
كه سه كشور اروپايي و امريكا از فرصت كوتاه باقي مانده 
استفاده كنند و اجازه ندهند كه دستيابي به راه حل هاي 
ديپلماتيك در رسيدگي به اختالف غيرضروري بغرنج تر 
شود.وي در پاسخ به سوالي درباره جزييات پاسخ رهبري 
به نامه اي در خصوص بودجه سال آينده گفت: با معاون 
اول رييس جمهور، صحبتي در اين زمينه داشتم. طبق 
گفته آقاي جهانگيري، در اين نامه به موضوعات مختلفي 
اشاره شده بود. از جمله با اشاره به تغييرات كميسيون 
تلفيق در خصوص اليحه بودجه 1400، تاكيد مي شود 
كه اين تغييرات، به معيشت مردم لطمه مي زند.ربيعي 
ادامه داد: در ضم��ن درباره نرخ ارز، بي��ان كرده اند كه 
موافق و معتقد به تك نرخي بودن ارز هس��تند اما اين 
در شرايطي مقدور است كه كشور از نظر بين المللي و 
اقتصادي، در شرايط عادي و ثبات قرار داشته باشد. اما 
تك نرخي بودن ارز در شرايط فعلي، موجب كمبود كاال، 
تورم و گراني مي ش��ود و تاثير سريع بر افزايش قيمت 
ساير اقالم و خدمات نيز خواهد گذاشت. وي در پاسخ 
به پرسشي درباره برنامه دولت براي ارز 4200 در سال 
آينده و همچنين موضع گيري هاي سياسي در اين مورد 
تأكيد كرد: قبل از پاس��خ از پيش فرض سوال و واژگان 
به كار گرفته شده بسيار متعجب شدم كه گفته ايد شاهد 
بوديم كه ارز 4200، نصيب يه عده رانت خوار ش��د! در 
پايان سوال هم گفته ايد آيا رويه سال هاي قبل يعني دادن 

رانت به عده اي خاص ادامه خواهد يافت ؟

جبران عقب ماندگي دستمزد 
كارگران يكجا ممكن نيست

وزير كار با اش��اره به اينكه جبران عقب ماندگي مزدي 
كارگران به صورت يكجا مقدور نيست گفت: افزايش 
دستمزد بايد به صورت كارشناسي بررسي شود و اين 
افزايش براساس نظر و مصوبه شوراي عالي كار خواهد 
بود. به گزارش تس��نيم، حدود يك ماه تا پايان س��ال 
باقي مانده و هنوز سبد معيشت كارگران براي ورود به 
تعيين دستمزد سال آينده تعيين نشده است.  به اعتقاد 
نمايندگان كارگران امسال سال سختي براي تعيين 
دستمزد است چرا كه به روايت آمار ميزان عقب ماندگي 
مزدي كارگران بسيار چشمگير است. تا حتي كه مطابق 
آمارهاي ارايه شده از سوي مراجع رسمي دستمزد تنها 
۳۸ درصد هزينه زندگي را پوشش مي دهد و براي بقيه 
موارد كارگران با مش��كل مواجه هستند.  نمايندگان 
كارگران اعتقاد دارند كه عقب ماندگي مزدي كارگران 
بايد تأمين شود، چرا كه افزايش چندين باره قيمت ها 
توان ادامه زندگي براي قشر كارگر را از بين برده است. 
فرامرزتوفيقي،  رييس كميته دستمزد شوراي اسالمي 
كار درباره عق��ب ماندگي مزدي كارگ��ران مي گويد: 
براس��اس بند 2 ماده 41 قانون كار بايد هزينه س��بد 
معيشت يك خانوار كارگري معمولي در كميته دستمزد 
ذيل شوراي عالي كار تعيين و بعد از آن جلسات رسمي 
شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد كارگران 
در سال آينده تشكيل شود.هزينه سبد معيشت كارگران 
در دي ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸حدود ۳ميليون 
و ۷۹0 هزار تومان بيش��تر شده و پوشش سبد توسط 
دس��تمزد به ۳۸.4۷ درصد كاهش يافته است. وي با 
اشاره به اينكه دستمزد ۶1درصد از سبد عقب تر است 
گف��ت: ۸۷۳۵2۸۶۶=100/۳0.۹۵×2۷0۳۵۷12  با 
اين محاسبه هزينه سبد معيشت كارگران در دي ماه 
حدود ۸ميليون و ۷۳۵هزار تومان است كه در مقايسه با 
سبد معيشت كارگران در بهمن ماه ۹۸ حدود ۳ميليون 
و ۷۹0 هزار تومان بيش��تر است. پوشش سبد توسط 
دس��تمزد، فقط ۳۸.4۷ درصد است. در واقع دستمزد 
كارگران فقط ۳۸.4۷ درصد از هزينه هاي زندگي ماهانه 
را پوشش مي دهد.فاصله بين درآمديك كارگر در بهترين 
حالت و هزينه سبد معيشت حدود ۵ميليون و ۳۷4 هزار 
تومان است كه در شرايط فعلي كارگران هيچ منبعي 
براي تأمين اين كسري ندارند و با آبرو زندگي مي كنند.  
محمد شريعتمداري. وزيركار درباره جبران عقب ماندگي 
مزدي كارگران مي گويد: حداقل مزد كه وظيفه تعيين 
آن بر عهده ش��وراي عالي كار است و در روزهاي پاياني 
س��ال تعيين مي شود يك تفنن نيست. يك نگاهي به 
مساله سطح عمومي قيمت ها تاآخرين روزهاي سال. 
به گونه اي كه اگر قرار است افزايش حقوقي در سال آتي 
داشته باشيم.با تكيه بر يك بررسي گذشته يك ساله و 
ماه به ماه و روند افزايش آن. بتوانيم تصميم بگيريم كه 
پايدار بماند. تالش داريم بررسي ها براي افزايش دستمزد 
را طي سال انجام دهيم و كارگروه دستمزد شوراي عالي 
كار طي سال انجام وظيفه مي كند اما تصميم گيري به 
روزهاي پاياني سال موكول مي شود. براي اينكه ضريب 
خطاي كمتري داشته باشد. وزيركار گفت: روند افزايش 
دس��تمزد كارگران در سال هاي گذشته كمتر از نرخ 
تورم نبوده و عقب ماندگي تاريخي دستمزد كارگران با 
نرخ تورم را داشتيم و جبران آن به صورت يكجا مقدور 
نيست. ما در دولت تدبير و اميد تالش كرديم اين رقم 
هر سال بيشتر از تورم باشد تا بخشي از اين مشكل حل 
شود. وي درباره پيشنهاد افزايش ۳۵درصدي دستمزد 
1400 كه از س��وي نمايندگان مجلس مطرح شده 
است، گفت: افزايش دستمزد بايد به صورت كارشناسي 
بررسي شود و اين افزايش براساس نظر و مصوبه شوراي 

عالي كار خواهد بود.

 محوريت آينده پژوهي
در برنامه هفتم توسعه

معاون فرهنگي و اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس 
با تاكيد بر لزوم »آينده پژوهي« در طراحي برنامه هفتم 
توسعه، اظهار كرد: در طراحي برنامه هاي توسعه گاهي 
موضوعات مساله محور نيستند و آينده پژوهي در آنها 
لحاظ نش��ده است. در بس��ياري از موارد نيز موضوع به 
درستي انتخاب شده اما راهبرد مواجهه با آن انتخاب نشده 
است. از اين رو الزم است در طراحي برنامه هفتم توسعه 
رويكرد آينده پژوهي را در پيش گيريم. مسعود فياضي 
در كنفرانس آنالين »امور اجتماع��ي در برنامه هفتم 
توسعه« اظهار كرد: معموال بحران هاي فراگيري نظير 
كرونا مشكالتي براي جامعه ايجاد مي كند كه حل آنها 
زمانبر است. قاعدتا برنامه هفتم توسعه بايد به مشكالت 
ايجاد شده و مسائلي نظير تاب آوري اجتماعي، تعطيل 
شدن كسب و كارها، نگراني هاي ايجاد شده از اختالل در 
روال جاري زندگي و... اهميت دهد و راه حل هايي را بري 
آن در نظر بگيرد.  وي ادامه داد: برنامه هفتم توسعه زماني 
اجرا مي شود كه دوره سنگيني را پشت سر گذاشته ايم و 
از سوي ديگر تحريم ها و برخي ناكارآمدي ها در مديريت 
منجر به ايجاد آسيب هايي در جامعه شده است، به طوري 
كه براي مث��ال عوامل توليد كننده آس��يب اجتماعي 
افزايش پيدا كرده است، تورم خط فقر را جابه جا و حاشيه 
نشيني تشديد شده و اين گونه امكان افزايش ناهنجاري 
اجتماعي نيز ايجاد مي شود، از اين رو بايد به تمامي اين 
مسائل در برنامه هفتم توجه كرد.  به گفته معاون فرهنگي 
و اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس، برنامه هاي توسعه 
ذيل چشم انداز بيست ساله هستند و از سوي ديگر برنامه 
هفتم آخرين برنامه چشم انداز بيست ساله است از اين رو 
بايد در طراحي آن به اهداف محقق نشده پيشين توجه 
خاصي كرد.  فياضي ادامه داد: برنامه توسعه هفتم اولين 
برنامه پس از صدور بيانيه گام دوم انقالب توسط رهبري 
است و به عنوان س��ند حاكميتي باالدستي محسوب 
مي ش��ود، بنابراين از اين جهت اولويت هاي موجود در 
اين بيانيه بايد مورد توجه سند قرار گيرد. توجه به فضاي 
مجازي، تربيت اعتماد به نفس ملي، جمعيت و ارتقاي 
نرخ باروري، س��المت اجتماعي و كنترل آسيب ها در 
بيانيه گام دوم آمده و مي تواند اولويت كالن برنامه هفتم 

را مشخص كند. 

كليات بودجه با  211 راي موافق تصويب شد

چرخش عجيب بودجه اي مجلس

     مجلس و دولت سياسي برخورد نكنند
نماينده رودس��ر در مجلس شوراي اسالمي گفت: نبايد 
با مس��اله بودجه سياسي برخورد شود و مجلس شوراي 
اسالمي و دولت چنين حقي را نداشته و بايد از اين نگاه 
پرهي��ز كنند.محمد صفري در جريان بررس��ي كليات 
اصالحيه اليحه بودجه سال 1400 به عنوان موافق گفت: 
مجلس شوراي اس��المي و دولت حق اين را ندارند كه با 
مساله بودجه سياسي برخورد كنند چون سياسي برخورد 
كردن مش��كالت خاص خود را دارد، بايد از اين موضوع 
پرهيز شده و چنين نگاهي به كليات بودجه وجود نداشته 
باشد.وي ادامه داد: اگر كليات بودجه تصويب نشود دولت 
براي سال آينده بودجه سه دوازدهم مي آورد كه اگر اين 
طور مديريت شود دولت تنها هزينه هاي سه يا چهار ماهه 
آين��ده را در نظر مي گيرد.اين نماينده مجلس ش��وراي 
اسالمي افزود: از طرف ديگر بحث انتخابات و هزينه هاي 
باالي دولت را داريم، چطور قرار است اين موارد در بودجه 
سه دوازدهم مطرح شود؟ بسياري از پيمانكاران مطالبات 
زيادي دارند لذا بايد نگاه ها به اين مس��اله مثبت باشد و 
موارد اصالحي در كميسيون تلفيق رفع شود.صفري از 
نمايندگان درخواست كرد كه به كليات بودجه راي مثبت 
دهند و شرايط ويژه كش��ور به خصوص در بعد داخلي و 

خارجي را در نظر بگيرند.وي گفت: در س��ال هاي اخير 
مصيبت هاي اقتصادي به كشور تحميل شده، ماه هاي 
پاياني عمر دولت است و انتخابات را در پيش داريم. وظيفه 

مجلس شوراي اسالمي و دولت مديريت شرايط است.

    بالتكليفي بودجه به مردم آسيب مي زند
نماينده مردم صومعه س��را در مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه نبايد در چند م��اه پاياني فعاليت دولت، 
بودجه را بالتكليف گذاشت، گفت كه مردم از بالتكليف 
ماندن بودجه آس��يب مي بينند.سيد كاظم دلخوش در 
جريان بررسي كليات اصالحيه اليحه بودجه 1400 در 
موافقت با كليات تصريح كرد: ما نمي توانيم كشور را بدون 
بودجه بگذاريم. چشم مردم به مجلس شوراي اسالمي 
است و اگر مجلس حقوق كاركنان و مستخدمين دولت 
و نظ��ام و پروژه هاي عمراني را بالتكلي��ف بگذارد مردم 
آس��يب مي بينند ما بايد به مشكالت مردم توجه داشته 
باشيم.وي ادامه داد: از طرفي بودجه را نمي شود به چند 
دوازدهم كشاند، كس��اني كه در سال 1۳۹1 در مجلس 
شوراي اس��المي بودند مي دانند شوراي نگهبان بودجه 
س��ه دوازدهم را رد كرد و گفت در سال 1۳۹2 انتخابات 
داريم االن شرايط حادتر از سال 1۳۸۹1 و 1۳۹2 است 

اوال در چند ماه آينده انتخابات ش��وراي شهر و روستا را 
داريم كه بخشي از نظارت با مجلس است. دوم انتخابات 
رياس��ت جمهوري را داريم كه هزينه سنگيني از جهت 
داخلي و بين المللي دارد ضمن اينك��ه پايان كار دولت 
در چند ماه اول س��ال آينده است و ما نمي توانيم بودجه 
را بالتكليف بگذاريم. دولت آينده تا سرجايش بنشيند 
چند ماه طول مي كشد و ما به اين شكل سال را از دست 
مي دهيم.دلخوش يادآور شد: در حال حاضر با فرصتي كه 
مجلس شوراي اسالمي به دولت داد هفت مورد اصالحات 
انجام شد كه بخش��ي مورد قبول ماست و بخشي قابل 
رسيدگي اس��ت و مي توانيم فرصتي به همكاران تلفيق 
براي اصالح بدهيم، لذا ما راهي جز تاييد كليات نداريم و 

نبايد به سمت چند دوازدهم برويم.

    دولت در اصالحيه به قانون تمكين كرد
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه دولت به رويه قانوني تمكين كرده است، گفت: 
دولت با اين اصالحيه اليحه يك گام به سمت جلو برداشته 
است.سيدشمس الدين حسيني در جريان بررسي كليات 
اصالحيه اليحه بودجه سال 1400 به عنوان موافق اظهار 
كرد: ما در مجلس ش��وراي اسالمي بعد از بررسي زواياي 

مختلف يك طرح يا يك اليحه در مورد آن تصميم گيري 
مي كنيم يك موضوع مهمي مثل بودجه به عنوان سند 
حكمراني است كه بايد به تمامي ابعاد آن به صورت فني 
و تخصصي توجه كرد.وي ادامه داد: من در دفاع از كليات 
بودجه صحبت مي كنم، برداشت من اين است كه دولت به 
رويه قانوني تمكين كرده يعني برخالف قبل پذيرفت كه 
بايد اصالحيه بودجه دهد ما اين را به فال نيك مي گيريم. 
بايد رفتار منطبق با قانون را تش��ويق كرد پس به لحاظ 
نهادي و قانوني رفتار دولت يك گام به سمت جلو محسوب 
مي شود.حسيني با بيان اينكه تصويب كليات بودجه به 
معناي تاييد جزييات آن نيست، اظهار كرد: ما به كليات 
بودجه راي مي دهيم و بعد از آن در كميسيون تلفيق درباره 
جزييات تصميم گيري مي شود. با نگاه به اصالحيه دولت 
مي توان به اين موضوع پي برد كه تغييراتي در اليحه داده 
شده اما كافي نيست و در عين حال در مخالفت با مصوبات 
كميسيون تلفيق هم نيست. برخي از كاستي ها اصالح شده 
است. ما در مجلس شوراي اسالمي به اندازه استحقاق ملت 
و اصالحات ساختاري تصميم گيري مي كنيم البته الزم 
است اين نكته را بگويم كه اصالحات ساختاري در يكسال 
محقق نمي شود و بايد در چهار سال پيش رو  روي اصالحيه 

ساختاري پافشاري كنيم.

   آيا نظر مجلس لحاظ شد؟
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي گفت: 
بابت انجام اصالحيه بودجه از دولت تشكر مي كنم، اما 
آيا اين اصالحيه توانسته دغدغه هاي مجلس شوراي 
اسالمي را رفع كند؟حجت االسالم عليرضا سليمي 
نماينده مردم محالت در شوراي اسالمي در جريان 
بررسي كليات اصالحيه اليحه بودجه سال 1400 به 
عنوان مخالف گفت: اصالحاتي در اليحه بودجه توسط 
دولت انجام ش��د، بابت انجام اي��ن اصالحيه از دولت 
تشكر مي كنم، اما آيا اين اصالحيه توانسته دغدغه هاي 

مجلس شوراي اسالمي را رفع كند يا خير؟
وي افزود: مص��ارف ۸41 هزار ميلي��ارد تومان بود، 
اما در اين اصالحيه ب��ه رقم ۸۵4 هزار ميلياردتومان 
افزايش پيدا كرده اس��ت، در بح��ث هزينه در اليحه 
قبلي ۶۳۷ هزارميلياردتومان بود كه اكنون به ۶۵2 
هزارميلياردتومان رسيده اس��ت، اعتبارات تملك و 
عمراني 104 هزارميلياردتومان ب��ود اكنون در اين 
اصالحيه به 10۹ ميلياردتومان رسيده است كه اين 

يعني كمتر از حدود ۵ درصد افزايش.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي بيان 
كرد: در حوزه ماليات چه اتفاقي رخ داد؟ مي فرمودند 
اليحه بودجه را دقيق نوشته ايم و مي گفتند از نظرات 
كارشناسي اس��تفاده كرديم، چه اتفاقي افتاد كه در 
اين دو هفته دولت ماليات ها را 2۵ هزارميلياردتومان 
افزايش داده است؟ در اليحه پيشين قيمت نفت 40 
دالر بود اما در اين اصالحيه ۵0 دالر است، حال سهم 

۵/14 درص��د با فروش ۵/1 ميليون بش��كه نفت ۵0 
دالر انجام مي شود، اگرچه قيمت نفت اكنون ۶0 دالر 
است، اين سهم ۵/14درصد شركت ملي نفت هميشه 
بوده است، اما بايد مشخص شود اصال سهم مورد نياز 
ش��ركت ملي نفت به چه ميزان است؟رابطه شركت 
ملي نفت و دولت به صورت دقيق تبيين نشده است.

   بودجه به شكل بي سابقه اي بي انضباط است
نماين��ده مردم بجن��ورد در مجل��س در مخالفت با 
اصالحيه اليحه بودجه 1400از نبود اعتبارات براي 
»همسان سازي حقوق بازنشستگان«، » رتبه بندي 
معلمان وتبديل وضعيتش��ان« انتقاد ك��رد و با بيان 
اين ادعا ك��ه دولت ب��ه دنبال چاق ك��ردن دالل ها 
است؛ پيش��نهاد داد كه سه دوازدهم بودجه تصويب 
ش��ود.محمد وحيدي در مخالفت با اصالحيه دولت 
بر اليح��ه بودجه 1400 گفت: بودج��ه با اصالحات 
ناچيزي به مجلس آمده است نگاه دولت در مجموعه 
لوايحي ك��ه به مجل��س مي دهد اين اس��ت كه اگر 
مجلس مخالفتي كرد همان اليح��ه را با اصالحاتي 
جزيي دوب��اره ارايه مي كند و قطعا قوه مقننه مجبور 
به تصويب خواهد شد. به همين علت نوعي لجبازي 
بين دولت و مجلس اتفاق مي افتد و مطالبات به حق 
م��ردم در آن ديده نمي ش��ود.نماينده مردم بجنورد 
در مجلس با بيان اينك��ه در اصالحيه بودجه 1400 
بي انضباطي بي س��ابقه اي ديده مي شود، گفت: رشد 
بي س��ابقه اعتب��ارات در بودجه اي ك��ه هم اكنون به 

مجلس داده شده بسيار آسيب زا است دستگاه هاي 
دولتي و هزينه هايشان نشان دهنده عدم صرفه جويي 
و بي توجهي دولت به خواسته هاي واقعي مردم است.

وي با انتقاد از محل تامين اعتبار دولت گفت: تامين 
اعتبار دولت بر اساس شاخص هايي مثل فروش اموال 
دولت، و اوراق قرضه است تا كي مي خواهيم دولت هاي 
آينده را بدهكار كنيم. اين نگاه نشان مي دهد كه دولت 
دوازدهم مي خواهد براي دولت سيزدهم تعيين تكليف 
كند. اصالحيه اين بودجه نشان دهنده اين است كه 
يك كش��ور ثروتمند با يك دولت فقير اداره مي شود.

وحيدي در انتقاد و مخالفت با اصالحيه اليحه بودجه 
1400 از نب��ود مواردي مثل همسان س��ازي حقوق 
بازنشستگان، و رتبه بندي معلمان و ساير كاركنان و 
تبديل وضعيتشان انتقاد كرد و گفت: اين نگاه نشان 
مي دهد كه دولت به دنبال چاق كردن دالل ها است نه 

پرداختن به مشكالت مردم و رفع محروميت.

    بودجه تورم زا است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: اليحه بودجه ارايه ش��ده بيشتر جنبه تبليغاتي 
و سياس��ي داش��ته و در پايان س��ال آينده كشور را با 
مش��كالت عديده اي روبرو مي كند.س��يد مصطفي 
ميرسليم در مخالفت با اصالحيه دولت بر اليحه بودجه 
س��ال 1400 بيان كرد: بودجه هر كشور براي تنظيم 
مناس��بات مالي و اقتصادي و رفع مشكالت اساسي 
كشور ارايه مي شود بودجه اي كه اكنون دولت به عنوان 

بودجه اصالح ش��ده دوباره به مجلس فرستاده است 
نسبت به بودجه قبلي تنها ۳ الي 4 درصد تغيير داشته 
است و تنها به برخي از پيشنهادات كميسيون تلفيق 
توجه كرده است.وي در ادامه اظهار كرد: مشكل امروز 
كشور مساله اشتغال، ركود و تورم است كه كمر مردم 
را شكسته اس��ت اين بودجه هيچ كدام از مشكالت را 
حل نمي كند اين بودجه بر مبناي هزينه ها نوشته شده 
و توجهي به واقعيت درآمدها ندارد. در بودجه فروش 
نفت روزانه 2 ميليون و ۳00 هزار بشكه پيش بيني شده 

است كه با شرايط فعلي هيچ مناسبتي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: دولت به اصالح ساختاري بودجه توجهي نداشته 
اس��ت و درآمدهاي مالياتي آن طور كه بايد و ش��ايد 
پيش بيني نشده است. زماني كه در بحث درآمدها با 
مشكل روبرو باشيم اما هزينه ها را افزايش دهيم قطعا 
با مشكل تورمي در جامعه روبرو خواهيم شد. جنبه 
سياس��ي و تبليغاتي در بودجه ارايه شده بسيار قوي 
است اين بودجه مشابه سال 1۳۹۶است و ما يادمان 
هست كه در پايان سال 1۳۹۶ با چه مشكالت تورمي 
روبرو ش��ديم.وي در ادامه تاكيد كرد: با تصويب اين 
بودج��ه ما با تورم بزرگ��ي در آخر س��ال آينده روبرو 
خواهيم ش��د كه فش��ار آن بر مردم وارد مي شود. در 
كميسيون تلفيق به دالر 4200 توماني نقدهاي جدي 
وارد شد اما دولت مجددا بر دالر 4200 توماني اصرار 
داشته و اين امر يعني ويژه خواري ها همانند سال هاي 

گذشته ادامه يابد.

 موافقان بودجه

 مخالفان بودجه



گروه بانك و بيمه |
 بررس��ي زير و بم طرح بانكداري مجلس در اتاق تهران 
مورد توجه قرار گرفته است. فرهاد نيلي به عنوان مديرتيم 
پژوهشي اتاق تهران در مورد طرح قانون جامع بانكداري 
به تش��ريح نتايج مطالعه صورت گرفته روي اين طرح و 
ارزيابي مواد مربوط به بانك مرك��زي در آن پرداخت و 
اين نكته را يادآوري كرد كه به دليل انتخابات پيش روي 
رياس��ت جمهوري، تصويب طرح قان��ون بانكداري در 
مجلس به پس از اين رويداد منتقل خواهد شد، از اين رو، 
اتاق تهران و بخش خصوصي فرصت كافي در اختيار دارد 
تا با نگاهي كارشناسي و دقيق به طرح مجلس، در تدوين 
قانوني كه مي تواند براي حداقل چهار دهه آينده كشور 

كاربردي و تاثيرگذار باشد، نقش آفريني كند.
وي ابتدا ي��ادآوري كرد كه طرح بانك��داري جمهوري 
اسالمي ايران، ش��امل 214 ماده است كه كليات آن در 
آبان ماه امسال در صحن علني مجلس به تصويب رسيده 
و در حال حاضر در كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم 
در دست بررسي است. به گفته اين اقتصاددان، مجلس 
دهم طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران، طرح تاسيس 
بانك توسعه ايران، طرح عمليات بانكي بدون ربا و اليحه 
اصالح قانون پولي و بانكي كشور را به دليل تشابه موضوع 
با هم ادغام و طرح جامع بانكداري جمهوري اسالمي ايران 

را به تصويب رسانده است.
نيلي سپس با اشاره به اينكه مواد طرح مذكور از سوي تيم 

پژوهشي، بر اس��اس پنج اصل مورد ارزيابي قرار گرفته، 
افزود: مفاد 214 ماده اين طرح، بر اساس اصل استحكام 
و اتقان نظري، تجارب بانكداري مرك��زي در دنيا، رفع 
خالءها و كاستي هاي قوانين و مقررات پولي و مالي كشور، 
منطق كاركردي و قابليت اجرا بر اس��اس نظر خبرگان 
پولي و بانكي كشور و نيز انسجام دروني و سازگاري درون 

پارادايمي، ارزيابي شده است.
او ادامه داد: در بررسي صورت گرفته، گزاره هاي اين طرح 
بر مبناي سازگاري با قوانين بانك هاي مركزي در جهان، 
پياده سازي آن در فضاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي 
كش��ور، امكان بازنويس��ي و اصالح محتوايي آن، مورد 
ارزيابي كيفي قرار گرفته اس��ت. همچنين گزاره هايي 
كه داراي ايرادهاي بنيادين و غيرقابل اصالح هس��تند، 
به طور شفاف اعالم ش��ده و نسبت به آن هشدار و تذكر 

داده شده است.
فرهاد نيلي در همين رابطه به طور نمونه به ماده 3 طرح 
قانون بانكداري ايران در مجلس، اشاره كرد كه بر اساس 
آن، »مسووليت استقرار بانكداري سازگار با شرع مقدس 
اسالم و برقراري مناسبات عادالنه در بخش پولي و بانكي 
اقتصاد كشور در چارچوب قانون، برعهده بانك مركزي 
قرار گرفته است« و افزود: بر مبناي اين ماده، براي بانك 
مركزي اهدافي مانند ثبات س��طح عمومي قيمت ها و 
كنترل تورم، تامين ثبات و سالمت شبكه بانكي و حمايت 
از رشد و توسعه اقتصادي هدف گذاري شده است، حال 

آنكه بر مبناي نظر كارشناس��ي به دس��ت آمده در اين 
پژوهش، بانكداري سازگار با شرع مقدس اسالم و نحوه 
برقراري مناسبات عادالنه در بخش پولي و بانكي اقتصاد 
كشور كه در اين بند مسووليت استقرار آن به بانك مركزي 
واگذار شد، در هيچ متن قابل استنادي در كشور تعريف 
نشده است. از اين رو، در اين بند، الزامي از بانك مركزي 
خواسته شده كه حتي روي كاغذ هم تعريف نشده و در 

مقررات گذاري و عمليات بانكي قابل تعقيب نيست.
اين اقتصاددان در ادامه، به ماده 29 طرح مجلس اشاره 
كرد كه بر مبناي آن، »بانك مركزي مجاز است نقدينگي 
مورد نياز موسسات اعتباري را كه در عمليات روزانه خود 
با مشكل كمبود نقدينگي مواجه مي شود، از طرق مورد 
تاييد ش��وراي فقهي و با نرخ مصوب هيات عالي تامين 
كند« و افزود: تكرار عبارت »تاييد شوراي فقهي« در متن 
قانون، به منزله تعبيه نهاد مستقلي در درون بانك مركزي 
و ناقض يكپارچگي بانك و پاسخگويي رييس كل است. 
همچنين نقش شوراي فقهي در احراز مغايرت مقررات با 
شرع، سلبي است و شورا اساسا فاقد نقش ايجابي است. به 
همين دليل الزم است عبارت »از طرق مورد تاييد شوراي 

فقهي« در اين ماده از طرح مذكور حذف شود.
وي در ادامه با اش��اره به اينكه طرح مجلس براي قانون 
بانكداري كشور، در حوزه حكمراني پيشرو است، تصريح 
ك��رد كه با اين حال، در حوزه حسابرس��ي و حل و فصل 
تزاحم منافع كه در اين طرح به آن اشاره شده، اصالحات 

ويرايشي بايد صورت گيرد.
نيلي در پايان با اش��اره به اينكه، در پروژه پژوهشي اتاق 
تهران روي طرح قانون بانكداري كش��ور، تمامي مواد و 
موضوعات طرح مورد بررس��ي كارشناسي دقيق و فني 
تيم مطالعاتي صورت گرفته و عالوه بر اعالم موادي از اين 
طرح كه مطلوب تشخيص داده شده، به صراحت ايرادهاي 
بنيادين و غيرقابل اصالح نيز تذكر داده شده است. وي 
افزود: عالوه بر آنكه گروه پژوهشي اتاق تهران با اعضاي 
كميسيون اقتصادي مجلس براي ارزيابي بهتر اين طرح 
وارد تعامل سازنده شده است، از تدوين كنندگان طرح 
خواسته شده تا از تعجيل در تصويب آن پرهيز كنند و اتاق 
تهران مي تواند بررسي صورت گرفته و جمع بندي روي هر 
يك از مواد طرح مجلس را براي بررسي و گفتمان سازي 

بيشتر، در اختيار مقامات در دولت و مجلس قرار دهد.

