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رهبرمعظمانقالبدرسخنانيبهمناسبتعيدمبعث
از دو هدف دشمن در جنگ نرم پرده برداشتند

نيـازاقتـصادايـران

شكستن زنجيره تواصي
و وارونهنمايي حقايق

خط فقرحداقلي
سه برابر
حداقل حقوق

ممنوعيتهاي جديد صادراتي اعالم شد

سياستبازدارنده براي تنظيم بازار

صفحه 7

همين صفحه

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

مانعتراشي
در مسير
مسكنملي

بيتكوين
در انتظار ثبت
يك ركورد
يا سقوط

صفحه 6

يادداشت3-

بورس در آستانه فصلي نو

اقتص��اد اي��ران در ش��رايطي
هفتهه��اي پاياني س��ال99
را پشتس��ر ميگ��ذارد ك��ه
همچن��ان موضوع صع��ود و
نزول ش��اخص بازار سرمايه به
عنوان يك نقط��ه محوري در
عليرضاتوكلي ارزيابيهاي كارشناسي مورد
توجه ق��رار دارد .اي��ن روند با
نزديك شدن به موعد رسمي انتخابات رياستجمهوري
سال 1400اهميتيبهمراتبافزونترپيداكردهوبسياري
ازتحليلگرانبهدنبالرمزگشاييازابعادوزوايايگوناگون
تحوالتي هس��تند كه بازار س��رمايه ممكن اس��ت با آن
روبهرو شود .پرسش��ي كه در اين ميان در اذهان عمومي
وجود دارد ،آن است كه از چه طريقي ميتوان ،روند رشد
شاخصبازارسرمايهراتقويتكردودرنقطهمعكوس،چه
عاملياعوامليباعثافزايشنزوليشدنشاخصخواهد
شد؟ هر چند به صراحت نميتوان درخصوص پاسخ اين
پرس��شها اظهارنظر كرد ،اما ب ه طور كلي بازار س��رمايه
نيازمند ثبات بيشتر است .اگر نحوه تصميمسازيهاي
بازار س��رمايه به گونهاي پيش رود كه قيمتها ،آزادانه و
برمبناي يك مكانيسم اقتصادي معقول ،حركت كنند و
نقد شوندگي افزايش پيدا كند ،همين امر باعث افزايش
ادامهدرصفحه5
ثباتدر...

يادداشت4-

پيروزي دولت بر ملت

آخرين هفته بورس��ي سال
چگونه خواهد گذش��ت؟ در
تقويم سالي كه براي بورس
رقم خورده اس��ت ،ميتوان
آن را براي آيندگان نوش��ت
و ذخيره كرد تا درس عبرت
حامدعليمحمد شود براي نس��لهاي 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 رسيدهايم؟ در يك سال گذشته
با دعوت علني مردم توسط نفرات برتر كشور به بورس
و يكي از بزرگترين شكستهاي مردم در برابر دولت
و ميتوان گفت بزرگترين پي��روزي دولت بر مردم
گفت بسياري از كس��ر بودجه و هزينه اداره كشور را
از جيب و سرمايه مردم خارج كردهاند .رخدادهاي در
هيچ نقطهاي در اين كره خاكي يافت نشده و نميتوان
به نمونهاي اينچنيني استناد كرد .در همين حواشي
بايد نگاهي به بازارهاي موازي بورس داش��ت كه چه
بر س��ر افراد كه در اين حوزه فعاليت داشتهاند ،آمده
اس��ت .البته ناگفته نماند در اي��ن وضعيتي كه براي
سرمايهگذاري عام مردم درست كردند تعداد خاصي
ادامهدرصفحه7
نيز بسيار منفعت برده و...

يادداشت1 -

راهدشواربازارهايصادراتي
موض��وع توس��عه بازاره��اي
صادراتي كشورمان در منطقه
از جمله كش��ور عراق ،يكي از
ضرورتهايي اس��ت كه اغلب
تحليلگ��ران ب��ر روي ابعاد و
زواي��اي گوناگ��ون آن تاكيد
سيدحميدحسيني ميكنند .در واقع در ش��رايط
تحريمهاي اقتص��ادي ،ايران
با استفاده از گس��ترش بازارهاي صادراتياش در منطقه
است كه ميتواند بخش قابل توجهي از فشار تحريمهاي
اقتصادي را بياثر 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 تصميمس��ازان و مس��ووالن ق��رار بگيرد تا
ادامهدرصفحه6
سرمايهگذاريهاو...

يادداشت2 -

نفت ايران پس از تحريم
نفت اي��ران براي س��الهاي
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.
حميدرضا صالحي به اين معني كه در صورت كنار
رفتن تحريمها ،ايران ميتواند
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
تغييراتاينبازاراست.سياستگذارانبازارنفتبايدبدانند
كه در سه س��الي كه ايران به دليل تحريمها در بازار نفت
حضورداشته،تغييراتقابلتوجهيدراينحوزهبهوجود
آمده و اين روند در آينده نيز با س��رعت و قدرت بيشتري
ادامهدرصفحه5
ادامهخواهدداشت.

صفحه 5

با افزايش نرخ بهره اوراق قرضه
در بانك مركزي امريكا
شايد بازار رمزارزها متضرر شود

بازگشت امريكا به برجام
مذاكره نميخواهد
صفحه 2

صفحه 2

تامين اجتماعي آمار خط فقر
سال  ١٤٠٠را  ۷ميليون
و  ۱۴۳هزار تومان
براي يك خانوار  ۳،۳نفره اعالم كرد

حسنروحانيدرتماستلفنيبا«بوريسجانسون»
نخستوزيرانگلستان:

دولت بايدن راه ترامپ را ميرود؟

پولهاي بلوكه شدهايران زيرتيغتحريم

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

گزارش روز

خط فقر حداقلي سه برابر حداقل حقوق

تازهترين آمار ارايه ش��ده از ميزان خط فقر و دس��تمزد
نش��ان ميدهد كه خانوارهاي ساكن ش��هرهاي بزرگ
كه ماهانه درآمدي كمتر از  ٥ميليون و  ٧٠٠هزارتومان
داشته باشند زير خط فقر هس��تند .آماري كه ارايه آن از
سويسازمانرسميهمچونتاميناجتماعيخودجاي
تامل دارد و حال آنكه اين آمار خط فقر س��ال  ١٤٠٠را ۷
ميليون و ۱۴۳هزار تومان ،عنوان ميكند آن هم خط فقر
حداقلي براي يك خانوار  ۳.۳نفر  .اين در حالي است كه
حداقل دستمزد مصوب تعيين شده وزارت كار براي سال
٩٩تنها يك ميليون و ٩٠٠هزار تومان و براي سال١٤٠٠
نهايتا با روال متداول نهايتا به ٢ميليون و اندكي برسد كه
بازهم فاصلهاش با خط فقر محاسبه شده همان سه برابر
است .البته در آخرين اخبار از موافقت دولت براي افزايش
نزديك به  ٢ميليون توماني حقوق كارگران خبر داده كه
باز هم با خط فقر  7.5ميليون تومان��ي فاصله دو برابري
وجود دارد .به اين ترتيب سال  ٩٩كه به سختي گذشت
و سبد خانوارها كوچك و كوچكتر شد براي سال١٤٠٠
اين سبد به حداقل ممكن خواهد رسيد .با توجه به اينكه
هرسال،سبدمعيشتخانوا ِرمورداستفادهبرايمذاكرات
مزدي،براساسآمارهايتورميديماهمحاسبهميشود،
امسال نيز ،محاسبات رسمي سبد معيشت  ۱۴۰۰آغاز
شود .اين درحالي اس��ت كه چندي پيش��تر ،آمارهاي
تورمي دي ماه ،توسط مركز آمار ايران منتشر شده است.
براساس دادههاي منتش��ره ،نرخ تورم س��االنه دي ماه
 ١٣٩٩براي خانوارهاي كش��ور به  ٣٢,٢درصد رس��يده
كه نسبت به همين شاخص در ماه قبل ١,٧،واحد درصد
افزايش نشان ميدهد .نرخ تورم نقطهاي دي ماه ١٣٩٩
در مقايسه با ماه قبل ١,٤واحد درصد افزايش يافته است.
نرخ تورم نقطهاي گروه عمده «خوراكيها ،آشاميدنيها
و دخانيات» با افزايش  ٢.٠واحد درصدي به  ٥٩.٩درصد
و گروه «كاالهاي غي��ر خوراكي و خدم��ات» با افزايش
 ١.٢واحد درصدي به  ٣٩.٩درصد رسيده است .منظور
از نرخ تورم نقطهاي ،درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت،
نسبت به ماه مشابه سال قبل اس��ت .نرخ تورم نقطهاي
در دي م��اه  ١٣٩٩به عدد  ٤٦,٢درصد رس��يده اس��ت؛

#ﻣـــﺎ_ﻣــﺎﻧـﺪﯾـﻢ

يعني خانوارهاي كش��ور بهطور ميانگي��ن  ٤٦.٢درصد
بيشتر از دي  ١٣٩٨براي خريد يك «مجموعه كاالها و
خدمات يكسان» هزينه كردهاند .چندي پيش از سوي
لرخي منابع خط فقر براي خان��وار ٤نفره ايراني بين  ٨تا
 ١٠ميليون برآورد شد ،آماري كه تاييد نشد اما از همان
زمان استارتها براي عنوان شدن چنين خط فقري زده
شددرهمانزمانعزتاهلليوسفيانمال،عضوكميسيون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي در اين
باره گفته بود هنوز آمار دقيقي از خط فقر سال  ۹۹اعالم
نشده ،اما بر اين نكته هم تاكيد دارد كه وضعيت معيشتي
مردم به مراتب سختتر از سال گذشته است .با اين همه
اما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه طبقه متوس��ط ايراني
طي سالهاي اخير در حال ضعيفتر شدن استاندارهاي
زيستي خود است .كوچكتر شدن طبقه متوسط بهطور
قطع تبعات زيادي در ابعاد مختلف اجتماعي ،سياس��ي
و اقتصادي دارد .آمارهاي منتش��ر ش��ده از سوي مركز
پژوهشهاي مجلس البته پيش از اين بسيار تكاندهنده
بودهاست.
يوسفيانمال پيش از اين ،با اشاره به آمار سال گذشته
مركز پژوهشهاي مجلس ش��وراي اس�لامي درباره
اينكه  ۴۰درصد مردم ايران زي��ر خط فقر قرار دارند،
گفت :هنوز آمارهاي امسال در اين حوزه اعالم نشده،
اما بهطور حتم افراد بيشتري به نسبت سال گذشته
زير خط فقر ق��رار گرفتهاند .نماينده م��ردم آمل در
مجلس با بيان اينكه نميتوان ع��دد و رقم دقيقي از
آمار خط فقر بهطور كلي در كش��ور اعالم كرد ،افزود:
هزينه متفاوت زندگي در شهرهاي مختلف متفاوت
بوده ،از اينرو 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  ۲نفري اكنون بتواند ادامه حيات بدهد ،بايد
درآمدي بيش از  ۴ميليون تومان داشته باشد ،تصريح
كرد :از سال گذش��ته تاكنون با صعودي شدن نرخها
در همه حوزهها ،بهطور حتم آمارهاي خانوارهاي زير
ادامهدرصفحه8
خط فقر بيشتر شده است.

ﭘﺎرس ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۴۴۹۰۵۱۱۵ - ۱۶
ﺗﻤـــﺎس ﺣﺎﺻـــﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﭘﺎرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

parselectric.ir

www.parselectric.ir

ﮐـــﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﭘﺎرس اﻟﮑﺘـــﺮﯾﮏ

سياست
روابط ايران و روسيه سال
به سال محكم ميشود

وزارت امور خارجه روس��يه در مورد بيستمين سالگرد
امضايمعاهدهمبانيروابطمتقابلواصولهمكاريميان
جمهورياسالميايرانوفدراسيون روسيه،بيانيهايرا
منتشركرد.دربخشيازاينبيانيهآمدهاست 12«:مارس
 2021با بيستمين سالگرد امضاي قرارداد مباني روابط
متقابل و اصول همكاري ميان جمهوري اسالمي ايران
و فدراسيون روسيه مصادف است .اين سند مرحلهاي
تاريخيدرروابطميانكشورهايماست.ايرانوروسيه
ضمنعالقهمنديبرايتحكيممناسباتدرزمينههاي
سياس��ي ،اقتصادي-تجاري ،علمي-فني ،فرهنگي-
بشردوستانه وديگرحوزههاونيزبادركضرورتايجاد
صلحبراساسپايبنديدقيقبهمفادمنشورسازمانملل
وقوانينبينالمللي،توافق كردهاندتاروابطميانخودرابر
مبناياصولبرابريحاكميتي،اعتمادمتقابل،احترامبه
حاكميت،تماميتارضي،استقاللوعدمدخالتدرامور
داخلييكديگرتنظيمكنند .دوستيوحسنهمجواري
ميانايرانوروسيهدرراستايمنافعمردمدوكشورونيز
ايجاد ثبات و امنيت در منطقه و ماوراي آن سال به سال
تحكيمميشود.
تهرانومسكوبا«بستهاي»ازدستاوردهادرهمهحوزهها
بهاستقبالاينسالگردآمدهاند.ظرفيتهايجاريبهكار
گرفتهنشدهوپتانسيلشراكتمتقابل،چشماندازهاي
گستردهايرابرايتعميقوتوسعهمناسباتچندوجهي
مياندوكشوربازميكند».

بازگشت امريكا به برجام
مذاكره نميخواهد

رييسجمهور ،امريكا را ناقض بزرگ برجام و قطعنامه
 2231شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد دانست و با
بيان اينكه نبايد اين حركت واش��نگتن تشويق شده يا
بيمجازات بماند ،تاكيد كرد«:اگر دنبال ديپلماس��ي
هستيمراهروشن؛رفعتحريمهاوايفايتعهداتامريكا
اس��ت و گزينه ديگري وجود ندارد ».حجتاالس�لام
والمسلمينحسنروحانيدرتماستلفنيآقاي«بوريس
جانسون» نخستوزير انگلستان گفت :همكاريهاي
بينالمللي در نتيجه سياستهاي ترامپ ،آسيب ديده
و متأسفانه س��ازمان ملل و ش��وراي امنيت نيز در اين
مدت عملكرد شايسته و بيطرفانهاي نداشتند و اكنون
زمان آن فرا رس��يده كه با كمك هم اين نقيصه را رفع
كنيم .رييسجمهور سياست قطعي ايران در برجام را
عمل در برابر عمل برشمرد و اظهارداشت :عمل نكردن
طرفهاياروپاييبهتعهداتبرجامي،تنهاموجبسلب
اعتماد مردم به اروپا و تنگتر شدن فضاي ديپلماسي
ش��د .روحاني تاكيد كرد :دولت امريكا در حالي مدعي
عالقهمنديبهبازگشتواجرايبرجاماستكهتاكنون
هيچ اقدام عملي در اين عرصه نداش��ته و اين درحالي
اس��ت كه آنها با مذاكره خارج نشدند كه برگشتشان
مستلزممذاكرهباشد.رييسجمهوراقدامانگلستانودو
كشور ديگر اروپايي در پس گرفتن قطعنامه عليه ايران
درشورايحكامآژانسبينالملليانرژياتميراتصميم
درستي دانس��ت و گفت :چنين اقداماتي تنها مسير را
دشوار و ش��رايط را پيچيدهتر ميكند .روحاني با بيان
اينكه«ايراننميتواندونبايدتنهاطرفپرداختكننده
هزينه براي حفظ برجام باش��د» ،اظهارداشت :تمامي
اقداماتي كه ايران تاكنون انجام داده است در چارچوب
برجاموبراياعادهتوازنبهآنوباهدفحفظتوافقبوده
است.رييسجمهوردرادامهباتاكيدبراينكه«تحريمها
وسنگاندازيهايامريكاومتحدانشدردسترسيايران
بهمنابعماليخوددرخارج،مشكالتكروناييودرماني
مردم را دو چندان كرد» ،گفت :جامعه بينالمللي نشان
داد آماده رويارويي متمدنانه با بحران نيست و تمايالت
حمايتگرايانه و تبعيضآميز را دنبال ميكند .روحاني
همچنين به موضوع بدهيهاي چندين س��اله ايران از
انگلستاندرارتباطباخريدهايدفاعياشارهكردوگفت:
در حالي كه شاهديم عمده كشورهاي بدهكار به ايران
در حال رهاسازي منابع مالي بلوكه شده يا بازپرداخت
بدهيهاي خودهستند،بسيار عجيب استكه در روند
بازگرداندن طلب دفاعي چهل و چند ساله ايران هنوز
پيشرفتعمليحاصلنشدهاست.روحانياظهارداشت:
بيترديد تسريع در بازپرداخت طلبهاي ايران ،در رفع
مش��كالت ديگر روابط نيز موثر اس��ت .رييسجمهور
در ادامه به موضوع تحوالت منطقه اش��اره كرد و گفت:
جمهوري اسالمي ايران همواره خواستار برقراري صلح
وآرامشدرمنطقهبودهوبرخالفبرخيسياهنماييها،
آغازكنن��ده هيچ حملهاي به ديگران نب��وده و در همه
بحرانهاي منطقه،بخشي از راهحلبوده است .روحاني
با بيان اينكه «بحرانها در خاورميانه متعددند و نقش و
نفوذمنطقهايايرانغيرقابلانكاراست»،اعالمكردكه
ايرانبرايحلوفصلاينبحرانهادرقالبهمكاريهاي
منطقهاي و با تقويت نقش س��ازمان ملل آماده اس��ت.
رييسجمهورگفت:مابامداخلهخارجيدرامورداخلي
يدانيمو
عراقمخالفيموآنرابهضررعراقوكلمنطقهم 
اتهامزنيبهايراندرحوادثاخيرعراق،رويكردسازندهاي
نيست و دولت امريكا بايد مسووليت اشتباهات خود در
منطقهرابپذيردوآنرااصالحكند.
روحاني با بيان اينكه «از نظر ما طرفهاي مش��خصي
در منطقه ،نميخواهند آرامش و ثبات حاكم ش��ود و
امريكاييها نبايد در دام چنين دسيس��ههايي گرفتار
ش��وند» ،تاكيد كرد :دولت ايران به حمالت انجام شده
اخير به پايگاههاي نيروهاي ائتالف در عراق مشكوك
استوازدولتعراقخواستهاستموضوعرابررسيكند.
رييسجمهوردرادامهبهموضوعتداومفاجعهانسانيدر
يمناشارهكردوگفت:ايرانازابتدايجنگيمنهمواره
تأكيد كرده كه اين بحران راهحل نظامي ندارد و ضمن
ارايه پيشنهاد طرح چهار مادهاي ،از تمام ظرفيت خود
براي پيشبرد تالشهاي سازمان ملل در يمن استفاده
كرده و از هر تالش��ي براي پاي��ان تعرض به ملت يمن،
حمايت ميكند .آقاي «بوريس جانسون» نخستوزير
انگلس��تان نيز در اين گفتوگوي تلفني گزارشي را از
اقداماتكشورشبرايعملكردنهمهطرفهايبرجام
بهانجامتعهداتشانارايهكرد.
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اقتصادكالن

ايـران

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

شكستنزنجيرهتواصي و وارونهنماييحقايق

رهبر معظم انقالب اس�لامي در خجس��ته عيد مبعث
پيامبر مكرم اس�لام ،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 :انقالب اسالمي 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 دشمنيها را ناكام
خواهد گذاشت .حضرت آيتاهلل خامنهاي با تبريك عيد
نورانيمبعثگفتند:دربعثتهمهپيامبران،اهدافالهي
بزرگيوجودداشتهكهدررأسآنهاتوحيدوسپستزكيه
و تعليم انسانها ،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 انقالب با
تأكيدبراينكهاهدافبعثتصرفاًبابيانمحققنميشود،
افزودند :پيامبران براي اين امر بسيار مهم بايد مناسبات
اجتماعيايجادميكردندكهطبعاًاينامرنيزقدرتونظام
سياسيميخواهد.حضرتآيتاهللخامنهايبااستنادبه
آياتمتعددقرآن،هدفپيامبرانازايجادنظامسياسيرا
حكمراني منبعث از كتاب خدا و احكام الهي برشمردند و
گفتند:استقرارآيينحكمرانينيازمندراهبري،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،
اجتماعيوسياسياستوبههميندليلبهفرمودهقرآن
مجيد ،اشرار عالم ،مفسدان ،مستكبران ،استعمارگران و
غارتگران در همه ادوار تاريخ در مقابل آيين عدالتبخش
و ضدظلم الهي ايستادهاند .حضرت آيتاهلل خامنهاي با
اش��اره به خصومت ظالمان جهان با جمهوري اسالمي
ايران خاطرنش��ان كردند :امروز هم نظام اسالمي كه در
تبليغاتجبههمستكبران،اسالمسياسيناميدهميشود
آماج همهگونه حمله و توطئه است چرا كه توانسته براي
تحقق حكمراني الهي ،حكومت تشكيل و به ملت بزرگ
عزيز ايران هويت ديني و اسالمي دهد .ايشان ،با تأكيد بر
اينكه نبايد تعريف جامع قرآن از دين را به اعمال عبادي و

فرديتقليلداد،افزودند:بعثتپيامبر،امواجبرانگيختگي
و تحرك و تالش را در جامعه صدر اسالم به همراه آورد و
بهفرمودهاميرمومنان،پيامبرخاتمبرايهردردوبيماري
افراد و جامعه ،دارو و مرهم داشت و در اين مسير ،هرگاه
الزم بود حدود و مجازات اسالمي را نيز اعمال ميكرد.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در ادامه سخنانش��ان ،انقالب
اسالمي 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 اسالم
را نشان دهد .ايش��ان با تأكيد بر اينكه انقالب اسالمي به
پيروي از بعثت نبوي ،درمقابل ظلم ،استبداد و استكبار،
و همراه مظلومان بوده ،افزودند :با تشكيل نظام اسالمي
همان حوادث و شرايطي كه براي پيامبران روي داد ،اتفاق
افتاد و اشرار و مستكبرين عالم در مقابل ملت ايران صف
كشيدند .رهبر انقالب اس�لامي به تحريف و دروغگويي
جبهه استكبار نيز اشاره كردند و گفتند :آنها به دروغ در
تبليغات خود ميگفتند جمهوري اس�لامي با تمام دنيا
س ِر ناسزگاري و ستيزه دارد درحالي كه نظام اسالمي بر
اساس تأكيدات قرآن ،فقط در مقابل كساني قرار دارد كه

با ملت ايران دشمني ميكنند و با بقيه ملتها و كشورها
از هر آيين و نژادي روابط دوس��تانه دارد .حضرت آيتاهلل
خامنهاي با اشاره به استمرار دشمنيها با نظام اسالمي،
دش��من فعال به دو عنصر
تأكيد كردند :براي مواجهه با
ِ
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 نميتواند 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 ِ
ضعف اراده در جامعه به وجود
نميآيدوجرأتاقدامنيزازبيننخواهدرفت.رهبرانقالب
اسالمي با تأكيد بر اينكه يكي از اهداف اصلي دشمن در
جنگ نرم ،از بين بردن زنجيره تواصي است ،خاطرنشان
كردند:قطعجريانتواصيبسيارخطرناكاستوجوانان
به عنوان افس��ران جنگ نرم نبايد بگذارند چنين اتفاقي
بيفتد .حضرت آيتاهلل خامن��هاي گفتند :در اين جنگ
نرم ،جوانان بايد با اس��تفاده از فرصت فضاي مجازي ،در

جامعهاميدآفرينيوتوصيهبهايستادگيوبصيرتكنند.
رهبر انقالب اس�لامي وارونهنمايي حقايق را يكي ديگر
از شگردهاي دش��من در جنگ نرم برشمردند و با اشاره
ب��ه نمونههايي از دروغگوييهاي 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
سنگدلوظالمسعوديهستندوصداياعتراضهيچيك
از مجامع بينالمللي و دولتهاي مدعي غربي بلند نشده
اما حاال كه مردم پر استعداد يمن ،با ساخت يا تهيه برخي
وسايل دفاعي به حمالت دشمن پاسخ ميدهند ،صداي
اعتراضومالمت،حتيازطرفسازمانمللبلندشدهكه
اين اقدام سازمان ملل زشتتر از اقدامات امريكا است« .در
اختيارداشتنبزرگترينزرادخانهاتميوكشتار ۲۲۰هزار
نفربوسيلهبمباتمودرعينحالادعايمخالفتباسالح
كشتارجمعي»«،حمايتازدولتسعوديكهمخالفخود
را با ّاره تكهتكه ميكند و در عين حال ادعاي طرفداري از
حقوق بشر» ،و «ايجاد و حمايت از گروههاي تروريستي
همچون داعش و قرار دادن پول و امكانات رسانهاي مدرن
و فراهم كردن زمينه فروش نفت سوريه بوسيله آنها و در
عين حال ادعاي مبارزه با تروريس��م» مصاديق ديگري
از وارونهنماييهاي دول��ت امريكا بود كه رهبر انقالب به
آنها اش��اره كردند .حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به
بغضوكينهامريكاييهاازحضورمنطقهايايران،گفتند:
جمهوري اس�لامي 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 امريكاييها ظالمانه وارد عراق و سوريه
شدهوپايگاهنظامي درستكردهاند .رهبر انقالب اسالمي
تأكيدكردند:البتهامريكاحتماًبايدعراقراتخليهكندچرا
كهاينقضيهخواستوقانونعراقيهااستوسوريهرانيز
بايدهرچهزودترتخليهكنند.ايشانوظيفههمگاندرقبال
امانت گرانبهاي انقالب را تواصي به حق و صبر ،شناخت
دشمن و ايستادگي و تسليم نشدن در مقابل آن و اعتماد
نكردنبهآندانستندودرپايانبااشارهبهبيشازيكسال
تالش و مجاهدت مجموعههاي درماني در مقابله با بالي
همهگيركرونا،گفتند:الزماستهمبندهوهمآحادمردم،
سپاسقلبيخودراازاينعزيزانابرازوبرايآنهادعاكنيم.

دولت بايدن راه ترامپ را ميرود؟

پولهاي بلوكه شده ايران زير تيغ تحريم

«اگر ايران به پايبندي به تعهداتش در توافق هستهاي
بازگردد ،امريكا نيز همين كار را خواهد كرد و تا زماني
كهايرانبهپايبنديبهتوافقبازنگردد،بهآزادسازياين
پولها دست پيدا نخواهد كرد و چنين گزارشهايي
كامال نادرستند».
اين جديدترين صحبتهايي است كه از سوي آنتوني
بلينكن – وزير امور خارجه دولت جو بايدن – مطرح
شده است .او اين صحبتها را در پاسخ به سوالي درباره
آخرين وضعيت آزادس��ازي پولهاي اي��ران در كره
جنوبي مطرح كرده و گامي جديد در مس��ير سنگ
اندازيهاي 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 رسانهها را مبني
براينكهپولهايبلوكهشدهايراندركرهجنوبيپساز
رايزني با امريكا به زودي آزاد خواهد شد و ايران به دنبال
آزادسازي پولهاي بلوكه ش��ده در ژاپن است ،تاييد
ميكند يا نه و وزير امور خارجه امريكا گفته است كه
امريكاقصدنداردباآزادسازيپولهايبلوكهشدهايران
در بانكهاي كره جنوبي كه تحت تحريمهاي امريكا
قرار دارند موافقت كند ،مگر اينكه ايران به تعهداتش
در توافق هس��تهاي پايبندي كند .اين صحبتها در
حالي مطرح ميشود كه از حضور بايدن در كاخ سفيد
بيش از 50روز گذشته و به نظر ميرسد مقامات جديد
دولت امريكا نيز بيش از آنكه به دنبال عمل به تعهدات
خود در برجام باشند ،به تداوم تحريمها عالقه دارند.
بهانه و دستاويز امريكاييها براي تداوم تحريمها 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
پذيرشنخواهدبود.توافقهستهايايرانوششكشور
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
رييسجمه��ور ،در جريان اين توافق قرار داش��ت .بر

اساسبرجام،ايرانتعهدكردكهفعاليتهايهستهاي
خودرابهمفاداينتوافقمحدودكندودرقبالآن،بالغو
تحريمهايجهاني،آنچهبهدليلتحريمهايهستهاي
عليه ايران رخ داده بود ،متوقف ش��ود .پس از اجراي
برجام ،روي كاغذ تمام تحريمها عليه ايران لغو شد و
راه براي ورود شركتهاي خارجي به ايران باز شد .در
ماههايابتدايياجرايبرجام،شركتهايبزرگيمانند
زيمنس،بويينگوايرباسبهايرانآمدندوقراردادهايي
را نيز نهايي كردند .در همان زمان نيز دولت امريكا به
بهانه مخالفت كنگره و س��نا سنگ اندازيهايي را در
مس��ير اجراي برجام آغاز كرد و سرانجام با پايان عمر
دولت اوباما ،ترامپ روي كار آمد .رييسجمهور وقت
امريكا از هر فرصتي ،براي مخالفت با برجام استفاده
كرد و سرانجام در ارديبهشت  97رسما از برجام خارج
شد و تحريمهاي موس��وم به فشار حداكثري را عليه
ايران اجرا كرد.
اقدامترامپبرخالفتمامموازينبينالملليوتعهدات
امريكا بود .در شرايطي كه طبق گزارشهاي رسمي
ايران به تمام تعهدات خ��ود در برجام عمل كرده بود
و قطعنامه شوراي امنيت س��ازمان ملل از آن برجام
پشتيباني ميكرد ،دولت امريكا به شكلي يك جانبه از
برجام خارج شد تا تحريمها عليه ايران كليد بخورد .با
رسيدن به فصل انتخابات امريكا ،جو بايدن به عنوان
رقيب ترامپ اعالم 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 ميگذرد نه
تنهانشانهايازتغييراتعمليديدهنميشودكهامريكا
همچنان بر مواضع غلط خود اصرار دارد.

