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بازگشت امريكا به برجام 
مذاكره نمي خواهد

رهبر معظم انقالب در سخناني به مناسبت عيد مبعث 
از دو هدف دشمن در جنگ نرم پرده برداشتند
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يادداشت- 1

يادداشت- 2

راه دشوار بازارهاي صادراتي

نفت ايران پس از تحريم

موض��وع توس��عه بازاره��اي 
صادراتي كشورمان در منطقه 
از جمله كش��ور عراق، يكي از 
ضرورت هايي اس��ت كه اغلب 
تحليلگ��ران ب��ر روي ابعاد و 
زواي��اي گوناگ��ون آن تاكيد 
مي كنند. در واقع در ش��رايط 
تحريم هاي اقتص��ادي، ايران 
با استفاده از گس��ترش بازارهاي صادراتي اش در منطقه 
است كه مي تواند بخش قابل توجهي از فشار تحريم هاي 
اقتصادي را بي اثر كند. تا به امروز هم در فقدان درآمدهاي 
نفتي، اين درآمدهاي صادرات غيرنفت��ي ايران بوده كه 
توانسته بخش��ي از نيازهاي اعتباري كش��ور را پوشش 
دهد. اما براي حفظ بازارهاي صادراتي الزم اس��ت نكاتي 
مورد توجه تصميم س��ازان و مس��ووالن ق��رار بگيرد تا 
سرمايه گذاري ها و...  ادامه در صفحه 6

نفت اي��ران براي س��ال هاي 
طوالني در بازار جهاني عرضه 
ش��ده و با توجه به كيفيت اين 
محصول و ش��رايط حكمفرما 
در اين بازار، مش��تريان سنتي 
براي اين محصول وجود دارد. 
به اين معني كه در صورت كنار 
رفتن تحريم ها، ايران مي تواند 
الاقل بخشي از بازار از دس��ت رفته خود را به دست آورده 
و بار ديگر نفت خود را بفروشد. آنچه در اين ميان اهميت 
فراواني دارد، ش��ناخت دقيق ايران از بازار جهاني نفت و 
تغييرات اين بازار است. سياستگذاران بازار نفت بايد بدانند 
كه در سه س��الي كه ايران به دليل تحريم ها در بازار نفت 
حضور داشته، تغييرات قابل توجهي در اين حوزه به وجود 
آمده و اين روند در آينده نيز با س��رعت و قدرت بيشتري 
ادامه خواهد داشت.  ادامه در صفحه 5

سيدحميد حسيني

حميدرضا   صالحي

ممنوعيت هاي جديد صادراتي اعالم شد

سياست   بازدارنده براي تنظيم   بازار

»تعادل« 3 چالش عمده ميان وزارت راه و 
شهرداري تهران را بررسي كرد

با افزايش نرخ بهره اوراق قرضه 
در بانك مركزي امريكا

شايد بازار رمزارز ها متضرر شود

مانع ترا  شي 
در مسير 

مسكن ملي

بيت كوين 
در انتظار ثبت 
يك ركورد 

يا سقوط

دولت بايدن راه ترامپ را مي رود؟

ركوردشكني صادرات نفتي ايران با وجود ادامه فشار حداكثري
همتي: دولت كره اراده مستقلي براي حل مشكل منابع ارزي ايران ندارد

پول هاي بلوكه شده ايران زير تيغ تحريم

يادداشت-3

يادداشت-4

گزارش روز

بورس در آستانه فصلي نو

پيروزي دولت بر ملت

خط فقر حداقلي سه برابر حداقل حقوق
اقتص��اد اي��ران در ش��رايطي 
هفته ه��اي پاياني س��ال99 
را پشت س��ر مي گ��ذارد ك��ه 
همچن��ان موضوع صع��ود و 
نزول ش��اخص بازار سرمايه به 
عنوان يك نقط��ه محوري در 
ارزيابي هاي كارشناسي مورد 
توجه ق��رار دارد. اي��ن روند با 
نزديك شدن به موعد رسمي انتخابات رياست جمهوري 
سال 1400 اهميتي به مراتب افزون تر پيدا كرده و بسياري 
از تحليلگران به دنبال رمزگشايي از ابعاد و زواياي گوناگون 
تحوالتي هس��تند كه بازار س��رمايه ممكن اس��ت با آن 
روبه رو شود. پرسش��ي كه در اين ميان در اذهان عمومي 
وجود دارد، آن است كه از چه طريقي مي توان، روند رشد 
شاخص بازار سرمايه را تقويت كرد و در نقطه معكوس، چه 
عامل يا عواملي باعث افزايش نزولي شدن شاخص خواهد 
شد؟ هر چند به صراحت نمي توان در خصوص پاسخ اين 
پرس��ش ها اظهارنظر كرد، اما به  طور كلي بازار س��رمايه 
نيازمند ثبات بيشتر است. اگر نحوه تصميم سازي هاي 
بازار س��رمايه به گونه اي پيش رود كه قيمت ها، آزادانه و 
برمبناي يك مكانيسم اقتصادي معقول، حركت كنند و 
نقد شوندگي افزايش پيدا كند، همين امر باعث افزايش 
ادامه در صفحه 5 ثبات در...  

آخرين هفته بورس��ي سال 
چگونه خواهد گذش��ت؟ در 
تقويم سالي كه براي بورس 
رقم خورده اس��ت، مي توان 
آن را براي آيندگان نوش��ت 
و ذخيره كرد تا درس عبرت 
شود براي نس��ل هاي بعدي 
كه سرلوحه تصميمات خود 
در بازار س��رمايه و يا حتي در ديگر بازارهاي كشور از 
جمله ارز، سكه و... داشته باش��ند. اما چه گذشت در 
سالي كه به اين نقطه رسيده ايم؟ در يك سال گذشته 
با دعوت علني مردم توسط نفرات برتر كشور به بورس 
و يكي از بزرگ ترين شكست هاي مردم در برابر دولت 
و مي توان گفت بزرگ ترين پي��روزي دولت بر مردم 
گفت بسياري از كس��ر بودجه و هزينه اداره كشور را 
از جيب و سرمايه مردم خارج كرده اند. رخدادهاي در 
هيچ نقطه اي در اين كره خاكي يافت نشده و نمي توان 
به نمونه اي اين چنيني استناد كرد. در همين حواشي 
بايد نگاهي به بازارهاي موازي بورس داش��ت كه چه 
بر س��ر افراد كه در اين حوزه فعاليت داشته اند، آمده 
اس��ت. البته ناگفته نماند در اي��ن وضعيتي كه براي 
سرمايه گذاري عام مردم درست كردند تعداد خاصي 
ادامه در صفحه 7 نيز بسيار منفعت برده و...  

تازه ترين آمار ارايه ش��ده از ميزان خط فقر و دس��تمزد 
نش��ان مي دهد كه خانوارهاي ساكن ش��هرهاي بزرگ 
كه ماهانه درآمدي كمتر از ٥ ميليون و ٧٠٠ هزارتومان 
داشته باشند زير خط فقر هس��تند.  آماري كه ارايه آن از 
سوي سازمان رسمي همچون تامين اجتماعي خود جاي 
تامل دارد و حال آنكه اين آمار خط فقر س��ال ١٤٠٠ را ۷ 
ميليون و 14۳ هزار تومان، عنوان مي كند آن هم خط فقر 
حداقلي براي يك خانوار ۳.۳ نفر . اين در حالي است كه 
حداقل دستمزد مصوب تعيين شده وزارت كار براي سال 
٩٩تنها يك ميليون و ٩٠٠ هزار تومان و براي سال ١٤٠٠ 
نهايتا با روال متداول نهايتا به ٢ ميليون و اندكي برسد كه 
بازهم فاصله اش با خط فقر محاسبه شده همان سه برابر 
است. البته در آخرين اخبار از موافقت دولت براي افزايش 
نزديك به ٢ ميليون توماني حقوق كارگران خبر داده كه 
باز هم با خط فقر ۷.5 ميليون تومان��ي فاصله دو برابري 
وجود دارد. به اين ترتيب سال ٩٩ كه به سختي گذشت 
و سبد خانوارها كوچك و كوچك تر شد براي سال ١٤٠٠ 
اين سبد به حداقل ممكن خواهد رسيد.  با توجه به اينكه 
هرسال، سبد معيشت خانواِر مورد استفاده براي مذاكرات 
مزدي، براساس آمارهاي تورمي دي ماه محاسبه مي شود، 
امسال نيز، محاسبات رسمي سبد معيشت 1400 آغاز 
شود. اين درحالي اس��ت كه چندي پيش��تر، آمارهاي 
تورمي دي ماه، توسط مركز آمار ايران منتشر شده است. 
براساس داده هاي منتش��ره، نرخ تورم س��االنه دي ماه 
١٣٩٩ براي خانوارهاي كش��ور به ٣٢.٢ درصد رس��يده 
كه نسبت به همين شاخص در ماه قبل، ١.٧ واحد درصد 
افزايش نشان مي دهد. نرخ تورم نقطه اي دي ماه ١٣٩٩ 
در مقايسه با ماه قبل ١.٤ واحد درصد افزايش يافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« با افزايش ٢.٠ واحد درصدي به ٥٩.٩ درصد 
و گروه »كاالهاي غي��ر خوراكي و خدم��ات« با افزايش 
١.٢ واحد درصدي به ٣٩.٩ درصد رسيده است. منظور 
از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل اس��ت. نرخ تورم نقطه اي 
در دي م��اه ١٣٩٩ به عدد ٤٦.٢ درصد رس��يده اس��ت؛ 

يعني خانوارهاي كش��ور به طور ميانگي��ن ٤٦.٢ درصد 
بيشتر از دي ١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها و 
خدمات يكسان« هزينه كرده اند. چندي پيش از سوي 
لرخي منابع خط فقر براي خان��وار٤ نفره ايراني بين ٨ تا 
١٠ ميليون برآورد شد، آماري كه تاييد نشد اما از همان 
زمان استارت ها براي عنوان شدن چنين خط فقري زده 
شد در همان زمان عزت اهلل يوسفيان مال، عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي در اين 
باره گفته بود هنوز آمار دقيقي از خط فقر سال 99 اعالم 
نشده، اما بر اين نكته هم تاكيد دارد كه وضعيت معيشتي 
مردم به مراتب سخت تر از سال گذشته است. با اين همه 
اما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه طبقه متوس��ط ايراني 
طي سال هاي اخير در حال ضعيف تر شدن استاندارهاي 
زيستي خود است. كوچك تر شدن طبقه متوسط به طور 
قطع تبعات زيادي در ابعاد مختلف اجتماعي، سياس��ي 
و اقتصادي دارد. آمارهاي منتش��ر ش��ده از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس البته پيش از اين بسيار تكان دهنده 

بوده است. 
يوسفيان مال پيش از اين، با اشاره به آمار سال گذشته 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي درباره 
اينكه 40 درصد مردم ايران زي��ر خط فقر قرار دارند، 
گفت: هنوز آمارهاي امسال در اين حوزه اعالم نشده، 
اما به طور حتم افراد بيشتري به نسبت سال گذشته 
زير خط فقر ق��رار گرفته اند. نماينده م��ردم آمل در 
مجلس با بيان اينكه نمي توان ع��دد و رقم دقيقي از 
آمار خط فقر به طور كلي در كش��ور اعالم كرد، افزود: 
هزينه متفاوت زندگي در شهرهاي مختلف متفاوت 
بوده، از اين رو اعالم يك رقم به عنوان ش��اخص فقر 
در سراسر كشور درست نيست. وي با تاكيد بر اينكه 
با يك حساب سرانگشتي، موارد مشهود براي اينكه 
خانواري ۲ نفري اكنون بتواند ادامه حيات بدهد، بايد 
درآمدي بيش از 4 ميليون تومان داشته باشد، تصريح 
كرد: از سال گذش��ته تاكنون با صعودي شدن نرخ ها 
در همه حوزه ها، به طور حتم آمارهاي خانوارهاي زير 
ادامه در صفحه 8 خط فقر بيشتر شده است. 

عليرضا توكلي

حامد علي محمد
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تامين اجتماعي آمار خط فقر 
سال ١٤٠٠ را ۷ ميليون 

و ۱۴3 هزار تومان
براي يك خانوار 3،3 نفره اعالم كرد

خط فقر حداقلي 
سه برابر 

حداقل حقوق



رهبر معظم انقاب اس��امي در خجس��ته عيد مبعث 
پيامبر مكرم اس��ام، اهداف اين هديه بزرگ پروردگار 
را »حكمراني الهي، رشد بشر، اس��تقرار عدالت و ايجاد 
حيات طيبه« خواندند و با اش��اره ب��ه ضرورت منطقي 
برپايي نظام سياسي براي تحقق اين اهداف بسيار بزرگ 
افزودند: انقاب اسامي به ابتكار و شجاعت امام بزرگوار، 
خط بعثت نبي مك��رم را احيا كرد و به همين علت مورد 
دشمني مستمر اشرار عالم قرار گرفته است كه »بصيرت 
و استقامت در صراط مستقيم«، اين دشمني ها را ناكام 
خواهد گذاشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تبريك عيد 
نوراني مبعث گفتند: در بعثت همه پيامبران، اهداف الهي 
بزرگي وجود داشته كه در رأس آنها توحيد و سپس تزكيه 
و تعليم انسان ها، اس��تقرار عدالت و ايجاد حيات طيبه 
به معناي رشد و ش��كوفايي عقل و علم، آرامش روحي، 
آس��ايش مادي، امنيت محيط زندگي، رفاه و شادكامي 
و باالتر از همه تكامل معنوي بش��ر است. رهبر انقاب با 
تأكيد بر اينكه اهداف بعثت صرفاً با بيان محقق نمي شود، 
افزودند: پيامبران براي اين امر بسيار مهم بايد مناسبات 
اجتماعي ايجاد مي كردند كه طبعاً اين امر نيز قدرت و نظام 
سياسي مي خواهد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به 
آيات متعدد قرآن، هدف پيامبران از ايجاد نظام سياسي را 
حكمراني منبعث از كتاب خدا و احكام الهي برشمردند و 
گفتند: استقرار آيين حكمراني نيازمند راهبري، مديريت 
و فرماندهي است كه اين مس��ووليت بسيار سنگين بر 
دوش پيامبر قرار دارد. ايشان افزودند: در نگاه توحيدي، 
دين برنامه جامع زندگي انس��ان در هم��ه ابعاد فردي، 
اجتماعي و سياسي است و به همين دليل به فرموده قرآن 
مجيد، اشرار عالم، مفسدان، مستكبران، استعمارگران و 
غارتگران در همه ادوار تاريخ در مقابل آيين عدالت بخش 
و ضدظلم الهي ايستاده اند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
اش��اره به خصومت ظالمان جهان با جمهوري اسامي 
ايران خاطرنش��ان كردند: امروز هم نظام اسامي كه در 
تبليغات جبهه مستكبران، اسام سياسي ناميده مي شود 
آماج همه گونه حمله و توطئه است چرا كه توانسته براي 
تحقق حكمراني الهي، حكومت تشكيل و به ملت بزرگ 
عزيز ايران هويت ديني و اسامي دهد. ايشان، با تأكيد بر 
اينكه نبايد تعريف جامع قرآن از دين را به اعمال عبادي و 

فردي تقليل داد، افزودند: بعثت پيامبر، امواج برانگيختگي 
و تحرك و تاش را در جامعه صدر اسام به همراه آورد و 
به فرموده اميرمومنان، پيامبر خاتم براي هر درد و بيماري 
افراد و جامعه، دارو و مرهم داشت و در اين مسير، هرگاه 

الزم بود حدود و مجازات اسامي را نيز اعمال مي كرد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه سخنانش��ان، انقاب 
اسامي را احياگر مضمون بعثت در دوره معاصر توصيف 
كردند و گفتند: امام بزرگوار با ابتكار، ش��جاعت، انديشه 
بلند و فداكاري توانست خط مس��تمر بعثت نبوي را پر 
رنگ كند و جامعيت و ابعاد سياس��ي و اجتماعي اسام 
را نشان دهد. ايش��ان با تأكيد بر اينكه انقاب اسامي به 
پيروي از بعثت نبوي، درمقابل ظلم، استبداد و استكبار، 
و همراه مظلومان بوده، افزودند: با تشكيل نظام اسامي 
همان حوادث و شرايطي كه براي پيامبران روي داد، اتفاق 
افتاد و اشرار و مستكبرين عالم در مقابل ملت ايران صف 
كشيدند. رهبر انقاب اس��امي به تحريف و دروغگويي 
جبهه استكبار نيز اشاره كردند و گفتند: آنها به دروغ در 
تبليغات خود مي گفتند جمهوري اس��امي با تمام دنيا 
سِر ناسزگاري و ستيزه دارد درحالي كه نظام اسامي بر 
اساس تأكيدات قرآن، فقط در مقابل كساني قرار دارد كه 

با ملت ايران دشمني مي كنند و با بقيه ملت ها و كشورها 
از هر آيين و نژادي روابط دوس��تانه دارد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به استمرار دشمني ها با نظام اسامي، 
تأكيد كردند: براي مواجهه با دش��مِن فعال به دو عنصر 
مهم »بصيرت« و »صبر و اس��تقامت« نياز است. ايشان 
افزودند: بصيرت به معناي آن است كه انسان در شناخت 
راه درست دچار اشتباه نشود و صبر هم يعني استقامت 
و پافش��اري در پيمودن صراط مس��تقيم كه اگر اين دو 
عنصر وجود داش��ته باشد، دش��من نمي تواند به اهداف 
خود برسد. ايشان الزمه حفظ اين دو خصوصيت مهم را، 
وجود »جريان تواصي« در جامعه برشمردند و گفتند: اگر 
زنجيره توصيه به صبر و حق در ميان مردم برقرار باش��د، 
احساس نا اميدي، تنهايي و ضعِف اراده در جامعه به وجود 
نمي آيد و جرأت اقدام نيز از بين نخواهد رفت. رهبر انقاب 
اسامي با تأكيد بر اينكه يكي از اهداف اصلي دشمن در 
جنگ نرم، از بين بردن زنجيره تواصي است، خاطرنشان 
كردند: قطع جريان تواصي بسيار خطرناك است و جوانان 
به عنوان افس��ران جنگ نرم نبايد بگذارند چنين اتفاقي 
بيفتد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي گفتند: در اين جنگ 
نرم، جوانان بايد با اس��تفاده از فرصت فضاي مجازي، در 

جامعه اميدآفريني و توصيه به ايستادگي و بصيرت كنند. 
رهبر انقاب اس��امي وارونه نمايي حقايق را يكي ديگر 
از شگردهاي دش��من در جنگ نرم برشمردند و با اشاره 
ب��ه نمونه هايي از دروغگويي هاي آش��كار افزودند: مردم 
مظلوم يمن شش سال است كه با چراغ سبز دولت امريكا 
زير بمباران و محاصره اقتصادي و غذايي و دارويي دولت 
سنگدل و ظالم سعودي هستند و صداي اعتراض هيچ يك 
از مجامع بين المللي و دولت هاي مدعي غربي بلند نشده 
اما حاال كه مردم پر استعداد يمن، با ساخت يا تهيه برخي 
وسايل دفاعي به حمات دشمن پاسخ مي دهند، صداي 
اعتراض و مامت، حتي از طرف سازمان ملل بلند شده كه 
اين اقدام سازمان ملل زشت تر از اقدامات امريكا است. »در 
اختيار داشتن بزرگ ترين زرادخانه اتمي و كشتار ۲۲۰ هزار 
نفر بوسيله بمب اتم و در عين حال ادعاي مخالفت با ساح 
كشتار جمعي«، »حمايت از دولت سعودي كه مخالف خود 
را با اّره تكه تكه مي كند و در عين حال ادعاي طرفداري از 
حقوق بشر«، و »ايجاد و حمايت از گروه هاي تروريستي 
همچون داعش و قرار دادن پول و امكانات رسانه اي مدرن 
و فراهم كردن زمينه فروش نفت سوريه بوسيله آنها و در 
عين حال ادعاي مبارزه با تروريس��م« مصاديق ديگري 
از وارونه نمايي هاي دول��ت امريكا بود كه رهبر انقاب به 
آنها اش��اره كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به 
بغض و كينه امريكايي ها از حضور منطقه اي ايران، گفتند: 
جمهوري اس��امي در هر جا از منطقه، چه سوريه و چه 
عراق وارد ش��ده، براي دفاع از دولت قانوني آن كشور و به 
درخواست و رضايت آن دولت و به صورت مستشاري بوده 
است، در حالي كه امريكايي ها ظالمانه وارد عراق و سوريه 
شده و پايگاه نظامي درست كرده اند. رهبر انقاب اسامي 
تأكيد كردند: البته امريكا حتماً بايد عراق را تخليه كند چرا 
كه اين قضيه خواست و قانون عراقي ها است و سوريه را نيز 
بايد هر چه زودتر تخليه كنند. ايشان وظيفه همگان در قبال 
امانت گرانبهاي انقاب را تواصي به حق و صبر، شناخت 
دشمن و ايستادگي و تسليم نشدن در مقابل آن و اعتماد 
نكردن به آن دانستند و در پايان با اشاره به بيش از يك سال 
تاش و مجاهدت مجموعه هاي درماني در مقابله با باي 
همه گير كرونا، گفتند: الزم است هم بنده و هم آحاد مردم، 
سپاس قلبي خود را از اين عزيزان ابراز و براي آنها دعا كنيم.
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 روابط ايران و روسيه سال 
به سال محكم مي شود

وزارت امور خارجه روس��يه در مورد بيستمين سالگرد 
امضاي معاهده مباني روابط متقابل و اصول همكاري ميان 
جمهوري اسامي ايران و فدراسيون روسيه، بيانيه اي را 
منتشر كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: »1۲ مارس 
۲۰۲1 با بيستمين سالگرد امضاي قرارداد مباني روابط 
متقابل و اصول همكاري ميان جمهوري اسامي ايران 
و فدراسيون روسيه مصادف است. اين سند مرحله اي 
تاريخي در روابط ميان كشورهاي ماست. ايران و روسيه 
ضمن عاقه مندي براي تحكيم مناسبات در زمينه هاي 
سياس��ي، اقتصادي-تجاري، علمي-فني، فرهنگي-

بشردوستانه و ديگر حوزه ها و نيز با درك ضرورت ايجاد 
صلح بر اساس پايبندي دقيق به مفاد منشور سازمان ملل 
و قوانين بين المللي، توافق كرده اند تا روابط ميان خود را بر 
مبناي اصول برابري حاكميتي، اعتماد متقابل، احترام به 
حاكميت، تماميت ارضي، استقال و عدم دخالت در امور 
داخلي يكديگر تنظيم كنند.  دوستي و حسن همجواري 
ميان ايران و روسيه در راستاي منافع مردم دو كشور و نيز 
ايجاد ثبات و امنيت در منطقه و ماوراي آن سال به سال 

تحكيم مي شود. 
تهران و مسكو با »بسته اي« از دستاوردها در همه حوزه ها 
به استقبال اين سالگرد آمده اند. ظرفيت هاي جاري به كار 
گرفته نشده و پتانسيل شراكت متقابل، چشم اندازهاي 
گسترده اي را براي تعميق و توسعه مناسبات چندوجهي 

ميان دو كشور باز مي كند.«

بازگشت امريكا به برجام 
مذاكره نمي خواهد

رييس جمهور، امريكا را ناقض بزرگ برجام و قطعنامه 
۲۲31 شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد دانست و با 
بيان اينكه نبايد اين حركت واش��نگتن تشويق شده يا 
بي مجازات بماند، تاكيد كرد:»اگر دنبال ديپلماس��ي 
هستيم راه روشن؛ رفع تحريم ها و ايفاي تعهدات امريكا 
اس��ت و گزينه ديگري وجود ندارد.« حجت االس��ام 
والمسلمين حسن روحاني در تماس تلفني آقاي »بوريس 
جانسون« نخست وزير انگلستان گفت: همكاري هاي 
بين المللي در نتيجه سياست هاي ترامپ، آسيب ديده 
و متأسفانه س��ازمان ملل و ش��وراي امنيت نيز در اين 
مدت عملكرد شايسته و بي طرفانه اي نداشتند و اكنون 
زمان آن فرا رس��يده كه با كمك هم اين نقيصه را رفع 
كنيم. رييس جمهور سياست قطعي ايران در برجام را 
عمل در برابر عمل برشمرد و اظهارداشت: عمل نكردن 
طرف هاي اروپايي به تعهدات برجامي، تنها موجب سلب 
اعتماد مردم به اروپا و تنگ تر شدن فضاي ديپلماسي 
ش��د. روحاني تاكيد كرد: دولت امريكا در حالي مدعي 
عاقه مندي به بازگشت و اجراي برجام است كه تاكنون 
هيچ اقدام عملي در اين عرصه نداش��ته و اين درحالي 
اس��ت كه آنها با مذاكره خارج نشدند كه برگشت شان 
مستلزم مذاكره باشد. رييس جمهور اقدام انگلستان و دو 
كشور ديگر اروپايي در پس گرفتن قطعنامه عليه ايران 
در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را تصميم 
درستي دانس��ت و گفت: چنين اقداماتي تنها مسير را 
دشوار و ش��رايط را پيچيده تر مي كند. روحاني با بيان 
اينكه »ايران نمي تواند و نبايد تنها طرف پرداخت كننده 
هزينه براي حفظ برجام باش��د«، اظهارداشت: تمامي 
اقداماتي كه ايران تاكنون انجام داده است در چارچوب 
برجام و براي اعاده توازن به آن و با هدف حفظ توافق بوده 
است. رييس جمهور در ادامه با تاكيد بر اينكه »تحريم ها 
و سنگ اندازي هاي امريكا و متحدانش در دسترسي ايران 
به منابع مالي خود در خارج، مشكات كرونايي و درماني 
مردم را دو چندان كرد«، گفت: جامعه بين المللي نشان 
داد آماده رويارويي متمدنانه با بحران نيست و تمايات 
حمايت گرايانه و تبعيض آميز را دنبال مي كند. روحاني 
همچنين به موضوع بدهي هاي چندين س��اله ايران از 
انگلستان در ارتباط با خريدهاي دفاعي اشاره كرد و گفت: 
در حالي كه شاهديم عمده كشورهاي بدهكار به ايران 
در حال رهاسازي منابع مالي بلوكه شده يا بازپرداخت 
بدهي هاي خود هستند، بسيار عجيب است كه در روند 
بازگرداندن طلب دفاعي چهل و چند ساله ايران هنوز 
پيشرفت عملي حاصل نشده است. روحاني اظهارداشت: 
بي ترديد تسريع در بازپرداخت طلب هاي ايران، در رفع 
مش��كات ديگر روابط نيز موثر اس��ت. رييس جمهور 
در ادامه به موضوع تحوالت منطقه اش��اره كرد و گفت: 
جمهوري اسامي ايران همواره خواستار برقراري صلح 
و آرامش در منطقه بوده و برخاف برخي سياه نمايي ها، 
آغاز كنن��ده هيچ حمله اي به ديگران نب��وده و در همه 
بحران هاي منطقه، بخشي از راه حل بوده است. روحاني 
با بيان اينكه »بحران ها در خاورميانه متعددند و نقش و 
نفوذ منطقه اي ايران غيرقابل انكار است«، اعام كرد كه 
ايران براي حل و فصل اين بحرانها در قالب همكاري هاي 
منطقه اي و با تقويت نقش س��ازمان ملل آماده اس��ت. 
رييس جمهور گفت: ما با مداخله خارجي در امور داخلي 
عراق مخالفيم و آن را به ضرر عراق و كل منطقه مي دانيم و 
اتهام زني به ايران در حوادث اخير عراق، رويكرد سازنده اي 
نيست و دولت امريكا بايد مسووليت اشتباهات خود در 

منطقه را بپذيرد و آن را اصاح كند.
روحاني با بيان اينكه »از نظر ما طرف هاي مش��خصي 
در منطقه، نمي خواهند آرامش و ثبات حاكم ش��ود و 
امريكايي ها نبايد در دام چنين دسيس��ه هايي گرفتار 
ش��وند«، تاكيد كرد: دولت ايران به حمات انجام شده 
اخير به پايگاه هاي نيروهاي ائتاف در عراق مشكوك 
است و از دولت عراق خواسته است موضوع را بررسي كند. 
رييس جمهور در ادامه به موضوع تداوم فاجعه انساني در 
يمن اشاره كرد وگفت: ايران از ابتداي جنگ يمن همواره 
تأكيد كرده كه اين بحران راه حل نظامي ندارد و ضمن 
ارايه پيشنهاد طرح چهار ماده اي، از تمام ظرفيت خود 
براي پيشبرد تاش هاي سازمان ملل در يمن استفاده 
كرده و از هر تاش��ي براي پاي��ان تعرض به ملت يمن، 
حمايت مي كند. آقاي »بوريس جانسون« نخست وزير 
انگلس��تان نيز در اين گفت وگوي تلفني گزارشي را از 
اقدامات كشورش براي عمل كردن همه طرف هاي برجام 

به انجام تعهداتشان ارايه كرد.

به دنبال بزرگ تر كردن سفره 
مردم هستيم

نايب ريي��س دوم مجلس ش��وراي اس��امي گفت: 
روند كلي كار مجلس در س��ال 1۴۰۰ بدين صورت 
است كه با تدوين قوانين باعث بزرگ تر شدن سفره 
مردم و حل مشكات ش��ود. علي نيكزاد اظهار كرد: 
در مجلس 1۵ كميسيون تخصصي و غيرتخصصي 
داريم و قرار ما بر اين بود در س��ال ۹۹ هر كميسيون 
سه كار اساسي انجام دهد تا بيشتر بتواند از فرهنگ، 
اقتصاد و معيش��ت پش��تيباني كند. نيكزاد تصريح 
كرد: همه كميسيون ها اين اقدامات مشخص شده 
را انجام مي دهند و صبح دوش��نبه هر هفته جلسه 
هيات رييسه مجلس با اعضاي كميسيون ها برگزار 
مي ش��ود. وي در رابطه با فعاليت هاي كميس��يون 
عمران، توضيح داد: در كميس��يون عمران كه بنده 
هم عضو آن هس��تم، طرح جهش توليد مس��كن را 
آغاز كرديم و تس��هيات الزم براي ساخت مسكن 
پيش بيني ش��د همچنين طرح فعال شدن قرارگاه 
خاتم االنبيا را پيش برديم.  نايب رييس دوم مجلس 
شوراي اس��امي با بيان اينكه در كميسيون امنيت 
ملي طرح ارزشمندي ارايه كردند، مطرح كرد: طرح 
راهبردي براي لغو تحريم در جهت حمايت و صيانت 
از حقوق مردم در اين كميس��يون انجام گرفت و به 
قانون تبديل شد كه حضرت آقا از اين قانون به عنوان 
قانون خوب ياد كردند. نيكزاد در رابطه با فعاليت هاي 
كميسيون فرهنگ، بيان كرد: اقداماتي پيرامون طرح 
جمعيت در اين كميسيون صورت گرفت و تسهياتي 
براي فرزند سوم به بعد مانند تسهيات مسكن، وام 
قرص الحسنه، استخدام و مرخصي ها براي اين افراد 
در نظر گرفتند. وي خاطرنشان كرد: در كميسيون 
اقتصادي طرح ماليات بر خانه هاي خالي، بر زمين باير 
و عايدي مسكن را تصويب كردند و كميسيون برنامه 
و بودجه هم كار ارزشمندي در جهت اصاح ساختار 
بودجه انجام داد. نايب رييس دوم مجلس ش��وراي 
اس��امي در رابطه با فعاليت هاي كميسيون صنايع 
مجلس شوراي اس��امي، اظهار كرد: در كميسيون 
صنايع، حمايت از صنايع داخلي مانند اتوبوس درون 
شهري، اتوبوس برون شهري، كشنده ها و حمايت از 
خودرو و خودروسازي با كيفيت صورت گرفت. نيكزاد 
در رابطه با مهم ترين برنامه سال آينده مجلس شوراي 
اسامي، گفت: روند كلي كار ما بدين صورت است كه 
تدوين قوانين باعث بزرگ تر شدن سفره مردم و حل 
مشكات ش��ود، توليد شكل بگيرد و مردم احساس 
رضايت همراه با عزت داشته باشند. وي ادامه داد: ايران 
كشور ضعيفي نيست اما هزاران افسوس افرادي در 
رأس امور هستند كه در عرصه معيشت مردم ناكارآمد 
عمل كردند. با ناهماهنگي بين وزرا اين كشور اداره 
نمي شود بنابراين طرحي نو بايد داشت و يك دولت و 
تفكر انقابي روي كار بيايد. نيكزاد خاطرنشان كرد: 
همه ما يكدست مقابل دشمن مي ايستيم اما چرا مردم 
بايد در مشكل باشند؟ چرا معيشت بايد مشكل داشته 
باشد؟ زماني كه ما در دولت بوديم، هيچ كس زودتر از 
1۲ شب به خانه نمي رفت، االن هيات دولت چرا نبايد 

مردم را ببينند؟

پايان بررسي بودجه 
در شوراي نگهبان

با اتمام رسيدگي شوراي نگهبان به اليحه بودجه 
١۴٠٠، اين ايرادات در جلس��ه علني روز يكشنبه 
مجلس مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت.  شوراي 
نگهبان بررس��ي اليحه بودجه س��ال ١۴٠٠ را به 
اتمام رس��انده و ايرادات خود به مصوبات مجلس 
را به پارلمان اباغ كرده اس��ت. برهمين اس��اس 
كميسيون تلفيق در جلسه روز شنبه ٢٣ اسفند 
ماه اين ايرادات را بررسي و اصاحات الزم را اعمال 
خواهد كرد ت��ا نمايندگان در جلس��ه علني روز 
يكشنبه مجلس اصاحات الزم را براي رفع ايراد 

شوراي نگهبان اعمال كنند.