فريال مستوفي، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به فرآيند اين كار توضيح 
داد كه اين پژوهش به درخواست و سفارش اتاق تهران 
و كميس��يون بازار پول و سرمايه صورت گرفته است. 
مس��توفي يادآور ش��د كه طبق پيش بيني ها، طرح 
قانون جامع بانكداري تا پايان فروردين ماه س��ال آتي 
در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب و طي تابستان 
س��ال آينده به صحن مجلس وارد مي شود، از اين رو 
ضروري بود كه اتاق تهران مطالعه جامعي توسط يك 
تيم متخصص روي اين طرح انج��ام دهد و نتايج آن 
را در رايزن��ي و تعامل با نمايندگان مردم در مجلس و 
كميس��يون اقتصادي مطرح كند تا قانون مصوب به 
عنوان يكي از قوانين مادر و اساسي در حوزه اقتصاد، 

به بهترين و موثرترين شكل ممكن به تصويب برسد.
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سكه در كانال 11 ميليون و دالر 
در كانال 25 هزار تومان

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عصر روز سه شنبه 28 بهمن 99، نرخ دالر در بازار آزاد به 
25620، يورو 31 هزار و درهم به 7080 تومان معامله شد 
و با اعالم اونس جهاني به قيمت 1820 دالر، نرخ سكه در 
كانال 11 ميليون توماني قرار گرفت و سكه طرح جديد 11 
ميليون و 900 هزار، طرح قديم 11.5 ميليون، نيم سكه 
6.6 ميليون، ربع سكه 4 ميليون و 350 هزار، سكه گرمي 
2.5 ميليون، مظنه مثقال طال 4 ميليون و 957 هزار و هر 
گرم طالي 18 عيار 1 ميلي��ون و 144 هزار تومان اعالم 
شد. صبح سه شنبه نيز قيمت دالر 25 هزار و 700 تومان، 
قيمت يورو 31 هزار و 100 تومان و درهم امارات 7 هزار 
تومان اعالم شد.هر دالر سه شنبه در صرافي هاي بانكي 
24 هزار و 980 تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به 
روز كاري گذشته تغييري نداشت، نرخ هر يورو نيز به 30 
هزار و 350 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز با افزايش 
50 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري دوشنبه 
به 30 هزار و 350 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 24 
هزار و 480 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و 850 
تومان شد، همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 25 هزار و 270 تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 
523 تومان است.عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين بازار 
29 هزار و 980 تومان و نرخ ف��روش آن 30 هزار و 280 
تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي دوش��نبه، هر يورو به قيمت 30 هزار و 38 
تومان و هر دالر 25 هزار و 256 تومان به فروش رس��يد. 
همچنين در سامانه سنا روز كاري   دوشنبه، حواله يورو 
به قيمت 28 هزار و 779 تومان معامله و همچنين حواله 
دالر به قيمت 24 هزار و 800 تومان فروخته شد.قيمت 
دالر كه در هفته هاي گذشته با توجه به افزايش اميدواري 
در زمينه صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي كاهشي 
شده بود، در روزهاي اخير دوباره نوسان دارد. نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.
   نوسان قيمت سكه در كانال ۱۱ ميليوني

هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
روز سه ش��نبه، 28 بهمن ماه با افزايش 90هزار توماني 
نسبت به روز كاري قبل )دوشنبه( به قيمت 11 ميليون 
و 950 هزار تومان معامله شد.س��كه تمام به��ار آزادي 
طرح قدي��م نيز 11 ميليون و 400 ه��زار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 650 هزار 
تومان، ربع سكه چهار ميليون و 350 هزار تومان و سكه 

يك گرمي هم دو ميليون و 450 هزار تومان معامله شد.
عالوه ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 153 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار 
ميليون و 998 هزار تومان رس��يد. اونس جهاني طال نيز 
ديروز يك هزار و 825 دالر و 10 سنت فروخته شد.قيمت 
سكه از 30 دي ماه تا چند روز گذشته در كانال 10 ميليون 
توماني در نوس��ان قرار داش��ت، اما به تدريج رشد كرد و 
بررسي ها نشان مي دهد در روزهاي گذشته قيمت سكه و 
طال متاثر از بازار ارز روند صعودي داشته است. قيمت طال 
و سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل با 
كاهش همراه شده است؛ سكه ديروز از كانال 12 ميليوني 
عقب نشيني كرده و به كانال 11 ميليوني بازگشت؛ از جمله 
داليل اصلي نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در 
طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت 
تأثير خبرهاي سياسي است. دالر كه در روزهاي اخير باالي 
26 هزار تومان قيمت مي خورد از ديروز به كانال 25 هزار 
تومان بازگشته است. از سوي ديگر، نوبخت، رييس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز 4200 توماني در شش 
ماهه اول س��ال 1400، گف��ت: دولت طبق نظر مجلس 

الزامات حذف ارز ترجيحي را طي 6 ماه فراهم مي كند.
   قيمت جهاني طال 

همچنين قيمت جهاني طال ب��ا 0.33 درصد افزايش به 
1824 دالر و 90 سنت رسيد. در حالي كه انتظار مي رود 
ترميم اقتصاد جهاني سبب افزايش تقاضا براي فلزات مورد 
استفاده در صنعت خودروسازي شود، قيمت پالتين روز 
سه شنبه به باالترين رقم در طي حدود 6 سال و نيم گذشته 
رسيد. قيمت طال نيز تحت تاثير تقويت احتمال تصويب 
بسته محرك مالي دولت امريكا شاهد افزايش بود.پالتين، 
فلز مورد اس��تفاده در مبدل هاي كاتاليزوري خودروها، 
ديروز با 1.71 درصد جهش به 1327 دالر و 71 س��نت 
رسيد.بر اساس اين گزارش، قيمت طال نيز با 0.33 درصد 

افزايش به 1824 دالر و 90 سنت رسيد.

فرهاد نيلي: قانون بانكداري حداقل در چهار دهه آينده بر فضاي اقتصاد ايران اثرگذار خواهد بود

تصويب طرح قانون بانكداري بعد از انتخابات

حجت اله صيدي در افتتاحيه دومين نمايشگاه و همايش تخصصي »حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي« عنوان كرد

افزايش ساالنه 5 ميليون تن محصوالت پتروشيمي با طرح »طراوت« بانك صادرات ايران
مديرعام��ل بانك ص��ادرات ايران با بي��ان اينكه طرح 
»طراوت« بانك صادرات ايران، الگويي مناس��ب براي 
تأمين مالي و ظرفيت س��ازي در صنعت پتروش��يمي 
اس��ت، از امكان افزايش 25 ميلي��ون تن محصوالت 
اي��ن صنعت با اس��تفاده از طرح مذك��ور در افقي پنج 
ساله خبر داد. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات 
اي��ران، حجت اله صيدي در مراس��م افتتاحيه دومين 
نمايشگاه و همايش تخصصي حمايت از ساخت داخل 
در صنعت پتروش��يمي كه با حضور مسووالن معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان هاي منطقه 
آزاد كيش و قشم، مديران عامل شركت ها و  مسووالن 
صنعت پتروش��يمي، مديران عام��ل بانك ها و فعاالن 
عرصه صنعت پتروشيمي برگزار شد، اظهار كرد: نفت 
و گاز و پتروشيمي، مزيت رقابتي كشور ماست كه بايد 
قدرش را بدانيم و درست از آن استفاده كنيم. وي افزود: 
به منظور ظرفيت سازي در رقابت با برخي كشورهاي 
همسايه تا پنج سال آينده بايد براي ساليانه دست كم 
5 ميليون تن توليد محصوالت پتروشيمي تأمين مالي 
صورت گيرد كه طرح »ط��راوت« بانك صادرات ايران 
الگوي مناسب و تجربه اي قابل توجه در اين زمينه است. 
مديرعامل بانك صادرات ايران سه موضوع مزيت رقابتي 
بسيار باال، پيشي گرفتن برخي كشورهاي همسايه در 
توليد محصوالت و تأمين مالي صنعت پتروش��يمي را 
مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: قطع وابستگي اقتصاد 
به نفت، به معني حذف نفت و گاز نيست بلكه استفاده 
درست از آن است و اس��تفاده درست، ايجاد باالترين 
ارزش افزوده اس��ت. باالترين ارزش افزوده نيز تكميل 
زنجيره  محصول و رسيدن به محصول نهايي، به جاي 
صادرات نفت خ��ام و گاز مايع و حتي متانول و اتيلن و 
نظاير آن اس��ت. مديرعامل بانك صادرات ايران افزود: 
ماموريت بزرگ ما اين است كه به گونه اي برنامه ريزي 
كنيم تا صنعت نفت و گاز با سرمايه گذاري در صنعت 
پتروشيمي به تأمين  كننده اصلي توليد ناخالص داخلي 
كشور تبديل شود. حجت اله صيدي با بيان اينكه ما قرار 
بود در س��ال 1400 از مهم ترين رقيب مان در منطقه 
جلو بزنيم، گفت: اين در حالي اس��ت كه از االن تا پنج 
سال ديگر بايد حدود هشت تا ده ميليون تن ظرفيت 
ايجاد كنيم تا خيلي عقب نمانيم؛ چرا كه در حال حاضر 
حجم توليد محصوالت پتروش��يمي در كشور نزديك 

به 40 ميليون تن از كش��ورهاي رقيب همسايه كمتر 
بوده و با وجود اقتصاد بزرگ كشور، جمعيت، موقعيت 
جغرافياي��ي و نهادهاي علمي، فني و تخصصي، توليد 
ناخالص داخلي ما، نصف برخي از اين كشورهاس��ت. 
بنابراين براي رس��يدن به س��طح كش��ورهايي نظير 
كشور خودمان، بايد نزديك به 600 ميليارد دالر توليد 
ناخالص داخلي داشته باش��يم و از اين ميزان حداقل 
100 تا 150 ميليارد دالر بايد از صنعت پتروش��يمي 
عايد شود. مديرعامل بانك صادرات ايران افزود: براي 
ظرفيت س��ازي جديد و متناسب با پيش��رفت رقبا به 
سرمايه گذاري بيشتري نياز است تا حداقل 25 ميليون 
تن محصوالت پتروشيمي ظرف پنج سال آينده در اين 
صنعت توليد شود. وي با بيان اينكه اتكاء به دانش بنيان ها 
رمز موفقيت در س��اخت داخل است، اظهار اميدواري 
كرد: اين رخداد بزرگ، نقط��ه  آغاز حركتي عظيم در 
توليد در آستانه  ورود به قرن نو شود. صيدي ادامه داد: 
در بخش توليد و سازندگان داخلي صنعت پتروشيمي، 

حماسه هاي بزرگي خلق شده و بايد با اعتماد مضاعف و 
كنترل كيفيت از آنها حمايت كنيم و در كنار سازندگان 
داخلي، صندوق نوآوري و شكوفايي نيز كمك خواهد 
كرد تا اهداف اين صنعت تحقق يابد. وي در بيان سومين 
محور سخنان خود كه به تأمين مالي اختصاص داشت، 
گفت: چهار بانك  حاضر در اين نمايش��گاه بيش از 60 
ميليارد دالر منابع مال��ي دارند و اگر بتوان حداقل 10 
درصد آن را به حمايت از صنعت پتروشيمي اختصاص 
داد، توليد 25 ميليون تن محصوالت اين صنعت در افق 
پنج ساله محقق خواهد شد. مديرعامل بانك صادرات 
ايران طرح »طراوت« را الگويي مناسب براي تحقق اين 
چشم انداز عنوان كرد و افزود: با استفاده از الگوي تأمين 
مالي، اعتباري و زنجيره اي همچون طرح طراوت بانك 
صادرات ايران با اختصاص يك واحد منابع مالي مي توان 
س��ه واحد اعتبار تأمين كرد و به واسطه همراهي چند 
بانك با تخصيص يك تا دو ميليارد دالر نقدي مي توان 
حدود سه تا چهار ميليارد دالر گردش مالي در صنعت 

پتروشيمي به وجود آورد.

امض�اي تفاهم نام�ه همكاري بان�ك صادرات 
ايران با پتروشيمي خليج فارس و انجمن استصنا

همچنين همزمان با برگزاري دومين نمايشگاه و همايش 
تخصصي حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي 
در جزيره كيش، تفاهم نامه هم��كاري بانك صادرات 
ايران با شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و انجمن 
س��ازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )استصنا(، به 
امضا رسيد. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، 
با امضاي اين دو تفاهم نامه، مرحله جديدي از همكاري 
بانك صادرات ايران براي تأمين مالي شركت هاي فعال 
در صنعت پتروشيمي آغاز شد. تفاهم نامه بانك صادرات 
ايران با شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس توسط 
حجت اله صي��دي، مديرعامل بانك ص��ادرات ايران و 
جعفر ربيعي، مديرعامل اين شركت در حضور فعاالن 
صنعت پتروش��يمي به امضا رس��يد كه بر مبناي آن، 

سقف تسهيالت و تعهدات بانك صادرات ايران تا 100 
هزار ميليارد ريال افزايش يافت. همچنين سقف ميزان 
گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ريالي به اين شركت و 
شركت هاي تابعه به 50 هزار ميليارد ريال و سقف صدور 
انواع ضمانتنامه براي اين شركت تا 20 هزار ميليارد ريال 
ارتقا داده شد. بر اساس تفاهم نامه بانك صادرات ايران با 
انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران )استصنا( 
نيز س��قف تس��هيالت، صدور ضمانتنامه و گشايش 
اعتبارات اس��نادي ريالي و ارزي ب��ه 35 هزار ميليارد 
ريال رس��يد. ارايه انواع خدمات و درگاه هاي بانكداري 
الكترونيك نيز از ديگر مف��اد اين تفاهم نامه بود كه به 
امضاي حجت اله صيدي، مديرعامل بانك صادرات ايران 

و مجيد محمدپور رييس هيئت مديره استصنا رسيد.

تفاهم نام�ه بانك ص�ادرات اي�ران و صندوق 
نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري

 به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، تفاهم نامه 
همكاري بانك ص��ادرات ايران و صن��دوق نوآوري و 
شكوفايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با 
حضور مسووالن و مديران شركت هاي فعال در صنعت 
پتروش��يمي در محل غرفه اين صن��دوق در دومين 
نمايشگاه تخصصي حمايت از ساخت داخل در صنعت 
پتروش��يمي به امضاي حجت اله صيدي، مديرعامل 
بان��ك ص��ادرات ايران و عل��ي وح��دت، مديرعامل 
صندوق نوآوري و شكوفايي معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري رسيد. حجت اله صيدي در افتتاحيه 
اين نمايشگاه با بيان اينكه صندوق نوآوري و شكوفايي 
در كنار س��ازندگان داخلي ب��ه تحقق اهداف صنعت 
پتروشيمي كمك مي كند، بر حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان تاكيد كرد. برقراري و توسعه همكاري ها، 
ارايه خدمات مالي و بانكي، اعطاي انواع تس��هيالت 
در قالب عقود اس��المي، صدور ضمانتنامه، گشايش 
اعتبارات اس��نادي ريالي و ارزي و ارايه انواع خدمات 
بانكداري الكترونيك توسط بانك صادرات ايران به اين 
صندوق و شركت هاي معرفي شده از سوي آن، از مفاد 
اين تفاهم نامه اس��ت. بانك صادرات ايران با حمايت 
از شركت هاي دانش بنيان طي سال هاي اخير، سهم 
مهمي در تامين مالي اين شركت ها و توليد محصوالت 

نهايي آنها داشته است. 

مصائب ساختاري بر بازارها
 قيمت ملك يا ميزان اجاره بها نشان مي دهد و به همين 
خاطر است كه ما مرتبا تغييرات و نوساناتي را در قيمت 

ارزاق عمومي در جامعه مشاهده مي كنيم.
در بخش صنعت و مصالح س��اختماني نيز از ابتداي 
س��ال به جز دو برهه )يكي اخيرا به علت كاهش نرخ 
دالر و ديگري مدتي پيش از انتخابات اياالت متحده 
امريكا( ش��اهد افزايش در قيمت نهاده ها بوده ايم؛ اما 
همان طور كه گفته ش��د به علت كاه��ش در قيمت 
دالر، قيمت اين كاالها )به عنوان مثال قيمت قطعات 
آسانس��ور( اخيرا رو به كاهش گذاشته است كه براي 
برخ��ي از اين كاالها ب��ه ميزان كافي اف��ت را تجربه 
كرده ايم اما براي برخي ديگر هنوز جا براي افت بيشتر 
وجود دارد و انتظار مي رود افت قيمت زمانبر باش��د. 
اين نوس��انات قيمتي از آن جهت روي مي دهند كه 
به علت عدم ثب��ات در متغيرهاي مختلف اقتصادي 
كشور، پيش بيني مواردي كه براي برنامه ريزي جهت 
سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي حايز اهميت 
تلقي مي شوند، براي توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 

دشوار مي گردد. 
مديران واحدهاي توليدي و صنعتي معموال س��عي 
دارند يك نقشه راه كلي از فعاليت هاي پيش رو، شامل 
برآورد هزينه ها و درآمدها در آن دوره و دوره هاي آتي 
ترسيم كنند. به عنوان مثال آنها انتظار دارند با اتكا بر 

درآمدهاي حاصل از فروش محصوالت ش��ان در اين 
دوره، بتوانند نهاده هاي الزم براي توليدات دوره هاي 
بعدي خود را خريداري كنند. در ساير كشورها شايد 
بتوان اين گونه برنامه ريزي ها را براي چندين سال انجام 
داد اما در ايران به علت پيش بيني ناپذيري متغيرهاي 
اقتصادي، ش��ايد حتي نتوان چنين برآوردي را براي 

دوره هاي يك ساله يا حتي شش ماهه به عمل آورد.
به عنوان مثال ما ش��اهد اين بوديم كه قيمت دالر در 
آغاز س��ال جاري، از حوالي 14 هزارتومان طي 8 ماه 
به بيش از 30 هزار تومان رسيد، اما تا حوالي 22 هزار 
تومان عقبگرد كرد. حال بايد پرسيد چگونه مي توان 
انتظار داش��ت كه فعاالن بازار بتوانند با وجود چنين 
نوساناتي برنامه ريزي هاي مورد نظرشان را انجام دهند؟ 
به همين جهت است كه ما شاهد چنين سردرگمي در 
بازار هستيم و مشاهده مي شود كه در بسياري از موارد 
توليدكنندگان بر اساس سليقه و تلقي هاي مختلف 
در خصوص افزايش قيمت نهاده ها در دوره هاي بعد، 

قيمت كاالهاي توليدي شان را افزايش مي دهند.
براي برون رفت از چني��ن وضعيتي، اولين چيزي كه 
به آن احتياج داري��م، نه ثبات )چرا كه در بس��ياري 
از كش��ورهاي جهان متغيرهايي مانند نرخ ارز ثابت 
نيستند( بلكه برقراري نوعي قاعده مندي در نوسانات 
مربوط به متغيرهاي كالن اقتصادي همانند نرخ تورم 

و نرخ ارز است. در بسياري از كشورهاي ديگر با وجود 
تغيير در پارامترهاي مختلف اقتصادي، فعاالن بازار به 
راحتي مي توانند تشخيص دهند كه اين تغييرات بر چه 
مبنايي انجام مي گيرد و از سوي ديگر اين تغييرات به 
گستردگي و شدت ايران نيستند و نوسانات محدودتري 
دارند. ايجاد چنين قاعده مندي مس��تلزم اصالحات 
گسترده اي است. به عنوان مثال تا زماني كه ساختار 
بودجه ريزي در كشور اصالح نشود نمي توان چندان به 
كنترل تورم در كشور اميد داشت. تورم نيز همان گونه 
كه گفته شد، به ش��يوه هاي گوناگون، آشفتگي را در 
سطح بازار س��بب مي ش��ود. براي كنترل تورم الزم 
اس��ت كه درآمدهاي دولت به صورت منطقي برآورد 
شود. تا زماني كه درآمدهاي دولت به صورت صحيح 
برآورد نش��ود، امكان برنامه ريزي صحيح از وي سلب 
مي شود. مي توان پيش بيني كرد كه دولت، آن گونه 
كه در بودجه پيش بيني كرده است توانايي فروش نفت 
را ندارد؛ همچنين در اخذ ماليات از افراد و شركت هايي 
كه فرار مالياتي داشته اند نيز چندان موفق نبوده است. 
با چنين وضعيتي ما با كسري بودجه شديدي مواجه 
خواهيم بود كه بسيار تورم زا است. بنابراين تا زماني كه 
نتوانيم چنين مشكالت ساختاري را حل و فصل كنيم، 
نمي توان چندان به برقراري يك تعادل بلندمدت در 

بازار خوشبين بود.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
دامنه نوس��ان نامتقارن موجب شد تا از جو هيجاني 
بازار سهام كاسته و سرعت كاهش قيمت ها كند شود. 
به ظاهر شرايط خوب است. اما در اصل وضعيت نزول 
بازار را فراهم مي سازد. روز يكشنبه شاخص كل بورس 
تهران ۲/ ۰درصد صعود كرد و روز دوشنبه نيز به افت 
۶/ ۰درصد بسنده كرد ولي؛ در روز سه شنبه بازار ۰/۹ 
درصد افت كرد و شاخص كل در نهايت در ارتفاع يك 
ميليون و ۲۴۵هزار واحد ق��رار گرفت. تا اينجاي كار 
دامنه نوسان نامتقارت توانسته وضعيت بازار را تغيير 
دهد و خبري از ريزش هاي بيش از ۳ درصد در دماسنج 
اصلي تاالر شيش��ه اي نيس��ت. اما؛ وضعيت سهم ها 
اينگونه نيست و شاهد صف هاي فروش بسيار بزرگ 
در سهام متنوع بازار هستيم و روز گذشته حدود ۷۳ 

درصد نمادها منفي يا صف فروش بودند. 
ضعف نماگر اصلي بورس تهران اين روزها بيش��تر به 
چشم مي آيد. دامنه نوسان نامتقارن سبب شده است 
تا وضعيت اين روزهاي س��هام بورس��ي پنهان شود 
و تصويري فتوش��اپي و متفاوت از واقعيت در مقابل 
بورس بازان ق��رار گيرد. از اين رو ش��اخص كل تاالر 
شيشه اي كه پيش تر نيز در ارايه وضعيت سهام ناتوان 

بود، حاال تصوير مخدوش تري را ارايه مي دهد.

    نوسان در بازارهاي مالي
چهار روز از اجراي دامنه نوس��ان نامتقارن مي گذرد. 
دامنه نوس��ان كه نه تنها حد نوس��ان )۱۰ درصدي 
مثبت و منف��ي ۵( را به ۸ درصد )مثبت ۶ و منفي ۲( 
كاهش داد بلكه عمدتا در راستاي محدود كردن افت 
قيمت سهام وارد بازي شد. اما اين سياست بورسي ها 
كه براي كنترل هيجانات منفي بازار اجرايي شد چه 
ارمغاني براي ب��ازار داش��ت؟ در روز ابتدايي اجرايي 
شدن دامنه نوسان نامتقارن، بورس رشدي پرشتاب 
را تجربه كرد. هر چند برخي دوست داشتند اين رشد 
۳.۹ درصدي را به اجرايي اين قانون ارتباط دهند اما 
جهش دالر به كانال ۲۶ هزار تومان بود كه س��وخت 
الزم را براي افزايش تقاضا براي سهام به دنبال داشت. 
حقيقت امر اين است كه با اعمال دامنه نوسان منفي 
۲ درصدي آنچه كه بر خطر ب��روز هيجان فروش در 
ش��رايط فعلي مي افزايد، ترس از افتادن قيمت ها در 
سراشيبي ۲ درصدي فروش است كه بدون شك هر 
فشار خريدي را با فرس��ايش مواجه مي كند. همين 
مس��اله مي تواند بازارگردان ها را مجاب كند تا سهام 
تحت حمايت خود را بفروشند؛ چرا كه دادن سهام به 
صف هاي خريد باعث مي شود اوال  هنگام افت قيمت ها 
آمادگي بيش��تري براي مقابله با فشار فروش داشته 
باشند و هم در شرايط فعلي اگر برآيند عرضه و تقاضا به 
افت قيمت منجر شد خود سهام كمتري داشته باشند.

به جز دامنه نوسان يكي از مهم ترين مواردي كه باعث 
شد س��هامداران نس��بت به بازار ترس داشته باشند 
كاهش اميدها به مذاكرات برجام ميان دوكشور بود. 
اين عامل و افزايش ن��رخ دالر موجبات ترس را براي 
س��هامداران پديد آورد و برخي از سهامداران از ترس 
افزايش تحريم ها و نوسان عمده نرخ دالر سهام خود را 
در بازار سهام به فروش رساندند. طي روزهاي گذشته  
شاهد نوس��ان عمده در نرخ دالر در بازاربوديم و روز 
گذشته يعني سه شنبه دالر در محدوده قيمتي ۲۵ 
الي ۲۵.۸۰۰ هزارتومان نوسان مي كرد و اين كاهش 
موجب شد كه بسياري از سهامداران سعي در فروش 

سهام خود داشته باشند.