كشور را بدون تحريم تحويل ميدهيم
دغدغه دولت امريكا در شرايط فعلي نيز از واقعيتها
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 ميگويد 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 اروپاييها نيز بر خالف وعده خود
آماده اجراي اين توافق نيس��تند به شكل مرحلهاي
عمل به تعهدات خود را كاهش داد .امروز نيز منطق
ايران مشخص است .همانطور كه رييسجمهور 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 گامها در
اين مسير بردارد.
در شرايطي كه به نظر ميرسيد پس از چند هفته در
جا زدن ،سرانجام دولت امريكا به شكل غير مستقيم
عمل به تعهدات خود را آغاز كرده و نخستين نشانهها
از آزادش��دن پول بلوكه ش��ده ايران در كشورهاي
مختلف از جمله كره جنوبي ديده ميش��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 اندازيها،
هنوز دولت روحاني اميدوار است تا در ماههاي باقي
مانده از دولت ،راهي براي گش��ايش برجامي ايجاد
ش��ود و صحبتهاي جديد محمود واعظي ،رييس
دفتر رييسجمهور ،نيز اين مساله را تاييد ميكند.
او درب��اره اقدامات دولت براي رفع تحريمها و با نويد
زندگي بهتر به مردم براي س��ال  ۱۴۰۰اظهار كرد:
تالش دولت اين اس��ت كه هر چه سريعتر تحريمها
برداش��ته ش��ود و دولت را بدون تحري��م به دولت
بعدي تحويل دهيم و اين براي ما خيلي مهم اس��ت.
رييسجمهوري همه وقت و تالش خود را براي انجام
اين كار ميگذارد و وزير خارجه و بقيه همكاران هم
در حال تالش هس��تند .مهم اين است كه كرامت ما
حفظ شود و اقداماتمان از موضع قدرت و چيزي باشد

كه به صراحت مقام معظم رهبري اعالم فرمودند.
واعظي با اش��اره به اظهارات برخي افراد غيرمسوول
درباره مس��ائل مهم تصريح كرد :متاس��فانه برخي
افراد هيچ مسووليتي ندارند و بهطور مرتب مطالبي
بيان ميكنند كه كار را براي ما مشكل ميكند .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 نميدانند و
ميخواهند هميشه بهانههايي براي حمله به دولت
داشته باش��ند .برخي ديگر كه مس��ووليت دارند يا
ندارند هم به شكل ديگري مانعتراشي ميكنند 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  FATFدر
مجمع تش��خيص مصلحت نظام ميتواند بهانهاي
براي برداشته شدن تحريمها باشد يا نه ،اظهار كرد:
بحث تحريم متفاوت از  FATFاس��ت .اما در داخل
اي��ران برخي اين دو را با هم مرتب��ط ميدانند و اين
ارتباط از حيث فني نيس��ت بلكه سياسي است .اين
افراد ميگويند اگر غربيها ميخواهند حسن نيت
نشان دهند نميتوانند هم تحريم را بر ما اعمال كنند
و ه��م در ارتباط  FATFبا ما هم��كاري كنند و يك
بحث سياسي را مطرح ميكنند .واعظي خاطرنشان
كرد :دولت عالقهمند اس��ت هم تحريم برداش��ته
ش��ود هم با  FATFهمكاري كند .دولت روحاني تا
مرداد س��ال آينده بر سر كار خواهد بود اما انتخابات
رياس��تجمهوري 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 اصليترين
ميراث دولتي نقش��ي تعيين كننده خواهد داشت.
تا انتخابات تنها حدود سه ماه باقي مانده و عملكرد
دولت بايدن در قبال تحريمها ،نقشي حياتي در طرف
پيروز انتخابات ايفا خواهد كرد.

برش

ركوردشكني نفتي ايران درعصرتحريم
درشرايطيكهدولتبايدنتاكيدداردكهتازمانبازنگشتن
ايرانبهبرجام ،تحريمهاراادامهخواهددادوجزاينراهي
برايازسرگيريمذاكراتنيستامابهنظرميرسدايران
تالش خ��ود براي افزايش درآمده��اي نفتي خود حتي
در عصر تحريم را نيز افزايش داده و بازاريابيهاي جديد
و فروش بيش��تر نفت جزئي از اين برنامه اس��ت .پيش از
تحريمهاي ترامپ فروش روزانه نفت ايران حتي به 2.5
ميليون بشكه نفت در روز نيز رسيده بود و چين به عنوان
يكي از اصليترين واردكنندگان نفت يكي از اصليترين
مش��تريان ايران به ش��مار ميرفت .پس از آغ��از دوباره
تحريمها ،فروش نفت ايران بهش��دت كاهش يافت و بر
اساسگفتههايبرخي مقامات دولتي اينعدد دربرخي
ماهها حتي به صفر نيز نزديك شده است .با اين وجود در
هفتههايگذشتهتعداديازمقاماتايرانيازاينگفتندكه
بهدنبالافزايشفروشنفتدربازارهايجهانيهستندو
گشايشهايينيزدراينحوزهديدهميشود.باوجودآنكه

هنوز واردات رس��مي نفت از ايران بر خالف تحريمهاي
امريكاست اما حاال بلومبرگ پيشبيني كرده كه فروش
نفت ايران به چين در ماه جاري ميالدي افزايشي بسيار
جديراتجربهخواهدكرد.بلومبرگطيگزارشينوشت:
پيشبيني ميشود واردات نفت خام چين از ايران در ماه
مارس به ۸۵۶هزار بش��كه در روز برسد كه باالترين رقم
طي دو سال گذشته و ۱۲۹درصد بيشتر از ماه قبل است.
درشرايطيكههمهكشورهاخريدنفتازايرانرابهخاطر
تحريمهاي امريكا متوقف كردهاند ،پيشبيني ميشود
وارداتنفتچينازايراندرماهمارسنسبتبهماهفوريه
بيش از دو برابر افزايش يابد .صادرات نفت ايران به استان
شاندونگچينكهمقريكچهارمظرفيتپااليشگاهياين
كشوراست،دراينماهبهشدتافزايشيافتهوباعثمتراكم
شدن بنادر و پر ش��دن منابع ذخيره در اين منطقه شده
است.قيمتنفتايراندرچينمعموالً 3تا 5دالرارزانتر
از شاخص نفت برنت فروخته ميشود .طبق پيشبيني

كوين رايت ،يكي از تحليلگران موسس��ه كپلر ،واردات
نفت خام چين از ايران در ماه مارس به 856هزار بشكه در
روز ميرسد كه باالترين رقم طي دو سال گذشته و129
درصدبيشترازماهقبلاست.اينپيشبينيشاملانتقال
كشتيبهكشتينفتدرخاورميانهيادرآبهايسنگاپور،
مالزيواندونزيبرايپنهانكردنمبداآنهاميشود.تهران
بازاريابي شديدي به راه انداخته و سعي دارد درآمد خود را
از صادرات نفت افزايش داده و اقتصاد خود را در بحبوحه
تحريمها تقويت كند .رابطه تهران و واش��نگتن از زماني
كه ترامپ بهطور يك جانبه از قرارداد اتمي برجام بيرون
آمد،خرابترشدهاست.صادراترسمينفتايراناز2.5
ميليونبشكهدرروزقبلازتحريمهايامريكاتقريباًبهصفر
رسيدهاست.ولياينكشورهنوزهمروزانه2ميليونبشكه
درروزصادراتدارد.مصرفسوختچينبهسطحقبلاز
بحرانكرونابازگشتهوليطيچندماهگذشتهدربحبوحه
اوج دوباره كرونا در بخشهايي از اين كشور ،كاهش يافته

است .مصرف سوخت اين كشور در حال حاضر به خاطر
فعاليتكارخانهايباالوافزايشساختوسازدراينكشور
باالرفتهاست.تخمينزدهميشودنفتكشهاحداقلبايد
 12روز منتظر بمانند تا بار آنها در شاندونگ تخليه شود.
ذخايرنفتيدربنادرايناستانبهباالترينسطحطييك
ماه گذشته رسيده است .واردات نفت خام چين در دو ماه
اول س��ال جديد ميالدي تا  11.1ميليون بشكه در روز
افزايشيافتهكه 20درصدبيشترازدسامبر 2020است.
هرچند در آمارهاي رس��مي خبر تاييد ش��دهاي در اين
زمينه وجود ندارد اما با كن��ار هم قرار دادن اين تحليل و
خبرهاييكهدرروزهايگذشتهازسويمسووالنمنتشر
شده بود نش��ان از آن دارد كه ايران بيپرواتر از گذشته به
دنبال افزايش فروش نفت خود است و با همكاري چين،
اينموضوعنيزبهفشارهابردولتبايدناضافهخواهدكرد
وشانسفروش 2.3ميليونبشكهنفتدرروزكهدربودجه
آمدهافزايشخواهديافت.

بهدنبال بزرگتر كردن سفره
مردم هستيم

نايبريي��س دوم مجلس ش��وراي اس�لامي گفت:
روند كلي كار مجلس در س��ال  ۱۴۰۰بدين صورت
است كه با تدوين قوانين باعث بزرگتر شدن سفره
مردم و حل مشكالت ش��ود .علي نيكزاد اظهار كرد:
در مجلس  ۱۵كميسيون تخصصي و غيرتخصصي
داريم و قرار ما بر اين بود در س��ال  ۹۹هر كميسيون
سه كار اساسي انجام دهد تا بيشتر بتواند از فرهنگ،
اقتصاد و معيش��ت پش��تيباني كند .نيكزاد تصريح
كرد :همه كميسيونها اين اقدامات مشخص شده
را انجام ميدهند و صبح دوش��نبه هر هفته جلسه
هيات رييسه مجلس با اعضاي كميسيونها برگزار
ميش��ود .وي در رابطه با فعاليتهاي 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��هيالت الزم براي ساخت مسكن
پيشبيني ش��د همچنين طرح فعال شدن قرارگاه
خاتماالنبيا را پيش برديم .نايبرييس دوم مجلس
شوراي اس�لامي 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 فعاليتهاي
كميسيونفرهنگ،بيانكرد:اقداماتيپيرامونطرح
جمعيتدراينكميسيونصورتگرفتوتسهيالتي
براي فرزند سوم به بعد مانند تسهيالت مسكن ،وام
قرصالحسنه ،استخدام و مرخصيها براي اين افراد
در نظر گرفتند .وي خاطرنشان كرد :در كميسيون
اقتصاديطرحمالياتبرخانههايخالي،برزمينباير
و عايدي مسكن را تصويب كردند و كميسيون برنامه
و بودجه هم كار ارزشمندي در جهت اصالح ساختار
بودجه انجام داد .نايبرييس دوم مجلس ش��وراي
اس�لامي در رابطه با فعاليتهاي كميسيون صنايع
مجلس شوراي اس�لامي ،اظهار كرد :در كميسيون
صنايع ،حمايت از صنايع داخلي مانند اتوبوس درون
شهري ،اتوبوس برون شهري ،كشندهها و حمايت از
خودرووخودروسازيباكيفيتصورتگرفت.نيكزاد
دررابطهبامهمترينبرنامهسالآيندهمجلسشوراي
اسالمي ،گفت :روند كلي كار ما بدين صورت است كه
تدوين قوانين باعث بزرگتر شدن سفره مردم و حل
مشكالت ش��ود ،توليد شكل بگيرد و مردم احساس
رضايتهمراهباعزتداشتهباشند.ويادامهداد:ايران
كشور ضعيفي نيست اما هزاران افسوس افرادي در
رأسامورهستندكهدرعرصهمعيشتمردمناكارآمد
عمل كردند .با ناهماهنگي بين وزرا اين كشور اداره
نميشود بنابراين طرحي نو بايد داشت و يك دولت و
تفكر انقالبي روي كار بيايد .نيكزاد خاطرنشان كرد:
همهمايكدستمقابلدشمنميايستيماماچرامردم
بايددرمشكلباشند؟چرامعيشتبايدمشكلداشته
باشد؟ زماني كه ما در دولت بوديم ،هيچ كس زودتر از
 ۱۲شب به خانه نميرفت ،االن هيات دولت چرا نبايد
مردم را ببينند؟

پايان بررسي بودجه
در شوراي نگهبان

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

تحقق  100درصدي
درآمدهاي مالياتي

معاونسازمانمالياتيبااشارهبهتحقق۱۰۰درصدي
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  ۱۲ماهه مالياتي  ۱۰۰درصد رقم
مصوب را محقق شده و بيش از آن خواهد بود .معاون
فني و حقوقي سازمان امور مالياتي در مورد آييننامه
اجرايي اخذ ماليات از خانههاي لوكس و خودروهاي
لوكس طبق قانون بودجه سال ۹۹تصريح كرد :آيين
نامه اين موضوع خرداد ماه س��ال  ۹۹در كميسيون
اقتصادي دولت تصويب شد اما هنوز از دولت بيرون
نيامده است .وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مصوب
شودآياامكانشناساييواخذمالياتازاينموضوعات
را داريد؟ گفت :بر مبناي ماده ۴۲قانون ماليات ارزش
افزوده هر سال سازمان امور مالياتي ارزش هر خودرو
را به جزييات و سال ساخت اعالم ميكند .يك ضريب
همگين ميدهيم و به ارزش روز ماش��ين ميرسيم.
عليزاده در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود ۳۰۰
هزار خودروي وارداتي باالي يك ميليارد تومان داريم
كه ميتوان از آنها  ۸تا  ۱۰هزار ميليارد تومان درآمد
كس��ب كرد ،گفت :نميدانيم بايد قيمت هر خودرو
تعيين و ارزشگذاري شود و بر اساس آن برآورد ارايه
داد .معاون س��ازمان مالياتي در مورد قانون ماليات
ب��ر خانههاي خالي ني��ز بيان داش��ت :تدوين آيين
نامه اصالحي ماده  ۵۴قانون مالياتهاي 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 ميكنيم .با اين حال سازمان
مالياتيتمهيداتخودرادراينراستاپيشبردهاست.

يادداشت
كنارگذاشتن انديشه پوپوليستي
براي اصالح سياست پولي

محمودجامساز|كارشناساقتصادي|
سياستگذاري يك فرآيند سه مرحلهايست .مرحله
اول به تدوين و تنظيم برنامه اختصاص دارد كه نسبت
به دو مرحله بعدي از اهميت بااليي برخوردار اس��ت.
مرحله دوم تصميمگيري يا تصميمس��ازي است كه
بر اس��اس مباني تدوين ش��ده برنامه بايد اتخاذ شود.
پس از اتخاذ تصميمات وارد مرحله اجرايي ميشويم
كه س��ومين مرحله از فرآيند سياس��تگذاري است.
سياستگذاران بايد انديش��ههاي 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 خانهتكاني اساسي و بنيادين ساختاري
است.بهطوركليسهمرحلهازهممنفكهستنديعني
دراموريكديگردخالتنميكنندوهريكبايدبهوظيفه
خود عمل كنند اما در كشور ما فرايند سياستگذاري
از اين اصل اساس��ي و مهم تبعيت نميكند .در واقع نه
برنامهريزي بر مبناي اصول علمي انجام ميش��ود و نه
سياستگذاران توسلي و توجهي به اصول برنامه دارند.
ازسويديگربرنامهريزيهاوسياستگذاريهابراساس
تمايالتشخصيواهدافجناحيتعيينميشوندودر
مرحله اجرا هم از فيلتر بروكراسي دولتي ميگذرد و در
نهايتبهعلتضعفهايممتدوفسادنهادينهشدهدر
بروكراسي از مسير و اهداف اصلي خود خارج ميشود.
بانگاهيبهنتايجفرآيندسياستگذاريدرمييابيمكه
اهدافمشخصشدهمتضمنرفاه،آسايش،خوشبختي
و امنيت روحي و رواني جامعه نيست؛ در حالي كه تمام
فرآيندسياستگذاريبرايتامينامنيتماليوجاني
و حفظ حقوق و صيانت از آزاديهاي فردي و اجتماعي
آحاد مردم است اما متغيرهاي كالن اقتصادي در حال
حاضرازرشداقتصاديمنفي،نرخسرمايهگذاريثابت
منفيكهحتياستهالكسرمايهراپوششنميدهدتا
نرخ بيكاري و تورم دورقمي مويد اين موضوع نيست.
عالوه بر اينها بايس��تي ابتدا مفهوم سياستگذاري در
اذهان و انديش��ه سياستگذار آن كش��ور فهم شود و
كساني كه داراي انديشه خالق و توسعهگرا 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
سياستگذاريها نقش مشاركت مردم در حوزههاي
مختلفبسياراهميتدارد.نقشنهادهاوسازمانهاي
مدني و منابع مالي هريك جايگاه خاص خود را دارد و
بايد اين موضوع رادرك كنيم كه اجراي هر سياس��ت
بدونحمايتمردمممكننيست.نكتهقابلتاملآنكه
سياس��تگذاريهاي غلط به تدريج اعتماد عمومي
را كاه��ش ميدهد و منجر ب��ه فاصله مي��ان مردم و
حاكميتميشود.متاسفانهپيچيدگيوكثرتقوانينو
دستورالعملهايناپايداركهبيشترتاميناهدافخاص
و مقطعي را در هدف دارند اس��باب سردرگمي و بهم
ريختگي اداره كشور را فراهم ميكند .الزمه حكمراني
خوب ،هماهنگي و همكاري قواي س��هگانه است كه
ضمن آنكه از هم منفك هس��تند بايد از قدرت نظارت
و كنترل برهم برخوردار باشند .تا قدرت در يك نهاد يا
گروهخاصيتجميعنگردد.زيراقدرتواقعيمردمندو
بايد از خواستها و مطالبات مردم تبعيت شود نه آنكه
اميال صاحبان قدرت بر آنان تحمي��ل گردد ومباني
دموكراسي مخدوش شود .دوري از مباني دموكراسي
بهتدريجازاستحكامرابطهدولتوملتكاستهواعتماد
كه ارزشمندترين سرمايه اجتماعي است بين آنان فرو
ميريزد .متاسفانه گستردگي فساد سيستماتيك نيز
موضوع را تشديد ميكند .دس��تگاه سياستگذار ما
بيماراستونميتواندآثارمثبتازخودنشاندهدواين
بيماريدربدنهاقتصاد،سياست،محيطزيستوفضاي
فرهنگيواجتماعيقابلمشاهدهاست.سياستگذاران
بايدانديشههايپوپوليستيدرسياستهاياقتصاديو
پوليوواپسگراييراكناربگذارندوجايخودرابهافراد
جوانوپوياوخالقوميهندوستمجهزبهخردورزيو
عقالنيتدهند.اينامرمستلزميكخانهتكانياساسي
و بنيادين ساختاري است كه متاسفانه فعال ارادهاي در
اينامرحياتيقابلرويتنيست.

خبر
كسري بودجه نبايد به پايه پولي
تحميلشود

محمد ربيعزاده كارشناس پولي و بانكي معتقد است
كه تعريف عملياتي انضباط پولي اين است كه كسري
نقديبهپايهپوليبانكمركزيتحميلنشودوبانكها
مجبور نباش��ند از منابع بانك مركزي برداشت كنند.
محمد ربيعزاده با بيان اينكه كس��ري بودجه در همه
كشورهاممكناستبهدليلفزونيهزينههانسبتبه
درآمدهاي دولت رخ دهد ،اظهار كرد :كس��ري بودجه
بستگي به ش��رايط ،منابع ،امكانات ،قدرت اقتصادي،
برنامهريزي و حكمراني خوب و انضباط مالي كشورها
داردكهباراهكارهاييهمميتوانآنراجبرانكرد.يكي
ازراهكارهايقديميجبرانكسريبودجه،قرضازديگر
كشورهاوبانكجهانياستوهمچنينبرخيموارددر
داخل است كه به هرحال در ايران نيز با توجه به شرايط
تحريموهمچنينوابستگيشديدكشوربهدرآمدهاي
نفتياينكسرياتفاقافتادهاستوممكنبودهردولتي
با اين شرايط نيز دچار كسري بودجه ميشد .وي ادامه
داد:راهكاررفعكسريبودجهكشور،انضباطمالياست
كه باعث ميشود دولت بتواند اين كسري ناخواسته يا
خواستهرابرايچندسالمديريتكندتاكشورازشرايط
تحريم خارج شود و از سوي ديگر اقتصاد داخلي خود را
براساسعدموابستگيبهدرآمدهاينفتيتطبيقدهد.
اين كارش��ناس پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه انضباط
ماليبهعنوانشعارنيست،تصريحكرد:تعريفعملياتي
اين مولفه اين است كه كسري نقدي به پايه پولي بانك
مركزي تحميل نشود و بانكها مجبور نباشند از منابع
بانكمركزيبرداشتكنندكهبهتعبيريبهمعنايقرمز
شدنحساببانكهاست.

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

تامين ارز واردات كشور بدون نياز به منابع مسدودي
واكنش رييس كل بانك مركزي به سخنان وزير خارجه امريكا

گروهبانكوبيمه|
رييسكلبانكمركزيدرخصوصتامينارزوارداتكشور
بدون نياز به منابع مسدودي گفت :در خبرها آمده بود كه
وزير خارجه امريكا گفته است تا ايران به توافق هستهاي
بازنگردد ،منابع ايران در ك��ره را آزاد نميكنيم .از اول هم
مش��خص بود دولت كره اراده مستقلي براي حل مشكل
منابعارزيايرانندارد.درخواستمذاكرهازطرفسفيركره
وتوافقبرايپرداختمنابعايرانهمتوسطخودكرهايها
انجامشدومندرجلسه،ازاينكهاجازهالزمراازامريكاييها
گرفتنديانهازايشانسوالكردم.
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
 ۱۰ميليارد دالر ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي،
نهادههاي كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي تأمين
كرده اس��ت و  ۲۴ميليارد دالر ارز صادرات (غير نفت
خام) نيز از روشهاي مختلف درخدمت واردات كشور
قرار گرفته اس��ت .وي افزود :از اول بهمن ماه تا كنون
 3.3ميليارد دالر صرفاً 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.فقطدرروزگذشتهعرضهدرنيما ۶برابرمعامالت
بود .ميانگين ن��رخ معامالت ديروز نيز۲۲۵۰۰تومان
براي هردالر بود.
تقويتاميدواريبهتداومكاهشقيمتارز
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 ميدهد
تمهيداتبازارسازبرايمديريتبازارموفقبودهاست.اين
شرايطاميدهارابرايكاهشقيمتارزتقويتكردهاست.
تدوام بيتفاوتي بازار ارز به تحوالت سياسي در سومين
هفته از ماه اسفند هم ادامه داشت و اين مساله موجب شد
درادامهروندكاهشيبسيارآراميكهازابتداياينماهآغاز
شده بود ،قيمت دالر به كانال ۲۴هزار توماني و بهاي يورو
را نيز به كانال ۲۹هزار توماني كاهش پيدا كند.
معامالت ارز بازار آزاد در روز ابتدايي هفتهاي كه گذشت
درهمانمحدودهقيمتيپنجشنبهپيشينكارخودراآغاز
كرد و دالر با قيمت  ۲۵ه��زار و  ۱۰۰تومان و يورو نيز در
قيمت ۳۰هزارو ۱۰۰تومانمعاملهشدند،اماتنهاساعاتي
بعد از شروع كار بازار ،هر دو ارز عمده بينالمللي سدهاي

كانالهايخودراشكستهوبهكانالپايينترسقوطكردند.
با وجود اين كاه��ش قابل توجه در روز ابتدايي هفته ،در
روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه نوسانات دالر و يورو روند
مشخصينداشتودالردرمحدوده ۲۴هزارو ۵۰۰تومان
تا  ۲۴هزار و  ۹۰۰تومان افت و خيز نش��ان داد و يورو نيز
در محدوده  ۲۹هزار تومان تا  ۲۹هزار و  ۶۰۰تومان اين
نوسانات را تجربه كرد.
روندقيمتگذاريارزدرصرافيهايبانكيهمدرهفتهاي
كه گذشت مسير مشخصي را طي نكرد و به استثناي روز
يكشنبه كه براي ساعاتي قيمت فروش دالر به كانال ۲۳
هزار توم��ان و يورو نيز به كانال  ۲۸هزار تومان ورود پيدا
كردند ،در ساير روزهاي هفته فروش دالر در محدوده۲۴
هزار و  ۲۰۰تومان تا  ۲۴هزار و  ۶۰۰تومان نوسان داشت.
اي��ن محدوده براي يورو از  ۲۹ه��زار و  ۲۵۰تومان تا ۲۹
هزار و ۶۰۰تومان ثبت شد .به اعتقاد تحليلگران بازار ارز،
تحوالت اين هفته بازار ،مشابه هفته پيشين نشاندهنده
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 بينالملل
سرانجام نتوانست انرژي الزم براي بازگشت دالر به كانال
 ۲۵هزار 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 ۲۲هزار توماني را هم تجربه كند.
البته نسبت به پايدار ماندن قيمت دالر در اين محدوده
بايددرانتظاراخبارسياسي،بهخصوصدرموضوعاحياي
برجام و پيوستن ايران به  FATFدر رزهاي ابتدايي سال
 ۱۴۰۰ماند.
يادداش��ت رييس كل بانك مركزي در اين هفته يكي از
مهمترين ش��اخصههايي 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 ۳.۳
ميليارد دالر صرفاً 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 ۶برابر
معامالت بوده است.
نشانه ديگري كه از توان بازارساز در مديرت بازار حكايت
دارد ،خبر گشادهدستي بانك مركزي در تخصيص دالر
با قيمت  ۴۲۰۰اس��ت .بر همين اساس بانك مركزي در
اين هفته اعالم كرد به جاي  ۸ميليارد دالر توافق ش��ده
براي تخصيص ارز به كاالهاي اساس��ي ب��ر مبناي دالر
 ۴۲۰۰اين بانك  ۱۰ميليارد 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 سياستگذار از آينده متفاوت از ابتداي سال
استكهتخصيصارزتوافقشدهدرابتدايسال ۲۵درصد
افزودهاست.باتوجهبهواقعياتفوق،بهنظرميرسددولت
و بانك مركزي مطابق با وعدههايي كه در گذشته اعالم
كردهاند ،مصمم هستند تا همچنان روند نزولي را در بازار
حفظ كنند .به همين دليل در شرايطي كه در اين هفته
محمدجوادظريف،وزيرامورخارجه،نسبتبهكارشكني
مسووالن دولت امريكا در روند آزادسازي ارزهاي بلوكه
شده ايران در بانكهاي 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 ميگويد :آمارهاي رس��مي
حاكي از صادرات ۶۵ميليارد 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 عمدهاي 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 تصميمگيريها ميش��ود و تقاضاهاي
غيرمتعارف با نرخهاي باالتر ايجاد ميكند.
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
نوعيتقاضايزياديايجادميكندوبهتغييراتقيمتي
دامن ميزند .ممكن است اين تقاضا از مجاري رسمي
تامين نشود و به ناچار در بازارهاي غيرعاديتر ارزهاي
گرانت��ري را ميخرند كه موجب ميش��ود بازارهاي
حاشيهاي و حتي سياه نرخ ارز را به سمت باال رهبري
كنند .اين اقتصاددان معتقد است :به نظر ميرسد اين
بخش خيلي در سياستگذاري تاثيري نداشته باشند
چرا كه بازارهاي حاشيهاي تا زماني كه اين فضاي نرخ
ارز پابرجاست ،همچنان وجود دارند.
عزتي گفت :هرچند بخش انتظاري را هم ميش��ود با
برخي سياستگذاريها كنترل كرد اما آن بخشي كه
بيشتر ميتوان در آن سياستگذاري 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 حاشيهاي ديگر روبرو هستيم؛ به نظر ميرسد
درباره اين ارزهاي حاصل از صادرات بايد سختگيري
شودودرمديريتسياستگذارانارزيكشورقراربگيرد
تا به سمت تقاضاي واقعي هدايت شود .در اين صورت
ارز مورد نياز واردات از اين طريق تامين خواهد ش��د و
حتي ممكناستدربازارهايديگرواستفادههايديگر
مصرفشود .ويبابياناينكهاگردولتتمركزاصليرابر
بازگشت ارز و سياستگذاري اين ارزها بگذارد ميتواند
موفقتر باشد ،تصريح كرد :موضوع  FATFهم از چند
جنبه قابل تامل است؛ نخست اينكه به هر حال تحريم
هستيمودراينشرايطشايدهمانمسيرهاييكهبراي
دورزدن تحريم ميرويم را ناچار باشيم براي اين بخش
هم استفاده كنيم و با درصد بااليي از اين مسيرها بتوان
موان��ع و تحريمهاي  FATFرا ه��م دور بزنيم اما به هر
حال  FATFيك نهاد خارجي است و اگر تحت تحريم
آن باشيم يعني تحريم اضافهتري نسبت به تحريمهاي
كنوني داريم و زماني كه تحريمهاي امريكا لغو ش��ود،
دچار تحريم ديگري با عنوان  FATFهستيم كه شدت
آن ميتواند نزديك به همين تحريمهاي امريكا باشد.