تحقق 100 درصدي 
درآمدهاي مالياتي

معاون سازمان مالياتي با اشاره به تحقق 1۰۰درصدي 
درآمدهاي مالياتي سال جاري گفت: دريافت ماليات 
از خانه و خودروهاي لوك��س معطل تصويب آيين 
نامه در دولت است. محمود عليزاده در مورد وضعيت 
تحقق درآمدهاي مالياتي اظهار داش��ت: بر اساس 
آمارها درآمدهاي 1۲ ماهه مالياتي 1۰۰ درصد رقم 
مصوب را محقق شده و بيش از آن خواهد بود. معاون 
فني و حقوقي سازمان امور مالياتي در مورد آيين نامه 
اجرايي اخذ ماليات از خانه هاي لوكس و خودروهاي 
لوكس طبق قانون بودجه سال ۹۹ تصريح كرد: آيين 
نامه اين موضوع خرداد ماه س��ال ۹۹ در كميسيون 
اقتصادي دولت تصويب شد اما هنوز از دولت بيرون 
نيامده است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مصوب 
شود آيا امكان شناسايي و اخذ ماليات از اين موضوعات 
را داريد؟ گفت: بر مبناي ماده ۴۲ قانون ماليات ارزش 
افزوده هر سال سازمان امور مالياتي ارزش هر خودرو 
را به جزييات و سال ساخت اعام مي كند. يك ضريب 
همگين مي دهيم و به ارزش روز ماش��ين مي رسيم. 
عليزاده در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود 3۰۰ 
هزار خودروي وارداتي باالي يك ميليارد تومان داريم 
كه مي توان از آنها ۸ تا 1۰ هزار ميليارد تومان درآمد 
كس��ب كرد، گفت: نمي دانيم بايد قيمت هر خودرو 
تعيين و ارزش گذاري شود و بر اساس آن برآورد ارايه 
داد.  معاون س��ازمان مالياتي در مورد قانون ماليات 
ب��ر خانه هاي خالي ني��ز بيان داش��ت: تدوين آيين 
نامه اصاحي ماده ۵۴ قانون ماليات هاي مس��تقيم 
بر عهده وزارت راه و شهرس��ازي با همكاري وزارت 
اقتصاد است. البته هنوز از ما همكاري نخواستند در 
مجلس، نمايندگان از آنها پرسيدند كه گفته شد در 
حال انجام كارهايي هستيم كه هر موقع نياز شود از 
سازمان مالياتي دعوت مي كنيم. با اين حال سازمان 
مالياتي تمهيدات خود را در اين راستا پيش برده است.

رهبر معظم انقالب در سخناني به مناسبت عيد مبعث از دو هدف دشمن در جنگ نرم پرده برداشتند

دولت بايدن راه ترامپ را مي رود؟

شكستن زنجيره تواصي  و  وارونه نمايي حقايق

پول هاي بلوكه شده ايران زير تيغ تحريم
»اگر ايران به پايبندي به تعهداتش در توافق هسته اي 
بازگردد، امريكا نيز همين كار را خواهد كرد و تا زماني 
كه ايران به پايبندي به توافق بازنگردد، به آزادسازي اين 
پول ها دست پيدا نخواهد كرد و چنين گزارش هايي 

كاما نادرستند.«
اين جديدترين صحبت هايي است كه از سوي آنتوني 
بلينكن – وزير امور خارجه دولت جو بايدن – مطرح 
شده است. او اين صحبت ها را در پاسخ به سوالي درباره 
آخرين وضعيت آزادس��ازي پول هاي اي��ران در كره 
جنوبي مطرح كرده و گامي جديد در مس��ير سنگ 
اندازي هاي امريكا در مس��ير تحريم عليه ايران است. 
او اين اظهارات را در پاسخ به سوال يكي از قانونگذاران 
مطرح كرد كه پرسيده بود آيا گزارش رسانه ها را مبني 
بر اينكه پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي پس از 
رايزني با امريكا به زودي آزاد خواهد شد و ايران به دنبال 
آزادسازي پول هاي بلوكه ش��ده در ژاپن است، تاييد 
مي كند يا نه و وزير امور خارجه امريكا گفته است كه 
امريكا قصد ندارد با آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران 
در بانك هاي كره جنوبي كه تحت تحريم هاي امريكا 
قرار دارند موافقت كند، مگر اينكه ايران به تعهداتش 
در توافق هس��ته اي پايبندي كند. اين صحبت ها در 
حالي مطرح مي شود كه از حضور بايدن در كاخ سفيد 
بيش از ۵۰ روز گذشته و به نظر مي رسد مقامات جديد 
دولت امريكا نيز بيش از آنكه به دنبال عمل به تعهدات 
خود در برجام باشند، به تداوم تحريم ها عاقه دارند. 
بهانه و دستاويز امريكايي ها براي تداوم تحريم ها حتي 
در ميان متحدان قديمي آنها نيز رنگ و لعابي ندارد، 
زيرا همانطور كه اقدام ترامپ در حدود سه سال و نيم 
قبل پذيرفتني نبود، ادعاي امروز كاخ سفيد نيز قابل 
پذيرش نخواهد بود. توافق هسته اي ايران و شش كشور 
قدرتمند حهاني حدود پنج سال پيش و پس از چند 
سال مذاكره مداوم به نتيجه رسيد. اين توافق در دولت 
باراك اوباما نهايي شد و جو بايدن به عنوان معاون وقت 
رييس جمه��ور، در جريان اين توافق قرار داش��ت. بر 

اساس برجام، ايران تعهد كرد كه فعاليت هاي هسته اي 
خود را به مفاد اين توافق محدود كند و در قبال آن، با لغو 
تحريم هاي جهاني، آنچه به دليل تحريم هاي هسته اي 
عليه ايران رخ داده بود، متوقف ش��ود. پس از اجراي 
برجام، روي كاغذ تمام تحريم ها عليه ايران لغو شد و 
راه براي ورود شركت هاي خارجي به ايران باز شد. در 
ماه هاي ابتدايي اجراي برجام، شركت هاي بزرگي مانند 
زيمنس، بويينگ و ايرباس به ايران آمدند و قراردادهايي 
را نيز نهايي كردند. در همان زمان نيز دولت امريكا به 
بهانه مخالفت كنگره و س��نا سنگ اندازي هايي را در 
مس��ير اجراي برجام آغاز كرد و سرانجام با پايان عمر 
دولت اوباما، ترامپ روي كار آمد. رييس جمهور وقت 
امريكا از هر فرصتي، براي مخالفت با برجام استفاده 
كرد و سرانجام در ارديبهشت ۹7 رسما از برجام خارج 
شد و تحريم هاي موس��وم به فشار حداكثري را عليه 

ايران اجرا كرد.
اقدام ترامپ بر خاف تمام موازين بين المللي و تعهدات 
امريكا بود. در شرايطي كه طبق گزارش هاي رسمي 
ايران به تمام تعهدات خ��ود در برجام عمل كرده بود 
و قطعنامه شوراي امنيت س��ازمان ملل از آن برجام 
پشتيباني مي كرد، دولت امريكا به شكلي يك جانبه از 
برجام خارج شد تا تحريم ها عليه ايران كليد بخورد. با 
رسيدن به فصل انتخابات امريكا، جو بايدن به عنوان 
رقيب ترامپ اعام كرد كه اين كش��ور بايد به برجام 
بازگردد و او در صورت رس��يدن به كاخ سفيد در برابر 
اقدام غلط ترامپ خواهد ايستاد اما با وجود آنكه حدود 
ماه از آغاز به كار رس��مي او در كاخ سفيد مي گذرد نه 
تنها نشانه اي از تغييرات عملي ديده نمي شود كه امريكا 

همچنان بر مواضع غلط خود اصرار دارد.

   كشور را بدون تحريم تحويل مي دهيم
دغدغه دولت امريكا در شرايط فعلي نيز از واقعيت ها 
به دور است. در شرايطي كه اين كاخ سفيد بوده كه به 
زير ميز مذاكره زده و عمل به تعهدات خود را متوقف 

كرده، حاال دولت بايدن مي گويد كه اگر بناست برجام 
اجرا شود، ابتدا ايران بايد به تعهدات خود بازگردد. اين 
در حالي است كه ايران حتي پس از خروج امريكا از 
برجام نيز براي چند ماه به تعهدات خود عمل كرد و 
وقتي مشخص شد اروپايي ها نيز بر خاف وعده خود 
آماده اجراي اين توافق نيس��تند به شكل مرحله اي 
عمل به تعهدات خود را كاهش داد. امروز نيز منطق 
ايران مشخص است. همانطور كه رييس جمهور در 
سخنان اخير خود گفته ايران آماده است كه چه در 
تعهدات كل با كل و چه جزء با جزء  به برجام بازگردد 
اما قطعا اين امريكاس��ت كه بايد نخستين گام ها در 

اين مسير بردارد.
در شرايطي كه به نظر مي رسيد پس از چند هفته در 
جا زدن، سرانجام دولت امريكا به شكل غير مستقيم 
عمل به تعهدات خود را آغاز كرده و نخستين نشانه ها 
از آزادش��دن پول بلوكه ش��ده ايران در كشورهاي 
مختلف از جمله كره جنوبي ديده مي ش��د، نه تنها 
امريكا در برابر اين گش��ايش جديد سكوت نكرد كه 
حتي وزير خارجه اين كشور رسما گفته تا زماني كه 
ايران به تعهدات خود بازنگردد، اجازه آزادسازي اين 
منابع را نخواهد داد. با وجود اين س��نگ اندازي ها، 
هنوز دولت روحاني اميدوار است تا در ماه هاي باقي 
مانده از دولت، راهي براي گش��ايش برجامي ايجاد 
ش��ود و صحبت هاي جديد محمود واعظي، رييس 
دفتر رييس جمهور، نيز اين مساله را تاييد مي كند. 
او درب��اره اقدامات دولت براي رفع تحريم ها و با نويد 
زندگي بهتر به مردم براي س��ال 1۴۰۰ اظهار كرد: 
تاش دولت اين اس��ت كه هر چه سريع تر تحريم ها 
برداش��ته ش��ود و دولت را بدون تحري��م به دولت 
بعدي تحويل دهيم و اين براي ما خيلي مهم اس��ت. 
رييس جمهوري همه وقت و تاش خود را براي انجام 
اين كار مي گذارد و وزير خارجه و بقيه همكاران هم 
در حال تاش هس��تند. مهم اين است كه كرامت ما 
حفظ شود و اقداماتمان از موضع قدرت و چيزي باشد 

كه به صراحت مقام معظم رهبري اعام فرمودند.
واعظي با اش��اره به اظهارات برخي افراد غيرمسوول 
درباره مس��ائل مهم تصريح كرد: متاس��فانه برخي 
افراد هيچ مسووليتي ندارند و به طور مرتب مطالبي 
بيان مي كنند كه كار را براي ما مشكل مي كند. بايد 
اجازه دهيم مس��ائل ملي و بس��يار مهم مسير خود 
را كه ش��وراي عالي امنيت ملي اس��ت، پيش برود. 
برخي كه قصد حض��ور در انتخاب��ات را دارند به هر 
دليلي برداش��تن تحريم را به نف��ع خود نمي دانند و 
مي خواهند هميشه بهانه هايي براي حمله به دولت 
داشته باش��ند. برخي ديگر كه مس��ووليت دارند يا 
ندارند هم به شكل ديگري مانع تراشي مي كنند در 
حالي كه يكي از اهداف جدي دولت اين است كه اين 
كار انجام ش��ود. واعظي در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه آيا عدم تعيين تكليف لوايح مرتبط با FATF در 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام مي تواند بهانه اي 
براي برداشته شدن تحريم ها باشد يا نه، اظهار كرد: 
بحث تحريم متفاوت از FATF اس��ت. اما در داخل 
اي��ران برخي اين دو را با هم مرتب��ط مي دانند و اين 
ارتباط از حيث فني نيس��ت بلكه سياسي است. اين 
افراد مي گويند اگر غربي ها مي خواهند حسن نيت 
نشان دهند نمي توانند هم تحريم را بر ما اعمال كنند 
و ه��م در ارتباط FATF با ما هم��كاري كنند و يك 
بحث سياسي را مطرح مي كنند. واعظي خاطرنشان 
كرد: دولت عاقه مند اس��ت هم تحريم برداش��ته 
ش��ود هم با FATF همكاري كند. دولت روحاني تا 
مرداد س��ال آينده بر سر كار خواهد بود اما انتخابات 
رياس��ت جمهوري ايران در خرداد ماه برگزار خواهد 
ش��د و اگر دولت بخواهد فردي كه نزديك به آنها بار 
ديگر به پاستور برس��د، برجام به عنوان اصلي ترين 
ميراث دولتي نقش��ي تعيين كننده خواهد داشت. 
تا انتخابات تنها حدود سه ماه باقي مانده و عملكرد 
دولت بايدن در قبال تحريم ها، نقشي حياتي در طرف 

پيروز انتخابات ايفا خواهد كرد.

در شرايطي كه دولت بايدن تاكيد دارد كه تا زمان بازنگشتن 
ايران به برجام، تحريم ها را ادامه خواهد داد و جز اين راهي 
براي از سرگيري مذاكرات نيست اما به نظر مي رسد ايران 
تاش خ��ود براي افزايش درآمده��اي نفتي خود حتي 
در عصر تحريم را نيز افزايش داده و بازاريابي هاي جديد 
و فروش بيش��تر نفت جزئي از اين برنامه اس��ت. پيش از 
تحريم هاي ترامپ فروش روزانه نفت ايران حتي به ۲.۵ 
ميليون بشكه نفت در روز نيز رسيده بود و چين به عنوان 
يكي از اصلي ترين واردكنندگان نفت يكي از اصلي ترين 
مش��تريان ايران به ش��مار مي رفت. پس از آغ��از دوباره 
تحريم ها، فروش نفت ايران به ش��دت كاهش يافت و بر 
اساس گفته هاي برخي مقامات دولتي اين عدد در برخي 
ماه ها حتي به صفر نيز نزديك شده است. با اين وجود در 
هفته هاي گذشته تعدادي از مقامات ايراني از اين گفتند كه 
به دنبال افزايش فروش نفت در بازارهاي جهاني هستند و 
گشايش هايي نيز در اين حوزه ديده مي شود. با وجود آنكه 

هنوز واردات رس��مي نفت از ايران بر خاف تحريم هاي 
امريكاست اما حاال بلومبرگ پيش بيني كرده كه فروش 
نفت ايران به چين در ماه جاري ميادي افزايشي بسيار 
جدي را تجربه خواهد كرد. بلومبرگ طي گزارشي نوشت: 
پيش بيني مي شود واردات نفت خام چين از ايران در ماه 
مارس به ۸۵۶ هزار بش��كه در روز برسد كه باالترين رقم 
طي دو سال گذشته و 1۲۹ درصد بيشتر از ماه قبل است.

در شرايطي كه همه كشورها خريد نفت از ايران را به خاطر 
تحريم هاي امريكا متوقف كرده اند، پيش بيني مي شود 
واردات نفت چين از ايران در ماه مارس نسبت به ماه فوريه 
بيش از دو برابر افزايش يابد.  صادرات نفت ايران به استان 
شاندونگ چين كه مقر يك چهارم ظرفيت پااليشگاهي اين 
كشور است، در اين ماه به شدت افزايش يافته و باعث متراكم 
شدن بنادر و پر ش��دن منابع ذخيره در اين منطقه شده 
است. قيمت نفت ايران در چين معموالً 3 تا ۵ دالر ارزان تر 
از شاخص نفت برنت فروخته مي شود. طبق پيش بيني 

كوين رايت، يكي از تحليلگران موسس��ه كپلر، واردات 
نفت خام چين از ايران در ماه مارس به ۸۵۶ هزار بشكه در 
روز مي رسد كه باالترين رقم طي دو سال گذشته و 1۲۹ 
درصد بيشتر از ماه قبل است. اين پيش بيني شامل انتقال 
كشتي به كشتي نفت در خاورميانه يا در آب هاي سنگاپور، 
مالزي و اندونزي براي پنهان كردن مبدا آنها مي شود. تهران 
بازاريابي شديدي به راه انداخته و سعي دارد درآمد خود را 
از صادرات نفت افزايش داده و اقتصاد خود را در بحبوحه 
تحريم ها تقويت كند. رابطه تهران و واش��نگتن از زماني 
كه ترامپ به طور يك جانبه از قرارداد اتمي برجام بيرون 
آمد، خراب تر شده است. صادرات رسمي نفت ايران از ۲.۵ 
ميليون بشكه در روز قبل از تحريم هاي امريكا تقريباً به صفر 
رسيده است. ولي اين كشور هنوز هم روزانه ۲ ميليون بشكه 
در روز صادرات دارد. مصرف سوخت چين به سطح قبل از 
بحران كرونا بازگشته ولي طي چند ماه گذشته در بحبوحه  
اوج دوباره كرونا در بخش هايي از اين كشور، كاهش يافته 

است. مصرف سوخت اين كشور در حال حاضر به خاطر 
فعاليت كارخانه اي باال و افزايش ساخت و ساز در اين كشور 
باال رفته است.تخمين زده مي شود نفتكش ها حداقل بايد 
1۲ روز منتظر بمانند تا بار آنها در شاندونگ تخليه شود. 
ذخاير نفتي در بنادر اين استان به باالترين سطح طي يك 
ماه گذشته رسيده است. واردات نفت خام چين در دو ماه 
اول س��ال جديد ميادي تا 11.1 ميليون بشكه در روز 
افزايش يافته كه ۲۰ درصد بيشتر از دسامبر ۲۰۲۰ است.

هرچند در آمارهاي رس��مي خبر تاييد ش��ده اي در اين 
زمينه وجود ندارد اما با كن��ار هم قرار دادن اين تحليل و 
خبرهايي كه در روزهاي گذشته از سوي مسووالن منتشر 
شده بود نش��ان از آن دارد كه ايران بي پرواتر از گذشته به 
دنبال افزايش فروش نفت خود است و با همكاري چين، 
اين موضوع نيز به فشارها بر دولت بايدن اضافه خواهد كرد 
و شانس فروش ۲.3 ميليون بشكه نفت در روز كه در بودجه 

آمده افزايش خواهد يافت.

ركوردشكني نفتي ايران در عصر تحريم
برش



گروه بانك و بيمه | 
رييس كل بانك مركزي در خصوص تامين ارز واردات كشور 
بدون نياز به منابع مسدودي گفت: در خبرها آمده بود كه 
وزير خارجه امريكا گفته است تا ايران به توافق هسته اي 
بازنگردد، منابع ايران در ك��ره را آزاد نمي كنيم. از اول هم 
مش��خص بود دولت كره اراده مستقلي براي حل مشكل 
منابع ارزي ايران ندارد . درخواست مذاكره ازطرف سفير كره 
وتوافق براي پرداخت منابع ايران هم توسط خود كره اي ها 
انجام شد و من در جلسه، از اينكه اجازه الزم را ازامريكايي ها 

گرفتند يا نه ازايشان سوال كردم.
وي اف��زود: بانك مركزي، برنامه خ��ود را براي تأمين 
نيازهاي ارزي كشور، بدون توجه به منابع مسدود شده 
خود در كره جنوبي و ساير كشورها تنظيم كرده است. 
لذا تأمين ارز كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
توسط منابع درجريان بانك مركزي وتأمين ارز ساير 
كاالهاي ضروري و ني��ز مواداوليه واحدهاي توليدي 
از طريق منابع صادرات غير نفتي درسامانه نيما و نيز 
واردات در مقابل صادرات به ص��ورت روان درجريان 
است. وي ادامه داد: از اول سال تا كنون، بانك مركزي 
۱۰ ميليارد دالر ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي، 
نهاده هاي كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي تأمين 
كرده اس��ت و ۲۴ ميليارد دالر ارز صادرات )غير نفت 
خام( نيز از روش هاي مختلف درخدمت واردات كشور 
قرار گرفته اس��ت. وي افزود: از اول بهمن ماه تا كنون 
3.3 ميليارد دالر صرفًا درسامانه نيما تأمين ارز شده 
است و اين عالوه بر تأمين ارز خود بانك مركزي و رقم 
قابل توجه واردات در مقابل صادرات در اين مدت بوده 
است.فقط در روز گذشته عرضه در نيما ۶ برابر معامالت 
بود. ميانگين ن��رخ معامالت ديروز نيز۲۲۵۰۰تومان 

براي هردالر بود.

    تقويت اميدواري به تداوم كاهش قيمت ارز
تدوام روند آهس��ته و آرام كاهش قيم��ت ارز از ابتداي 
اسفندماه، با وجود خبرهاي منفي سياسي و ديپلماتيك 
كه در روزهاي گذش��ته منتش��ر شد، نش��ان مي دهد 
تمهيدات بازارساز براي مديريت بازار موفق بوده است. اين 
شرايط اميدها را براي كاهش قيمت ارز تقويت كرده است.
تدوام بي تفاوتي بازار ارز به تحوالت سياسي در سومين 
هفته از ماه اسفند هم ادامه داشت و اين مساله موجب شد 
در ادامه روند كاهشي بسيار آرامي كه از ابتداي اين ماه آغاز 
شده بود، قيمت دالر به كانال ۲۴ هزار توماني و بهاي يورو 

را نيز به كانال ۲۹ هزار توماني كاهش پيدا كند.
معامالت ارز بازار آزاد در روز ابتدايي هفته اي كه گذشت 
در همان محدوده قيمتي پنجشنبه پيشين كار خود را آغاز 
كرد و دالر با قيمت ۲۵ ه��زار و ۱۰۰ تومان و يورو نيز در 
قيمت 3۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شدند، اما تنها ساعاتي 
بعد از شروع كار بازار، هر دو ارز عمده بين المللي سدهاي 

كانال هاي خود را شكسته و به كانال پايين تر سقوط كردند. 
با وجود اين كاه��ش قابل توجه در روز ابتدايي هفته، در 
روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه نوسانات دالر و يورو روند 
مشخصي نداشت و دالر در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
تا ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افت و خيز نش��ان داد و يورو نيز 
در محدوده ۲۹ هزار تومان تا ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان اين 

نوسانات را تجربه كرد.
روند قيمت گذاري ارز در صرافي هاي بانكي هم در هفته اي 
كه گذشت مسير مشخصي را طي نكرد و به استثناي روز 
يكشنبه كه براي ساعاتي قيمت فروش دالر به كانال ۲3 
هزار توم��ان و يورو نيز به كانال ۲۸ هزار تومان ورود پيدا 
كردند، در ساير روزهاي هفته فروش دالر در محدوده ۲۴ 
هزار و ۲۰۰ تومان تا ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان نوسان داشت. 
اي��ن محدوده براي يورو از ۲۹ ه��زار و ۲۵۰ تومان تا ۲۹ 
هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شد. به اعتقاد تحليلگران بازار ارز، 
تحوالت اين هفته بازار، مشابه هفته پيشين نشان دهنده 
تداوم قرار گرفتن اين بازار در حالت موسوم به استراحت 
اس��ت. به همين دليل در اين هفته نيز شاهد بوديم كه 
تحوالت سياس��ي و خبرهاي منفي در سطح بين الملل 
سرانجام نتوانست انرژي الزم براي بازگشت دالر به كانال 

۲۵ هزار تومان را فراهم سازد.
برآوردهاي صورت گرفته توسط فعاالن بازار ارز حكايت از 
آن دارد كه بازار ارز در روزهاي پاياني سال همچنان روند 
كاهشي را تجربه خواهد كرد. اين كارشناسان معتقدند 
حتي ممكن اس��ت اين روند كاهشي تا حدي ادامه پيدا 
كند كه بهاي دالر كانال ۲۲ هزار توماني را هم تجربه كند. 
البته نسبت به پايدار ماندن قيمت دالر در اين محدوده 
بايد در انتظار اخبار سياسي، به خصوص در موضوع احياي 
برجام و پيوستن ايران به FATF در رزهاي ابتدايي سال 

۱۴۰۰ ماند.
يادداش��ت رييس كل بانك مركزي در اين هفته يكي از 
مهم ترين ش��اخصه هايي است كه كارشناسان بازار را به 

تداوم كاهش قيمت ارز اميدوار كرده اس��ت. همتي در 
اين يادداشت اعالم كرد كه از اول بهمن ماه تاكنون 3.3 
ميليارد دالر صرفًا در س��امانه نيما تأمين ارز شده و اين 
عالوه بر تأمين ارز خود بان��ك مركزي و رقم قابل توجه 
واردات در مقابل صادرات در اين مدت بوده است. همتي 
همچني��ن تاكيد كرد كه در آخري��ن روز معامالتي اين 
هفته )چهارشنبه( ميزان عرضه ارز در سامانه نيما ۶ برابر 

معامالت بوده است.
نشانه ديگري كه از توان بازارساز در مديرت بازار حكايت 
دارد، خبر گشاده دستي بانك مركزي در تخصيص دالر 
با قيمت ۴۲۰۰ اس��ت. بر همين اساس بانك مركزي در 
اين هفته اعالم كرد به جاي ۸ ميليارد دالر توافق ش��ده 
براي تخصيص ارز به كاالهاي اساس��ي ب��ر مبناي دالر 
۴۲۰۰ اين بانك ۱۰ ميليارد دالر تخصيص داده اس��ت. 
يعني دو ميليارد دالر بيش از آنچه در ابتدا توافق شده بود. 
تخصيص اين رقم در شرايط كنوني يك دليل دارد منابع 
ارزي و تصور سياست گذار از آينده متفاوت از ابتداي سال 
است كه تخصيص ارز توافق شده در ابتداي سال ۲۵ درصد 
افزوده است. با توجه به واقعيات فوق، به نظر مي رسد دولت 
و بانك مركزي مطابق با وعده هايي كه در گذشته اعالم 
كرده اند، مصمم هستند تا همچنان روند نزولي را در بازار 
حفظ كنند. به همين دليل در شرايطي كه در اين هفته 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، نسبت به كارشكني 
مسووالن دولت امريكا در روند آزادسازي ارزهاي بلوكه 
شده ايران در بانك هاي كره جنوبي اعتراض شديدي را 
مطرح كرد، اما بازار ارز آرامش خود تداوم بخشيد و روند 

كاهشي خود را ادامه داد.

    تمركز دولت بر بازگشت ارز صادراتي باشد
مرتضي عزتي اقتصاددان مي گويد: آمارهاي رس��مي 
حاكي از صادرات ۶۵ ميليارد دالري است كه اگر بتوانيم 
اين ميزان را به خوبي مديريت و به داخل كشور هدايت 

كنيم، نيازهاي كش��ور نيز برطرف خواهد ش��د.ما در 
تقاضاي واقعي ارز كه مشتق از كاالها و خدمات وارداتي 
باشد مشكالت عمده اي نبايد داشته باشيم و آنچه كه 
بيشتر در كشور افزايش نرخ ارزهاي خارجي را دامن زده 
است، نخس��ت انتظارات تورمي مربوط به ارز است كه 
افزايش نرخ ارزهاي خارجي را به همراه دارد و به صورت 
انتظاري وارد تصميم گيري ها مي ش��ود و تقاضاهاي 

غيرمتعارف با نرخ هاي باالتر ايجاد مي كند. 
 وي اف��زود: دلي��ل دوم اينكه تمام ارزه��اي حاصل از 
صادرات به كش��ور بازنمي گ��ردد. ضمن اينكه عوامل 
ديگري هم مانند خروج س��رمايه يا اس��تفاده از ارز به 
عنوان پس انداز در اين ميان وجود دارد كه اينها هم به 
نوعي تقاضاي زيادي ايجاد مي كند و به تغييرات قيمتي 
دامن مي زند. ممكن است اين تقاضا از مجاري رسمي 
تامين نشود و به ناچار در بازارهاي غيرعادي تر ارزهاي 
گران ت��ري را مي خرند كه موجب مي ش��ود بازارهاي 
حاشيه اي و حتي سياه نرخ ارز را به سمت باال رهبري 
كنند.  اين اقتصاددان معتقد است: به نظر مي رسد اين 
بخش خيلي در سياست گذاري تاثيري نداشته باشند 
چرا كه بازارهاي حاشيه اي تا زماني كه اين فضاي نرخ 

ارز پابرجاست، همچنان وجود دارند. 
عزتي گفت: هرچند بخش انتظاري را هم مي ش��ود با 
برخي سياست گذاري ها كنترل كرد اما آن بخشي كه 
بيشتر مي توان در آن سياست گذاري كرد و شدت عمل 
به خرج داد، بخش ارز حاصل از صادرات است تا بتوانيم 
نيازهاي ارزي را تامين كنيم. وي افزود: درس��ت است 
كه در شرايط عادي صادركننده صاحب ارز خود است 
و اختيار آن را دارد اما در شرايط غيرعادي كه با تحريم 
و مسائل حاشيه اي ديگر روبرو هستيم؛ به نظر مي رسد 
درباره اين ارزهاي حاصل از صادرات بايد سخت گيري 
شود و در مديريت سياست گذاران ارزي كشور قرار بگيرد 
تا به سمت تقاضاي واقعي هدايت شود. در اين صورت 
ارز مورد نياز واردات از اين طريق تامين خواهد ش��د و 
حتي ممكن است در بازارهاي ديگر و استفاده هاي ديگر 
مصرف شود.  وي با بيان اينكه اگر دولت تمركز اصلي را بر 
بازگشت ارز و سياست گذاري اين ارزها بگذارد مي تواند 
موفق تر باشد، تصريح كرد: موضوع FATF هم از چند 
جنبه قابل تامل است؛ نخست اينكه به هر حال تحريم 
هستيم و در اين شرايط شايد همان مسيرهايي كه براي 
دورزدن تحريم مي رويم را ناچار باشيم براي اين بخش 
هم استفاده كنيم و با درصد بااليي از اين مسيرها بتوان 
موان��ع و تحريم هاي FATF را ه��م دور بزنيم اما به هر 
حال FATF يك نهاد خارجي است و اگر تحت تحريم 
آن باشيم يعني تحريم اضافه تري نسبت به تحريم هاي 
كنوني داريم و زماني كه تحريم هاي امريكا لغو ش��ود، 
دچار تحريم ديگري با عنوان FATF هستيم كه شدت 
آن مي تواند نزديك به همين تحريم هاي امريكا باشد. 