    غوغاي جهاني
روز گذشته بازگشايي بازارهاي جهاني بسيار عجيب 
ب��ود و فلز مس تا م��رز ۸۴۰۰ دالر در هر تن صعود و 
نفت نيز در كانال ۶۳ دالر بر هر بش��كه نوس��ان كرد. 
استراتژيس��ت هاي گلدمن س��اكس در يادداشتي 
درخصوص وضعيت بازار كاموديتي ها عنوان كردند 
كه به احتم��ال زياد تقاض��اي جهاني تح��ت تاثير 
واكسيناس��يون كرونا در ۶ ماه آينده بسيار قدرتمند 
اس��ت. موضوعي كه مي تواند به معناي افت بيش��تر 
شاخص دالر باشد. سيگنالي مثبت براي كاموديتي ها؛ 
چراك��ه اين دارايي ه��ا بر اس��اس دالر ارزش گذاري 
مي ش��وند و با افت ارزش اين ارز، قيمت آنها بيش��تر 
مي ش��ود. در اين مي��ان با اتمام تعطي��ات چين در 
پايان اين هفته، طبيعتا ش��اهد افزايش تقاضا براي 
كاموديتي ها و رش��د قيمت نفت و فل��زات خواهيم 
بود. عاملي كه مي تواند محركي براي رش��د س��هام 
كاموديتي محور بازار سهام باشد. شركت هايي كه سهم 
۷۰ درصدي از كل ارزش اين بازار را در اختيار دارند. با 
اين حال بايد ديد بورس بازان كه در حال حاضر به مثال 
»مارگزيده، از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد« چه 
زماني به سيگنال هاي اقتصادي توجه نشان مي دهند. 
جايي كه در كنار روند مطلوب قيمت ها در بازار جهاني، 
نسبت قيمت به درآمد بازار نيز از سطوح ۲۲ واحدي 
در اوج مرداد، بر اس��اس آخري��ن اجماع تحليلگران 
)IRANCR( به ۸.۶ واحد رس��يده است كه در كنار 
ديگر متغيرهاي مثبت اثرگذار، مي تواند محركي براي 

افزايش تقاضا در تاالر شيشه اي باشد.

   تجهيز مالي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني
  از بورس

طبق آمار منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد تا پايان 
دي ماه س��ال جاري در مجموع مع��ادل ۴۹۹ هزار 
و ۹۴۱ ميليارد و ۳۰۰ ميلي��ون تومان تجهيز منابع 
مالي )بدهي و سرمايه اي( از بستر بازار سرمايه صورت 
گرفته كه اين رقم در سال گذشته به ميزان ۲۶۴ هزار 
و ۹۰۹ ميليارد و ۸۰۰ ميلي��ون تومان بوده و معادل 

۴۷ درصد رش��د داشته است. در اين ميان ۱۳۸ هزار 
و ۲۵۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان مجموع تجهيز 
منابع مالي از محل افزايش سرمايه و عرضه اوليه سهام 
شركت ها، تاسيس شركت هاي عامي و اضافه ارزش 
صندوق اختصاص داشته است. همچنين معادل ۱۶۵ 
هزار و ۲۱۹ ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون تومان از تجهيز 
منابع مالي در بازار سرمايه شامل تجهيز منابع مالي 
از محل بدهي بوده كه شامل انتشار انواع ابزارهاست. 
بررسي ها نشان مي دهد كه تجهيز منابع مالي در بازار 
سرمايه از محل سرمايه و بدهي تا پايان ۱۰ ماهه سال 
جاري در مقايسه با كل عملكرد سال گذشته به ترتيب 
حدود ۱۶ و ۳۹ درصد افزايش داشته است. عاوه براين 
معادل ۶۷ هزار و ۸۶ ميليارد و ۷۰۰ تومان به افزايش 
سرمايه شركت هاي سهامي عام )به جز مازاد تجديد 
ارزيابي( و ۴۲ ه��زار و ۶۷۵ ميليارد و ۵۰۰ تومان نيز 
به افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام )از محل 
مازاد تجديد ارزيابي( اختصاص يافته است. الزم به ذكر 
است از ابتداي سال جاري تا پايان دي نيز حدود ۲۸ 
هزار و ۸۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان به عرضه اوليه 
سهام شركت ها در بورس و فرابورس اختصاص داشت 
و افزايش ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در 
بازار سرمايه، نسبت به ابتداي سال بيش از ۱۹۶ هزار 

ميليارد تومان بوده است.

    اوراق دولتي در بازار
در ۱۰ ماهه س��ال جاري در بازار سرمايه معادل ۱۶۵ 
هزار و ۲۱۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اوراق منتشر 
شده كه در مقايسه با عملكرد سال گذشته ۳۹ درصد 
رشد داشته است. س��هم دولت و شركت هاي دولتي 
در اين ميزان انتش��ار اوراق در بازار سرمايه طي اين 
مدت ۱۴۱ ه��زار و ۱۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان 
بوده كه نسبت به عملكرد سال گذشته معادل ۳۷.۴ 
درصد رش��د داشته است. گفتني اس��ت كه دولت و 
شركت هاي دولتي در سال گذشته به ميزان ۸۸ هزار 
و ۱۷۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان اوراق منتش��ر 
كرده اند. بررس��ي جزييات انتشار اوراق توسط دولت 
و ش��ركت هاي دولتي نشان مي دهد كه در اين مدت 
اوراق منفعت منتش��ر نش��ده و به مي��زان ۳۸ هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه اسامي منتشر شده 
اس��ت. همچنين، معادل ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ ميليارد و 
۷۰۰ ميليون تومان اوراق مرابحه عام و به ميزان ۶۵۷ 
ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان اوراق سلف منتشر شده 
است. از سوي ديگر، طبق آمار منتشر شده از وزارت 
اقتصاد، شهرداري و بانك ها نيز ۳۰۰ ميليارد تومان 
اوراق مش��اركت تا پايان دي ماه سال جاري منتشر 
كرده اند كه در مقايسه با عملكرد سال گذشته معادل 
۹۴.۴ درصد كاهش داشته است. عاوه براين، در اين 
مدت به ميزان ۲۳ ه��زار و ۹۰۰ ميليارد تومان اوراق 

شركتي منتشر شده است.

    افزايش نفوذ بازارسرمايه
عظيم ثابت، مديرعامل كارگزاري بانك سپه به تحليل 
بازار در چند روز اخير پرداخت و اظهار كرد: با تغييراتي 
كه از هفته پيش در مديريت بازار س��رمايه رخ داد و 
پيگيري هايي كه در تغييرات ريزساختارها انجام شد، 
با تغيير در دامنه نوس��ان به معني افزايش نامتقارن 
دامنه نوسان روبه رو بوديم. اين تصميم اثر مثبتي بر 
حركت بازارسرمايه به سمت مثبت داشت. از آنجايي 
كه بازار در چند ماه گذش��ته با افت شديدي رو به رو 
بود، احتمال پايين آمدن مجدد قيمت س��هام تا حد 
زيادي منتفي است. از طرفي ديگر، بحث قيمت گذاري 
دستوري در خصوص فوالد، خودرو و سيمان مقداري 

سرمايه گذاران را دچار ترس در اين بازار كرده بود. در 
چنين شرايطي، تصميم اخير ش��وراي عالي بورس 
ش��وك مثبتي به بازارس��رمايه وارد كه به موجب آن 
سطح اعتبارات مشتريان افزايش پيدا كرد و نيز دامنه 
نوسان ۵ درصد بعد از سال ها به ۶ درصد افزايش يافت. 
وي در ادامه تصريح كرد: اي��ن موارد در كنار افزايش 
قيمت كاموديتي ها مانند فلزات اساس��ي و نيز رشد 
قيمت نفت، دست به دست هم داد تا بازار با استقبال 
خوبي هم به لحاظ رشد ارزش معامات و هم به لحاظ 
افزايش شاخص و ورود نقدينگي جديد رو به رو باشد.

اين كارشناس بازارسرمايه وجود »تعادل« در بازار را با 
اهميت دانست و گفت: تعادل به اين معني است كه با 
صف خريد و فروش كمتري در بازار مواجه باشيم و افراد 
بتوانند بر اساس تحليل خود، ورود و خروج راحت تري 
داش��ته باش��ند؛ زيرايكي از مهم تري��ن ويژگي هاي 
بازارسرمايه، قدرت نقدشوندگي آن است. ثابت با اشاره 
به حركت پول حقيقي ها از صندوق ها و اوراق به سمت 
سهام، گفت: طي ماه هاي اخير، افت شديد شاخص ها 
و قيمت سهام، عاملي براي خروج نقدينگي از بخش 
س��هام بود. اما در كنار آن، نبود جذابيت در بازارهاي 
موازي، عملكرد مناسب ش��ركت ها در گزارش ها، از 
عواملي محسوب مي شود كه به افزايش ضريب نفوذ 

در بازارسرمايه منجر شده است.

    فروش حقيقي ها بيشتر شد
براساس معامات روز سه ش��نبه بازار بيش از چهار 
ميليارد و ۴۹۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۴۹ ه��زار و ۳۶۹ ميليارد ريال داد و س��تد 
شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۷۹۸ واحد 
افزايش ب��ه ۴۳۸ هزار و ۳۰ واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با ۵۲۲ واحد رشد به ۲۸۶ هزار و ۴۲۱ واحد 
رس��يدند. ش��اخص بازار اول ۱۰ هزار و ۱۲۹ واحد و 
شاخص بازار دوم ۱۷ هزار و ۴۳ واحد كاهش داشتند. 
حقوقي ها روز مذكور حدود ۸۵۰ميليارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامات خرد ۶هزار و 
۱۴۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۴درصد 
يعني هزار و ۵۰۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدش��ان ۱۴درصد از كل معامات شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»فلزات اساس��ي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»محصوالت شيميايي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامات گروه هاي »رايانه و فعاليت هاي وابس��ته به 
آن« و »مواد و محصوالت دارويي« به نفع حقيقي ها 
تمام شد. همچنين افزايش سهام حقيقي ها در ۶۸نماد 
و افزايش سهام حقوقي ها در ۱۸۹نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۳۰۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
هزار و ۱۱۰ميليارد تومان بود. آخرين قيمت ۱۵۵نماد 
حداق��ل يك درصد نس��بت به قيم��ت روز قبل آنها 
افزايش يافته و ۴۰۳نماد با كاهش بيش از يك درصدي 

قيمت همراه بوده اند.
عاوه ب��ر اين در بي��ن تمامي نمادها، نم��اد »فوالد 
خراسان« با ۴۳۶ واحد، »گروه دارويي بركت« با ۱۸۲ 
واحد، »پرداخت الكترونيك س��امان كيش« با ۱۰۶ 
واحد، »گروه صنعتي بارز« ب��ا ۹۲ واحد، »معدني و 
صنعتي گل گهر« با ۷۴ واحد، »شركت سرمايه گذاري 
كش��اورزي كوث��ر« ب��ا ۶۹ واحد، »س��رمايه گذاري 
شفادارو« با ۶۵ واحد، »شركت سرمايه گذاري دارويي 
تامين« با ۶۲ واحد، »نفت س��پاهان« ب��ا ۶۱ واحد و 
»پ��ارس دارو« با ۵۹ واحد و »همكاران سيس��تم« با 
۵۶ واحد تاثير مثبت را بر ش��اخص بورس داش��تند. 
نماد »صنايع پتروش��يمي خليج فارس« با يك هزار 

و ۲۹۸ واحد، »ف��والد مباركه اصفهان« با يك هزار و 
۲۰۸ واحد، »ملي صناي��ع مس ايران« با ۹۰۵ واحد، 
»شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۹۰۵ 
واح��د، »معدني و صنعتي چادرملو« ب��ا ۵۱۶ واحد، 
»نفت و گاز پتروشيمي تامين« با ۴۷۱ واحد و »پااليش 
نفت تهران« با ۴۳۹ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص 
همراه بودند. برپايه اين گزارش روز مذكور نماد »گروه 
دارويي بركت«، »ملي صنايع مس ايران«، »پااليش 
نفت بندرعباس«، »فوالد مباركه اصفهان«، »سايپا«، 
»صنعتي زر ماكارون« و »ليزينگ پارسيان« در گروه 
نمادهاي پربيننده قرار داشتند. »گروه خودرو« هم در 
معامات امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه دو ميليارد و ۶۲۳ هزار برگه سهم 
به ارزش ۱۳ هزار و ۴۰۹ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از ۹۷ واحد كاهش داشت و 
بر روي كانال ۱۷ هزار و ۶۳۳ واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار يك ميليارد و ۷۱۷ هزار برگه سهم به ارزش 
۷۵ هزار و ۳۹ ميليارد ريال داد و ستد شد. روز سه شنبه 
نمادهاي »زغال س��نگ پرورده طبس«، »س��يمان 
ساوه«، »بيمه دي«، »كشتيراني دريايي خزر«، »آسيا 
س��ير ارس«، »زرين معدن آس��يا«، »مجتمع توليد 
گوشت مرغ ماهان«، »شركت سرمايه گذاري توسعه 
گوهران اميد«، »تجارت الكترونيك پارسيان كيش« 
و »دامداري تليسه نمونه«، »بيمه اتكايي ايرانيان« و 
»كشت و دامداري فكا« با تاثير مثبت بر شاخص اين 
بازار همراه بودند. همچنين »بيمه پاسارگاد«، »پليمر 
آريا ساس��ول«، »پتروش��يمي زاگرس«، »ش��ركت 
س��رمايه گذاري صبا تامين«، »س��هامي ذوب آهن 
اصفهان«، »پتروشيمي تندگويان«، »موسسه اعتباري 
مل��ل«، »گروه س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي«، 
»گروه توس��عه مالي مهر آيندگان«، »توليد نيروي 
برق دماوند«، »ش��ركت آهن و فوالد ارفع« و »فوالد 
هرمزگان جنوب« با تاثير منفي بر ش��اخص بورس 
همراه بودند. با اين اوصاف وضعيت بازارسرمايه كمي 
عجيب و سخت است و ممكن اس��ت تا پايان سال با 
نزول و اصاح نس��بتا عمده همراه باشد همين عامل 
موجب شده بسياري از سهامداران سرمايه هاي خود 
را از بازار خارج و وارد بازارهاي موازي كنند البته؛ اين 
نكته نبايد فراموش شود كه بازارهاي موازي همانند 
ارز، مسكن، خودرو نيز افت و اخيزهاي خود را به همراه 
دارند و ممكن است به يك باره نزول شديدي  داشته 
باشند اما؛ نبايد فراموش كرد بورس در مقايسه با اين 
بازارها داراي مزيت است كه مي توان به جبران آن در 

بلندمدت اشاره كرد. 
يكي از عواملي كه باعث شده سهامداران از بورس خارج 
شوند تصميم گيري هاي بي موقع و دخالت هاي همه 
مسووالن در بورس است. اين موضوع بدان معناست 
كه اغلب اوقات، ما شاهد مصوبه هاي شبانه در بورس 
هستيم و اين مصوبات در بلندمدت به زيان بازار است. 
البته باتوجه به وضعيت بازار تفاوت چنداني ندارد كه 
يك مصوبه يك هفته قبل اعام ش��ود يا همان شب 
به طوركلي و با وضعيت اعتماد در بازارس��رمايه اين 
مصوبه ه��ا در اكثر موارد و بلندم��دت تاثير منفي بر 

بازارسهام دارند.
به طور كلي تنها راه تغيير وضعيت بازار، اعتماد سازي 
و در ق��دم بعدي تزريق نقدينگي در بازار اس��ت. اگر 
سهامداران بدين گونه بي اعتماد به بورس باقي بمانند 
در نهايت براي پايان سال و سال آينده بايد در انتظار 
يك نزول بسيار عميق در بازار سرمايه باشيم و مصوبات 

نمي توانند وضعيت حال بازار را تغيير دهند.
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انجمن نوردكاران
مجوز قانوني ندارد

رض��ا شهرس��تاني، عض��و هيات مدي��ره انجم��ن 
توليدكنندگان فوالد ايران در پاسخ به گفته هاي روز 
گذشته احمد رضوي نيك رييس انجمن نوردكاران 
درگفت وگو با اقتصاد آناين گفت: اينكه امروز آقاي 
رضوي نيك اعام كردند ما فوالدسازان و انجمن فوالد 
رانتخوار و مافيا هستيم، بايد بگويم كه ابتدا بايدشركت 
متعلق به رييس نوردكاران ب��ه لحاظ ميزان توليد و 
وضعيت فعاليت بررسي شود تا اصا ببينيم چه فردي 
و با چه حجم فعاليت فوالدي ادعاي رانتخواري را به 
فوالدسازان بزرگ كشور مي زند.رضا شهرستاني افزود: 
از كل زنجيره فوالد كشور، بخش نورد ۷ درصد را شامل 
مي ش��ود و اعضاي انجمن نوردكاران كه حتي مجوز 
قانوني فعاليت هم ندارد تنه��ا ۳ درصد از اين ميزان 
۷ درصد را شامل مي شوند؛ در نتيجه ۳ درصد از كل 
زنجيره فوالد با رهبري آقاي رضوي نيك، كل ساختار و 
فعاليت ۹۷ درصد توليد فوالد كشور را زير سوال مي برد 
و اين گفته هاي عجيب تنها يك فرار رو به جلو است. اين 
را هم بدانيد كه ۴ درصد مابقي نوردكاران كشور اين 
انجمن تازه تاسيس و غيرقانوني را به رسميت نشناخته 
و قبول ندارند. اين عضو هيات مديره انجمن فوالد گفت: 
نكته بعدي اين است كه حاضرم به عنوان يكي از اعضاي 
هيات مديره انجمن فوالد، تمامي حساب هاي شخصي 
و شركتي خودم را در معرض تمام نهادها قرار دهم تا 
مشخص است رانتخوار و مافيا ما هستيم يا افراد ديگر. 
به گفته شهرستاني، فردي كه فعاليتش مشكل دارد، 
سعي مي كند مش��كات را گردن ديگري بيندازد تا 
توجهات را به جاي ديگري معطوف كند تا برنده اين 
ماجرا خودش باشد؛ نوردكاران اين موضوع را دنبال 
مي كنند.شهرستاني در رابطه با ادعاي رعايت ۲۰۵ 
درصدي تعهد عرضه نوردكاران در بورس كاال، عنوان 
كرد: انجمن نوردكاران حالت شترمرغي در بازار فوالد 
بازي مي كند يعني زماني كه به آن گفته مي شود بار ببر، 
مي گويد مرغم و وقتي درخواست تخم گذاري مي شود، 
ادعاي ش��تر بودن مي كنند. او گفت: ن��وردكاران از 
آمارهاي عرضه كل نوردي ها كه اصا عضو اين انجمن 
نبوده و عمدتا شركت هاي خصولتي هستند به نام خود 
استفاده كرده و بهره مي برند درحالي كه شركت هاي 
خود مصرفي به عبارت بهتر داراي واحد ذوب و نورد 
بايد نسبت به شمش مايحتاج خود مستثني شوند.

شهرس��تاني ادامه داد: ن��وردكاران هم��واره مدعي 
ظرفيت ۱۲ ميليون تني هستند درحالي كه آمار نشان 
مي دهد تنها ۷.۵ ميليون تن مصرف داخلي نورد بوده 
و ۲.۵ ميليون تن به صادرات اختصاص دارد كه البته 
اين صادرات هم زير قيمت هاي شمش در حال انجام 
است. لذا از۱۰ ميليون تن مطرح شده ۳.۸ ميليون تن 
خود مصرفي ها هستند كه بايد از اين آمار كسر شوند و 
از ۶.۲ ميليون تن باقيمانده ۴.۸ ميليون تن كوره هاي 
القايي هستند كه مواد اوليه خود را از بازار آزاد تامين و 

شمش را در بازار آزاد به فروش مي رسانند.

  هيچ آمار شفافي از نوردي ها وجود ندارد
وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خ��ود و در 
پاسخ به اتهام وارد ش��ده به انجمن فوالد به عنوان 
مافياي فوالد گفت: حرف زدن راحت است اما ما با 
آمار موثق كار داريم. براساس همين آمار تنها يك 
شركت نوردي بورسي اس��ت و طبق بررسي هاي 
ك��دال درحالي كه بايد براس��اس مصوب��ه وزارت 
صمت، تفاوت قيمت شمش و نورد با احتساب همه 
موارد ۱۱ درصد باش��د، اين شركت بورسي باالي 
۲۰ درصد س��ود خالص كسب كرده است و از آنجا 
كه شركت ديگري در بورس حضور ندارد بايد اين 
شركت را ماك محاسبات قرار داد و خواهيم ديد 
رانت در كدام بخش زنجيره نهفته شده است؛ چون 
شفافيتي در اين حوزه وجود ندارد حاال پيدا بكنيد 
پرتقال فروش را.وي درباره فوالدسازان هم گفت: 
تمامي فوالدسازان در بورس حضور دارند و با توجه 
به نظارت دقيق روي آنها، عملكردشان كاما شفاف 
ب��وده و در كدال موجود اس��ت و اين صحبت هاي 
صورت گرفته نوردكاران، سيستم قانوني كشور را زير 
سوال مي برد.اين عضو هيات مديره انجمن فوالد در 
پايان تاكيد كرد: براي روشن شدن كل موضوعات، 
شركت متعلق به رييس هيات مديره نوردكاران به 
لحاظ ميزان توليد و وضعيت شركت رصد و بررسي 
تا مشخص شود كسي كه چنين ادعاهايي را دارد 

چه عملكردي دارد.

پذيره نويسي 2۰ ميليون توماني 
در فرابورس

مهدي مظاهري، مدير س��رمايه گذاري جس��ورانه 
شركت س��بدگردان الگوريتم واحدهاي »صندوق 
س��رمايه گذاري جس��ورانه رشد يكم پيش��گام« را 
بزرگ ترين صندوق جسورانه بورسي معرفي كرد و 
گفت: سرمايه صندوق پيشگام ۲۴۰ ميليارد تومان 
بوده و حوزه فعاليت آن كس��ب وكارهاي مبتني بر 
اينترنت، حوزه هاي غيرخدماتي و صنعتي و عمدتا 
حوزه هايي است كه شركت هاي دانش بنيان روي آن 
كار مي كنند.سينا حسنعلي زاده مدير سرمايه گذاري 
صندوق رشد يكم پيشگام در اين نشست خبري تعداد 
واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه پيشگام را 
۲ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد به ارزش اسمي هر واحد 
يك صد هزار تومان اعام كرد و گفت: حداقل ميزان 
سرمايه گذاري در اين پذيره نويسي تعداد ۱۰۰۰ واحد 
است كه ۲۰ درصد مبلغ آن معادل ۲۰ ميليون تومان 
بايد در زمان پذيره نويسي تأديه شود.حسنعلي زاده 
با اشاره به اينكه از يك سال گذش��ته كار راه اندازي 
اين صندوق آغاز ش��ده و حدود سه ماه است كه تيم 
اجرايي فعاليت عملياتي خود را آغاز كرده است، افزود: 
معيار ما براي سرمايه گذاري روي طرح ها با بازدهي 
داخلي حداقل ۶۰ درصد است، اگرچه سرمايه گذاري 
جسورانه از اساس داراي ريسك است و عدد قطعي  

نمي توان براي آن مشخص كرد.

موافقت با پلتفرم تامين مالي 
جمعي مبتني بر فناوري بالكچين

امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران با اش��اره به 
اينكه تامين مالي هميشه براي كارآفرينان موضوعي 
پراهميت و نه چندان آس��اني بوده اس��ت، بيان كرد: 
كسب وكارهاي كوچك و متوس��ط ممكن است كه 
زمان و هزينه زيادي را براي جذب سرمايه الزم براي 
راه اندازي يا ادامه حيات كسب وكار خود صرف كنند. 
در حالي كه »تامين مالي جمعي«يكي از حوزه هاي 
فين تك و از روش هاي نسبتا جديد تامين مالي است 
كه در آن مي توان از تجميع س��رمايه هاي خرد افراد 
براي دست يابي به سرمايه مورد نياز استفاده كرد.وي با 
اعام اينكه مهم ترين مدل هاي »تامين مالي جمعي« 
پاداش محور، بدهي محور، س��هام محور  و اهدامحور 
هستند، ادامه داد: از اين ۴ شيوه، دو شيوه اهدامحور 
و س��هام محور را در فرابورس عمليات��ي كرده ايم. به 
عنوان مثال اوايل امسال از طريق انتشار اوراق كرونا۱ 
و كرونا۲ سعي كرديم به وزارت بهداشت براي مقابله با 
بيماري كرونا استفاده كنيم.به گفته هاموني، در اوراق 
نيكوكاري كرونا۱ مجموعا ۵ ميليارد و ۴۵۷ ميليون 
تومان جمع آوري ش��د كه تمام آن مبل��غ به وزارت 
بهداشت پرداخت شد. در اوراق كرونا۲ نيز ۱۴ ميليارد 
و ۶۰۰ ميلي��ون تومان جمع آوري ش��د كه برخاف 
كرونا۱ به جاي پرداخت اصل پول، سود حاصل از آن 
پرداخت ش��د.هاموني درباره مدل سهام محور براي 
تامين مالي جمعي نيز اضافه كرد: اين مدل بيش��تر 
براي كس��ب وكارهاي كوچك و متوسط و همچنين 
استارتاپ هايي مناسب است كه قصد جذب سرمايه 
براي مراحل ابتدايي فعاليت خود را داش��ته و نياز به 
ارقام بسيار باال ندارند و مي توانند با تجميع سرمايه هاي 
كوچك و خرد، نيازهاي مرحله فعلي شركت خود را 
مرتفع سازند.مديرعامل فرابورس با بيان اينكه در اين 
مدل افراد سرمايه گذار نيز در عوض »گواهي مشاركت« 
آن كسب وكار يا استارتاپ را دريافت مي كنند، افزود: 
اين مدل بر پايه مشاركت است كه در ابتدا توسط برخي 
كسب وكارهاي داخلي انجام شد و سكوهايي در داخل 
نيز به عنوان واسط بين سرمايه گذاران و بنگاه ها شروع 
به كار كردند و س��پس مدتي بعد شوراي عالي بورس 
در ارديبهشت ۹۷ دس��تورالعمل آن را تصويب كرد. 
مديرعامل فرابورس ايران همچنين با بيان اينكه يك 
شركت با مسووليت محدود براي نخستين بار توانست 
به كمك كرادفاندينگ، تامين مالي كند،  اظهار كرد: 
از طري��ق تامين مالي جمعي براي اين ش��ركت يك 
ميليارد تومان جذب س��رمايه ش��د و اين نشانگر آن 
است كه بازار سرمايه مي تواند  به كمك ابزارهاي مالي 
مختلف پاسخگوي طيف متنوعي از شركت ها و گروه ها 
باشد. هاموني همچنين از به كارگيري فناوري مبتني بر 
باكچين براي طراحي بستر تامين مالي جمعي براي 
اولين بار خبر داد و گفت: در بين   ۱۱ پلتفرمي كه موفق 
به اخذ موافقت اصولي ش��ده اند، يكي از آنها اقدام به 
طراحي پلتفرم كرادفاندينگ بر بستر باكچين كرده 
و در واقع  اولين شركتي است كه به صورت رسمي در 
اين حوزه مجوز گرفته است. به گفته وي تامين مالي 
جمعي ابزار مناسبي براي پژوهشگران، صاحبان ايده 
و دانش��جوياني اس��ت كه طرح هاي زودبازده دارند و 
به دليل  نداش��تن ش��رايط پذيرش در بازار س��رمايه 
مي توانند از اين طريق براي طرح هاي خود تامين مالي 
كنند. مديرعامل فرابورس در نهاي��ت ابراز اميدواري 
كرد كه بازارها و ابزارهاي جديد بتواند به توسعه اقتصاد 
دانش بنيان در كش��ور كمك كند و به  تجاري سازي 

ايده ها و محصوالت بينجامد. 