نوسان نرخ دالر در كانال ۲۴هزار تومان

سكه دركانال  ۱۰ميليون توماني درجا زد
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز جمعه 21اسفند ،99نرخ دالر در بازار آزاد به24700
تومان و اونس جهاني طال نيز  1704دالر اعالم شد .عصر
روزپنجشنبهنيزقيمتسكهطرحجديد10ميليونو710
هزار،طرحقديم 10.4ميليون،نيمسكه 6.3ميليون،ربع
سكه 4ميليون ،سكه گرمي 2ميليون و 250هزار ،مظنه
مثقال  4ميليون و  493هزار ،هر گ��رم طالي  18عيار 1
ميليون و  37هزار تومان معامله شد .در روز چهارشنبه و
آخرينروزكاريهفتهگذشته،قيمتدالر 24هزارو700
تومان ،قيمت يورو 29هزار و 400تومان و درهم امارات6
هزار و 770تومان اعالم شده است .هر دالر روز چهارشنبه
درصرافيهايبانكي ۲۴هزارو ۲۴۷تومانمعاملهشد.نرخ
هر يورو نيز به  ۲۸هزار و  ۵۸۳تومان رسيد.قيمت فروش
يورو با افزايش ۲۴۹توماني نس��بت به قيمتهاي پاياني
روز كاري سهشنبه به ۲۸هزار و ۵۸۳تومان رسيد.قيمت
خريد ه��ر دالر ۲۳هزار و ۷۶۷تومان و نرخ خريد هر يورو
نيز ۲۸هزارو ۱۷تومانبود.براساساينگزارش،درسامانه
نيما در روز معامالتي سهشنبه  ،هر يورو به قيمت ۲۸هزار
و ۲۴۵توم��ان و هر دالر ۲۴ه��زار و ۱۱۳تومان به فروش
رسيد .همچنين روز گذشته در سامانه سنا ،حواله يورو به
قيمت ۲۷هزارو ۷۰۵تومانمعاملهوهمچنينحوالهدالر
بهقيمت ۲۳هزارو ۲۱۷تومانفروختهشد.وقوعتحوالت
مثبتدرعرصهسياستخارجي،افزايشاحتمالپذيرش
FATFدرمجمعتشخيصمصلحتنظاموآزادسازيمنابع
ارزي ايران در كره جنوبي و عراق از جمله مهمترين عوامل
افتنرخدالردرروزهاياخيرمحسوبميشود.نرخخريد
و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار متش��كل
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول
روزچندبارتغييرميكند.

سكه در كانال  ۱۰ميليون توماني در جا زد
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار
تهران روز چهارش��نبه با افزايش  ۱۱۰هزار توماني
نسبت به روز كاري گذشته ،به ارزش  ۱۰ميليون و
 ۵۲۰هزار تومان معامله شد.س��كه تمام بهار آزادي
طرح قديم نيز  ۱۰ميليون و  ۲۵۰هزار تومان معامله
شد.نيمسكه بهار آزادي  ۶ميليون و  ۱۵۰هزار تومان،
ربع سكه سه ميليون و  ۹۰۰هزار تومان و سكه يك
گرمي هم دو ميليون و  ۲۵۰هزار تومان قيمت خورد.
در بازار طال نيز نرخ ه��ر گرم طالي  ۱۸عيار به يك
ميليون و  ۲۳هزار تومان و ه��ر مثقال طال به چهار

ميليون و  ۴۳۲هزار تومان رسيد.اونس جهاني طال
نيز يكهزار و  ۷۱۲دالر و  ۶سنت 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
هفتههايگذشتهازكانال 12ميليونيعقبنشينيكرده
وبهكانال 11ميليونيبازگشتهاست؛ازجملهداليلاصلي
نوساندربازارطالوسكهتغييراتقيمتيدرطاليجهاني
و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي
سياسياست.درحاليكهسوددهياوراقخزانهداريامريكا
افزايشيافتهوتقويتدالرجذابيتسرمايهگذاريدربازار
طال را كاهش داده است ،قيمت فلز زرد پس از جهش روز
كاريگذشته،ديروزشاهدكاهشبود.قيمتهراونسطال
با 0.13درصد كاهش به 1713دالر و 26سنت رسيد .به
دنبالكاهشسوددهياوراققرضهدولتامريكاوتضعيف
نسبي دالر قيمت طال شاهد رشد بيش از 2درصدي بود.
قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه آوريل
با  0.37درصد كاهش به  1710دالر و  50س��نت رسيد.
تصويببستهمحركمالي 1.9تريليوندالريدولتامريكا
وبستههايمحركماليارايهشدهتوسطسايركشورهاي
جهانبهمنظورمقابلهباتبعاتاقتصاديشيوعويروسكرونا
سبب شده تا نگرانيها از افزايش تورم باالتر رود و همين
مسالهبهرشدسوددهياوراققرضهبينجامد.
 ۱۹ميليارد دالر ارز صادرات اين دو سال
بالتكليفباقيماندهاست
با توجه به اينكه حدود يك هفته به پايان سال جاري باقي
ماندهاست،بانكمركزيهنوزآخرينوضعيتبرگشتارز
در سالهاي ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹را اعالم نكرده و رفع تعهدات
ارزيصادراتاينسالهانيزهنوزمشخصنشدهاست.
بهگزارشايسنا،برگشتارزهايصادراتيسالهاي۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸از دو بعد يكي ميزان ارزهاي رفع تعهد نش��ده و
اينكه ۷۰نفر از متخلفان ارزي كارتن خواببودهاند ،محل
اختالفبانكمركزيواتاقبازرگانيشدتازمانيكهقرارشد
دادگاهيبرگزاروصحتوسقمكارتنخواببودنمتخلفان
ارزي مشخص شود .اما نه تنها تاكنون از نتيجه اين دادگاه
خبري نش��ده بلكه خبر جديدي از رفع تعهدات ارزي در
سالهاي ۱۳۹۷و ۱۳۹۸هم منتشر نشده و همچنان۱۹
ميليارد دالر ارز صادرات اين دو سا ل بالتكليف باقي مانده
است .از سوي ديگر ،با توجه به اينكه سال جاري روزهاي

پاياني خود را سپري ميكند ،پيگيريهاي ايسنا از بانك
مركزي درباره ارزهاي برگش��ته به كشور و رفع تعهدات
ارزيدراينسالبيپاسخماندهاست.ايندرحالياستكه
سازمانتوسعهتجارتميزانبازگشتارزحاصلازصادرات
از ۲۱فروردين ۱۳۹۷ت��ا ۳۰دي ۱۳۹۹را ۴۱.۳ميليارد
يورواعالمكردهكهباافزايش ۱.۲ميليارديورونسبتبهماه
قبل نشاندهنده رشد معادل ۳.۱درصد است .همچنين،
فعاالن بخش خصوصي معتقدند ك��ه هر چه زودتر براي
بهبودصادراتبايددستورالعملتكميليواجراييمصوبه
ستادهماهنگياقتصاديدولتدراينزمينهابالغشود.با
اينحساب،درحاليكهرييسكلبانكمركزيدرآخرين
اظه��ارات خود عملكرد صادركنندگان در بازگش��ت ارز
حاصل از صادرات در سامانه نيما را خوب ارزيابي كرده اما
رفع تعهدات ارزي در سالهاي ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹بالتكليف
باقي مانده است .در حالي كه سوددهي اوراق قرضه دولت
امريكاتقويتشدهوتقويتدالربرجذابيتطالتاثيرمنفي
گذاشته است ،قيمت فلز زرد روز جمعه شاهد كاهش بود
اما همچنان در مس��ير ثبت بيشترين رشد هفتگي طي
 7هفته اخير باقي ماند .بر اس��اس اين گزارش ،قيمت هر
اونس طال ديروز با  0.19درصد كاه��ش به  1719دالر و
 37سنت رس��يد .قيمت طال روز دوشنبه به پايينترين
رقم طي 9ماه 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�لات آتي ديروز براي تحويل در م��اه آوريل با0.34
درصدكاهشبه 1716دالرو 80سنترسيد.استفناينز
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
كهسوددهيپايينترهمنيامدهواينمانعازافزايشقيمت
طال ميشود.قيمت طال در حدود 1700دالر باقي خواهد
ماند...مگراينكهباافزايشسوددهياوراققرضهشاهدافت
بيشتر قيمت باشيم شاخص سوددهي اوراق قرضه دولت
امريكادرهفتههايگذشتهرشدداشتهواينسببافزايش
هزينه فرصت س��رمايهگذاري در بازار طال شده است .در
عين حال تقويت ارزش دالر سبب گرانتر شدن طال براي
خريدارانيشدهكهازارزهايغيردالرياستفادهميكنند.
سرمايهگذاران اكنون منتظر نشست هفته آينده فدرال
رزروهستندتاببينندسياستپوليآيندهاينكشوردرچه
مسيري قرار ميگيرد .جو بايدن رييسجمهوري امريكا
روز پنجشنبه بس��ته محرك مالي 1.9تريليون دالري را

كه به تصويب كنگره رسيده بود امضا كرد و گفت ،تالش
ميكندواكسيناسيونسرعتبگيردوكشورتاماهجوالي
بهوضعيتعادينزديكشود.
بيت كوين در آستانه ۶۰هزار دالري شدن
بيتكوين در ادام��ه روند صعودي خود در آس��تانه فتح
كانال ۵۷هزاردالري قرارگرفت.بهگزارش سيانبيسي،
ش��ركت آرگو بالك چين كه يكي از شركتهاي بزرگ
استخراج ارزهاي ديجيتالي به شمار ميرود در قراردادي
كه كمتر نظير آن وجود داش��ته است  ۳۲۰هكتار زمين
در غرب ايالت تگزاس امريكا خريداري كرده كه قرار است
در آن تجهيزات استخراج ارزهاي ديجيتالي نصب و فعال
شوند.انتظارميرودبرقموردنيازفعاليتاينمزرعهعظيم
چيزيدرحدود ۲۰۰مگاواتباشدكهآنراتبديلبهيكياز
بزرگترينمراكزاستخراججهانخواهدكرد.بيتكويندر
ادامهروندصعوديخودموفقبهعبورازتراز ۵۶هزاردالري
شد.به گزارش سيانبيسي ،شركت آرگو بالك چين كه
يكي از شركتهاي بزرگ استخراج ارزهاي ديجيتالي به
شمار ميرود در قراردادي كه كمتر نظير آن وجود داشته
اس��ت  ۳۲۰هكتار زمين در غرب ايال��ت تگزاس امريكا
خريداري كرده كه قرار اس��ت در آن تجهيزات استخراج
ارزهاي ديجيتالي نصب و فعال شوند .انتظار ميرود برق
مورد نياز فعاليت اين مزرعه عظيم چيزي در حدود۲۰۰
مگاوات باش��د كه آن را تبديل به كي از بزرگترين مراكز
استخراججهانخواهدكرد.
افت دالر پس از انتشار گزارش تورم امريكا
دالردرمعامالتجمعهبا ۰.۲۸درصدافزايشنسبتبهروز
گذشته در سطح ۹۱.۶۷۲واحد بسته شد و براي سومين
روزمتواليصعودكرد.همچنينرسيدننرختورمامريكابه
قله يكساله ،دالر را نزولي كرد .شاخص دالر كه نرخ برابري
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در
معامالت با  ۰.۱۴درصد كاهش نسبت به روز گذشته در
سطح ۹۱.۸۳۲واحدبستهشد.درتازهتريندورازمعامالت،
پوندبا ۰.۱۹درصدافزايشنسبتبهروزقبلخودوبهازاي
 ۱.۳۹۲دالر مبادله شد .يورو ۰.۱۵درصدباال رفت وبا ورود
به كانال ۱.۱۹به ۱.۱۹۲دالر رسيد.در معامالت بازارهاي
ارزي آسيايي ،هر دالر با ۰.۰۸درصد كاهش به۱۰۸.۴۲۱
ينرسيد.دربرابرهمتاياستراليايي،هردالرامريكابهازاي
 ۱.۲۹۲دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۵۰۶يوانچيناعالمشد.

اخبار
خريد  1090ميليارد تومان
اوراق بدهي دولتي

پيرو اطالعيه روز سهش��نبه 12اس��فندماه 1399در
خص��وص برگزاري ح��راج اوراق بده��ي دولتي ،طي
برگزاري چهل و يكمين مرحله از اين حراج ،يك بانك
ش خود را به ارزش  5.9هزار ميلي��ارد ريال در
س��فار 
سامان ه بازار بينبانكي ثبت كرد .وزارت امور اقتصادي و
دارايي نيز ضمن پذيرش اين درخواست با فروش 5.9
هزار ميليارد ريال اوراق اراد 77با نرخ بازده تا سررسيد
 19.74درصد موافقت كرد .معامالت مربوط به فروش
اين اوراق در روز سهشنبه  19اسفندماه  1399توسط
كارگزاريبانكمركزيدرسامانهمعامالتيبورسثبت
شد .طي هفته گذش��ته 3.5 ،هزار ميليارد ريال اوراق
اراد 65با نرخ بازده تا سررسيد  21.5درصد و  1.5هزار
ميليارد ريال اوراق اراد 82با نرخ بازده تا سررسيد20.5
درصددربورسفروختهشد.بنابرايندرمجموع10.9،
هزارميلياردريالاوراقبدهيدولتي طيهفته منتهي
به 19اسفندماه 1399توسطسرمايهگذارانحقيقيو
حقوقيخريداريشد.

سوءاستفاده
از درگاههاي پرداخت

رييسكميتهاقتصادديجيتالمجلسشوراياسالمي
گفت:دستگيرييكيازگردانندگانسايتهايقماردر
تركيه ،ثمره همكاري دستگاههاي مختلف در زمينه
مبارزهباقماروشرطبندياستوليراهحلكوتاهمدتي
براياينمهماست.مجتبيتوانگردرگفتوگوباخبرنگار
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
شرطبندي بايستي ريشهها مورد بررسي و خشكانده
شود .اگر چه مساله ش��رطبندي و قمار از ساليان دور
رواجنسبيداشتهاستاماباايجادوگسترشبسترهاي
جديد نظير استفاده از فضاي مجازي به صورت كمي و
كيفيرشدفزايندهداشتهاست.وياضافهكرد:مرتكبين
اينگونهجرايمباهدفپنهاننمودنجرم،منشأومنتفي
نمودن رديابي وجوه دريافتي با استفاده از حسابهاي
اج��ارهاي و متعدد و با بهرهگيري از بس��ترهاي مالي و
غيرمالي نس��بت به تطهير عوايد حاصل از جرم اقدام
مينمايند .توانگر با اش��اره به خألهاي قانوني مبارزه با
قمار و شرطبندي گفت :برابر ماده 705قانون مجازات
اسالمي،قماربازيباهروسيلهايممنوعاستومرتكبان
آن به يك تا ششماه حبس يا 74ضربه شالق محكوم
ميشوندهمچنينطبقبندالفمادهيكقانوناصالح
قانون مبارزه با پولشويي در تعريف جرم آنها قيد شده
كه«هررفتارياستكهمطابقماده()2قانونمجازات
اسالمي مصوب  1392/2/1جرم محسوب ميشود»
لذا امكان بهرهگيري از ظرفيتهاي مبارزه با پولشويي
درمبارزهباپديدهقمارنيزوجوددارد.

چالشهاي خدمات
غيرحضوري بانكها

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
وجودداشت،امااينشرايطكنونيباعثشدتاخدمات
غيرحضوريدربانكهاشتاببيشتريبگيرد.خدماتي
مانند صورتحس��اب خريد ش��ارژ انتقال پ��ول ،واريز،
برداشت و خدمات چك و  ...از طريق خدمات از راه دور
انجامميشود.فرشيداردوانيدرگفتوگوباايبِناافزود:
بانك آينده هم به عنوان يكي از بانكهايي كه هميشه
در اين زمينه پيشرو بوده است ،از طريق خدماتي كه در
پيشخوانمجازيبانكآيندهبهمشتريانارايهميكند
در خيلي از اين موارد كماكان پيشگام در تعريف و ارايه
سرويسهاينوينغيرحضوريبانكيبودهاست.ويبا
اشاره به چالشهايي 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 بانكها
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
استفادهكرد.حتيميتوانازسرويسهاياحرازهويت
بينبانكيهماستفادهكردكهاگرمشتريدريكبانك
احراز هويت شد ،براي بانك ديگر هم مورد تاييد باشد.
اين روش تسهيل فرآيندي اس��ت اما روش ديگر اين
است كه در برنامههاي مختلف احراز هويت را از طريق
تكنيكهايهوشمندسازيعملياتيكنيم.

كنترل داالن نرخ سود بين بانكي
برايكنترل نقدينگي و تورم

كنترل داالن نرخ س��ود بين بانكي و جلوگيري از رشد
ترازنامهبانكهابهكنترلنقدينگيوتورمخواهدانجاميد.
حجتاهللفرزاني،كارشناساموراقتصاديتحليلخود
راازكنترلداالننرخسودبينبانكيوجلوگيريازرشد
ترازنامه بانكها به عنوان تاكتيكي از بانك مركزي براي
مهارتورمبهايبِناچنينبيانكرد:تاكتيكبانكمركزي
سببايجادادارهعملياتبازاربازومحدوديتگذاشتنبر
افزايشداراييهاومصارفبانكهانسبتبهسپردهقانوني
ياظرفيتتعهدبانكدرراستايكنترلحجمنقدينگيو
كنترلتورمخواهدشد.وينحوهانجاماينكارراچنين
توضيح داد :اضافه برداش��تهاي بيرويهاي كه صورت
ميگرفت،بهتامينماليدربازاربينبانكيازطريقفرايند
عملياتبازارباز،تاميناوراقووثيقهگذاشتناوراقجهت
اخذ خط اعتباري تبديل شد .بانك مركزي در رابطه با
كنترل حجم نقدينگي و به تبع آن تورم ميتواند از اين
منظركهرشدنقدينگيراازمحلرشدسپردههاوعامل
اصليبانكبهكنترلدرآيد،ورودپيداكند.

بازارسهام
«پايداري كسب وكار ،عملكرد،
گزارشگري و اطمينانبخشي»

كتاب «پايداري كس��ب و كار در اي��ران ،عملكرد،
گزارش��گري و اطمينانبخش��ي» به قلم پرفسور
ذبيحاهلل رضايي و سيدمحمود ميريزدي به رشته
تحرير درآمده است.پايداري كسبوكار ،توجه قابل
مالحظهاي را از سوي سياستگذاران ،قانونگذاران،
سرمايهگذاران و س��ازمانهاي كسبوكار به خود
جلب كرده است .در محيط كس��بوكار امروزي،
شركتهاي سهامي عام با موشكافيهاي روزافزون
و فشار عميق از سوي قانونگذاران ،تنظيمكنندگان
قواعد ،جامع��ه س��رمايهگذاري و ذينفعان خود
براي تمركز ب��ر ابعاد چندگانه اساس��ي عملكرد
اقتصادي مال��ي ،حاكميت ش��ركتي ،اجتماعي،
اخالق��ي و زيس��تمحيطي خود روبرو هس��تند.
پايداري كس��بوكار ،از حفظ حس��ن ش��هرت و
طرفداري از حفظ محيط زيست به يك ضرورت
راهبردي براي يكپارچه شدن در فرهنگ شركتي،
محيطكسبوكار،برنامههايمديريتيوتصميمات
سرمايهگذاريتبديلشدهاست.باتوجهبهاينسطح
پذيرش و مقبوليت پايداري ،امروزه س��ازمانهاي
كسبوكارسراسرجهانباچالشپذيرش راهبردها
و فعاليتهاي مناسب مديريتي براي پاسخگويي
موثر به مسائل اجتماعي ،اخالقي ،زيستمحيطي
و حاكميت ش��ركتي در خلق عملكرد پايدار روبرو
ش��دهاند .درگذش��ته ،س��ازمانهاي كسبوكار،
عملكرد خ��ود را در زمينه تراكنشهاي اقتصادي
گزارش ميكردند كه با مرور زمان مش��خص شد
نتايجماليارتباطكمتريباعصرپيشرفتهايفني
داشته و حركت به سمت توجه به اثرات اجتماعي و
زيستمحيطي عمليات شركتها آغاز شد.

راهاندازي قرارداد آتي زعفران
پوشال با سررسيد شهريور۱۴۰۰

مديريتتوسعهبازارمشتقهبورسكااليايرانباصدور
اطالعيهاي از راهاندازي قرارداد آتي زعفران رشتهاي با
سررسيد شهريور ماه ۱۴۰۰خبر داد.براساس اطالعيه
صادره از سوي بورس كاال ،زمان آغاز راهاندازي قرارداد
آتي زعفران پوشال با سررسيد شهريور ماه  ۱۴۰۰در
روز شنبه  ۲۳اس��فند ماه جاري بوده و تا  ۲۳شهريور
ماه  ۱۴۰۰قاب��ل معامله خواهد بود.گفتني اس��ت،
قرارداده��اي آتي در اولي��ن روز معامالتي بدون حد
نوسانقيمتي،بادورهپيشگشايشبهمدت ۳۰دقيقه
در ابتداي جلس��ه معامالتي آغاز و پس از انجام حراج
تكقيمتيرايساعت 1۰:3۰بهدورهعاديمعامالتي
و اعمال نوسان قيمت روزانه ادامه مييابند .قيمت پايه
قرارداد آتي نيز همان قيمت كش��ف ش��ده در حراج
تكقيمتيخواهدبودكهمبنايحدنوسانروزانهبراي
ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت.

 ۸ايستگاه معامالتي و  ۶۵مورد
دسترسي برخط مسدود شد

ش��اهنظري مدير نظ��ارت بازار با ص��دور اطالعيهاي
اعالم كرد :در هفته منتهي به  ۲۰اس��فند ماه برخي
ايستگاههاي معامالتي و همچنين دسترسي برخط
تعدادي از سهامداران مسدود و به تعدادي از كارگزاران
مربوط در هفته جاري تذكر داده شد .به منظور ارتقاي
سالمت بازار سرمايه و در راس��تاي صيانت از حقوق
سهامداران و با توجه به ماده ۷دستورالعمل انضباطي
كارگزاران و ماده ۱۲دس��تورالعمل اجرايي معامالت
برخط ،مديري��ت نظارت بازار با توج��ه به تأثير قابل
مالحظه برخي اقدامات معاملهگران بر روند معامالت،
اقدام به مسدود نمودن۸ايستگاه معامالتي و۶۵مورد
دسترس��ي برخط س��هامداران طي هفته گذشته از
تاريخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۶الي ۱۳۹۹/۱۲/۲۰نموده است
كه مواردي از جمله ورود س��فارش خريديا فروش و
اقدام معامله در سمت ديگر ،حذف نامتعارف سفارش،
س��فارشهاي متعدد كم حج��م و معامله متفاوت با
جريان بازار از داليل اين اقدامات بوده و در برخي موارد
نيز به كارگزاران مربوطه تذكر داده شده است.