يادداشت
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كنار گذاشتن انديشه پوپوليستي 
براي اصالح سياست پولي

محمود جامساز |كارشناس اقتصادي| 
سياست گذاري يك فرآيند سه مرحله ايست. مرحله 
اول به تدوين و تنظيم برنامه اختصاص دارد كه نسبت 
به دو مرحله بعدي از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. 
مرحله دوم تصميم گيري يا تصميم س��ازي است كه 
بر اس��اس مباني تدوين ش��ده برنامه بايد اتخاذ شود. 
پس از اتخاذ تصميمات وارد مرحله اجرايي مي شويم 
كه س��ومين مرحله از فرآيند سياس��ت گذاري است.  
سياست گذاران بايد انديش��ه هاي پوپوليستي را كنار 
بگذارند و جاي خود را به اف��راد جوان و خالق و ميهن 
دوست مجهز به خردورزي و عقالنيت دهند كه اين امر 
مستلزم يك خانه تكاني اساسي و بنيادين ساختاري 
است. به طور كلي سه مرحله از هم منفك هستند يعني 
در امور يكديگر دخالت نمي كنند و هر يك بايد به وظيفه 
خود عمل كنند اما در كشور ما فرايند سياست گذاري 
از اين اصل اساس��ي و مهم تبعيت نمي كند. در واقع نه 
برنامه ريزي بر مبناي اصول علمي انجام مي ش��ود و نه 
سياست گذاران توسلي و توجهي به اصول برنامه دارند. 
از سوي ديگر برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها بر اساس 
تمايالت شخصي و اهداف جناحي تعيين مي شوند و در 
مرحله اجرا هم از فيلتر بروكراسي دولتي مي گذرد و در 
نهايت به علت ضعف هاي ممتد و فساد نهادينه شده در 
بروكراسي از مسير و اهداف اصلي خود خارج مي شود. 
با نگاهي به نتايج فرآيند سياست گذاري در مي يابيم كه 
اهداف مشخص شده متضمن رفاه، آسايش، خوشبختي 
و امنيت روحي و رواني جامعه نيست؛ در حالي كه تمام 
فرآيند سياست گذاري براي تامين امنيت مالي و جاني 
و حفظ حقوق و صيانت از آزادي هاي فردي و اجتماعي 
آحاد مردم است اما متغيرهاي كالن اقتصادي در حال 
حاضر از رشد اقتصادي منفي، نرخ سرمايه گذاري ثابت 
منفي كه حتي استهالك سرمايه را پوشش نمي دهد تا 
نرخ بيكاري و تورم دورقمي مويد اين موضوع نيست. 
عالوه بر اينها بايس��تي ابتدا مفهوم سياست گذاري در 
اذهان و انديش��ه سياست گذار آن كش��ور فهم شود و 
كساني كه داراي انديشه خالق و توسعه گرا هستند در 
ص��در امور قرار گيرند تا منابع و مصالح ملي را بر منافع 
گروه��ي و ايديولوژيكي ارجح بدانن��د. ضمن آنكه در 
سياست گذاري ها نقش مشاركت مردم در حوزه هاي 
مختلف بسيار اهميت دارد. نقش نهادها و سازمان هاي 
مدني و منابع مالي هر يك جايگاه خاص خود را دارد و 
بايد اين موضوع رادرك كنيم كه اجراي هر سياس��ت 
بدون حمايت مردم ممكن نيست. نكته قابل تامل آنكه 
سياس��ت گذاري هاي غلط به تدريج اعتماد عمومي 
را كاه��ش مي دهد و منجر ب��ه فاصله مي��ان مردم و 
حاكميت مي شود. متاسفانه پيچيدگي و كثرت قوانين و 
دستورالعمل هاي ناپايدار كه بيشتر تامين اهداف خاص 
و مقطعي را در هدف دارند اس��باب سردرگمي و بهم 
ريختگي اداره كشور را فراهم مي كند. الزمه حكمراني 
خوب، هماهنگي و همكاري قواي س��ه گانه است كه 
ضمن آنكه از هم منفك هس��تند بايد از قدرت نظارت 
و كنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در يك نهاد يا 
گروه خاصي تجميع نگردد. زيرا قدرت واقعي مردمند و 
بايد از خواست ها و مطالبات مردم تبعيت شود نه آنكه 
اميال صاحبان قدرت بر آنان تحمي��ل گردد و  مباني 
دموكراسي مخدوش شود. دوري از مباني دموكراسي 
به تدريج از استحكام رابطه دولت و ملت كاسته و اعتماد 
كه ارزشمندترين سرمايه اجتماعي است بين آنان فرو 
مي ريزد. متاسفانه گستردگي فساد سيستماتيك نيز 
موضوع را تشديد مي كند. دس��تگاه سياست گذار ما 
بيمار است و نمي تواند آثار مثبت از خود نشان دهد و اين 
بيماري در بدنه اقتصاد، سياست، محيط زيست و فضاي 
فرهنگي و اجتماعي قابل مشاهده است. سياست گذاران 
بايد انديشه هاي پوپوليستي در سياست هاي اقتصادي و 
پولي و واپس گرايي را كنار بگذارند و جاي خود را به افراد 
جوان و پويا و خالق و ميهن دوست مجهز به خردورزي و 
عقالنيت دهند. اين امر مستلزم يك خانه تكاني اساسي 
و بنيادين ساختاري است كه متاسفانه فعال  اراده اي در 

اين امر حياتي قابل رويت نيست.

كسري بودجه نبايد به پايه پولي 
تحميل شود

محمد ربيع زاده كارشناس پولي و بانكي معتقد است 
كه تعريف عملياتي انضباط پولي اين است كه كسري 
نقدي به پايه پولي بانك مركزي تحميل نشود و بانك ها 
مجبور نباش��ند از منابع بانك مركزي برداشت كنند. 
محمد ربيع زاده با بيان اينكه كس��ري بودجه در همه 
كشورها ممكن است به دليل فزوني هزينه ها نسبت به 
درآمدهاي دولت رخ دهد، اظهار كرد: كس��ري بودجه 
بستگي به ش��رايط، منابع، امكانات، قدرت اقتصادي، 
برنامه ريزي و حكمراني خوب و انضباط مالي كشورها 
دارد كه با راهكارهايي هم مي توان آن را جبران كرد. يكي 
از راهكارهاي قديمي جبران كسري بودجه، قرض از ديگر 
كشورها و بانك جهاني است و همچنين برخي موارد در 
داخل است كه به هرحال در ايران نيز با توجه به شرايط 
تحريم و همچنين وابستگي شديد كشور به درآمدهاي 
نفتي اين كسري اتفاق افتاده است و ممكن بود هر دولتي 
با اين شرايط نيز دچار كسري بودجه مي شد.  وي ادامه 
داد: راهكار رفع كسري بودجه كشور، انضباط مالي است 
كه باعث مي شود دولت بتواند اين كسري ناخواسته يا 
خواسته را براي چند سال مديريت كند تا كشور از شرايط 
تحريم خارج شود و از سوي ديگر اقتصاد داخلي خود را 
بر اساس عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي تطبيق دهد.  
اين كارش��ناس پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه انضباط 
مالي به عنوان شعار نيست، تصريح كرد: تعريف عملياتي 
اين مولفه اين است كه كسري نقدي به پايه پولي بانك 
مركزي تحميل نشود و بانك ها مجبور نباشند از منابع 
بانك مركزي برداشت كنند كه به تعبيري به معناي قرمز 

شدن حساب بانك هاست.

خريد 1090 ميليارد تومان
اوراق بدهي دولتي

پيرو اطالعيه روز سه ش��نبه ۱۲ اس��فند ماه ۱3۹۹ در 
خص��وص برگزاري ح��راج اوراق بده��ي دولتي، طي 
برگزاري چهل و يكمين مرحله از اين حراج، يك بانك 
س��فارش  خود را به ارزش ۵.۹ هزار ميلي��ارد ريال در 
سامانه  بازار بين بانكي ثبت كرد. وزارت امور اقتصادي و 
دارايي نيز ضمن پذيرش اين درخواست با فروش ۵.۹ 
هزار ميليارد ريال اوراق اراد77 با نرخ بازده تا سررسيد 
۱۹.7۴ درصد موافقت كرد. معامالت مربوط به فروش 
اين اوراق در روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱3۹۹ توسط 
كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس ثبت 
شد. طي هفته گذش��ته، 3.۵ هزار ميليارد ريال اوراق 
اراد۶۵ با نرخ بازده تا سررسيد ۲۱.۵ درصد و ۱.۵ هزار 
ميليارد ريال اوراق اراد۸۲ با نرخ بازده تا سررسيد ۲۰.۵ 
درصد در بورس فروخته شد. بنابراين در مجموع، ۱۰.۹ 
هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي طي هفته منتهي 
به ۱۹ اسفند ماه ۱3۹۹ توسط سرمايه گذاران حقيقي و 

حقوقي خريداري شد.

سوءاستفاده
از درگاه هاي پرداخت

رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دستگيري يكي از گردانندگان سايتهاي قمار در 
تركيه، ثمره همكاري دستگاه هاي مختلف در زمينه 
مبارزه با قمار و شرط بندي است ولي راه حل كوتاه مدتي 
براي اين مهم است. مجتبي توانگر در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي خبرگزاري تس��نيم با اش��اره به دستگيري 
حاتمي گرداننده مشهور سايت قمار در كشور تركيه 
اظهار داشت: براي مبارزه با هر فسادي از جمله قمار و 
شرط بندي بايستي ريشه ها مورد بررسي و خشكانده 
شود. اگر چه مساله ش��رط بندي و قمار از ساليان دور 
رواج نسبي داشته است اما با ايجاد و گسترش بسترهاي 
جديد نظير استفاده از فضاي مجازي به صورت كمي و 
كيفي رشد فزاينده داشته است. وي اضافه كرد: مرتكبين 
اينگونه جرايم با هدف پنهان نمودن جرم، منشأ و منتفي 
نمودن رديابي وجوه دريافتي با استفاده از حساب هاي 
اج��اره اي و متعدد و با بهره گيري از بس��ترهاي مالي و 
غيرمالي نس��بت به تطهير عوايد حاصل از جرم اقدام 
مي نمايند. توانگر با اش��اره به خألهاي قانوني مبارزه با 
قمار و شرط بندي گفت: برابر ماده 7۰۵ قانون مجازات 
اسالمي، قماربازي با هر وسيله اي ممنوع است و مرتكبان 
آن به يك تا شش ماه حبس يا 7۴ ضربه شالق محكوم 
مي شوند همچنين طبق بند الف ماده يك قانون اصالح 
قانون مبارزه با پول شويي در تعريف جرم آنها قيد شده 
كه »هر رفتاري است كه مطابق ماده )۲( قانون مجازات 
اسالمي مصوب ۱3۹۲/۲/۱ جرم محسوب مي شود« 
لذا امكان بهره گيري از ظرفيت هاي مبارزه با پولشويي 

در مبارزه با پديده قمار نيز وجود دارد.

چالش هاي خدمات 
غيرحضوري بانك ها

معاون بازاريابي و عمليات شركت تجارت الكترونيكي 
با بيان اينكه واقعيت اين اس��ت كه كرونا از بين رفتني 
نيست و از اين پس با جامعه جهاني همراه خواهد بود، 
تاكيد كرد: رخدادهاي تكنولوژيكي كه در حوزه بانكي 
و پرداخت شاهد آن هستيم قبل از كرونا نيز تا حدودي 
وجود داشت، اما اين شرايط كنوني باعث شد تا خدمات 
غيرحضوري در بانك ها شتاب بيشتري بگيرد. خدماتي 
مانند صورتحس��اب خريد ش��ارژ انتقال پ��ول، واريز، 
برداشت و خدمات چك و ... از طريق خدمات از راه دور 
انجام مي شود. فرشيد اردواني در گفت وگو با ايِبنا افزود: 
بانك آينده هم به عنوان يكي از بانك هايي كه هميشه 
در اين زمينه پيشرو بوده است، از طريق خدماتي كه در 
پيشخوان مجازي بانك آينده به مشتريان ارايه مي كند 
در خيلي از اين موارد كماكان پيشگام در تعريف و ارايه 
سرويس هاي نوين غيرحضوري بانكي بوده است. وي با 
اشاره به چالش هايي كه در اين حوزه وجود دارد اظهار 
كرد: يكي از آنها احراز هويت اس��ت كه متاسفانه هنوز 
راهكار منسجمي براي احراز هويت براي همه بانك ها 
در كشور نداريم و هنوز هم در افتتاح حساب براي احراز 
هويت باالخره بايد مشتري به شعبه مراجعه كند و اين 
دقيقا همان موردي اس��ت كه بايد اصالح شود. يكي از 
راهكارهاي اين موضوع اين اس��ت كه از سامانه سجام 
كه احراز هويت را برعهده دارد نيز براي خدمات بانكي 
استفاده كرد. حتي مي توان از سرويس هاي احراز هويت 
بين بانكي هم استفاده كرد كه اگر مشتري در يك بانك 
احراز هويت شد، براي بانك ديگر هم مورد تاييد باشد. 
اين روش تسهيل فرآيندي اس��ت اما روش ديگر اين 
است كه در برنامه هاي مختلف احراز هويت را از طريق 

تكنيك هاي هوشمندسازي عملياتي كنيم.

كنترل داالن نرخ سود بين بانكي 
براي كنترل نقدينگي و تورم

كنترل داالن نرخ س��ود بين بانكي و جلوگيري از رشد 
ترازنامه بانك ها به كنترل نقدينگي و تورم خواهد انجاميد. 
حجت اهلل فرزاني، كارشناس امور اقتصادي تحليل خود 
را از كنترل داالن نرخ سود بين بانكي و جلوگيري از رشد 
ترازنامه بانك ها به عنوان تاكتيكي از بانك مركزي براي 
مهار تورم به ايِبنا چنين بيان كرد: تاكتيك بانك مركزي 
سبب ايجاد اداره عمليات بازار باز و محدوديت گذاشتن بر 
افزايش دارايي ها و مصارف بانك ها نسبت به سپرده قانوني 
يا ظرفيت تعهد بانك در راستاي كنترل حجم نقدينگي و 
كنترل تورم خواهد شد. وي نحوه انجام اين كار را چنين 
توضيح داد: اضافه برداش��ت هاي بي رويه اي كه صورت 
مي گرفت، به تامين مالي در بازار بين بانكي از طريق فرايند 
عمليات بازار باز، تامين اوراق و وثيقه گذاشتن اوراق جهت 
اخذ خط اعتباري تبديل شد. بانك مركزي در رابطه با 
كنترل حجم نقدينگي و به تبع آن تورم مي تواند از اين 
منظر كه رشد نقدينگي را از محل رشد سپرده ها و عامل 

اصلي بانك به كنترل درآيد، ورود پيدا كند.

همتي: دولت كره اراده مستقلي براي حل مشكل منابع ارزي ايران ندارد

واكنش رييس كل بانك مركزي به سخنان وزير خارجه امريكا 

نوسان نرخ دالر در كانال ۲۴هزار تومان 

تامين ارز واردات كشور بدون نياز به منابع مسدودي

سكه در كانال 10 ميليون توماني در جا زد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 

روز جمعه ۲۱ اسفند ۹۹، نرخ دالر در بازار آزاد به ۲۴7۰۰ 
تومان و اونس جهاني طال نيز ۱7۰۴ دالر اعالم شد. عصر 
روز پنج شنبه نيز قيمت سكه طرح جديد ۱۰ ميليون و 7۱۰ 
هزار، طرح قديم ۱۰.۴ ميليون، نيم سكه ۶.3 ميليون، ربع 
سكه ۴ ميليون، سكه گرمي ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار، مظنه 
مثقال ۴ ميليون و ۴۹3 هزار، هر گ��رم طالي ۱۸ عيار ۱ 
ميليون و 37 هزار تومان معامله شد.  در روز چهارشنبه و 
آخرين روز كاري هفته گذشته، قيمت دالر ۲۴ هزار و 7۰۰ 
تومان، قيمت يورو ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان و درهم امارات ۶ 
هزار و 77۰ تومان اعالم شده است. هر دالر روز چهارشنبه 
در صرافي هاي بانكي ۲۴ هزار و ۲۴7 تومان معامله شد. نرخ 
هر يورو نيز به ۲۸ هزار و ۵۸3 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو با افزايش ۲۴۹ توماني نس��بت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري سه شنبه به ۲۸ هزار و ۵۸3 تومان رسيد.قيمت 
خريد ه��ر دالر ۲3 هزار و 7۶7 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز ۲۸ هزار و ۱7 تومان بود. براساس اين گزارش، در سامانه 
نيما در روز معامالتي سه شنبه ، هر يورو به قيمت ۲۸ هزار 
و ۲۴۵ توم��ان و هر دالر ۲۴ ه��زار و ۱۱3 تومان به فروش 
رسيد. همچنين روز گذشته در سامانه سنا، حواله يورو به 
قيمت ۲7 هزار و 7۰۵ تومان معامله و همچنين حواله دالر 
به قيمت ۲3 هزار و ۲۱7 تومان فروخته شد.وقوع تحوالت 
مثبت در عرصه سياست خارجي، افزايش احتمال پذيرش 
FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام و آزادسازي منابع 
ارزي ايران در كره جنوبي و عراق از جمله مهم ترين عوامل 
افت نرخ دالر در روزهاي اخير محسوب مي شود. نرخ خريد 
و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 

روز چند بار تغيير مي كند.

    سكه در كانال 10 ميليون توماني در جا زد
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران روز چهارش��نبه با افزايش ۱۱۰ هزار توماني 
نسبت به روز كاري گذشته، به ارزش ۱۰ ميليون و 
۵۲۰ هزار تومان معامله شد.س��كه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان معامله 
شد.نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه سه ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سكه يك 
گرمي هم دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان قيمت خورد.

در بازار طال نيز نرخ ه��ر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۲3 هزار تومان و ه��ر مثقال طال به چهار 

ميليون و ۴3۲ هزار تومان رسيد.اونس جهاني طال 
نيز يك هزار و 7۱۲ دالر و ۶ سنت فروخته شد.

    افزايش نرخ طال
 قيمت طال و س��كه طرح جديد در روز جاري نس��بت به 
روزكاري قبل با افزايش همراه ش��ده اس��ت؛ س��كه طي 
هفته هاي گذشته از كانال ۱۲ ميليوني عقب نشيني كرده 
و به كانال ۱۱ ميليوني بازگشته است؛ 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.در حالي كه سوددهي اوراق خزانه داري امريكا 
افزايش يافته و تقويت دالر جذابيت سرمايه گذاري در بازار 
طال را كاهش داده است، قيمت فلز زرد پس از جهش روز 
كاري گذشته، ديروز شاهد كاهش بود. قيمت هر اونس طال 
با ۰.۱3 درصد كاهش به ۱7۱3 دالر و ۲۶ سنت رسيد. به 
دنبال كاهش سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا و تضعيف 
نسبي دالر قيمت طال شاهد رشد بيش از ۲ درصدي بود. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه آوريل 
با ۰.37 درصد كاهش به ۱7۱۰ دالر و ۵۰ س��نت رسيد. 
تصويب بسته محرك مالي ۱.۹ تريليون دالري دولت امريكا 
و بسته هاي محرك مالي ارايه شده توسط ساير كشورهاي 
جهان به منظور مقابله با تبعات اقتصادي شيوع ويروس كرونا 
سبب شده تا نگراني ها از افزايش تورم باالتر رود و همين 

مساله به رشد سوددهي اوراق قرضه بينجامد.

    19 ميليارد دالر ارز صادرات اين دو سال  
بالتكليف باقي مانده است 

با توجه به اينكه حدود يك هفته به پايان سال جاري باقي 
مانده است، بانك مركزي هنوز آخرين وضعيت برگشت ارز 
در سال هاي ۱3۹7 تا ۱3۹۹ را اعالم نكرده و رفع تعهدات 

ارزي صادرات اين سال ها نيز هنوز مشخص نشده است. 
به گزارش ايسنا، برگشت ارزهاي صادراتي سال هاي ۱3۹7 
و ۱3۹۸ از دو بعد يكي ميزان ارزهاي رفع تعهد نش��ده و 
اينكه 7۰ نفر از متخلفان ارزي كارتن خواب بوده اند، محل 
اختالف بانك مركزي و اتاق بازرگاني شد تا زماني كه قرار شد 
دادگاهي برگزار و صحت و سقم كارتن خواب بودن متخلفان 
ارزي مشخص شود. اما نه تنها تاكنون از نتيجه اين دادگاه 
خبري نش��ده بلكه خبر جديدي از رفع تعهدات ارزي در 
سال هاي ۱3۹7 و ۱3۹۸ هم منتشر نشده و همچنان ۱۹ 
ميليارد دالر ارز صادرات اين دو سال  بالتكليف باقي مانده 
است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه سال جاري روزهاي 

پاياني خود را سپري مي كند، پيگيري هاي ايسنا از بانك 
مركزي درباره ارزهاي برگش��ته به كشور و رفع تعهدات 
ارزي در اين سال بي پاسخ مانده است. اين در حالي است كه 
سازمان توسعه تجارت ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از ۲۱ فروردين ۱3۹7 ت��ا 3۰ دي ۱3۹۹ را ۴۱.3 ميليارد 
يورو اعالم كرده كه با افزايش ۱.۲ ميليارد يورو نسبت به ماه 
قبل نشان دهنده رشد معادل 3.۱ درصد است. همچنين، 
فعاالن بخش خصوصي معتقدند ك��ه هر چه زودتر براي 
بهبود صادرات بايد دستورالعمل تكميلي و اجرايي مصوبه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در اين زمينه ابالغ شود. با 
اين حساب، درحاليكه رييس كل بانك مركزي در آخرين 
اظه��ارات خود عملكرد صادركنندگان در بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نيما را خوب ارزيابي كرده اما 
رفع تعهدات ارزي در سال هاي ۱3۹7 تا ۱3۹۹ بالتكليف 
باقي مانده است. در حالي كه سوددهي اوراق قرضه دولت 
امريكا تقويت شده و تقويت دالر بر جذابيت طال تاثير منفي 
گذاشته است، قيمت فلز زرد روز جمعه شاهد كاهش بود 
اما همچنان در مس��ير ثبت بيشترين رشد هفتگي طي 
7 هفته اخير باقي ماند. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر 
اونس طال ديروز با ۰.۱۹ درصد كاه��ش به ۱7۱۹ دالر و 
37 سنت رس��يد. قيمت طال روز دوشنبه به پايين ترين 
رقم طي ۹ ماه گذش��ته رسيد، اما كاهش سوددهي اوراق 
قرضه سبب شد تا قيمت طال ترميم شود و در مسير رشد 
هفتگي حدودا يك درصدي قرار گيرد. قيمت فلز زرد در 
معام��الت آتي ديروز  براي تحويل در م��اه آوريل با ۰.3۴ 
درصد كاهش به ۱7۱۶ دالر و ۸۰ سنت رسيد. استفن اينز 
تحليلگر موسسه خدمات مالي آكسي گفت: عامل اصلي 
افت قيمت طال باال رفتن سود اوراق قرضه بوده و هرچند 
سوددهي افزايش بيشتري نداشته، اما مشكل اينجاست 
كه سوددهي پايين تر هم نيامده و اين مانع از افزايش قيمت 
طال مي شود.قيمت طال در حدود ۱7۰۰ دالر باقي خواهد 
ماند... مگر اينكه با افزايش سوددهي اوراق قرضه شاهد افت 
بيشتر قيمت باشيم شاخص سوددهي اوراق قرضه دولت 
امريكا در هفته هاي گذشته رشد داشته و اين سبب افزايش 
هزينه فرصت س��رمايه گذاري در بازار طال شده است. در 
عين حال تقويت ارزش دالر سبب گرانتر شدن طال براي 
خريداراني شده كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند. 
سرمايه گذاران اكنون منتظر نشست هفته آينده فدرال 
رزرو هستند تا ببينند سياست پولي آينده اين كشور در چه 
مسيري قرار مي گيرد. جو بايدن رييس جمهوري امريكا 
روز پنجشنبه بس��ته محرك مالي ۱.۹ تريليون دالري را 

كه به تصويب كنگره رسيده بود امضا كرد و گفت، تالش 
مي كند واكسيناسيون سرعت بگيرد و كشور تا ماه جوالي 

به وضعيت عادي نزديك شود.

    بيت كوين در آستانه ۶0 هزار دالري شدن
بيت كوين در ادام��ه روند صعودي خود در آس��تانه فتح 
كانال ۵7 هزار دالري قرار گرفت.به گزارش سي ان بي سي، 
ش��ركت آرگو بالك چين كه يكي از شركت هاي بزرگ 
استخراج ارزهاي ديجيتالي به شمار مي رود در قراردادي 
كه كمتر نظير آن وجود داش��ته است 3۲۰ هكتار زمين 
در غرب ايالت تگزاس امريكا خريداري كرده كه قرار است 
در آن تجهيزات استخراج ارزهاي ديجيتالي نصب و فعال 
شوند. انتظار مي رود برق مورد نياز فعاليت اين مزرعه عظيم 
چيزي در حدود ۲۰۰ مگاوات باشد كه آن را تبديل به يكي از 
بزرگ ترين مراكز استخراج جهان خواهد كرد. بيت كوين در 
ادامه روند صعودي خود موفق به عبور از تراز ۵۶ هزار دالري 
شد.به گزارش سي ان بي سي، شركت آرگو بالك چين كه 
يكي از شركت هاي بزرگ استخراج ارزهاي ديجيتالي به 
شمار مي رود در قراردادي كه كمتر نظير آن وجود داشته 
اس��ت 3۲۰ هكتار زمين در غرب ايال��ت تگزاس امريكا 
خريداري كرده كه قرار اس��ت در آن تجهيزات استخراج 
ارزهاي ديجيتالي نصب و فعال شوند. انتظار مي رود برق 
مورد نياز فعاليت اين مزرعه عظيم چيزي در حدود ۲۰۰ 
مگاوات باش��د كه آن را تبديل به كي از بزرگ ترين مراكز 

استخراج جهان خواهد كرد. 

    افت دالر پس از انتشار گزارش تورم امريكا
دالر در معامالت جمعه با ۰.۲۸ درصد افزايش نسبت به روز 
گذشته در سطح ۹۱.۶7۲ واحد بسته شد و براي سومين 
روز متوالي صعود كرد. همچنين رسيدن نرخ تورم امريكا به 
قله يكساله، دالر را نزولي كرد. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت با ۰.۱۴ درصد كاهش نسبت به روز گذشته در 
سطح ۹۱.۸3۲ واحد بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با ۰.۱۹ درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.3۹۲ دالر مبادله شد. يورو ۰.۱۵ درصد باال رفت و با ورود 
به كانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۲ دالر رسيد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۰۸ درصد كاهش به ۱۰۸.۴۲۱ 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۲۹۲ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۶.۵۰۶ يوان چين اعالم شد.



گروه بورس|
س��رمایه گذاران بازار سهام در حالی پرونده پرحاشیه 
امسال را می بندند که وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰ 
با ابهامات بسیاری دس��ت به گریبان است. با نزدیک 
شدن به روزهای آخر اس��فند میزان ریسک گریزی 
سرمایه گذاران به اوج خود رسیده به طوری که با وجود 
عوامل تاثیرگذار مثبت بر بازار از جمله افزایش قیمت 
جهانی نفت و رس��یدن آن به ۷۰ دالر و رش��د قیمت 
جهانی کامودیتی ها اقبال چندانی به بازار نمی شود. 
این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسان 
در روزهای آینده بازار با کمترین نوس��ان به کار خود 
پایان می دهد و با روندی متعادل گام خود را برای سال 
۱۴۰۰، منطقی و متعادل برمی دارد. »بازارس��هام در 
سال ۱۴۰۰ چگونه پیش خواهد رفت؟« این پرسشی 
است که بارها از سوی س��رمایه گذاران مطرح شده و 
نگرانی آنها از آینده مبهم این بازار را به رخ می کش��د. 
بورس تهران در س��ال ۹۹ نش��ان داد که نس��بت به 
بازاره��ای موازی بیش��ترین تاثیرپذی��ری از اخبار و 

حواشی منفی را دارد. 
معامله گران در سال جاری بارها با شوک های اقتصادی 
و غیر اقتصادی روبه رو ش��دند؛ این در حالی است که 
تغییر و تحوالت بس��یاری در س��ال ۱۴۰۰ در انتظار 
سهامداران اس��ت. سهامدارانی که بعضا با سرمایه ای 
اندک برای بیش��ترین بازدهی به جرگه بورس بازان 
پیوستند. براس��اس پیش بینی های تحلیلگران بازار 
س��هام وضعیت معامالت در ۱۴۰۰ وارد فاز جدیدی 
می ش��ود و صنایع و ش��رکت های بورسی تحت تاثیر 
متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی، فراز و فرود های 
متفاوتی را تجربه می کند. برخی کارشناسان معتقدند 
تا زمانی که شرکت ها به دلیل محدودیت های تجاری 
نتوانند مراودات شان با شرکای خارجی را انجام دهند، 
نوسانات ش��اخص ادامه پیدا می کند. عدم ثبات نرخ 
دالر نیز یکی از مشکالت شرکت های بورسی محسوب 
می شود اما زمانی که قیمت دالر دائما در حال نوسان 
است صنایع حاضر در بورس نمی توانند با این وضعیت 
خود را وفق بدهند. عدم ثبات نرخ دالر و قوانین بورسی 
وضعیت پرچالش��ی را برای بازار سهام به وجود آورده 
و در ص��ورت تداوم ای��ن رویه ب��ازار را از روند تعادلی 
خارج می کن��د. به اعتقاد فعاالن بورس��ی در صورت 
کاهش تنش های سیاس��ی، صنایع صادرات محور و 
پتروشیمی ها، معدنی ها، خودروسازان و بانکی ها جزو 

گروه های بورسی پیشرو درسال آینده خواهند بود.

    سلب اعتماد سهامداران طی 9 ماه
ایمان اسالمیان، تحلیلگر مدیریت عمومی و توسعه 
درگفتگو با »تعادل« بااشاره به عواملی که باعث ریزش 
بورس شد می گوید: مجموعه ای از اقدامات همگرای 
منفی در ۹ ماهه اخیر، موجب سلب اعتماد سهامداران 

خرد شد و این موضوع منجر به ریسک سیستماتیک 
فراگیر در بازار گردید. یکسری تصمیمات عجیب نظیر 
الزام صندوق های بازده ثابت به خروج از سهام، کاهش 
حد اعتب��اری کارگزاری ها و از همه بدتر ناهماهنگی 
 ETF بخش اقتص��ادی و نفت��ی دولت در واگ��ذاری
پاالیشی موجب ش��د تا سهامدار خرد احساس خطر 
کند. از سوی دیگر انبوه اظهارنظرهای تردیدافکن از 
سوی تریبون های مختلف باعث شد تا اعتماد عمومی 
ش��کاف عمیقی بردارد و تا االن نیز این شکاف ترمیم 
نشده است. متاسفانه اعتماد در همه زمینه ها به سختی 

ایجاد می شود و به راحتی از بین می رود. 
اسالمیان درباره مصوبات شورای عالی بورس توضیح 
می دهد : علیرغم انتقاداتی که به انتصاب فردی خارج 
از بازار سرمایه به ریاست سازمان بورس وارد شد؛ لیکن 
به نظر می رس��د تصمیمات متخ��ذه تاکنون حداقل 
توانسته در برخی اوقات ش��یب نزولی بازار را کاهش 
دهد. اکنون که دامنه نامتقارن از سوی سازمان بورس 
آغاز شده به نظر می رسد اعمال دامنه پویا و می تواند 
جلوی نزول فرسایشی بازار را بگیرد. حذف دامنه ریزش 
و صعود شاخص های ارزنده و کلیت بازار را فرسایشی 
نکرده و روند تعادل بخشی به بازار را سرعت می دهد. 
از سوی دیگر نیز حذف این دامنه می تواند به سقوط ها 
و صعودهای هیجانی منجر ش��ده و بازتابهای شدید 

اجتماعی و امنیتی را به دنبال آورد. به نظر می رس��د 
ش��اید اکنون زمان پرداختن به اتخ��اذ راهبردهایی 
مانند دامنه نوسان پویا باشد. طرحی که شاید اندکی 
نامتعارف باشد اما بتواند باعث گشوده شدن بخشی از 

این کالف سردرگم شود. 
وی درپی��ش بینی وضعی��ت بازار م��ی گوید: به نظر 
نمی ر سد که هیچ یک از تمهیدات اتخاذ شده از سوی 
سازمان بورس و حتی تاثیرات اقتصاد سیاسی بتواند 
تاثیر معناداری بر روند ب��ورس بگذارد. لیکن در روند 
جزیی بس��یاری از سهام بسیار پایین تر از ارزش ذاتی 
خود معامله می شوند و این می تواند  سالی مثبت برای 
بازار مالی در سال ۱۴۰۰ فراهم آورد. لیکن همانطور 
که قبال اشاره شد  روند چندماهه اخیر بورس، رسیدن 
به حد ضرر و شکستن مداوم کف های مقاومتی، موجب 
فرسایش ذهنی فعاالن بازار و ناامیدی آنها به بهبود و 
بازگشت بورس شده اس��ت. با توجه به ورود هیجانی 
تعداد بسیار باالی س��هامداران جدید به بازار؛ به نظر 
می رسد کم کم فضای ترس جایگزین حس ناامیدی 

شده و همین امر می تواند روند نزول را تشدید کند.
این کارش��ناس درخصوص تاثیر مذاک��رات و برجام 
روی بازار سرمایه توضیح می دهد: با توجه به ریسک 
سیستماتیک کنونی؛ به نظر نمی رسد که بهبود محیط 
سیاسی و اقتصادی کشور بتواند تاثیر چندانی روی بازار 

در کوتاه مدت بگذارد. اما در میان مدت و بلدمدت می 
تواند منجر به تعمیق و بهبود روند شاخص های بازار 

سرمایه شود. 
وی ادامه می دهد: بطور کلی بودجه ۱۴۰۰ برمبنای 
هزینه های قطعی و درآمدهای احتمالی تنظیم شده 
اس��ت. در این خصوص دونکته را باید در نظر داشت ؛ 
نخس��ت اینکه کارنامه دولت در سال ۹۹ از این محل 
چندان قابل دفاع نبوده و استقبال چندانی از این اوراق 
نشده اس��ت. لذا در صورت تداوم روند فعلی احتمال 
تحقق فروش اوراق به ویژه  محل تردید بوده و احتماال 
دولت ناگزیر به هدایت بانک ها برای خرید این اوراق 
ش��ود. از س��وی دیگر این اوراق با بازدهی ثابت خود؛ 
می تواند بعنوان رقیب برای بازار سرمایه درنظر گرفته 
شده و بخشی از منابع بورسی را به سمت خود هدایت 
کند که البته با ش��رایط تورمی فعلی و داالن نرخ این 
اوراق و نهایتًا نرخ واقعی منفی آنها؛  به نظر نمی رسد 
تا سال آینده نیز این اوراق بتوانند سهامداران و فعاالن 
بازار سرمایه را وسوسه کنند.  اسالمیان درنهایت می 
گوید: بزرگترین مش��کل فراروی بازار س��رمایه نبود 
تصمیم واحد از س��وی حکمرانی اقتصادی است که 
منجر به تش��ویش و اضطراب در بازار س��رمایه شده 
است. لذا تا زمان یکدستی تصمیمات نمی توان برای 

بازگشت آرامش و اطمینان به بازار دلخوش بود. 
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راه اندازي قرارداد آتي زعفران 
پوشال با سررسيد شهريور۱۴۰۰

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ایران با صدور 
اطالعیه اي از راه اندازي قرارداد آتي زعفران رشته اي با 
سررسید شهریور ماه ۱۴۰۰ خبر داد.براساس اطالعیه 
صادره از سوي بورس كاال، زمان آغاز راه اندازي قرارداد 
آتي زعفران پوشال با سررسید شهریور ماه ۱۴۰۰ در 
روز شنبه ۲۳ اس��فند ماه جاري بوده و تا ۲۳ شهریور 
ماه ۱۴۰۰ قاب��ل معامله خواهد بود.گفتني اس��ت، 
قرارداده��اي آتي در اولی��ن روز معامالتي بدون حد 
نوسان قیمتي، با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه 
در ابتداي جلس��ه معامالتي آغاز و پس از انجام حراج 
تك قیمتي راي ساعت ۳۰: ۱۰ به دوره عادي معامالتي 
و اعمال نوسان قیمت روزانه ادامه مییابند. قیمت پایه 
قرارداد آتي نیز همان قیمت كش��ف ش��ده در حراج 
تك قیمتي خواهد بود كه مبناي حد نوسان روزانه براي 

ادامه معامالت در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

 »پايداري كسب و كار، عملكرد، 
گزارشگري و اطمينان بخشي«

كتاب »پایداري كس��ب و كار در ای��ران، عملكرد، 
گزارش��گري و اطمینان بخش��ي« به قلم پرفسور 
ذبیح اهلل رضایي و سیدمحمود میریزدي به رشته 
تحریر درآمده است.پایداري كسب وكار، توجه قابل 
مالحظه اي را از سوي سیاست گذاران، قانونگذاران، 
سرمایه گذاران و س��ازمان هاي كسب وكار به خود 
جلب كرده است. در محیط كس��ب وكار امروزي، 
شركت هاي سهامي عام با موشكافي هاي روزافزون 
و فشار عمیق از سوي قانونگذاران، تنظیم كنندگان 
قواعد، جامع��ه س��رمایه گذاري و ذي نفعان خود 
براي تمركز ب��ر ابعاد چندگانه اساس��ي عملكرد 
اقتصادي مال��ي، حاكمیت ش��ركتي، اجتماعي، 
اخالق��ي و زیس��ت محیطي خود روبرو هس��تند.