چه اقداماتي تاثير مثبت
روي بورس مي گذارند؟

بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران درگفت وگو با 
ايرنا به اقدامات شوراي عالي بورس در بهبود معامات و 
كاهش روند اصاحي شاخص بورس اشاره كرد و افزود: 
شوراي عالي بورس از شرح وظايف مشخص و معلومي 
برخوردار است و تاكنون براساس تكاليفي كه بر عهده 
داشته همه وظايف خود را انجام داده است.شوراي عالي 
بورس گاهي با برگزاري سه جلسه در طول يك هفته 
تاش كرده است تا برخي از تصميم ها را براي بهبود روند 
بازار اتخاذ و تكاليف قانوني خود را انجام دهد. عبداللهي 
خاطرنشان كرد: مش��كاتي كه در بورس در چند ماه 
اخير ايجاد شده، ناش��ي از مكانيزم عملكرد حاكم در 
بورس و شوراي عالي بورس نبوده است بلكه براساس 
مطالب و مسائل بيرون از شوراي عالي بورس و شامل 
متغيرهاي خارج از اختيارات و اراده خارج از بورس بوده 
است. رييس اتاق تعاون ايران به عواملي كه زمينه افت 
پرشتاب شاخص بورس در بازار را فراهم كرده اشاره كرد 
و گفت: برخي از اقدامات مسووالن كشور، اظهارنظرهاي 
سياسي و همچنين عدم انجام برخي از اقدامات كه بايد 
براي بهبود عملكرد بازار در دستور كار قرار مي گرفت 
بازار را تا اين حد وارد مدار نوس��ان كرده است.برخي از 
مسووالن اعام كرده اند كه شوراي عالي بورس بايد براي 
بهبود روند معامات بازار وارد عمل شود، در حالي كه 
شوراي عالي بورس در طول اين مدت در درون ميدان 
بوده و هميشه تاش كرده است تا از ايجاد شرايط فعلي 
در بازار خودداري كند اما عواملي كه در روند اصاحي 
بازار دخيل بودند خارج از اراده شوراي عالي بورس بود. 
عبداللهي به اقدامات تاثيرگذار در بهبود روند معامات 
بورس اشاره كرد و افزود: يكي از مهم ترين اقداماتي كه 
بايد انجام شود تا آرامش به بازار بازگردد و شاهد كاهش 
تاطم ايجاد شده در معامات بورس باشيم، جلوگيري 
از دخالت هاي افراد غيرمسوول در بورس و خودداري 
از اظهارنظرها و پيشنهادهايي است كه بدون توجه به 
تبعات آن مطرح مي شود.در چند وقت اخير اقدام هاي 
نامتعارفي در زمينه نرخ ارز و پيش بيني ها براي نرخ دالر 
انجام شد كه به شدت بر التهاب بازار دامن زد.اگر براي 
مدتي از چنين اقدام هايي اجتناب و اجازه داده شود بازار 
به مسير خود ادامه دهد و شوراي عالي بورس به وظايف 
خود عمل كند تا حد زيادي از التهاب حاكم در معامات 

بازار كاسته خواهد شد.

پنهان شدن ريزش بازار پشت دامنه نوسان نامتقارن بي نتيجه ماند

مشكل بازارسرمايه كجاست؟

     با اعمال دامنه نوسان منفي ۲ درصدي آنچه كه بر خطر بروز هيجان فروش در شرايط فعلي مي افزايد، ترس از افتادن قيمت ها در سراشيبي ۲ درصدي 
فروش است كه بدون شك هر فشار خريدي را با فرسايش مواجه مي كند. همين مساله مي تواند بازارگردان ها را مجاب كند تا سهام تحت حمايت خود 
را بفروشند؛ چرا كه دادن سهام به صف هاي خريد باعث مي شود اوال هنگام افت قيمت ها آمادگي بيشتري براي مقابله با فشار فروش داشته باشند و 
هم در شرايط فعلي اگر برآيند عرضه و تقاضا به افت قيمت منجر شد خود سهام كمتري داشته باشند. به جز دامنه نوسان يكي از مهم ترين مواردي كه 
باعث شد سهامداران نسبت به بازار ترس داشته باشند كاهش اميدها به مذاكرات برجام ميان دوكشور بود. اين عامل و افزايش نرخ دالر موجبات ترس 

را براي سهامداران پديد آورد و برخي از سهامداران از ترس افزايش تحريم ها و نوسان عمده نرخ دالر سهام خود را در بازار سهام به فروش رساندند.

برش



گروه راه و شهرسازي| 
آنگونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران ديروز خبر داد، رقم بودجه پيشنهادي شهرداري 
براي سال 1۴00 به ۴۸ هزار ميليارد تومان كاهش يافته 
است. بودجه 1۴00 ش��هرداري تهران صبح روز پنجم 
بهمن ماه س��ال جاري با رقم ٤٧ ه��زار و ٦٨٧ ميليارد 
تومان در بخش اصلي و ٢٢٧٤ ميليارد تومان در بخش 
تكميلي توسط پيروز حناچي، شهردار تهران به پارلمان 
شهري پايتخت تقديم شد. از آنجا كه بودجه سال جاري 
ش��هرداري تهران حدود 30 هزار و 201 ميليارد تومان 
اس��ت، بودجه سال آتي ش��هرداري حدود 66 درصد در 
سال پاياني قرن نس��بت به بودجه سال 99 رشد داشته 
اس��ت. از همين رو، نقدهاي متعددي در جلسه تقديم 
بودجه 1۴00 تهران به آن وارد و از جمله گفته شد كه اين 
بودجه »رويايي« بسته شده است، مساله اي كه در حاشيه 

نشست يادشده از سوي حناچي رد شد.
ديروز اما هاشمي، در حاشيه نشست علني شوراي شهر 
تهران در جمع خبرنگاران با اش��اره به اينكه در جلس��ه 
هم انديشي صبح سه شنبه بحث درآمدي بودجه بررسي 
شد، گفت: در اين جلس��ه دو ساعته تمام نظرات مطرح 
شد و درباره بخش درآمدي بودجه تصميم گيري شد و 
اين بخش يكشنبه مطرح مي شود. تا اينكه بعداً به بخش 
هزينه اي بودجه برسيم. وي افزود: بودجه اي كه شهرداري 
به ش��ورا ارجاع داده بود، حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان با 
تبصره ها ب��ود كه قباًل در بودجه وجود نداش��ت. 1600 
ميليارد تومان از اين رقم را در جاهايي كه احساس كرديم 
تحقق درآمد ندارد، كم شد و بودجه به ۴۸ هزار ميليارد 
تومان تبديل ش��د. وي درباره سمت و سوي درآمدهاي 
بودجه گفت: ما در بخش غيرنقدي دچار مشكليم چون 
تهاتر اموال كار مشكلي است و جسارت بااليي مي خواهد، 
چون تغيير قيمت ها زياد است دچار مشكل مي شوند و 
اين مساله باعث شده اختيارات شهرداران مناطق هم كم 

شود و اين درآمدها كم شده است.

  توسعه مهدهاي تركيبي كودك و سالمند
ديروز اما در نشست علني ش��وراي شهر تهران، اليحه 
»شهر دوستدار س��المند« بعد از سه جلسه بررسي در 
صحن ش��ورا، به كميس��يون تخصصي بازگشت خورد 
و رييس ش��ورا ادامه بررس��ي به آن را موجب ضربه به 
حيثيت ش��ورا دانس��ت. ديروز در جريان بررس��ي اين 
اليحه، خداكرمي براي ارتقاي سطح كيفي سالمندان 
و پيشگيري از آلزايمر اظهار كرد: مراكز روزانه نگهداري 
سالمندان افزايش يابد و اگر مهد تركيبي كودك و سالمند 
باشد براساس مستندات اين طرح بسيار موثر بوده است. 
وي افزود: به كمك بهزيس��تي و س��اير نهادها مي توان 
مهدهاي تركيبي كودك و سالمند را توسعه دهيم. نژاد 
بهرام به عنوان موافق گفت: شهرداري تهران مشابه اين 
كار را در سراي تجربه امتحان كرده و نتايج خوبي گرفته و 
قرار بود در هر منطقه اي سرا يا خانه تجربه را ايجاد كنيم 
كه كرونا باعث ايجاد محدوديت شد. وي افزود: در گذشته 
اين نياز سالمندان توسط خانه هاي گسترده تامين مي شد 
و به دليل توسعه خانه هاي هسته اي انتقال تجربه از اين 
طريق ممكن نيست و گسترش و ايجاد مهدكودك هاي 
مشترك يك فرصت براي انتقال تجربه باشد و براي رفع 
نيازهاي احساس��ي و عاطفي كودك است. فخاري اين 
مدل تركيبي را اين طور عنوان كرد كه اين مراكز روزانه 
براساس نظريه رشد گستره عمر است كه بر طبق آن در 
دوره سالمندي هم افراد فرصت يادگيري متقابل دارند 
و براين اساس مراكزي در كشورهاي دنيا راه اندازي شد. 
وي افزود: نظر كميسيون موافق اين پيشنهاد است و اين 

روش به روزترين مركز دنياست.

    هاشمي: به ما مي خندند
هاشمي با اين طرح مخالفت كرد و گفت: اگر اين پيشنهاد 
تصويب شود به ما مي خندند.فخاري گفت: اين مهد تمام وقت 
نيست اينها مراكز شهري براي تجربه هاي مشترك است و 
برنامه ها در محدوده حوصله سني افراد مي گنجد.نظري به 
نحوه اداره جلسه به هيات رييسه اعتراض كرد. هاشمي اين 
اليحه بند بندش تغيير كرده و بايد به كميسيون بازگردد شما 
در كميسيون كم كاري كرده ايد. هرچه به ذهنتان مي رسد 
مي نويسيد. اگر فردا همه سالمندان بگويند خانه ما تعمير و 
نگهداري مي خواهند چه مي شود؟ نظري گفت: پيشنهادات 
اعضا در صحن طبق آيين نامه ممكن است. هاشمي پاسخ داد: 
چرا هر چه به ذهنتان مي رسد پيشنهاد مي دهيد، ادامه اين 
موضوع ديگر از توان من خارج است. نظري ابراز داشت: گاهي 
شما با مخالفت هايتان موضوع را به حاشيه مي بريد. نگفتند 
كه همه مهدها اين جور باشند. هاشمي پاسخ داد: به عنوان 
رييس اگر ببينم موضوعات اليحه غير موضوع است مي توانم 
ورود پيدا كنم، اين اليحه حيثيت ما را به مخاطره انداخته 
است. با اعتراض وي در نهايت كفايت مذاكرات و بازگشت 

به كميسيون به راي گذاشته شد كه 20 موافق راي آورد.

  آغاز نهضت پاركينگ سازي در پايتخت
در بخش ديگري از نشس��ت علني ديروز شوراي شهر، 
محمد ساالري، عضو اين شورا گفت: پس از پيگيري هاي 
مكرر توانستيم در تعامل با س��ازمان ثبت اسناد، آنها را 
اقناع كنيم تا ساختمان هايي كه كسري پاركينگ دارند، 
بتوانند در جاي ديگري پاركينگ بگيرند. س��االري در 
توضيح طرح يك فوريتي كميسيون هاي شهرسازي و 
معماري و برنامه و بودجه مبني بر »الزام ش��هرداري به 
ارايه برنامه عملياتي احداث پاركينگ عمومي در ش��هر 
تهران و پاركينگ هاي زير سطحي با رويكرد مشاركتي«، 
افزود: ما موضوع اين طرح را طي چندين ماه گذشته مورد 
بحث و بررسي قرار داديم، نگراني براي پيدا كردن جاي 
پارك در سطح خيابان هاي شهر تهران يكي از مهم ترين 
چالش ها و مشكالت امروز ش��هروندان تهراني است. او 
ادامه داد: تهران، شهري خودرو محور است و تعداد قابل 
توجهي خودرو در سطح شهر حضور دارند و اين موضوع 

موجب شده، جاي پارك ماشين به يكي از ابر چالش هاي 
شهر تبديل شود و عماًل بسياري از كوچه ها و خيابان ها 
تبديل به توقفگاه شده اند و تردد در آنها به سختي صورت 
مي گيرد. ساالري با اشاره به تصميمات خوب اتخاذ شده 
توسط شوراي پنجم براي رفع اين معضل، اظهار كرد: ما 
طي تصميمي، شهرداري تهران را ملزم كرديم نسبت به 
تامين پاركينگ هاي محله اي اقدام كند و براي اين منظور 
هم اعالم كرديم كه ش��هرداري مكلف اس��ت كل منابع 
درآمدي حاصل از كسري پاركينگ در ساختمان هايي 
كه امكان تامين پاركينگ ندارند را پس از واريز در حسابي 
جداگانه، صرفًا در اين حوزه هزينه كند. عضو شوراي شهر 
تهران اضافه كرد: يكي ديگر از اقدامات خوبي كه صورت 
گرفته ما در حوزه شهرسازي و معماري اين است كه پس 
از پيگيري هاي مكرر توانستيم در تعامل با سازمان ثبت 
اس��ناد، آنها را اقناع كنيم تا ساختمان هايي كه كسري 
پاركين��گ دارند، بتوانن��د در جاي ديگ��ري پاركينگ 
بگيرند و سند نيز براي آنها زده شود. طرح تفصيلي اين 
زمينه را فراهم كرده بود كه اگر يك ساختماني كسري 
پاركينگ داشت، بتواند در شعاع 2۵0 متري اين كسري 
را جبران كند اما سازوكار ثبت سند آن فراهم نشده بود 

كه خوشبختانه ما توانستيم اين موضوع را محقق كنيم.
وي با بيان اينكه امروز پاركينگ سازي توجيه اقتصادي 
دارد و اعداد و ارقام قابل توجهي براي خريد و فروش آن 
مطرح مي شود، گفت: اكنون هم سرمايه گذاران بخش 
خصوصي براي پاركينگ س��ازي انگيزه اقتصادي دارند 
و هم شهرداري مجموعه اي از ظرفيت هاي مغفول مانده 
از جمل��ه فضاهاي زير س��طحي را دارد كه مي تواند آنها 
را بالفعل كند. كشورهاي توس��عه يافته از فضاهاي زير 
س��طحي براي تامين س��رانه هاي خدماتي و پاركينگ 
استفاده مي كنند. ساالري با اشاره به طرح »الزام شهرداري 
به ارايه برنامه عملياتي احداث پاركينگ عمومي در شهر 
تهران و پاركينگ هاي زيرسطحي با رويكرد مشاركتي«، 
افزود: اين طرح ش��هرداري را مج��از مي كند، مبتني بر 
سازوكارهاي قيد شده در طرح كه بر مبناي كار كارشناسي 
تهيه شده اس��ت، زمينه را براي نهضت پاركينگ سازي 
در پايتخت فراهم كند و اين رويك��رد و الگو مي تواند به 

ساير شهرهاي كشور تعميم پيدا كند و به عنوان يكي از 
پارادايم هاي شيفت هاي حوزه شهرسازي و معماري در 
اين دوره محسوب ش��ود. اجراي اين طرح هيچ بار مالي 
براي شهرداري ندارد بلكه ارزش افزوده و درآمد نيز دارد، 
هرچند هدف اصلي ما از ارايه اين طرح ساماندهي وضعيت 
نابسامان پارك خودرو در كوچه ها و خيابان ها با مشاركت 
بخش خصوصي و استفاده از فضاهاي زير سطحي شهر 
است. يك فوريت اين طرح پس از بحث و بررسي توسط 

اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.

  2  معاونت  بالتكليف شهرداري   تعيين تكليف 
كنيد

سيد حسن رسولي، عضو شوراي شهر بر لزوم تعيين تكليف 
دو معاونت بالتكليف و اساسنامه سازمان هاي شهرداري 
پيش از بررس��ي اليحه بودجه 1۴00 تأكيد كرد. رسولي 
پيشنهادي را مبني بر مسكوت گذاشتن طرح ها و لوايح مقدم 
بر اليحه ادغام دو معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور 
شورا و توسعه منابع انساني و همچنين اليحه اساسنامه هاي 
نوزده سازمان وابسته به شهرداري تهران و ايين نامه هاي 
مالي و معامالت آنها را با توجه به اهميت رسيدگي به آنها 
تا پيش از بررسي اليحه بودجه مطرح كرد. رسولي درباره 
پيشنهاد خود گفت: آقاي شهردار دو اليحه به شوراي شهر 
ارسال كرده اند. يكي از اين دو، اليحه ادغام دو معاونت است 
كه پس تذكر منتهي به س��وال بنده و همكارانم به ش��ورا 
ارسال شده است. اليحه دوم در عمل به تكليف شهرداري 
تهران در ارايه اساسنامه سازمان هاي شهرداري تهران است. 
ما پيشنهادكنندگان از هيئت رييسه و اعضاي شوراي شهر 
اس��تدعا داريم با توجه به محدوديت هاي قانوني موجود و 
اينكه بررسي اين دو اليحه بايد تا قبل از اليحه بودجه انجام 
شود، به اين پيشنهاد رأي مثبت دهند تا با اين اتفاق به تداوم 
تخلفات شهرداري در حوزه اين دو معاونت كه بالتكليف 
هس��تند، پايان دهيم. بر همين اساس پيشنهاد مي شود 
دستورات ماقبل اين دو دستور به تعويق بيفتند تا اين دو 
دس��تور تا قبل از اليحه بودجه موردبررسي قرار گيرند تا 
بتوانيم بودجه را دقيق تر بررسي كنيم. اين پيشنهاد به رأي 

گذاشته شد و با 1۴ رأي موافق به تصويب رسيد.
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معماي دستمزد 1400
 ماه هاي پاياني سال، بحث تعيين حداقل دستمزد براي 
سال آتي در ش��وراي عالي كار پي گرفته مي شود، اما 
عمال در ساعت هاي پاياني سال كهنه و بعضا- همچون 
س��ال جاري- در روزهاي نخست سال جديد، حقوق 
و دس��تمزد كارگران براي سال نو از س��وي اين شورا 
اعالم مي شود. شورايي كه با توجه به حضور نمايندگان 
دولت، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان كارگران در 
آن، نمادي از س��ه جانبه گرايي به شمار مي رود و محور 
بحث هاي آن نيز ماده ۴1 قانون كار است. بر اساس اين 
ماده قانوني، شوراي عالي كار همه ساله موظف است، 
ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور 
و يا صنايع مختلف با توجه به »درصد تورمي كه از طرف 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود« 
به گونه اي تعيين كند كه »اندازه اي باشد تا  زندگي يك 
خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم 

مي شود را تامين نمايد.«
امسال اما با توجه به شرايط خاص اقتصادي از نيمه دوم 
سال، بحث تعيين »هزينه معيشت« يك خانوار كارگري 
)مبلغي كه تامين كننده زندگي يك خانوار متوس��ط 
باشد( مطرح بود و در كميته دستمزد شوراي عالي كار 
دنبال مي شد، با اين حال، ظاهرا اين كميته تاكنون در اين 
رابطه به نتيجه نرسيده است. در اين حال، اگر 10 ميليون 
تومان خط فقر اعالمي از سوي برخي مراجع كارگري را 
مالك قرار دهيم، فاصله حداقل دستمزد در سال جاري 
)دو ميليون و ۸00 هزار تومان با داشتن يك همسر و يك 
فرزند( با رقم 10 ميليون تومان بسيار زياد است و بعيد 
به نظر مي رسد كه شوراي عالي كار در پايان سال جاري، 
با هدف پر كردن اين ش��كاف، ب��ه افزايش حدود 2۵0 
درصدي دستمزد 1۴00 راي دهد تا مزد سال آينده به 
10 ميليون تومان افزايش يابد. حتي افزايشي در حدود 
۵0 درصد با ه��دف هم آوري مزد 1۴00 با تورم 1399 
نيز دور از دسترس مي نمايد. چرا كه توان مالي بنگاه هاي 
اقتصادي نه تنها در شرايط ركودي كنوني كه در شرايط 
عادي نيز با محدوديت هايي مواجه است. از اين رو، تعديل 
نيرو يا تعطيلي سرنوشت گريزناپذير بسياري از بنگاه هاي 
اقتصادي خواهد بود كه در نهايت به زيان نيروي كار و 
محروميت كارگران از معيشت حداقلي فعلي خواهد بود. 
از اين رو، راه حل معماي معيشت و مزد نيروي كار را بايد 
در خارج از شوراي عالي كار جست وجو كرد. جايي كه 
سياست هاي كالن اقتصادي و سياسي تدوين مي شود. 
سياست هايي كه جز كسري بودجه، افزايش نقدينگي 
و »ت��ورم« براي جامعه و ني��روي كار، ارمغان ديگري 
نداشته است. بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه با هر 
جهش در نرخ ارز كه ناشي از سياست سركوب نرخ ارز 
ارزيابي مي شود، سايه »تورم« بر سر »دستمزد« بلندتر 
و بزرگ تر شده است. در دهه اخير، طي سال هاي 90، 
91، 92، 97، 9۸ و 99 كه اقتصاد كش��ور دستخوش 
تالطم هاي ارزي و تورمي بوده است، پديده سبقت تورم 
از دستمزد را شاهد بوده ايم. پديده اي كه حداقل معيشت 
خانوار كارگري را به يغما برده و عرصه را بر آنها تنگ تر 
كرده است. دستيابي به ثبات اقتصادي، آنگونه كه در 
اغلب كشورهاي جهان تجربه شده، امري دور از دسترس 
نيست. بارها و بارها از سوي كارشناسان و رسانه ها، اين 
تجربه ها مرور و بررس��ي شده است اما همواره از سوي 

مسووالن ناديده گرفته يا فراموش شده اند.

اهميت توليد در برنامه ها 
محدوديت ه��ا مواج��ه ب��وده و از س��وي ديگر در 
طرح هايي كه براي بهبود ش��رايط دنبال كرده ايم، 

نتوانسته ايم راهي درست و قطعي پيدا كنيم.
در اينكه تحريم ه��اي اقتصادي براي اقتصاد ايران 
شرايط دش��واري به وجود آورده ترديدي نيست. 
بس��ياري از فعاالن اقتصادي در مس��ير توس��عه 
اقداماتش��ان يا حضور در بازارهاي صادرات و نقل 
و انتقال ارز با محدوديت مواجه بودند و در صورتي 
كه بنا باشد تحريم ها كنار بروند، قطعا مي توان اميد 

داشت كه اوضاع و شرايط تغيير كند.
در عين حال ما بايد اين تصور را داش��ته باشيم كه 
شايد تحريم ها براي مدتي طوالني باقي بمانند يا 
همان طور كه پس از برجام، تغيي��ر يك دولت در 
امريكا، باعث بازگش��ت تحريم ها شد، امكان آنكه 
اقتص��اد ايران دوب��اره با محدوديت مواجه ش��ود 

وجود دارد.
در چنين بستري ما بايد يك برنامه دو محوري داشته 
باشيم؛ نخست آنكه تصميم گيران در قواي مختلف 
تصور خود را بر اين بگذارند كه تحريم ها بناست براي 
مدتي طوالني باقي بمانند و اقتصاد ايران بايد خود را 
براي اين دوران آماده كند. از سوي ديگر، كشور در 
كنار تحريم ها با مشكالت داخلي نيز دست و پنجه 
نرم مي كند كه برطرف كردن آنها ارتباط مستقيمي 

با تحريم ها ندارد.
در س��ال هاي گذش��ته توليدكنندگان از سويي با 
افزايش قابل توجه هزينه توليد چه در مواد اوليه و 
چه در نيروي كار مواجه بوده و اين در حالي اس��ت 
كه برخي قيمت ها اساسا امكان افزايش متناسب با 
باال رفتن هزينه ها را نداشته اند. از سوي ديگر محيط 
كسب وكار نيز در ايران مشكالت و محدوديت هاي 
جدي دارد و در بسياري از مواقع يك سرمايه گذار 
آن قدر براي توليد خود با مشكل مواجه مي شود كه 

پشيمان مي شود.
ما بايد در بررسي قوانين بودجه يا ساير تصميمات 
كالن اقتصادي، به موضوع توليد به عنوان يك اولويت 
جدي ن��گاه كنيم و تالش كني��م محدوديت هاي 
موجود در داخل كشور را حل كنيم. رشد توليد به 
معناي رشد اقتصادي مثبت كشور و راه اصلي براي 
عبور از ركود است. در كنار آن، دغدغه هايي مانند 
آمار باالي بيكاري و افزايش اقشار كم درآمد جامعه 
نيز با توليد برطرف مي شوند. اينكه ما بايد به اقشار 
بسيار كم درآمد يارانه بدهيم محل ترديد نيست اما 
گروه قابل توجهي از اقشار كم درآمد نيز هستند كه 
در صورت فراهم شدن فضاي كار، خود مي توانند از 
بسترهاي جديد استفاده كنند و اين امر گره گشاي 

اصلي اقتصاد ايران خواهد بود.

ايراني ها در رتبه دوم 
خريد ملك در تركيه 

اگ��ر چه ميزان خري��د خانه در م��اه ژانويه 2021 
توسط خارجي ها در تركيه نسبت به سال قبل 3۸ 
درصد كمتر شد، اما ايراني ها همچنان در رتبه دوم 

خريداران اين بازار قرار دارند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آناتولي تركيه، 
به دنبال شيوع كرونا در تركيه، تمايل اتباع خارجي 
براي خريد خانه در تركيه كاهش داش��ته است؛ به 
گونه اي كه طبق اعالم مركز آمار اين كشور، در 12 
ماه منتهي به ژانويه، ميزان خريد خانه توسط اتباع 
خارجي با هدف اخذ اقامت و شهروندي تركيه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 37.9 درصد كاهش داشته 
و به 70 هزار و 7۵۸ واحد رسيده است. شيوع كرونا و 
كاهش ارزش پول ملي از جمله داليل اصلي كاهش 

خريد خانه توسط خارجي ها در تركيه بوده است. 
استانبول محبوب ترين شهر براي خريد خانه توسط 
اتباع خارجي بوده و طي اين مدت 13۸0 مورد از كل 
معامالت مسكن صورت گرفته توسط اتباع خارجي 
مربوط به اين شهر بوده است. پس از استانبول نيز 
شهرهاي آنتاليا با ۴62 مورد و آنكارا با 179 مورد، 
محبوب ترين ش��هرها براي خريد خانه در تركيه 

توسط اتباع خارجي بوده اند. 
به گفته مركز آمار تركيه، طي اين مدت اتباع ايراني 
با خريد ۴۵9 واحد خانه، دومين گروه بزرگ خريدار 
خارجي مس��كن تركيه بوده اند و عراقي ها با خريد 
3۸۵ خانه در صدر اين ماه قرارگرفته اند. شهروندان 
روس��ي با خريد 260 خانه در تركيه سومين گروه 

بزرگ خارجي خريدار مسكن بوده اند. 
در مجموع 12 ماه منتهي به ژانويه امسال 70 هزار 
و 7۵۸ مورد فروش ملك در تركيه به ثبت رسيده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19.۴ 
درصد كاهش پيدا كرده است. 22 هزار و 26۸ خانه از 
خانه هاي فوق نوساز بوده اند. استانبول محبوب ترين 
شهر براي خريد خانه در تركيه بوده و طي اين مدت 
13 هزار و 666 مورد از كل معامالت مسكن صورت 
گرفته مربوط به اين شهر بوده است.آنكارا و ازمير 

هم در رده هاي بعدي قرار دارند. 
طبق قوانين جديد، اتباع خارجي با خريد خانه اي به 
ارزش 2۵0 هزار دالر و باالتر مي توانند شهروندي و 
تابعيت تركيه را به دست آورند. از زمان تصويب اين 
قانون، خريد خانه توس��ط خارجي ها رونق زيادي 

گرفته است.