بورسهاي جهاني
روي دور صعودي

آرتور هوگان ،تحليلگر ارشد بازار سرمايه در موسسه
نشنال سكيوريتيز كورپوريشن گفت :اكنون زمان
آن رسيده است كه توجه معامله گران و فعاالن بازار
به شاخصهاي بنيادي جلب شود .اخبار مربوط به
ويروس اميدواركنندهتر از قبل هستند اگرچه هنوز
تا خالصي از آن فاصله زي��ادي داريم اما ميتوانيم
رد پاي بهب��ود تدريجي در بخشه��اي مختلف را
مش��اهده كنيم .با توجه به حضور خوب و نيرومند
سياستگذاران پولي ،بازارها كمتر نسبت به كافي
نبودنسياستهايپوليوماليبرايحمايتازرشد
اقتصادينگراناند.دربورسامريكاووالاستريتهمه
شاخصهاصعوديبودند؛تاجاييكههرسهشاخص
اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل خود بسته
شدند.شاخص«داوجونزايدانستريالاوريج»با۱.۵۵
درصدافزايشنسبتبهروزقبلودرسطح ۳۲هزارو
 ۳۲۵.۳۱واحدبستهشد.شاخص«اساندپي»۵۰۰
با ۰.۸۳درصدجهشتاسطح ۳۹۰۷.۵۶واحديباال
رفتوديگرشاخصمهمبورسيامريكايعني«نزدك
كامپوزيت»با ۰.۰۸درصدافزايشدرسطح ۱۳هزار
و  ۹۰.۷۹واحدي بسته ش��د .در معامالت بازارهاي
بورس در اروپا ،شاخص «فوتسي»۱۰۰بورس لندن
با  ۰.۰۷درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح
 ۶۷۲۵.۶۰واحد بسته ش��د .شاخص «دكس »۳۰
بورسفرانكفورتدرآلمانباافزايش ۰.۷۱درصديو
ايستادن در سطح ۱۴هزار و ۵۴۰.۲۵واحدي به كار
خود خاتمه داد و شاخص «كك »۴۰بورس پاريس
با پيشروي ۱.۱۱درصدي در سطح ۵۹۹۰.۲۵واحد
بسته ش��د .در مادريد شاخص «ايبكس۰.۳۴»۳۵
درصد باال رفت و به ۸۵۲۵.۲۰واحد رسيد.
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رويداد

بازارسرمايه

«تعادل» درگفتوگو با کارشناس اقتصادی بررسی کرد

مشکل بورس نبود تصمیم واحد ازسوی حکمرانی اقتصادی است
گروه بورس|
س��رمایهگذاران بازار سهام در حالی پرونده پرحاشیه
امسال را میبندند که وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰
با ابهامات بسیاری دس��ت به گریبان است .با نزدیک
شدن به روزهای آخر اس��فند میزان ریسکگریزی
سرمایهگذاران 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  ۷۰دالر و رش��د قیمت
جهانی کامودیتیها اقبال چندانی به بازار نمیشود.
این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسان
در روزهای آینده بازار با کمترین نوس��ان به کار خود
پایان میدهد و با روندی متعادل گام خود را برای سال
 ،۱۴۰۰منطقی و متعادل برمیدارد« .بازارس��هام در
سال  ۱۴۰۰چگونه پیش خواهد رفت؟» این پرسشی
است که بارها از سوی س��رمایهگذاران مطرح شده و
نگرانی آنها از آینده مبهم این بازار را به رخ میکش��د.
بورس تهران در س��ال  ۹۹نش��ان داد که نس��بت به
بازاره��ای موازی بیش��ترین تاثیرپذی��ری از اخبار و
حواشی منفی را دارد.
معاملهگران در سالجاری بارها با شوکهای اقتصادی
و غیراقتصادی روبهرو ش��دند؛ این در حالی است که
تغییر و تحوالت بس��یاری در س��ال  ۱۴۰۰در انتظار
سهامداران اس��ت .سهامدارانی که بعضا با سرمایهای
اندک برای بیش��ترین بازدهی به جرگه بورسبازان
پیوستند .براس��اس پیشبینیهای تحلیلگران بازار
س��هام وضعیت معامالت در  ۱۴۰۰وارد فاز جدیدی
میش��ود و صنایع و ش��رکتهای بورسی تحتتاثیر
متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی ،فراز و فرودهای
متفاوتیرا تجربهمیکند.برخیکارشناسانمعتقدند
تا زمانی که شرکتها به دلیل محدودیتهای تجاری
نتوانند مراوداتشان با شرکای خارجی را انجام دهند،
نوسانات ش��اخص ادامه پیدا میکند .عدمثبات نرخ
دالرنیزیکیازمشکالتشرکتهایبورسیمحسوب
میشود اما زمانی که قیمت دالر دائما در حال نوسان
است صنایع حاضر در بورس نمیتوانند با این وضعیت
خود را وفق بدهند .عدمثبات 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 میکن��د .به اعتقاد فعاالن بورس��ی در صورت
کاهش تنشهای سیاس��ی ،صنایع صادراتمحور و
پتروشیمیها ،معدنیها ،خودروسازان و بانکیها جزو
گروههای بورسی پیشرو درسال آینده خواهند بود.
سلب اعتماد سهامداران طی  9ماه
ایمان اسالمیان ،تحلیلگر مدیریت عمومی و توسعه
درگفتگو با «تعادل» بااشاره به عواملی که باعث ریزش
بورس شد می گوید :مجموعهای از اقدامات همگرای
منفی در 9ماههاخیر ،موجب سلب اعتماد سهامداران

خرد شد و این موضوع منجر به ریسک سیستماتیک
فراگیردربازارگردید.یکسریتصمیماتعجیبنظیر
الزام صندوقهای بازده ثابت به خروج از سهام ،کاهش
حد اعتب��اری کارگزاری ها و از همه بدتر ناهماهنگی
بخش اقتص��ادی و نفت��ی دولت در واگ��ذاری ETF
پاالیشی موجب ش��د تا سهامدار خرد احساس خطر
کند .از سوی دیگر انبوه اظهارنظرهای تردیدافکن از
سوی تریبونهای مختلف باعث شد تا اعتماد عمومی
ش��کاف عمیقی بردارد و تا االن نیز این شکاف ترمیم
نشدهاست.متاسفانهاعتماددرهمهزمینههابهسختی
ایجاد میشود و به راحتی از بین میرود.
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
بهنظر میرس��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 بهنظر میرسد اعمال دامنه پویا و می تواند
جلوینزولفرسایشیبازاررابگیرد.حذفدامنهریزش
و صعود شاخصهای ارزنده و کلیت بازار را فرسایشی
نکرده و روند تعادل بخشی به بازار را سرعت میدهد.
از سوی دیگر نیز حذف این دامنه میتواند به سقوطها
و صعودهای هیجانی منجر ش��ده و بازتابهای شدید

كاهش شاخص بورس به علت خروج نقدينگي

علي صالحآبادي ،رييس اس��بق سازمان بورس و اوراق
بهاداردرگفتوگو با ايرنا به عواملي كه مربوط به بيرون از
بازار سرمايه بوده اما باعث ايجاد روند صعودي شاخص
بورس ميش��ود اش��اره كرد و اف��زود :اتخ��اذ برخي از
تصميمات در بيرون از بازار سرمايه مانند قيمتگذاري
ف��والد و ديگر كااله��ا ،عوارض و ممنوعي��ت صادرات
ميتواند بهشدت بر روند بازار سرمايه تاثيرگذار باشد؛
بنابراين بايد در مورد كاالهاي��ي مانند فوالد ،خودرو و
س��نگ آهن كه جزو محصوالت ش��ركتهاي بورسي
هستند تصميماتي اتخاذ ش��ود كه در جهت حمايت
از بازار سرمايه باش��د .صالحآبادي به عواملي كه باعث
رشد پرشتاب شاخص بورس در چند ماه نخست سال
شده بود ،اشاره كرد و گفت :يكي از عوامل رشد بازار در
يك سال گذشته ناش��ي از ورود حجم باالي نقدينگي
به سمت بازار بود ،سرمايهگذاران بدون توجه به ارزنده
بودن يا نبودن سهام اقدام به خريد سهام ميكردند كه
همين امر باعث مثبت شدن همه سهمها با يكديگر در
بازار شد.رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان
اينكه اكنون ديگر ورود نقدينگي به بازار مانند گذشته
نيس��ت و حتي ميزان خروج نقدينگي بي��ش از ورود
نقدينگي شده است ،اظهار داشت :يكي از داليل اصلي
كاهششاخصبورسدرچندماهاخير،خروجنقدينگي
از اين بازار بوده اس��ت ،نقدينگي فقط در حال خروج از
بازار سرمايه نيس��ت بلكه شاهد خروج سرمايه از ديگر
بازارهاي سرمايهگذاري مانند طال ،ارز و خودرو هستيم
كه اين امر ناشي از كاهش انتظارات تورمي بوده است.
وي با بيان اينكه بازار در حال حركت به سمت تخصصي
شدن است ،خاطرنشان كرد :اكنون روند بازار سرمايه
ديگر مانند گذشته نيست و سهامداران فقط به سمت
سهامارزندهميروند،دروضعيتفعليديگرفقطتحليل
در بازار جواب ميدهد و افرادي كه تجربه سرمايهگذاري
در اي��ن بازار را ندارند فقط باي��د از طريق صندوقهاي
سرمايهگذاري سرمايه خود را وارد بازار كنند و به صورت
مستقيم وارد اين بازار نشوند.
انجام اقدامات تاثيرگذار
در ايجاد روند صعودي سهام شركتها
صالحآبادي به اقدامات تاثيرگذار در بهبود روند معامالت
بورس اش��اره كرد و افزود :براي ايج��اد روند معقول در
معامالت بورس الزم بود تا اقدامهايي در دستور كار قرار
گيرد كه نخستين اقدام مربوط به درون بازار سرمايه و
بقيه اقدامات وابسته به بيرون از بازار است.رييس اسبق
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت :سلس��له اقداماتي
كه بايد در درون بازار سرمايه صورت گيرد ،شفافيت و
اطالعرسانيبيشتردرموردشركتهااست،درسالهاي

گذشته شركتها اقدام به پيشبيني سود ميكردند اما
مدتها اجراي آن حذف ش��ده بود ،بازار نيازمند اعالم
پيشبيني سود اس��ت و اين موضوع ميتواند بهشدت
در بهب��ود روند بازار تاثيرگذار باش��د.وي با بيان اينكه
نميتوان اعالم كرد كه پيشبيني ارايه ش��ده از سوي
شركتها ١٠٠درصد محقق ميشود ،خاطرنشان كرد:
مديران شركتها بهترين افرادي هستند كه ميتوانند
وضعيت آينده شركتها را مورد پيشبيني قرار دهند
زيرا فردي كه در حال اداره شركت است بهتر ميتواند
نسبت به كارشناس��ان و افرادي كه بيرون از شركتها
حضور دارد نسبت به آينده شركت اظهارنظر كند.صالح
آبادي اظهار داشت :مديراني كه سود شركتها را براي
سال آينده پيشبيني و به بازار اعالم ميكنند به نوعي
متعهد به پوشش سود ميشوند تا بهطور حتم به سود
اعالم شده دست پيدا كنند.رييس اسبق سازمان بورس
و اوراق بهادار با بيان اينكه پيشبيني س��ود شركتها
به ايجاد ش��فافيت معامالت كمك خواهد بود ،افزود:
شركتهايي كه پيشبيني سود ندارند تالش كمتري را
نسبتبهديگرشركتهاخواهندداشتوتعهدينسبت
به سوددهي سهام شركت ندارند به همين دليل ممكن
استاينشركتهاسودكمتريرانسبتبهشركتهايي
كه متعهد به سود مشخصي ش��دهاند به دست آورند.
وي خاطرنش��ان كرد :مس��ووالن به دنبال ايجاد رشد
مصنوعي در بازار نيس��تند؛ بنابراين با پيشبيني سود
ميتوان سهام شركتهاي ارزنده را در بازار پيدا و نسبت
به آنها س��رمايهگذاري كرد ،اين موضوع باعث ميشود
تا س��رمايهگذاران تصميمگيري درس��تي را نسبت به
سرمايهگذاري در اين بازار داشته باشد.
فعال كردن مكانيزم سهام خزانه
اقدامي مثبت در بهبود وضعيت بازار
صالحآبادي با بيان اينكه فعال كردن مكانيزم سهام خزانه
از جمله اقداماتي است كه باعث بهبود روند معامالت بازار
ميشود،گفت:درقانونپيشبينيشدهاستكهشركتها
ميتوانندبخشي از سهامخودرادربازارخريداريكنند؛با
توجه به اينكه اين اقدام ميتواند با تاثيري مثبت در بازار
همراهشود؛بنابرايناجرايآنازسويهمهشركتهاتاثير
مثبتي را در بازار ميگذارد.رييس اسبق سازمان بورس و
اوراق بهادار با اشاره به شركتهايي كه اكنون با موقعيت
خوبي همراه هستند اما سهام آنها روند نزولي را در پيش
گرفتهاست،افزود:درصورتيكهسهامشركتارزندهباشد
اماباقيمتيكمترازقيمتواقعيدربازاردرحالمعاملهباشد
شركتاجازهپيداميكندتاسهامشركتخودراخريداري
وزمانيكهبهموقعيتمناسبيدستپيداكرددوبارهاقدام
بهفروشسهامخودكند.

اجتماعی و امنیتی را به دنبال آورد .بهنظر میرس��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 :بهنظر
یرسد که هیچ یک از تمهیدات اتخاذ شده از سوی
نم 
سازمان بورس و حتی تاثیرات اقتصاد سیاسی بتواند
تاثیر معناداری بر روند ب��ورس بگذارد .لیکن در روند
جزیی بس��یاری از سهام بسیار پایینتر از ارزش ذاتی
خود معامله میشوند و این می تواند سالی مثبت برای
بازار مالی در سال  1400فراهم آورد .لیکن همانطور
که قبال اشاره شد روند چندماهه اخیر بورس ،رسیدن
بهحدضرروشکستنمداومکفهایمقاومتی،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؛ بهنظر
میرسد کمکم فضای ترس جایگزین حس ناامیدی
شده و همین امر میتواند روند نزول را تشدید کند.
این کارش��ناس درخصوص تاثیر مذاک��رات و برجام
روی بازار سرمایه توضیح می دهد :با توجه به ریسک
سیستماتیککنونی؛بهنظرنمیرسدکهبهبودمحیط
سیاسیواقتصادیکشوربتواندتاثیرچندانیرویبازار

در کوتاه مدت بگذارد .اما در میان مدت و بلدمدت می
تواند منجر به تعمیق و بهبود روند شاخصهای بازار
سرمایه شود.
وی ادامه می دهد :بطور کلی بودجه  1400برمبنای
هزینههای قطعی و درآمدهای احتمالی تنظیم شده
اس��ت .در این خصوص دونکته را باید در نظر داشت ؛
نخس��ت اینکه کارنامه دولت در سال  99از 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؛
میتواند 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 نهایتاً نرخ واقعی منفی آنها؛ بهنظر 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.

بورس،گزينهمناسبكشف واقعيحاملهايانرژي
علي نقوي ،مديرعامل بورس انرژي ايران درگفتوگو
با ايرنا خروج تدريجي دولت از تصديگري در تجارت
فرآوردهه��اي نفتي را نتيجه تاس��يس بورس انرژي
دانست و افزود :بخش خصوصي فعاليت مناسبي در
بورس انرژي دارد ،اين ب��ورس در  ۱۷تيرماه ۱۳۹۱با
مجوز شوراي عالي بورس تاسيس شد و از  ۱۹اسفند
همان سال معامالت در اين بورس با معامله برق ،ذغال
سنگ و قطران شروع شده است .به گفته نقوي ارزش
معامالت انجام ش��ده در بورس انرژي ايران از ابتداي
سالتا ۱۸اسفندماهبه ۱۲۳هزارميلياردتومانرسيده
است.مديرعامل بورس انرژي ايران در ادامه با اشاره به
اينكه در مهرماه امسال ركورد انجام معامالت در بازار
سرمايه شكسته شد ،گفت :امسال شاهد يك عرضه
دريايي بنزين در رينگ صادرات��ي بوديم كه بيش از
 ۳۰هزار ميليارد تومان ارزش معامالتي در يك معامله
داشت و تاكنون در بورسهاي كشور چنين ركوردي
نداش��تيم.وي با بيان اينكه در هشت سال گذشته پر
حجمترينوپرارزشترينسالمعامالتيبورسانرژي
در امسال رقم خورده اس��ت ،افزود :بنزين ،گازوئيل،
نفتا ،گاز مايع و ميعانات گازي بيشترين حجم و ارزش
معامالت را به خود اختص��اص دادهاند.نقوي در ادامه
افزود :اكنون  ۷۳ش��ركت كارگزاري فعال در بورس
انرژي داريم و تالش زيادي از س��وي كارگزاران براي
افزايش فعاليت بخش خصوصي صورت گرفته است.

لزوم كاهش تصديگري
در تجارت حاملهاي انرژي
مديرعامل بورس انرژي در ادامه به انتظاراتي كه از دولت
براي توسعه بورس انرژي وجود دارد اشاره كرد و افزود:
بورس انرژي ظرفيتهاي بس��يار خوبي در بخشهاي
مختلف دارد ك��ه دولت ميتواند از آن اس��تفاده بهينه
داشته باشد.وييكي ازاينمواردراتداومواستمرارعرضه
فرآوردهها دانست و افزود :انتظار اين است كه دولت طبق
سياستهايابالغيرهبرمعظمانقالبوقوانينومقررات
باالدستي مصوب به تدريج از تصديگري دست بردارد
و س��هم بخش خصوصي را در تجارت حاملهاي انرژي
افزايش دهد.نقوي ادامه داد :در سياس��تهاي ابالغي
مقام معظم رهبري ،قانون برنامه ششم توسعه و قانون
توسعه ابزارها و نهادهاي مالي به شفافيت در معامالت و
خروج از نظام قيمتگذاري و توسعه بورسهاي كااليي
و تنوع بخشي به روشهاي فروش نفت تاكيد شده است
و انتظ��ار ميرود كه دولت از ظرفيت بورس انرژي بيش
از پيش استفاده كند و از شيوههاي متنوع عرضه كاالها
در بورس انرژي استفاده كند.از ابتداي سال تاكنون بر اثر
رقابت انجام شده در عرضه فرآوردهها و محصوالت عرضه

شده در بورس انرژي بالغ بر  ۲۷۷ميليارد تومان منافع
بيش از قيمت پايه عرضه شده به عرضهكنندگان منتقل
شدهاستودرصورتيكهاينعرضههامستمرومنظموبا
شرايطاستاندارديتداومداشتهباشدوعرضهكنندگاناز
تجربياتدوسالاخيربهخوبياستفادهكنند،بهطورحتم
شاهد رقابتپذيري باالتر و رشد حجم و ارزش معامالت
خواهيمبودوياظهارداشت:همچنيناوراقسلفموازي
استاندارد نيزيك ابزار خوب ديگر براي تامين مالي است
كه به نفع دولت و شركتهاي بخش خصوصي صنعت
نفتوگازپتروشيمياستكهازاينابزاربرايتامينمالي
پروژهها استفاده شود.

ظرفيت باالي صادراتي
مديرعامل بورس ان��رژي نكته مهم بعدي را ظرفيت
مناسب صادراتي در بستر قانوني بورس انرژي دانست
و گفت :در اين ح��وزه اين ظرفيت ص��ادرات برق به
كشورهاي منطقه توس��ط نيروگاه بخش خصوصي
وجود دارد و نبايد ناديده گرفته شود.اميدواريم وزارت
نيرو در س��ال ۱۴۰۰در خصوص صادرات برق ،پيش
قدم شود و كمك كند تا نيروگاههاي بخش خصوصي
و دولتي ،صادرات برق را با اس��تفاده از بس��تر قانوني
بورس انرژي را انجام دهند در واقع هر آنچه بتوانيم اين
زيرساختها را در بورس انرژي تقويت كنيم و دولت
از اين بازارها استفاده كند ،براي اقتصاد كشور مفيد و
مناسب خواهد بود.
مديرعامل بورس انرژي به سهام «انرژي» اشاره كرد و
توضيحداد:سهامبورسانرژيدربورستهرانپذيرفته
ش��ده و معامله ميش��ود و به دليل محدوديتهاي
اساسنامهاي و وجود گروههاي مختلف سهامداري در
تركيبسهامداران،سهامشركتدرسهنمادمعامالتي
مجزا ،معامله ميشود.همواره از سهامداران درخواست
كردهايم در بازار سرمايه طبق اطالعات واقعي معامله
كنند .همچنين درخواست داريم توجهي به شايعات
در فضاي مجازي نداشته باشند و به عوامل بنيادي و
سودآوري شركتتوجهكنند.نقوي در خصوصبرنامه
شركت براي افزايش سرمايه نيز عنوان كرد :افزايش
سرمايهدرمجمعسالقبلبورسانرژيتكليفشد؛اما
بايدتوجهداشتافزايشسرمايهبورسهاازيكفرمول
خاص ه منظور رعايت كفيت سرمايه تبعيت ميكند.
مديرعامل بورس انرژي خاطرنش��ان ك��رد :كفايت
سرمايه به نس��بت ميانگين ارزش معامالت سه ساله
در بازارهاي مختلف و با ضرايب تعيين شده محاسبه
ميش��ود كه در اين راستا بايد كفايت سرمايه امسال
(س��ال  )۹۹پس از اتمام سال مالي و چنانچه نياز بود
مراحل افزايش سرمايه و اجراي آن پيگيري شود.

عرضهكاالهايوارداتيكشاورزي
دربورسكاال انجامشود

حس��ن رضايي پور كارشناس بازار س��رمايه در
گفتوگو ب��ا كاال خب��ر گفت :ب��ورس كاال طي
دو س��ال اخير اقدام��ات شايس��تهاي در حوزه
ورود محصوالت كش��اورزي داش��ته و در حوزه
محصوالت استراتژيكي همچون گندم و برنج نيز
سياستگذاران داخلي ميتوانند از ظرفيتهاي
بورس كاالي ايران نهايت بهره را ببرند.رضايي پور
ادامه داد :در بحث عرضه كاالهاي مهم كشاورزي
به بورس كاال ،متاسفانه آن دسته از كاالهايي كه
قيمت دولتي دارند و از ارز دولتي استفاده ميكنند
همواره با اختالف قيمت فاحشي ميان نرخ دولتي
و قيمت بازار روبه رو هس��تيم ك��ه در اين زمينه
بهترين مس��ير براي س��اماندهي بازار و حمايت
از توليدكنندگان ،عرضه در بورس كاالست.اين
كارگزار قديمي بازار س��رمايه اظهار داشت :اگر
سياس��تگذار درصدد س��اماندهي بهينه بازار و
كاهش تصديگري دولت در اين بخش است ،بايد
همانند روسيه از ظرفيت بازار شفاف بورس كاال
بهره ببرد و از اين مسير مقدمات اختصاص حمايت
و يارانه به بخش واقعي توليد را مهيا كند.رضايي
پور با تاكيد بر اين نكته ك��ه در همه جاي دنيا از
بورسهاي كااليي به عن��وان ابزاري براي تعادل
بخش��ي به بخشهاي مختلف اقتص��اد و بهطور
ويژه حوزه كشاورزي استفاده ميشود ،گفت :در
اين كشورها آپش��نهاي مختلفي بر روي كاالها
در نظر ميگيرند ك��ه هم براي توليدكننده و هم
مصرفكننده جذاب است و ثبات قيمتي را فراهم
ميكند؛ به عنوان مث��ال از طريق ابزارهاي مالي
بورسي همچون قراردادهاي مشتقه ،توليدات و
قيمت تمام شده توليدكنندگان بيمه ميشود كه
اين زيرساخت در بورس كاال نيز فراهم است.اين
فعال بازار سرمايه ادامه داد :در كشور متولي حوزه
كشاورزي سه وزارتخانه شامل وزارت كشاورزي،
وزارت صم��ت و وزارت اقتص��اد و دارايي و بانك
مركزي هستند و بعضا مشاهده ميشود عمليات
تنظيم بازار به ش��كل منظ��م و هماهنگ انجام
نميشود .براي نمونه ،سال گذشته و امسال حجم
زي��ادي ارز دولتي براي تامين كاالهاي اساس��ي
تخصيص ياف��ت تا كاالها با نرخه��اي دولتي در
اختيار مردم قرار بگيرد اما اين اتفاق تاكنون رخ
نداده است.
محصوالت وارداتي روي تابلوي بورس
بروند
وي تصريح كرد :بورس كاال ميتواند به واس��طه
مطالعات��ي كه انجام داده و زيرس��اختهايي كه
تدارك ديده ،حلقه واس��طي باش��د و در مبادي
ورودي گمركي عرض��ه اولي��ه واردكنندگان را
عه��دهدار ش��ود و از آنج��ا چرخه گ��ردش كاال
ت��ا محص��ول نهاي��ي و رس��اندن آن به دس��ت
مصرفكننده واقعي به شكلي شفاف و بهينه انجام
شود .كما اينكه در محصوالت پتروشيمي و فلزي
شاهد هستيم كاالهايي كه از فيلتر بورس كاال رد
ميشوند قابل رصد هستند و همه سياستگذاران
و ذي نفعان بازار به آمارها و دادههاي بورس كاال
استناد ميكنند.رضايي پور در پيشنهاد به دولت
براي اس��تفاده از پتانس��يلها و ابزارهاي بورس
كاال در حوزه كش��اوزي اظهار داش��ت :در كشور
به دليل سياس��ت ارزي كه وجود دارد ،اختالف
قيمت بسيار زيادي ميان قيمت تضميني تعيين
ش��ده از س��وي دولت با نرخهاي بازار آزاد ديده
ميشود .براي مثال قيمت تضميني ذرت حداقل
تفاوت دو برابري با نرخهاي موجود در بازار دارد
و اين مساله شامل كاالهاي ديگر هم ميشود .در
حالي كه دولت ميتواند يارانهاي كه در كاالهاي
كشاورزي از طريق ارز دولتي ميدهد را به شكلي
در جه��ت توانمن��دي كش��اورزان در قالب ماده
 ۳۳قانون به��رهوري بخش كش��اورزي يا همان
سياست «قيمت تضميني» از طريق بورس كاال
در ميان كشاورزان توزيع كند تا توليد محصوالت
كشاورزي توجيه اقتصادي براي كشاورزان داشته
باش��د .چراكه قيمت نهادههاي كشاورزي از كود
گرفته تا سموم تماما آزاد شده است ولي به خاطر
تخصيص ارز دولتي ،كش��اورزان مجبور هستند
كاالي خ��ود را با نرخ دولتي به فروش برس��انند.
وي خاطرنشان كرد :براساس ماده  ۳۳قانون بهره
وري بخش كشاورزي كه ظرفيت خوبي است اگر
بتوان يارانه را مستقيما به توليدكننده تخصيص
داد قطعا مش��كلي در تامين كاالها در بازار وجود
نخواهد داشت .از س��وي ديگر اگر واردكننده را
موظف كني��م عرضه اوليه كاالي خود را از طريق
بورس كاال انج��ام دهد يعني ه��ر آنچه كه ثبت
س��فارش كرده و براي آن ارز درياف��ت كرده در
بورس كاال به ش��كل عرضه اوليه انجام شود ،بعد
از آن رديابي كاال به واس��طه ساختار بورس كاال و
نظارت نهادهاي نظارتي در حمل و نقل و انبارهاي
بورس بسيار ساده خواهد بود.
رضاي��ي پور در خاتمه اش��ارهاي به حجم واردات
نهادهها و كاالهاي گروه يك داشت و گفت :ساالنه
نزديك به  ۲۰ميليون تن نهادههاي كش��اورزي و
كاالهاي گروه يك و اساس��ي وارد كشور ميشود
كه اگر مبدا عرضه اوليه اين حجم ،بورس كاال باشد
ميتواند اتفاق مهمي را رقم بزند و شاهد وضعيت
حاضر و بازارهاي زيرزميني و فروش كاالها در بازار
آزاد و ايجاد رانت نباش��يم .براساس اين گزارش؛
روسيه در تصميمي 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 ميگويد با اين اقدام تبعات نوسان
قيمت غالت در بازار جهاني بر بازار داخلي روسيه
به حداقل خواهد رسيد.

ادامهازصفحهاول
بورس در آستانه فصلي نو

بورس خواهد شد و درنهايت اعتماد سرمايهگذاران
نيز جلب خواهد ش��د .با افزاي��ش ثبات در بورس و
رشد اطمينان سرمايهگذاران به بورس ،سهامداران
خرد بيش��تري س��رمايههاي خ��ود را راه��ي بازار
خواهند ك��رد .تحوالتي كه طي س��ال  99در 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 ،ميتواند باعث با سود
ف��راوان و ناگهاني همراه ش��ود .يعني بس��ياري از
سرمايهگذاران خرد با اين تصور كه حضور در بازار
س��رمايه آنها را در كوتاهمدت 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
فزايندهاي روبهرو ش��ود و بعد از اين پرش بلند در
ادامه با نزولي شدن شاخصها مواجه شود .طبيعي
است زماني كه اين افراد آماتور با تكانههاي صعودي
و نزولي مواجه شدند ،س��رمايههاي خود را از بازار
س��رمايه خارج كردند و افت شديد بازار را به وجود
آوردند .اين درحالي است كه اگر برنامهريزيهاي
كلي در بازار س��رمايه ب ه گونهاي اجرايي شوند كه
بازار روان و قيمتها متعادل باشند ،حجم معامالت
افزايش پيدا كند و نقدش��وندگي بيش��تر شود ،نه
شاهد رشدهاي عجيب چند صددرصدي ناگهاني
خواهيم بود و نه كاهشهاي 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
دخالتهاي 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 ميشود كه
به نظرم از عمق كافي برخوردار نيس��تند .معتقدم
كه هر چند برخي افراد و رسانهها تالش ميكنند،
سرنوش��ت اين دو بخش را به هم پيون��د بزنند ،اما
ارتباط معن��اداري مي��ان اين دو حوزه به چش��م
نميخورد .تنها موضوعي كه ممكن است در اثر اين
تقابل رخ دهد ،آن اس��ت كه برخي سرمايهگذاران
بازار س��رمايه ،احتماال به دليل اينك��ه برنامههاي
كوتاهمدت��ي از حضور در بازار س��رمايه دارند ،بعد
از رش��دي كه رمزارزها پيدا كردهاند ،ممكن است
سرمايههاي خود را از بورس خارج كرده و به سمت
خريد رمزارزها حركت كنند و باعث خروج بخشي
از سرمايهها از بازار سرمايه شوند .اما عمده فعاالن
بازار ،معموال ذائقهها و س�لايق متفاوت��ي در بازار
س��رمايه دارند و كسي كه در بازار س��رمايه برنامه
بلندمدت داشته باش��د با بروز هر تكانهاي اقدام به
تغيير راهبردهاي كالنش نميكند .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 ميكند .به هر حال ،فعاالن اقتصادي
در اين دورهه��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 ميكنند تا توجه افكار
عمومي را به خود جلب كنند .اين تصويرس��ازيها
زماني امكانپذير خواهد بود كه مشخص شود چه
احزاب و چهرههايي با چه الگوها و برنامههايي قصد
ورود به انتخابات را دارند .تا پيش از مشخص شدن
شمايل نامزدهاي انتخاباتي نميتوان دركي از اين
تحوالت داشت .بايد اجازه داده شود افراد و جريانات
مختلف الگوهاي اقتصادي و راهبردي خود را ارايه
كنند ،به تبيين برنامههايشان بپردازند تا درنهايت
از دل اين برنامهريزيهاي ساختاري بتوان تصويري
از راهبردهايي كه براي ب��ورس تدارك ديدهاند 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 سياستهاي
كالن كشورهاي توس��عه يافته ،شرايط ديگر مانند
گذش��ته نخواهد بود .بسياري از كشورهاي توسعه
يافته به دليل سياستهاي حفظ محيط زيست به
دنبال اجراي طرحهايي 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 دهههاي گذشته نهادهايي
مانند اوپك ام��كان تصميمگيري براي بازار نفت و
جابهجايي قيمت را داشتند اما امروز نه تنها اوپك
ديگر توان تصميمگي��ري در اين زمينه را ندارد كه
در سالهاي گذشته كش��ورهايي مانند عربستان
سعودي و روسيه كه توليد نفتشان چند برابر ايران
است نيز نتوانستهاند 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
تحريمها 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 تحريمها ،ما بايد تالش
كنيم كه ابتدا با فعال كردن سياستهاي بازاريابي
الاقل بخش��ي از بازاري كه در سالهاي گذشته به
ديگر كش��ورها رس��يده را پس بگيريم و سپس با
اجراي سياستهاي توسعه محور ،حضور خود را در
اين بازار تضمين كنيم.
يكي از سياس��تهايي كه ميتوان��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 ميآورد و در
نهايت به توس��عه اقتصاد كشور كمك ميكند .اگر
اين تغيير سياست رخ دهد ،شانس ما براي به دست
آوردن درآمدهاي نفتي بيشتر ميشود و در غير اين
صورت حتي با كنار رفت��ن تحريمها نيز ما باز بايد
ريسك تغييرات جدي را بپذيريم.