پایداري كس��ب وكار، از حفظ حس��ن ش��هرت و 
طرف داري از حفظ محیط زیست به یك ضرورت 
راهبردي براي یكپارچه شدن در فرهنگ شركتي، 
محیط كسب وكار، برنامه هاي مدیریتي و تصمیمات 
سرمایه گذاري تبدیل شده است. با توجه به این سطح 
پذیرش و مقبولیت پایداري، امروزه س��ازمان هاي 
كسب وكار سراسر جهان با چالش پذیرش راهبردها 
و فعالیت هاي مناسب مدیریتي براي پاسخ گویي 
موثر به مسائل اجتماعي، اخالقي، زیست محیطي 
و حاكمیت ش��ركتي در خلق عملكرد پایدار روبرو 
ش��ده اند. درگذش��ته، س��ازمان هاي كسب وكار، 
عملكرد خ��ود را در زمینه تراكنش هاي اقتصادي 
گزارش مي كردند كه با مرور زمان مش��خص شد 
نتایج مالي ارتباط كمتري با عصر پیشرفت هاي فني 
داشته و حركت به سمت توجه به اثرات اجتماعي و 

زیست محیطي عملیات شركت ها آغاز شد.

۸ ايستگاه معامالتي و ۶۵ مورد 
دسترسي برخط مسدود شد

ش��اه نظري مدیر نظ��ارت بازار با ص��دور اطالعیه اي 
اعالم كرد: در هفته منتهي به ۲۰ اس��فند ماه برخي 
ایستگاه هاي معامالتي و همچنین دسترسي برخط 
تعدادي از سهامداران مسدود و به تعدادي از كارگزاران 
مربوط در هفته جاري تذكر داده شد. به منظور ارتقاي 
سالمت بازار سرمایه و در راس��تاي صیانت از حقوق 
سهامداران و با توجه به ماده ۷دستورالعمل انضباطي 
كارگزاران و ماده ۱۲دس��تورالعمل اجرایي معامالت 
برخط، مدیری��ت نظارت بازار با توج��ه به تأثیر قابل 
مالحظه برخي اقدامات معامله گران بر روند معامالت، 
اقدام به مسدود نمودن ۸ایستگاه معامالتي و ۶۵مورد 
دسترس��ي برخط س��هامداران طي هفته گذشته از 
تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ الي ۱۳۹۹/۱۲/۲۰نموده است 
كه مواردي از جمله ورود س��فارش خریدیا فروش و 
اقدام معامله در سمت دیگر، حذف نامتعارف سفارش، 
س��فارش هاي متعدد كم حج��م و معامله متفاوت با 
جریان بازار از دالیل این اقدامات بوده و در برخي موارد 

نیز به كارگزاران مربوطه تذكر داده شده است.

 بورس هاي جهاني 
روي دور صعودي

آرتور هوگان، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در موسسه 
نشنال سكیوریتیز كورپوریشن گفت: اكنون زمان 
آن رسیده است كه توجه معامله گران و فعاالن بازار 
به شاخص هاي بنیادي جلب شود. اخبار مربوط به 
ویروس امیدواركننده تر از قبل هستند اگرچه هنوز 
تا خالصي از آن فاصله زی��ادي داریم اما مي توانیم 
رد پاي بهب��ود تدریجي در بخش ه��اي مختلف را 
مش��اهده كنیم. با توجه به حضور خوب و نیرومند 
سیاست گذاران پولي، بازارها كمتر نسبت به كافي 
نبودن سیاست هاي پولي و مالي براي حمایت از رشد 
اقتصادي نگران اند. در بورس امریكا و وال استریت همه 
شاخص ها صعودي بودند؛ تا جایي كه هر سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح باال تري از روز قبل خود بسته 
شدند.شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۵۵ 
درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۲ هزار و 
۳۲۵.۳۱ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي۵۰۰« 
با ۰.۸۳ درصد جهش تا سطح ۳۹۰۷.۵۶ واحدي باال 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسي امریكایعني »نزدك 
كامپوزیت« با ۰.۰۸ درصد افزایش در سطح ۱۳ هزار 
و ۹۰.۷۹ واحدي بسته ش��د. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي۱۰۰«بورس لندن 
با ۰.۰۷ درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 
۶۷۲۵.۶۰ واحد بسته ش��د. شاخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با افزایش۰.۷۱ درصدي و 
ایستادن در سطح ۱۴ هزار و ۵۴۰.۲۵ واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك۴۰« بورس پاریس 
با پیشروي۱.۱۱ درصدي در سطح ۵۹۹۰.۲۵ واحد 
بسته ش��د. در مادرید شاخص »ایبكس۳۵« ۰.۳۴ 

درصد باال رفت و به ۸۵۲۵.۲۰ واحد رسید. 

عرضه كاالهاي وارداتي كشاورزي 
در بورس كاال انجام شود

حس��ن رضایي پور كارشناس بازار س��رمایه در 
گفت وگو ب��ا كاال خب��ر گفت: ب��ورس كاال طي 
دو س��ال اخیر اقدام��ات شایس��ته اي در حوزه 
ورود محصوالت كش��اورزي داش��ته و در حوزه 
محصوالت استراتژیكي همچون گندم و برنج نیز 
سیاست گذاران داخلي مي توانند از ظرفیت هاي 
بورس كاالي ایران نهایت بهره را ببرند.رضایي پور 
ادامه داد: در بحث عرضه كاالهاي مهم كشاورزي 
به بورس كاال، متاسفانه آن دسته از كاالهایي كه 
قیمت دولتي دارند و از ارز دولتي استفاده مي كنند 
همواره با اختالف قیمت فاحشي میان نرخ دولتي 
و قیمت بازار روبه رو هس��تیم ك��ه در این زمینه 
بهترین مس��یر براي س��اماندهي بازار و حمایت 
از تولیدكنندگان، عرضه در بورس كاالست.این 
كارگزار قدیمي بازار س��رمایه اظهار داشت: اگر 
سیاس��ت گذار درصدد س��اماندهي بهینه بازار و 
كاهش تصدي گري دولت در این بخش است، باید 
همانند روسیه از ظرفیت بازار شفاف بورس كاال 
بهره ببرد و از این مسیر مقدمات اختصاص حمایت 
و یارانه به بخش واقعي تولید را مهیا كند.رضایي 
پور با تاكید بر این نكته ك��ه در همه جاي دنیا از 
بورس هاي كاالیي به عن��وان ابزاري براي تعادل 
بخش��ي به بخش هاي مختلف اقتص��اد و به طور 
ویژه حوزه كشاورزي استفاده مي شود، گفت: در 
این كشورها آپش��ن هاي مختلفي بر روي كاالها 
در نظر مي گیرند ك��ه هم براي تولیدكننده و هم 
مصرف كننده جذاب است و ثبات قیمتي را فراهم 
مي كند؛ به عنوان مث��ال از طریق ابزارهاي مالي 
بورسي همچون قراردادهاي مشتقه، تولیدات و 
قیمت تمام شده تولیدكنندگان بیمه مي شود كه 
این زیرساخت در بورس كاال نیز فراهم است.این 
فعال بازار سرمایه ادامه داد: در كشور متولي حوزه 
كشاورزي سه وزارتخانه شامل وزارت كشاورزي، 
وزارت صم��ت و وزارت اقتص��اد و دارایي و بانك 
مركزي هستند و بعضا مشاهده مي شود عملیات 
تنظیم بازار به ش��كل منظ��م و هماهنگ انجام 
نمي شود. براي نمونه، سال گذشته و امسال حجم 
زی��ادي ارز دولتي براي تامین كاالهاي اساس��ي 
تخصیص یاف��ت تا كاالها با نرخ ه��اي دولتي در 
اختیار مردم قرار بگیرد اما این اتفاق تاكنون رخ 

نداده است.

  محصوالت وارداتي روي تابلوي بورس 
بروند

وي تصریح كرد: بورس كاال مي تواند به واس��طه 
مطالعات��ي كه انجام داده و زیرس��اخت هایي كه 
تدارك دیده، حلقه واس��طي باش��د و در مبادي 
ورودي گمركي عرض��ه اولی��ه واردكنندگان را 
عه��ده دار ش��ود و از آنج��ا چرخه گ��ردش كاال 
ت��ا محص��ول نهای��ي و رس��اندن آن به دس��ت 
مصرف كننده واقعي به شكلي شفاف و بهینه انجام 
شود. كما اینكه در محصوالت پتروشیمي و فلزي 
شاهد هستیم كاالهایي كه از فیلتر بورس كاال رد 
مي شوند قابل رصد هستند و همه سیاست گذاران 
و ذي نفعان بازار به آمارها و داده هاي بورس كاال 
استناد مي كنند.رضایي پور در پیشنهاد به دولت 
براي اس��تفاده از پتانس��یل ها و ابزارهاي بورس 
كاال در حوزه كش��اوزي اظهار داش��ت: در كشور 
به دلیل سیاس��ت ارزي كه وجود دارد، اختالف 
قیمت بسیار زیادي میان قیمت تضمیني تعیین 
ش��ده از س��وي دولت با نرخ هاي بازار آزاد دیده 
مي شود. براي مثال قیمت تضمیني ذرت حداقل 
تفاوت دو برابري با نرخ هاي موجود در بازار دارد 
و این مساله شامل كاالهاي دیگر هم مي شود. در 
حالي كه دولت مي تواند یارانه اي كه در كاالهاي 
كشاورزي از طریق ارز دولتي مي دهد را به شكلي 
در جه��ت توانمن��دي كش��اورزان در قالب ماده 
۳۳ قانون به��ره وري بخش كش��اورزي یا همان 
سیاست »قیمت تضمیني« از طریق بورس كاال 
در میان كشاورزان توزیع كند تا تولید محصوالت 
كشاورزي توجیه اقتصادي براي كشاورزان داشته 
باش��د. چراكه قیمت نهاده هاي كشاورزي از كود 
گرفته تا سموم تماما آزاد شده است ولي به خاطر 
تخصیص ارز دولتي، كش��اورزان مجبور هستند 
كاالي خ��ود را با نرخ دولتي به فروش برس��انند.

وي خاطرنشان كرد: براساس ماده ۳۳ قانون بهره 
وري بخش كشاورزي كه ظرفیت خوبي است اگر 
بتوان یارانه را مستقیما به تولیدكننده تخصیص 
داد قطعا مش��كلي در تامین كاالها در بازار وجود 
نخواهد داشت. از س��وي دیگر اگر واردكننده را 
موظف كنی��م عرضه اولیه كاالي خود را از طریق 
بورس كاال انج��ام دهد یعني ه��ر آنچه كه ثبت 
س��فارش كرده و براي آن ارز دریاف��ت كرده در 
بورس كاال به ش��كل عرضه اولیه انجام شود، بعد 
از آن ردیابي كاال به واس��طه ساختار بورس كاال و 
نظارت نهادهاي نظارتي در حمل و نقل و انبارهاي 

بورس بسیار ساده خواهد بود.
رضای��ي پور در خاتمه اش��اره اي به حجم واردات 
نهاده ها و كاالهاي گروه یك داشت و گفت: ساالنه 
نزدیك به ۲۰ میلیون تن نهاده هاي كش��اورزي و 
كاالهاي گروه یك و اساس��ي وارد كشور مي شود 
كه اگر مبدا عرضه اولیه این حجم، بورس كاال باشد 
مي تواند اتفاق مهمي را رقم بزند و شاهد وضعیت 
حاضر و بازارهاي زیرزمیني و فروش كاالها در بازار 
آزاد و ایجاد رانت نباش��یم. براساس این گزارش؛ 
روسیه در تصمیمي عالوه بر دو برابر كردن عوارض 
صادرات گندم با هدف متعادل كردن بازار گندم 
داخلي، صادركنندگان روس��ي را مل��زم به ثبت 
قراردادهاي صادراتي خود در بورس مسكو كرده 
است. مس��كو مي گوید با این اقدام تبعات نوسان 
قیمت غالت در بازار جهاني بر بازار داخلي روسیه 

به حداقل خواهد رسید.

»تعادل« درگفت وگو با کارشناس اقتصادی بررسی کرد

مشکل بورس نبود تصمیم واحد از سوی حکمرانی اقتصادی است 

بورس، گزينه مناسب كشف واقعي حامل هاي انرژيكاهش شاخص بورس به علت خروج نقدينگي 
علي صالح آبادي، رییس اس��بق سازمان بورس و اوراق 
بهاداردرگفت وگو با ایرنا به عواملي كه مربوط به بیرون از 
بازار سرمایه بوده اما باعث ایجاد روند صعودي شاخص 
بورس مي ش��ود اش��اره كرد و اف��زود: اتخ��اذ برخي از 
تصمیمات در بیرون از بازار سرمایه مانند قیمت گذاري 
ف��والد و دیگر كااله��ا، عوارض و ممنوعی��ت صادرات 
مي تواند به شدت بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؛ 
بنابراین باید در مورد كاالهای��ي مانند فوالد، خودرو و 
س��نگ آهن كه جزو محصوالت ش��ركت هاي بورسي 
هستند تصمیماتي اتخاذ ش��ود كه در جهت حمایت 
از بازار سرمایه باش��د. صالح آبادي به عواملي كه باعث 
رشد پرشتاب شاخص بورس در چند ماه نخست سال 
شده بود، اشاره كرد و گفت: یكي از عوامل رشد بازار در 
یك سال گذشته ناش��ي از ورود حجم باالي نقدینگي 
به سمت بازار بود، سرمایه گذاران بدون توجه به ارزنده 
بودن یا نبودن سهام اقدام به خرید سهام مي كردند كه 
همین امر باعث مثبت شدن همه سهم ها با یكدیگر در 
بازار شد.رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 
اینكه اكنون دیگر ورود نقدینگي به بازار مانند گذشته 
نیس��ت و حتي میزان خروج نقدینگي بی��ش از ورود 
نقدینگي شده است، اظهار داشت: یكي از دالیل اصلي 
كاهش شاخص بورس در چند ماه اخیر، خروج نقدینگي 
از این بازار بوده اس��ت، نقدینگي فقط در حال خروج از 
بازار سرمایه نیس��ت بلكه شاهد خروج سرمایه از دیگر 
بازارهاي سرمایه گذاري مانند طال، ارز و خودرو هستیم 
كه این امر ناشي از كاهش انتظارات تورمي بوده است.

وي با بیان اینكه بازار در حال حركت به سمت تخصصي 
شدن است، خاطرنشان كرد: اكنون روند بازار سرمایه 
دیگر مانند گذشته نیست و سهامداران فقط به سمت 
سهام ارزنده مي روند، در وضعیت فعلي دیگر فقط تحلیل 
در بازار جواب مي دهد و افرادي كه تجربه سرمایه گذاري 
در ای��ن بازار را ندارند فقط بای��د از طریق صندوق هاي 
سرمایه گذاري سرمایه خود را وارد بازار كنند و به صورت 

مستقیم وارد این بازار نشوند.

  انجام اقدامات تاثيرگذار 
در ايجاد روند صعودي سهام شركت ها

صالح آبادي به اقدامات تاثیرگذار در بهبود روند معامالت 
بورس اش��اره كرد و افزود: براي ایج��اد روند معقول در 
معامالت بورس الزم بود تا اقدام هایي در دستور كار قرار 
گیرد كه نخستین اقدام مربوط به درون بازار سرمایه و 
بقیه اقدامات وابسته به بیرون از بازار است.رییس اسبق 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سلس��له اقداماتي 
كه باید در درون بازار سرمایه صورت گیرد، شفافیت و 
اطالع رساني بیشتر در مورد شركت ها است، در سال هاي 

گذشته شركت ها اقدام به پیش بیني سود مي كردند اما 
مدت ها اجراي آن حذف ش��ده بود، بازار نیازمند اعالم 
پیش بیني سود اس��ت و این موضوع مي تواند به شدت 
در بهب��ود روند بازار تاثیرگذار باش��د.وي با بیان اینكه 
نمي توان اعالم كرد كه پیش بیني ارایه ش��ده از سوي 
شركت ها ١٠٠ درصد محقق مي شود، خاطرنشان كرد: 
مدیران شركت ها بهترین افرادي هستند كه مي توانند 
وضعیت آینده شركت ها را مورد پیش بیني قرار دهند 
زیرا فردي كه در حال اداره شركت است بهتر مي تواند 
نسبت به كارشناس��ان و افرادي كه بیرون از شركت ها 
حضور دارد نسبت به آینده شركت اظهارنظر كند.صالح 
آبادي اظهار داشت: مدیراني كه سود شركت ها را براي 
سال آینده پیش بیني و به بازار اعالم مي كنند به نوعي 
متعهد به پوشش سود مي شوند تا به طور حتم به سود 
اعالم شده دست پیدا كنند.رییس اسبق سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیان اینكه پیش بیني س��ود شركت ها 
به ایجاد ش��فافیت معامالت كمك خواهد بود، افزود: 
شركت هایي كه پیش بیني سود ندارند تالش كمتري را 
نسبت به دیگر شركت ها خواهند داشت و تعهدي نسبت 
به سوددهي سهام شركت ندارند به همین دلیل ممكن 
است این شركت ها سود كمتري را نسبت به شركت هایي 
كه متعهد به سود مشخصي ش��ده اند به دست آورند.

وي خاطرنش��ان كرد: مس��ووالن به دنبال ایجاد رشد 
مصنوعي در بازار نیس��تند؛ بنابراین با پیش بیني سود 
مي توان سهام شركت هاي ارزنده را در بازار پیدا و نسبت 
به آنها س��رمایه گذاري كرد، این موضوع باعث مي شود 
تا س��رمایه گذاران تصمیم گیري درس��تي را نسبت به 

سرمایه گذاري در این بازار داشته باشد.

   فعال كردن مكانيزم سهام خزانه
اقدامي مثبت در بهبود وضعيت بازار

صالح آبادي با بیان اینكه فعال كردن مكانیزم سهام خزانه 
از جمله اقداماتي است كه باعث بهبود روند معامالت بازار 
مي شود، گفت: در قانون پیش بیني شده است كه شركت ها 
مي توانند بخشي از سهام خود را در بازار خریداري كنند؛ با 
توجه به اینكه این اقدام مي تواند با تاثیري مثبت در بازار 
همراه شود؛ بنابراین اجراي آن از سوي همه شركت ها تاثیر 
مثبتي را در بازار مي گذارد.رییس اسبق سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به شركت هایي كه اكنون با موقعیت 
خوبي همراه هستند اما سهام آنها روند نزولي را در پیش 
گرفته است، افزود: در صورتي كه سهام شركت ارزنده باشد 
اما با قیمتي كمتر از قیمت واقعي در بازار در حال معامله باشد 
شركت اجازه پیدا مي كند تا سهام شركت خود را خریداري 
و زماني كه به موقعیت مناسبي دست پیدا كرد دوباره اقدام 

به فروش سهام خود كند.

علي نقوي، مدیرعامل بورس انرژي ایران درگفت وگو 
با ایرنا خروج تدریجي دولت از تصدي گري در تجارت 
فرآورده ه��اي نفتي را نتیجه تاس��یس بورس انرژي 
دانست و افزود: بخش خصوصي فعالیت مناسبي در 
بورس انرژي دارد، این ب��ورس در ۱۷ تیرماه۱۳۹۱ با 
مجوز شوراي عالي بورس تاسیس شد و از ۱۹ اسفند 
همان سال معامالت در این بورس با معامله برق، ذغال 
سنگ و قطران شروع شده است. به گفته نقوي ارزش 
معامالت انجام ش��ده در بورس انرژي ایران از ابتداي 
سال تا ۱۸ اسفند ماه به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده 
است.مدیرعامل بورس انرژي ایران در ادامه با اشاره به 
اینكه در مهرماه امسال ركورد انجام معامالت در بازار 
سرمایه شكسته شد، گفت: امسال شاهد یك عرضه 
دریایي بنزین در رینگ صادرات��ي بودیم كه بیش از 
۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش معامالتي در یك معامله 
داشت و تاكنون در بورس هاي كشور چنین ركوردي 
نداش��تیم.وي با بیان اینكه در هشت سال گذشته پر 
حجم ترین و پر ارزش ترین سال معامالتي بورس انرژي 
در امسال رقم خورده اس��ت، افزود: بنزین، گازوئیل، 
نفتا، گاز مایع و میعانات گازي بیشترین حجم و ارزش 
معامالت را به خود اختص��اص داده اند.نقوي در ادامه 
افزود: اكنون ۷۳ ش��ركت كارگزاري فعال در بورس 
انرژي داریم و تالش زیادي از س��وي كارگزاران براي 

افزایش فعالیت بخش خصوصي صورت گرفته است.

  لزوم كاهش تصدي گري 
در تجارت حامل هاي انرژي

مدیرعامل بورس انرژي در ادامه به انتظاراتي كه از دولت 
براي توسعه بورس انرژي وجود دارد اشاره كرد و افزود: 
بورس انرژي ظرفیت هاي بس��یار خوبي در بخش هاي 
مختلف دارد ك��ه دولت مي تواند از آن اس��تفاده بهینه 
داشته باشد.وي یكي از این موارد را تداوم و استمرار عرضه 
فرآورده ها دانست و افزود: انتظار این است كه دولت طبق 
سیاست هاي ابالغي رهبر معظم انقالب و قوانین و مقررات 
باالدستي مصوب به تدریج از تصدي گري دست بردارد 
و س��هم بخش خصوصي را در تجارت حامل هاي انرژي 
افزایش دهد.نقوي ادامه داد: در سیاس��ت هاي ابالغي 
مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه و قانون 
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي به شفافیت در معامالت و 
خروج از نظام قیمت گذاري و توسعه بورس هاي كاالیي 
و تنوع بخشي به روش هاي فروش نفت تاكید شده است 
و انتظ��ار مي رود كه دولت از ظرفیت بورس انرژي بیش 
از پیش استفاده كند و از شیوه هاي متنوع عرضه كاالها 
در بورس انرژي استفاده كند.از ابتداي سال تاكنون بر اثر 
رقابت انجام شده در عرضه فرآورده ها و محصوالت عرضه 

شده در بورس انرژي بالغ بر ۲۷۷ میلیارد تومان منافع 
بیش از قیمت پایه عرضه شده به عرضه كنندگان منتقل 
شده است و در صورتي كه این عرضه ها مستمر و منظم و با 
شرایط استانداردي تداوم داشته باشد و عرضه كنندگان از 
تجربیات دوسال اخیر به خوبي استفاده كنند، به طور حتم 
شاهد رقابت پذیري باالتر و رشد حجم و ارزش معامالت 
خواهیم بود وي اظهار داشت: همچنین اوراق سلف موازي 
استاندارد نیزیك ابزار خوب دیگر براي تامین مالي است 
كه به نفع دولت و شركت هاي بخش خصوصي صنعت 
نفت و گاز پتروشیمي است كه از این ابزار براي تامین مالي 

پروژه ها استفاده شود.

    ظرفيت باالي صادراتي
مدیرعامل بورس ان��رژي نكته مهم بعدي را ظرفیت 
مناسب صادراتي در بستر قانوني بورس انرژي دانست 
و گفت: در این ح��وزه این ظرفیت ص��ادرات برق به 
كشورهاي منطقه توس��ط نیروگاه بخش خصوصي 
وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود.امیدواریم وزارت 
نیرو در س��ال۱۴۰۰ در خصوص صادرات برق، پیش 
قدم شود و كمك كند تا نیروگاه هاي بخش خصوصي 
و دولتي، صادرات برق را با اس��تفاده از بس��تر قانوني 
بورس انرژي را انجام دهند در واقع هر آنچه بتوانیم این 
زیرساخت ها را در بورس انرژي تقویت كنیم و دولت 
از این بازارها استفاده كند، براي اقتصاد كشور مفید و 

مناسب خواهد بود.
مدیرعامل بورس انرژي به سهام »انرژي« اشاره كرد و 
توضیح داد: سهام بورس انرژي در بورس تهران پذیرفته 
ش��ده و معامله مي ش��ود و به دلیل محدودیت هاي 
اساسنامه اي و وجود گروه هاي مختلف سهامداري در 
تركیب سهامداران، سهام شركت در سه نماد معامالتي 
مجزا، معامله مي شود.همواره از سهامداران درخواست 
كرده ایم در بازار سرمایه طبق اطالعات واقعي معامله 
كنند. همچنین درخواست داریم توجهي به شایعات 
در فضاي مجازي نداشته باشند و به عوامل بنیادي و 
سودآوري شركت توجه كنند.نقوي در خصوص برنامه 
شركت براي افزایش سرمایه نیز عنوان كرد: افزایش 
سرمایه در مجمع سال قبل بورس انرژي تكلیف شد؛ اما 
باید توجه داشت افزایش سرمایه بورس ها از یك فرمول 
خاص ه منظور رعایت كفیت سرمایه تبعیت مي كند.

مدیرعامل بورس انرژي خاطرنش��ان ك��رد: كفایت 
سرمایه به نس��بت میانگین ارزش معامالت سه ساله 
در بازارهاي مختلف و با ضرایب تعیین شده محاسبه 
مي ش��ود كه در این راستا باید كفایت سرمایه امسال 
)س��ال ۹۹( پس از اتمام سال مالي و چنانچه نیاز بود 

مراحل افزایش سرمایه و اجراي آن پیگیري شود.



گروه راه و شهرسازي|
با گاليه وزيرراه و شهرس��ازي از شهرداري تهران مبني بر 
مانع تراشي در مسير احداث مسكن ملي در پايتخت، عمال 
چالش هاي ميان وزارت راه و شهرسازي و مديريت شهري 
تهران طي سال جاري به 3 مورد افزايش يافت. پيش از اين، 
دو نهاد يادشده درباره حذف محدوديت ارتفاع ساخت در 
محله جماران و همچنين احداث آپارتمان هاي ريزمتراژ 
دچار چالش ش��ده بودند. آنگونه كه محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي گفته، شهرداري تهران در اجراي پروژه ها 
مانع تراشي نكند و پاسخگو باشد. به گزارش مهر، محمد 
اسالمي در حاشيه بازديد از روند اجرايي پروژه اقدام ملي 
مسكن تهرانسر با اشاره به شروع ساخت بيش از ۵۰۴ هزار 
واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي مسكن در كشور 
گفت: تحويل واحدهاي در حال س��اخت از سه ماه آينده 
آغاز مي شود. وي با تاكيد براينكه از ارديبهشت سال آينده 
به صورت ماهانه واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن تحويل 
متقاضيان خواهد شد، گفت: قراردادهاي اين طرح ملي 
بسته ش��ده، اما در برخي موارد بايد روند اجراي پروژه ها 

تسهيل شود تا پروژه سرعت بگيرد و مردم زيان نكنند.

     عدم همكاري شهرداري تهران
وزير راه و شهر سازي همچنين با گاليه از عملكرد شهرداري 
ته��ران، گفت: 2۰ هزار واحد طرح اقدام ملي مس��كن در 
تهران اس��ت، اما متأسفانه ش��هرداري تهران هيچگونه 
همكاري براي اجراي پروژه هاي مسكن نمي كند. اسالمي 
داليل شهرداري براي همكاري نكردن با انبوه سازان را غير 
قانوني دانست و گفت: ش��هرداري تهران نبايد در اجراي 
پروژه هايي كه مربوط به مردم است مانع تراشي كند و بايد 
پاسخگو باش��د. وي افزود: وزرات راه و شهر سازي مطابق 
قانون كار مي كند و زمين هاي استفاده شده در طرح اقدام 
ملي مسكن كاربري مسكوني دارند و هيچ دليلي ندارد كه 
شهرداري اجراي طرح هاي ملي مسكن را به تأخير اندازد. 
وزير راه و شهر سازي در عين حال با ابراز خرسندي از تغيير 
شهردار تهرانسر و حل برخي از مشكالت، گفت: ان شاهلل طي 
جلسه اي با شهردار تهران مشكالت ساخت مسكن در تهران 
حل و با فعاليت سه شيفت، بخشي از عقب ماندگي پروژه هاي 
مسكن ملي تهران جبران شود. همزمان با اظهارات اسالمي، 
پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه 
و شهرسازي نيز با اش��اره به اينكه واحدهاي مسكن ملي 
از فروردين ۱۴۰۰ ماهانه 2۰ هزار واحد افتتاح مي ش��ود، 
پيشرفت كلي پروژه هاي مسكن ملي را در حدود 2۵ درصد 
برشمرد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن با يادآوري اين مطلب 
كه اجراي طرح اقدام ملي مسكن توسط دو كارگزار؛ بنياد 
مسكن و ستاد اجرايي فرمان امام )ره(، و دو متولي مستقيم؛ 
شركت عمران شهرهاي جديد و ادارات كل راه و شهرسازي 

انجام مي شود، گفت: هم اكنون عالوه بر افتتاح هاي آبان ماه 
طرح اقدام ملي مسكن، ۹ هزار واحد آماده است كه به فرمان 
رييس جمهوري فروردين ۱۴۰۰ با تكميل واحدهاي ديگر 

به تعداد 2۰ هزار واحد افتتاح خواهد شد.

     چالش محله جماران
ب��ه گزارش »تع��ادل«، چالش اخي��ر مي��ان وزارت راه و 
شهرسازي و شهرداري تهران در تكميل واحدهاي مسكن 
ملي را مي توان سومين چالش ايجاد شده ميان اين دو نهاد 
در س��ال جاري بر ش��مرد. پيش از اين، اين دو نهاد بر سر 
مساله محدوديت ارتفاع ساخت و ساز در محله »جماران« 
در ش��وراي عالي شهرس��ازي به رياست محمد اسالمي، 
وزير راه و شهرسازي به طور آشكار و بر سر مساله ساخت 
آپارتمان هاي ريزمتراژ و اج��اره داري حرفه اي به صورت 
تلويحي دچار چالش شده بودند.  داستان جدال ميان نهاد 
رياست جمهوري و مديريت ش��هري در محله جماران از 
روزهاي آخر خردادماه سال جاري آغاز شد. آنجا كه طبقه 
سوم ساختمان در دست احداث اين نهاد به خواست برخي 
از اعضاي شوراي شهر، توسط ماموران شهرداري منطقه 
يك پايتخت تخريب شد.براساس مصوبات شوراي عالي 
شهرسازي و معماري، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش 
فرهنگي شناخته شده و ساخت و ساز بيش از 2 طبقه در 
اين منطقه ممنوع اس��ت. اين در حالي است كه از ۵ سال 
قبل در باغ عمارتي متعلق به نهاد رياست جمهوري در محله 
جماران، ساخت و ساز صورت گرفته و از همين رو، گروهي از 
اهالي اين محله به دادستاني و شوراي شهر شكايت كرده اند.