راه كاهش قيمت مسكن 
افزايش توليد است

ايرج رهبر، كارش��ناس مسكن با بيان اينكه عدم 
دستيابي به توافق سياسي در كوتاه مدت به توقف 
روند كاهشي قيمت مسكن منجر شد، گفت: تنها 
راه حل كنترل و كاهش قيمت ها در بازار مسكن، 
افزايش ساخت و ساز، توليد مسكن ارزان قيمت 

و كاهش قيمت زمين است.
رهبر در گفت وگو با ايس��نا اظه��ار كرد: در حال 
حاضر قيمت مسكن نه رشد مي كند و نه كاهش 
مي يابد؛ در حالي كه حدود سه ماه نرخها كاهشي 
بود. توقف اين روند به چند عامل مربوط مي شود؛ 
اول اينكه به شب عيد نزديك شده ايم و برداشت 
فروش��ندگان اين اس��ت كه ب��ازار راه مي افتد و 
براي واحد مسكوني شان مشتري پيدا مي شود، 

بنابراين قيمت را پايين نمي آورند.
وي افزود: از طرف ديگر بعضي ها فكر مي كردند 
با انتخ��اب رييس جمهور جديد امريكا تغييراتي 
در وضعيت سياس��ي كش��ور به وج��ود مي آيد، 
تحريم ها برداشته مي ش��ود، بازارهاي اقتصادي 
گش��ايش پيدا مي كند و قيمتها كاهش خواهد 
يافت. به تدريج متوجه شدند تغييرات به سرعت 
ايجاد نمي شود. لذا قيمتها را ثابت نگه داشتند تا 

وضعيت توافق سياسي به سرانجام برسد.
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران با بيان 
اينكه طوالني شدن روند اجراي مالياتهاي بخش 
مس��كن از ديگر عوامل ثبات اين بازار بوده است 
گفت: مجلس شوراي اسالمي پايه هاي مالياتي از 
جمله ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات خانه هاي 
لوكس و ماليات بر عايدي سرمايه را در نظر گرفته 
كه بعضي از آنها تصويب و بعضي در دس��تور كار 
قرار دارد. مال��كان ابتدا تص��ور كردند به زودي 
واحدهاي آنها مشمول ماليات مي شود كه شروع 
به عرضه خانه ها در بازار كردند. وقتي ديدند كه 
ممكن اس��ت اجراي اين قوانين طول بكشد هم 

عرضه و هم روند افت قيمتها كند شد.
رهبر با اش��اره ب��ه برنامه هاي مجل��س يازدهم 
براي حوزه مس��كن خاطرنش��ان كرد: به اعتقاد 
من مجل��س فعل��ي اجرايي ت��ر از مجلس قبلي 
است. بس��ياري از افراد در مجلس يازدهم سابقه 
كار اجراي��ي و عمران��ي دارند؛ از جمل��ه نيكزاد 
نايب رييس مجلس كه س��ابقا وزير مسكن بود. 
مجل��س لوايحي را در حوزه مس��كن به تصويب 
رس��انده كه مهم ترين آن »ط��رح جهش توليد 
و تامين مس��كن« اس��ت كه كليات آن به شكل 
دوفوريت به تصويب رسانده و جزيياتش در حال 

بررسي و تصويب است.
وي تصريح كرد: تا قانون جهش توليد مسكن به 
تصويب مجلس و سپس ش��وراي نگهبان برسد 
مقداري زمان مي برد و به دولت بعدي مي رسد. به 
هر حال مساله مسكن كشور اگر بخواهد ريشه اي 
حل ش��ود بايد هرچ��ه نيرو و ت��وان داريم براي 
ساخت و س��از بگذاريم. اگر توليد مسكن ارزان 
قيمت براي اقش��ار متوسط و پايين كه جمعيت 
غالب كشور را تش��كيل مي دهند در دستور كار 
قرار گيرد قطعا بازار مس��كن كنترل خواهد شد 
و مسكن از حالت س��رمايه اي به حالت مصرفي 
مي رسد. اين قانون اقتصاد است كه وقتي عرضه 

يك كاال باال مي رود قيمت آن پايين مي آيد.

هاشمي: بودجه 1۴00 شهرداري به ۴۸ هزار ميليارد كاهش يافت

تعديل بودجه »رويايي« پايتخت 

هشدار طغيان رودخانه ها و احتمال لغو پروازهاتمديد ممنوعيت پروازهاي انگليس تا ۲0 اسفند
معاون هوان��وردي و امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي 
كشوري از تمديد ممنوعيت پروازهاي لندن تا 20 اسفند 
خبر داد. همزمان با شيوع كروناي جهش يافته در انگليس و 
سپس به چند كشور آفريقايي، امريكاي التين و اروپاي غربي 
و شمالي در ماه هاي اخير كه به كروناي انگليسي مشهور 
شد، پروازهاي مستقيم و سپس كانكشن به لندن از ابتداي 
دي ماه امسال متوقف و اين ممنوعيت پرواز تا پايان بهمن 
ماه تمديد شد. پيش از اين، سازمان هواپيمايي كشوري به 
دفاتر فروش بليت و نمايندگي هاي ايرالين هاي منطقه و 
همچنين برخي آژانس هاي صدور بليت پروازهاي خارجي 
هشدار داد كه حق فروش بليت پروازهاي رفت و برگشت به 
لندن به صورت پروازهاي كانكشن )غيرمستقيم( را نداشته 
و در صورت فروش بليت پرواز لندن، جريمه خواهند شد. 
ابوالقاسم جاللي معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان 
هواپيمايي كشوري در گفت وگو با مهر، از تمديد ممنوعيت 
پروازهاي مس��تقيم و غير مستقيم به لندن تا 20 اسفند 
امسال خبر داد. وي در پاسخ به اينكه آيا امكان تمديد آن 
براي پروازهاي نوروزي نيز وجود دارد يا خير؟، گفت: با توجه 
به شرايط كشور انگليس كه در حل واكسيناسيون گسترده 
عليه كروناست، احتمال عدم تمديد ممنوعيت پروازهاي 
لندن براي نوروز 1۴00 بسيار باالست. جاللي افزود: با اين 
حال تصميم گيري نهايي به عهده ستاد مقابله با كروناست. 
بر اساس اين گزارش، بررسي هاي ميداني نشان مي دهد در 
حال حاضر به دليل فشارهاي سازمان هواپيمايي كشوري، 
هيچيك از اپليكيشن ها، سايت ها و آژانس هاي هواپيمايي 
اقدام به فروش بليت پروازهاي غير مستقيم با ايرالين هاي 
منطقه به لندن نمي كنند. اما يك مس��افر ايراني كه روز 
گذشته به لندن سفر كرده بود، درباره نحوه پرواز به انگليس 
از ايران به مهر اظهار كرد: از وب سايت قطر اير ويز بليت پرواز 
تهران-دوحه و سپس دوحه-لندن را خريداري كرده است.

وي افزود: دو ماه قبل كه به ايران آمده بود، با پرواز هواپيمايي 
جمهوري اسالمي به تهران سفر كرد ولي براي بازگشت به 

لندن، مجبور به استفاده از پروازهاي قطر اير ويز شد.
اين شهروند ايراني مقيم لندن ادامه داد: به دليل فشارهاي 
سازمان هواپيمايي كشوري و ستاد ملي مقابله با كرونا و 
وزارت بهداش��ت، پروتكل هاي بهداشتي در فرودگاه امام 
خميني )ره( به دقت رعايت مي شود؛ حتي اگرچه قباًل اعالم 
شده بود كه محدوديت فروش بليت تا 60 درصد ظرفيت هر 
پرواز، به پروازهاي خارجي اختصاص ندارد، اما در پرواز روز 
گذشته تهران-دوحه، رديف مياني هواپيما خالي بود؛ ضمن 
اينكه مسافران 10 نفر 10 نفر به هواپيما منتقل مي شدند و 

همه پروتكل ها رعايت مي شد.
وي ادام��ه داد: اما در فرودگاه دوحه به دليل آنكه فرودگاه 
لندن از پذيرش بخش مهمي از ايرالين هاي منطقه غرب 
آسيا و ش��مال آفريقا خودداري مي كند، با حجم انبوهي 
از مس��افر مواجه بوديم؛ ضمن آنكه قطر اير ويز نسبت به 
انجام پروتكل ها مقيد نب��ود و 100 درصد ظرفيت پرواز 
دوحه-لندن ُپر بود. به گفته اين ش��هروند ايراني، قيمت 
بليت پرواز برگشت وي با اين ايرالين كشور حاشيه جنوبي 
خليج فارس، علي رغم آنكه چند مسيره بود و مجبور شديم 
هواپيماي اولي را ترك كرده و با هواپيماي ديگري به لندن 
برويم، اما از پرواز مس��تقيم لندن-تهران كه دو ماه قبل با 

ايرالين ملي كشورمان انجام دادم، ارزان تر بود.

   سفر به انگليس با پرواز دوحه-لندن 
حسن ذيبخش سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري نيز با 
تأييد احتمال وجود پروازهاي غير مستقيم و چند مسيره به 
لندن با ايرالين هاي منطقه، گفت: هيچ شركت هواپيمايي 
يا آژانسي حق فروش بليت پرواز مستقيم يا كانشكن )بدون 

نياز به تغيير هواپيما( به لندن را ندارد.
وي ادامه داد: اگر ايراليني چنين اقدامي كند، جريمه خواهد 
شد اما برخي مسافران با پرواز به فرودگاه يك كشور جنوب 
خليج فارس سفر مي كنند و سپس با تعويض هواپيما، از 

آنجا به لندن مي روند.

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي گفت: با گسترش فعاليت سامانه بارشي جديد 
طي ام��روز و فردا در بس��ياري از مناطق، احتمال طغيان 
رودخانه ها و بروز سيالب، لغزندگي جاده ها، آب گرفتگي 
معابر، تاخير و احتمال لغو پروازها و ريزش بهمن و كوالك 
برف وجود دارد. ضياييان در گفت وگو با فارس، در تشريح 
آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: سامانه بارشي كه 
روز سه شنبه وارد كشور شده است، امروز تقويت مي شود 
و گسترش مي يابد و در استان هاي غربي كشور همچنين 
سواحل خزر و دامنه و ارتفاعات البرز مركزي فعال خواهد 
بود. مديركل پيش بيني و هش��دار س��ازمان هواشناسي 
افزود: روز پنجش��نبه اين سامانه بارش��ي در مركز كشور، 
شمال شرق كشور، برخي مناطق شرق و ارتفاعات كرمان 
همچنين برخي مناطق جنوب فعال خواه��د بود. وي با 
اشاره به تشديد فعاليت سامانه بارشي از صبح چهارشنبه 
تا اواخر وقت پنج شنبه گفت: روز چهارشنبه در استان هاي 
لرستان، نيمه جنوبي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
كردستان، كرمانشاه، ايالم، ش��مال خوزستان، ارتفاعات 
غربي اصفهان، ارتفاعات استان هاي قزوين، البرز، تهران، 
ش��مال چهارمحال و بختياري، جنوب غ��رب مركزي و 
جنوب همدان، سامانه بارشي فعال است. ضياييان ادامه 
داد: روز پنج ش��نبه در استان هاي چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و نيمه شرقي گيالن، نيمه 
غربي مازندران، نيمه جنوبي همدان، نيمه جنوبي مركزي، 
شمال و شرق خوزستان، نوار غربي اصفهان، غرب فارس 
و ارتفاعات استان هاي قزوين، البرز و تهران سامانه بارشي 
مذكور فعال است. او افزود: در اين مدت در استان هاي مذكور 
بارش برف يا باران، رخداد مه و كاهش ديد افقي و در مناطق 
جنوبي توام با رعد و برق و در نقاط مستعد وقوع تگرگ پيش 
بيني مي شود. وي اظهار كرد: در اين راستا در مناطقي كه 
ذكر شد طغيان رودخانه ها و جاري شدن سيالب، كاهش 
ديد و لغزندگي جاده هاي كوهستاني به سبب بارش برف، 

افزايش حجم رواناب و آب گرفتگي معابر عمومي، تاخير و 
احتمال لغو پروازها، احتمال ريزش بهمن در مناطق مستعد 
و كوالك برف در گردنه هاي برفگير و كوهستان پيش بيني 
مي ش��ود. ضياييان تأكيد كرد: توصيه مي ش��ود آمادگي 
دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري ها و سازمان هاي 
امدادي براي كنترل و بازگش��ايي آبروها، مديريت سدها 
و آب بندها، احتياط در س��فرهاي برون ش��هري به ويژه 
مناطق كوهستاني، پرهيز از سفرهاي غير ضروري، آمادگي 
تجهيزات برف روبي و تجهيز خودروها به امكانات ايمني و 
گرمايشي، اجتناب از تردد و توقف در حاشيه رودخانه ها و 
مسيل ها و لغو هر گونه فعاليت هاي كوهنوردي و خودداري از 
تردد عشاير در دستور كار باشد. مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي اظهار كرد: همچنين تا اواخر وقت جمعه 
وزش باد شديد تا خيلي شديد با سرعت متوسط بين 60 تا 
90 كيلومتر برساعت و وزش باد لحظه اي شديد موقت با 
سرعت بيش 110 كيلومتر بر ساعت به صورت نقطه اي و 
محلي در بسياري از استان ها پيش بيني مي شود. ضياييان 
افزود: در اين راستا خيزش و توفان گردوخاك، كاهش ديد و 
كيفيت هوا و اختالل در تردد جاده اي به سبب كاهش ديد، 
احتمال بروز خسارت به تاسيسات سبك شهري و روستايي، 
احتمال آسيب به سازه هاي موقت و گلخانه ها، تابلوها بنرهاي 
تبليغاتي، سقوط اجس��ام از ارتفاع به ويژه در كارگاه هاي 
ساختماني، احتمال شكستن درختان فرسوده و كوالك 
برف در گردنه هاي برفگير و كوهستان پيش بيني مي شود. 
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: روز 
پنج شنبه 30 بهمن در نيمه غربي كشور و روز جمعه در نيمه 
شرقي كشور كاهش محسوس دما را خواهيم داشت كه بين 
۸ تا 12 درجه خواهد بود. وي در تشريح وضعيت پايتخت 
گفت: آسمان تهران روز چهارشنبه 29 بهمن ابري همراه با 
وزش باد در برخي ساعات بارش باران و احتمال باد شديد 
پيش بيني مي شود، بيشينه و كمينه دما فردا در پايتخت 19 

و 10 دقيقه خواهد بود.



حداقل در پنج سال اخير رويدادها و پنل هاي مختلفي در 
مورد علت عدم توسعه اينترنت ثابت در كشور برگزار شده 
است. در نهايت هم پاسخ تمام سوال هايي كه در اين زمينه 
مطرح شده اين بوده كه يا بايد براي مبارزه با انحصار ذاتي 
مخابرات در زيرساخت هاي شبكه، شركت هاي اينترنتي 
شبكه موازي ايجاد كنند يا تعرفه به حد معقولي برسد تا 
شركت ها امكان توسعه شبكه خود را داشته باشند. اين در 
حالي است كه رييس رگوالتوري، مشكل توسعه اينترنت 
ثابت در كشور را انحصار مخابرات اعالم كرد و گفت اين 
 ADSL موضوع باعث شده در اين حوزه تنها تكنولوژي
كه سرعتي زير ۲۰ مگ بر ثانيه دارد در اختيار كاربران 
قرار بگيرد كه كاربران از آن هم بس��يار ناراضي هستند. 
به گزارش »تعادل«، دومين روز از شش��مين نمايشگاه 
اينترنت اشيا به مشكالت توسعه اينترنت ثابت در كشور 
اختصاص ياف��ت. در پنل ويژه اي در اين زمينه با حضور 
معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي و همچنين مديران عامل چند شركت 
خصوصي اينترنتي چالش هاي توسعه شبكه اينترنت 
ثابت در كش��ور بررسي ش��د. در اين پنل حسين فالح 
جوشقاني، رييس رگوالتوري اعالم كرد كه بدون توسعه 
بخش اينترنت ثابت نمي توان انتظار معجزه از تكنولوژي 
5G در ش��بكه تلفن همراه را داشت. از سوي ديگر نيز 
حسين رياضي، از فعاالن باسابقه حوزه فناوري اطالعات 
در اي��ن پنل اعالم كرد مهم تري��ن عامل عقب  افتادگي 
اينترنت ثابت عدم استفاده بهينه ازشبكه 4G است و عدم 
توسعه در اين بخش به وضعيت اقتصادي و به صرفه نبودن 
س��رمايه گذاري در اين حوزه ارتباط  دارد. در مقابل اين 
نظر، حسن شانه ساززاده، با به صرفه نبودن سرمايه گذاري 
در بخش ثابت مخالفت و اعالم كرد كه اينكار حداقل براي 
مخابرات مقرون به صرفه تر است چون هم فيبر دارد هم 
كابينت. به ب��اور او در اين زمينه بحث اقتصادي مطرح 
نيست و بحث چيز ديگري است كه جلوي توسعه كشور 
را گرفته است. همچنين صابر فيضي، مديرعامل اسبق 
شركت مخابرات، گفت كه برخالف باور موجود، ايجاد 
شبكه مستقل از مخابرات توجيه اقتصادي دارد. حسين 
فالح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان 
 5G تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در پنل »نشست
و بن بست توسعه زيرساخت هاي ثابت« مشكل توسعه 
اينترنت ثابت در كشور را انحصار مخابرات دانست. به باور 
فالح همين امر باعث شده در اين حوزه تنها تكنولوژي 
ADSL كه سرعتي زير ۲۰ مگ بر ثانيه دارد در اختيار 
كاربران قرار بگيرد كه كاربران از آن هم بس��يار ناراضي 
هستند. فالح در اين پنل 5G را زيست بومي دانست كه 
باعث همگرايي موبايل و ثابت مي ش��ود. او در اين مورد 
گفت: بدون توسعه بخش ثابت نمي توان انتظار معجزه از 
5G را داشت، 5G ادامه شبكه هاي تلفن همراه و ثابت 
نيست؛ بلكه اكوسيستم جديدي اس��ت كه قرار است 
فضاي ارتباطي دنيا را عوض كند. به باور او فناوري نسل 
پنجم بر اصل تعامل، تعادل و همكاري هم در حوزه هاي 
رقابتي و هم در حوزه هاي سياس��ت گذاري تاكيد دارد. 
فالح در اين مورد گفت: براي توس��عه فناوري 5G رقبا 
بايد بتوانند با هم تعامل كرده، سرمايه گذاري مشترك 
كنند و از زيرساخت مشترك استفاده كنند. او با تاكيد بر 
اينكه در حوزه ارتباطات ثابت وضعيت مناسبي نداريم 
و در فناوري 5G هم فقط بحث مهاجرت از نسل دوم و 
سوم به نسل پنجم نيس��ت، گفت: در 5G بر همگرايي 
ارتباطات ثابت و موبايل تاكيد شده و بايد توسعه يافتگي 
متوازن در هر دو حوزه اتفاق بيفتد. بايد ذهنيت همه ما 

در مجموعه حاكميت آماده باشد و بدانيم كه باندپهن يك 
اصل مهم در توسعه كشور است. فالح با اشاره به تغييراتي 
كه كرونا در كشور ايجاد كرده ادامه داد: كرونا با وجود همه 
مشكالتش توانست طرز فكرها را تغيير دهد و اكنون باند 
پهن مطالبه مردم است و اينكه مي گويند سرمايه گذاري 
در حوزه ثابت مقرون به صرفه نيس��ت، اينطور نيست و 

بازگشت سرمايه سريعي هم دارد. 

    نمي توان يك شبه تعرفه ها را افزايش داد
معاون وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات در واكنش 
به درخواس��ت تعرفه هاي ارتباطي براي توسعه شبكه 
اينترنت ثابت گفت: نمي توان يك شبه تعرفه را باال برد. 
همين حاال مردم از همين تعرفه ها هم راضي نيستند. 
نبايد هزينه سرمايه گذاري ش��ركت ها را مردم بدهند. 
حاال ه��م نه در حوزه FWA  و ن��ه در حوزه هاي جديد 
تعرفه گ��ذاري صورت نمي گيرد. آنچ��ه در بازار كنترل 
مي كنيم مربوط به اپراتورهاي غالب است كه اگر رها كنيم 
به مردم ظلم مي شود كه در اين مورد هم تعرفه ها سقف 
و كف دارند. به گفت��ه فالح، در بحث تعرفه، صرفا بحث 
دستوري بودن آن نيست بلكه بايد امكان پرداخت آنها 
از ظرف مردم هم فراهم باشد كه براساس سياست هاي 
ش��وراي عاي فضاي مجازي هزينه هاي ICT نبايد در 
س��بد خانوار بيش از دو درصد باشد. او با اشاره به اينكه 
سياست رگوالتوري كاهش تعرفه هاست، ادامه داد: 
در همين راستا امسال تعرفه پهناي باند را ۲۵درصد 
كاهش داديم كه به هزينه هاي اپراتورها كمك كنيم و 
از آنجايي كه شركت مخابرات ايران بابت پايين بودن 
تعرفه ها گاليه دارد، براي بررسي تعرفه هاي آنها اعالم 
آمادگي كرده ايم و دو هفته پيش پيشنهادات تعرفه اي 

مخابرات را دريافت كرديم.

    از تكنولوژي 4G به درستي بهره نبرديم
همچنين حسين رياضي در اين پنل، مهم ترين عامل 

عقب  افتادگ��ي اينترنت ثابت را عدم اس��تفاده بهينه 
ازشبكه 4G دانست و گفت: از سمت ديگر عدم توسعه 
در اين بخش به وضعيت اقتصادي باز مي گردد. درآمد 
در ارتباطات ۳ برابر شده اما هزينه ها هم ۱۵ برابر شده. 
توس��عه در بخش ثابت صرفه اقتصادي ندارد. وزارت 
ارتباطات جاي مانور هم در سرمايه گذاري هاي مورد 
نياز خود و هم بخش، ندارد. الزم است از اين استيصال 
دربياييم اگرنه فقط حرف مي زني��م و كاري از پيش 
نمي رود. رياضي با اشاره به كوتاهي در توسعه شبكه 
اينترنت ثابت گفت: »شكي نيست كه در توسعه شبكه 
دسترسي كوتاهي ش��ده و همين االن هم در شبكه 
4G هم فقدان توسعه شبكه فيبر وجود دارد و از هم 
قابليت هاي توس��عه ش��بكه FD و TD به طور كامل 
بهره برداري نكرده ايم. او با تاكيد اينكه اقتصاد بخش 
ICT صرف��ه اقتصادي ندارد اعالم كرد كه برگش��ت 
سرمايه در اين حوزه۲۰ تا ۳۰ ساله است و در واقعيت 

اصال برگشت سرمايه اي وجود ندارد.

    هيچ سيستم راديويي
جايگزين ارتباطات ثابت نمي شود

در بخش ديگر اين پنل صابر فيضي، مديرعامل اسبق 
ش��ركت مخابرات اعالم كرد كه ام��كان جايگزيني 
سيس��تم راديويي با ارتباطات ثابت نيست. به باور او 
با راه اندازي تكنول��وژي 5G نمي توان انتظار جبران 
عقب  ماندگي در بخش اينترنت ثابت را داشت. فيضي 
در اين زمينه گفت: هيچ سيستم راديويي جايگزين 
ارتباطات ثابت نخواهد شد و توسعه ارتباطات زميني 
هميشه وجود خواهد داشت. به دليل محدوديت هاي 
فركانسي نياز است تا هميشه توسعه ارتباطات ثابت 
در دس��تور كار قرار داشته باشد. در دنيا روي موضوع 
يكپارچگي ارتباطات ثابت و موبايل كار مي كنند و به 
اين نتيجه رس��يده اند كه مسير توسعه از يكپارچگي 
ارتباطات مي گذرد و توسعه ارتباطات ثابت به بن بست 

نرسيده است. وي با بيان اينكه مشكل بن بست توسعه 
ارتباطات ثابت در ايران وجود دارد، گفت: اين مساله به 
اين دليل است كه بحث رقابت را در زمينه زيرساخت 
مي بينيم و نتوانستيم دو اپراتور را متقاعد كنيم به جاي 
كاش��تن درختهاي آهني از دكل و امكانات مشترك 
استفاده كنند حتي اين موضوع در حاكميت هم وتو 

شد و تفكر حاكميت بسيار تاثيرگذار است.

    مصوبه بيت استريم بايد اجرايي شود
همچنين حس��ن شانه س��اززاده با بي��ان اينكه هيچ 
تكنولوژي نمي تواند جاي تكنولوژي ديگري را بگيرد، 
گف��ت: هر تكنول��وژي براي يك مصرف مش��خصي 
ايجاد ش��ده و فناوري هاي نس��ل چه��ار و پنج براي 
نيازمندي هاي خاصي ايجاد شده اند؛ اما اينكه انتظار 
 5G داشته باشيم كارايي ش��بكه ارتباطي ثابت را از
داشته باشيم، غيرممكن است. شانه ساززاده با اشاره به 
اثرات كرونا بر كشور و نمايش نياز كاربران به اينترنت 
با كيفيت تر اعالم كرد: در دوره كرونا شبكه ارتباطي 
ثابت بار اصلي شبكه را به دوش كشيد و شبكه تلفن 
همراه به دليل محدوديت فركانس نتوانست ظرفيت 
ايجاد كند. اين درحالي  است كه اين ظرفيت در شبكه 
ارتباطي ثابت بسيار فراتر است و قابليت سرويس دهي 
خوبي هم دارد اما بحث همگرايي خدمات ارتباطي ثابت 
و موبايل چيزي اس��ت كه بايد روي آن تمركز كنيم و 
يكي از كمبودهاي سرويس هاي فعلي كشور است. وي 
با طرح اين سوال كه وقتي مخابرات فيبر و كافو دارد، 
چطور ارايه سرويس براي آن اقتصادي نيست، تاكيد 
كرد كه مشخصا در اين زمينه بحث اقتصادي مطرح 
نيست و پشت پرده چيز ديگري جلوي توسعه را گرفته 
است. شانه ساززاده باور دارد كه براي رفع چالش هاي 
توسعه ارتباطات ثابت بايد مصوبه بيت استريم اجرايي 
شود و وزارت ارتباطات اهرم فشاري كه دارد، قانون را 

جاري كنند.

اخبار ويژهرويداد دانش و فن6   Wed. Feb 17. 2021  1879   چهار شنبه    29      بهمن 1399   5 رجب 1442  سال هفتم    شماره 

در رويداد تخصصي اينترنت اشيا:
بازديد وزير ارتباطات

از غرفه همراه اول
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در دومين روز برگزاري 
رويداد تخصصي اينترنت اشيا  از دستاوردها و اقدامات 
همراه اول در حوزه راهكارهاي هوشمند ديجيتال بازديد 
كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات صبح سه شنبه ٢٨ بهمن و همزمان با دومين 
روز برگزاري نمايشگاه تخصصي اينترنت اشيا  در هفته 
ايران ديجيتال، ضمن بازديد از غرفه هاي گروه همراه اول 
در جريان آخرين فعاليت ها و دستاوردهاي تكنولوژيك 
اپراتوراول تلفن همراه قرار گرفت. در اين بازديد، نماينده 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول ضمن تشريح رسالت 
اين مركز مبني بر تمركز بر تحقيق، توس��عه، نوآوري و 
بومي سازي فناوري هاي نوين در دو حوزه نسل پنجم و 
راهكارهاي هوشمند ديجيتال، به تشريح آخرين وضعيت 
فعاليت هاي جاري و طرح ريزي شده اقدام كرد. همچنين 
در ادام��ه، پلتفرم »همات« به عنوان مرجع معتبر ارايه 
API در اي��ران نيز در حضور وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات ارايه ش��د كه مورد اس��تقبال وي قرار گرفت. 
اين پلتفرم توانمندساز كسب وكارها، توسعه دهندگان و 
ساير بازيگران عرصه ديجيتال است. اين رويداد با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و در سطح B۲G و B۲B  در سالن 
۲۷ محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران در حال 
برگزار شد و همراه اول نيز به عنوان حامي و با شعار »همراه 
فناوري، حامي نوآوري« در اين نمايشگاه حضور داشت. 
شركت ارتباطات سيار ايران با هدف ارايه توانمندي هاي 
خود در حوزه تحقيق و توسعه، بومي سازي و همچنين 
شناسايي توانمندي هاي اكوسيستم فناوري اطالعات و 
ارتباطات كشور در اين رويداد دو روزه شركت كرده است.