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

مانعتراشي درمسيرمسكنملي

گروهراهوشهرسازي|
با گاليه وزيرراه و شهرس��ازي از شهرداري تهران مبني بر
مانعتراشيدرمسيراحداثمسكنمليدرپايتخت،عمال
چالشهايميانوزارتراهوشهرسازيومديريتشهري
تهرانطيسالجاريبه 3موردافزايشيافت.پيشازاين،
دو نهاد يادشده درباره حذف محدوديت ارتفاع ساخت در
محله جماران و همچنين احداث آپارتمانهاي ريزمتراژ
دچار چالش ش��ده بودند .آنگونه كه محمد اسالمي ،وزير
راه و شهرسازي گفته ،شهرداري تهران در اجراي پروژهها
مانع تراشي نكند و پاسخگو باشد .به گزارش مهر ،محمد
اسالمي در حاشيه بازديد از روند اجرايي پروژه اقدام ملي
مسكنتهرانسربااشارهبهشروعساختبيشاز ۵۰۴هزار
واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي مسكن در كشور
گفت :تحويل واحدهاي در حال س��اخت از سه ماه آينده
آغازميشود.ويباتاكيدبراينكهازارديبهشتسالآينده
بهصورتماهانهواحدهايطرحاقداممليمسكنتحويل
متقاضيان خواهد شد ،گفت :قراردادهاي اين طرح ملي
بسته ش��ده ،اما در برخي موارد بايد روند اجراي پروژهها
تسهيلشودتاپروژهسرعتبگيردومردمزياننكنند.
عدم همكاري شهرداري تهران
وزيرراهوشهرسازيهمچنينباگاليهازعملكردشهرداري
ته��ران ،گفت 20:هزار واحد طرح اقدام ملي مس��كن در
تهران اس��ت ،اما متأسفانه ش��هرداري تهران هيچگونه
همكاريبراياجرايپروژههايمسكننميكند.اسالمي
داليلشهرداريبرايهمكارينكردنباانبوهسازانراغير
قانوني دانست و گفت :ش��هرداري تهران نبايد در اجراي
پروژههاييكهمربوطبهمردماستمانع تراشيكندوبايد
پاسخگو باش��د .وي افزود :وزرات راه و شهر سازي مطابق
قانون كار ميكند و زمينهاي استفاده شده در طرح اقدام
مليمسكنكاربريمسكونيدارندوهيچدليلينداردكه
شهرداري اجراي طرحهاي ملي مسكن را به تأخير اندازد.
وزيرراهوشهرسازيدرعينحالباابرازخرسنديازتغيير
شهردارتهرانسروحلبرخيازمشكالت،گفت:انشاهللطي
جلسهايباشهردارتهرانمشكالتساختمسكندرتهران
حلوبافعاليتسهشيفت،بخشيازعقبماندگيپروژههاي
مسكنمليتهرانجبرانشود.همزمانبااظهاراتاسالمي،
پروانه اصالني ،مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه
و شهرسازي نيز با اش��اره به اينكه واحدهاي مسكن ملي
از فروردين ۱۴۰۰ماهانه ۲۰هزار واحد افتتاح ميش��ود،
پيشرفتكليپروژههايمسكنمليرادرحدود ۲۵درصد
برشمرد.مديركلدفتراقتصادمسكنبايادآورياينمطلب
كه اجراي طرح اقدام ملي مسكن توسط دو كارگزار؛ بنياد
مسكنوستاداجراييفرمانامام(ره)،ودومتوليمستقيم؛
شركتعمرانشهرهايجديدواداراتكلراهوشهرسازي

انجامميشود،گفت:هماكنونعالوهبرافتتاحهايآبانماه
طرحاقداممليمسكن ۹،هزارواحدآمادهاستكهبهفرمان
رييسجمهوريفروردين ۱۴۰۰باتكميلواحدهايديگر
بهتعداد ۲۰هزارواحدافتتاحخواهدشد.
چالش محله جماران
ب��ه گزارش «تع��ادل» ،چالش اخي��ر مي��ان وزارت راه و
شهرسازيوشهرداريتهراندرتكميلواحدهايمسكن
مليراميتوانسومينچالشايجادشدهميانايندونهاد
در س��ال جاري بر ش��مرد .پيش از اين ،اين دو نهاد بر سر
مسالهمحدوديتارتفاعساختوسازدرمحله«جماران»
در ش��وراي عالي شهرس��ازي به رياست محمد اسالمي،
وزير راه و شهرسازي بهطور آشكار و بر سر مساله ساخت
آپارتمانهاي ريزمتراژ و اج��اره داري حرفهاي به صورت
تلويحيدچارچالششدهبودند .داستانجدالمياننهاد
رياستجمهوري و مديريت ش��هري در محله جماران از
روزهاي آخر خردادماه سال جاري آغاز شد .آنجا كه طبقه
سومساختماندردستاحداثايننهادبهخواستبرخي
از اعضاي شوراي شهر ،توسط ماموران شهرداري منطقه
يك پايتخت تخريب شد.براساس مصوبات شوراي عالي
شهرسازيومعماري،منطقهجماران،منطقهواجدارزش
فرهنگي شناخته شده و ساخت و ساز بيش از ۲طبقه در
اين منطقه ممنوع اس��ت .اين در حالي است كه از ۵سال
قبلدرباغعمارتيمتعلقبهنهادرياستجمهوريدرمحله
جماران،ساختوسازصورتگرفتهوازهمينرو،گروهياز
اهالياينمحلهبهدادستانيوشورايشهرشكايتكردهاند.
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

فرهنگي،اجتماعيوهويتيوسايرجهاتاينتصميمگيري
مدنظر قرار گيرد و س��پس گزارش كارشناسي به شوراي
عالي شهرسازيارايه شود».براساساينگزارش،گزارش
كارشناسي نيز نظر دولت را تامين نكرد و به همين دليل،
دولتمسيرهايديگريرادرپيشگرفتكهناموفقبودند.

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،صادرشد.اگرچهنهادرياستجمهوري،تملكاين
ساختمانبرايشخصرييسجمهوروهمچنينمسكوني
بودنآنراتكذيبكرد،امابراساساسنادموجود،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،
طرحلغومصوبهقانونيمحدوديتارتفاعدرمحلهتاريخي
جماران را در شوراي عالي شهرسازي پيگيري كرد اما به
نتيجه نرسيد .جلسه اين ش��ورا  13مرداد  99به رياست
محمداسالمي،وزيرراهوشهرسازيوباحضورلعياجنيدي،
معاون حقوقي رييسجمهور ،پيروز حناچي ،ش��هردار و
محسنهاشمي،رييسشورايشهرتهرانباهدفبررسي
لغومحدوديتارتفاعيمحلهجمارانبرگزارشد.اماآنگونه
كهمحمدساالري،رييسكميسيونشهرسازيومعماري
شوراي شهر تهران كه از حضور در اين نشست منع شده
بود ،به «تعادل» گفت« ،با موضعگيرهاي بسيار منطقي،
كارشناس��ي و هوش��مندانهاي كه جناب آقاي هاشمي،
رييس شوراي شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از
محله قديمي جماران داشتهاند و مجموعه نقطه نظراتي
كه شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي شهرسازي
داشتهاند ،آن تصميم ش��تابزدهاي 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
كارشناسيومبتنيبرمشاركتمديريتشهريهمهابعاد

چالش مسكن  30متري و اجاره داري
به گزارش «تعادل» اوايل مهر س��ال 98ش��هردار تهران
طرحي را براي ساخت خانههاي ۳۰متري به هيات دولت
ارسالكردهبودكهوزيرراهوشهرسازيباآنمخالفتكرد.
طرحي كه در قالب آن پيروز حناچي با استفاده از ظرفيت
انبوهسازان و برخي تخفيفات شهرداري به دنبال ساخت
واحدهاي مسكوني 30متري براي اسكان مردم پايتخت
بود .اين طرح واكنشهاي متعدد منفي را به دنبال داشت
و برخي كارشناس��ان از اين طرح شهردار تهران به عنوان
«قفس»يادكردند.محمداسالميوزيرراهوشهرسازيدر
آبانسالگذشتهدرحاشيهيكهمايشاعالمكردكههيچ
برنامهاي براي ساخت واحدهاي مسكوني 30و 40متري
در وزارت راه و شهرس��ازي وجود ندارد و از چنين ايدهاي
نيزحمايتنميكنيم.افزونبروزيرراهوشهرسازي،ساير
مس��ووالن حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي نسبت به
طرحپيروزحناچيمخالفتكردند.اينمسالهامابهشكل
ديگري در تابستان سال جاري بروز يافت به گونهاي كه در
 7مردادسالجاريبااعالمجزيياتطرحمسكن«كوچك
اندازه» از س��وي وزارت كش��ور وارد فاز تازهاي شد .البته
تاكنون كه در روزهاي پاياني سال 99قرار داريم ،اين طرح
درهياتدولتنهايينشدهاست.درطرحارايهشدهازسوي
وزارت كشور آمده است :خانههاي كوچك اندازه اجارهاي
حداكثرتا ۵سالبهخانوارهايمشمولاجارهدادهميشود
و براي خانههاي كوچك اندازه فروش��ي نيز در پايان كار
صادره از سوي شهرداريها ،طرح خانه كوچك اندازه درج
خواهدشد.خانههايكوچكاندازهاجارهايبايدباوساطت
موسساتاجارهداريحرفهايبهخانوارهايمشمولواگذار
شدهومجوزمربوطهبرايتأسيساينموسسات،مشتركااز
سوياداراتكلراهوشهرسازياستانهاوسازمانهمياري
شهرداريهاودهياريهايهراستانصادرميشود.جالب
اينكه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي
نيز طرح مستقلي در خصوص نحوه اجاره داري حرفهاي
طراحيكردهكهبهگفتهمحمودمحمودزادهمعاونمسكن
وساختماناينوزارت،طرحاجارهداريحرفهايوزارتراه
دركميسيوناقتصاددولتبهتصويبرسيدهاست؛بهنظر
ميرسدطرحوزارتكشوركهبهكميسيونزيربناييدولت
ارايه شده ،موازيكاري و مشابهتهايي با طرح اجارهداري
وزارتراهوشهرسازيداشتهباشدكههمزمانطرحساخت
خانههاي 30متريرادردلخودپنهانكردهاست.

سفرهاي اتوبوسي به مقاصد خارجي در نوروز حذف شد

ترفند اتوبوسها براي فروش ظرفيتكامل صندليهاي خود

گروهراهوشهرسازي|
در روزهايي كه به نام كرونا ،محدوديت س��فر با وس��يله
نقليه شخصي به شهرهاي قرمز و نارنجي منع ميشود اما
اجازه سفر با وسايل نقليه عمومي همچون اتوبوسهاي
بينش��هري ،هواپيم��ا و قطار داده ش��ده اس��ت ،برخي
گزارشهايميدانيحاكيازتخلفشركتهايمسافري
ورانندگاناتوبوسدررعايتپروتكلهايبهداشتيمبني
بر سفر با  50درصد ظرفيت مسافري است .شركتهاي
متخلف ترفندهاي خاصي را اس��تفاده ميكنند 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
ميشود 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
صندليهاي كنار پنجره اتوبوس فروخته شود كه برخي
شركتها با ترفندي تمام ظرفيت صندليهاي خود را به
فروش ميرسانند ،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
دوشنبهگذشته 18اسفند 99برايانجاميكسفرضروري
ازاصفهانبهتهرانازاتوبوساستفادهكرد.سفريكهدرآن
نهتنهاپروتكلهايابالغيازستادمليمبارزهباكرونارعايت
نشد،بلكهپيگيريهايبعديبرايبرخوردبااينتخلفنيز
به گفته وي فعال به جايي نرسيده است .او گفته است15:
اسفندماهامساليعنيجمعههفتهقبلبرايروز 18اسفند

بليتاتوبوسشركتهمسفرراخريداريكردم.زمانيكه
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
كهشركتهمسفرتاكيدكردطرحفاصلهگذاريلغوشدهو
بايدمسافرانكناريكديگربنشينند.ويبايادآورياينكهاين
موضوع را به اطالع معاون حملونقل وزير راه و شهرسازي
رس��اندم ،افزود :با پيگيريهاي فراوان متوجه ش��دم كه
شركتاتوبوسراني،براياينكه 100درصدصندلياتوبوس
را به فروش برس��اند از كد ملي  1234567899استفاده
ميكند .باغستان در اين باره توضيح داد :در اتوبوسي كه
بنده بليت صندلي آن را خريداري كرده بودم بايد  16نفر
صندليبهفروشميرسيد،اماشركتاتوبوسرانيتمام25
صندلي موجود را با استفاده از كد ملي كه وجود خارجي
ندارد به فروش رسانده است .وي يادآور شد :متاسفانه در
زمانفروشبليتاتوبوسبرخالفادعايمسووالنمربوطه
هيچاحرازهويتيانجامنميشودوبليتيكصندليبهاسم
چندنفر صادرميشود.بندهشخصاديدمبليت 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!درواقعچنانچهاتفاقيبرايشخصيكههيچهويتي
ندارد بيفتد ،كس��ي پاسخگو نيست و در صورت فوت نيز
نيمه هيچ تعهدي ندارد .وي بيان كرد :پيگيرهاي فراواني
براي جلوگيري از بروز اين اتفاق انجام دادهام اما متاسفانه
فعال به جايي نرسيده اس��ت .با پيگيري معاون وزير راه و
شهرسازيمديرشركتمسافربرينيزبابندهتماسگرفت

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
30005320

نظر به دس�تور مواد1و 3قانون 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  120سیر
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
استلذابهموجبماده 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
و ماده  13آیین نام�ه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز 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
بایدظرفیکماهازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنماید
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 الف19909944
تاریخ انتشار نوبت اول 1399.12.09.تاریخ انتشار نوبت دوم1399.12.23.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عین اله تیموری

اما حرفهاي بيربطي را مطرح كرد .وي با ارايه بليت خود
و مسافري كه هر دو يك صندلي را خريداري كرده بودند،
گفت:ازوزارتراهوشهرسازي،سازمانراهداريونهادهاي
نظارتيخواهشميكنمباتوجهبهخطركرونابهخصوص
نوعانگليسيآنباشركتهايمسافربريمتخلفبرخورد
كردهوباآنهامماشاتنكنند.

حذف سفرهاي خارجي
احمدرضا عامري ،رييس اتحاديه كش��وري شركتهاي
تعاون��ي حمل و نقل مس��افر با بيان اينكه تم��ام ناوگان
لونقل عمومي جادهاي براي انجام سفرهاي نوروزي
حم 
آماده باش هس��تند ،اظه��ار كرد :نوروز امس��ال متفاوت
از س��الهاي 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
حالتآمادهباشهستند.ويدرگفتوگوباايلنا،بااشارهبه
احتمالممنوعيتجابهجاييمسافرباحملونقلعومي
جادهايبينشهرهايقرمزونارنجيگفت:تابهامروزهيچ
ممنوعيتيبرايترددبهشهرهايمختلفباانواعرنگهابه
ما اعالم نكردهاند و پيشفروش بليت به همه شهرها انجام
شده اس��ت .رييس اتحاديه كشوري شركتهاي تعاوني
حمل و نقل مسافر تاكيد كرد :تا به امروز منع فروش بليت
براييكشهريااستانخاصيرااطالعندادهاندوبهمحض
اينكه سفر به شهري ممنوع اعالم شود بليتها مسترد و
جابهجاييمسافربهآننقطهلغوميشود.عامريهمچنين
از حذف س��فرهاي زميني با حمل و نقل عمومي زميني

به كشورهاي خارجي خبر داد و گفت :سالهاي گذشته
براي ايام نوروز بليت اتوبوس به مقاصد گرجستان ،تركيه،
ارمنستان،افغانستان،عراقوآذربايجانبهفروشميرفت
اماامسالسفرجادهايبهمقاصدخارجينداريم.ويدرباره
الزامرعايتفاصلهگذارياجتماعيدرتمامناوگانجادهاي
اظهاركرد:تمامناوگانطبقدستورالعملستادمليمبارزه
باكرونابايد 50درصدظرفيتخودمسافرپذيرشكنندو
ما به رانندگان تاكيد كردهايم كه اين پروتكلها را به اجرا
برسانند و اساسا در ترمينالها بيش از ظرفيت 50درصد
بليت فروشي انجام نميش��ود .رييس اتحاديه كشوري
شركتهايتعاونيحملونقلمسافرافزود:اگرمسافران
شاهدعدماجراياينپروتكلهابودندميتواننداينتخلف
رابهمرجعمربوطهگزارشدهند.عامريهمچنيندرباره
افزايش نرخ بليت اتوبوس در ايام نوروز اظهار كرد :اوال كه
نرخگذاريبليتاتوبوسهنوزازدولتخارجنشدهاستو
اينكهگفتهميشودنرخگذاريدرشورايعاليترابريانجام
ميشود و ديگر در اختيار دولت نيست ،اظهارنظر درستي
نيستچراكهشورايعاليترابريهمدراختياردولتاست.
وي ادامه داد :بايد توجه داشته باشيم كه عالوه بر برگشت
يكسر خالي اتوبوسها در ايام نوروز امسال به دليل رعايت
پروتكلهافقطبراي50درصدظرفيتناوگانبليتفروشي
ميشود و بايد در نرخگذاري بليت تمام اين موضوعات در
نظرگرفتهشود.رييساتحاديهكشوريشركتهايتعاوني
لونقلمسافرادامهداد:طبقگزارشآناليزقيمتهاكه
حم 
توسطدولتتهيهشدهدرحالحاضرقيمتبليتاتوبوس
يكچهارمنرخواقعيآناست.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس�تور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013014922مورخ 1399.09.06هیات قانون تعیین
تکلیف.....موضوعمادهیکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانه
وبالمعارضمتقاضیآقای/خانم..احمدقاسمینراقی....فرزند....سلطانعلی....نسبتبهششدانگ
یکقطعهزمینبابنایاحداثی/بهمساحت314.80.....مترمربعبهشمارهپالک....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 3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله 15روز 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
اعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدوگواهیتقدیمدادخواست
به ادارهثبتمحلتحویلدهد کهدر اینصورت اقداماتثبتموکول به ارائهحکمقطعیدادگاه
استودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواست
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 الف19909911
تاریخ انتشار نوبت اول1399.12.09.تاریخ انتشار نوبت دوم1399.12.23.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عین اله تیموری

شهردار تهران در مراسم بهرهبرداري از فاز چهارم پروژه
احيا و ساماندهي درختان چنار خيابان وليعصر گفت:
شهرداريبهمناسبتهفتهطبيعي،درختانازبينرفته
اينخيابانرااحياميكند.بهگزارشمهر،پيروزحناچي
بااشارهبهثبتمليخيابانوليعصر(عج)،گفت:بهزودي
اينخيابانثبتجهانيهمخواهدشد.شهرداريتهران
به مناسبت هفته طبيعي و به رسم سالهاي گذشته،
درختانازبينرفتهخيابانوليعصر(عج)رااحياميكند.
ش��هردار تهران با تأكيد بر اينكه خيابان وليعصر (عج)
خصيصههاي خيابان كام��ل را دارد ،توضيح داد :اين
خيابان به جهت حفظ نوستالژي و كاربريهاي متنوع
خصيصه اجراي ضوابط خيابان كامل را دارد .اين اقدام
جزو برنامههاي مديريت ش��هري است .بر اساس اين
گزارش،روزجمعه ۲۲اسفند،۱۳۹۹مراسمبهرهبرداري
ازفازچهارمپروژهاحياوساماندهيدرختانچنارخيابان
وليعصر(عج) با حضور علي ربيعي ،سخنگوي دولت،
مديرعامل سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران
و دو عضو شوراي اسالمي شهر تهران برگزار شد .علي
ربيعي ،سخنگوي دولت نيز در آيين بهرهبرداري از فاز
چهارم پروژه احياء و ساماندهي درختان چنار خيابان
وليعصر(عج)،بااشارهبههفتهدرختكاري،گفت:درخت
نماد زيست و آباداني اس��ت .ما نيازمند يك باغباني و
درختداريگستردههستيم.چرانميگويمباغداري؟
مفهوم باغداري يعني كسب و كار ،اما بطن باغباني به
نوعينگهدايونگهبانياست.جامعهامروزبايدباغبان
يكديگر باشد .شهروندان تهراني بايد به نوعي زيست
اجتماعي -مهرباني را كنار يكديگر داشته باشند .وي با
بياناينكهامروزبههمتشهردارتهرانفازچهارمطرح
ساماندهيدرختانخيابانوليعصراجراميشود،افزود:
همهتهرانيهادرخيابانوليعصر(عج)خاطراتفراواني
دارند .بايد نهالهاي مهرباني ،مس��ووليتپذيري و در
كناريكديگربودندرشهرتهرانكاشتهشود .تهرانبايد
زيستپذيرباشدوبخشيازاينزيستبهمحيطزيست
يعني كاشت درخت برميگردد .مهمتر از اين زيست،
زيستياستكهدركنارسختيهاومشكالت،شهروندان
ومسووالنبايدكنارهمداشتهباشند.ويدرپايان،تأكيد
كرد :مديريت آقاي حناچي به ش��هر تهران سرسبزي
اعطاكردهاستواعتقاددارمكهايشانبهآراميدرحال
پيش��برد اهداف به دور از نگاه به هيچ چيز ديگري جز
تهران،است.آنگونهكهمحمدعليمختاري،مديرعامل
سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران اعالم كرده
است،ديروز ۳۵۰۰اصلهدرختچناركهنسالدرخيابان
وليعصركاشتهشدهاست.بهگزارشايسنا،مختاريروز
جمعه در آيين بهرهب��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 سالهاي گذش��ته تعدادي از درختان
اين خيابان به علت س��اخت و سازها ،خيابانسازي و...
تخريب شده بود .از ش��هريور  ۱۳۹۶طرح ساماندهي
درختان وليعصر در دستور كار سازمان قرار گرفت .به
گفتهمختاري؛خيابانوليعصر(عج)درخاورميانهنمونه
استوبايدنسبتبهساماندهيوحفظآنكوشيد .وي
با اشاره به استقرار بسياري از مراكز و نهادها در خيابان
وليعصر (عج) ،گفت :از شهريور  ۱۳۹۶تاكنون ۳۵۰۰
اصله درخت چنار كهنسال با بن ۵۰و قدمت باالي۱۰
تا  ۱۵سال از نهالستانهاي اطراف اصفهان و مشهد به
وسيله تريليوبهروش روتبالبه تهران آورده شدهاند.
اين تعداد درخت در چهار فاز در خيابان وليعصر (عج)
كاشتهشدهاند.بهگفتهمختاري،امسالنيز ۱۵۰۰اصله
درختدراينخيابانكاشتهشدهاست.

افزايشكيفيت 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 ،محدوديتهاي جدي مالي
و بدهيهاي 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
همينراستابرايحفاظتازدرختانگامهايبسياري
برداشتهشدهاست،توضيحداد:مصوبهبرج-باغدرتهران
لغو شد و اين اقدام به معني حفظ و صيانت از باقيمانده
باغات تهران اس��ت .همچنين در مناطق فرس��وده و
غيربرخوردارشهرتهران،حدود ۲۰باغمهمتملكشد.
طرحموضعيصيانت،حفاظتوساماندهيازمهمترين
باغاتشهرتهرانيعنيكن،فرحزادوسوهانكاجراشد.
دراين دوره مديريت شهري ،حفظ و صيانت از ۱۷۰۰
هكتارباغاتكنو ۲۱۱هزارهكتارباغاتفرحزاددريك
فرآيندكارشناسيمصوبشد.اينعضوشوراياسالمي
شهرتهراندرپايانگفت:چنارهايخيابانوليعصر(عج)
برايثبتمليوجهانياينخيابانباهويت،نقشبسيار
مهميخواهندداشت.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دس�تور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013022119مورخ 1399.11.25هیات قانون تعیین
تکلیف.....موضوعمادهیکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانه
وبالمعارضمتقاضیآقای/خانم...علیاکبراحسانی...فرزند....ولیاله....نسبتبهششدانگیک
قطعه زمین با بنای احداثی  /به مس�احت  269.80.....متر مربع که مقدار  36سیر 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 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده 13آیین
نامهمربوطهاینآگهیدردونوبتبهفاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشاردر
شهرهامنتشرودرروستاهارایهیاتالصادقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ودرروستاهاازتاریخ الصاقدرمحل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف
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ويژه
امروزچهارمين
سايت 5Gهمراهاولدر
باغكتابتهرانرونماييميشود

چهارمينسايتشبكه5Gهمراهاولبهعنوانسريعترين
شبكهاينترنتيكشور،امروزدرمجموعهباغكتابتهرانبه
بهرهبرداريميرسد.بهگزارشادارهكلارتباطاتشركت
ارتباطاتسيارايران،چهارمينسايتنسلپنجمهمراه
اول در آستانه بهار طبيعت ،صبح امروز شنبه 23اسفند
 1399با 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
ت رسميبهبهرهبرداريميرسد.همراهاولكهاز
بهصور 
سال 1395ورود به فناوري 5Gرا آغاز كرده و با استفاده
از توان داخلي شامل تيمهاي فني اپراتور و شركتهاي
ايراني ،فرآيند بوميس��ازي اين فناوري (نسل پنجم) را
پيش برده ،دهم اس��فندماه و همزمان با بهرهبرداري از
نخستين سايت  5Gتهران و سومين سايت اين اپراتور
در كشور توانست باالترين ركورد سرعت اينترنت ايران
را به ثبت رس��اند .در واقع نخستين و بزرگترين اپراتور
تلفنهمراهكشوربابهرهبرداريرسمياز 5Gرويشبكه
واقعيبراياولينباردركشور،توانستبهسرعت3.633
گيگابايت بر ثانيه دست يابد كه تا پيش از آن بيسابقه
بود.حالباتوجهبهتسلطكاملمتخصصانهمراهاولبر
فناوري،5Gقطارتوسعهاينتكنولوژيباسرعتيباالتر
واردايستگاههايديگرميشودوامروزقراراستباغكتاب
تهران نيز تحت پوشش شبكه  5Gهمراه اول به عنوان
سريعترين شبكه ارتباطي كشور قرار گيرد .با احتساب
دو سايت در مش��هد مقدس و يك سايت در برج ستاره
ونك تهرانكهموردبهرهبرداريرسمي قرارگرفتهاند،با
بهرهبرداري امروز تعداد سايتهاي فعال 5Gهمراه اول
بهچهارموردميرسد؛ايندرحالياستكهبرنامهتوسعه
اين نسل از تكنولوژي در ديگر نقاط كشور نيز طراحي و
برنامهريزي شده است و به مرور ديگر نقاط نيز وارد مدار
سرويسدهي ميشوند .مش��تركاني كه عالقهمند به
استفادهازسريعترينشبكه5Gكشورهستند،درصورت
داشتن گوشي  5Gميتوانند در نقاط تحت پوشش ،از
جديدترينوسريعتريناينترنتجهانبهرهمندشوند؛
امادرصورتيكهگوشينسل 5ندارند،ميتوانندازطريق
مودم و سرويس وايفاي به شبكه همراه اول متصل و از
مزاياياينفناوريبهرهمندشوند.همراهاولضمنتوجه
بهماهيتاينتكنولوژيوتالشهايگستردهدرفرآيند
بوميس��ازي ،از كاربردهاي اصلي 5Gنيز غافل نبوده و
براينخستينباردركشوردمويدويوزكيس«واقعيت
مجازي» و «تست گيمينگ» را در برابر اصحاب رسانه و
گيمرها به نمايش گذاشت كه كيفيت اجرا مورد تأييد
آنانقرارگرفت.