پس از اين شكايت، تعدادي از اعضاي شوراي شهر همراه 
محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
اين شورا از كارگاه س��اختماني دولت در جماران بازديد 

كرد و با اصرار آنها، طبقه س��وم از سوي شهرداري منطقه 
يك تخريب شد. اين پروژه حتي پيش از بروز اين مساله، 
مجوز ساخت نداشت، با اين وجود، ساعتي پس از بازديد 
اعضاي ش��وراي شهر، پروانه س��اخت از سوي شهرداري 
منطقه، صادر شد. اگرچه نهاد رياست جمهوري، تملك اين 
ساختمان براي شخص رييس جمهور و همچنين مسكوني 
بودن آن را تكذيب كرد، اما بر اساس اسناد موجود، كاربري 
ملك مسكوني است. مجموعه اين رويدادها سبب شد تا 
دولت پيروز حناچي، دبير سابق شوراي عالي شهرسازي 
و معماري در دولت يازدهم و ش��هردار كنوني تهران را از 
شركت در جلسات هيات دولت منع كند. همزمان دولت، 
طرح لغو مصوبه قانوني محدوديت ارتفاع در محله تاريخي 
جماران را در شوراي عالي شهرسازي پيگيري كرد اما به 
نتيجه نرسيد. جلسه اين ش��ورا ۱3 مرداد ۹۹ به رياست 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي و با حضور لعيا جنيدي، 
معاون حقوقي رييس جمهور، پيروز حناچي، ش��هردار و 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با هدف بررسي 
لغو محدوديت ارتفاعي محله جماران برگزار شد. اما آنگونه 
كه محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران كه از حضور در اين نشست منع شده 
بود، به »تعادل« گفت، »با موضع گيرهاي بسيار منطقي، 
كارشناس��ي و هوش��مندانه اي كه جناب آقاي هاشمي، 
رييس شوراي شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از 
محله قديمي جماران داشته اند و مجموعه نقطه نظراتي 
كه شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي شهر سازي 
داشته اند، آن تصميم ش��تاب زده اي كه قرار بود بر اساس 
آن محدوديت ارتفاعي محله جماران برداش��ته ش��ود، 
خوشبختانه به نتيجه نرسيد و مقرر شد كه در يك فرايند 
كارشناسي و مبتني بر مشاركت مديريت شهري همه ابعاد 

فرهنگي، اجتماعي و هويتي و ساير جهات اين تصميم گيري 
مدنظر قرار گيرد و س��پس گزارش كارشناسي به شوراي 
عالي شهرسازي ارايه شود.« بر اساس اين گزارش، گزارش 
كارشناسي نيز نظر دولت را تامين نكرد و به همين دليل، 
دولت مسيرهاي ديگري را در پيش گرفت كه ناموفق بودند. 

     چالش مسكن 30 متري و اجاره داري
به گزارش »تعادل« اوايل مهر س��ال ۹8 ش��هردار تهران 
طرحي را براي ساخت خانه هاي 3۰ متري به هيات دولت 
ارسال كرده بود كه وزير راه و شهرسازي با آن مخالفت كرد. 
طرحي كه در قالب آن پيروز حناچي با استفاده از ظرفيت 
انبوه سازان و برخي تخفيفات شهرداري به دنبال ساخت 
واحدهاي مسكوني 3۰ متري براي اسكان مردم پايتخت 
بود. اين طرح واكنش هاي متعدد منفي را به دنبال داشت 
و برخي كارشناس��ان از اين طرح شهردار تهران به عنوان 
»قفس« ياد كردند. محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در 
آبان سال گذشته در حاشيه يك همايش اعالم كرد كه هيچ 
برنامه اي براي ساخت واحدهاي مسكوني 3۰ و ۴۰ متري 
در وزارت راه و شهرس��ازي وجود ندارد و از چنين ايده اي 
نيز حمايت نمي كنيم. افزون بر وزير راه و شهرسازي، ساير 
مس��ووالن حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي نسبت به 
طرح پيروز حناچي مخالفت كردند. اين مساله اما به شكل 
ديگري در تابستان سال جاري بروز يافت به گونه اي كه در 
7 مرداد سال جاري با اعالم جزييات طرح مسكن »كوچك 
اندازه« از س��وي وزارت كش��ور وارد فاز تازه اي شد. البته 
تاكنون كه در روزهاي پاياني سال ۹۹ قرار داريم، اين طرح 
در هيات دولت نهايي نشده است. در طرح ارايه شده از سوي 
وزارت كشور آمده است: خانه هاي كوچك اندازه اجاره اي 
حداكثر تا ۵ سال به خانوارهاي مشمول اجاره داده مي شود 
و براي خانه هاي كوچك اندازه فروش��ي نيز در پايان كار 
صادره از سوي شهرداري ها، طرح خانه كوچك اندازه درج 
خواهد شد.خانه هاي كوچك اندازه اجاره اي بايد با وساطت 
موسسات اجاره داري حرفه اي به خانوارهاي مشمول واگذار 
شده و مجوز مربوطه براي تأسيس اين موسسات، مشتركا از 
سوي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها و سازمان همياري 
شهرداري ها و دهياري هاي هر استان صادر مي شود.جالب 
اينكه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
نيز طرح مستقلي در خصوص نحوه اجاره داري حرفه اي 
طراحي كرده كه به گفته محمود محمودزاده معاون مسكن 
و ساختمان اين وزارت، طرح اجاره داري حرفه اي وزارت راه 
در كميسيون اقتصاد دولت به تصويب رسيده است؛ به نظر 
مي رسد طرح وزارت كشور كه به كميسيون زيربنايي دولت 
ارايه شده، موازي كاري و مشابهت هايي با طرح اجاره داري 
وزارت راه و شهرسازي داشته باشد كه همزمان طرح ساخت 

خانه هاي 3۰ متري را در دل خود پنهان كرده است.
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احياي درختان خيابان 
وليعصر)عج( با كاشت 3500 نهال

شهردار تهران در مراسم بهره برداري از فاز چهارم پروژه 
احيا و ساماندهي درختان چنار خيابان وليعصر گفت: 
شهرداري به مناسبت هفته طبيعي، درختان از بين رفته 
اين خيابان را احيا مي كند. به گزارش مهر، پيروز حناچي 
با اشاره به ثبت ملي خيابان وليعصر)عج(، گفت: به زودي 
اين خيابان ثبت جهاني هم خواهد شد. شهرداري تهران 
به مناسبت هفته طبيعي و به رسم سال هاي گذشته، 
درختان از بين رفته خيابان وليعصر)عج( را احيا مي كند. 
ش��هردار تهران با تأكيد بر اينكه خيابان وليعصر )عج( 
خصيصه هاي خيابان كام��ل را دارد، توضيح داد: اين 
خيابان به جهت حفظ نوستالژي و كاربري هاي متنوع 
خصيصه اجراي ضوابط خيابان كامل را دارد. اين اقدام 
جزو برنامه هاي مديريت ش��هري است. بر اساس اين 
گزارش، روز جمعه 22 اسفند ۱3۹۹، مراسم بهره برداري 
از فاز چهارم پروژه احيا و ساماندهي درختان چنار خيابان 
وليعصر)عج( با حضور علي ربيعي، سخنگوي دولت، 
 مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران 
و دو عضو شوراي اسالمي شهر تهران برگزار شد. علي 
ربيعي، سخنگوي دولت نيز در آيين بهره برداري از فاز 
چهارم پروژه احياء و ساماندهي درختان چنار خيابان 
وليعصر )عج(، با اشاره به هفته درختكاري، گفت: درخت 
نماد زيست و آباداني اس��ت. ما نيازمند يك باغباني و 
 درخت داري گسترده هستيم. چرا نمي گويم باغداري؟ 
مفهوم باغداري يعني كسب و كار، اما بطن باغباني به 
نوعي نگهداي و نگهباني است. جامعه امروز بايد باغبان 
يكديگر باشد. شهروندان تهراني بايد به نوعي زيست 
اجتماعي- مهرباني را كنار يكديگر داشته باشند. وي با 
بيان اينكه امروز به همت شهردار تهران فاز چهارم طرح 
ساماندهي درختان خيابان وليعصر اجرا مي شود، افزود: 
همه تهراني ها در خيابان وليعصر )عج( خاطرات فراواني 
دارند. بايد نهال هاي مهرباني، مس��ووليت پذيري و در 
كنار يكديگر بودن در شهر تهران كاشته شود.  تهران بايد 
زيست پذير باشد و بخشي از اين زيست به محيط زيست 
يعني كاشت درخت برمي گردد. مهم تر از اين زيست، 
زيستي است كه در كنار سختي ها و مشكالت، شهروندان 
و مسووالن بايد كنار هم داشته باشند. وي در پايان، تأكيد 
كرد: مديريت آقاي حناچي به ش��هر تهران سرسبزي 
اعطا كرده است و اعتقاد دارم كه ايشان به آرامي در حال 
پيش��برد اهداف به دور از نگاه به هيچ چيز ديگري جز 
تهران، است. آنگونه كه محمد علي مختاري، مديرعامل 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران اعالم كرده 
است، ديروز 3۵۰۰ اصله درخت چنار كهنسال در خيابان 
وليعصر كاشته شده است. به گزارش ايسنا، مختاري روز 
جمعه در آيين بهره ب��رداري از فاز چهارم پروژه احياء و 
ساماندهي درختان چنار خيابان وليعصر)عج( ضمن 
اش��اره به طرح احياي درختان خيابان وليعصر)عج(، 
بيان كرد: طي سال هاي گذش��ته تعدادي از درختان 
اين خيابان به علت س��اخت و سازها، خيابان سازي و... 
تخريب شده بود. از ش��هريور ۱3۹۶ طرح ساماندهي 
درختان وليعصر در دستور كار سازمان قرار گرفت. به 
گفته مختاري؛ خيابان وليعصر)عج( در خاورميانه نمونه 
است و بايد نسبت به ساماندهي و حفظ آن كوشيد.  وي 
با اشاره به استقرار بسياري از مراكز و نهادها در خيابان 
وليعصر )عج(، گفت: از شهريور ۱3۹۶ تاكنون 3۵۰۰ 
اصله درخت چنار كهنسال با بن ۵۰ و قدمت باالي ۱۰ 
تا ۱۵ سال از نهالستان هاي اطراف اصفهان و مشهد به 
وسيله تريلي و به روش روت بال به تهران آورده شده اند. 
اين تعداد درخت در چهار فاز در خيابان وليعصر )عج( 
كاشته شده اند. به گفته مختاري، امسال نيز ۱۵۰۰ اصله 

درخت در اين خيابان كاشته شده است.

افزايش كيفيت زندگي شهروندان 
استراتژي مديريت شهري پنجم

محمد س��االري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
در اين مراسم اظهار كرد: مديريت شهري دوره پنجم 
برخالف همه مشكالت، محدوديت هاي جدي مالي 
و بدهي هاي انباش��ته به ارث رس��يده، تالش كرد كه 
استراتژي خود را به سمت كيفيت زندگي يعني ايجاد 
نشاط و آرامش براي شهروندان ببرد. او با بيان اينكه در 
همين راستا براي حفاظت از درختان گام هاي بسياري 
برداشته شده است، توضيح داد: مصوبه برج-باغ در تهران 
لغو شد و اين اقدام به معني حفظ و صيانت از باقي مانده 
باغات تهران اس��ت. همچنين در مناطق فرس��وده و 
غيربرخوردار شهر تهران، حدود 2۰ باغ مهم تملك شد. 
طرح موضعي صيانت، حفاظت و ساماندهي از مهم ترين 
باغات شهر تهران يعني كن، فرحزاد و سوهانك اجرا شد. 
دراين دوره مديريت شهري، حفظ و صيانت از ۱7۰۰ 
هكتار باغات كن و 2۱۱ هزار هكتار باغات فرحزاد در يك 
فرآيند كارشناسي مصوب شد. اين عضو شوراي اسالمي 
شهر تهران در پايان گفت: چنارهاي خيابان وليعصر )عج( 
براي ثبت ملي و جهاني اين خيابان با هويت، نقش بسيار 

مهمي خواهند داشت.

بورس در آستانه فصلي نو
 بورس خواهد شد و درنهايت اعتماد سرمايه گذاران 
نيز جلب خواهد ش��د. با افزاي��ش ثبات در بورس و 
رشد اطمينان سرمايه گذاران به بورس، سهامداران 
خرد بيش��تري س��رمايه هاي خ��ود را راه��ي بازار 
خواهند ك��رد. تحوالتي كه طي س��ال ۹۹ در بازار 
سرمايه ايجاد شد به دليل اين تصور اشتباه بود كه 
برخي اين پالس را به افكار عمومي ارس��ال كردند 
كه حضور در بازار س��رمايه، مي تواند باعث با سود 
ف��راوان و ناگهاني همراه ش��ود. يعني بس��ياري از 
سرمايه گذاران خرد با اين تصور كه حضور در بازار 
س��رمايه آنها را در كوتاه مدت به س��رعت ثروتمند 
خواهد كرد، سرمايه خود را به بورس منتقل كردند. 
اين روند باعث ش��د تا بورس از يك طرف با جهش 
فزاينده اي روبه رو ش��ود و بعد از اين پرش بلند در 
ادامه با نزولي شدن شاخص ها مواجه شود. طبيعي 
است زماني كه اين افراد آماتور با تكانه هاي صعودي 
و نزولي مواجه شدند، س��رمايه هاي خود را از بازار 
س��رمايه خارج كردند و افت شديد بازار را به وجود 
آوردند. اين درحالي است كه اگر برنامه ريزي هاي 
كلي در بازار س��رمايه به  گونه اي اجرايي شوند كه 
بازار روان و قيمت ها متعادل باشند، حجم معامالت 
افزايش پيدا كند و نقدش��وندگي بيش��تر شود، نه 
شاهد رشد هاي عجيب چند صددرصدي ناگهاني 
خواهيم بود و نه كاهش هاي ناگهاني در ش��اخص 
رخ خواهند داد. رس��يدن به يك چنين ش��رايطي 
نيازمند آن اس��ت كه اجازه داده ش��ود تا بورس در 
بس��تر طبيعي خود حركت و رش��د را تجربه كند و 
دخالت هاي گاه و بي��گاه اين بازار را از روند طبيعي 
خود خارج نكند. در اين مي��ان برخي اظهارنظرها 
درخصوص ارتباط متقابل نزول ش��اخص بورس و 
رش��د اقبال عمومي به رمزارزها مطرح مي شود كه 
به نظرم از عمق كافي برخوردار نيس��تند. معتقدم 
كه هر چند برخي افراد و رسانه ها تالش مي كنند، 
سرنوش��ت اين دو بخش را به هم پيون��د بزنند، اما 
ارتباط معن��اداري مي��ان اين دو حوزه به چش��م 
نمي خورد. تنها موضوعي كه ممكن است در اثر اين 
تقابل رخ دهد، آن اس��ت كه برخي سرمايه گذاران 
بازار س��رمايه، احتماال به دليل اينك��ه برنامه هاي 
كوتاه مدت��ي از حضور در بازار س��رمايه دارند، بعد 
از رش��دي كه رمزارزها پيدا كرده اند، ممكن است 
سرمايه هاي خود را از بورس خارج كرده و به سمت 
خريد رمزارزها حركت كنند و باعث خروج بخشي 
از سرمايه ها از بازار سرمايه شوند. اما عمده فعاالن 
بازار، معموال ذائقه ها و س��اليق متفاوت��ي در بازار 
س��رمايه دارند و كسي كه در بازار س��رمايه برنامه 
بلندمدت داشته باش��د با بروز هر تكانه اي اقدام به 
تغيير راهبردهاي كالنش نمي كند. اما ارتباطي كه 
بازار سرمايه ممكن است با تحوالت انتخاباتي برقرار 
كند، امري اس��ت كه در هر دوره به شكل و شمايل 
مختلف بروز مي كند. به هر حال، فعاالن اقتصادي 
در اين دوره ه��اي تحوالتي به دنبال آن هس��تند 
كه تصويري از احتماالت آينده به دس��ت بياورند. 
اف��راد و جريانات مختلف هر ك��دام در انتخابات با 
رويكردهاي متفاوتي تالش مي كنند تا توجه افكار 
عمومي را به خود جلب كنند. اين تصوير س��ازي ها 
زماني امكان پذير خواهد بود كه مشخص شود چه 
احزاب و چهره هايي با چه الگوها و برنامه هايي قصد 
ورود به انتخابات را دارند. تا پيش از مشخص شدن 
شمايل نامزدهاي انتخاباتي نمي توان دركي از اين 
تحوالت داشت. بايد اجازه داده شود افراد و جريانات 
مختلف الگوهاي اقتصادي و راهبردي خود را ارايه 
كنند، به تبيين برنامه هاي شان بپردازند تا درنهايت 
از دل اين برنامه ريزي هاي ساختاري بتوان تصويري 
از راهبردهايي كه براي ب��ورس تدارك ديده اند به 

دست آورد.

نفت ايران پس از تحريم
نخس��ت آنكه ابتدا تحت تاثير شيوع كرونا و سپس 
كاهش تقاضا براي نفت خام به دليل سياست هاي 
كالن كشورهاي توس��عه يافته، شرايط ديگر مانند 
گذش��ته نخواهد بود. بسياري از كشورهاي توسعه 
يافته به دليل سياست هاي حفظ محيط زيست به 
دنبال اجراي طرح هايي هستند كه مصرف سوخت 
فسيلي را كاهش دهد و از اين رو در آينده نه چندان 
دور احتماال تقاضا براي نفت در بازار كاهش خواهد 

يافت.
از سوي ديگر، در سال دهه هاي گذشته نهادهايي 
مانند اوپك ام��كان تصميم گيري براي بازار نفت و 
جابه جايي قيمت را داشتند اما امروز نه تنها اوپك 
ديگر توان تصميم گي��ري در اين زمينه را ندارد كه 
در سال هاي گذشته كش��ورهايي مانند عربستان 
سعودي و روسيه كه توليد نفت شان چند برابر ايران 
است نيز نتوانسته اند تصميماتي بگيرند كه قيمت 
نفت را افزايش داده يا بازار را كنترل كند. از اين رو ما 
بايد در جريان باشيم كه حتي در صورت كنار رفتن 
تحريم ها نيز ام��كان كاهش قيمت نفت يا به وجود 
آمدن تغييراتي ك��ه مديريت آن از اختيار ما خارج 

است، وجود خواهد داشت.
از اين رو در صورت كاهش تحريم ها، ما بايد تالش 
كنيم كه ابتدا با فعال كردن سياست هاي بازاريابي 
الاقل بخش��ي از بازاري كه در سال هاي گذشته به 
ديگر كش��ورها رس��يده را پس بگيريم و سپس با 
اجراي سياست هاي توسعه محور، حضور خود را در 

اين بازار تضمين كنيم.
يكي از سياس��ت هايي كه مي توان��د در اين حوزه 
در نظر گرفته ش��ود، حضور پرقدرت ايران در بازار 
محصوالت نفتي با توليد محصوالتي با ارزش افزوده 
باالتر اس��ت. اين بازار هم شانس فعاليت و به دست 
آوردن بازارهاي بيشتر را دارد، هم براي اقتصاد ايران 
درآمد و ارزش افزوده جديد به وجود مي آورد و در 
نهايت به توس��عه اقتصاد كشور كمك مي كند. اگر 
اين تغيير سياست رخ دهد، شانس ما براي به دست 
آوردن درآمدهاي نفتي بيشتر مي شود و در غير اين 
صورت حتي با كنار رفت��ن تحريم ها نيز ما باز بايد 

ريسك تغييرات جدي را بپذيريم.
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مانع تراشي در مسير مسكن ملي

سفرهاي اتوبوسي به مقاصد خارجي در نوروز حذف شد

ترفند اتوبوس ها براي فروش ظرفيت كامل صندلي هاي خود
گروه راه و شهرسازي|

در روزهايي كه به نام كرونا، محدوديت س��فر با وس��يله 
نقليه شخصي به شهرهاي قرمز و نارنجي منع مي شود اما 
اجازه سفر با وسايل نقليه عمومي همچون اتوبوس هاي 
بين ش��هري، هواپيم��ا و قطار داده ش��ده اس��ت، برخي 
گزارش هاي ميداني حاكي از تخلف شركت هاي مسافري 
و رانندگان اتوبوس در رعايت پروتكل هاي بهداشتي مبني 
بر سفر با ۵۰ درصد ظرفيت مسافري است. شركت هاي 
متخلف ترفندهاي خاصي را اس��تفاده مي كنند اما يكي 
از اي��ن ترفندها، فروش بليت هر صندلي مجاز اتوبوس به 
دو نفر است. بليتي كه با كد ملي جعلي به دو نفر فروحته 
مي شود و در نهايت دو مسافر مجبور هستند در كنار هم و 
روي دو صندلي به هم چسبيده و بدون فاصله اجتماعي 
سفر خود را انجام دهند. آن گونه كه تسنيم گزارش كرده، 
در حالي مطابق مصوبه س��تاد ملي كرونا فقط بايد بليت 
صندلي هاي كنار پنجره اتوبوس فروخته شود كه برخي 
شركت ها با ترفندي تمام ظرفيت صندلي هاي خود را به 
فروش مي رسانند، آنهم در شرايط سخت شيوع ويروس 
كرونا. خانم باغستان يكي از افرادي است كه بنا به توصيه 
مسووالن دولتي در راستاي مقابله با شيوع ويروس كرونا 
دوشنبه گذشته ۱8 اسفند ۹۹ براي انجام يك سفر ضروري 
از اصفهان به تهران از اتوبوس استفاده كرد. سفري كه در آن 
نه تنها پروتكل هاي ابالغي از ستاد ملي مبارزه با كرونا رعايت 
نشد، بلكه پيگيري هاي بعدي براي برخورد با اين تخلف نيز 
به گفته وي فعال به جايي نرسيده است. او گفته است: ۱۵ 
اسفندماه امسال يعني جمعه هفته قبل براي روز ۱8 اسفند 

بليت اتوبوس شركت همسفر را خريداري كردم. زماني كه 
وارد اتوبوس ش��دم در كمال تعجب شخص ديگري روي 
صندلي بنده نشسته بود كه اتفاقا بليت وي نيز هم شماره 
صندلي من بود! وي ادامه داد: به اين مساله اعتراض كردم 
كه شركت همسفر تاكيد كرد طرح فاصله گذاري لغو شده و 
بايد مسافران كنار يكديگر بنشينند. وي با يادآوري اينكه اين 
موضوع را به اطالع معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي 
رس��اندم، افزود: با پيگيري  هاي فراوان متوجه ش��دم كه 
شركت اتوبوسراني، براي اينكه ۱۰۰ درصد صندلي اتوبوس 
را به فروش برس��اند از كد ملي ۱23۴۵۶78۹۹ استفاده 
مي كند. باغستان در اين باره توضيح داد: در اتوبوسي كه 
بنده بليت صندلي آن را خريداري كرده بودم بايد ۱۶ نفر 
صندلي به فروش مي رسيد، اما شركت اتوبوسراني تمام 2۵ 
صندلي موجود را با استفاده از كد ملي كه وجود خارجي 
ندارد به فروش رسانده است. وي يادآور شد: متاسفانه در 
زمان فروش بليت اتوبوس برخالف ادعاي مسووالن مربوطه 
هيچ احراز هويتي انجام نمي شود و بليت يك صندلي به اسم 
چند نفر صادر مي شود. بنده شخصا ديدم بليت مسافراني 
كه به اس��م خانواده كنار هم نشسته بودندبه اسم يك نفر 
صادر ش��ده و هيچ مشخصاتي از شخص كناري در بليت 
نبود! در واقع چنانچه اتفاقي براي شخصي كه هيچ هويتي 
ندارد بيفتد، كس��ي پاسخگو نيست و در صورت فوت نيز 
نيمه هيچ تعهدي ندارد. وي بيان كرد: پيگير هاي فراواني 
براي جلوگيري از بروز اين اتفاق انجام داده ام اما متاسفانه 
فعال به جايي نرسيده اس��ت. با پيگيري معاون وزير راه و 
شهرسازي مدير شركت مسافربري نيز با بنده تماس گرفت 

اما حرف هاي بي ربطي را مطرح كرد. وي با ارايه بليت خود 
و مسافري كه هر دو يك صندلي را خريداري كرده بودند، 
گفت: از وزارت راه و شهرسازي، سازمان راهداري و نهادهاي 
نظارتي خواهش مي كنم با توجه به خطر كرونا به خصوص 
نوع انگليسي آن با شركت هاي مسافربري متخلف برخورد 

كرده و با آنها مماشات نكنند.

     حذف سفرهاي خارجي
احمدرضا عامري، رييس اتحاديه كش��وري شركت هاي 
تعاون��ي حمل و نقل مس��افر با بيان اينكه تم��ام ناوگان 
حمل و نقل عمومي جاده اي براي انجام سفرهاي نوروزي 
آماده باش هس��تند، اظه��ار كرد: نوروز امس��ال متفاوت 
از س��ال هاي گذشته است و در ش��رايط برگزاري سفرها 
ابهاماتي وج��ود دارد اما تمام ناوگان اعم از اتوبوس، ميني 
بوس و س��واري كرايه براي پاسخ به تقاضاي مسافران در 
حالت آماده باش هستند. وي در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به 
احتمال ممنوعيت جابه جايي مسافر با حمل و نقل عومي 
جاده اي بين شهرهاي قرمز و نارنجي گفت: تا به امروز هيچ 
ممنوعيتي براي تردد به شهرهاي مختلف با انواع رنگ ها به 
ما اعالم نكرده اند و پيش فروش بليت به همه شهرها انجام 
شده اس��ت. رييس اتحاديه كشوري شركت هاي تعاوني 
حمل و نقل مسافر تاكيد كرد: تا به امروز منع فروش بليت 
براي يك شهر يا استان خاصي را اطالع نداده اند و به محض 
اينكه سفر به شهري ممنوع اعالم شود بليت ها مسترد و 
جابه جايي مسافر به آن نقطه لغو مي شود. عامري همچنين 
از حذف س��فرهاي زميني با حمل و نقل عمومي زميني 

به كشورهاي خارجي خبر داد و گفت: سال هاي گذشته 
براي ايام نوروز بليت اتوبوس به مقاصد گرجستان، تركيه، 
ارمنستان، افغانستان، عراق و آذربايجان به فروش مي رفت 
اما امسال سفر جاده اي به مقاصد خارجي نداريم. وي درباره 
الزام رعايت فاصله گذاري اجتماعي در تمام ناوگان جاده اي 
اظهار كرد: تمام ناوگان طبق دستورالعمل ستاد ملي مبارزه 
با كرونا بايد ۵۰ درصد ظرفيت خود مسافر پذيرش كنند و 
ما به رانندگان تاكيد كرده ايم كه اين پروتكل ها را به اجرا 
برسانند و اساسا در ترمينال ها بيش از ظرفيت ۵۰ درصد 
بليت فروشي انجام نمي ش��ود. رييس اتحاديه كشوري 
شركت هاي تعاوني حمل و نقل مسافر افزود: اگر مسافران 
شاهد عدم اجراي اين پروتكل ها بودند مي توانند اين تخلف 
را به مرجع مربوطه گزارش دهند. عامري همچنين درباره 
افزايش نرخ بليت اتوبوس در ايام نوروز اظهار كرد: اوال كه 
نرخ گذاري بليت اتوبوس هنوز از دولت خارج نشده است و 
اينكه گفته مي شود نرخ گذاري در شوراي عالي ترابري انجام 
مي شود و ديگر در اختيار دولت نيست، اظهارنظر درستي 
نيست چراكه شوراي عالي ترابري هم در اختيار دولت است. 
وي ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم كه عالوه بر برگشت 
يكسر خالي اتوبوس ها در ايام نوروز امسال به دليل رعايت 
پروتكل ها فقط  براي ۵۰ درصد ظرفيت ناوگان بليت فروشي 
مي شود و بايد در نرخ گذاري بليت تمام اين موضوعات در 
نظر گرفته شود. رييس اتحاديه كشوري شركت هاي تعاوني 
حمل و نقل مسافر ادامه داد: طبق گزارش آناليز قيمت ها كه 
توسط دولت تهيه شده در حال حاضر قيمت بليت اتوبوس 

يك چهارم نرخ واقعي آن است.  

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013022119مورخ 1399.11.25هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...علی اکبر احسانی ...فرزند....ولی اله....نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مس�احت .....269.80 متر مربع که مقدار 36 سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد به شماره پالک ...61....فرعی از ....6.... اصلی واقع در ...قریه سنگتاب ...بخش...

یک ...خریداری از آقای /خانم...وحید احسانی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19910340

تاریخ انتشار نوبت اول.1399.12.09تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.23

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری

 نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013014922مورخ 1399.09.06هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم.. احمد قاسمی نراقی....فرزند....سلطانعلی....نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....314.80متر مربع به شماره پالک ...666....فرعی 
از ....47.... اصلی واقع در ...قریه عبداله آب�اد ...بخش...یک ...خریداری از آقای /خانم...حمید 
رضا اکبری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909911
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 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مصوب 
1390.09.20و براب�ر رای ش�ماره139960310013019954مورخ 1399.11.08هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...محمد رض�ا ابراهیمی وایقان...فرزند....عزت اله....نس�بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مس�احت .....340.52 متر مربع که مقدار 120 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...159....فرعی از ....14.... اصلی واقع در ...قریه سعادت 
آباد ...بخش...یک ...خریداری شده از آقای /خانم...محمدرضا ایمانی مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیین نام�ه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/

کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909944
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 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری
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بيت كوين بار ديگر به سمت اوج قيمت هاي تازه اي 
م��ي رود. همزمان با ش��كل گيري حمايت در ناحيه 
۵۰,۰۰۰ دالر و عبور قيم��ت بيت كوين از مقاومت 
۵۴,۴۰۰ دالر، كارشناس��ان معتقدن��د ك��ه قيمت 
بيت كوين مي تواند تا ۷۰,۰۰۰ دالر هم اوج بگيرد. اين 
در حالي است كه تصميم فدرال رزرو، بانك مركزي 
امريكا، اين هفته بايد اعالم شود و درصورت افزايش 
دوباره نرخ بهره اوراق قرضه ش��ايد بازار رمزارز ها بار 
ديگر متضرر ش��ود، هرچند كارشناس��ان معتقدند 
انتظار نمي رود كه قيمت بيت كوين به زير ۴۷ هزار 
دالر سقوط كند. طبق گفته تحليلگران، اوج گيري 
دوباره بيت كوي��ن راه را براي اوج قيمت هاي تازه اي 
ب��از مي كند. قيمت بيت كوين در روزهاي گذش��ته 
توانست از س��د مقاومت ۵۲,۰۰۰ دالري بگذرد. در 
حال حاضر پادشاه ارزهاي ديجيتال در حال تثبيت 
قيمت خود در كانال بين ۵۰,۰۰۰ تا ۵۴,۵۰۰ دالر 
اس��ت. تحليل گران مي گويند ناحيه ۵۲,۰۰۰ دالر 
براي تعيين روند صعودي آينده بيت كوين اهميت 
زيادي دارد. روزهاي ش��نبه و يك ش��نبه گذشته، 
قيمت بيت كوين افزايش قابل توجه ۸ درصدي را ثبت 
كرد. با آغاز هفته جاري ميالدي، همچنان محدوده 
۵۰,۰۰۰ دالر به عنوان يك حمايت قدرتمند عمل 
كرد. اين در حالي بود كه پيش تر حمايت ۴۷,۰۰۰ 
دالري ه��م به عنوان يك��ي از مهم ترين و قوي ترين 
حمايت هاي قيمت بيت كوين عمل كرده بود. هولگر 
شاپيتز، معامله گر و مفس��ر بازار ارزهاي ديجيتال، 
خطاب ب��ه دنبال كنندگان خود در توييتر نوش��ت: 
»گلدمن س��اكس مي گويد عالقه س��رمايه گذاران 
نه��ادي به بيت كوين باعث ش��ده اس��ت ك��ه روند 
فعلي با روند س��ال ۲۰۱۷ كه ناش��ي از فعاليت هاي 
سرمايه گذاران خرد بود، متفاوت باشد. بيشتر تقاضا 
از جانب سرمايه گذاران نهادي حول ترس در ارتباط 
با كاهش ارزش دارايي ها مي چرخد.« گلدمن ساكس 
در گزارش خود عنوان كرد كه ۴۰ درصد مش��تريان 

آنها به ارزهاي ديجيتال دسترسي دارند.