اهداي تنديس»جايزه ملي 
مديريت مالي ايران« به همراه اول

همراه اول براي چهارمين سال پياپي برنده تنديس زرين 
»جايزه ملي مديريت مالي ايران« ش��د. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، يازدهمين 
دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران، صبح روز سه شنبه 
۲8 بهمن ماه با حضور جمعي از مس��ووالن كش��وري، 
مديران شركت ها و اساتيد دانشگاه در سالن همايش هاي 
بين المللي رازي، برگزار ش��د. در اين دوره با اعالم نتايج 
ارزيابي ها توسط كميته داوران، »همراه اول« با توجه به 
شفافيت مالي براي چهارمين بار پياپي حائز امتياز الزم 
براي دريافت تنديس زرين، باالترين سطح جايزه شد. 
جايزه ملي مديريت مالي ايران در س��ه بخش تنديس، 
تقديرنامه و گواهينامه به شركت هاي حائز رتبه بصورت 
ساالنه ارايه مي شود. در اين دوره فقط 4 بنگاه اقتصادي 
موفق شدند كه در سطح تنديس حضور يابند كه ۳ بنگاه 
اقتصادي بانكي و همراه اول تنهاي بنگاه اقتصادي ارتباطي 
كشور بود كه موفق به دريافت تنديس زرين اين جايزه شد. 
جايزه ملي مديريت مالي ايران كه از سال ۱۳8۹ هرساله 
برگزار مي شود، بسترساز بهبود و ارتقاي سطح مديريت 
مالي و اقتصادي در شركت ها و سازمان هاي شركت كننده 
است. حمايت مديريت مالي حرفه اي در مسير دستيابي به 
جايگاه واقعي در شركت ها و سازمان ها، تشويق و ترغيب 
شركت ها براي انجام خودارزيابي و شناخت نقاط قوت و 
ضعف و زمينه هاي بهبود، ايجاد فضاي رقابتي مناسب و 
حرفه اي شركت ها و سازمان هاي ايراني، تعريف راهبردي 
از مديريت مالي و اقتصادي سازمان در جهت دستيابي 
به اهداف اس��تراتژيك، معرفي و قدرداني از ش��ركت ها 
و س��ازمان هاي برتر در مالي و اقتص��ادي، فراهم كردن 
امكان تبادل تجربيات موفق مديران مالي از جمله اهداف 

برگزاري اين جايزه عنوان شده است.

بررسي مشكالت مراكز بهره برداري 
منطقه 9 عمليات انتقال گاز

جلسه بررس��ي مسائل و مش��كالت موجود در مراكز 
بهره برداري منطقه ۹ عمليات انتقال گاز برگزار شد. مقدم 
بيگلريان مدير منطقه به روساي مراكز بهره برداري تاكيد 
كرد تا بر فعاليت هاي اصلي مراكز بهره برداري )حريم، 
ايمن سازي خطوط لوله، حفاظت كاتديك و شيرهاي 
خودكار( تمركز و توجه بيشتري داشته و همچنين با 
توجه به برگزاري المپياد در حوزه بهره برداري خطوط 
لوله، آمادگي الزم را كسب كنند. وي خواستار توجه و 
اهتمام بيشتري در خصوص مبحث حريم منطقه شد 
و افزود: مراكز بهره ب��رداري، پيگيري ويژه  اي در رابطه 
با پروژه هاي تغيير كالس در حوزه خود داشته باشند و 
همچنين برنامه ريزي الزم براي تعميرات خطوط لوله 

بعد از انجام پيگراني هوشمند را انجام دهند.

مديريت جهادي
راه حل برون رفت از مشكالت

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران با سردار 
مسلمي فرماندهي سپاه كربال در راستاي توسعه تعامالت 
في مابين در حوزه هاي فرهنگسازي، عمراني و اقدامات 
پيشگيرانه در جهت حفاظت از اماكن و تجهيزات شبكه 
برق ديدار و گفت وگو كرد. فرامرز سپري به اقدامات جهادي 
اين شركت در راستاي خدمت رساني به مردم مازندران 
اش��اره كرد و گفت: مانورهاي جه��ادي در مازندران در 
راستاي پويش »اين خانه روشن است« و همزمان با سراسر 
كشور به صورت ماهانه برگزار مي شود و اصالح روشنايي 
معابر، تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، بهبود و ارتقاي  
شاخص هاي عملكردي طرح سيما، افزايش پايداري و 
اطمينان ش��بكه و بهبود رضايت مشتركين در شركت 
توزيع نيروي برق مازندران ازاهداف اين مانورها است. وي 
همچنين به اينترنتي شدن ارايه 4۰ خدمت اين شركت به 
مشتركان در بستر اينترنت و در قالب اپليكيشن »برق من« 
از ۹ آذر ماه سال جاري خبر داد و گفت: مشتركان مي توانند 
بدون حضور به امورهاي توزيع تنها با نصب اپليكيشن برق 

من اين خدمات را دريافت كنند. 

سرنوشت كاهش تعرفه اينترنت 
سال آينده مشخص مي شود

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به كاهش 
۳۰ درصدي تعرفه زيرساخت براي اپراتورها، گفت كه 
تاثير اين تغييرات بر تعرفه نهايي مشتركان را بر اساس 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال آينده 
مي بينيم. محمدجواد آذري جهرمي در حاشيه سومين 
رويداد »هفته ايران ديجيتال« و ششمين »نمايشگاه 
اينترنت اش��يا ايران« درباره احتم��ال كاهش قيمت 
اينترنت با افزايش رشد ترافيك، با بيان اينكه ۲۵ تا ۳۰ 
درصد هزينه زيرساخت را كاهش داديم، اظهار كرد: در 
رابطه با اينكه تعرفه نهايي مشتركان چه تغييري مي كند، 
بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در 
سال آينده تاثيرش را مي بينيم، اما گام اول كه كاهش 
۳۰ درصدي تعرفه زيرساخت بوده، انجام شده است. وي 
با اشاره به عدم محاسبه تعرفه نيم بها براي تعرفه داخلي 
توسط اپراتورها و اعتراض ساترا )سازمان تنظيم مقررات 
صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي( نسبت به اين 
موضوع و راه اندازي سايتي براي ثبت شكايت كاربران 
درباره ترافيك اينترنت بيان كرد: نيازي به گزارش ساترا 
نيست و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اين موضوع را 
بررسي مي كند و اصال ساترا يك سازمان قانوني براي اين 
كار نيست. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره روند 
تبديل ADSL به VDSL و وعده واگذاري پنج ميليون 
پورت تا پايان سال بيان كرد: مخابرات ايران اين فرآيند 
را متوقف كرده و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات اين 
موضوع را پيگيري مي كند، مصوبه اي را براي طرح در 
كميسيون تنظيم مي كنند كه بابت عدم اجراي مصوبه 
بيت استريم، جرايم سنگيني براي مخابرات داشته باشد.

   در توسعه كاربردهاي جديد
فناوري اطالعات تاخير داريم

آذري جهرم��ي همچني��ن با بي��ان اينكه توس��عه 
زيرس��اخت هاي فناوري اطالع��ات در اي��ران بنا بر 
گواهي ه��اي ITU در س��ه دوره متوالي باالترين نرخ 
رش��د را به خود اختصاص داده است، افزود: اما توسعه 
كاربردهاي جديد فن��اوري اطالعات با تاخير صورت 
مي پذيرد. بخشي از اين تاخير منطقي و بخشي ديگر 
مقاومت در برابر تغيير اس��ت و ش��يوه هاي سنتي در 
مديريت همچنان وجود دارد. در حالي كه با كاربردهاي 
جديد فن��اوري اطالعات، تحول ج��دي در مديريت 
ص��ورت مي گيرد. هر جا مس��ائل، وابس��ته به بخش 
خصوصي باشد كار با سرعت بيشتري پيش مي رود اما 
زماني كه كارها در دست دولت و نهادهاي عمومي قرار 
مي گيرد، سرعت كمتر است. وي با بيان اينكه همواره 
در دس��تگاه هاي دولتي در برابر تغيير مقاومت وجود 
دارد، اظه��ار كرد: البته اين موض��وع منحصر به ايران 
نيست و يك مساله جهاني است و آن را به عنوان انتقاد 
مطرح نمي كنم، اما اعتقاد دارم كاربردهاي جديد بايد 
در داخل كشور به كسب وكار تبديل شوند. در نمايشگاه 
امروز شاهديم كه كسب وكارهاي مرتبط با حوزه فناوري 
اطالعات در كاربردهاي اقتصاد ديجيتال شكل گرفته 
است. ش��ركت هاي متعددي در حوزه اينترنت اشيا و 
هوش مصنوعي كار كردند و بازاري به دس��ت آوردند، 
مواردي كه سه س��ال پيش در حد ايده بود و امروز به 
كسب وكار تبديل شده است كه در مسير رشد قرار دارند. 
آذري جهرمي با تاكيد بر رش��د كاربردهاي ديجيتال 
در كشور بيان كرد: اين رشد جايي است كه اقتصاد ما 
مي تواند رشد كند، جايي كه فاصله ما با ۶.۵ درصد سهم 
اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي در مقايسه با 
استاندارد كشورهاي ديگر كه حدود ۱۶ درصد است، 
فاصله داريم. اين ۱۰ درصد فاصله، يعني بازار بزرگي كه 
پيش روي صنعت ديجيتال كشور قرار دارد و مي تواند 
رشد پيدا كند. ظاهرش يك فاصله عقب ماندگي است، 
اما باطن آن فرصت بي نظير براي اش��تغال و افزايش 
بهره وري و حكمراني مناس��ب در اين حوزه است. وي 
در ادامه با اشاره به نسل پنجم ارتباطات، اظهار كرد: با 
تمام مشكالتي كه وجود دارد ما نمي توانيم تالش هاي 
شركت  مخابرات را در توسعه ارتباطات در كشور ناديده 
بگيريم. به خصوصي سازي مخابرات ايراداتي وارد است، 
اما اين ناقض تالش هاي مخابرات نيست. هر جايي كه 
مخابرات حركت مي كند توسعه فناوري در ايران شكل 
مي گيرد و هر جا حركت نمي كند، حركت ها متوقف 
مي شود و اين همان انحصار ذاتي است كه وجود دارد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: مش��كل 
مخابرات اين اس��ت كه س��ال ها قبل در مخابرات بر 
اساس يك تصميم اشتباه، جداسازي موبايل و شبكه 
ثابت صورت گرفت، يك بخش سودده در حوزه موبايل 
تعريف شده و بخش غيرسودده در حوزه ثابت تعريف 
شده است و به عنوان دو كسب وكار مختلف به آنها نگاه 
مي شود و همواره بحث اين است كه فعاالن بخش ثابت 
مي گويند درآمدها، كفاف سرمايه گذاري ها را نمي دهد. 
تصميم هاي غلطي براي سرمايه گذاري گرفته شده، اما 
مسير FMC )تركيب خدمات ارتباطي ثابت و سيار( 

يك مسير بازگشت ناپذير است.

مشاركت بيش از هزار مهندس
در حمله هكري به امريكا

بيش از هزار مهندس در طراحي حمله هكري به شركت 
سوالرويندز كه موجب سرقت اطالعات از ده ها موسسه 
دولتي و خصوصي امريكايي ش��د، مش��اركت داشته اند. 
به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، براد اس��ميت رييس 
شركت مايكروسافت حمله به سوالرويندز را بزرگ ترين و 
پيچيده ترين حمله هكري جهان تا به امروز توصيف كرد و 
افزود: »حمله يادشده كه به مدت يك ماه به طور جدي ادامه 
يافت، موجب دسترسي غيرمجاز به داده هاي ذخيره شده در 
برخي وزارتخانه هاي دولتي امريكا و شركت هاي بازرگاني 
و تجاري و فناوري اطالعات اين كشور شد.« حمله يادشده 
اولين بار در دس��امبر سال گذشته توسط مايكروسافت و 
فايرآي شناسايي شد و ممكن است حدود ۱8 هزار سازمان 
به علت اين حمله دچار مشكل شده باشند. بدافزاري كه به 

علت سوءاستفاده از نرم افزار مديريت شبكه اوريون شركت 
سوالرويندز در شبكه هاي رايانه اي نهادهاي مختلف دولتي 
و خصوصي امريكا جاسازي شد، سان برست يا سولوريگيت 
نام دارد و بيم آن مي رود كه دامنه فعاليت هاي تخريبي آن 
هنوز به طور كامل شناسايي نشده باشد. مايكروسافت كه 
خود يكي از قربانيان اين حمله بوده، ۵۰۰ نفر از مهندسان 
خود را مامور تحقيق در مورد اين حمله كرده است. حمله 
يادشده به روسيه نسبت داده شده اما روسيه هرگونه مداخله 
در اين حمله را تكذيب كرده است. از جمله سازمان هاي 
دولتي امريكايي كه از حمالت يادش��ده متأثر ش��ده اند، 
مي توان به وزارت خزانه داري امريكا، آژانس زيرساخت ها 
و امنيت سايبري اين كشور، وزارت امنيت داخلي امريكا، 

وزارت امور خارجه و وزارت انرژي اين كشور اشاره كرد.

كرونا با وجود همه مشكالتش، طرز فكرها را تغيير داد و اكنون  باند پهن مطالبه مردم است

اينترنتثابتفعليكاربرانرااقناعنميكند

آغاز بهره برداري آزمايشي طرح استحصال اتان توسط ستاد اجرايي فرمان امام
ط��رح مل��ي و عظي��م اتان گي��ري از گاز طبيعي در 
شهرستان ُمهر اس��تان فارس و عس��لويه بوشهر به 
بهره برداري رسيد. صبح امروز و درجريان سفر يك روزه 
محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام به مناطق 
صنعتي دو استان بوشهر و فارس، »مجتمع استحصال 
اتان پارسيان« با ظرفيت ورود ۷۵ ميليون مترمكعب 

گاز در روز به طور آزمايشي به بهره برداري رسيد.
دراين مراسم كه مديران عامل هلدينگ انرژي، گروه 
اقتصادي تدبير، شركت نفت پارس و شركت پااليش 
پارسيان سپهر حضور داشتند، با دستور محمد مخبر 
فرايند اتان گيري دراين مجموعه آغاز شد. رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام پس از بازديد هوايي ازاين مجموعه 
بزرگ كه در شهرستان ُمهر اس��تان فارس قراردارد، 

درجمع خبرنگران گفت: 
با افتتاح اين پااليشگاه گام 
بلن��دي در ح��وزه محيط 
زيست و جلوگيري از وجود 
مواد آالينده در گاز طبيعي 
و همچني��ن جلوگيري از 
خام سوزي مواد ارزشمند 
داخ��ل گاز طبيعي كه در 

مصارف خانگي تبديل به دود و مواد آالينده مي شود 
برداش��ته ش��د. وي افزود: ميزان خوراك ورودي اين 
مجموعه روزانه ۷۵ ميليون مترمكعب يعني معادل 
توليد گاز در س��ه فاز پ��ارس جنوب��ي و توليدات آن 
س��االنه ۳.۳ ميليون تن انواع ال پي جي و كاندنسيت 

است كه ۲ ميليون تن ازاين 
محصوالت ص��ادر خواهد 
ش��د كه مبلغ قابل توجه 
يك ميليارد دالر ارزآوري 
در سال براي كشور خواهد 
داش��ت. مخبر به فناوري 
اس��تفاده ش��ده دراي��ن 
مجتمع اشاره كرد و گفت: 
به جرأت ادعا مي كنيم كه ب��ه روزترين تكنولوژي و 
فناوري هاي روز جه��ان دراين حوزه با تكيه بر دانش 
متخصصين داخلي دراين پااليشگاه به كار گرفته شده 
و با راه اندازي آن جهش قابل توجهي در صنعت نفت 
كش��ور رخ خواهد داد.وي افزود: از ديگر ويژگي هاي 

متمايز اين مجموعه، توان بازيافت ۹۵ درصدي اتان 
اس��ت كه باالترين توان خلوص در كشور به حساب 
مي آيد.رييس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به بحث 
ايجاد اشتغال ازطريق بهره برداري ازاين طرح گفت: 
يكي از اهداف ستاد در اينگونه پروژه ها تاكيد برايجاد 
اشتغال و توسعه مناطق محروم است، درهمين طرح 
بيش از ۵۰۰۰ شغل مستقيم و حدود ۲۰ هزار شغل 

غيرمستقيم ايجاد شده است.
وي خاطرنش��ان كرد: در س��ال جهش توليد و تحت 
ش��ديدترين تحريم هاي ظالمانه، راه ان��دازي طرح 
ملي استحصال اتان كه تا پايان امسال به بهره برداري 
كامل خواهد رسيد، نگيني بر توليد ملي و نماد توان 

متخصصان داخلي است.

فراخوان مناقصات عمومي 1 مرحله اي 
اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات ذيل اقدام نمايد: 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان ايالم

روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم 
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تعادل - گروه تجارت |
»صدور بخش��نامه هاي متعدد، غيرض��رور و مزاحم در 
حوزه كسب وكارها به شدت مورد انتقاد بخش خصوصي 
قرار گرفت. به گفته رييس ات��اق تهران، بخش اجرايي 
كش��ور به مثابه كارخانه توليد بخشنامه عمل و هر روز 
بخشنامه هاي متعددي صادر مي كند كه يا متناقض با 
بخشنامه قبلي است يا بخشنامه جديدي است كه باعث 
ايجاد مشكل براي توليد كنندگان و بازرگانان مي شود 
ودس��ت وپاي آنها را مي بندد. بخشنامه هايي كه امكان 
برنامه ريزي حتي كوتاه مدت را ب��راي توليدكنندگان 
و صادركنن��دگان از بين مي برد و هزين��ه مبادله را در 
كشور افزايش داده است.در اين ميان خوانساري تاكيد 
كرد كه عمده چالش هاي پي��ش پاي فعاالن اقتصادي 
و كارآفرينان، مزاحمت هايي اس��ت كه دس��تگاه هاي 
اجرايي ايجاد  مي كنند، كه اگر اين مزاحمت ها برداشته 
نشود، اقتصاد  نمي تواند رشد پيدا كند. درخواست بخش 
خصوص��ي از دولت و مجلس اين اس��ت كه به كارخانه 
صدور بخشنامه خاتمه داده شود و يك روند منطقي بر 
اقتصاد كشور حاكم شود.دراين ميان با پيشنهاد دبيركل 
اتاق تهران، خوانساري به كميسيون هاي مشورتي اتاق 
تهران ماموريت داد كه الزامات تحقق ساده سازي مراحل 
شروع كسب وكار را بررسي كنند تا نتايج اين بررسي ها 
به نهاد رياست جمهوري ارسال شود. رييس اتاق تهران، 
همچنين با نقد رويكرد سياس��ت گذاري اقتصادي كه 
موجب افزايش هزينه مبادله در كشور شده، در آماري 
اعالم كرد كه ش��اخص دالري افزايش قيمت كاالهاي 
وارداتي در س��ال 98 نسبت به سال 97 حدود 10 واحد 
درصد افزايش يافته است.دربخش ديگري از اين نشست، 
ريي��س صندوق توس��عه ملي به پرس��ش هاي فعاالن 
اقتصادي درباره عملكرد وخدمات اين صندوق پاسخ داد. 

 افزايش قيمت كاالهاي وارداتي طي دو سال
نمايندگان بخش خصوصي در نشست بهمن ماه خود 
ضمن اراي��ه گزارش هايي، نقدهايي ج��دي بر رويكرد 
سياس��ت گذاري اقتص��ادي كه موج��ب افزايش قابل 
توجه هزينه مبادله در كشور شده، داشتند. رييس اتاق 
بازرگاني تهران در آغاز س��خنان خ��ود آماري از قيمت 
كاالهاي وارداتي ارايه كرد. براس��اس آم��ار اعالمي در 
سال 1398 شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر 
داده هاي ريالي نس��بت به سال قبل از آن )1397( برابر 
295.2 درصد افزايش پيدا كرده است. اين رقم براي سال 
97 نسبت به سال 96 معادل 163.2 درصد بوده است.

همچنين افزايش شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني 
بر داده هاي ارزي در طول س��ال 1398 نسبت به سال 
1397 معادل 30.3 درصد افزايش يافته است. اين رقم 
در سال 97 نسبت به سال 96 برابر 20.4 درصد بوده است. 
در واقع شاخص دالري افزايش قيمت كاالهاي وارداتي 
در سال 98 نسبت به س��ال 97 حدود 10 واحد درصد 
افزايش يافته است. نتيجه اينكه شاخص ريالي قيمت 
كاالهاي وارداتي در س��ال 98 نسبت به سال 96 حدود 
10 برابر شده است. در حالي كه طي اين فاصله دو ساله، 
قيمت ارز اندكي بيش از سه برابر شده و از قيمت 4 هزار 
و 45 تومان در سال 96 به 12 هزار و 918 تومان در سال 
98 رسيده است.رييس اتاق تهران در ادامه به مشكالت 
صدور و تمديد كارت بازرگاني و مشكالت صنعت سيمان 
كشور پرداخت. وي يكي از عوامل مهم و مشكالت اصلي 
محيط كس��ب وكار را كه موجب افزايش هزينه مبادله 
مي شود، صدور بخشنامه هاي متعدد دانست. به نوعي 
مجموعه اجرايي كشور تبديل به كارخانه توليد بخشنامه 
شده و فعاالن اقتصادي هر روز با بخشنامه هاي متعددي 
مواجه مي شوند كه متناقض با بخشنامه هاي قبلي است. 
به عنوان نمونه در بحث گمركات بعيد است ترخيص كاال 
از گمرك به صورت متوسط كمتر از 3 تا 4 ماه طول بكشد. 
مجموعه اين عوامل باعث ش��ده قيم��ت كاال در داخل 
افزايش زيادي داشته باشد. نبايد تمام تقصيرها را گردن 
تحريم انداخت؛ عمده چالش محيط كسب وكار مشكالت 
داخلي است كه اگر به آنها نپردازيم وضعيت اقتصاد بهبود 
پيدا نخواهد كرد.خوانساري همچنين در بخش ديگري 
از صحبت هايش به بخشنامه  جديد بانك مركزي درباره 
دريافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردكنندگان پرداخت. به 
اعتقاد او، صدور بخشنامه بعد از 3 سال و تعميم دادن آن 
به همه فعاالن اقتصادي فقط كار اقتصادي را با چالش 
بيشتر روبه رو  مي كند و هزينه مبادله را افزايش مي دهد. 
تقاضاي م��ا از دولت و حاكميت اين اس��ت كه حداقل 

براي مدتي صدور بخشنامه هاي جديد را متوقف كنند. 
خوانساري در پايان گفته هاي خود افزود: انتظار ما اين 
است كه يك دستگاهي مسوول شود و موانع پيش روي 
توليد و صدور بخشنامه هاي متعدد را بررسي كند و به اين 
وضعيت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش هاي 
تازه اي از مشكالت تازه ايجاد شده به ما در اتاق بازرگاني 
مي رسد. عمده چالش هاي پيش پاي فعاالن اقتصادي و 
كارآفرينان مزاحمت هايي است كه دستگاه هاي اجرايي 
ايجاد  مي كنند و اگر اين مزاحمت ها برداشته نشود اقتصاد 
 نمي تواند رشد پيدا كند. درخواست بخش خصوصي از 
دولت و مجلس اين است كه به كارخانه صدور بخشنامه 
خاتمه داده ش��ود و يك روند منطقي بر اقتصاد كش��ور 

حاكم شود.

 پرسش وپاسخ با رييس صندوق توسعه ملي
در ادامه اين نشست و در دستوركار دوم جلسه نمايندگان 
بخش خصوصي، مرتضي شهيدزاده، رييس هيات عامل 
صندوق توس��عه ملي توضيحاتي در مورد عملكرد اين 
صندوق و وضعيت اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي بخش 
خصوصي ارايه كرد. به گفته او، پيش از اين، شركت هايي 
كه 51 درصد س��هام آنه��ا غيردولتي ب��ود، خصوصي 
محسوب مي ش��دند؛ اما در نظام نامه اعتباري صندوق 
چنين مصوب ش��د كه تنها به ش��ركت هايي كه تا 80 
درصد سهام آن خصوصي باشد، تسهيالت پرداخت شود. 
همچنين صندوق توسعه ملي براي بخش كشاورزي در 
مناطق برخوردار با نرخ 14 درصد سپرده گذاري مي كند 
و اين رقم ب��راي مناطق محروم در بخش كش��اورزي، 
صنعت، گردشگري و دانش بنيان 4 درصد كم شده است. 
شهيدزاده همچنين به محدود شدن سقف ميزان دريافت 
تسهيالت موسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي 
تابعه به منظور حمايت از بخش خصوصي اشاره كرد و از 
امكان پرداخت تسهيالت مجدد به فعاالن اقتصادي خبر 
داد. به گفته او، 82 هزار ميليارد تومان تخصيص اعتبار 
ريالي صورت گرفته و از اين ميزان 51 هزارو 200 ميليارد 

تومان در بخش خصوصي جذب شده است.
حميدرضا صالحي، اين درخواست را مطرح كرد كه به 
نيروگاه هاي تجديدپذير و كوچك تسهيالت ريالي با بهره 
كمتر اعطا شود تا سرمايه گذاري ها در اين بخش توسعه 
پيدا كند. او گفت: كس��اني كه از محل تسهيالت بانكي 
اقدام به احداث نيروگاه كرده اند، سررس��يد اقساطشان 
اكنون به 380 ميليون يورو رس��يده است. در حالي كه 
درآمد اين نيروگاه ها در اختيار خودشان قرار نمي گيرد و 
وزارت نيرو برق آنها را به قيمت 70 تومان براي هر كيلو 
وات ساعت خريداري كرده و با چند برابر قيمت به ساير 
كش��ورها صادر مي كند.در اين ميان، فريال مستوفي، 
صندوق توسعه ملي را محلي براي انباشت سرمايه هاي 
بين نسلي دانست و عنوان كرد كميس��يون بازار پول و 
سرمايه اتاق تهران در حال بررسي اين موضوع است كه 
چه كساني از تس��هيالت صندوق توسعه ملي بهره مند 

ش��ده اند و به چه دليل نتوانس��ته اند اين تس��هيالت را 
 بازپرداخت كنن��د تا اين اطالعات را در اختيار نهادهاي 
ذي ربط قرار دهد.عباس آرگون، نيز به برخي اخبار مربوط 
به برداشت دولت از صندوق توسعه ملي اشاره كرد و در 
اين رابطه، خواستار توضيح شفاف رييس اين صندوق 
پيرامون واقعيت  اينگونه خبرها شد. شهيدزاده در پاسخ 
به پرسش هاي مطرح شده از فعاالن اقتصادي، ابتدا به اين 
موضوع اشاره كرد كه صندوق توسعه ملي خارج از ضوابط 
و مقررات اين نهاد، به دولت تسهيالتي پرداخت نكرده و 
خبرهايي كه در اين باره گفته مي شود فضاسازي سياسي 
است و مواردي نيز كه اتفاق افتاده، با مجوز شوراي عالي 
امنيت ملي يا مجوز از سوي مقام معظم رهبري و نيز در 
موارد اخير، با مصوبه شوراي عالي سران قوا و به صورت 
خاص، پرداخت هايي صورت گرفته است. وي با اين حال 
تصريح كرد كه كليد حل مش��كل نيروگاه ها در دست 
وزارت نيرو است. به گفته وي، بيشترين ميزان معوقات 
كه رقمي معادل 450 ميليون يورو اس��ت نيز متعلق به 

نيروگاه هاي بخش خصوصي است.