خبر
قطعيمسيرارتباطاتايرانو  قطر
باعثكاهشكيفيتاينترنت   شد

قطعي مسير ارتباطات بينالملل زيرساخت از طريق
قطر باعث كاهش كيفيت اينترنت در ايران شده است.
با اين قطعي ۸۵۰گيگابايت از ظرفيت اينترنت كشور
از دس��ت رفته است .مدير كل دفتر حفاظت از حقوق
مصرفكننده رگوالتوري شايعات اعالمشده در مورد
ايجاد اعمال محدوديت از سمت زيرساخت در ساعتي
از شبانهروز را رد ميكند و دليل اصلي كاهش كيفيت
اينترنت كشور را قطعي مس��ير ارتباطات بينالملل
زيرساخت ايران از طريق قطر اعالم ميكند .به گزارش
پيوست ،كاربران در چند هفته گذشته در شبكههاي
اجتماعي از كاهش كيفيت اينترنت خود مخصوصا در
ساعاتپرمصرفيعني ۲۱تا ۱بامدادخبردادهاند.برخي
نيزكاهشسرعتاينترنترابهدليلكمبودپهنايباند
بينالمل��ل و در نهايت اعمال برخي از محدوديتها از
ساعت  ۲۱تا يك بامداد ،به منظور جبران اين كمبود،
از سوي ش��رك ارتباطات زيرساخت عنوان ميكنند.
همچنين در سامانه شكايت سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات راديويي نيز در پاسخ به شكايت كاربري از
كاهش سرعت اينترنت در اين ساعتهاي شبانهروز
آمدهاستكه«محدوديتپهنايبانددرتماميمناطق
مخابراتي كشور در ساعات پر ترافيك (ساعت  ۲۱الي
 ۱بامداد) به دليل اعمال  Policyاز س��مت ش��ركت
ارتباطات زيرساخت است ».پيمان قرهداغي ،مدير كل
دفتر حفاظت از حق��وق مصرفكننده رگوالتوري در
پاسخ به شكايات  ۱۹۵به يك مشتري درباره كيفيت
س��رويس مخابرات ايران و اينكه اين مشكل حاكي از
اعمالمحدوديتبراينترنتتوسطشركتزيرساخت
درساعاتپيكبود،اينموضوعراردميكند.اوهرگونه
اعمال محدوديت عمدي را تكذيب ميكند .قرهداغي
درتوضيحايناتفاقبهپيوستگفت«:براساسبررسي
فني ،نامناسب بودن كيفيت در س��اعات پيك مورد
تاييد ما نيز قرار گرفته است .اين موضوع در اصفهان و
استانهاي جنوبي كشور بيشتر محسوس است .اما در
خصوصداليلآنبايدعرضكنمكهازچندهفتهقبل،
مسير ارتباطات بينالملل زيرساخت از طريق قطر ،با
قطعي همراه بوده و۸۵۰گيگابيت از ظرفيت اينترنت
زيرس��اخت از دست رفته اس��ت ».او ادامه داد« :بنابر
گزارشهاييكهزيرساختبهسازمانتنظيمارايهكرده
است،قطعيدردريايمديترانهوحدفاصلمصروايتاليا
رخدادهواپراتورباالدستشركتقطرياعالمكردهتا۴
فروردينبهدليلمانورنيروهايناتوامكانورودبهحريم
دريايي نقطه قطع را ندارد».
او پيشبين��ي ميكند كه اين قطعي ك��ه معادل ۲۰
درصد كل ارتباطات بينالملل كشور است حداقل تا
 ۱۵فروردين به طول بيانجامد .اوخر آبان ماه نيز قطعي
فيبردرمصرباعثشدهتامسيرهايبينالمللياينترنت
ايران از جنوب ،دچار مشكل و اينترنت كاربران كشور با
اختاللهمراهشود.براساستوضيحاتاوكمبودپهناي
بانددرساعاتپيكمحسوساستواعمالمحدوديت
عمديصحتندارد.
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دنيايفناوري

دانش و فن

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

بيتكوين در انتظار ثبت يك ركورد يا سقوط

بيتكوين بار ديگر به سمت اوج قيمتهاي تازهاي
م��يرود .همزمان با ش��كلگيري حمايت در ناحيه
 ۵۰,۰۰۰دالر و عبور قيم��ت بيتكوين از مقاومت
 ۵۴,۴۰۰دالر ،كارشناس��ان معتقدن��د ك��ه قيمت
بيتكوين ميتواند تا ۷۰,۰۰۰دالر 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 رمزارزها بار
ديگر متضرر ش��ود ،هرچند كارشناس��ان معتقدند
انتظار نميرود كه قيمت بيتكوين به زير  ۴۷هزار
دالر سقوط كند .طبق گفته تحليلگران ،اوجگيري
دوباره بيتكوي��ن راه را براي اوج قيمتهاي تازهاي
ب��از ميكند .قيمت بيتكوين در روزهاي گذش��ته
توانست از س��د مقاومت  ۵۲,۰۰۰دالري بگذرد .در
حال حاضر پادشاه ارزهاي ديجيتال در حال تثبيت
قيمت خود در كانال بين  ۵۰,۰۰۰تا  ۵۴,۵۰۰دالر
اس��ت .تحليلگران ميگويند ناحيه  ۵۲,۰۰۰دالر
براي تعيين روند صعودي آينده بيتكوين اهميت
زيادي دارد .روزهاي ش��نبه و يكش��نبه گذشته،
قيمت بيتكوين افزايش قابلتوجه ۸درصدي را ثبت
كرد .با آغاز هفته جاري ميالدي ،همچنان محدوده
 ۵۰,۰۰۰دالر به عنوان يك حمايت قدرتمند عمل
كرد .اين در حالي بود كه پيشتر حمايت ۴۷,۰۰۰
دالري ه��م به عنوان يك��ي از مهمترين و قويترين
حمايتهاي قيمت بيتكوين عمل كرده بود .هولگر
شاپيتز ،معاملهگر و مفس��ر بازار ارزهاي ديجيتال،
خطاب ب��ه دنبالكنندگان خود در توييتر نوش��ت:
«گلدمن س��اكس ميگويد عالقه س��رمايهگذاران
نه��ادي به بيتكوين باعث ش��ده اس��ت ك��ه روند
فعلي با روند س��ال  ۲۰۱۷كه ناش��ي از فعاليتهاي
سرمايهگذاران خرد بود ،متفاوت باشد .بيشتر تقاضا
از جانب سرمايهگذاران نهادي حول ترس در ارتباط
با كاهش ارزش داراييها ميچرخد ».گلدمن ساكس
در گزارش خود عنوان كرد كه  ۴۰درصد مش��تريان
آنها به ارزهاي ديجيتال دسترسي دارند.
تكوين
  پيشبينيآشفتگيقيمت وصعود بي 
از س��وي ديگر بيتكوين در روزهاي اخير در مقابل
دالر امريكا مقاومت نش��ان داده اس��ت .متيو ديب،
مدير ارشد اجرايي و همبنيانگذار صندوق سرمايه
 Stack Fundsدر مصاحبه با وبسايت كويندسك
گفت« :درحالي كه بسياري نگران توان دالر امريكا
و بازار متالط��م اقتصاد كالن بودن��د ،بيتكوين به
روند افزايش قيمت خ��ود ادامه داد .ما باور داريم كه
رابط ه بيخطر اين دو بازار به تدريج نمايان ميشود
و رمزارز ميتواند به اوج قيمتهاي تازهاي برس��د».
ش��اخص دالر كه ارزش اين پول را در مقابل ارزهاي
بزرگ نشان ميدهد هفته گذشته به دنبال افزايش
بهره اوراق خزانه داري امريكا  21.1درصد 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 بزرگترين
افزايش ارزش اين راز از ماه اكتبر محسوب ميشود،
بيتكوين نيز در همين دوره  ۱۲درصد 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  ۵۲هزار و  ۶۶۶دالر باعث شده تا اوج
قيمت  ۵۸هزار و  ۳۳۲كه در  ۲۲فوريه به دست آمد
بار ديگر دست يافتني به نظر برسد .پتريك هيوسر
مسوول معامالت در شركت Crypto Finance AG
در سوييس ميگويد« :نشانههاي مثبت ديگري نيز
در نم��ودار تكنيكال وجود دارد» به گفته هيوس��ر،
بازار بيتكوين در هفتههاي گذشته شاهد تغييرات
س��اختاري مثبتي بوده است كه راه را براي حركتي

فيسبوك نسخه اليت اينس��تاگرام را در  ۱۷۰كشور
برايكاربرانيكهاينترنتضعيفيدارند،عرضهميكند.
بهگزارشايسنابهنقلازرويترز،نسخه Liteاينستاگرام
برايگوشيهاياندرويديموجودخواهدبودوبهپهناي
باند كمتري نسبت به نسخه استاندارد اين اپليكيشن
نياز دارد .اين نس��خه به سرعت ۲مگابايت در مقايسه
با  ۳۰مگابايت براي اينس��تاگرام ني��از دارد و حتي در
شبكههاي كندتر نسل دوم كار ميكند و به كاربران در
نقاطيازهند،آفريقا،آسياوامريكايالتينكهزيرساخت
اينترنتيقديميتريدارند،اجازهميدهدبهاينسرويس
دسترسي پيدا كنند .يكي از مديران فيسبوك گفت:
عرضهنسخهاليتاينستاگرامبراي ۱۷۰كشور،گاميدر
مسيرعرضهجهانيكاملايناپليكيشناست.

ادامهازصفحهاول
راه دشوار بازارهاي صادراتي

پايدارتر به سمت اوج قيمتهاي جديد باز ميكند.
مقدار بيتكوين نگهداريشده در صرافيها يك روند
نزولي را در هفته گذش��ته در پيش گرفته و  ۳۵هزار
و  ۲۰۰بيتكوين از صرافيها خارج ش��ده اس��ت .از
آنجايي كه تصميم فدرال رزرو ،بانك مركزي امريكا،
اين هفته بايد اعالم ش��ود ،پيشبيني يك آشفتگي
قيمت وجود دارد و اين احتمال نيز هست كه قيمت
بيتكوي��ن به بيش از  ۶۰ه��زار دالر صعود كند .در
جلسه سياست فدرال رزرو در  ۱۶-۱۷مارس جرومي
پاول رياست اين نهاد قرار است جبههگيري خود را
مشخص كند .با اين حال معاملهگران 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 بيتكوين
افزايش يافته اما مصمم اس��ت كه اين پيش��نهادات
فروش جذب ي��ك جريان ورودي قدرتمند خواهند
شد .هيوسر ميگويد« :ما قبال هم اين روند را ديدهايم
و خريد مداوم در بازار امكان افزايش قيمت را فراهم
كرده است ».درصورت افزايش دوباره نرخ بهره اوراق
قرضه شايد بازار رمزارزها بار ديگر متضرر شود با اين
حال انتظار نميرود كه قيمت بيتكوين به زير ۴۷
هزار دالر سقوط كند.
    هدف  ۷۰,۰۰۰دالري هم در پيش است؟
روز دوش��نبه و پس از اعالم خب��ر خريد بيتكوين
توس��ط يك��ي از ش��ركتهاي متعل��ق ب��ه يكي از
ثروتمندترين شهروندان نروژ ،دورنماي بيتكوين
صعوديتر شد .شل اينگه روكه ،رييس شركت آكر،
در نامهاي به سهامداران شركتش نوشت« :بيتكوين
را ميتوان تأييد كرد ،به بخشهاي كوچكتر تبديل
كرد ،واحدهاي كوچكترش را با يكديگر تلفيق كرد،
ذخيره كرد و بهص��ورت مجازي و بدون هزينه آن را
منتقل كرد .طراح��ي بيتكوين آن را به يك دارايي
ديجيتال كمياب عالي بدل كرده اس��ت .تنها كاري
كه براي اجراي بيتكوين بايد انجام داد ،مهياكردن
ارزانترين برق در جهان اس��ت .نيروي برق امنيت

ويژه
مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه:

ش��بكه را تأمين ميكند .الزم نيست به هيچ طرفي
اعتماد شود و س�لاحي هم براي حفاظت از آن الزم
نيست .بيتكوين براي من يعني پيشرفت ».دوشنبه
سرمايهگذارانبيتكوينشاهديكسيگنالصعودي
در ب��ازار بودند .پيشت��ر و در جهش م��اه فوريه به
اوج تاريخي  ۵۸,۳۰۰دالر هم ش��اهد ايجاد چنين
س��يگنالي بوديم .فيلبي فيلبي ،تحليلگر مطرح
بازار بيتكوين ،در كانال تلگرامي خود با اش��اره به
هدف  ۷۰,۰۰۰دالري (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.
   بانك مركزي و سازمان بورس
به حوزه رمزارزها وارد شوند
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 قانونگذاريه��اي انحص��اري منجر به
غيرقانوني ش��دن فرآيندهاي خري��د و فروش اين
حوزه ميش��ود و حتي معتقدند ميزان س��رمايهاي
كه به حوزه رمزارزها وارد ش��ده ،كمتر از نقدينگي
خارجشده از بورس اس��ت .با وجود اين ،تالش براي
ساماندهي اين حوزه از س��وي قانونگذار 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 «ناكاميها» در بازار بورس ،از بانك
مركزي و سازمان بورس خواست تا هر چه سريعتر 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 آييننامههاي اجرايي
متناسب هم به دنبال آن تصويب شود .قطعاً نميتوان
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 عالقهمند به
فعاليت قانونمند هس��تند ،هماكنون مطالبه دارند

كه چارچوبه��اي فعاليت را اع�لام كنيد .در همه
حوزههاي اقتصادي هم همينگونه است و ابهام در
مقررات و بيعملي سياستگذار و رگوالتور ،باعث از
دست رفتن فرصت فعاليت بخش خصوصي در كنار
ايج��اد پروندههاي متعدد قضايي ميكند كه با هيچ
معياري براي كشور مطلوب نيست».
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س ادامه داد:
«خأل قانوني هم ميتواند باعث گسترش فعاليتهاي
اغواگرايانه برخي افراد ناسالم ناشي از اين خأل قانوني
ش��ود و برخي مردم فريب اين موضوع را بخورند .در
اين ش��رايط هم نميتوان فعاالن مسووليتپذير و
درستكار و توانمند را از كالهبرداران 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 نميشديم .خأل مقرراتي ميتواند 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 ميافتد و بالتكليفي مردم هم باعث تش��ديد
فضاي رفتاره��اي هيجاني در اقتصاد ميش��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
يكشبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تالش
نميگذرد .ضرر وارد ش��ده به مردم هم باعث ايجاد
حس عقبافتادگي از برخي از دوس��تان و نزديكان
خود شد كه اينگونه پولدار شده بودند .براي جبران
اين موضوع دنبال يك ابزار ميگشتند كه رمزارزها
وارد شد و خود را به عنوان گزينه راحت پولدار شدن
معرفي كرد .خب طبيعي اس��ت كه در اين فضا اين
موضوع طرف��دار پيدا ميكند ».توانگر يادآور ش��د:
«جالب است بدانيد برخي افراد با شامه قوي هستند
كه هم در بورس در قيمتهاي 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 ميگيرند».

فرآیند ارتباطصنعت و دانشگاه در فوالدمبارکه شفاف است
ارتباط و مراودات تحقیقاتی مستمر فوالدمبارکه با بیش از  130مرکز تحقیقاتی

فرآین��د تحقی��ق و توس��عه از دیر باز در ش��رکت
فوالدمبارکه به صورت نظام مند و با ساختار کامال
مشخص شکل گرفته و در این فرآیند ،مقوله ارتباط
صنعت و دانشگاه نیز از همین رویه پیروی می کند
و تمام ارتباط ها کامال شفاف است.
هادی نباتی نژاد با تش��ریح این روند گفت :شرکت
فوالد مبارک��ه از ابتدای راه ان��دازی فعالیت های
پژوهشی خود را آغاز نمود.
واحد تحقیق و توسعه با انجام بیش از  1200پروژه
تحقیقاتی رس��الت خود در زمینه انجام تحقیقات
کاربردی و مس��اله محور را انجام داده و بهبودهای
بزرگی را از جنس نوآوری تدریجی و تعالی عملیات
به س��رانجام رس��انده اس��ت .مدیر روابط عمومی
ش��رکت فوالدمبارکه افزود :این ش��رکت از س��ال
 1396با دریافت گزارشات بازخورد جایزه EFQM
و  MAKEو ارزیابی های مختلف ،با بازنگری سند
راهبردی تحقیق و توسعه به سمت رویکرد نوآوری
باز و تجاری سازی فناوری حرکت نموده و با الهام از
استراتژی های جدید شرکت در زمینه کسب دانش
فنی و توسعه فناوری فوالد در کشور ،نوآوری اساسی
را آغاز نموده اس��ت و با تاس��یس مرک��ز نوآوری و
توسعه فناوری گروه فوالد مبارکه در حال برداشتن
گامهای موثری در این جهت می باشد.
نباتی نژاد تصریح کرد :لذا با توجه به توسعه پروژه
های تحقیقاتی عالوه بر مساله محور به ایده محور

راهاندازي نسخه اليت اينستاگرام

و آینده محور و افزایش نیازهای تحقیقاتی و دانش
روز ،توس��عه اکوسیس��تم نوآوری شرکت و توسعه
ارتباطات خود با دانش��گاه ه��ا و مراکز تحقیقاتی،
ش��رکت های دانش بنیان و  ...را در دستورکار خود
ق��رار داده و هم��کاری خود با دانش��گاه ها و مراکز
تحقیقاتی را از طریق انعقاد قراردادهای بلند مدت
باز (تفاهم نامه اعتبار انجام فعالیتهای پژوهش��ی)

توسعه داده است و هم اکنون با بیش از  130مرکز
تحقیقاتی ارتباط و مراودات تحقیقاتی مستمر دارد.
وی با اشاره به مهمترین دس��تاوردهای پژوهشی
ش��رکت فوالد مبارکه تاکنون گفت :هر س��ال بالغ
بر  40طرح تحقیقاتی موف��ق خاتمه یافته و در هر
سال بطور میانگین  45طرح تحقیقاتی ابالغ شده
و تاکنون بیش از  1200پروژه تحقیقاتی کاربردی

اجرا و با موفقیت خاتمه یافته است .در همین راستا
تعداد  114طرح تحقیقاتی در دست انجام داریم که
در این بین در تمامی این طرح ها به افزایش مستمر
کیفیت پروژه های تحقیقاتی نیز توجه ویژه داریم.
نبات��ی نژاد تع��داد پروژه ه��ای در دس��ت اقدام با
دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی در س��ال  1399را
مهم برش��مرد و گفت :در حال حاض��ر  114پروژه
داریم که از این تعداد  23پروژه در دانشگاه صنعتی
اصفهان 22 ،پروژه در ش��هرک علمی و تحقیقاتی
اصفه��ان 12 ،پروژه در دانش��گاه اصفهان 1 ،پروژه
در دانش��گاه صنعتی ش��ریف 8 ،پروژه در دانشگاه
تهران 17 ،پروژه در دانش��گاه های آزاد و  31پروژه
در سایر دانشگاه ها تعریف شده است .مدیر روابط
عموم��ی فوالدمبارکه در پایان خاطر نش��ان کرد:
نکته قابل توجه اینک��ه قراردادهای مرتبط با تمام
این پروژه ها با ماهیت حقوقی و با روسای دانشگاه
ها و مراکز علمی به نمایندگی ایشان منعقد شده و
اگر در یک قرارداد نام ش��خصی آورده میشود ،نه از
جایگاه شخص حقیقی که از منظر شخص حقوقی
و نماینده آن دانشگاه اعالم میشود.
از همین رو به تاکید اش��اره میگردد ،برخی شبهه
های ایجاد ش��ده در هفته های گذش��ته با فرآیند
جاری و مستمر مدیریت تحقیق و توسعه و ارتباط
صنعت و دانش��گاه فوالدمبارکه همخوانی نداشته
و ندارد.

برنامهريزيهاي صورت گرفته ب��راي ايجاد بازارهاي
صادراتيبااخاللمواجهنشود.پرهيزازدستورالعملهاي
خلقالس��اعه :نكتهاي كه كمتر مورد توجه مسووالن
و تصميمس��ازان كش��ور قرار ميگيرد ،ضرورت حفظ
و اعتمادس��ازي در بازارهاي صادراتي است .به عبارت
روشنتر ،هرچند به دس��ت آوردن بازارهاي صادراتي،
امري دش��وار و نيازمند برنامهريزي و تالش گس��ترده
است ،اما حفظ و پاس��داري از اين بازارهاي صادراتي به
مراتب امري دش��وارتر و پيچيدهتر محسوب ميشود.
اين روزها موضوع ممنوعيت صادرات مرغ در رسانهها
بازتابهايزياديپيداكردهاست.تصميميكههرچند
مسووالن اعالم ميكنند براي تعادل بخشيدن به بازار
مصرفي اين محصول در داخل اجرايي شده ،اما در واقع
درسطحكالنتصميمسازيهايصادراتييكمشكل
جديمحسوبميشود.بههرحاليكصادركنندهبراي
شكلدهي به بازارهاي صادراتي بايد مدت زمان زيادي
وقتبگذارد،نيازسنجيوبرنامهريزيكندتادرنهايتاز
دليك ساختارسازيارتباطي،بتواندكريدورصادراتي
خود را ش��كل دهد .طبيعي اس��ت كه حفظ بازارهاي
صادراتينيازمندايجاداعتمادمتقابلمياندوطرفاست.
صادركنندهايكههرروزنگرانيداشتهباشد،ممكناست
فردا از سوي مسووالن دستورالعملي براي ممنوعيت
صادرات صادر شود ،طبيعي است كه نميتواند حضور
پايداريدربازارهايصادراتيدرسطحكشورهايمنطقه
وسايربازارهايبينالملليداشتهباشد.
تثبيتقوانينومقرراتصادراتي:يكيازاوجبواجبات
در حوزه صادرات ،تثبيت قواني��ن و مقررات صادراتي
است .مس��ووالن بايد بدانند هر روز نميتوان بر اساس
نوساناتي كه در صحنه داخلي اقتصاد ايجاد ميشود با
بازارهايصادراتيبرخوردمتفاوتيداشت.قطعاتثبيت
قوانينومقرراتوداشتنسياستهايكليدرخصوص
صادراتبهگونهايكههرروزيكدستگاهياارگانينتواند
درخصوصصادراتنظردهد،ضرورياست.درشرايط
فعلييكروزستادتنظيمبازار،روزديگرستادمبارزهبا
قاچاق كاال و ارز ،روز ديگر نشست سران قوا و در نهايت
سازمان توسعه و ...در خصوص صادرات نظر ميدهند و
دستورالعملها و آييننامههايي متفاوت و در بسياري
مواردمتضادصادرميكنند.معتقدمباتوجهبهاهميت
موضوعصادرات،ابالغنوعخاصيازسياستهايكالن
صادراتي از سوي مقام معظم رهبري ميتواند گره گشا
ش��ود .مبتني بر اين نقش��ه راه كالن ،توليدكنندگان
و صادركنن��دگان ميتوانند برنامهريزيه��اي الزم را
صورت دهند .بر اس��اس اين سياستهاي كالن ارزي،
پيمانهايمنطقهاي،وارداتو...مشخصخواهدشدو
فعاالناقتصاديميدانندكهچهدورنماييرابايدمورد
توجهقراردهند.
تس��هيل در رفت و آمد فعاالن اقتصادي :موضوع مهم
بعديدرحوزهصادرات،بحثترددوحملونقلاست.به
عنواننمونه،زمانيكهمانميتوانيمباعراقيهارفتوآمد
الزمراداشتهباشيموهمطرفايرانيوهمطرفعراقي
در خصوص ويزا سختگيري دارند ،طبيعي است كه
نميتوانبرايچشماندازهايصادراتيالزمبرنامهريزي
كرد.مانيازداريمهمبهعراق(وهركشورديگريبهعنوان
بازارهدفصادراتي)برويموهمفعاالناقتصاديعراقي
امكان حضور در كش��ورمان را داشته باشند .از دل اين
آيند و روندها آشناييها و شناختها شكل ميگيرد و
نمايشگاههاياقتصادي،وركشاپهاو...برگزارميشود.
البته بخش قابل توجهي از اين محدوديتها برآمده از
كرونا و ضرورت اجراي پروتكلهاي بهداش��تي است.
اما بايد راهكاري انديش��يده ش��ود ت��ا در عين رعايت
پروتكلهاي بهداشتي بتوان رفت و آمدهاي الزم ميان
فعاالناقتصاديدوطرفشكلبگيرد.ايجادمناسبات
نزديك ميان مسووالن ردباالي دو كشور در اين ميان
بسيار مهم است .مسووالن اجرايي ميتوانند از دل اين
رفتوآمدهايدوطرفهازمشكالتصادركنندگانآگاه
شوندوبرنامهريزيبرايحلاينمشكالترادردستور
كارقراردهند.
بحث پيمان ارزي :اين بحث هم يك��ي از ضرورتهاي
جدي براي حل مش��كالت صادراتي ميان ايران و عراق
و اساسا ساير كشورهاي منطقه اس��ت .تعداد زيادي ار
صادركنندگانايرانيكهبازارهايصادراتيخوبيدرعراق
داشتندبهدليلاينكهريالگرفتندونتوانستندتعهدات
ارزي خود را پاس��خ دهند با ممنوعيت صادراتي مواجه
شدند.هركدامازاينصادركنندگانسهمقابلتوجهيدر
بازارهايكشورهايهمسايهازجملهعراقداشتندوزماني
كهبرايآنهاممنوعيتايجادشد،اينبازارهايصادراتيبه
نفعرقبايايرانمثلتركيهو...ازدسترفتند.درشرايطي
كهقبلازتحريمهابيشاز5هزارصادركننده،سهمياز
بازارعراقرادراختيارداشتند،اينرقمهماكنونبهكمتر
از 500نفر رسيده است .اميدواريم بعد از حل مشكالت
تحريمهاواحياياحتماليبرجام،بالفاصلهپيمانارزي
را حداقل در خصوص كش��ورهاي همسايه لغو كنيم،
چونخسارتهايفراوانيبهصادراتايرانباكشورهاي
همسايهزدهاست.

اخبارمهم
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��امانههاي مرتبط با تجارت
در راستاي تبادل اطالعات در كنار سامانه جامع
تجارت قرار گرفتند و از تاريخ  99/9/9بخش اعظم
اين كار انجام ش��ده و گمرك بي��ش از  98درصد
اطالعاتي كه شدني است را در اختيار اين سامانه
قرار ميدهد .البته يك س��ري مباحث فني وجود
دارد كه در حال رفعش هستيم كه تا 99/11/12
بخش اعظم آن برطرف ميشود .در واكنش به اين
موضعگيري 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  98درصد اطالعاتي كه ش��دني هس��ت در
اختيار اين سامانه قرار ميدهد اصال دردي از ما دوا
نميكند! اينكه ايشان ميگويد «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 دهقانينيا در ادامه
گفت :هم اكنون  3سال و نيم الي  4سال است كه
عالف هستيم!

رشدتوليددر ۲۵كااليمنتخب

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاكيد بر روند
رو به رش��د بخش توليد در  ۱۱ماهه امسال گفت:
در اين مدت از  ۳۸كاالي اصلي و منتخب صنعتي
و معدني  ۲۵كاال ،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 ۱۱
ماهه سال جاري ،لوازم خانگي با  ۳۸درصد رشد،
شمش آلومينيوم  ۵۴درصد ،انواع خودرو سواري
 ۱۸درصد ،فوالد  ۷درصد و س��يمان بيش از ۱۲
درصد رشد را ش��اهد بودهاند .وي ميزان توليد در
صنعت لوازم خانگي را بيش از  ۴ميليون دستگاه
عنوان كرد و افزود :از ابتداي س��ال تا پايان بهمن
ماه ،در بخش خودرو س��واري  ۸۳۰هزار دستگاه،
فوالد خ��ام  ۲۶ميليون تُن ،س��يمان  ۶۳ميليون
تُن و ش��مش آلومينيوم  ۳۹۴هزار تن در  ۱۱ماه
امسال توليد شد.
زرندي ادامه داد :در اين مدت چرم ،الكتروموتور،
سموم دفع آفات نباتي آلومينيا ،ظروف چيني با
كاهش توليد مواج��ه بودهاند .وي در بخش ديگر
صحبتهاي خود از تصويب  ۱۳۵طرح صنعتي،
معدني و تجاري در هيات سرمايهگذاري خارجي
خبر داد و تصريح كرد :در مقايس��ه با مدت مشابه
سال گذشته ،شاهد رشد ۶۴درصدي رشد در تعداد
اين طرحها هستيم.زرندي ادامه داد :همچنين در
اين مدت  ۶هزار و  ۴۰۰واحد جديد به بهرهبرداري
رسيده كه به لحاظ تعدادي  ۷درصد رشد داشته
است .بر اساس توضيحات زرندي در اين بازه زماني
صدور پروانه صنفي  ۵۲درصد رشد داشته است؛
همچنين تع��داد  ۵۸۸هزار مجوز صنفي و بالغ بر
 ۳۰هزار نماد الكترونيكي صادر شده است .وي در
پايان به افزايش بازرسي از واحدهاي صنفي اشاره
كرد و گفت :در  ۱۱ماه امس��ال بيش از  ۳ميليون
بازرس��ي و كنترل واحدهاي صنفي انجام ش��ده
كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته  ۵درصد
افزايش يافته است.