بيتكوين پيشبينيآشفتگيقيمتوصعود
از س��وي ديگر بيت كوين در روز هاي اخير در مقابل 
دالر امريكا مقاومت نش��ان داده اس��ت. متيو ديب، 
مدير ارشد اجرايي و هم بنيان گذار صندوق سرمايه 
Stack Funds در مصاحبه با وب سايت كوين دسك 
گفت: »درحالي كه بسياري نگران توان دالر امريكا 
و بازار متالط��م اقتصاد كالن بودن��د، بيت كوين به 
روند افزايش قيمت خ��ود ادامه داد. ما باور داريم كه 
رابطه  بي خطر اين دو بازار به تدريج نمايان مي شود 
و رمزارز مي تواند به اوج قيمت هاي تازه اي برس��د.« 
ش��اخص دالر كه ارزش اين پول را در مقابل ارز هاي 
بزرگ نشان مي دهد هفته گذشته به دنبال افزايش 
بهره اوراق خزانه داري امريكا ۲۱,۱ درصد باال رفت 
و بس��ياري براي فرار از ضرر در بازار سهام به آن پناه 
بردند. با اين حال و با اينك��ه صعود دالر بزرگ ترين 
افزايش ارزش اين راز از ماه اكتبر محسوب مي شود، 
بيت كوين نيز در همين دوره ۱۲ درصد رشد قيمت 
داش��ت و س��رمايه بازار بارديگر به بيش از يك هزار 
ميليارد دالر رسيده اس��ت. صعود قيمت به باالتر از 
سطح مقاومت ۵۲ هزار و ۶۶۶ دالر باعث شده تا اوج 
قيمت ۵۸ هزار و ۳۳۲ كه در ۲۲ فوريه به دست آمد 
بار ديگر دست يافتني به نظر برسد. پتريك هيوسر 
 Crypto Finance AG مسوول معامالت در شركت
در سوييس مي گويد: »نشانه هاي مثبت ديگري نيز 
در نم��ودار تكنيكال وجود دارد« به گفته هيوس��ر، 
بازار بيت كوين در هفته هاي گذشته شاهد تغييرات 
س��اختاري مثبتي بوده است كه راه را براي حركتي 

پايدار تر به سمت اوج قيمت هاي جديد باز مي كند. 
مقدار بيت كوين نگهداري شده در صرافي ها يك روند 
نزولي را در هفته گذش��ته در پيش گرفته و ۳۵ هزار 
و ۲۰۰ بيت كوين از صرافي ها خارج ش��ده اس��ت. از 
آنجايي كه تصميم فدرال رزرو، بانك مركزي امريكا، 
اين هفته بايد اعالم ش��ود، پيش بيني يك آشفتگي 
قيمت وجود دارد و اين احتمال نيز هست كه قيمت 
بيت كوي��ن به بيش از ۶۰ ه��زار دالر صعود كند. در 
جلسه سياست فدرال رزرو در ۱۷-۱۶ مارس جرومي 
پاول رياست اين نهاد قرار است جبهه گيري خود را 
مشخص كند. با اين حال معامله گران در انتظار نظرات 
او درمورد بازده اوراق قرضه هستند. پاول به تازگي از 
اظهار نگراني درمورد افزايش آشفتگي در بازار اوراق 
قرضه خودداري كرد. اما افزايش نامعتبر بهره ممكن 
است او را مجبور به اقدام كند. با اينكه هيوسر نگران 
است كه در حال حاضر سفارشات فروش بيت كوين 
افزايش يافته اما مصمم اس��ت كه اين پيش��نهادات 
فروش جذب ي��ك جريان ورودي قدرتمند خواهند 
شد. هيوسر مي گويد: »ما قبال هم اين روند را ديده ايم 
و خريد مداوم در بازار امكان افزايش قيمت را فراهم 
كرده است.« درصورت افزايش دوباره نرخ بهره اوراق 
قرضه شايد بازار رمزارز ها بار ديگر متضرر شود با اين 
حال انتظار نمي رود كه قيمت بيت كوين به زير ۴۷ 

هزار دالر سقوط كند.

هدف۷۰,۰۰۰دالريهمدرپيشاست؟
روز دوش��نبه و پس از اعالم خب��ر خريد بيت كوين 
توس��ط يك��ي از ش��ركت هاي متعل��ق ب��ه يكي از 
ثروتمندترين شهروندان نروژ، دورنماي بيت كوين 
صعودي تر شد. شل اينگه روكه، رييس شركت آكر، 
در نامه اي به سهام داران شركتش نوشت: »بيت كوين 
را مي توان تأييد كرد، به بخش هاي كوچك تر تبديل 
كرد، واحدهاي كوچك ترش را با يكديگر تلفيق كرد، 
ذخيره كرد و به ص��ورت مجازي و بدون هزينه آن را 
منتقل كرد. طراح��ي بيت كوين آن را به يك دارايي 
ديجيتال كمياب عالي بدل كرده اس��ت. تنها كاري 
كه براي اجراي بيت كوين بايد انجام داد، مهياكردن 
ارزان ترين برق در جهان اس��ت. نيروي برق امنيت 

ش��بكه را تأمين مي كند. الزم نيست به هيچ طرفي 
اعتماد شود و س��الحي هم براي حفاظت از آن الزم 
نيست. بيت كوين براي من يعني پيشرفت.« دوشنبه 
سرمايه گذاران بيت كوين شاهد يك سيگنال صعودي 
در ب��ازار بودند. پيش ت��ر و در جهش م��اه فوريه به 
اوج تاريخي ۵۸,۳۰۰ دالر هم ش��اهد ايجاد چنين 
س��يگنالي بوديم. فيل بي فيل بي، تحليل گر مطرح 
بازار بيت كوين، در كانال تلگرامي خود با اش��اره به 
هدف ۷۰,۰۰۰ دالري )و بيشتر( قيمت بيت كوين، 
رسيدن به اين محدوده را »نداي سرنوشت« خواند. 
او در تحلي��ل خود از س��طوح اصالح��ي فيبوناچي 

استفاده كرده بود.

بانكمركزيوسازمانبورس
بهحوزهرمزارزهاواردشوند

از س��وي ديگر، جنجال درباره ورود م��ردم به بازار 
رمزارزه��ا در اي��ران، ادامه دارد. فع��االن اين حوزه 
برخالف مس��ووالن بورس��ي و نمايندگان مجلس 
معتقدن��د قانون گذاري ه��اي انحص��اري منجر به 
غيرقانوني ش��دن فرآيند هاي خري��د و فروش اين 
حوزه مي ش��ود و حتي معتقدند ميزان س��رمايه اي 
كه به حوزه رمزارزها وارد ش��ده، كمتر از نقدينگي 
خارج شده از بورس اس��ت. با وجود اين، تالش براي 
ساماندهي اين حوزه از س��وي قانون گذار همچنان 
پا بر جاس��ت. مجتبي توانگر، رييس كميته اقتصاد 
ديجيتال مجلس، در مصاحبه اخيرش ضمن با تأكيد 
بر تمايل م��ردم براي ورود به بازار رمزارزها به عنوان 
راهي براي جبران »ناكامي ها« در بازار بورس، از بانك 
مركزي و سازمان بورس خواست تا هر چه سريع تر در 
ارتباط با ارزهاي ديجيتال اقدامي انجام دهند. مجتبي 
توانگر با اشاره به افزايش تمايل برخي اقشار مردم به 
معامله رمزارزها گفت: »قوانين داخلي در اين زمينه 
بايد تدوين ش��ود و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي 
متناسب هم به دنبال آن تصويب شود. قطعًا نمي توان 
بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعاليت در اين 
زمينه، انتظار رفتار مس��ووالنه از فعاالن اين حوزه و 
مردم داش��ت، چرا كه برخي از آنها كه عالقه مند به 
فعاليت قانون مند هس��تند، هم اكنون مطالبه دارند 

كه چارچوب ه��اي فعاليت را اع��الم كنيد. در همه 
حوزه هاي اقتصادي هم همين گونه است و ابهام در 
مقررات و بي عملي سياست گذار و رگوالتور، باعث از 
دست رفتن فرصت فعاليت بخش خصوصي در كنار 
ايج��اد پرونده هاي متعدد قضايي مي كند كه با هيچ 

معياري براي كشور مطلوب نيست.« 
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س ادامه داد: 
»خأل قانوني هم مي تواند باعث گسترش فعاليت هاي 
اغواگرايانه برخي افراد ناسالم ناشي از اين خأل قانوني 
ش��ود و برخي مردم فريب اين موضوع را بخورند. در 
اين ش��رايط هم نمي توان فعاالن مسووليت پذير و 
درست كار و توانمند را از كاله برداران تشخيص داد و 
هم مدعيان متعدد از بين مردم ايجاد خواهد شد كه 
خواهند گفت اگر منعي يا مقرراتي وجود داشت ما در 
اين حوزه متضرر نمي شديم. خأل مقرراتي مي تواند با 
افزايش قابل مالحظه ريسك فعاليت، شدت برنده يا 
بازنده بودن را باال ببرد و فضاي كس��ب و كار را شبيه 
به يك فضاي مبه��م و غبارآلود كند كه قطعا به نفع 
افراد ناسالم خواهد بود. در اين فضا امنيت اقتصاد به 
خطر مي افتد و بالتكليفي مردم هم باعث تش��ديد 
فضاي رفتاره��اي هيجاني در اقتصاد مي ش��ود كه 
مانند سمي براي اقتصاد اس��ت.« اين عضو شوراي 
اقتصاد درباره تاثير نوسانات بورس در اقبال مردم به 
رمزارزها گفت: »فضاي نيمه نخست امسال در بورس، 
اين انتظار غلط را در ذه��ن مردم ايجاد كرد كه بايد 
يك شبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تالش 
نمي گذرد. ضرر وارد ش��ده به مردم هم باعث ايجاد 
حس عقب افتادگي از برخي از دوس��تان و نزديكان 
خود شد كه اينگونه پول دار شده بودند. براي جبران 
اين موضوع دنبال يك ابزار مي گشتند كه رمزارزها 
وارد شد و خود را به عنوان گزينه راحت پول دار شدن 
معرفي كرد. خب طبيعي اس��ت كه در اين فضا اين 
موضوع طرف��دار پيدا مي كند.« توانگر يادآور ش��د: 
»جالب است بدانيد برخي افراد با شامه قوي هستند 
كه هم در بورس در قيمت هاي باال سهام فروختند و 
هم در اين بازار به موقع وارد شده و در حال فروختن 
رمزاررهاي خود به اين سيل مردم متقاضي هستند 
و به قول معروف همه جا از مردم »نوسان مي گيرند«. 
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امروزچهارمين
سايت5Gهمراهاولدر

باغكتابتهرانرونماييميشود
چهارمين سايت شبكه ۵G همراه اول به عنوان سريع ترين 
شبكه اينترنتي كشور، امروز در مجموعه باغ كتاب تهران به 
بهره برداري مي رسد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، چهارمين سايت نسل پنجم همراه 
اول در آستانه بهار طبيعت، صبح امروز شنبه ۲۳ اسفند 
۱۳99 با حضور علي نيكزاد نايب رييس مجلس شوراي 
اسالمي، مهدي اخوان بهابادي مدير عامل همراه اول و 
جمعي از اصحاب رسانه و مديران حوزه ارتباطات كشور 
به صورت  رسمي به بهره برداري مي رسد. همراه اول كه از 
سال ۱۳9۵ ورود به فناوري ۵G را آغاز كرده و با استفاده 
از توان داخلي شامل تيم هاي فني اپراتور و شركت هاي 
ايراني، فرآيند بومي  س��ازي اين فناوري )نسل پنجم( را 
پيش برده، دهم اس��فندماه و همزمان با بهره برداري از 
نخستين سايت ۵G تهران و سومين سايت اين اپراتور 
در كشور توانست باالترين ركورد سرعت اينترنت ايران 
را به ثبت رس��اند. در واقع نخستين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كشور با بهره برداري رسمي از ۵G روي شبكه 
واقعي براي اولين بار در كشور، توانست به سرعت ۳,۶۳۳ 
گيگابايت بر ثانيه دست يابد كه تا پيش از آن بي سابقه 
بود. حال با توجه به تسلط كامل متخصصان همراه اول بر 
فناوري ۵G، قطار توسعه اين تكنولوژي با سرعتي باالتر 
وارد ايستگاه هاي ديگر مي شود و امروز قرار است باغ كتاب 
تهران نيز تحت پوشش شبكه ۵G همراه اول به عنوان 
سريع ترين شبكه ارتباطي كشور قرار گيرد. با احتساب 
دو سايت در مش��هد مقدس و يك سايت در برج ستاره 
ونك تهران كه مورد بهره برداري رسمي قرار گرفته اند، با 
بهره برداري امروز تعداد سايت هاي فعال ۵G همراه اول 
به چهار مورد مي رسد؛ اين در حالي است كه برنامه توسعه 
اين نسل از تكنولوژي در ديگر نقاط كشور نيز طراحي و 
برنامه ريزي شده است و به مرور ديگر نقاط نيز وارد مدار 
سرويس دهي مي شوند. مش��تركاني كه عالقه مند به 
استفاده از سريع ترين شبكه ۵G كشور هستند، در صورت 
داشتن گوشي ۵G مي توانند در نقاط تحت پوشش، از 
جديدترين و سريع ترين اينترنت جهان بهره مند شوند؛ 
اما در صورتي كه گوشي نسل ۵ ندارند، مي توانند از طريق 
مودم و سرويس واي فاي به شبكه همراه اول متصل و از 
مزاياي اين فناوري بهره مند شوند. همراه اول ضمن توجه 
به ماهيت اين تكنولوژي و تالش هاي گسترده در فرآيند 
بومي س��ازي، از كاربردهاي اصلي ۵G نيز غافل نبوده و 
براي نخستين بار در كشور دموي دو يوزكيس »واقعيت 
مجازي« و »تست گيمينگ« را در برابر اصحاب رسانه و 
گيمرها به نمايش گذاشت كه كيفيت اجرا مورد تأييد 

آنان قرار گرفت.

قطعيمسيرارتباطاتايرانوقطر
باعثكاهشكيفيتاينترنتشد

قطعي مسير ارتباطات بين الملل زيرساخت از طريق 
قطر باعث كاهش كيفيت اينترنت در ايران شده است. 
با اين قطعي ۸۵۰ گيگابايت از ظرفيت اينترنت كشور 
از دس��ت رفته است. مدير كل دفتر حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري شايعات اعالم شده در مورد 
ايجاد اعمال محدوديت از سمت زيرساخت در ساعتي 
از شبانه روز را رد مي كند و دليل اصلي كاهش كيفيت 
اينترنت كشور را قطعي مس��ير ارتباطات بين الملل 
زيرساخت ايران از طريق قطر اعالم مي كند. به گزارش 
پيوست، كاربران در چند هفته گذشته در شبكه هاي 
اجتماعي از كاهش كيفيت اينترنت خود مخصوصا در 
ساعات پرمصرف يعني ۲۱ تا ۱ بامداد خبر داده اند. برخي 
نيز كاهش سرعت اينترنت را به دليل كمبود پهناي باند 
بين المل��ل و در نهايت اعمال برخي از محدوديت ها از 
ساعت ۲۱ تا يك بامداد، به منظور جبران اين كمبود، 
از سوي ش��رك ارتباطات زيرساخت عنوان مي كنند. 
همچنين در سامانه شكايت سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي نيز در پاسخ به شكايت كاربري از 
كاهش سرعت اينترنت در اين ساعت هاي شبانه روز 
آمده است كه »محدوديت پهناي باند در تمامي مناطق 
مخابراتي كشور در ساعات پر ترافيك )ساعت ۲۱ الي 
۱ بامداد( به دليل اعمال Policy از س��مت ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت است.« پيمان قره  داغي، مدير كل 
دفتر حفاظت از حق��وق مصرف كننده رگوالتوري در 
پاسخ به شكايات ۱9۵ به يك مشتري درباره كيفيت 
س��رويس مخابرات ايران و اينكه اين مشكل حاكي از 
اعمال محدوديت بر اينترنت توسط شركت زيرساخت 
در ساعات پيك بود، اين موضوع را رد مي كند. او هرگونه 
اعمال محدوديت عمدي را تكذيب مي كند. قره داغي 
درتوضيح اين اتفاق به پيوست گفت: »براساس بررسي 
فني، نامناسب بودن كيفيت در س��اعات پيك مورد 
تاييد ما نيز قرار گرفته است. اين موضوع در اصفهان و 
استان هاي جنوبي كشور بيشتر محسوس است. اما در 
خصوص داليل آن بايد عرض كنم كه از چند هفته قبل، 
مسير ارتباطات بين الملل زيرساخت از طريق قطر، با 
قطعي همراه بوده و ۸۵۰گيگابيت از ظرفيت اينترنت 
زيرس��اخت از دست رفته اس��ت.« او ادامه داد: »بنابر 
گزارش هايي كه زيرساخت به سازمان تنظيم ارايه كرده 
است، قطعي در درياي مديترانه و حد فاصل مصر و ايتاليا 
رخ داده و اپراتور باالدست شركت قطري اعالم كرده تا ۴ 
فروردين به دليل مانور نيروهاي ناتو امكان ورود به حريم 

دريايي نقطه قطع را ندارد.« 
او پيش بين��ي مي كند كه اين قطعي ك��ه معادل ۲۰ 
درصد كل ارتباطات بين الملل كشور است حداقل تا 
۱۵ فروردين به طول بيانجامد. اوخر آبان ماه نيز قطعي 
فيبر در مصر باعث شده تا مسيرهاي بين المللي اينترنت 
ايران از جنوب، دچار مشكل و اينترنت كاربران كشور با 
اختالل همراه شود. براساس توضيحات او كمبود پهناي 
باند در ساعات پيك محسوس است و اعمال محدوديت 

عمدي صحت ندارد.

راهدشواربازارهايصادراتي
 برنامه ريزي هاي صورت گرفته ب��راي ايجاد بازارهاي 
صادراتي با اخالل مواجه نشود. پرهيز از دستورالعمل هاي 
خلق الس��اعه: نكته اي كه كمتر مورد توجه مسووالن 
و تصميم س��ازان كش��ور قرار مي گيرد، ضرورت حفظ 
و اعتماد س��ازي در بازارهاي صادراتي است. به عبارت 
روشنتر، هرچند به دس��ت آوردن بازارهاي صادراتي، 
امري دش��وار و نيازمند برنامه ريزي و تالش گس��ترده 
است، اما حفظ و پاس��داري از اين بازارهاي صادراتي به 
مراتب امري دش��وارتر و پيچيده تر محسوب مي شود. 
اين روزها موضوع ممنوعيت صادرات مرغ در رسانه ها 
بازتاب هاي زيادي پيدا كرده است. تصميمي كه هرچند 
مسووالن اعالم مي كنند براي تعادل بخشيدن به بازار 
مصرفي اين محصول در داخل اجرايي شده، اما در واقع 
در سطح كالن تصميم سازي هاي صادراتي يك مشكل 
جدي محسوب مي شود. به هر حال يك صادركننده براي 
شكل دهي به بازارهاي صادراتي بايد مدت زمان زيادي 
وقت بگذارد، نيازسنجي و برنامه ريزي كند تا در نهايت از 
دل يك ساختارسازي ارتباطي، بتواند كريدور صادراتي 
خود را ش��كل دهد. طبيعي اس��ت كه حفظ بازارهاي 
صادراتي نيازمند ايجاد اعتماد متقابل ميان دوطرف است. 
صادركننده اي كه هر روز نگراني داشته باشد، ممكن است 
فردا از سوي مسووالن دستورالعملي براي ممنوعيت 
صادرات صادر شود، طبيعي است كه نمي تواند حضور 
پايداري در بازارهاي صادراتي در سطح كشورهاي منطقه 

و ساير بازارهاي بين المللي داشته باشد.  
تثبيت قوانين و مقررات صادراتي: يكي از اوجب واجبات 
در حوزه صادرات، تثبيت قواني��ن و مقررات صادراتي 
است. مس��ووالن بايد بدانند هر روز نمي توان بر اساس 
نوساناتي كه در صحنه داخلي اقتصاد ايجاد مي شود با 
بازارهاي صادراتي برخورد متفاوتي داشت. قطعا تثبيت 
قوانين و مقررات و داشتن سياست هاي كلي در خصوص 
صادرات به گونه اي كه هر روز يك دستگاه يا ارگاني نتواند 
در خصوص صادرات نظر دهد، ضروري است. در شرايط 
فعلي يك روز ستاد تنظيم بازار، روز ديگر ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، روز ديگر نشست سران قوا و در نهايت 
سازمان توسعه و... در خصوص صادرات نظر مي دهند و 
دستورالعمل ها و آيين نامه هايي متفاوت و در بسياري 
موارد متضاد صادر مي كنند. معتقدم با توجه به اهميت 
موضوع صادرات، ابالغ نوع خاصي از سياست هاي كالن 
صادراتي از سوي مقام معظم رهبري مي تواند گره گشا 
ش��ود. مبتني بر اين نقش��ه راه كالن، توليد كنندگان 
و صادر كنن��دگان مي توانند برنامه ريزي ه��اي الزم را 
صورت دهند. بر اس��اس اين سياست هاي كالن ارزي، 
پيمان هاي منطقه اي، واردات و...مشخص خواهد شد و 
فعاالن اقتصادي مي دانند كه چه دورنمايي را بايد مورد 

توجه قرار دهند. 
تس��هيل در رفت و آمد فعاالن اقتصادي: موضوع مهم 
بعدي در حوزه صادرات، بحث تردد و حمل و نقل است. به 
عنوان نمونه، زماني كه ما نمي توانيم با عراقي ها رفت و آمد 
الزم را داشته باشيم و هم طرف ايراني و هم طرف عراقي 
در خصوص ويزا سخت گيري دارند، طبيعي است كه 
نمي توان براي چشم اندازهاي صادراتي الزم برنامه ريزي 
كرد. ما نياز داريم هم به عراق )و هر كشور ديگري به عنوان 
بازار هدف صادراتي( برويم و هم فعاالن اقتصادي عراقي 
امكان حضور در كش��ورمان را داشته باشند. از دل اين 
آيند و روندها آشنايي ها و شناخت ها شكل مي گيرد و 
نمايشگاه هاي اقتصادي، وركشاپ ها و... برگزار مي شود. 
البته بخش قابل توجهي از اين محدوديت ها برآمده از 
كرونا و ضرورت اجراي پروتكل هاي بهداش��تي است. 
اما بايد راهكاري انديش��يده ش��ود ت��ا در عين رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بتوان رفت و آمدهاي الزم ميان 
فعاالن اقتصادي دو طرف شكل بگيرد. ايجاد مناسبات 
نزديك ميان مسووالن ردباالي دو كشور در اين ميان 
بسيار مهم است. مسووالن اجرايي مي توانند از دل اين 
رفت و آمدهاي دوطرفه از مشكالت صادركنندگان آگاه 
شوند و برنامه ريزي براي حل اين مشكالت را در دستور 

كار قرار دهند.  
بحث پيمان ارزي: اين بحث هم يك��ي از ضرورت هاي 
جدي براي حل مش��كالت صادراتي ميان ايران و عراق 
و اساسا ساير كشورهاي منطقه اس��ت. تعداد زيادي ار 
صادركنندگان ايراني كه بازارهاي صادراتي خوبي در عراق 
داشتند به دليل اينكه ريال گرفتند و نتوانستند تعهدات 
ارزي خود را پاس��خ دهند با ممنوعيت صادراتي مواجه 
شدند. هر كدام از اين صادركنندگان سهم قابل توجهي در 
بازارهاي كشورهاي همسايه از جمله عراق داشتند و زماني 
كه براي آنها ممنوعيت ايجاد شد، اين بازارهاي صادراتي به 
نفع رقباي ايران مثل تركيه و... از دست رفتند. در شرايطي 
كه قبل از تحريم ها بيش از ۵هزار صادركننده، سهمي از 
بازار عراق را در اختيار داشتند، اين رقم هم اكنون به كمتر 
از ۵۰۰نفر رسيده است. اميدواريم بعد از حل مشكالت 
تحريم ها و احياي احتمالي برجام، بالفاصله پيمان ارزي 
را حداقل در خصوص كش��ورهاي همسايه لغو كنيم، 
چون خسارت هاي فراواني به صادرات ايران با كشورهاي 

همسايه زده است.

راهاندازينسخهاليتاينستاگرام
فيس بوك نسخه اليت اينس��تاگرام را در ۱۷۰ كشور 
براي كاربراني كه اينترنت ضعيفي دارند، عرضه مي كند. 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، نسخه Lite اينستاگرام 
براي گوشيهاي اندرويدي موجود خواهد بود و به پهناي 
باند كمتري نسبت به نسخه استاندارد اين اپليكيشن 
نياز دارد. اين نس��خه به سرعت ۲ مگابايت در مقايسه 
با ۳۰ مگابايت براي اينس��تاگرام ني��از دارد و حتي در 
شبكه هاي كندتر نسل دوم كار مي كند و به كاربران در 
نقاطي از هند، آفريقا، آسيا و امريكاي التين كه زيرساخت 
اينترنتي قديمي تري دارند، اجازه مي دهد به اين سرويس 
دسترسي پيدا كنند. يكي از مديران فيس بوك گفت: 
عرضه نسخه اليت اينستاگرام براي ۱۷۰ كشور، گامي در 

مسير عرضه جهاني كامل اين اپليكيشن است.

با افزايش نرخ بهره اوراق قرضه در بانك مركزي امريكا، شايد بازار رمزارز ها متضرر شود

بيت كوين در انتظار ثبت يك ركورد يا سقوط

مدير روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه:

 ارتباط و مراودات تحقیقاتی مستمر فوالدمبارکه با بیش از 130 مرکز تحقیقاتی

فرآيندارتباطصنعتودانشگاهدرفوالدمبارکهشفافاست

فرآين��د تحقي��ق و توس��عه از دير باز در ش��رکت 
فوالدمبارکه به صورت نظام مند و با ساختار کامال 
مشخص شکل گرفته و در اين فرآيند، مقوله ارتباط 
صنعت و دانشگاه نيز از همين رويه پيروی می کند 

و تمام ارتباط ها کامال شفاف است.
هادی نباتی نژاد با تش��ريح اين روند گفت: شرکت 
فوالد مبارک��ه از ابتدای راه ان��دازی فعاليت های 

پژوهشی خود را آغاز نمود.
 واحد تحقيق و توسعه با انجام بيش از ۱۲۰۰ پروژه 
تحقيقاتی رس��الت خود در زمينه انجام تحقيقات 
کاربردی و مس��اله محور را انجام داده و بهبودهای 
بزرگی را از جنس نوآوری تدريجی و تعالی عمليات 
به س��رانجام رس��انده اس��ت. مدير روابط عمومی 
ش��رکت فوالدمبارکه افزود: اين ش��رکت از س��ال 
 EFQM ۱۳9۶ با دريافت گزارشات بازخورد جايزه
و MAKE و ارزيابی های مختلف، با بازنگری سند 
راهبردی تحقيق و توسعه به سمت رويکرد نوآوری 
باز و تجاری سازی فناوری حرکت نموده و با الهام از 
استراتژی های جديد شرکت در زمينه کسب دانش 
فنی و توسعه فناوری فوالد در کشور، نوآوری اساسی 
را آغاز نموده اس��ت و با تاس��يس مرک��ز نوآوری و 
توسعه فناوری گروه فوالد مبارکه در حال برداشتن 

گامهای موثری در اين جهت می باشد.
نباتی نژاد تصريح کرد:  لذا با توجه به توسعه پروژه 
های تحقيقاتی عالوه بر مساله محور به ايده محور 

و آينده محور و افزايش نيازهای تحقيقاتی و دانش 
روز، توس��عه اکوسيس��تم نوآوری شرکت و توسعه 
ارتباطات خود با دانش��گاه ه��ا و مراکز تحقيقاتی، 
ش��رکت های دانش بنيان و ... را در دستورکار خود 
ق��رار داده و هم��کاری خود با دانش��گاه ها و مراکز 
تحقيقاتی را از طريق انعقاد قراردادهای بلند مدت 
باز )تفاهم نامه اعتبار انجام فعاليتهای پژوهش��ی( 

توسعه داده است و هم اکنون با بيش از ۱۳۰ مرکز 
تحقيقاتی ارتباط و مراودات تحقيقاتی مستمر دارد. 
وی با اشاره به مهمترين دس��تاوردهای پژوهشی 
ش��رکت فوالد مبارکه تاکنون گفت: هر س��ال بالغ 
بر ۴۰ طرح تحقيقاتی موف��ق خاتمه يافته و در هر 
سال بطور ميانگين ۴۵ طرح تحقيقاتی ابالغ شده 
و تاکنون بيش از ۱۲۰۰ پروژه تحقيقاتی کاربردی 

اجرا و با موفقيت خاتمه يافته است. در همين راستا 
تعداد ۱۱۴ طرح تحقيقاتی در دست انجام داريم که 
در اين بين در تمامی اين طرح ها به افزايش مستمر 
کيفيت پروژه های تحقيقاتی نيز توجه ويژه داريم.

نبات��ی نژاد تع��داد پروژه ه��ای در دس��ت اقدام با 
دانش��گاه ها و مراکز تحقيقاتی در س��ال ۱۳99 را 
مهم برش��مرد و گفت: در حال حاض��ر ۱۱۴ پروژه 
داريم که از اين تعداد ۲۳ پروژه در دانشگاه صنعتی 
اصفهان، ۲۲ پروژه در ش��هرک علمی و تحقيقاتی 
اصفه��ان، ۱۲ پروژه در دانش��گاه اصفهان، ۱ پروژه 
در دانش��گاه صنعتی ش��ريف، ۸ پروژه در دانشگاه 
تهران، ۱۷ پروژه در دانش��گاه های آزاد و ۳۱ پروژه 
در ساير دانشگاه ها تعريف شده است. مدير روابط 
عموم��ی فوالدمبارکه در پايان خاطر نش��ان کرد: 
نکته قابل توجه اينک��ه قراردادهای مرتبط با تمام 
اين پروژه ها با ماهيت حقوقی و با روسای دانشگاه 
ها و مراکز علمی به نمايندگی ايشان منعقد شده و 
اگر در يک قرارداد نام ش��خصی آورده ميشود، نه از 
جايگاه شخص حقيقی که از منظر شخص حقوقی 

و نماينده آن دانشگاه اعالم ميشود.
 از همين رو به تاکيد اش��اره ميگردد، برخی شبهه 
های ايجاد ش��ده در هفته های گذش��ته با فرآيند 
جاری و مستمر مديريت تحقيق و توسعه و ارتباط 
صنعت و دانش��گاه فوالدمبارکه همخوانی نداشته 

و ندارد.

ويژه



تعادل |
»واردات ميوه آزاد شد؛ اما صادرات سيب و پرتقال ممنوع اعالم 
شد.« روز گذشته، ستاد تنظيم بازار در جلسه فوق العاده اي با 
واردات ميوه و ساير كاال هاي اساسي از طريق تجار، تعاوني ها 
و بازارچه هاي مرزي موافقت كرد.اما اين س��تاد در تصميم 
ديگري، مصوب كرد تا اطالع ثانوي و تا متعادل شدن قيمت 
فروش ميوه همچنين فراواني كاال در ش��بكه هاي توزيع، 
صادرات سيب و پرتقال محدود گردد. اما اتخاذ اين سياست، 
انتقاد فعاالن اقتصادي را در پي داشت. به گفته صاحبنظران، 
سياس��ت هاي اتخاذ شده از سوي مس��ووالن تنظيم بازار 
در مسير درس��تي قرار ندارد و آن را برخالف شعار اهميت 
صادرات در وزارتخان��ه متولي تجارت خارجي مي دانند.بر 
اساس شواهد موجود مصوبه وزارت صمت درباره محدوديت 
صادرات سيب و پرتقال براي رفع مشكل گراني ميوه در حالي 
اس��ت كه كشور اصال با مشكل كمبود توليد مواجه نيست.

چراكه در حال حاضر باغداران از وجود مازاد سيب در كشور 
كه به دليل مشكالت ساختاري امكان صادرات آن وجود ندارد 
رنج مي برند. بنابراين محدوديت صادرات اين دو محصول نه 
تنها مشكل قيمت ميوه را حل نمي كند، بلكه باعث مي شود 
تا بخش��ي كه براي صادرات آن برنامه ريزي شده بود، روي 
دست باغداران و صادركنندگان بماند و در سردخانه ها خراب 
شود.در اين ميان، اما رييس جمهور علل تمامي نابساماني ها 
در بازار را به نبود وزارت بازرگاني گره مي زند و معتقد است كه 
نظام توزيع بي صاحب است و وزيري الزم است تا به فكر مردم 
و مصرف آنها باشد. فارغ ازاينكه اين صحبت رييس جمهور 
بيشتر توجيه اي است بر ناكارآمدي دولتمردان در تنظيم 
بازار، اما به نظر مي رس��د، تنظيم بازار همواره يك مس��اله 
چالش برانگيز در اقتصاد ايران بوده و هيچگاه هم نسخه اي 
قابل دفاعي براي حل اين معضل پيچيده نش��ده و تنها به 
راهكارهاي مقطعي وكوتاه مدت بسنده شده وريشه اي به 

موضوع پرداخته نشده است. 