 يك پيش�نهاد براي تحقق ساده سازي شروع 
كسب  وكار

در بخش ديگري از اين نشست، بهمن عشقي، دبيركل 
اتاق تهران طي س��خناني به تحلي��ل مصوبه يكصد و 
هشتاد و ششمين جلسه ش��وراي عالي اداري مبني بر 
طرح »ساده سازي مراحل شروع كسب و كار« پرداخت. 
به گفته او، به نظر مي رسد، ساختار ناكارآمد، پيچيده و 
فاسد دستگاه ديوان ساالر بر اين جهت گيري صحيح اين 
طرح غلبه كند. بنابراين الزم است يك دستگاه ثانويه از 
جنس موسسات بيمه اي وارد مناسبات فعاالن اقتصادي 
و مشتريان آنها شود.عشقي سپس اين پيشنهاد را مطرح 
كرد كه اتاق بازرگاني تهران در پروژه اي مشترك با مركز 
مطالعات پاي��ش و بهبود محيط كس��ب وكار، كاركرد 
اين ش��ركت هاي بيمه و الزامات اجرايي شدن مصوبه 
دولت در مورد ساده س��ازي مراحل ش��روع كسب وكار 
را مورد بررس��ي قرار دهند.پس از ارايه اين پيش��نهاد، 
خوانساري نيز به كميس��يون هاي مشورتي اتاق تهران 
ماموريت داد كه الزامات تحقق ساده سازي مراحل شروع 
كسب وكار را بررسي كنند تا نتايج اين بررسي ها به نهاد 

رياست جمهوري ارسال شود.

   از مطالبات قطعه س�ازان تا ضرورت پذيرش
FATF

نمايندگان بخش خصوصي در نشست بهمن ماه خود 
گزارش هاي متع��ددي از فعاليت خود و پارلمان بخش 
خصوصي پايتخت ارايه كردند. در اين نشست همچنين 
نقدهايي جدي بر رويكرد سياست گذاري اقتصادي كه 
موجب افزايش قابل توجه هزينه مبادله در كشور شده 
است ارايه شد. محمدرضا نجفي منش رييس كميسيون 
بهبود محيط كس��ب و كار و رفع موان��ع توليد به عنوان 

نخستين س��خنران پيش از دستور به طرح جدي ترين 
چالش هاي صنع��ت قطعه س��ازي خودرو در كش��ور 
پرداخت. محمدرضا نجفي منش ابتدا به مطالبات معوق 
قطعه س��ازان از خودروسازان به ميزان 10 هزار ميليارد 
تومان اشاره كرد. او همچنين علت كمبود نقدينگي در 
صنايع خودروسازي كشور را ناش��ي از ضرر و زيان اين 
صنعت عنوان كرد و قيمت هاي دستوري همراه با زيان را 

عامل اصلي زيان فروش خودرو در كشور دانست .
در ادامه، عباس آرگون، نايب رييس كميسيون بازار پول 
و س��رمايه اتاق بازرگاني تهران، به ضرورت الحاق ايران 
به گروه ويژه اقدام مالي و اج��راي مقررات  اف اي تي اف 
)FATF( پرداخ��ت. او »قرار گرفتن اي��ران در زنجيره 
اقتصاد جهاني«، »حفظ و توسعه راه هاي تجاري با ساير 
كش��ورها«، »خروج از انزواي سياس��ي و اقتصادي« و 
»كاهش تنش زدايي در سياست خارجي« را از مزاياي 
خروج ايران از آن ليس��ت سياه  اف اي تي اف عنوان كرد. 
او همچنين ب��ه پيامدهاي عدم پذي��رش اين مقررات 
مالي بين المللي اش��اره كرد. در بخش ديگ��ري از اين 
نشست، رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران كه 
رياست دبيرخانه كارگروه انتخاب صادركنندگان نمونه 
استان تهران را نيز عهده دار است، از ريزش40 درصدي 
مشاركت كنندگان در آيين انتخاب صادركنندگان نمونه 
خبر داد و كاهش تمايل صادركنندگان براي حضور در 
اين رويداد را به عنوان يك نشانه مهم براي اتاق بازرگاني 
كه ض��رورت بازنگري در تصميمات را نش��ان  مي دهد، 

عنوان كرد.

 بررسي طرح  بانكداري  مجلس
در بخش ديگري از اين نشست، فرهاد نيلي، اقتصاددان 
و متخصص نظام بانكي، به تشريح نتايج مطالعه صورت 
گرفته روي اين طرح و ارزياب��ي مواد مربوط به بانك 
مركزي در آن، پرداخت.بنا به توضيحات نيلي، طرح 
بانكداري جمهوري اس��المي ايران، شامل 214 ماده 
است كه كليات آن در آبان ماه امسال در صحن علني 
مجلس به تصويب رسيده و در حال حاضر در كميسيون 
اقتصادي مجلس يازدهم در دست بررسي است. مفاد 
214 ماده اين طرح، بر اساس اصل استحكام و اتقان 
نظري، تجارب بانكداري مركزي در دنيا، رفع خالها 
و كاس��تي هاي قوانين و مقررات پولي و مالي كشور، 
منطق كاركردي و قابليت اجرا بر اساس نظر خبرگان 
پولي و بانكي كش��ور و نيز انسجام دروني و سازگاري 
درون پارادايمي، ارزيابي شده است. در بررسي صورت 
گرفته، گزاره هاي اين طرح بر مبناي سازگاري با قوانين 
بانك هاي مركزي در جهان، پياده سازي آن در فضاي 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور، امكان بازنويسي 
و اصالح محتوايي آن، مورد ارزيابي كيفي قرار گرفته 
اس��ت. همچنين طرح مجلس براي قانون بانكداري 
كش��ور، بايد در حوزه حسابرسي و حل و فصل تزاحم 

منافع ويرايش شود.

روي خط خبر اخبار روز 
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واردكنندگان نهاده هاي دامي 
صاحب كاالي خود نيستند

رييس هيات مدي��ره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران گفت: واردكنندگان نهاده هاي دامي 
در ش��رايطي فعاليت مي كنند كه صاحب كاالي خود 
نيستند اما بايد تبعات مشكالت بخش توزيع را به عهده 
گرفته و پاسخگو باشند.ابوالحسن خليلي با اعالم اين 
مطلب اظهار كرد: شرايط فعاليت براي واردكنندگان 
نهاده هاي دامي بسيار سخت اس��ت. وي افزود: آنها به 
دلي��ل واردات كاال ب��ا ارز 4200 توماني و فروش آنها با 
نرخ مصوب صاحب كاالي خود محسوب نمي شوند زيرا 
محموله هاي وارداتي را بايد در گمركات تحويل بخش 
توزيع دهند اما مساله اساسي اين است در قبال مشكالتي 
كه در فرآيند توزيع ايجاد مي شود آنها بايد پاسخگو باشند. 
خليلي ادامه داد: يكي از مسائل اساسي كه واردكنندگان 
با آن مواجه هستند بحث كسري و سرك بار است كه در 
جلسه با معاونت وزارت جهادكشاورزي ضرورت حل 
اين مشكل را متذكر شده و خواستار تسريع در حل اين 
معضل شديم. وي تصريح كرد: تبعات ناشي از حمل بار 
فله اي به واردكنندگان تحميل و آنها با اتهامات متعدد 
رو به رو ش��ده اند و به آنها برچس��ب دزد زده مي شود. 
وي گفت: در راس��تاي احقاق حقوق و شفاف سازي در 
عملكرد واردكنندگان اقدامات گوناگوني از سوي اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران صورت گرفته 
و همچنان تالش مي كنيم تا با مساعدت اعضاء گام هاي 

استوارتري در اين مسير برداريم.

 چرا آهن در يك هفته
 ۴۰۰ تومان گران  شد؟

تسنيم| درطول هفته هاي اخير التهابات قيمتي در 
بازار آهن و فوالد به طرق مختلف به وجود آمده است 
در برخي از روزها با كاهش قيمت آهن در بازار ثابت و 
متاسفانه با افزايش بازار شاهد افزايش قيمت ها در انواع 
ميلگرد و آهن بوده است. همين موضوع عاملي شده 
تا فروشندگان آهن از اوضاع گله مند بوده و خواستار 
نظامي يكپارچ��ه در قيمت گذاري محصوالت فوالد 
و آهن ش��وند.به اعتقاد فروشندگان آهن قيمتها در 
بازار هيچ معياري نداش��ته و همين موضوع آنها را در 
بالتكليفي قرار داده است. مشخص نيست براساس 
كدام استدالل قيمتها افزايش يا كاهش پيدا مي كند. 
اين امر معامالت را تحت تاثير قرار داده و ركود شديدي 
در بازار حاكم است. حميدرضا رستگار به عنوان رييس 
اتحاديه فروش��ندگان آهن در همين ارتباط با اعالم 
اينكه گراني مسكن ركود بازار فروش آهن را تشديد 
كرده اس��ت به خبرنگار تسنيم، گفت: ساخت و ساز 
كاهش پيدا كرده، قيمت مسكن افزايش قابل توجهي 
پيدا كرده و همين امر با درنظر گرفتن كاهش قدرت 
خريد مردم بازار آهن را با ركود مواجه ساخته است. وي 
با گاليه از اينكه عالوه براين با تغييرات بازار آهن تحت 
تاثير قرار مي گيرد افزود: ما چندين بار در قالب نامه 
اعالم كرده ايم نظام توزيع آهن و فوالد در بازار مشكل 
دارد. حتي ايراداتي به شيوه نامه دولت در بخش فوالد 
مطرح كرده ايم اما متاسفانه هيچ گوش شنوايي وجود 
ندارد.رييس اتحاديه فروشندگان آهن با تاكيد براينكه 
ما به عنوان نهاد رسيدگي به عملكرد توزيع كنندگان 
نمي دانيم مسووالن چه نس��خه اي براي بازار آهن و 
فوالد به كار گرفته اند، گفت: چرا هر كيلو ميلگرد در 
بازار يك مرتبه 12 هزار و 900 تومان مي شود اين 
درحالي است كه همين كاال هفته گذشته 12 هزار و 
500 تومان بوده است به اعتقاد ما نظام توزيع مشكل 
دارد و همين موضوع باعث شده تا مصرف كنندگان 
در خريد محص��والت مورد نياز خود با قيمت هاي 

مناسبي روبه رو نباشند.

 درج قيمت مصرف كننده
 روي مرغ و تخم مرغ الزامي شد

ايسنا|در مصوبه س��تاد تنظيم بازار آمده است: 
حس��ب تاكي��د وزارت جهاد كش��اورزي مبني بر 
تخصيص و تحويل صد درص��دي نهادهاي دامي 
با قيمت هاي مص��وب براي توليد گوش��ت مرغ و 
تخم مرغ مقرر شد وفق اعالم سازمان دامپزشكي 
و وزارت جهادكش��اورزي كش��تارگاه هاي طيور 
و واحده��اي توليدي تخ��م مرغ نس��بت به درج 
قيمت مصرف كننده روي بسته بندي اقدام كنند.

همچنين در تبصره آن نيز ذكر ش��ده است كه در 
خصوص تعيين ضوابط و روند ش��كل گيري درج 
قيمت مصرف كننده در كشتارگاه هاي طيور مقرر 
شد جلسه اي با محوريت دبيرخانه كارگروه تنظيم 
بازار و وزارت جهاد كشاورزي و حضور نمايندگان 
دستگاه هاي ذي ربط تشكيل گردد. چندي پيش 
نيز معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي 
از آغاز طرح درج قيمت روي تخم مرغ خبر داده بود 
و اعالم كرد كه به منظور ساماندهي بازار تخم مرغ و 
جلوگيري از گرانفروشي، روي هر عدد تخم مرغ و 

بسته بندي آنها قيمت درج خواهد شد.

قيمت  قند  اعالم شد
ايسنا|در مصوبات صد و بيست و پنجمين كارگروه 
ستاد تنظيم بازار به به تحويل شكر با قيمت هر كيلوگرم 
6650 تومان به واحدهاي قندريزي طبق تصميمات 
جلسه قبلي اشاره شده و بر اساس محاسبات سازمان 
حماي��ت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، س��قف 
قيمت مصرف كننده هر كيلوگرم قند شكسته شده در 
بسته بندي يك كيلوگرمي 10 هزار و 500 تومان تصويب 
شده است.همچنين مقرر شده درخواست انجمن هاي 
صنفي كارخانجات توليدي شكر در خصوص تعيين 
نرخ كارمزد تصفيه ش��كر، از طريق سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان بررسي و اعالم شود. 
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت، 
قيمت هر كيلو قند شكسته در آذر ماه امسال به 10 هزار 
و 400 تومان رسيده كه نسبت به قيمت 6500 تومان در 

سال گذشته 60.7 درصد افزايش داشته است.

موز وارداتي در راه است
ايلنا| دبير س��تاد تنظيم بازار با اس��تناد به تصميم 
س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا، افزود: امس��ال برخالف 
 س��نوات گذشته نمايش��گاه بهاره برگزار نمي شود و 
به جاي آن با رعايت تمامي شيوه نامه هاي بهداشتي، 
اصناف فروش فوق العاده و اينترنتي خواهند داشت.

وي تصري��ح ك��رد: اولويت بر حفظ س��المت مردم 
گذاشته شده است و به هموطنان اطمينان مي دهيم 
در تامين كاالي شب عيد مانع از نوسانات قيمت در 
بازار شويم. عباس قبادي، از ذخيره 40 هزار تن سيب 
و پرتقال براي تامين ميوه شب عيد خبر داد و اضافه 
كرد: تا حدودي تنظيم بازار به اصناف واگذار ش��ده و 
در كنار آن ذخاير ميوه هم در نظر گرفته شده است. 
وي همچنين از آزاد شدِن واردات موز به كشور خبر 
داد و افزود: موز وارداتي در راه اس��ت وافزايش قيمت 
ميوه در شب عيد مقوله اي جداست اما براي تنظيم و 
كنترل قيمت نهايت تالشمان را خواهيم كرد. قبادي 
همچنين درباره قيمت گوشت مرغ نيز بيان كرد: براي 
تامين گوش��ت مرغ در شب عيد 130 ميليون قطعه 
جوجه ريزي انجام ش��ده است، از طرفي برنامه ريزي 
ش��ده زماني اين جوجه آماده كشتار شود كه به بازار 
شب عيد و بازار ماه مبارك رمضان برسد. وي با بيان 
اينكه مس��ووليت توليد مرغ بر عه��ده وزارت جهاد 
كشاورزي اس��ت، افزود: اختالف مرغداران با وزارت 
جهاد كش��اورزي بر س��ر 3 روز اختالف تامين نهاده 
دامي است. مرغداران تامين نهاده مرغ را براي 45 روز 
مطالبه كرده اند و وزارت جهاد كشاورزي 42 روز تعيين 
كرده است. قبادي گفت: اگر قيمت مرغ در شب عيد به 
تعادل نرسد از ذخاير مرغ منجمد استفاده خواهد شد.

افتخار آفريني شركت هاي گروه 
1۰۰-IMI فوالد مباركه در

در بيست و سومين همايش100 شركت برتر اقتصاد 
ايران، شركت فوالد مباركه اصفهان به عنوان شركت 
پيش��رو انتخاب و موفق به دريافت رتبه 4 در شاخص 
فروش يكصد شركت برتر ايران شد. رييس هيات مديره 
شركت فوالد مباركه اصفهان پس از دريافت تنديس و 
لوح تقدير اين همايش با بيان اينكه شركتها و بنگاه هاي 
اقتصادي بزرگ پيشران توسعه اقتصادي كشور هستند 
 100-IMI به خبرنگار فوالد گفت: هرساله در قالب طرح
شركت هاي برتر در اقتصاد كشور ملي مورد ارزيابي قرار 
گرفته و در يك مسابقه عمومي، شركتها توانمندي هاي 
خود را مورد محك قرار مي دهند.  غالمحسن تقي نتاج 
كه به نمايندگي از مديريت و كاركنان فوالد مباركه در اين 
همايش ملي حضور داشت، در ادامه ابا بيان اين مطلب 
فزود: در اين مس��ابقه توليدي و اقتصادي كه در سطح 
ملي برگزار مي شود تمامي شركت ها عالقه مند هستند 
تا رتبه هاي باال را به دست آورند. شركت فوالد مباركه 
اصفهان نيز به عنوان يك��ي از مجموعه هاي بزرگ در 
كشور، در تالش است تا هرساله رتبه هاي باالتري را احراز 
كند و خوشبختانه طي چند سال اخير موفق شده در 
رتبه هاي نخست رتبه بندي100شركت برتر قرار گيرد. 
به گفته نت��اج، با توجه به تالش مديريت و كاركنان در 
مجموعه فوالد مباركه اين دستاوردها هرساله با رشد 
قابل توجهي تكرار مي شود. رييس هيات مديره فوالد 
مباركه اصفهان افزود: امسال نيز در رتبه بندي صورت 
گرفته توسط مرجع مستقل در قالب 500 شركت كه 
اكنون با توجه به افزايش شركتها، مجموعه فوالد مباركه 
اصفهان توانسته به عنوان شركت پيشرو به عنوان هاي 
رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسي، 
رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده، رتبه دوم از لحاظ 
بيشترين سودآوري و رتبه چهارم از نظر شاخص فروش 
دست پيدا كند. وي تصريح كرد: فوالد مباركه اصفهان 
در ساير شاخص هاي انتخاب شركت هاي برتر در تالش 
است تا رتبه هاي بهتري را كسب كند.  رييس هيات مديره 
شركت فوالد مباركه اصفهان اظهار كرد: فروش داخلي 
فوالد مباركه در سال 98 به ميزان6ميليون و 130هزارتن 
و ص��ادرات ص��ورت گرفته ب��ه مقدار ي��ك ميليون و 
450هزارتن بوده اس��ت.  به گفته وي، فروش داخلي 
فوالد مباركه در 10 ماهه امس��ال به ميزان5ميليون و 
461هزارتن بوده ونسبت به مدت مشابه سال گذشته 
كه عدد 5ميليون و 178هزارتن ثبت ش��ده، 5درصد 
رشد داشته است.  نتاج افزود: البته فوالدمباركه با رويكرد 
تامين حداكثري بازار داخل صادرات خود را 22درصد 
كاه��ش داده تا مصرف كنن��دگان داخلي محصوالت 

شركت با مشكل مواجه نباشند.

    فوالد هرمزگان در جمع  بزرگان
بنا بر اين گزارش براساس ارزيابي بيست و سومين 
دوره جايزه »صدش��ركت برتر ايرانIMI100 « و 
در سال جهش توليد، ش��ركت فوالد هرمزگان در 
بين6 ش��ركت برتر ايران قرار گرف��ت . در همايش 
شركت هاي بر تر ايران و پس از ارزيابي هاي صورت 
گرفته، شركت فوالد هرمزگان در گروه فلزات اساسي 
پس از شركت هاي فوالد مباركه اصفهان، شركت ملي 
صنايع مس ايران، شركت فوالد خوزستان، شركت 
ذوب آهن اصفهان و شركت گسترش صنايع معدني 
كاوه پارس توانست در رتبه ششم قرار گيرد و از نظر 
درآمد و رشد در بين بزرگان گروه فلزات اساسي ايران 
قرار گيرد . شايان ذكر است شركت فوالد هرمزگان 
در اين ارزيابي، از منظر درآمد و فروش نيز رتبه ٤٥ را 

بين ٥٠٠ شركت برتر ايران كسب كرد .

   افتخاري  ديگر  از  فوالد سنگان
براس��اس ارزيابي بيس��ت و س��ومين دوره جايزه 
»صدش��ركت برتر ايران )IMI١٠٠( « ش��ركت 
صنايع معدني فوالد سنگان موفق به كسب عنوان  
نخست در »بهره وري كل عوامل در گروه اكتشافات، 
اس��تخراج و خدمات جانبي« در بين صد شركت 

بزرگ كشور شد.

رييس اتاق تهران: شاخص قيمت كاالهاي وارداتي طي دو سال۱۰ برابر شده است

با راي نمايندگان ۱64 كشور

مزاحمت دستگاه هاي اجرايي براي فعاالن اقتصادي 

نخستين رييس زن WTO انتخاب شد
تعادل - گروه تجارت |

سازمان جهاني تجارت )WTO( »انگوزي اوكونجو 
ايويال« يك اقتص��اددان اهل نيجري��ه را به عنوان 
نخس��تين رييس زن و نخس��تين رييس آفريقايي 
اي��ن نهاد رس��ما انتخاب كرد. در نشس��ت مجازي 
روز دوش��نبه س��ازمان جهاني تجارت، 164 كشور 
عضو اين س��ازمان به اتفاق انگوزي اوكونجو ايويال 
66 س��اله كه وزير دارايي س��ابق نيجريه اس��ت را 
به مدت چهار س��ال ب��ه عنوان مدي��ركل اين نهاد 
انتخاب كردند. وي از اول مارس رس��ما اين سمت 
را برعهده مي گي��رد و مي تواند پ��س از پايان دوره 
چهار س��اله اش در 31 اوت س��ال 2025، براي بار 
دوم نامزد احراز اين س��مت ش��ود. سازمان جهاني 
تجارت از س��پتامبر كه »روبرتو آزودو« يك س��ال 
زودتر از پايان موعد رياس��تش، از سمت مديركلي 
كنار رفت، بدون رييس مانده بود و از آن زمان تحت 
مديريت چهار معاون مديركل قرار داشت. اوكونجو 

 ايويال در دوران ترامپ ب��ا راي وتوي امريكا روبه رو
 كه مانع انتخاب وي به اين سمت شده بود اما اكنون 
در ش��رايط خطيري ب��راي اقتص��اد جهاني و خود 
س��ازمان جهاني تجارت اين مس��ووليت را برعهده 
مي گيرد. دولت بايدن هفته گذشته حمايت رسمي 
خود از كانديداتوري اوكونجو ايويال براي رياست بر 
س��ازمان جهاني تجارت را اعالم كرد تا مانع نهايي 
براي رس��يدن وي به اين مقام و انتصاب نخس��تين 

رييس زن آفريقايي بر اين نهاد جهاني هموار شود.
انگوزي اوكونجو ايوي��ال دو دوره وزير دارايي نيجريه 
بود و 25 سال س��ابقه حضور در بانك جهاني داشت 
همچنين به عنوان رييس اتحاد جهاني واكس��ن ها 
 و ايمن س��ازي فعاليت كرده است. تابعيت امريكايي 
دو گانه وي به معناي آن است كه يك امريكايي براي 
نخستين بار مديركل سازمان جهاني تجارت مي شود.

انتخاب وي پس از آن نهايي ش��د ك��ه »جو بايدن« 
رييس جمه��وري امري��كا از رياس��ت وي ب��راي 

س��ازمان تجارت جهاني حمايت كرد. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري سابق امريكا با انتخاب ايواال مخالف 
بود. ترامپ بارها س��ازمان تج��ارت جهاني را به رفتار 
غيرمنصفانه با امريكا متهم ك��رده و برخالف نظام و 
قوانين اين سازمان جنگي تجاري را با چين آغاز كرد.

هدايت س��ازمان جهاني تجارت در بحبوحه شكاف 
عظيمي كه ميان چين و كشورهاي غربي ايجاد شده 
است، يكي از چالش هاي اصلي اوكونجو ايويال خواهد 
بود. هيات امريكايي در سازمان جهاني تجارت متعهد 
ش��د همكاري نزديكي با اوكونجو ايويال داشته باشد 
و اعالم كرد مديركل جديد س��ازمان جهاني تجارت 
مي تواند روي امريكا به عنوان يك ش��ريك س��ازنده 
حساب كند. هيات چيني در سازمان جهاني تجارت هم 
در بيانيه اي اعالم كرد اين سازمان در شرايط حساسي 
قرار دارد و تصميم جمعي كه توسط همه اعضا گرفته 
ش��د، نش��ان دهنده راي اعتماد به اوكونجو ايويال و 
همچنين نگرش و انتظارات ما و سيستم تجارت چند 

جانبه اي است كه به آن باور داشته و حفظش مي كنيم.
واشنگتن و بروكسل به برنامه هاي يارانه گسترده چين، 
انتقال اجباري فناوري و نفوذ گس��ترده اين كشور بر 
اقتصادش انتقاد دارند و مي گويند اين سياست ها به 
مختل شدن تجارت منتهي شده و تاثير منفي بر اقتصاد 

جهاني گذاشته است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اوكونجو ايويال در كمپين 
انتخاباتي خود بر لزوم بازس��ازي اعتماد بين امريكا و 
چين و تالش براي يافتن بخش هاي منافع مشترك 
تاكيد كرد. وي به عنوان نامزد اين سمت از ابتكار ميان 
امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن براي ايجاد مقررات جديد 
براي يارانه هاي صنعتي، شركت هاي دولتي و انتقال 
اجباري فناوري حمايت كرده است. »ايواال« همچنين 
در بيانيه اي گفت كه اولوي��ت اصلي وي پرداختن به 
تبعات اقتصادي و بهداشتي ش��يوع كرونا و »اجراي 
سياست هايي است كه براي راه اندازي مجدد اقتصادي 

جهاني به آن نياز داريم.« 
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خبرروز

۸۹   فوتي جديد كرونا  در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۸۰۱۱ بيمار جديد مبتال به كرونا در كشور خبر داد. سيما سادات الري گفت: بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۸ هزار و ۱۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۶۹۰ نفر از آنها بستري شدند. با اين حساب 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۵۳۴ هزار و ۳۴ نفر رسيد.الري ادامه داد: خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۳۱۰ 
هزار و ۸۲۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و ۶۹۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۱۰ ميليون و ۱۶۱ هزار و ۴۹۹ آزمايش تشخيص 

كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

جامعه

شناسايي 17 مبتالي قطعي به كروناي جهش يافته 
رييس مركز اطالع رساني و روابط عمومي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزشكي از شناس��ايي ۱۷ بيمار قطعي 
مبتال به ويروس جهش يافته انگليسي 
خب��ر داد. كيانوش جهانپور با اعالم اين 
مطلب كه خطر گس��ترش اين ويروس 
جدي است گفت: هفت نفر از اين افراد كه 
به طور قطعي به ويروس كروناي جهش 

يافته انگليسي مبتال شده اند در استان قزوين هستند 
به همين علت مقررات ويژه اي براي شناسايي و كنترل 
شيوع اين بيماري در اس��تان قزوين اجرا مي شود. او 
ادام��ه داد: ويروس جهش يافته انگليس��ي س��رعت 
انتقال بيشتري نسبت به ويروس قبلي كرونا دارد به 

همين علت رعايت فاصله گذاري فيزيكي، 
اس��تفاده از ماس��ك در اماكن عمومي و 
پرهيز از هر گونه دورهمي و تجمع بسيار 
ضروري است زيرا نشانه هايي از خطر خيز 
چهارم كرونا در برخي استان ها مشاهده 
شده كه بس��يار خطرناك تر از خيزهاي 
قبلي كرونا در ايران است. جهانپور افزود: 
ابتال به بيماري كوويد۱۹ در بين جوانان 
در هفته هاي اخير افزايش يافته است و اين مساله واقعا 
نگران كننده اس��ت و لزوم همزيستي هوشمندانه با 
بيماري را بيش از گذشته نشان مي دهد زيرا افزايش 
بيماري در گروه هاي س��ني پايين تر هشداري براي 

افزايش بيماري در بين سالمندان است.