جديدترين قيمت مرغ
گوشت و ميوه در ميادين

ايسنا |تازهترين 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
 ۱۲۱هزار تومان ،سردس��ت تازه گوساله هر كيلو
 ۱۱۹هزار تومان ،گوش��ت مخلوط يا لُخم گوساله
ه��ر كيلو  ۱۱۰ه��زار تومان ،گوش��ت چرخ كرده
مخلوط  ۹۸هزار تومان ،ران تازه گوسفندي ۱۴۴
هزارو ۵۰۰تومان ،سردس��ت تازه گوسفندي هر
كيلوگرم ۱۲۴هزارو۱۰۰تومان ،كف دس��ت تازه
گوس��فندي هر كيلو ۱۴۳هزارو ۴۰۰تومان ،شقه
گوسفندي هر كيلو  ۱۱۹هزارو ۸۰۰تومان ،شقه
بوقلمون ۳۶هزارو ۵۰۰تومان ،مرغ تازه تنظيم بازار
هر كيلو  ۲۰هزارو ۴۰۰تومان ،مرغ منجمد تنظيم
بازار ۱۵هزارو ۵۰۰توم��ان ،تخم مرغ تنظيم بازار
۱۶هزارو ۹۰۰تومان ،تخم مرغ تازه بس��تهبندي
يك ش��انه  ۳۰عددي به وزن يك كيلو و  ۹۰۰گرم
۳۵هزار و ۷۰۰تومان ،ماهي قزل آالي رنگين كمان
 ۴۸هزارو ۵۰۰تومان و ماهي قزل آالي گوش��ت
نارنجي  ۵۳هزارتومان است .بر اساس اين گزارش
شكر بس��تهبندي يك كيلوگرمي  ۸۷۰۰تومان،
حبه و شكسته هر كيلوگرم  ۹۵۰۰تومان ،انواع
قند ّ
برنج ايراني ُدم سياه ،طارم و هاشمي ۳۲هزارو۵۰۰
تومان ،انواع برنج خارجي تنظيم بازار هر كيلوگرم
از ۱۲ه��زارو ۵۰۰تومان تا  ۱۹هزارتومان اس��ت.
همچنين قيمت هركيلو سيب قرمز  ۸۹۰۰تومان،
س��يب زرد ۱۱هزارو ۲۰۰تومان ،پرتقال تامسون
جنوب ۱۴ه��زار و  ۵۰۰تومان ،پرتقال تامس��ون
شمال ۱۱هزارو ۸۰۰تومان ،نارنگي رسمي و محلي
 ۱۳ه��زار تومان ،نارنگي تانجي�لا  ۱۰هزارو۹۰۰
تومان ،ليموش��يرين ۱۳هزارو ۹۰۰تومان ،كيوي
۱۴هزارو ۱۰۰تومان ،خيار رسمي و رويال ۷۸۰۰
تومان ،گوجه فرنگي ۳۹۰۰تومان ،بادمجان۵۵۰۰
تومان ،سيب زميني ۳۹۵۰تومان ،پياز قرمز۵۲۰۰
تومان ،پياز سفيد  ۳۱۰۰تومان و سبزيهاي برگي
 ۶۹۰۰تومان است.

صنعت،معدنوتجارت
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ممنوعيتهاي جديد صادراتي اعالم شد

سياستبازدارنده براي تنظيم بازار
تعادل|
«وارداتميوهآزادشد؛اماصادراتسيبوپرتقالممنوعاعالم
شد».روزگذشته،ستادتنظيمبازاردرجلسهفوقالعادهايبا
وارداتميوهوسايركاالهاياساسيازطريقتجار،تعاونيها
و بازارچههاي مرزي موافقت كرد.اما اين س��تاد در تصميم
ديگري،مصوبكردتااطالعثانويوتامتعادلشدنقيمت
فروش ميوه همچنين فراواني كاال در ش��بكههاي توزيع،
صادراتسيبوپرتقالمحدودگردد.امااتخاذاينسياست،
انتقادفعاالناقتصاديرادرپيداشت.بهگفتهصاحبنظران،
سياس��تهاي 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
اساسشواهدموجودمصوبهوزارتصمتدربارهمحدوديت
صادراتسيبوپرتقالبرايرفعمشكلگرانيميوهدرحالي
اس��ت كه كشور اصال با مشكل كمبود توليد مواجه نيست.
چراكه در حال حاضر باغداران از وجود مازاد سيب در كشور
كهبهدليلمشكالتساختاريامكانصادراتآنوجودندارد
رنجميبرند.بنابراينمحدوديتصادراتايندومحصولنه
تنهامشكلقيمتميوهراحلنميكند،بلكهباعثميشود
تا بخش��ي كه براي صادرات آن برنامهريزي شده بود ،روي
دستباغدارانوصادركنندگانبماندودرسردخانههاخراب
شود.دراينميان،امارييسجمهورعللتمامينابسامانيها
دربازاررابهنبودوزارتبازرگانيگرهميزندومعتقداستكه
نظامتوزيعبيصاحباستووزيريالزماستتابهفكرمردم
و مصرف آنها باشد .فارغ ازاينكه اين صحبت رييسجمهور
بيشتر توجيهاي است بر ناكارآمدي دولتمردان در تنظيم
بازار ،اما به نظر ميرس��د ،تنظيم بازار همواره يك مس��اله
چالش برانگيز در اقتصاد ايران بوده و هيچگاه هم نسخهاي
قابل دفاعي براي حل اين معضل پيچيده نش��ده و تنها به
راهكارهاي مقطعي وكوتاهمدت بسنده شده وريشهاي به
موضوعپرداختهنشدهاست.
ممنوعيتهاي جديد صادراتي
يكي از نكاتي كه معموال سياس��تگذاران و مسووالن به آن
توجهنميكنند،اثراتمنفيحاصلازممنوعيتومحدوديت
صادراتاست.درواقعميتوانگفت،اعمالمحدوديتهاي
صادراتيبهعنوانيكيازروشهايمورداستفادهستادتنظيم
بازاردرراستايمتعادلسازيبازار،كاالهايمصرفيموردنياز
مردمميباشد.برخيكارشناسانايناقدامرانادرستدانسته
و آن را عاملي براي آسيب رساندن به چرخه توليد و كيفيت
كااله��ايمصرفيوبهخصوصاقالم��يمانندميوهجاتو
پروتيينهاي جانوري (گوش��ت مرغ و قرم��ز) ميدانند .اما

از طرفي متوليان دولتي معتقدن��د اعمال محدوديت براي
صادرات با اين هدف اس��ت كه تعادل تازهاي در بازار پديدار
شود.ازطرفديگر،دربازارداخلنيزباكمبوداحتماليكاالها
مواجه نش��ويم و التهابات بازار تا حدودي كاهش يابد .اما در
مقابلتحليلگراناقتصادينيزمعتقدنداتخاذسياستهايي
مانند سياست ممنوعيت صادراتي از بيخ و بن اشتباه است
ومطابقمصوبهكارگروهتوسعهصادرات،صادراتبايدبدون
هيچمانعومحدوديتيدنبالش��ود .يكيازتصميماتيكه
اخيرا توسط س��تاد تنظيم بازار براي تعادل بخشي به بازار
ميوهاتخاذش��ده،اعمالمحدوديتصادراتبراي«سيب»
و«پرتقال»است.ستادتنظيمبازاردرجلسهفوقالعادهايبا
وارداتميوهوسايركاالهاياساسيازطريقتجار،تعاونيها
وبازارچههايمرزيموافقتكرد.همچنيناينستادمصوب
كرد؛ تا اطالع ثانوي و تا متعادل ش��دن قيمت فروش ميوه
همچنين فراوانيكاالدرشبكههاي توزيع،صادراتسيبو
پرتقالمحدودگردد.عالوهبراين،ستادتنظيمبازارتاكيدكرد
كهتوزيعذخايرميوهشبعيدبدونهيچگونهمحدوديتيدر
كلكشورآغازگردد.براساسآخرينتصميماتستادتنظيم
بازار،تماميدارندگانذخيرهميوهميتوانندباهماهنگيالزم
نسبتبهتوزيعكااليخوددرغرفههايرايگانيكهازطريق
ميادين ميوه و تره بار در اختيار آنها قرار خواهد گرفت ،اقدام
كنند.اين تصميمات در جلسه فوقالعاده روز پنج شنبه21
اسفندماه،درراستايتنظيمهرچهبهتربازارشبعيدبراي
تامينبهموقعاقالمومايحتاجعموميمردمدرايامپايانيسال
اتخاذوابالغشدهاست.اينتصميموزارتخانهمتوليوارداتو

صادرات درباره محدوديت صادرات سيب و پرتقال در حالي
است كه اصال مشكل گراني ميوه يا سيب كمبود آن نيست
زيراهموارهباغدارانبامشكلمازادتوليدمواجهندومشخصا
درسالجاريدركشورحدود 600هزارتنسيبمازادتوليد
شده كه شرايط صادراتي به علت عدم وجود ساختارها براي
آنوجودندارد.
انتقاد به سياستهاي محدودكننده
عرض��ه و قيمت كاالهاي مورد نياز م��ردم تبديل به يكي از
چالشهاي جدي بازار نوروز س��ال 1400شده است .به اين
ترتيبخبرممنوعيتصادراتبرخيميوههانيزانتقاداتيرابه
دنبالداشتهاست.درواقعاكثركارشناسانايناقدامرانادرست
يدانند.بهنامميرتاجالدينيعضوكميسيونكشاورزياتاق
م
بازرگانيايرانازمنتقداناينمصوبهاست.بنابهتوضيحاتاو،
درهيچكجايدنياباچنينتصميماتيمواجهنيستيمكهبراي
تنظيمبازارچندروزهيكمحصول،يكشبهقانونوضعكنند
وبامحدوديتوممنوعيتدرصادراتتمامبرنامهريزيهاي
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 ميشود زيرا وقتي صادرات
سيبمحدودميشودوبهمانعميخوردديگراينمصوبهنيز
كاراييالزمرانخواهدداشت.دراستانآذربايجانغربي350
هزارتنسيبمازادودرسطحكشورنيزحدود 600هزارتن
سيبمازادوجودداردكهتاكنونبهعلتمشكالتساختاري
ادامه صادرات آن وجود نداش��ت اما با مصوبه يك ماه پيش

ستادتنظيمبازارايناميدايجادشدكهصادركنندگانبتوانند
در ازاي واردات موز به صادرات بپردازند كه با مصوبه محدود
كردنصادراتميوهدرروزگذشتهتمامبرنامهريزيهابههم
خورد .در واقعاين سياستنه تنها مشكل قيمت ميوه را حل
نميكندبلكهباعثزيانباغدارانوصادركنندگاننيزميشود.
محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران ،مصوبه
محدوديتصادراتميوه ستادتنظيمبازارراموردانتقادقرار
دادهوميگويد:دولتدرواپسينروزهايسال 99همماشين
توليدبخشنامهراخاموشنكردهوصادراتميوهراممنوعكرده
تابازارراتنظيمكند.درواقعايناقدامنشانميدهدبهرغمشعار
اهميتصادراتدروزارتخانهمتوليتجارتخارجي،هركس
دراينجايگاهقرارميگيرد،چارهايجزاجرايسياستهاي
مخلصادراتندارد.
رييسجمهور:
مسوول خريد و مصرف اجناس نداريم!
از س��وي ديگر ،اما حس��ن روحاني رييسجمهوراخيرا 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
خريدومصرفاجناسمردمداشتيماينمشكالتبهوجود
نميآمد.رييسجمهورهفتهگذشتهطيسخنانيبااشارهبه
اينكه برخي از مشكالت طبيعي است و برخي نيز مربوط به
دولت تروريست گذشته امريكاست ،گفت :متاسفانه دولت
فعلي هم هنوز آن را ادامه ميدهد اما يك مقدار از مشكالت
ب��ه داللبازيهاي غلط و نادرس��ت در جامع��ه ما مربوط
ميشود.وي با بيان اينكه وزير بازرگاني نداريم بيان داشت:
اگر ميداشتيم و اگر بين دولت و مجلس همكاري ميشد،
امروزروزديگريداشتيموامروزنوروزديگريداشتيم.امروز
كسينداريمكه 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 ميخواهيم كه به
فكرزندگيمردمومصرفمردمباشد .البتهاينصحبتهاي
رييسجمهور اين ش��ائبه را ايجاد كرده كه نابسامانيها در
بازار را به عدم ش��كلگيري وزارت بازرگاني ربط بدهد .ذكر
اين نكتهنيز ضروري به نظر ميرسد ،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 مجموعههاي وزارت صمت از جمله معاونت بازرگاني،
ستاد تنظيم بازار ،سازمان حمايت ،شركت بازرگاني دولتي
ايران ،حواله دادن ناكارآمديه��ا به موضوعاتي چون نبود
وزارتبازرگانيفرافكنيوپاككردنصورتمسالهاست.

داليل عمده كمبود مرغ در بازار شناسايي شدند

مرغها احتكار ميشوند؟

تعادل|
بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي براي تامين بازار مرغ
 130ميليون قطعه جوجهريزي انجام ش��ده اين ميزان
جوجهريزي به معني تولي��د 7هزار و 500تن مرغ در روز
استكه 1000تنبيشترازتوليدروزانهدرطولسالاست،
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 ميكنند.
اما فعاالن اين حوزه امكان احتكار مرغ در مرغداريها را در
يدانند.بهگفتهآنها،
شرايطكنونيبهچنددليلناممكنم 
دليلاول،عدمتطابقآماراعالمشدهباواقعيتجوجهريزي
است،كهنيازبهراستيآزماييدارد.دليلدوم،برايكمبود
عرضه ،انحراف مرغ در توزيع عنوان ميش��ود و اما دليل
سوم،راميتواناحتمالتلفاتبااليگزارشنشدهمرغدر
مرغداريهادراثربيماريهايآنفلوآنزاونيوكاسلبرشمرد.
در مقابل عدهاي ديگر ،مشكل را در ميزان توليد ميدانند
و عدهاي ديگر توزيع را مقصر ميشمارند .اما مشاور عالي
هياتمديرهاتحاديهسراسريمرغگوشتيكشوري،ازبانك
مركزيووزارتصمتخواستبهانهعدمتخصيصارزرااز
واردكنندگانبگيرند؛چراكهدرصورتعدمتامينبهموقع
نهادههاي دامي براي مرغداران قيمت مرغ در نوروز ركورد
جديديخواهدزدوموجببحرانخواهدشد.

قصور از گمرك بوده يا وزارت صمت؟
در سال جاري قيمت مصوب مرغ در ستاد تنظيم بازار دو
بارافزايشيافتهودرحالحاضرقيمتمصوبآن ۲۰هزار
و  ۴۰۰تومان اس��ت .اما در هفتههاي گذشته قيمت هر
كيلو گوشت مرغ به بيش از ۳۰هزار تومان و هر شانه تخم
مرغ به بيش از  ۴۰هزار تومان هم رسيد.مسووالن وزارت
صمت،علتگرانيمرغراكمبودعرضهعنوانميكنندكه
مسووليت آن متوجه وزارت جهاد كشاورزي است .براي
مثال اخيرا عباس قبادي ،دبير س��تاد تنظيم بازار كشور
گفتهكهروزانه ۴۰۰تنگوشتمرغگرمواردميداناصلي
تهران ميش��ود و در برخي روزها اين رقم به ۷۰۰تن هم
ميرسد؛ در حالي كه بازار تهران روزانه به ۱۲۰۰تا۱۵۰۰
تن مرغ ني��از دارد .در طرف ديگر ماج��را اما وزارت جهاد
كشاورزيميگويدنهادههارادرسامانهبازارگاهتوزيعكرده
وگرانفروشيدرسطحبازاراتفاقميافتدكهمسووليتشبا
وزارتصمتاست.دراينميانمرغدارانميگويندقيمت
تمام شدهبرايآنهابيشازنرخ مصوباستوهمچنيناز
انحراف شديددر توزيعمرغخبرميدهند.درهمينحال
وزير جهاد كشاورزي در بهمن ماه سال جاري اعالم كرد
براي تامين مرغ مورد ني��از ايام نوروز 130ميليون قطعه
جوجهريزي انجام شده كه در اسفند ماه عرضه ميشود.
همچنين به تازگي در حاش��يه بازدي��د از ميادين اصلي
ميوه و تره بار از عرضه 2هزار تن مرغ براي تنظيم بازار مرغ
خبر داد .اما ميزان متوس��ط نياز واقعي بازار روزانه مرغ در

كشور  6هزار و  500تن است با جوجهريزي 130ميليون
قطعهدربهمنماهميزانتوليدروزانهمرغدستكمبايدبه7
هزارو 500تنبرسدكهاينبهمعنيافزايشعرضه1000
تني مرغ در روز است .با اين ميزان توليد انتظار ميرفت نه
تنهاكمبوديدربازارمرغنباشدبلكهشاهدتعديلقيمتها
باشيم ،اما رصد بازار نشان ميدهد كمبود عرضه در برخي
از اس��تانها و مناطق وجود دارد كه عامل افزايش قيمت
شده است .از سوي ديگر ،بر اساس آمارهاي گمرك ايران،
واردات مرغ در  ١١ماهه امسال  ١١٢.٨تن معادل ٢٠٣.٤
هزاردالربودهكهبهعنوانذخايراستراتژيكبهكشوروارد
شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از  ۹۰درصد
كاهشداشتهاست.علتاينكاهشچشمگيرهماينبوده
كه مسووالن معتقدند توليد داخل پاسخگوي نياز بوده و
نيازي به واردات نيست.حاال در ميان تمام اين مشكالتي
كهكسيمسووليتآنهارابهعهدهنميگيرد،باوجوداينكه
ستادتنظيمبازاراوايلآبانماهصادراتمرغراممنوعكرده،
اينمصوبهرا ٢٠اسفندبهگمركابالغنكردهاست؛بنابراين
احتماال گمرك به عنوان مجري اين مصوبه را اجرا نكرده
است .البته آماري از صادرات مرغ طي چهار ماه گذشته در
دسترسنيستومسووالنوزارتصمتنيزتازماننوشته
شدناينگزارشپاسخيبهابهاماتموجودندادهاند.
داليل گراني مرغ كدامند؟
باهمهاينها،هرچندداليلمختلفيازسويكارشناسان
براي مشكالت بازار مرغ عنوان شده ،اما عدهاي مشكل
رادرميزانتوليدميدانندوعدهايديگرتوزيعرامقصر
ميش��مارند ،در اين ميان برخي مش��كل را بر گردن
مرغداران انداخته و آنه��ا را متهم به احتكار ميكنند
تا از بازار داغ نوروز س��ود بيشتري نصيب خود كنند .از
طرفي برخي كارشناس��ان منتقد سياستهاي اتخاذ
شده از سوي مس��ووالن تنظيم بازار در جهت متعادل
كردنقيمتهابودهوداليليرابراينابسامانيبازارمرغ

عنوان كردهاند .حبيب اسداهللنژاد ،نايبرييس كانون
انجمنتوليدكنندگانمرغگوشتيكشور،درگفتوگو
با «ايلنا» سه دليل احتمالي را براي كمبود مرغ در بازار
عنوانكرد.وياوليندليلراعدمتطابقآماراعالمشده
باواقعيتجوجهريزيدانست.اسداهللنژادگفت:بهنظر
ميرس��د با توجه به آمار اعالم شده براي جوجهريزي،
حجم م��رغ ورودي به بازار و پيشبين��ي توليد نياز به
راستيآزمايي دارد .وي دليل دوم ،براي كمبود عرضه را
انحراف مرغ در توزيع عنوان كرد.به گفته اسداهلل نژاد؛
احتماال بخ��ش عمده مرغهايي كه با ن��رخ مصوب از
مرغدارانخريداريميشودوبايدبانرخدولتيبهدست
مردم برس��د از مسير منحرف شده و س��ر از بازار سياه
درميآورد.ويدليلسومرااحتمالتلفاتبااليگزارش
نشده مرغ در مرغداريها در اثر بيماريهاي آنفلوآنزا و
نيوكاسل برشمرد اس��داهللنژاد 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 نهادههاي دامي را به همراه دارد.وي افزود:
ضمن اينكه اگر مرغداران توليد خود را تحويل ندهند
مجوزجوجهريزيبرايآنهاصادرنشده،نهادهدامينيز
بهآنهاتحويلنميشودودرگيرتعزيراتهمميشوند.
رد ادعاي احتكار مرغ به چند دليل
در اين ميان برخي مش��كل را بر گردن مرغداران انداخته
و آنها را متهم به احتكار ميكنند تا از بازار داغ نوروز س��ود
بيشتري نصيب خود كنند .اما كارشناسان احتكار مرغ از
سوي مرغداران در ش��رايط كنوني را ناممكن ميدانند و
ب��راي آن داليلي قابل تاملي ميآورند.محمدعلي كمالي
سروستاني ،مش��اور عالي هياتمديره اتحاديه سراسري
مرغگوشتيكشور،دربارهاينداليلاظهاركرد:مرغداران

درازاينهادههايدريافتيبايدبهصورتوزنيمرغتحويل
دهند در غير اين صورت اج��ازه جوجهريزي به آنها داده
نميشود.وي ادامه داد :عالوه بر ندادن مجوز جوجهريزي،
مرغداراني ك��ه از تحويل مرغ خود خ��ودداري كنند به
تعزيزاتبرايجريمههايسنگينمعرفيميشوند.كمالي
سروستاني با اشاره به افزايش چشمگير قيمت نهادههاي
دامي يادآور شد :بر اساس مصوبه دولت تنها براي  45روز
به مرغداران دان با قيمت مصوب داده ميشود و حتي يك
روزبيشترمرغدارمجبوربهتاميندانازبازارآزادهستند.به
گفته وي؛ دان با نرخ دولتي براي مرغداران 4هزار تا 4هزار
و 500تومان تمام ميشود در حالي كه هر كيلوگرم آن در
بازار آزاد 9هزار تا 9هزار و 800تومان است.مش��اور عالي
هياتمديرهاتحاديهسراسريمرغگوشتيكشورباتاكيد
براينكهمرغدارانتنها 55درصدازهزينههايتوليدرايارانه
دريافتميكنند،افزود:مرغدارمابقينهادههايتوليدكه
شاملواكسن،دارو،ريزمغذيهاو...ميشودراباقيمتباال
دربازار آزاد تهيه ميكند.كمالي سروستاني دليل ديگري
كهامكاناحتكارمرغازمرغدارانراميگيردافزايشتلفاتبا
باالرفتنسنمرغهااعالمكرد.كماليسروستانيهمچنين
امكان كش��تار و نگهداري الشه مرغ براي مرغداران را نيز
غيرممكندانست.ويتاكيدكرد:مرغداراننهامكانكشتار
مرغرادارندونهسرخانههايبراينگهداريالشهآن!كمالي
سروستانيمعتقداست؛بهداليلعنوانشدهامكاناحتكار
مرغوالشهآنتوسطمرغدارهاوجودندارد.اودرعينحال،
دليل گراني مرغ و چند نرخي بودن آن را عدم تعيين نرخ
مصوببراساسنرختمامشدهتوليدعنوانكرد.
خطر بحران مرغ در نوروز
همچنين بنابه اظهارات او ،براي تامين بازار نوروز وزارت
جهاد كش��اورزي و صمت به مرغداران دس��تور افزايش
جوجهري��زي ت��ا 130ميليون قطع��ه دادن��د ،اما حاال
واردكنندگان از عدم تخصي��ص ارز براي تامين بهموقع
نهادههايداميوتاخير 20روزتا 10ماههبرايتحويلخبر
ميدهند.اينتصميماتقاعدتابايدبهافزايشتوليدوحجم
عرضه مرغ به بازار منتج شود ،اما مشكل جدي در تامين
نهادههايداميبهوجودآمدهكهبدونشكموجببحران
و ركورد جديدي در بازار مرغ ايام نوروز خواهد شد.كمالي
سروستانيزمانتصميمبرايحلاينمشكلوتخصيص
ارزبراينهادههايداميراهمينامروزدانست.ويازبانك
مركزيووزارت صمتخواستبهانهعدم تخصيص ارز را
ازواردكنندگانبگيرندچراكهازدستدادنحتييكروز
درشرايطيكهمرغداريهايكشورمملوازجوجههستند
ميتواندبحرانرانزديكتركند.مشاورعاليهياتمديره
اتحاديهسراسريمرغگوشتيكشورتاكيدكرد:درصورت
عدمتامينبهموقعنهادههايداميبرايمرغدارانقيمت
مرغدرنوروزركوردجديديخواهدزد.باتوجهبهوضعيت
بازار ميتوان به اين نتيجه رس��يد ك��ه و وزارتخانههاي
جهادكش��اورزي و صمت با ضعف مديريت و پاسكاري
وظايفبهيگديگرنتوانندازبروزبحرانپيشگيريكنند.

رويخطخبر
انتقال آب به استانهاي شرقي
و مركزي در  ۲۴اسفند ماه

وزيرصنعت،معدنوتجارتازمراسمبهرهبرداريوشروع
عمياتاجراييطرحانتقالآبخليجفارسودريايعمان
بهاستانهايشرقيومركزيكشورتوسطرييسجمهور
خبر داد .اين طرح با س��رمايهگذاري شركتهاي بزرگ
معدنيانجامشدهكهازآنبهعنوانيادگاربزرگوماندگار
وزارتصمتدرايندولتيادميشود.عليرضارزمحسيني
با اعالم خبر اجرايي شدن طرح انتقال آب خليجفارس و
درياي عمان به استانهاي شرقي و مركزي ،اعالم كرد:
اينآيينروزيكشنبههفتهپيشرو( ۲۴اسفند)بهصورت
ويديو كنفرانس با حضور رييسجمهوري برگزار خواهد
شد.طبق اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،به گفته
وزي��ر قطعه ۲خط ۱انتق��ال آب خليجفارس به صنايع
سرچشمه و قطعه  ۳خط  ۱انتقال آب از خليجفارس به
اردكان(چادرملو)دراينروزافتتاحخواهدشد.همچنين
عملي��ات اجرايي خ��ط ۲انتق��ال آب از خليجفارس به
استانهايخراسانجنوبيوخراسانرضوينيزبادستور
ويديوكنفرانس��ي رييسجمهوري آغاز خواهد شد.رزم
حسينيدررابطهباانتقال آببهاصفهانبهعنوانبخش
ديگري از طرح ،گفت :روز يكش��نبه همچنين عمليات
اجراييخط ۳انتقالآبازخليجفارسبهاستاناصفهان
آغاز خواهد شد.وي ضمن اشاره به آغاز عمليات اجرايي
خط  ۴انتقال آب به سيستان و بلوچستان ،تصريح كرد:
دراينروزبهصورتهمزمانعملياتاجراييانتقالآباز
دريايعمان(چابهار)بهزاهداننيزآغازميشود.بهعينيت
رسيدناينرويايناباورانهباافتتاحكاملخطاولوبااين
ريلگذاري صحيح و اجراي خط��وط ۲و ۳و ،۴حيات و
اميد به توس��عه پايدار را در فالت مركزي و شرق كشور
شاهدخواهيمبودحجم سرمايهگذاريدراين طرح ملي
انتقالآبخليجفارسودريايعمانرا ۱۲۰۰هزارميليارد
ريالتوسطوزيرصنعت،معدنوتجارتاعالمشدهاست.