    ممنوعيت هاي جديد صادراتي 
يكي از نكاتي كه معموال سياس��ت گذاران و مسووالن به آن 
توجه نمي كنند، اثرات منفي حاصل از ممنوعيت و محدوديت 
صادرات است. در واقع مي توان گفت، اعمال محدوديت هاي 
صادراتي به عنوان يكي از روش هاي مورد استفاده ستاد تنظيم 
بازار در راستاي متعادل سازي بازار، كاالهاي مصرفي مورد نياز 
مردم مي باشد. برخي كارشناسان اين اقدام را نادرست دانسته 
و آن را عاملي براي آسيب رساندن به چرخه توليد و كيفيت 
كااله��اي مصرفي و به خصوص اقالم��ي مانند ميوه جات و 
پروتيين هاي جانوري )گوش��ت مرغ و قرم��ز( مي دانند. اما 

از طرفي متوليان دولتي معتقدن��د اعمال محدوديت براي 
صادرات با اين هدف اس��ت كه تعادل تازه اي در بازار پديدار 
شود. از طرف ديگر، در بازار داخل نيز با كمبود احتمالي كاالها 
مواجه نش��ويم و التهابات بازار تا حدودي كاهش يابد. اما در 
مقابل تحليلگران اقتصادي نيز معتقدند اتخاذ سياست هايي 
مانند سياست ممنوعيت صادراتي از بيخ و بن اشتباه است 
و مطابق مصوبه كارگروه توسعه صادرات، صادرات بايد بدون 
هيچ مانع و محدوديتي دنبال ش��ود.  يكي از تصميماتي كه 
اخيرا توسط س��تاد تنظيم بازار براي تعادل بخشي به بازار 
ميوه اتخاذ ش��ده، اعمال محدوديت صادرات براي »سيب« 
و »پرتقال« است. ستاد تنظيم بازار در جلسه فوق العاده اي با 
واردات ميوه و ساير كاال هاي اساسي از طريق تجار، تعاوني ها 
و بازارچه هاي مرزي موافقت كرد.همچنين اين ستاد مصوب 
كرد؛ تا اطالع ثانوي و تا متعادل ش��دن قيمت فروش ميوه  
همچنين فراواني كاال در شبكه هاي توزيع، صادرات سيب و 
پرتقال محدود گردد. عالوه بر اين، ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد 
كه توزيع ذخاير ميوه شب عيد بدون هيچ گونه محدوديتي در 
كل كشور آغاز گردد.بر اساس آخرين تصميمات ستاد تنظيم 
بازار، تمامي دارندگان ذخيره ميوه مي توانند با هماهنگي الزم 
نسبت به توزيع كاالي خود در غرفه هاي رايگاني كه از طريق 
ميادين ميوه و تره بار در اختيار آنها قرار خواهد گرفت، اقدام 
كنند.اين تصميمات در جلسه فوق العاده روز پنج شنبه 21 
اسفندماه، در راستاي تنظيم هرچه بهتر بازار شب عيد براي 
تامين به موقع اقالم و مايحتاج عمومي مردم در ايام پاياني سال 
اتخاذ و ابالغ شده است.اين تصميم وزارتخانه متولي واردات و 

صادرات درباره محدوديت صادرات سيب و پرتقال در حالي 
است كه اصال مشكل گراني ميوه يا سيب كمبود آن نيست 
زيرا همواره باغداران با مشكل مازاد توليد مواجهند و مشخصا 
در سال جاري در كشور حدود 600 هزار تن سيب مازاد توليد 
شده كه شرايط صادراتي به علت عدم وجود ساختارها براي 

آن وجود ندارد.

    انتقاد به سياست هاي  محدود كننده 
عرض��ه و قيمت كاالهاي مورد نياز م��ردم تبديل به يكي از 
چالش هاي جدي بازار نوروز س��ال 1400 شده است. به اين 
ترتيب خبر ممنوعيت صادرات برخي ميوه ها نيز انتقاداتي را به 
دنبال داشته است. در واقع اكثر كارشناسان اين اقدام را نادرست 
مي دانند.بهنام ميرتاج الديني عضو كميسيون كشاورزي اتاق 
بازرگاني ايران از منتقدان اين مصوبه است. بنا به توضيحات او، 
در هيچ كجاي دنيا با چنين تصميماتي مواجه نيستيم كه براي 
تنظيم بازار چند روزه يك محصول، يك شبه قانون وضع كنند 
و با محدوديت و ممنوعيت در صادرات تمام برنامه ريزي هاي 
صادركنندگان و واردكنندگان را به هم بزنند. در واقع با اين 
تصميم عمال مصوبه اخير وزارت صم��ت درباره واردات موز 
در مقابل صادرات سيب نيز لغو مي شود زيرا وقتي صادرات 
سيب محدود مي شود و به مانع مي خورد ديگر اين مصوبه نيز 
كارايي الزم را نخواهد داشت. در استان آذربايجان غربي 350 
هزار تن سيب مازاد و در سطح كشور نيز حدود 600 هزار تن 
سيب مازاد وجود دارد كه تاكنون به علت مشكالت ساختاري 
ادامه صادرات آن وجود نداش��ت اما با مصوبه يك ماه پيش 

ستاد تنظيم بازار اين اميد ايجاد شد كه صادركنندگان بتوانند 
در ازاي واردات موز به صادرات بپردازند كه با مصوبه محدود 
كردن صادرات ميوه در روز گذشته تمام برنامه ريزي ها به هم 
خورد. در واقعاين سياست نه تنها مشكل قيمت ميوه را حل 
نمي كند بلكه باعث زيان باغداران و صادركنندگان نيز مي شود.

محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران، مصوبه 
محدوديت صادرات ميوه ستاد تنظيم بازار را مورد انتقاد قرار 
داده و مي گويد: دولت در واپسين روزهاي سال 99 هم ماشين 
توليد بخشنامه را خاموش نكرده و صادرات ميوه را ممنوع كرده 
تا بازار را تنظيم كند. در واقع اين اقدام نشان مي دهد به رغم شعار 
اهميت صادرات در وزارتخانه متولي تجارت خارجي، هر كس 
در اين جايگاه قرار مي گيرد، چاره اي جز اجراي سياست هاي 

مخل صادرات ندارد.

    رييس جمهور: 
مسوول خريد و مصرف اجناس نداريم!

از س��وي ديگر، اما حس��ن روحاني رييس جمهوراخيرا در 
اظهاراتي علت اصل��ي عدم تواناي��ي وزاري صمت و جهاد 
كش��اورزي در تنظيم بازار دو كاالي روغن و مرغ را تمركز 
اين دو وزير بر امر توليد عنوان كرد و گفت: اگر وزيري براي 
خريد و مصرف اجناس مردم داشتيم اين مشكالت به وجود 
نمي آمد.رييس جمهور هفته گذشته طي سخناني با اشاره به 
اينكه برخي از مشكالت طبيعي است و برخي نيز مربوط به 
دولت تروريست گذشته امريكاست، گفت: متاسفانه دولت 
فعلي هم هنوز آن را ادامه مي دهد اما يك مقدار از مشكالت 
ب��ه دالل بازي هاي غلط و نادرس��ت در جامع��ه ما مربوط 
مي شود.وي با بيان اينكه وزير بازرگاني نداريم بيان داشت: 
اگر مي داشتيم و اگر بين دولت و مجلس همكاري مي شد، 
امروز روز ديگري داشتيم و امروز نوروز ديگري داشتيم. امروز 
كسي نداريم كه مسوول خريد و مصرف اجناس مردم باشد. 
يك وزير به فكر صنعت اس��ت و يك وزير هم به فكر توليد 
محصوالت كشاورزي اس��ت ما يك وزير مي خواهيم كه به 
فكر زندگي مردم و مصرف مردم باشد.  البته اين صحبت هاي 
رييس جمهور اين ش��ائبه را ايجاد كرده كه نابساماني ها در 
بازار را به عدم ش��كل گيري وزارت بازرگاني ربط بدهد. ذكر 
اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد، كه به لحاظ ساختاري 
وزارت صمت داراي معاونت بازرگاني است. بنابراين با توجه 
 ب��ه وجود دو وزارتخان��ه جهاد كش��اورزي، وزارت صمت و 
زير مجموعه هاي وزارت صمت از جمله معاونت بازرگاني، 
ستاد تنظيم بازار، سازمان حمايت، شركت بازرگاني دولتي 
ايران، حواله دادن ناكارآمدي ه��ا به موضوعاتي چون نبود 

وزارت بازرگاني فرافكني و پاك كردن صورت مساله است. 

روي خط خبراخبار مهم 
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 واكنش ستاد مبارزه با قاچاق 
به اظهارات سخنگوي گمرك

تسنيم |اختالف نظرها در وزارت اقتصاد و وزارت 
صنعت در خص��وص هماهنگي و تبادل اطالعات 
دو سامانه اصلي در حوزه تجارت خارجي بار ديگر 
باال گرفته است. در همين رابطه لطيفي سخنگوي 
گمرك ايران گفته است، بر اساس مصوباتي كه در 
دولت وجود داشته است خصوصا شوراي اجراي 
فناوري اطالعات، س��امانه هاي مرتبط با تجارت 
در راستاي تبادل اطالعات در كنار سامانه جامع 
تجارت قرار گرفتند و از تاريخ 99/9/9 بخش اعظم 
اين كار انجام ش��ده و گمرك بي��ش از 98 درصد 
اطالعاتي كه شدني است را در اختيار اين سامانه 
قرار مي دهد. البته يك س��ري مباحث فني وجود 
دارد كه در حال رفعش هستيم كه تا 99/11/12 
بخش اعظم آن برطرف مي شود. در واكنش به اين 
موضع گيري گمرك ايران، سخگوي ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز تاكيد كرده است، فرمايش آقاي 
لطيف��ي در اين خصوص كامال كلي گويي اس��ت 
اينكه 98 درصد اطالعاتي كه ش��دني هس��ت در 
اختيار اين سامانه قرار مي دهد اصال دردي از ما دوا 
نمي كند! اينكه ايشان مي گويد »يك سري مباحث 
فني اس��ت كه در حال برطرف كردن هستيم« تا 
كي؟ چقدر صبر كنيم؟ يك س��ال؟ دو سال؟ سه 
سال؟ چهار سال؟. حميدرضا دهقاني نيا در ادامه 
گفت: هم اكنون 3 سال و نيم الي 4 سال است كه 

عالف هستيم!

رشد توليد در ۲۵ كاالي منتخب
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاكيد بر روند 
رو به رش��د بخش توليد در 11 ماهه امسال گفت: 
در اين مدت از 38 كاالي اصلي و منتخب صنعتي 
و معدني 25 كاال، رشد توليد داشته است. سعيد 
زرندي با اشاره به رشد توليد در بسياري از صنايع 
اصلي در ح��وزه صنعتي و معدن��ي گفت: در 11 
ماهه سال جاري، لوازم خانگي با 38 درصد رشد، 
شمش آلومينيوم 54 درصد، انواع خودرو سواري 
18 درصد، فوالد ۷ درصد و س��يمان بيش از 12 
درصد رشد را ش��اهد بوده اند. وي ميزان توليد در 
صنعت لوازم خانگي را بيش از 4 ميليون دستگاه 
عنوان كرد و افزود: از ابتداي س��ال تا پايان بهمن 
ماه، در بخش خودرو س��واري 830 هزار دستگاه، 
فوالد خ��ام 26 ميليون ُتن، س��يمان 63 ميليون 
ُتن و ش��مش آلومينيوم 394 هزار تن در 11 ماه 

امسال توليد شد. 
زرندي ادامه داد: در اين مدت چرم، الكتروموتور، 
سموم دفع آفات نباتي آلومينيا، ظروف چيني با 
كاهش توليد مواج��ه بوده اند. وي در بخش ديگر 
صحبت هاي خود از تصويب 135 طرح صنعتي، 
معدني و تجاري در هيات سرمايه گذاري خارجي 
خبر داد و تصريح كرد: در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته، شاهد رشد64 درصدي رشد در تعداد 
اين طرح ها هستيم.زرندي ادامه داد: همچنين در 
اين مدت 6 هزار و 400 واحد جديد به بهره برداري 
رسيده كه به لحاظ تعدادي ۷ درصد رشد داشته 
است. بر اساس توضيحات زرندي در اين بازه زماني 
صدور پروانه صنفي 52 درصد رشد داشته است؛ 
همچنين تع��داد 588 هزار مجوز صنفي و بالغ بر 
30 هزار نماد الكترونيكي صادر شده است. وي در 
پايان به افزايش بازرسي از واحد هاي صنفي اشاره 
كرد و گفت: در 11 ماه امس��ال بيش از 3 ميليون 
بازرس��ي و كنترل واحدهاي صنفي انجام ش��ده 
كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 5 درصد 

افزايش يافته است.

 جديدترين قيمت مرغ
 گوشت و ميوه در ميادين

ايسنا |تازه ترين قيمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و 
ميوه در ميادين ميوه و تره بار اعالم ش��د. براساس 
نرخنامه س��ازمان ميادين ميوه و تره بار قيمت هر 
كيلو ران تازه گوس��اله در ميادين مي��وه و تره بار 
121 هزار تومان، سردس��ت تازه گوساله هر كيلو 
119 هزار تومان، گوش��ت مخلوط يا ُلخم گوساله 
ه��ر كيلو 110 ه��زار تومان، گوش��ت چرخ كرده 
مخلوط 98 هزار تومان، ران تازه گوسفندي 144 
هزارو500 تومان، سردس��ت تازه گوسفندي هر 
كيلوگرم 124هزارو100تومان، كف دس��ت تازه 
گوس��فندي هر كيلو 143هزارو400 تومان، شقه 
گوسفندي هر كيلو 119 هزارو800 تومان، شقه 
بوقلمون 36هزارو500 تومان، مرغ تازه تنظيم بازار 
هر كيلو 20 هزارو400 تومان، مرغ منجمد تنظيم 
بازار 15هزارو500 توم��ان، تخم مرغ تنظيم بازار 
16هزارو900 تومان، تخم مرغ تازه بس��ته بندي 
يك ش��انه 30 عددي به وزن يك كيلو و 900 گرم 
35هزار و ۷00 تومان، ماهي قزل آالي رنگين كمان 
48 هزارو500 تومان و ماهي قزل آالي گوش��ت 
نارنجي 53 هزارتومان است. بر اساس اين گزارش 
شكر بس��ته بندي يك كيلوگرمي 8۷00 تومان، 
قند حّبه و شكسته هر كيلوگرم 9500 تومان، انواع 
برنج ايراني ُدم سياه، طارم و هاشمي 32هزارو500 
تومان، انواع برنج خارجي تنظيم بازار هر كيلوگرم 
از 12ه��زارو500 تومان تا 19 هزارتومان اس��ت. 
همچنين قيمت هركيلو سيب قرمز 8900 تومان، 
س��يب زرد 11هزارو200 تومان، پرتقال تامسون 
جنوب 14ه��زار و 500 تومان، پرتقال تامس��ون 
شمال 11هزارو800 تومان، نارنگي رسمي و محلي 
13 ه��زار تومان، نارنگي تانجي��ال 10 هزارو900 
تومان، ليموش��يرين 13هزارو900 تومان، كيوي 
14هزارو100 تومان، خيار رسمي و رويال ۷800 
تومان، گوجه فرنگي 3900 تومان، بادمجان 5500 
تومان، سيب زميني 3950 تومان، پياز قرمز 5200 
تومان، پياز سفيد 3100 تومان و سبزي هاي برگي 

6900 تومان است.

انتقال آب به استان هاي شرقي 
و مركزي در ۲۴ اسفند ماه

وزير صنعت، معدن و تجارت از مراسم بهره برداري و شروع 
عميات اجرايي طرح انتقال آب خليج فارس و درياي عمان 
به استان هاي شرقي و مركزي كشور توسط رييس جمهور 
خبر داد. اين طرح با س��رمايه گذاري شركت هاي بزرگ 
معدني انجام شده كه از آن به عنوان يادگار بزرگ و ماندگار 
وزارت صمت در اين دولت ياد مي شود.عليرضا رزم حسيني 
با اعالم خبر اجرايي شدن طرح انتقال آب خليج فارس و 
درياي عمان به استان هاي شرقي و مركزي، اعالم كرد: 
اين آيين روز يكشنبه هفته پيش رو )24 اسفند( به صورت 
ويديو كنفرانس با حضور رييس جمهوري برگزار خواهد 
شد.طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به گفته 
وزي��ر قطعه 2 خط 1 انتق��ال آب خليج فارس به صنايع 
سرچشمه و قطعه 3 خط 1 انتقال آب از خليج فارس به 
اردكان )چادرملو( در اين روز افتتاح خواهد شد. همچنين 
عملي��ات اجرايي خ��ط 2 انتق��ال آب از خليج فارس به 
استان هاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي نيز با دستور 
ويديوكنفرانس��ي رييس جمهوري آغاز خواهد شد.رزم 
حسيني در رابطه با انتقال آب به اصفهان به عنوان بخش 
ديگري از طرح، گفت: روز يكش��نبه همچنين عمليات 
اجرايي خط 3 انتقال آب از خليج فارس به استان اصفهان 
آغاز خواهد شد.وي ضمن اشاره به آغاز عمليات اجرايي 
خط 4 انتقال آب به سيستان و بلوچستان، تصريح كرد: 
در اين روز به صورت همزمان عمليات اجرايي انتقال آب از 
درياي عمان )چابهار( به زاهدان نيز آغاز مي شود. به عينيت 
رسيدن اين روياي ناباورانه با افتتاح كامل خط اول و با اين 
ريل گذاري صحيح و اجراي خط��وط 2 و 3 و 4، حيات و 
اميد به توس��عه پايدار را در فالت مركزي و شرق كشور 
شاهد خواهيم بودحجم سرمايه گذاري در اين طرح ملي 
انتقال آب خليج فارس و درياي عمان را 1200 هزار ميليارد 
ريال توسط وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم شده است.

قيمت ها با نرخ مصوب به دست 
واحدهاي صنفي نمي رسند

ريي��س اتاق اصن��اف مركز اس��تان لرس��تان گفت: 
جش��نواره فروش ويژه نوروزي در استان لرستان از 1۷ 
اسفندماه شروع شده و استقبال خوبي از سوي اصناف 
 صورت گرفته اس��ت و برگزاري اين جشنواره شرايط 
اي��ده آل ت��ري را ب��راي اصناف ايج��اد كرده اس��ت.

منوچهراسبكوه درگفت وگوباخبرنگاراتاق اصناف ايران 
افزود: در حال حاضر مش��كل اصلي واحدهاي صنفي 
ركود بازار و افزايش قيمت هاس��ت و كاال نيز با قيمت 
مصوب به دست واحدهاي صنفي نمي رسد و زماني كه 
كااليي را خريداري مي كنيم بعضا قيمت كاال درصدي 
باالتر از قيمت مصوب است و برخي از فروشنده ها فاكتور 
ارايه نمي دهند، به خصوص در حوزه لوازم خانگي كه 
اين مساله باعث ايجاد چند نرخي شدن كاالها در بازار 
مي شود.وي با بيان اينكه چند نرخي شدن كاالها در بازار 
باعث گران فروشي و احتكار مي شود، تصريح كرد: دولت 
بايد تالش كند تا مشكالتي كه در حوزه توليد و عرضه 
كاال از چرخ��ه واردات و توليدكاال تا حوزه توزيع وجود 
دارد را مرتفع كند تا شاهد تك نرخي شدن همه كاالها 
در بازار باشيم.اسبكوه بابيان اينكه قيمت ها در توان خريد 
مردم نيست، اظهار كرد: امسال به دليل افزايش نامتعارف 
قيمت ها در پي افزايش نرخ ارز و تحريم ها شاهد كاهش 
خريد مردم در بازار هستيم و اين مساله به ركود بيشتر 
كسبه در بازار دامن زده است . وي درخصوص مشكالت 
عرضه كاالي قاچاق عنوان كرد: خريد و فروش كاالي 
قاچاق با قيمت كمتر در برخي از مناطق كشور باعث 
شده تا مردم تمايل بيشتري براي خريد كاالي قاچاق 
به خصوص در حوزه لوازم خانگي و.. داشته باشند و اكثر 
فروشگاه هاي لوازم خانگي و لوازم صوتي … به خصوص 

در شهرستان ها فروشي نداشته باشند.

پيروزي دولت بر ملت
 دست هاي پشت پرده نشانگر فساد هاي پولي گسترده در 
سطح كشور در بسياري از زمينه هاي اقتصادي رخ داده 
است به نحوي كه برخي با دخالت مقامات قضايي و يا 
دخالت مجلس شوراي اسالمي در برهه اي از زمان آشكار 
و برخي نيز دستگير شده اند در همين حيث در هفته هاي 
گذشته بسياري از نمايندگان مجلس در نطق هاي خود 
اشاره به فساد هاي بسياري از افراد عالي رتبه در دستگاه 
دولتي اشاره كرده و درگيري لفظي نيز رخ داده است . اين 
تحركات كه در زمينه افشاگري ايجاد شده آيا كافي است 
نوشدارو نيست؟!؟ اقدامي پيشگيرانه نبايد در خصوص 
تصميمات در حوزه مختلف از جمله بازار سرمايه گرفته 
شود. نه آنكه اين تصميمات كه منجر به ايجاد تنش و 
عملكرد هيجاني سهامداران شده است . در پي آخرين 
تصميم كه براي رفع ريزش هاي بورس گرفته شد و دامنه 
نوسانات را به سمت مثبتگري هدايت كردند در روزهاي 
اخير كاري بورس بيشتر ضرر، زيان ثبت شده و شاخص 
كل نيز به مست سقوط بوده البته در اواخر هفته گذشته 
شاخص كل مقداري افزايش داشته است اما بسياري از 
سهام هاي موجود منفي بود و برخي سهام هاي بزرگ 
شاخص ساز فقط مثبت بوده كه شاخص را به سمت سبز 
بودن كشانده است.  بازار سرمايه در چند روز به قدري 
ملتهب بود كه در عرضه اوليه نيز تاثير مستقيم گذاشت 
كه افراد بس��يار كمي در آن شركت كردند. البته چند 
عرضه اوليه در لحظات آخر عرضه خود را لغو كرده اند 
عرض��ه اوليه نيز ديگر مرهمي ناچي��ز براي زخم هاي 
سنگين سهامداران نيست. س��هامداراني كه برخي از 
آنها از مرداد تا بدين لحظه كه اسفند ماه است حدود 80 
درصد زيان كرده اند. اين موضوع زماني بسيار پر اهميت 
مي شود كه در بازاري مانند ايران كه كاال در همين شش 
ماه گذش��ته افزايش چشمگيري داشته برخي كاالها 
ميانگين بيش از 50 درصد گران تر شده اند. همين مساله 
سبب شده تا سهامداران بسيار خشمگين شوند. در چند 
روز آتي بايد ديد بورس سال را چگونه به اتمام مي رساند 

و به استقبال سال نو خواهد رفت.

ممنوعيت هاي جديد صادراتي اعالم شد

داليل عمده كمبود مرغ در بازار شناسايي شدند

سياست   بازدارنده براي تنظيم   بازار

مرغ ها احتكار مي شوند؟
تعادل |

بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي براي تامين بازار مرغ 
130 ميليون قطعه جوجه ريزي انجام ش��ده اين ميزان 
جوجه ريزي به معني تولي��د ۷ هزار و 500 تن مرغ در روز 
است كه 1000 تن بيشتر از توليد روزانه در طول سال است، 
اما شرايط بازار نشان از كمبود اين كاال دارد. كارشناسان 
معتقدند شرايط كنوني بازار نتيجه چند عامل مهم باشد.
برخي دليل كمبود عرضه مرغ و باال رفتن نجومي قيمت 
آن در ب��ازار را به گردن مرغداران انداخته و آنها را متهم به 
احتكار براي باال بردن قيمت در بازار داغ نوروزي مي كنند. 
اما فعاالن اين حوزه امكان احتكار مرغ در مرغداري ها را در 
شرايط كنوني به چند دليل ناممكن مي دانند.به گفته آنها، 
دليل اول، عدم تطابق آمار اعالم شده با واقعيت جوجه ريزي 
است، كه نياز به راستي آزمايي دارد. دليل دوم، براي كمبود 
عرضه، انحراف مرغ در توزيع عنوان مي ش��ود و اما دليل 
سوم، را مي توان احتمال تلفات باالي گزارش نشده مرغ در 
مرغداري ها در اثر بيماري هاي آنفلوآنزا و نيوكاسل برشمرد. 
در مقابل عده اي ديگر، مشكل را در ميزان توليد مي دانند 
و عده اي ديگر توزيع را مقصر مي شمارند. اما مشاور عالي 
هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي كشوري، از بانك 
مركزي و وزارت صمت خواست بهانه عدم تخصيص ارز را از 
واردكنندگان بگيرند؛ چراكه در صورت عدم تامين به موقع 
نهاده هاي دامي براي مرغداران قيمت مرغ در نوروز ركورد 

جديدي خواهد زد و موجب بحران خواهد شد. 

     قصور از گمرك بوده يا وزارت صمت؟ 
در سال جاري قيمت مصوب مرغ در ستاد تنظيم بازار دو 
بار افزايش يافته و در حال حاضر قيمت مصوب آن 20 هزار 
و 400 تومان اس��ت. اما در هفته هاي گذشته قيمت هر 
كيلو گوشت مرغ به بيش از 30 هزار تومان و هر شانه تخم 
مرغ به بيش از 40 هزار تومان هم رسيد.مسووالن وزارت 
صمت، علت گراني مرغ را كمبود عرضه عنوان مي كنند كه 
مسووليت آن متوجه وزارت جهاد كشاورزي است. براي 
مثال اخيرا عباس قبادي، دبير س��تاد تنظيم بازار كشور 
گفته كه روزانه 400 تن گوشت مرغ گرم وارد ميدان اصلي 
تهران مي ش��ود و در برخي روزها اين رقم به ۷00 تن هم 
مي رسد؛ در حالي كه بازار تهران روزانه به 1200 تا 1500 
تن مرغ ني��از دارد. در طرف ديگر ماج��را اما وزارت جهاد 
كشاورزي مي گويد نهاده ها را در سامانه بازارگاه توزيع كرده 
و گران فروشي در سطح بازار اتفاق مي افتد كه مسووليتش با 
وزارت صمت است. در اين ميان مرغداران مي گويند قيمت 
تمام شده براي آنها بيش از نرخ مصوب است و همچنين از 
انحراف شديد در توزيع مرغ خبر مي دهند. در همين حال 
وزير جهاد كشاورزي در بهمن ماه سال جاري اعالم كرد 
براي تامين مرغ مورد ني��از ايام نوروز 130 ميليون قطعه 
جوجه ريزي انجام شده كه در اسفند ماه عرضه مي شود. 
 همچنين به تازگي در حاش��يه بازدي��د از ميادين اصلي 
ميوه و تره بار از عرضه 2 هزار تن مرغ براي تنظيم بازار مرغ 
خبر داد. اما ميزان متوس��ط نياز واقعي بازار روزانه مرغ در 

كشور 6 هزار و 500 تن است با جوجه ريزي 130ميليون 
قطعه در بهمن ماه ميزان توليد روزانه مرغ دست كم بايد به ۷ 
هزار و 500 تن برسد كه اين به معني افزايش عرضه 1000 
تني مرغ در روز است. با اين ميزان توليد انتظار مي رفت نه 
تنها كمبودي در بازار مرغ نباشد بلكه شاهد تعديل قيمت ها 
باشيم، اما رصد بازار نشان مي دهد كمبود عرضه در برخي 
از اس��تان ها و مناطق وجود دارد كه عامل افزايش قيمت 
شده است. از سوي ديگر، بر اساس آمارهاي گمرك ايران، 
واردات مرغ در ١١ ماهه امسال ١١٢.٨ تن معادل ٢٠٣.٤ 
هزار دالر بوده كه به عنوان ذخاير استراتژيك به كشور وارد 
شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 90 درصد 
كاهش داشته است. علت اين كاهش چشمگير هم اين بوده 
كه مسووالن معتقدند توليد داخل پاسخگوي نياز بوده و 
نيازي به واردات نيست.حاال در ميان تمام اين مشكالتي 
كه كسي مسووليت آنها را به عهده نمي گيرد، با وجود اينكه 
ستاد تنظيم بازار اوايل آبان ماه صادرات مرغ را ممنوع كرده، 
اين مصوبه را ٢٠ اسفند به گمرك ابالغ نكرده است؛ بنابراين 
احتماال گمرك به عنوان مجري اين مصوبه را اجرا نكرده 
است. البته آماري از صادرات مرغ طي چهار ماه گذشته در 
دسترس نيست و مسووالن وزارت صمت نيز تا زمان نوشته 

شدن اين گزارش پاسخي به ابهامات موجود نداده اند.

    داليل گراني مرغ كدامند؟ 
با همه اينها، هر چند داليل مختلفي از سوي كارشناسان 
براي مشكالت بازار مرغ عنوان شده، اما عده اي مشكل 
را در ميزان توليد مي دانند و عده اي ديگر توزيع را مقصر 
مي ش��مارند، در اين ميان برخي مش��كل را بر گردن 
مرغداران انداخته و آنه��ا را متهم به احتكار مي كنند 
تا از بازار داغ نوروز س��ود بيشتري نصيب خود كنند .از 
طرفي برخي كارشناس��ان منتقد سياست هاي اتخاذ 
شده از سوي مس��ووالن تنظيم بازار در جهت متعادل 
كردن قيمت ها بوده و داليلي را براي نابساماني بازار مرغ 

عنوان كرده اند. حبيب اسداهلل نژاد، نايب رييس كانون 
انجمن توليدكنندگان مرغ گوشتي كشور، در گفت وگو 
با »ايلنا« سه دليل احتمالي را براي كمبود مرغ در بازار 
عنوان كرد.وي اولين دليل را عدم تطابق آمار اعالم شده 
با واقعيت جوجه ريزي دانست.اسداهلل نژاد گفت: به نظر 
مي رس��د با توجه به آمار اعالم شده براي جوجه ريزي، 
حجم م��رغ ورودي به بازار و پيش بين��ي توليد نياز به 
راستي آزمايي دارد. وي دليل دوم، براي كمبود عرضه را 
 انحراف مرغ در توزيع عنوان كرد.به گفته اسداهلل نژاد؛

 احتماال بخ��ش عمده مرغ هايي كه با ن��رخ مصوب از 
مرغداران خريداري مي شود و بايد با نرخ دولتي به دست 
 مردم برس��د از مسير منحرف شده و س��ر از بازار سياه 
در مي آورد.وي دليل سوم را احتمال تلفات باالي گزارش 
نشده مرغ در مرغداري ها در اثر بيماري هاي آنفلوآنزا و 
نيوكاسل برشمرد اس��داهلل نژاد با رد ادعاي عدم عرضه 
مرغ از س��وي مرغداران، اظهار كرد: عدم عرضه مرغ از 
سوي مرغداران غير ممكن است، چراكه دوره پرورش 
مرغ محدود بوده و پس از سن مشخصي نگهداري مرغ 
بدون افزايش وزن است و زيان توليدكننده با توجه به 
قيمت باالي نهاده هاي دامي را به همراه دارد.وي افزود: 
ضمن اينكه اگر مرغداران توليد خود را تحويل ندهند 
مجوز جوجه ريزي براي آنها صادر نشده، نهاده دامي نيز 
به آنها تحويل نمي شود و در گير تعزيرات هم مي شوند.

   رد ادعاي احتكار مرغ  به  چند  دليل 
در اين ميان برخي مش��كل را بر گردن مرغداران انداخته 
و آنها را متهم به احتكار مي كنند تا از بازار داغ نوروز س��ود 
بيشتري نصيب خود كنند. اما كارشناسان احتكار مرغ از 
سوي مرغداران در ش��رايط كنوني را ناممكن مي دانند و 
ب��راي آن داليلي قابل تاملي مي آورند.محمدعلي كمالي 
سروستاني، مش��اور عالي هيات مديره اتحاديه سراسري 
مرغ گوشتي كشور، درباره اين داليل اظهار كرد: مرغداران 

در ازاي نهاده هاي دريافتي بايد به صورت وزني مرغ تحويل 
دهند در غير اين صورت اج��ازه جوجه ريزي به آنها داده 
نمي شود.وي ادامه داد: عالوه بر ندادن مجوز جوجه ريزي، 
مرغداراني ك��ه از تحويل مرغ خود خ��ودداري كنند به 
تعزيزات براي جريمه هاي سنگين معرفي مي شوند.كمالي 
سروستاني با اشاره به افزايش چشمگير قيمت نهاده هاي 
دامي يادآور شد: بر اساس مصوبه دولت تنها براي 45 روز 
به مرغداران دان با قيمت مصوب داده مي شود و حتي يك 
روز بيشتر مرغدار مجبور به تامين دان از بازار آزاد هستند.به 
گفته وي؛ دان با نرخ دولتي براي مرغداران 4 هزار تا 4 هزار 
و 500 تومان تمام مي شود در حالي كه هر كيلوگرم آن در 
بازار آزاد 9 هزار تا 9 هزار و 800 تومان است.مش��اور عالي 
هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي كشور با تاكيد 
بر اينكه مرغداران تنها 55 درصد از هزينه هاي توليد را يارانه 
دريافت مي كنند، افزود: مرغدار ما بقي نهاده هاي توليد كه 
شامل واكسن، دارو، ريز مغذي ها و ... مي شود را با قيمت باال 
در بازار آزاد تهيه مي كند. كمالي سروستاني دليل ديگري 
كه امكان احتكار مرغ از مرغداران را مي گيرد افزايش تلفات با 
باال رفتن سن مرغ ها اعالم كرد.كمالي سروستاني همچنين 
 امكان كش��تار و نگهداري الشه مرغ براي مرغداران را نيز 
غير ممكن دانست.وي تاكيد كرد: مرغداران نه امكان كشتار 
مرغ را دارند و نه سرخانه هاي براي نگهداري الشه آن!كمالي 
سروستاني معتقد است؛ به داليل عنوان شده امكان احتكار 
مرغ و الشه آن توسط مرغدارها وجود ندارد.او درعين حال، 
دليل گراني مرغ و چند نرخي بودن آن را عدم تعيين نرخ 

مصوب بر اساس نرخ تمام شده توليد عنوان كرد.