احتمال بارش هاي رگباري در بهار و تابستان
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران س��ازمان هواشناس��ي از احتمال 
افزاي��ش وق��وع بارش هاي رگب��اري در 
فصل هاي بهار و تابس��تان خبر داد. احد 
وظيفه گفت: در چنين شرايطي اگر سدها 
ظرفيت كافي نداشته باشند حتما سرريز 
مي شوند. او در  پاسخ به اين  پرسش كه آيا 
بارش هاي رگباري براي بهار و تابس��تان 

س��ال ۱۴۰۰  پيش بيني مي ش��ود؟ ضمن بيان اينكه 
همزمان با عبور از فصل زمستان و گرم شدن تدريجي 
هوا، بارش ها عمدتا ش��كل رگباري به خود مي گيرند، 
اظهار كرد: اقليم كشور به گونه اي است كه با گذر از فصل 
زمستان و ورود به فصل بهار و گرم شدن جو، ساختار جو 
به گونه اي تغيير مي كند كه احتمال وقوع رگبار يا درصد 
فراواني آن بيشتر مي شود و علت آن نيز تشديد شرايط 
همرفت اس��ت. او ادامه داد: با گرم شدن تدريجي جو، 

رطوبت نيز افزايش  پيدا مي كند و در نتيجه 
بخار آب بيشتر مي ش��ود. از اين رو فراواني 
ابرهاي جوششي يا همرفتي در سامانه هاي 
جوي كه شكل مي گيرند، بيشتر و در اين 
شرايط وقوع رگبارها محتمل تر مي شود و 
بارش هاي يكنواخت زمستاني به بارش هايي 
تبديل مي ش��ود كه در بعضي نقاط بارش 
ماليم است و در برخي نقاط بسيار شديد 
و رگباري است. احد وظيفه افزود: بارش هاي رگباري در 
زمستان نيز رخ مي دهد اما سرعت قائمي كه سامانه هاي 
جوي در اين فصل دارند به حدي نيست كه شرايط براي 
بارش هاي رگباري فراهم شود اين در حالي است كه در 
فصل بهار و تابستان شدت انرژي گرمايي نهاني كه آزاد 
مي شود به حدي اس��ت كه باعث مي شود سرعت قائم 
به صورت مقطعي در برخي از مناطق يك سامانه جوي 
افزايش  پيدا كند و در نتيجه سرعت رشد قائم زياد شود. 

تست منفی کاذب کرونا خطرناک است
رئيس دانش��گاه علوم پزش��کی شهيد 
بهشتی، تست منفی کاذب در اپيدمی ها 
را پديده ای بس��يار خطرناک دانست.

عليرضا زالی، با اشاره به اينكه مهم ترين 
راه مقابله با بيماری تعيين يک استراتژی 
استاندارد تشخيصی بود، گفت: حصول 
نتايج قطعی چگونگی تشخيص کوويد 
۱۹ به کم��ک تس��ت PCR در عرصه 

جهانی، حدود ۴۰ روز زمان برد و کشور ما هم به همت 
محققين و دانشمندان در اين حوزه به جرگه جهانی 
پيوس��ت و اين اقدام تش��خيصی را ب��ه کار گرفت. او 
 تصريح کرد: شناسايی، رديابی، رهگيری، غربالگری و 
ديده وری بيماری کرونا به شدت معطوف به تست های 
تشخيصی بوده که ش��الوده اصلی آن هم تست های 
PCR است. اهميت اين تست در تشخيص بيماری، 
نشان از جايگاه حساس و ويژه نمونه گيران دارد. زالی 

بر تاثير کيفيت تست تشخيصی کوويد ۱۹ 
بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی مردم تاکيد 
کرد و گفت: از داالن تست PCR می توان 
ادامه مسير شغلی و زندگی فرد را تعيين 
کرد، از همين رو کيفيت انجام اين تست 
به ش��دت حائز اهميت اس��ت. او اظهار 
کرد: از هم��ان روزهای آغازين، تضمين 
کيفيت تست های PCR دغدغه بزرگی 
 بود، چراکه پديده تس��ت منفی کاذب در اپيدمی ها، 
پديده ای بسيار خطرناک است و آثار زيانبار بهداشتی 
به همراه دارد. زالی، رکوردشکنی کمی و کيفيت ايمن 
و اثربخش تست های انجام شده در دانشگاه را شايسته 
تقدير دانست و افزود: ماهيت کار در آزمايشگاه ها، به 
ويژه در ش��رايط بحرانی اينچنينی، تعطيلی ناپذير و 
شبانه روزی است، زيرا در هر زمان و هر مکان ممکن 

است به حضور يک نمونه گير کروناويروس نياز باشد.

گليماندگار| بدهي دولت به سازمان ها 
و نهادهاي مختلف ديگر ب��ه امري عادي 
بدل شده و حاال كه شرايط اقتصادي كشور 
 پيچيده ت��ر از قبل اس��ت اين بدهي ها بيش��تر از پيش 
خود نمايي مي كنند. اين دولت به شهرداري، به سازمان 
حمل و نقل به س��ازمان بازنشس��تگي و ... بدهكار است 
يعني اينكه مردم هم براي تامي��ن حداقل هاي زندگي 
كه از اين س��ازمان ها دريافت مي كنند، با مشكل مواجه 
مي شوند. اين روزها سراغ هر سازمان و نهادي مي روي در 
مورد عدم پرداخت به موقع دستمزدها و همسان سازي 
حقوق و ... مي پرسي همه يك پاسخ دارند، عدم پرداخت 

بدهي هايشان از سوي دولت.
البته اين موضوع مربوط به امروز و ديروز نيست و تقريبا 
سال هاس��ت كه بدهي هاي دولت روي هم انباشته شده 
است. هر دولتي بعد از رفتن ميراثي از بدهي را براي دولت 
بعدي به جا مي گذارد و هر سال هم بر اين بدهي ها افزوده 
مي شود. اما سوال اينجاست كه در چنين شرايطي مردم 
بايد چگونه گذران زندگي كنند. اينكه دولت نمي تواند، 
حقوق بازنشس��تگان را مناس��ب با تورم افزايش دهد، 
اينكه كارگران هر سال بايد براي اينكه حقوق هايشان با 
تورم همگام شود، تالش كنند و در پايان آنچه نصيبشان 
مي ش��ود، همان دريافتي ه��اي ناچي��ز در برابر تورمي 
افسارگسيخته است، مساله اي است كه تا وقتي دولت نتواند 
بدهي هاي خود را به سازمان ها و نهادهاي مختلف پرداخت 
كند، مردم هم نمي توانند به آنچه حق خود مي دانند دست 
پيدا كنند. دولت بدهكار نتيج��ه اي جز مردم نيازمند و 
محروم از ابتدايي ترين حقوق خود به دنبال نخواهد داشت. 

      جلسه هايي  بي نتيجه 
قرار بود روز دوش��نبه كميته دستمزد ذيل شوراي عالي 
كار تشكيل جلسه دهد و در اين جلسه كه سومين آن از 
سلسله جلسات برگزار شده بود، دستمزد كارگران با توجه 
به تفاوت هفت ميليون توماني آن با خط فقر مناسب سازي 
شده و به تصويب برسد، اما از آنجا كه هيچ يك از نمايندگان 
دولت در اين جلسه حضور نداشتند، تصميم گيري نهايي 

به جلساتي موكول شد كه قرار است از در هفته هاي آخر 
اسفند ماه برگزار شود. اما اينكه در آن جلسات چه اتفاقي 
رخ مي دهد هم به نظر فعاالن حوزه كارگري باز هم مثل 
سال هاي قبل اين دولت است كه تصميم نهايي را مي گيرد 
و حقوق كارگران را بر اساس آن چيزي كه خودش صالح 
مي داند، نه آن ميزاني كه كارگران براي گذران زندگي 
به آن نياز دارند، تصويب مي كند. همانطور كه در مورد 
كارمندان نيز در نهاي��ت افزايش ۲۵ درصدي حقوق 
به تصويب رسيد كه در حالي كه تورم خيلي بيشتر از 
آن چيزي است كه كارمندان به عنوان حقوق دريافت 
مي كنند و اين شكاف بي انتها ميان درآمد و هزينه را 

معلوم نيست چه كسي و چگونه بايد پر كند. 

    بدهي هاي دولت به زبان آمار و ارقام
بر اساس »گزارش تفريغ بودجه سال ۹۸« خالص بدهي 
دولت تا پايان سال ۹۷، ۵۷۸ هزار ميليارد تومان گزارش 
شده اس��ت؛ در حالي كه بودجه كشور در سال ۱۴۰۰ به 
۸۴۱ هزار ميليارد تومان مي رسد؛ يعني به اندازه ۹۰درصد 
هزينه هاي جاري دولت در س��ال پيش رو. بر اين اساس، 
خالص بدهي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي به ۱۱۸ 
هزار و ۸۵۶ ميليارد تومان مي رسيد كه البته رقم واقعي 
آن نيست؛ چراكه »سازمان تامين اجتماعي« به عنوان 
طلبكارترين نهاد عمومي غيردولتي، تا پايان سال ۹۷، ۱۹۰ 

هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار بود.
به نظر مي رسد كه دليل واقعي درج نشدن بدهي دولت به 
بخش عمومي غيردولتي، نحوه محاسبه آن باشد؛ چراكه بر 
اساس »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي« 
بدهي نهادهايي كه در قلمروي بيمه ها فعاليت مي كنند، 
نه به شيوه ساده كه مطلوب دولت است؛ بلكه بر اساس ربح 
مركب و نرخ روز اوراق مشاركت، محاسبه مي شود؛ البته 
بدهي كلي دولت، همواره روند افزايشي دارد و تا نيمه سال 
۹۸ به ۱۰۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. به روزرساني 
نرخ بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي يعني سرآمد 
تمام طلبكاران، بر اساس فرمول پيش بيني شده در قانون 
س��اختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماع��ي، به حدود 

 ۳۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.  ارزيابي صندوق 
بين المللي پول هم نش��ان مي دهد كه بدهي دولت به ۲ 
برابر س��ال ۹۷ يعني چيزي در حدود ۲۶۰ ميليارد دالر، 
برابر ۴۰ درصد توليد ناخالص واقعي رسيده است؛ البته 
ارزيابي هاي ديگر نشان مي دهند كه رشد بدهي هاي دولت 
از ۴۰ درصد توليد ناخالص هم عبور كرده است. چشم انداز 
خلق بدهي توسط دولت، آنقدر هولناك شده است كه مركز 
پژوهش هاي مجلس به دولت پيشنهاد داده است كه به 
مجاري ايجاد بدهي براي دولت و شركت هاي دولتي در 
قوانين و مقررات )ايجاد بدهي به تامين اجتماعي، بانك ها، 

پيمانكاران و ساير تعهدات( توجه كند. 

    وعده هايي كه اجرايي نمي شوند
دولت با ابزارهاي مختلفي ديون خود را پرداخت مي كند؛ 
ابزارهايي مانند اسناد خزانه و واگذاري سهام شركت هاي 
دولتي. ۲۳ تيرماه امسال دولت مصوب كرد كه تا ۳۲ 
هزار ميليارد تومان از بدهي دولت، از طريق واگذاري 
سهام پرداخت شود. بر اساس بند )و( تبصره )۲( اليحه 
بودجه ۹۹، سازمان مكلف است، ۳۰ درصد از اين ميزان 
را براي اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان صرف 
كند؛ در واقع س��ازمان مجاز است كه به استناد انتقال 
اين دارايي بر روي كاغذ، متناسب س��ازي را اجرا كند. 
با وجود اينكه سازمان تامين اجتماعي به استناد اين 
مصوبه متناسب سازي را براي يك نوبت، در سال ۹۹ 
اجرا كرده است اما جز سهام هپكو، انتقال درصدي از 
سهام شركت هاي ديگر، با گذشت بيش از هفت ماه، 

عملياتي نشده است. 
به همين دليل اس��ت كه در اي��ن روزها در خبر تحصن 
بازنشستگان در مقابل س��ازمان تامين اجتماعي، دفتر 
نمايندگان و ... به گوش مي رسد، آنها مي خواهند وعده هايي 
كه به آنهاد داده شده عملي شود. همسان سازي حقوق 
براي بازنشستگان امري حياتي به شمار مي رود، چرا كه 
بسياري از آنها نمي توانند ميان درآمد و هزينه هاي زندگي 
شان تناسبي برقرار كنند و به همين خاطر هر روز بيشتر از 
روز قبل يك پله پايين تر مي روند و حتي در رشد منفي هم 

از خط فقر فاصله مي گيرند. 
با اين حال به ادعاي س��ازمان برنام��ه و بودجه، دولت در 
تالش است كه سازمان بتواند از تمام اين ۳۲ هزار ميليارد 
توماني دارايي كه انتقال آن در تعهد دولت اس��ت، براي 
اجراي متناسب سازي در تامين اجتماعي استفاده كند 
اما با توجه به اينكه بند )و( تبصره )۲( اليحه بودجه سال 
جاري، معادل ۳۰ درصد از تعهد اسمي دولت را براي 
انجام اين كار مورد تاكيد قرار داده است، مجلس بايد 

براي اصالح آن ورود كند.

    ادعاي سازمان برنامه و بودجه
س��ازمان برنامه و بودجه در اين م��ورد به ايلنا، اعالم 
ك��رد: »با اين وجود و به منظور دريافت مجوز قانوني 
امكان هزينه كرد بيش از ۳۰ درصد از منابع مذكور 
بابت متناسب س��ازي، اليحه دو فوريتي اصالح بند 
)و( و تبصره )۲( قانون بودجه س��ال جاري در دولت 
تصويب و طي نامه شماره ۵۸۲۵۳/۱۰۷۷۸۶ مورخ 
۱۳۹۹/۹/۲۵ به مجلس شوراي اسالمي ارسال شده 
است.« از طرفي سازمان برنامه و بودجه مدعي است 
۱۱ هزار ميليارد تومان از محل اين ۳۲ هزار ميليارد 
تومان براي اجراي متناسب سازي از مرداد ماه منظور 

شده اس��ت كه به ادعاي اين نهاد برابر ۳۰ درصد در 
نظر گرفته شده بند )و( تبصره )۲( اليحه بودجه ۹۹ 
است؛ در حالي كه ۳۰ درصد اين محل، چيزي برابر ۹ 
هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان است؛ البته سازمان تامين 
اجتماعي مدعي اس��ت كه به اعتبار بازگشت بدهي 
دولت، ۱۷ هزار ميليارد تومان در حوزه بازنشستگي 
هزينه كرده است كه ۱۴ هزار ميليارد تومان مربوط 
به متناسب سازي و ۳ هزار ميليارد تومان هم مربوط 
به افزايش مزاياي جانبي حقوق سال جاري است. در 
نتيجه به اعتبار حركت الك پشتي پرداخت بدهي 
دولت، س��ازمان از منابع داخلي استفاده كرده است؛ 
حاال چه در ح��د ۱۷ هزار ميليارد تومان و چه در ۱۱ 
هزار ميليارد تومان. قالب بازگشت بدهي دولت، تنها 
تا همين اندازه نزد س��ازمان تامين اجتماعي اعتبار 
دارد و س��ازمان هرگونه ترميم حقوق در سال جاري 
و اجراي متناسب س��ازي را به پرداخت بدهي دولت 
منوط كرده است. در حالي كه ترميم حقوق بر اساس 
تكاليف مندرج در م��اده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و 
اجراي همسان سازي بر اساس تكاليف مندرج در قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه، برعهده سازمان تامين 
اجتماعي است و بازگشت بدهي دولت صرفا دستاويزي 

براي فشار بر دولت است تا نسبت به بدهي اش بي تفاوت 
نباشد؛ البته شركت هايي هم كه قرار است به سازمان در 
قبال رد بدهي واگذار شوند، بازيگران فرابورس هستند. 
در نتيجه ناكارآمدي ش��يوه پرداخ��ت بدهي تامين 
اجتماعي، نبايد در سايه اجراي ناقص همسان سازي، 

به دست فراموشي سپرده شود. 

    سال بسيار مهم ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ براي بازنشستگان و سازمان تامين اجتماعي 
از دو جه��ت واجد ارزش اس��ت؛ اول اينكه در اصالحات 
كميسيون تلفيق در اليحه بودجه سال آينده، ۶۰ هزار 
ميليارد تومان از محل مطالبات دولت براي سازمان تامين 
اجتماعي در نظر گرفته شده كه مشخص نيست چه ميزان 
از آن صرف بازنشستگان مي شود اما بازنشستگان خواهان 
اختصاص ۹۰ هزار ميليارد تومان از اين محل هستند، تا 
متناسب سازي به همسان سازي واقعي تبديل شود. دوم 
اينكه در صورت رد ديون به اين ميزان، بخش��ي از بدهي 
دولت به سازمان در بودجه لحاظ شده است اما اين احتمال 
هم وجود دارد كه دولت بازهم با شيوه سال ۹۹ رفتار 
كند و صفي از شركت هاي كم بازده حاضر در فرابورس 

را روانه سازمان تامين اجتماعي كند.

گزارش

جلسه كميته دستمزد كارگران نتيجه اي  در برنداشت

تعيين دستمزد،  شايد وقتي ديگر
كارگران بايد تا نيمه دوم اسفند منتظر  بمانند

رويداديادداشت

آنفلوآنزاي پرندگان و تعطيلي مراكز نگهداري حيات وحش عدم تمايل دولت و مجلس به تغيير
كارگران بيش از هر قشر 
ديگري در فشار هستند، 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رايط 
اقتصادي كنوني و ميزان 
سبد معيشتي كه توسط 
مرك��ز آمار اي��ران اعالم 
ش��ده و رقم��ي بيش از 
۸ ميليون تومان اس��ت 
دستمزد كارگران حتي يك س��وم نيازهايشان 
را ه��م تامين نمي كن��د. در اين بين جلس��تات 
مقدماتي ش��وراي عالي كار هم كه دولت در آن 
حضور جدي ندارد، چندان در تعيين دس��تمزد 
كارگ��ران تاثيرگذار نيس��ت. مس��اله معموال از 
اواسط اسفند ماه جدي مي شود و در اين بين بر 
خالف قانون و استانداردهاي بين المللي كه بايد 
مذاكرات سه جانبه بين شوراي عالي و كارگران و 
كارفرمايان برگزار شود و دولت بيشتر در آن نقش 
حاكميتي و نظارتي در تعيين دس��تمزد داشته 
باش��د، در نهايت اين دولت است كه دستمزدها 

را تعيين مي كند.
در واقع آنچه در ايران اتفاق مي افتد، اين اس��ت 
كه دولت پيش��نهاد مي دهد، كارگران چانه زني 
مي كنند و در نهايت باز هم اين دولت اس��ت كه 
تصميم گيرنده است، تمام اين اتفاقات بر خالف 
رويه هاي معمولي اس��ت كه سازمان بين المللي 
كار به رس��ميت مي شناس��د و در كش��ور هاي 
توس��عه يافته در مورد دس��تمزد كارگران اتفاق 

مي افتد.
از سوي ديگر تجربه سال هاي گذشته نشان داده 
است كه دولت به هيچ وجه زير بار تعيين دستمزد 
بر اساس ش��رايط اقتصادي و آنچه كارگران مد 
نظرشان است نمي رود. دولت مالحظات خاص 
خ��ودش را دارد و خود را مح��ق مي داند كه در 
اين زمين��ه تصميم گيري كند. اي��ن روند غلط 
تا زماني كه كارگران ام��كان و توانايي تغيير آن 
را نداشته باش��ند، ادامه دارد و نمي توان منتظر 
اتفاق جديدي در ش��وراي عالي كار بود. از سوي 
ديگر بر خالف آن چيزي كه در ظاهر پيداس��ت 
و انگار كه مجل��س و دولت مخالفت هايي در اين 

زمينه با هم دارند، اما در باطن هم سو هستند، هر 
چند كه اظهارات غيررسمي از سوي نمايندگان 
مجلس در اين باره اعالم مي شود و نشان مي دهد 
كه دولت و مجلس در تصميم گيري هاي خود در 
رابطه با دستمزد زاويه هايي هم دارند، اما هر دو 

در يك مسير قدم بر مي دارند. 
با توجه به اين ش��رايط به راحتي مي توان پيش 
بين��ي كرد كه افزايش دس��تمزدها براي س��ال 
آينده بيش از ۴۰ درصد نخواهد بود و باز هم اين 
كارگران هس��تند كه بايد به تنهايي با مشكالت 
معيش��تي و اقتصادي خود مقابله كنند. در اين 
زمينه نه مجلس، نه دولت و نه حتي شوراي عالي 
كار از كارگران حمايت نخواه��د كرد. همانطور 
ك��ه در بودجه ۱۴۰۰ بح��ث افزايش ۲۵ درصد 
حقوق كارمندان عنوان شد در حالي كه ما حتي 
در شرايط عادي هم كه هيچ تحريم يا اتفاق هاي 
اقتصادي خاصي نداش��ته باشيم س��االنه با ۱۵ 
درصد تورم مواجه هس��تيم و مساله افزايش ۲۵ 
درصدي حق��وق كارمندان هم در اين ش��رايط 
اقتصادي بيشتربه يك ش��وخي شبيه است، باز 
هم مجلس آن را تصويب كرد. تمام اين اتفاقات 
با توجه به تورمي كه پيش بيني مي ش��ود، تنها 
بيان كننده يك وضعيت است، فقيرتر شدن افراد 

جامعه اعم از كارمند و كارگر و...
در واقع ن��ه دولت و نه مجل��س تمايلي به تغيير 
رويه گذش��ته خود در تغيير دستمزدها ندارند و 
تنها زماني ممكن اس��ت اين اتفاق رخ بدهد كه 
كارگران اين بار در برابر آنچه كه دولت برايش��ان 
تصوي��ب مي كند و زير بار پذي��رش آن نروند. به 
اين ترتيب س��نگ بناي تازه اي براي تغيير رويه 
افزايش دس��تمزدها خواهند گذاش��ت. به واقع 
مادامي كه كارگران اس��تقالل و توانايي نداشته 
باش��ند، قدرت چانه زني نخواهند داشت. به اين 
ترتيب مجبورند كه مانند س��ال هاي گذشته به 
آنچ��ه دولت تصويب مي كن��د رضايت دهند و با 
شرايط بغرنج اقتصادي دست و پنجه نرم كنند. 
اگر شوراي عالي كار به حمايت از كارگران مصوبه 
دول��ت را رد كند، مي تواند فرداهاي روش��ني را 

براي اين قشر به همراه بياورد. 

درپي ابتالي تعدادي از پرندگان باغ پرندگان شهر قم به 
بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان رييس اداره نظارت 
بر امور حيات وحش استان تهران گفت: خوشبختانه هيچ 
مورد مشكوك يا تلفات ناشي از ابتال به آنفلوآنزاي فوق 
حاد  پرندگان در استان تهران مشاهده نشده است. با اين 
حال بازديد عموم��ي از مراكز نگهداري حيات وحش، 
باغ وحش ها و باغ هاي  پرندگان تا اطالع ثانوي ممنوع 
شده اس��ت.محمد كرمي ضمن بيان اينكه با توجه به 
مشاهده بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد  پرندگان در استان 
قم هشدارهاي الزم به مراكز نگهداري حيات وحش، باغ  
وحش ها و باغ  پرندگان اس��تان تهران داده شده است، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه بيشتر مراكز نگهداري حيات 
وحش استان تهران داراي گونه هايي از  پرندگان هستند، 
بازديد از اين مراكز تا اطالع ثانوي در استان تهران ممنوع 
اعالم شده است. او ادامه داد: اداره نظارت بر امور حيات 
وحش اس��تان تهران با همكاري سازمان دامپزشكي 
 به صورت مستمر زيس��تگاه  پرندگان استان تهران را 
 پاي��ش و نظارت مي كنند و تاكنون در زيس��تگاه هاي 
طبيعي  پرندگان نيز مورد مشكوك يا تلفات ناشي از ابتال 
به آنفلوآنزاي فوق حاد  پرندگان مشاهده و گزارش نشده 
اس��ت. رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش استان 
تهران ضمن بيان اينكه آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
يك بيماري ويروسي است كه ويروس آن سه نوع تيپ 
B, A و C دارد كه تيپ A آن مي تواند عالوه بر پرندگان 
باعث ابتالي انسان به بيماري  شود، خاطرنشان كرد: با 
توجه به ارتباطي كه ممكن است بين انسان و  پرندگان 

در مراكز نگهداري، باغ  وحش ها و باغ  پرندگان ايجاد شود، 
اين بيماري به انسان ها منتقل شود. از اين رو ارتباط بين 
 پرندگان و انسان در مكان هايي كه اين ارتباط نزديك 
است با هشدار و ممنوعيت اعالم شده از سوي سازمان 
دامپزش��كي و نظارت اداره حفاظت محيط زيس��ت 
استان تهران تا حد امكان محدود ش��ده است.او ادامه 
داد: در مواقعي كه آنفلوآنزاي فوق حاد  پرندگان چه در 
استان هاي همجوار چه در مراكز نگهداري حيات وحش 
استان يا مرغداري هاي سنتي و صنعتي مشاهده  شود، 
هشدارهاي الزم مبني بر توقف فعاليت اين واحدهاي 
مرغ��داري داده و محدوديت بازديد از مراكز نگهداري 
حيات وحش اعمال مي شود تا با ايجاد محدوديت در 
ارتباط بين انس��ان و  پرن��دگان از انتقال احتمالي اين 
بيماري جلوگي��ري به  عمل آيد. در صورت مش��اهده 
مورد مشكوك يا تلفات ناش��ي از بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد  پرندگان در اس��تان ته��ران، تمام واحدهاي 
مرغداري و مراكز نگهداري حي��ات وحش موظف به 
رعايت  پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده از سوي سازمان 
دامپزشكي در شرايط ش��يوع بيماري مي شوند. اداره 
نظارت بر امور حيات وحش اس��تان تهران نيز عالوه بر 
تعطيلي مراكز نگهداري حيات وحش، باغ  وحش ها و 
باغ  پرندگان كه اكنون نيز به منظور پيشگيري از احتمال 
ش��يوع اين بيماري اعمال كرده است، زيستگاه هاي 
طبيعي كه اين بيماري در آن مشاهده شده را قرنطينه 
مي كند ت��ا ورود و خروج به اين مناطق كنترل ش��ده 

صورت گيرد.

هنر

»اينجا هم باران مي بارد« كه فيلمي اكران نش��ده با بازي زنده ياد جمشيد مشايخي است، با پايان نمايش 
فيلم هاي جشنواره در شهرستان ها، از اين پس سينماهاي بيشتري را در اختيار خواهد داشت. اين فيلم به 
كارگرداني نادر طريقت در سال ۱۳۹۷ ساخته شده و اين روزها در سينماها در حال اكران است.اين فيلم يك 
اثر اجتماعي با حضور بازيگراني همچون مريم بخشي، احمد نجفي، اتابك نادري، زهرا داوودنژاد، احمدرضا 
اسعدي، بيوك ميرزايي، محمد برسوزيان، رسول نجفيان، و محمد ضيايي است كه جمشيد مشايخي هم 
در آن بازي داش��ته است و حاال پس از حدود دو سال از درگذشت اين هنرمند به اكران رسيده است.»اينجا 
هم باران مي بارد« قصه خانواده چهار نفري است كه با دنيايي از مشكالت دست و پنجه نرم مي كنند. مادر 
خانواده در پي اين است تا تنها آرزوي پسر نيمه بيناي خود را برآورده كند كه خود اين ماجراهايي را در پي دارد.

»اينجا هم باران مي بارد« به ياد جمشيد مشايخي
هنر

فيلم »ش��اهين« به كارگرداني س��االر طهراني برنده جايزه بهترين فيلم اجتماعي از جشنواره جهاني 
»بهارات« هندوستان شد.ش��اهين همزمان با دريافت اين جايزه، دهمين و يازدهمين حضور جهاني 
 خ��ود را در جش��نواره بين المللي فيل��م »گب��ك« كان��ادا )Gbeck film festival( و ال تييو اي 
)Ltue film festival( اياالت متحده امريكا در ايالت يوتا تجربه مي كندشاهين در بخش بهترين فيلم 
بلند اين جشنواره ها كانديدا شده است. پخش كننده بين المللي فيلم سينمايي شاهين سولماز اعتماد 
است. در اين اثر محصول سازمان سينمايي داريوش، عليرضا كمالي، گالره عباسي، مهران رنج بر، بهار 
نوحيان، فرزين محدث، احس��ان اماني، ريحانه رضي، هادي الياس، رامتين خيرخواه، آريا نادري پور و 

آرش كلهر به ايفاي نقش پرداخته اند.

»شاهين« برنده جايزه بهترين فيلم »بهارات« 

حمیدحاجاسماعیلي
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