قيمتها با نرخ مصوب به دست
واحدهاي صنفي نميرسند

ريي��س اتاق اصن��اف مركز اس��تان لرس��تان گفت:
جش��نواره فروش ويژه نوروزي در استان لرستان از۱۷
اسفندماه شروع شده و استقبال خوبي از سوي اصناف
صورت گرفته اس��ت و برگزاري اين جشنواره شرايط
اي��ده آلت��ري را ب��راي اصناف ايج��اد كرده اس��ت.
منوچهراسبكوهدرگفتوگوباخبرنگاراتاقاصنافايران
افزود :در حال حاضر مش��كل اصلي واحدهاي صنفي
ركود بازار و افزايش قيمتهاس��ت و كاال نيز با قيمت
مصوببهدستواحدهايصنفينميرسدوزمانيكه
كااليي را خريداري ميكنيم بعضا قيمت كاال درصدي
باالترازقيمتمصوباستوبرخيازفروشندههافاكتور
ارايه نميدهند ،به خصوص در حوزه لوازم خانگي كه
اين مساله باعث ايجاد چند نرخي شدن كاالها در بازار
ميشود.ويبابياناينكهچندنرخيشدنكاالهادربازار
باعثگرانفروشيواحتكارميشود،تصريحكرد: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
دربازارباشيم.اسبكوهبابياناينكهقيمتهادرتوانخريد
مردمنيست،اظهاركرد:امسالبهدليلافزايشنامتعارف
قيمتهادرپيافزايشنرخارزوتحريمهاشاهدكاهش
خريد مردم در بازار هستيم و اين مساله به ركود بيشتر
كسبهدربازاردامنزدهاست.ويدرخصوصمشكالت
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
بهخصوصدرحوزهلوازمخانگيو..داشتهباشندواكثر
فروشگاههايلوازمخانگيولوازمصوتي…بهخصوص
درشهرستانهافروشينداشتهباشند.

ادامهازصفحهاول
پيروزي دولت بر ملت

دستهايپشتپردهنشانگرفسادهايپوليگستردهدر
سطحكشوردربسيارياززمينههاياقتصاديرخداده
است به نحوي كه برخي با دخالت مقامات قضايي و يا
دخالتمجلسشوراياسالميدربرههاياززمانآشكار
وبرخينيزدستگيرشدهانددرهمينحيثدرهفتههاي
گذشتهبسياريازنمايندگانمجلسدرنطقهايخود
اشارهبهفسادهايبسياريازافرادعاليرتبهدردستگاه
دولتياشارهكردهودرگيريلفظينيزرخدادهاست.اين
تحركاتكهدرزمينهافشاگريايجادشدهآياكافياست
نوشدارونيست؟!؟اقداميپيشگيرانهنبايددرخصوص
تصميماتدرحوزهمختلفازجملهبازارسرمايهگرفته
شود .نه آنكه اين تصميمات كه منجر به ايجاد تنش و
عملكرد هيجاني سهامداران شده است .در پي آخرين
تصميمكهبرايرفعريزشهايبورسگرفتهشدودامنه
نوساناترابهسمتمثبتگريهدايتكردنددرروزهاي
اخيركاريبورسبيشترضرر،زيانثبتشدهوشاخص
كلنيزبهمستسقوطبودهالبتهدراواخرهفتهگذشته
شاخص كل مقداري افزايش داشته است اما بسياري از
سهامهاي موجود منفي بود و برخي سهامهاي بزرگ
شاخصسازفقطمثبتبودهكهشاخصرابهسمتسبز
بودن كشانده است .بازار سرمايه در چند روز به قدري
ملتهببودكهدرعرضهاوليهنيزتاثيرمستقيمگذاشت
كه افراد بس��يار كمي در آن شركت كردند .البته چند
عرضه اوليه در لحظات آخر عرضه خود را لغو كردهاند
عرض��ه اوليه نيز ديگر مرهمي ناچي��ز براي زخمهاي
سنگين سهامداران نيست .س��هامداراني كه برخي از
آنهاازمردادتابدينلحظهكهاسفندماهاستحدود80
درصدزيانكردهاند.اينموضوعزمانيبسيارپراهميت
ميشودكهدربازاريمانندايرانكهكاالدرهمينشش
ماه گذش��ته افزايش چشمگيري داشته برخي كاالها
ميانگينبيشاز 50درصدگرانترشدهاند.همينمساله
سببشدهتاسهامدارانبسيارخشمگينشوند.درچند
روزآتيبايدديدبورسسالراچگونهبهاتمامميرساند
وبهاستقبالسالنوخواهدرفت.
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چهره روز

هوشنگ ميرزايي به بهار نرسيد

هوشنگ ميرزايي ،متولد سال ۱۳۵۰در كوهدشت و داراي مدرك كارشناسي كارگرداني از دانشكده صدا و سيما ،سازنده مستندهاي «با خدا
ميرقصم»«،تفتان»«،ژين»«،چيزيشبيهچشمهايم»،عضوهياتداورانجشنوارههايبخشمليوبينالمللپنجاهمينجشنوارهبينالمللي
فيلمرشد،داوربخشجنبيسيودومينجشنوارهبينالملليفيلمكوتاهتهران،داورهيجدهمينجشنخانهسينماو...پنجشنبه 21اسفندبراثر
كرونادرگذشت.ميرزاييدرسالهايفعاليتشجوايزمختلفيازجشنوارههايداخليوبينالملليبهدستآورد.جايزهبهترينفيلمافراطالييدر
جشنوارهياهورينابوسنيوهرزگوين،جايزهتماشاگرانجشنوارهفيلممستندميراداسداكاسپانيا،جايزهبهترينفيلممستندجشنوارهكلگري
كانادا،جايزهبزرگجشنوارهفيلمهايمستندجشنوارهتصاويراحساسآتنبهرياستآنجلوپولوسبخشيازاينجوايزهستند.

جاي خالي نشاط در جامعه ايراني

كرونا،فشاراقتصادي ومردمي كه هر روز غمگينتر ميشوند

گلي مان�دگار| اي��ن روزه��ا ديدن
چهرههايي همراه با لبخند كار سادهاي
گزارش
نيست ،بيش��تر آدمهايي كه در خيابان
ميبينيم ،ب��ا اينكه ماس��ك به صورت دارن��د اما از
چشمانشان معلوم است كه مغموم و گرفتهاند .اين
بيماريلعنتيهمراهباتورموفشارهاياقتصاديحتي
شوق از راه رسيدن بهار را هم از مردم گرفته است .با
اينكه مسووالن بهداشت و درمان از حضور مردم در
بازارها ميگويند اما به قول يكي از فروش��ندگان 90
درصد اين آدمها فقط ب��راي وقت گذراني ميآيند،
خيليها فقط قيمت ميپرسند و خريدي نميكنند.
اصالپولكجابودكهمردمخريدكنند!قيمتهاآنقدر
باال رفته كه ديگر ق��درت خريدي براي مردم نمانده
است.همينهالبخندراازلبانشانربودهوبرقشادي
را از چشمانشان گرفته .اتفاقهايي كه هر جامعهاي
را با تمام خوشيها و ناخوشي هايش از پا در ميآورد
و اين مردم هنوز هم به گفته مسووالن خوب مقاومت
كردهان��د .امااي كاش در كنار تمام اين مش��كالت و
مصائب فكري هم به حال خوشحالي مردم ميكردند.
اينكه رييسجمهور در نشست هيات دولت از توليد
نشاطاجتماعيحرفبزند،تنهاشعارياستكههيچ
عملي در آن نيست .بايد ديد آنها كه متولي هستند،
مانند ش��هرداريها ،صدا و سيما ،وزارت رفاه و  ...چه
گامهايي براي عملي كردن اين شعارها برداشتهاند.
تا به امروز كه هيچ!

بيپولي و فقر را ريشهكن كنيم
اماناهللقرايي،جامعهشناسنيزدراينبارهبه«تعادل»
ميگويد :اگر نشاط اجتماعي ميخواهيم بايد فقر و
بي پولي را ريش��ه كن كنيم ،تا وقت��ي كه مردم هر
روز فقيرتر ميشوند و الي چرخ دندههاي زنگ زده
اين اقتصاد صداي استخوانهايش��ان بلند ميشود،
نميتوانيم 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
حياتوحش

تداومممنوعيتصيد
و شكار در استان تهران

فصل بهار فص��ل زادآوري طبيعت اس��ت .در اين
فصلپوش��ش گياهي بار ديگر ج��ان ميگيرد و
نوزادان حيات وحش متولد ميش��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 گونههاي
گياهي ميكنند ،خبر داد.فرهاد زندي ،ضمن بيان
اينكه طبق روال هميش��هپاسگاههاي ما در فصل
بهار و ايام نوروز فعال هستند و نيروهاي محيطبان
در مناطق حفاظت شده حضور فعالي دارند ،اظهار
كرد :نيروهاي محيطبان 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 زندهگيري نوزادان حيات
وحش  -كه گاهي در فصل زادآوري حيات وحش
اتفاقميافتد-بامتخلفانبرخوردوآنانرابهمراجع
قضايي معرفي خواهند كرد .او ادامه داد :بهمنظور
افزايشنيرويگشتدرفصلزادآوريحياتوحش
و گياهان از نيروهاي هميار طبيعت نيز اس��تفاده
خواهدشدتادرصورتمشاهدههرگونهتخلفآنرا
فورابههمكارانمااطالعدهندوبامتخلفانبرخورد
جدي شود .فرمانده يگان حفاظت محيط زيست
استان تهران همچنين خاطرنشان كرد :با تعدادي
ازنهادهاييكهدربرخيمناطقحفاظتشدهاستان
تهران با ما همكاري ميكنند نيز تفاهمنامههايي
را داريم تا در صورت مش��اهده تخلفات در زمينه
برداشتازتنوعزيستيآنرااطالعدهندتانيروهاي
محيطبان به سرعت وارد عمل شوند .زندي با بيان
اينكهبرداشت گونههاي گياهي در مناطق حفاظت
شده استان تهران ممنوع است ،گفت :طبق ضوابط
و قوانين برداش��ت گونههاي گياهي كه بهصورت
رسمي در مناطق خاصي كشت ميشوند ممنوع
اس��ت .همچنين جمعآوري و برداشت بيرويه از
گونههايگياهيوگونههايداروييبهمنظورفروش
باعث نابودي آنها ميشود .او ادامه داد :برخي افراد در
زمينهبرداشتگونههايگياهيبهمنظورفروشآنها
فعاليتميكنندامااينكارغيرقانونياستبنابراين
الزماستهرفرديدرصورتمشاهدهمتخلفانيكه
نسبتبهجمعآوريگونههايگياهيجهتفروش
آن اقدام ميكند ،موضوع را فورا از طريق س��امانه
 ۱۵۴۰به ما اطالع دهند تا نيروهاي محيطباني كه
درمنطقهحضوردارندبااينمتخلفانبرخوردوآنان
را به مراجع قضايي معرفي كنند .تخلف برداشت از
گونههاي گياهي شامل جريمه نيز ميشود.
زندي درپايان توصيه كرد :افرادي كه قصد بازديد
از مناطق حفاظت شده دارند يا به منظور تفرج در
اين مناطق و حاش��يه آن حض��ورپيدا ميكنند از
برداشت گونههاي گياهي و نزديك شدن به نوزادان
حياتوحش خودداري كنند.

شرايط براي او فراهم باشد ،قطعا اميد به زندگي در او
بيدار شده و براي آينده برنامهريزي ميكند ،تشكيل
خانواده ميدهد ،فرزن��د آوري ميكند ،ميداند كه
فرزندانش هم در رفاه نسبي قرار خواهند گرفت.

مشكالت اقتصادي
امنيت جامعه را هم نشانه گرفته
او در بخش ديگري از س��خنانش ميگويد :ابتدا بايد
زير س��اختهاي جامعه را درست كنيم و بعد به اين
فكركنيمكهچهبرنامههاييبرايپوياييجامعهطرح
كنيم.اولينمسالهدرهرجامعهايمسالهرفاهاقتصادي
است ،تا زماني كه اقتصاد ما بيمار باشد ،تك تك افراد
جامعهبيمارخواهندبود.هيچكساززندگياشلذت
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 سرقتهاي بار اولي افزايش پيدا
كرده است .چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد ،به خاطر
مش��كالت اقتصادي ،فردي كه تم��ام تالش هايش
بي نتيجه مانده تنها راه فرار از فقر را دزدي ميبيند.
خب چون تجربهاي هم در اين زمينه ندارد ،قطعا به
دام ميافتد .اما مسووالن نبايد به راحتي از كنار اين
خبر بگذرند .اين يك زنگ هشدار است كه بايد جدي
گرفته شود.
بحرانهاي رواني در پسا كرونا
علي اصغر كيهان نيا ،روانشناس در اين باره به تعادل
ميگويد :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
نميتوانيم به درستي ببينيم ،هر چند كه در همين
مدت ميزان خودكشي و ديگر معضالت اجتماعي به
خوبي نشاندهنده اين است كه جامعه ايران بيش از
هر زمان ديگري به نش��اط نياز دارد .مردم مغموم و
افسردهاند ،اگر تا 2سال پيش طبق آمار از هر 4ايراني
يك نفر به بيماريهاي روحي و رواني مبتال بود حاال
به جرات ميتوان گفت اين آمار به 2نفر رسيده ،يعني

از هر 2ايراني يك نفر با مشكالت روحي دست و پنجه
نرم ميكند .آمار افسردگي بهشدت باال رفته است و
نميتوانيم اين مش��كالت را ناديده بگيريم .اما فقط
كافي است سازمانهايي كه با مردم ارتباط مستقيم
دارند،مانندصداوسيماوحتيسازمانهايمردمنهاد
برنامههايي را براي بازگرداندن نشاط به جامعه تدوين
و اجرايي كنند .اين كار بايد هرچه سريعتر انجام شود.
نگاهي به نيمه پر ليوان
ساس��ان توكلي جامعهش��ناس نيز در اي��ن باره به
«تعادل» ميگويد :اگر دقيق به جامعه كنوني ايران
نگاهكنيمميبينيم باال رفتن آمارهاي منفي،از طالق
گرفته،تاباالرفتنسنازدواج،بيميليبهفرزندآوري،
بزههاي اجتماعي و  ...همه و همه نشان ميدهد كه ما
جامعه با نشاط و پويايي نداريم .نميتوانيم منكر اين
قضيه شويم اما نگاه كردن به نيمه پر ليوان ميتواند
باعث ش��ود تا كارهايي مثبت در راستاي باال رفتن
نشاطاجتماعيانجامبدهيم.اگرميخواهيمنرخرشد
جمعيت ما منفي نشود ،بايد هر چه زودتر مشكالت
اقتصادي را سر و سامان بدهيم ،نرخ بيكاري را پايين
بياوريم ،هزينههاي زندگي را كاهش دهيم ،امنيت
ش��غلي را باال ببريم ،در اين صورت جوانان به ازدواج
و فرزند آوري تشويق ميشوند .وقتي امنيت شغلي،
درآمد و رفاه در جامعه وجود داشته باشد ،قطعا نشاط
اجتماعي به وجود خواهد آمد و حتما الزم نيس��ت
كارناوالهاي شادي در خيابان راه بيندازيم .مردم بايد
امنيتخاطرداشتهباشند.بايدبرايتامينهزينههاي
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��اختهايي در جامعه دارد و
متاسفانه هيچ تالشي براي آن صورت نگرفته است.
اينكه در جامعه ما از نظر جامعه شناسان به خمودگي

جامعه

ادامه جمع آوري الشه پرندگان تلف شده در ميانكاله

با توجه به وقوع تلفات غيرعادي بين
پرندگان مهاجر در تاالب بينالمللي
ميانكالهوخليجگرگان،عملياتپايش
و جمعآوري 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
ميانكالهوخليجگرگانازتاريخنهمبهمنماهامسال
(،)۱۳۹۹عملياتپايش،جمعآوريودفنبهداشتي
الشه پرندگان تلف ش��ده ،به وسيله ماموران يگان
حفاظت و كارشناس��ان اعزامي از شهرستانهاي
گلوگاه ،بهش��هر ،اداره كل حفاظت محيط زيست
مازندران و يگان حفاظت محيط زيس��ت اس��تان
گلستان از شهرستانهاي بندرگز و بندر تركمن ،به

صورت روزانه و به وسيله چندين گروه
با استفاده از قايق ،تراكتور ،تراكسور و به
صورت پياده انجام ميشود .با احتساب
تلفات  ۴۲روز گذشته ،مجموع تلفات
پرندگان مهاجر جمع آوري شده تا ۲۰
اسفند امسال به  ۳۷هزار و  ۲۴۱قطعه
رسيده است .با توجه به شرايط سخت و
باتالقيبودنمنطقه،تالشغيرتمندانه
محيطبانانخدوموسختكوشاستانهايمازندران
وگلستان در عمليات جمعآوري الشه پرندگان تلف
شدهدرتاالبميانكالهوخليجگرگانهمچنانادامه
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 جادههاي  ۲۲استان كشور

رييسمركزاطالعاتوكنترلترافيك
پليس راهور ناجا از بارش برف و باران
در جادههاي  ۲۲اس��تان كشور خبر
داد .سرهنگ احمد ش��يراني درباره
آخرين وضعيت ترافيكي جادههاي
كشور گفت :گزارشهاي 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 جادههاي كش��ور مشكل ترافيكي
وجود ندارد ،درباره وضعيت جوي جادهها نيز گفت:

برابر گزارشهاي برخي از محورهاي
استانهاي 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 استانهاي 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
مناسبوسرعتمطمئنهرارعايتكنند.همچنين
ش��هروندان نيز تا جاي ممكن از انجام سفرهاي
غيرضروري خودداري كنند.

فوت ۵۳بيمار كرونايي

سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به
فوت  ۵۳بيمار كوويد ۱۹در شبانهروز
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 ( ۲۲اسفندماه) ۸۰۸۸
بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي
شده اس��ت كه  ۵۹۳نفر از آنها بس��تري شدند .با
توجه به اين مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به
يك ميليون و  ۷۳۱هزار و  ۵۵۸نفر رسيد .به گفته
س��خنگوي وزارت بهداشت متاسفانه در طول ۲۴

ساعت گذش��ته ۵۳ ،بيمار كوويد۱۹
جان خود را از دس��ت دادند و مجموع
جانباختگاناينبيماريبه ۶۱هزارو۶۹
نفر رسيد .دكتر الري در ادامه تصريح
كرد :خوشبختانه تاكنون يك ميليون
و  ۴۷۷هزار و  ۵۸۸نفر از بيماران ،بهبود
يافته و ي��ا از بيمارس��تانها ترخيص
شدهاند همچنين  ۳۸۲۹نفر از بيماران
ش مراقبتهاي ويژه
مبتال به كووي��د ۱۹در بخ�� 
بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوي
وزارت بهداشت در پايان گفت :تاكنون  ۱۱ميليون
و  ۵۸۸هزار و  ۴۴۱آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در
كشور انجام شده است.

اجتماعي رسيده و خبري از نشاط و سرزندگي در آن
نيست ،به اين خاطر است كه بسياري از ساز و كارهاي
نشاط اجتماعي در جامعه كنوني ما مورد توجه قرار
نميگيرند .حاال بيش از يك س��ال است كه ويروس
كرونا اين خمودگي را بيش از پيش تشديد كرده است
اما چه ميتوان كرد براي جامعهاي مانند ايران تا اين
چالش را هم پشت سر بگذارد؛ چالشي كه اين روزها
تنها مختص ايران نيست و بسياري از كشورها با آن
دست به گريبانند.
نشاط اجتماعي نياز به عمل دارد نه شعار
مصطفي اقليما ،جامعه شناس در اين باره ميگويد:
نميتوانيم با شعار به نشاط اجتماعي برسيم .نشاط
اجتماعي زير س��اختهايي ميخواهد كه متاسفانه
كسي به آنها توجه نميكند .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 نميرسد .اين مساله را نميتوانيم
با گلكاري در و ديوار شهر و نشان دادن برنامههاي 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 نميكند در
دوران كرونا يا پسا كرونا باشيم .در اين ميان ،اول بايد
مشكالتمعيشتيمردمحلشودتابعدبتوانندبهاين
فكر كنند كه بحران كرونا را چطور پشت سر بگذارند.
اودربخشديگريازسخنانشميگويد:مسالهروشن
است ،ما از همين حاال بايد به فكر دوران پسا كرونا هم
باشيم .ش��رايط در آن زمان دشوارتر خواهد بود .ما با
جامعهاي مواجه ميش��ويم كه اكثر افراد آن ،يكي از
عزيزان خ��ود را بر اثر اين بيماري از دس��ت دادهاند.
فشارهايماليومعيشتيباعثازهمپاشيدگيبرخي
از خانوادهها شده است .از سوي ديگر ،وضعيت شغلي
بس��ياري از افراد در هالهاي از ابهام قرار دارد و با اين
اوصاف ،ما با جامعهاي مواجه ايم كه درصد افسردگي
در آن بسيار باالست.
نشاط اجتماعي بودجه ميخواهد
مينو اطهر ،كارشناس ارشد جامعه شناسي نيز در اين
باره به «تعادل» ميگويد :متاسفانه ميتوانيم با حرف
و شعار نشاط اجتماعي در جامعه ايجاد كنيم .نشاط
اجتماعيبودجهميخواهد.درواقع،مابايدبنيانهاي

اقتصادي كش��ور را قوي كنيم .ايجاد اشتغال ،پايين
آمدن تورم و خالصه رف��اه اجتماعي ميتواند 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 فشارها دو
برابر ميشود؛ به خصوص با شرايطي كه كشور ما دارد
و مش��كالت اقتصادي كه مردم هر روز با آن دس��ت
به گريبان هس��تند .نميتوانيم با گفتن يك جمله و
دادن شعارهاي رنگارنگ توقع داشته باشيم كه نشاط
در جامع��ه به وجود بيايد .او ميافزاي��د :تا زماني كه
ما جواناني با نشاط و پويا نداشته باشيم ،نميتوانيم
جامعهاي با نشاط و پويا داشته باشيم .متاسفانه كرونا
شرايط را سختتر كرده است .شغل بسياري از افراد به
خطرافتادهاستوبسياريازجوانانباتوجهبهشرايط
حاكم بر جامعه ،وضعيت بيماري ،موقعيت اجتماعي
كه دارند ،چشمانداز مناسبي از آينده ندارند و اين به
خمودگي جامعه دامن ميزند .در واقع ،تا زماني كه
زير ساختهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه درست
نش��وند ،تا زماني كه افراد جامعه در يك رفاه نسبي
نباشند ،نميتوانيم با به كار گرفتن روشهاي نمادين
نشاط اجتماعي را افزايش دهيم.

ادامه از صفحه اول

خط فقر حداقلي سه برابر حداقل حقوق

گفتن اين نكته ضروري است كه طي هفتهها و ماههاي
گذشتهروندتصاعديافزايشقيمتهابهشدتدرحال
سپري شدن است و هر روز مردم با قيمتهاي عجيب
و غريبي روبرو ميشوند ،موضوعي كه البته ميتواند
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 جبرانناپذيري را به دنبال خواهد
داش��ت ،موضوعي كه س��عيد مس��گري پژوهشگر
اقتصاديبهآناشارهميكندوبابياناينكهآثاروتبعات
اين رخداد در ابعاد اجتماعي ،سياسي و اقتصادي قابل
بررسي است ،ميگويد :طبقه متوسط يكي از عوامل
موثر در توسعه و رشد اقتصادي كشور است و زماني كه
اين طبقه نحيف ميشود ،باعث ميشود 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 پايينتر سقوط خواهند كرد.
وي افزود :آمارها نشان ميدهد كه در دهه اخير مصرف
گوش��ت ،حبوبات ،برنج و اقالمي از اين دست كاهش
پيداكردهومردمتركيبسفرهشاندرحالتغييراست
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
ساختاريدراقتصادبتوانيمتورمراكنترلكنيم.دست
از خلق پول برداشته و كسري بودجه را از پولي كردن
خارج كنيم تا بتوانيم در قدم نخست حداقل به سطح
تورمهاي قبلي يا ميانگين تورم بازگرديم.
همچنين حميد حاج اسماعيلي كارشناس ديگر بازار
هم در اين باره ميگويد :بر اس��اس آنچه اعالم ش��ده
حداقل سبد معيشت كارگران حدود  ۷ميليون تومان
( ۶ميليون و ۸۵۰هزار تومان) تعيين شده است .بدون
ش��ك حقوق و دستمزد به اين مقدار نميرسد و مثل
هميشهفاصلهبيندستمزدوحداقلهزينههايخانوار
بيشتروبيشترميشود.متاسفانهتعيينسبدمعيشت
خانوار در طول س��الهاي گذش��ته نتوانسته كمكي
به بهبود س��طح زندگي جامعه كارگري كند و تقريبا
ميتوان گفت كه مكانيزم اثرگذاري نبوده است .ما بايد
به دنبال اهرمي باشيم كه با اتكا به آن دولت موظف به
تعيين منطقي حقوق كارگران شود.
وي ادامه ميدهد :اعداد مختلفي براي خط فقر اعالم
ميشود .اما معموال بين  ۸تا  ۱۰ميليون تومان است.
صرف نظر از اين رقم تعداد خانوارهايي كه به زير خط
فقر سقوط ميكنند ،هر سال بيشتر ميشود .كميته
امداد  ۸سال پيش تنها  ۲ميليون نفر را تحت پوشش

بازتاب

ارايه اين آمار همچنين واكنشهاي مختلفي را
در تويتر و شبكههاي 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 كمسابقهاي
اس��ت كه يك نهاد رس��مي مثل سازمان تامين
اجتماعي آماري از فقر منتش��ر ميكند و اتفاق
بيسابقهاي اس��ت كه خط فقر خانوار ايراني به
بيش از ۳برابر #حداقل_دستمزد رسيده است.
#خط_فقر براي يك خانواده ۳نفره ۵.۷ميليون
تومان محاسبه شده است».
يكي از كاربران نوشته است«:كسي كه حقوقش
 75.000.000ري��ال باش��ه باي��د ماهيان��ه،
 2.700.000ريال ماليات بده.يعني طرف روي
خط فقر هست ولي بايد ماليات هم بده»

داشت اما حاال به ۳۰ميليون نفر خدمات ارايه ميدهد.
دولت خود  ۶۰ميليون نفر را واجد حمايت و دريافت
يارانه ميداند .همه اين آمارها نش��ان ميدهد كه ما از
خط فقر در كشور غفلت كرديم.
گزارشهاي مختلف نش��ان ميدهد كه گزارشهاي
مرك��ز آمار تورم نقطه به نقطه را ح��دود  ۴۸.۵درصد
است اعالم كرده در چنين شرايطي چطور يك كارگر
ميتواند با حقوق كمتر از ۳ميليون تومان زندگي كند.
اين فش��ار مالي در حالي به جامعه كارگري تحميل
ميشودكهطبقاعالممسووالنارز ۴۲۰۰تومانيبراي
سال آينده حذف خواهد شد .در صورت اجرايي شدن
اين مصوبه قيمت بس��ياري از كاالهاي اساسي چند
برابر خواهد شد و بهطور قطع فشار بيشتري به جامعه
كارگري وارد خواهد شد.
بر اس��اس آمارها  ۳۵درصد جمعيت كشور مستاجر
هستند و اكثريت آنها از طبقه كارگرند .قيمت مسكن
هر روز در حال افزايش اس��ت و متناسب با آن قيمت

ديگري نوشته است« :درصد مردم ايران زير خط
فقر قرار دارند  ٢٧.ميليون نفر زير ۹۰۰هزار تومان
درآمددارند(.فقرمطلق)يكميليوننفرهمفقط
با يارانه زندگي ميكنند».
كاربر ديگري نوش��ته اس��ت« :ن��ادري نماينده
مجلسوگزارشمجمععالينمايندگانكارگران
گفته كه در ضمن اكثر كارمندان و كارگران زير
 ۱۰ميليون (خ��ط فقر) حقوق ميگيرند ،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،خواهانحقوقيعادالنههستيم؛متناسب
با كاري كه انجام ميدهيم ،زحمتي كه ميكشيم
و ثروتي كه توليد ميكنيم».
اجاره هم باالتر ميرود .آنگونه كه آمارها نشان ميدهد
مسكن ۴۰درصد درآمد خانوار را ميبلعد .رشد قيمت
مسكن همينطور ادامه پيدا كند خيلي زود بسياري از
خانوارها بايد دستكم نيمي از درآمد خود را فقط براي
اجاره صرف كنند.
از طرفي در اوايل سال ديگر انتخابات رياستجمهوري
را در كش��ور داريم و اين خودش يكي از عواملي است
كه تش��ديدكننده تورم است .چرا كه شرايط سياسي
در نزديك انتخابات باعث غفلت از برنامههاي كش��ور
ميش��ود و تصميمگيريها و برنامهريزيها را دچار
مشكلميكند.همهاينهانشانميدهدكهسالآينده
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
ميدانم كه دستمزد كارگران در امسال مطابق با سبد
معيشت كارگران اضافه شود.