    خطر بحران  مرغ  در  نوروز 
همچنين بنابه اظهارات او، براي تامين بازار نوروز وزارت 
جهاد كش��اورزي و صمت به مرغداران دس��تور افزايش 
جوجه ري��زي ت��ا 130 ميليون قطع��ه دادن��د، اما حاال 
واردكنندگان از عدم تخصي��ص ارز براي تامين به موقع 
نهاده هاي دامي و تاخير 20 روز تا 10 ماهه براي تحويل خبر 
مي دهند. اين تصميمات قاعدتا بايد به افزايش توليد و حجم 
عرضه مرغ به بازار منتج شود، اما مشكل جدي در تامين 
نهاده هاي دامي به وجود آمده كه بدون شك موجب بحران 
و ركورد جديدي در بازار مرغ ايام نوروز خواهد شد.كمالي 
سروستاني زمان تصميم براي حل اين مشكل و تخصيص 
ارز براي نهاده هاي دامي را همين امروز دانست.وي از بانك 
مركزي و وزارت صمت خواست بهانه عدم تخصيص ارز را 
از واردكنندگان بگيرند چراكه از دست دادن حتي يك روز 
در شرايطي كه مرغداري هاي كشور مملو  از جوجه هستند 
مي تواند بحران را نزديك تر كند. مشاور عالي هيات مديره 
اتحاديه سراسري مرغ گوشتي كشور تاكيد كرد: در صورت 
عدم تامين به موقع نهاده هاي دامي براي مرغداران قيمت 
مرغ در نوروز ركورد جديدي خواهد زد.با توجه به وضعيت 
بازار مي توان به اين نتيجه رس��يد ك��ه و وزارتخانه هاي 
جهادكش��اورزي و صمت با ضعف مديريت و پاسكاري 

وظايف به يگديگر نتوانند از بروز بحران پيشگيري كنند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. Mar 13. 2021  1897   شنبه    23      اسفند 1399   29  رجب 1442  سال هفتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:12:14اذانمغرب:18:28اذانصبحفردا:4:53

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

چهرهروز

هوشنگ ميرزايي به بهار نرسيد
هوشنگ ميرزايي، متولد سال ۱۳۵۰ در كوهدشت و داراي مدرك كارشناسي كارگرداني از دانشكده صدا و سيما، سازنده مستندهاي »با خدا 
مي رقصم«، »تفتان«، »ژين«، »چيزي شبيه چشم هايم«، عضو هيات داوران جشنواره هاي بخش ملي و بين الملل پنجاهمين جشنواره بين المللي 
فيلم رشد، داور بخش جنبي سي و دومين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران، داور هيجدهمين جشن خانه سينما و... پنجشنبه 2۱ اسفند بر اثر 
كرونا درگذشت. ميرزايي در سال هاي فعاليتش جوايز مختلفي از جشنواره هاي داخلي و بين المللي به دست آورد. جايزه بهترين فيلم افرا طاليي در 
جشنواره ياهورينا بوسني و هرزگوين، جايزه تماشاگران جشنواره فيلم مستند ميراداس داك اسپانيا، جايزه بهترين فيلم مستند جشنواره كلگري 

كانادا، جايزه بزرگ جشنواره فيلم هاي مستند جشنواره تصاوير احساس آتن به رياست آنجلوپولوس بخشي از اين جوايز هستند.

ادامهازصفحهاول

گفتن اين نكته ضروري است كه طي هفته ها و ماه هاي 
گذشته روند تصاعدي افزايش قيمت ها به شدت در حال 
سپري شدن است و هر روز مردم با قيمت هاي عجيب 
و غريبي روبرو مي شوند، موضوعي كه البته مي تواند 
در ص��ورت تداوم تبديل به يك بحران تمام عيار براي 

اقتصاد و البته معيشت جامعه شود.

  تبعات خط فقر سه برابري 
ناگفته پيداس��ت كه اين خط فقر سه برابري نسبت 
به دستمزد تبعات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد 
داش��ت، موضوعي كه س��عيد مس��گري پژوهشگر 
اقتصادي به آن اشاره مي كند و با بيان اينكه آثار و تبعات 
اين رخداد در ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي قابل 
بررسي است، مي گويد: طبقه متوسط يكي از عوامل 
موثر در توسعه و رشد اقتصادي كشور است و زماني كه 
اين طبقه نحيف مي شود، باعث مي شود كه اقتصاد به 
سختي بتواند در ريل توسعه قرار گيرد و حتي تبعات 

فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز داشته باشد.
مسگري معتقد اس��ت: با ادامه روندهاي فعلي يعني 
تورم باال و رشد اقتصادي پايين، كوچك شدن طبقه 
متوسط ادامه پيدا خواهد كرد و بايد شاهد اين باشيم 

افراد بيشتري به طبقه پايين تر سقوط خواهند كرد.
وي افزود: آمارها نشان مي دهد كه در دهه اخير مصرف 
گوش��ت، حبوبات، برنج و اقالمي از اين دست كاهش 
پيدا كرده و مردم تركيب سفره شان در حال تغيير است 

و كيفيت زندگي همواره در حال پايين آمدن است.
اين كارش��ناس اقتصادي تاكيد كرد: ب��راي خروج از 
اين ش��رايط ناگزير از آن هس��تيم كه موتورهاي در 
حال خاموش رشد اقتصادي احيا شود و با اصالحات 
ساختاري در اقتصاد بتوانيم تورم را كنترل كنيم. دست 
از خلق پول برداشته و كسري بودجه را از پولي كردن 
خارج كنيم تا بتوانيم در قدم نخست حداقل به سطح 

تورم هاي قبلي يا ميانگين تورم بازگرديم.
همچنين حميد حاج اسماعيلي كارشناس ديگر بازار 
هم در اين باره مي گويد: بر اس��اس آنچه اعالم ش��ده 
حداقل سبد معيشت كارگران حدود ۷ ميليون تومان 
)۶ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان( تعيين شده است. بدون 
ش��ك حقوق و دستمزد به اين مقدار نمي رسد و مثل 
هميشه فاصله بين دستمزد و حداقل هزينه هاي خانوار 
بيشتر و بيشتر مي شود. متاسفانه تعيين سبد معيشت 
خانوار در طول س��ال هاي گذش��ته نتوانسته كمكي 
به بهبود س��طح زندگي جامعه كارگري كند و تقريبا 
مي توان گفت كه مكانيزم اثر گذاري نبوده است. ما بايد 
به دنبال اهرمي باشيم كه با اتكا به آن دولت موظف به 

تعيين منطقي حقوق كارگران شود.
وي ادامه مي دهد: اعداد مختلفي براي خط فقر اعالم 
مي شود. اما معموال بين ۸ تا ۱۰ ميليون تومان است. 
صرف نظر از اين رقم تعداد خانوارهايي كه به زير خط 
فقر سقوط مي كنند، هر سال بيشتر مي شود. كميته 
امداد ۸ سال پيش تنها 2 ميليون نفر را تحت پوشش 

داشت اما حاال به ۳۰ ميليون نفر خدمات ارايه مي دهد. 
دولت خود ۶۰ ميليون نفر را واجد حمايت و دريافت 
يارانه مي داند. همه اين آمارها نش��ان مي دهد كه ما از 

خط فقر در كشور غفلت كرديم.
گزارش هاي مختلف نش��ان مي دهد كه گزارش هاي 
مرك��ز آمار تورم نقطه به نقطه را ح��دود ۴۸.۵ درصد 
است اعالم كرده در چنين شرايطي چطور يك كارگر 
مي تواند با حقوق كمتر از ۳ ميليون تومان زندگي كند. 
اين فش��ار مالي در حالي به جامعه كارگري تحميل 
مي شود كه طبق اعالم مسووالن ارز ۴2۰۰ توماني براي 
سال آينده حذف خواهد شد. در صورت اجرايي شدن 
اين مصوبه قيمت بس��ياري از كاالهاي اساسي چند 
برابر خواهد شد و به طور قطع فشار بيشتري به جامعه 

كارگري وارد خواهد شد.
بر اس��اس آمارها ۳۵ درصد جمعيت كشور مستاجر 
هستند و اكثريت آنها از طبقه كارگرند. قيمت مسكن 
هر روز در حال افزايش اس��ت و متناسب با آن قيمت 

اجاره هم باالتر مي رود. آنگونه كه آمارها نشان مي دهد 
مسكن ۴۰ درصد درآمد خانوار را مي بلعد. رشد قيمت 
مسكن همين طور ادامه پيدا كند خيلي زود بسياري از 
خانوارها بايد دست كم نيمي از درآمد خود را فقط براي 

اجاره صرف كنند.
از طرفي در اوايل سال ديگر انتخابات رياست جمهوري 
را در كش��ور داريم و اين خودش يكي از عواملي است 
كه تش��ديد كننده تورم است. چرا كه شرايط سياسي 
در نزديك انتخابات باعث غفلت از برنامه هاي كش��ور 
مي ش��ود و تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها را دچار 
مشكل مي كند. همه اينها نشان مي دهد كه سال آينده 
سال سختي براي اقتصاد ايران و البته معيشت مردم 
اس��ت و نبايد در تعيين دس��تمزد كارگران كوتاهي 
كرد. دولت اگر قادر به افزايش دستمزدها نيست بايد 
كاالهاي اساس��ي آنها را تامين كند. با اين وجود بعيد 
مي دانم كه دستمزد كارگران در امسال مطابق با سبد 

معيشت كارگران اضافه شود. 

خط فقر حداقلي  سه برابر  حداقل حقوق
جامعه حیاتوحش

 تداوم ممنوعيت صيد 
و شكار در استان تهران

فصل بهار فص��ل زادآوري طبيعت اس��ت. در اين 
فصل  پوش��ش گياهي بار ديگر ج��ان مي گيرد و 
نوزادان حيات وحش متولد مي ش��وند. با نزديك 
شدن به فصل بهار، فرمانده يگان حفاظت محيط 
زيست استان تهران، از برخورد جدي با متخلفان 
صيد و شكار و افرادي كه اقدام به برداشت گونه هاي 
گياهي مي كنند، خبر داد.فرهاد زندي، ضمن بيان 
اينكه طبق روال هميش��ه  پاسگاه هاي ما در فصل 
بهار و ايام نوروز فعال هستند و نيروهاي محيط بان 
در مناطق حفاظت شده حضور فعالي دارند، اظهار 
كرد: نيروهاي محيط بان در مناطق حفاظت شده 
به گشت و پايش خود ادامه خواهند داد و در صورت 
مشاهده هر نوع تخلف در خصوص صيد و شكار يا 
برداشت از گياهان و حتي زنده گيري نوزادان حيات 
وحش - كه گاهي در فصل زادآوري حيات وحش 
اتفاق مي افتد - با متخلفان برخورد و آنان را به مراجع 
قضايي معرفي خواهند كرد. او ادامه داد: به منظور 
افزايش نيروي گشت در فصل زادآوري حيات وحش 
و گياهان از نيروهاي هميار طبيعت نيز اس��تفاده 
خواهد شد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را 
فورا به همكاران ما اطالع دهند و با متخلفان برخورد 
جدي شود. فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
استان تهران همچنين خاطرنشان كرد: با تعدادي 
از نهادهايي كه در برخي مناطق حفاظت شده استان 
تهران با ما همكاري مي كنند نيز تفاهمنامه هايي 
را داريم تا در صورت مش��اهده تخلفات در زمينه 
برداشت از تنوع زيستي آن را اطالع دهند تا نيروهاي 
محيط بان به سرعت وارد عمل شوند. زندي با بيان 
اينكه برداشت گونه هاي گياهي در مناطق حفاظت 
شده استان تهران ممنوع است، گفت: طبق ضوابط 
و قوانين برداش��ت گونه هاي گياهي كه به صورت 
رسمي در مناطق خاصي كشت مي شوند ممنوع 
اس��ت. همچنين جمع آوري و برداشت بي رويه از 
گونه هاي گياهي و گونه هاي دارويي به منظور فروش 
باعث نابودي آنها مي شود. او ادامه داد: برخي افراد در 
زمينه برداشت گونه هاي گياهي به منظور فروش آنها 
فعاليت مي كنند اما اين كار غيرقانوني است بنابراين 
الزم است هر فردي در صورت مشاهده متخلفاني كه 
نسبت به جمع آوري گونه هاي گياهي جهت فروش 
آن اقدام مي كند، موضوع را فورا از طريق س��امانه 
۱۵۴۰ به ما اطالع دهند تا نيروهاي محيط باني كه 
در منطقه حضور دارند با اين متخلفان برخورد و آنان 
را به مراجع قضايي معرفي كنند. تخلف برداشت از 

گونه هاي گياهي شامل جريمه نيز مي شود.
زندي در  پايان توصيه كرد: افرادي كه قصد بازديد 
از مناطق حفاظت شده دارند يا به منظور تفرج در 
اين مناطق و حاش��يه آن حض��ور  پيدا مي كنند از 
برداشت گونه هاي گياهي و نزديك شدن به نوزادان 

حيات وحش خودداري كنند.

ادامه جمع آوري الشه پرندگان تلف شده در ميانكاله 
با توجه به وقوع تلفات غيرعادي بين 
پرندگان مهاجر در تاالب بين المللي 
ميانكاله و خليج گرگان، عمليات پايش 
و جمع آوري الشه اين پرندگان از تاريخ 
نهم بهمن همچنان به صورت روزانه در 
حال انجام اس��ت. به گزارش سازمان 
حفاظت محيط زيست، با شروع تلفات 
غيرعادي پرن��دگان مهاجر در تاالب 

ميانكاله و خليج گرگان از تاريخ نهم بهمن ماه امسال 
)۱۳۹۹(، عمليات پايش، جمع آوري و دفن بهداشتي 
الشه پرندگان تلف ش��ده، به وسيله ماموران يگان 
حفاظت و كارشناس��ان اعزامي از شهرستان هاي 
گلوگاه، بهش��هر، اداره كل حفاظت محيط زيست 
مازندران و يگان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
گلستان از شهرستان هاي بندرگز و بندر تركمن، به 

صورت روزانه و به وسيله چندين گروه 
با استفاده از قايق، تراكتور، تراكسور و به 
صورت پياده انجام مي شود. با احتساب 
تلفات ۴2 روز گذشته، مجموع تلفات 
پرندگان مهاجر جمع آوري شده تا 2۰ 
اسفند امسال به ۳۷ هزار و 2۴۱ قطعه 
رسيده است. با توجه به شرايط سخت و 
باتالقي بودن منطقه، تالش غيرتمندانه 
محيط بانان خدوم و سختكوش استان هاي مازندران 
و گلستان در عمليات جمع آوري الشه پرندگان تلف 
شده در تاالب ميانكاله و خليج گرگان همچنان ادامه 
دارد. سازمان دامپزشكي كشور به عنوان تنها مرجع 
رسمي بررسي علت و علل تلفات غيرعادي پرندگان 
مهاجر در تاالب ميانكاله، علت اين تلفات را بيماري 

بوتوليسم اعالم كرده است.

برف و باران در جاده هاي ۲۲ استان كشور
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك 
پليس راهور ناجا از بارش برف و باران 
در جاده هاي 22 اس��تان كشور خبر 
داد. سرهنگ احمد ش��يراني درباره 
آخرين وضعيت ترافيكي جاده هاي 
كشور گفت: گزارش هاي دريافتي و 
نيز رصد انجام شده در مراكز كنترل 
ترافيك حاكي از آن است كه در حال 

حاضر ترافيك در مقاطعي از محدوده سعيدآباد در 
آزادراه پرديس - تهران پرحجم اس��ت. همچنين 
تراكم تردد در آزادراه قزوين-كرج-تهران حدفاصل 
گلش��هر تا پل فردي��س و آزادراه ك��رج - قزوين 
حدفاصل مهرويال تا گلشهر نيز باالست اما منجر به 
ايجاد ترافيك سنگين يا گره ترافيكي نشده و رفت 
و آمد به ش��كل روان در حال انجام است. او با بيان 
اينكه در ديگر جاده هاي كش��ور مشكل ترافيكي 
وجود ندارد، درباره وضعيت جوي جاده ها نيز گفت: 

برابر گزارش هاي برخي از محورهاي 
استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان 
شرقي، اردبيل، البرز، تهران، مازندران، 
چهارمح��ال و بختياري و كردس��تان 
داراي بارش برف و باران است. رييس 
مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهور ناجا ادامه داد: همچنين در برخي 
از محورهاي استان هاي اصفهان، ايالم، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، سمنان، 
قزوي��ن، لرس��تان، مركزي، همدان، كرمانش��اه، 
كهگيلويه و بويراحمد، گلستان و گيالن نيز بارش 
باران گزارش ش��ده است. ش��يراني به رانندگان 
توصيه كرد كه ضمن همراه داش��تن تجهيزات و 
زنجير چرخ، حتما در شرايط بارندگي فاصله طولي 
مناسب و سرعت مطمئنه را رعايت كنند. همچنين 
ش��هروندان نيز تا جاي ممكن از انجام سفرهاي 

غيرضروري خودداري كنند.

فوت ۵۳ بيمار كرونايي 
سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به 
فوت ۵۳ بيمار كوويد۱۹ در شبانه روز 
گذش��ته گفت: طي اين مدت ۸۰۸۸ 
بيمار جديد شناس��ايي شدند. دكتر 
س��يما س��ادات الري درباره آخرين 
آمارهاي كرونا در كشور اظهار كرد: بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، از 
ديروز تا امروز )22 اسفندماه( ۸۰۸۸ 

بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شده اس��ت كه ۵۹۳ نفر از آنها بس��تري شدند. با 
توجه به اين مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
يك ميليون و ۷۳۱ هزار و ۵۵۸ نفر رسيد. به گفته 
س��خنگوي وزارت بهداشت متاسفانه در طول 2۴ 

ساعت گذش��ته، ۵۳ بيمار كوويد۱۹ 
جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به ۶۱ هزار و ۶۹ 
نفر رسيد. دكتر الري در ادامه تصريح 
كرد: خوشبختانه تاكنون يك ميليون 
و ۴۷۷ هزار و ۵۸۸ نفر از بيماران، بهبود 
يافته و ي��ا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند همچنين ۳۸2۹ نفر از بيماران 
مبتال به كووي��د۱۹ در بخ��ش  مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوي 
وزارت بهداشت در پايان گفت: تاكنون ۱۱ ميليون 
و ۵۸۸ هزار و ۴۴۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 

كشور انجام شده است.

گليمان�دگار| اي��ن روزه��ا ديدن 
چهره هايي همراه با لبخند كار ساده اي 
نيست، بيش��تر آدم هايي كه در خيابان 
مي بينيم، ب��ا اينكه ماس��ك به صورت دارن��د اما از 
چشمان شان معلوم است كه مغموم و گرفته اند. اين 
بيماري لعنتي همراه با تورم و فشارهاي اقتصادي حتي 
شوق از راه رسيدن بهار را هم از مردم گرفته است. با 
اينكه مسووالن بهداشت و درمان از حضور مردم در 
بازارها مي گويند اما به قول يكي از فروش��ندگان ۹۰ 
درصد اين آدم ها فقط ب��راي وقت گذراني مي آيند، 
خيلي ها فقط قيمت مي پرسند و خريدي نمي كنند. 
اصال پول كجا بود كه مردم خريد كنند! قيمت ها آنقدر 
باال رفته كه ديگر ق��درت خريدي براي مردم نمانده 
است. همين ها لبخند را از لبان شان ربوده و برق شادي 
را از چشمان شان گرفته. اتفاق هايي كه هر جامعه اي 
را با تمام خوشي ها و ناخوشي هايش از پا در مي آورد 
و اين مردم هنوز هم به گفته مسووالن خوب مقاومت 
كرده ان��د. اما اي كاش در كنار تمام اين مش��كالت و 
مصائب فكري هم به حال خوشحالي مردم مي كردند. 
اينكه رييس جمهور در نشست هيات دولت از توليد 
نشاط اجتماعي حرف بزند، تنها شعاري است كه هيچ 
عملي در آن نيست. بايد ديد آنها كه متولي هستند، 
مانند ش��هرداري ها، صدا و سيما، وزارت رفاه و ... چه 
گام هايي براي عملي كردن اين شعارها برداشته اند. 

تا به امروز كه هيچ!

     بي پولي و فقر را ريشه كن كنيم
امان اهلل قرايي، جامعه شناس نيز در اين باره به »تعادل« 
 مي گويد: اگر نشاط اجتماعي مي خواهيم بايد فقر و 
بي پولي را ريش��ه كن كنيم، تا وقت��ي كه مردم هر 
روز فقيرتر مي شوند و الي چرخ دنده هاي زنگ زده 
اين اقتصاد صداي استخوان هايش��ان بلند مي شود، 
نمي توانيم از آنها انتظار داشته باشيم، شاد باشند و در 
جهت پويايي جامعه گام بردارند. ما بايد قبل از نشاط، 
اميد به جامعه تزريق كنيم، تزريق اميد به جامعه هم 
با شعار امكان پذير نيس��ت. جوان امروز نياز به كار، 
مسكن، در آمد مناسب و امنيت شغلي دارد. اگر اين 

شرايط براي او فراهم باشد، قطعا اميد به زندگي در او 
بيدار شده و براي آينده برنامه ريزي مي كند، تشكيل 
خانواده مي دهد، فرزن��د آوري مي كند، مي داند كه 

فرزندانش هم در رفاه نسبي قرار خواهند گرفت. 

    مشكالت اقتصادي 
امنيت جامعه را هم نشانه گرفته

او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: ابتدا بايد 
زير س��اخت هاي جامعه را درست كنيم و بعد به اين 
فكر كنيم كه چه برنامه هايي براي پويايي جامعه طرح 
كنيم. اولين مساله در هر جامعه اي مساله رفاه اقتصادي 
است، تا زماني كه اقتصاد ما بيمار باشد، تك تك افراد 
جامعه بيمار خواهند بود. هيچ كس از زندگي اش لذت 
نخواهد برد. متاسفانه اين روزها فشارهاي اقتصادي 
حتي امنيت اجتماعي مردم را نش��انه رفته اس��ت. 
همين چند وقت پيش ب��ود كه رييس پليس تهران 
بزرگ اعالم كرد كه سرقت هاي بار اولي افزايش پيدا 
كرده است. چرا چنين اتفاقي رخ مي دهد، به خاطر 
 مش��كالت اقتصادي، فردي كه تم��ام تالش هايش 
بي نتيجه مانده تنها راه فرار از فقر را دزدي مي بيند. 
خب چون تجربه اي هم در اين زمينه ندارد، قطعا به 
دام مي افتد. اما مسووالن نبايد به راحتي از كنار اين 
خبر بگذرند. اين يك زنگ هشدار است كه بايد جدي 

گرفته شود. 

  بحران هاي رواني در پسا كرونا
علي اصغر كيهان نيا، روانشناس در اين باره به تعادل 
مي گويد: در ح��ال حاضر مردم هن��وز چون با اصل 
ماجرا درگير هس��تند چندان تاثيرات اين بيماري و 
ش��رايط اجتماعي و اقتصادي به جاي مانده از آن را 
نمي توانيم به درستي ببينيم، هر چند كه در همين 
مدت ميزان خودكشي و ديگر معضالت اجتماعي به 
خوبي نشان دهنده اين است كه جامعه ايران بيش از 
هر زمان ديگري به نش��اط نياز دارد. مردم مغموم و 
افسرده اند، اگر تا 2 سال پيش طبق آمار از هر ۴ ايراني 
يك نفر به بيماري هاي روحي و رواني مبتال بود حاال 
به جرات مي توان گفت اين آمار به 2 نفر رسيده، يعني 

از هر 2 ايراني يك نفر با مشكالت روحي دست و پنجه 
نرم مي كند. آمار افسردگي به شدت باال رفته است و 
نمي توانيم اين مش��كالت را ناديده بگيريم. اما فقط 
كافي است سازمان هايي كه با مردم ارتباط مستقيم 
دارند، مانند صدا و سيما و حتي سازمان هاي مردم نهاد 
برنامه هايي را براي بازگرداندن نشاط به جامعه تدوين 
و اجرايي كنند. اين كار بايد هرچه سريع تر انجام شود.

    نگاهي به نيمه پر ليوان
ساس��ان توكلي جامعه ش��ناس نيز در اي��ن باره به 
»تعادل« مي گويد: اگر دقيق به جامعه كنوني ايران 
نگاه كنيم مي بينيم باال رفتن آمارهاي منفي، از طالق 
گرفته، تا باال رفتن سن ازدواج، بي ميلي به فرزند آوري، 
بزه هاي اجتماعي و ... همه و همه نشان مي دهد كه ما 
جامعه با نشاط و پويايي نداريم. نمي توانيم منكر اين 
قضيه شويم اما نگاه كردن به نيمه پر ليوان مي تواند 
باعث ش��ود تا كارهايي مثبت در راستاي باال رفتن 
نشاط اجتماعي انجام بدهيم. اگر مي خواهيم نرخ رشد 
جمعيت ما منفي نشود، بايد هر چه زودتر مشكالت 
اقتصادي را سر و سامان بدهيم، نرخ بيكاري را پايين 
بياوريم، هزينه هاي زندگي را كاهش دهيم، امنيت 
ش��غلي را باال ببريم، در اين صورت جوانان به ازدواج 
و فرزند آوري تشويق مي شوند. وقتي امنيت شغلي، 
درآمد و رفاه در جامعه وجود داشته باشد، قطعا نشاط 
اجتماعي به وجود خواهد آمد و حتما الزم نيس��ت 
كارناوال هاي شادي در خيابان راه بيندازيم. مردم بايد 
امنيت خاطر داشته باشند. بايد براي تامين هزينه هاي 
زندگي در فشار نباشند، آن وقت ديگر لبخند زدن كار 

سختي نخواهد بود. 

   خمودگي و رخوت در تمام دنيا
فراموش نكنيم مس��اله فقط مربوط به ايران نيست. 
با پاندمي كرونا تمام دنيا در خمودگي و رخوتي فرو 
رفته است كه در آمدن از آن به زمان نياز دارد. نشاط 
اجتماعي نياز به زيرس��اخت هايي در جامعه دارد و 
متاسفانه هيچ تالشي براي آن صورت نگرفته است. 

اينكه در جامعه ما از نظر جامعه شناسان به خمودگي 

اجتماعي رسيده و خبري از نشاط و سرزندگي در آن 
نيست، به اين خاطر است كه بسياري از ساز و كار هاي 
نشاط اجتماعي در جامعه كنوني ما مورد توجه قرار 
نمي گيرند. حاال بيش از يك س��ال است كه ويروس 
كرونا اين خمودگي را بيش از پيش تشديد كرده است 
اما چه مي توان كرد براي جامعه اي مانند ايران تا اين 
چالش را هم پشت سر بگذارد؛ چالشي كه اين روز ها 
تنها مختص ايران نيست و بسياري از كشور ها با آن 

دست به گريبانند.

    نشاط اجتماعي نياز به عمل دارد نه شعار
مصطفي اقليما، جامعه شناس در اين باره مي گويد: 
نمي توانيم با شعار به نشاط اجتماعي برسيم. نشاط 
اجتماعي زير س��اخت هايي مي خواهد كه متاسفانه 
كسي به آنها توجه نمي كند. نشاط اجتماعي زاييده 
رفاه اجتماعي اس��ت. فرد تا زماني كه امنيت شغلي 
نداشته باشد، تا زماني كه معيشت او تامين نباشد، تا 
زماني كه تورم هر روزه در جامعه وجود داشته باشد، 
به نشاط اجتماعي نمي رسد. اين مساله را نمي توانيم 
با گلكاري در و ديوار شهر و نشان دادن برنامه هاي شاد 
از تلويزيون و ... حل كنيم. متاس��فانه در حال حاضر 

راهكاري براي ايجاد نشاط اجتماعي جز مواردي كه 
در باال ذكر كردم، وجود ندارد. فرقي هم نمي كند در 
دوران كرونا يا پسا كرونا باشيم. در اين ميان، اول بايد 
مشكالت معيشتي مردم حل شود تا بعد بتوانند به اين 
فكر كنند كه بحران كرونا را چطور پشت سر بگذارند.

او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: مساله روشن 
است، ما از همين حاال بايد به فكر دوران پسا كرونا هم 
باشيم. ش��رايط در آن زمان دشوارتر خواهد بود. ما با 
جامعه اي مواجه مي ش��ويم كه اكثر افراد آن، يكي از 
عزيزان خ��ود را بر اثر اين بيماري از دس��ت داده اند. 
فشار هاي مالي و معيشتي باعث از هم پاشيدگي برخي 
از خانواده ها شده است. از سوي ديگر، وضعيت شغلي 
بس��ياري از افراد در هاله اي از ابهام قرار دارد و با اين 
اوصاف، ما با جامعه اي مواجه ايم كه درصد افسردگي 

در آن بسيار باالست.

  نشاط اجتماعي بودجه مي خواهد
مينو اطهر، كارشناس ارشد جامعه شناسي نيز در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه مي توانيم با حرف 
و شعار نشاط اجتماعي در جامعه ايجاد كنيم. نشاط 
اجتماعي بودجه مي خواهد. در واقع، ما بايد بنيان هاي 

اقتصادي كش��ور را قوي كنيم. ايجاد اشتغال، پايين 
آمدن تورم و خالصه رف��اه اجتماعي مي تواند عامل 
اصلي شادي مردم باش��د. به عبارت ديگر، اگر افراد 
جامعه تحت فشار و استرس نباشند، شاد كردن آنها 
كار سختي نيست اما در دوران كرونا اين فشار ها دو 
برابر مي شود؛ به خصوص با شرايطي كه كشور ما دارد 
و مش��كالت اقتصادي كه مردم هر روز با آن دس��ت 
به گريبان هس��تند. نمي توانيم با گفتن يك جمله و 
دادن شعار هاي رنگارنگ توقع داشته باشيم كه نشاط 
در جامع��ه به وجود بيايد. او مي افزاي��د: تا زماني كه 
ما جواناني با نشاط و پويا نداشته باشيم، نمي توانيم 
جامعه اي با نشاط و پويا داشته باشيم. متاسفانه كرونا 
شرايط را سخت تر كرده است. شغل بسياري از افراد به 
خطر افتاده است و بسياري از جوانان با توجه به شرايط 
حاكم بر جامعه، وضعيت بيماري، موقعيت اجتماعي 
كه دارند، چشم انداز مناسبي از آينده ندارند و اين به 
خمودگي جامعه دامن مي زند. در واقع، تا زماني كه 
زير ساخت هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه درست 
نش��وند، تا زماني كه افراد جامعه در يك رفاه نسبي 
نباشند، نمي توانيم با به كار گرفتن روش هاي نمادين 

نشاط اجتماعي را افزايش دهيم.

گزارش

جاي خالي نشاط  در جامعه  ايراني

كرونا،فشاراقتصاديومردميكههرروزغمگينترميشوند

ارايه اين آمار همچنين واكنش هاي مختلفي را 
در تويتر و شبكه هاي اجتماعي به همراه داشت و 
كاربران زيادي به آن واكنش داشتند و اين امار را 

نشان از فقير ترشدن مردم دارد .
يكي از كاربران نوشته است:»اتفاق كم سابقه اي 
اس��ت كه يك نهاد رس��مي مثل سازمان تامين 
اجتماعي آماري از فقر منتش��ر مي كند و اتفاق 
بي سابقه اي اس��ت كه خط فقر خانوار ايراني به 
بيش از ۳برابر #حداقل_دستمزد رسيده است. 
#خط_فقر براي يك خانواده ۳ نفره ۵.۷ ميليون 

تومان محاسبه شده است.«
يكي از كاربران نوشته است:»كسي كه حقوقش 
۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ري��ال باش��ه باي��د ماهيان��ه، 
2.۷۰۰.۰۰۰ ريال ماليات بده.يعني طرف روي 

خط فقر هست ولي بايد ماليات هم بده«

ديگري نوشته است: »درصد مردم ايران زير خط 
فقر قرار دارند .٢٧ ميليون نفر زير ۹۰۰ هزار تومان 
درآمد دارند. )فقر مطلق( يك ميليون نفر هم فقط 

با يارانه زندگي مي كنند.«
كاربر ديگري نوش��ته اس��ت: »ن��ادري نماينده 
مجلس و گزارش مجمع عالي نمايندگان كارگران 
گفته كه در ضمن اكثر كارمندان و كارگران زير 
۱۰ ميليون )خ��ط فقر( حقوق مي گيرند، تعداد 
قابل توجهي از مردم هم بيكارند و هيچ دريافتي 

ندارندبه ويژه بعد از شيوع كرونا«
كاربر ديگري خطاب به دولت نوش��ته است: » ما 
با در نظر گرفتن خط فقر، ن��رخ تورم و وضعيت 
كشور، خواهان حقوقي عادالنه هستيم؛ متناسب 
با كاري كه انجام مي دهيم، زحمتي كه مي كشيم 

و ثروتي كه توليد مي كنيم.«

بازتاب
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