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 پنهان كردن
 آلودگي ها زير فرش

تغيير انتظارات از بازارسرمايه

 ضرورت حمايت از
 سفره هاي مردم

 نبايد 
آدرس غلط داد

 تامين كسري بودجه 1400 
از بورس

چالش هاي مهاجرت از 
واتس اپ براي كاربران ايراني

اگر به روند خاموشي ها به طور 
دقيق نگاه شود و آن را در كنار 
آلودگي هاي ه��وا در تهران و 
كالن شهرها قرار دهيم، شاهد 
سلسله اتفاقاتي خواهيم بود 
كه نش��ان دهنده عدم وجود 
رويكرده��اي سيس��تمي در 
نحوه ن��گاه م��ا در حوزه هاي 
مختلف زيرساختي و زيربنايي اس��ت. اگر در خاطرتان 
مانده باشد بعد از مطرح شدن بحث آلودگي هاي هواي 
تهران و كالن شهرها، ابتدا از سوي مسووالن به موضوع 
بنزي��ن و كاهش كيفيت بنزين اش��اره ش��د. اما هرگز 
مشخص نش��د كه اين دليل واقعي اس��ت يا توجيهي 
است كه براي پنهان كردن سوءمديريت هاي مديريتي 
و تقنيني و... ارايه مي شود.  ادامهدرصفحه2

بازار سرمايه بر پايه انتظارات 
است. يعني بايد ديد انتظارات 
نرخ دالر، تورم��ي و امثال اين 
موارد به چه ميزان است، ديد 
بازار به سمت و س��وي آينده 
بوده و ممكن اس��ت برخي از 
روزه��ا غيرقاب��ل پيش بيني 
ش��ود. باتوجه به ن��زول بازار 
مي توان گفت برخي از سهامداران در انتظار كاهش نرخ 
دالر هستند البته با بررس��ي وضعيت بازار اين احتمال 
مي رود. نرخ گذاري دستوري نيز تا حد ممكن وضعيت 
بازار را برهم زده و برخي از سهامداران را سردرگم كرده 
است. نرخ دالر، تورم، تحريم ها، برجام و امثال اين موارد 
انتظارات سهامداران از بازار را تا حد قابل توجهي تغيير 
داده است و س��هامداران در فكر آينده بازار و همچنين 
ادامهدرصفحه3 سود بيش از پيش خود هستند. 

موض��وع يكسان س��ازي نرخ 
ارز، ضرورتي اس��ت كه گمان 
نمي كنم ف��رد ي��ا جرياني در 
كشور وجود داشته باشد كه با 
آن مخالف باشد. مخالفت هاي 
احتمال��ي در اي��ن زمينه نيز 
مرتبط با زم��ان و نحوه اجراي 
اين اي��ده اس��ت. از يك طرف 
دولتمردان اعالم مي كنند كه اين روند يكسان سازي بايد 
به صورت تدريجي و در بازه زماني مدت دار عملياتي شود. 
از طرف ديگر نيز برخي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان 
مجلس با توجه به تبعات خطرن��اك دالر 4200توماني 
در اقتصاد و معيشت مردم خواس��تار حذف اين ارزهاي 
ترجيحي و استفاده از رويكرد واجد ارزي هستند. ابعاد و 
زواياي گوناگون موضوع يكسان س��ازي ن��رخ ارز كه بعد 
از تصميم كميس��يون تلفيق مجل��س در خصوص دالر 
17500توماني ب��ه راه افتاده برآمده از نگاهي اس��ت كه 
دولت در خصوص ارز در بودجه 1400 داشته است. يعني 
دولت ي��ك ارز 4200 توماني، ي��ك ارز 17500توماني و 
ميانگين اين دو را نيز به عن��وان ارز 11500هزار توماني 
مطرح كرده است. رويكرد فعلي اقتصاد ايران ايران نسبت 
به ارز پايه به گونه اي است كه بيشتر رويكردهاي وارداتي 
مورد توجه قرار مي گيرد.  ادامهدرصفحه3

واقع آن اس��ت كه دولت بايد 
به ب��ازار پ��ول تزري��ق كند و 
اين ي��ك مطالب��ه عمومي و 
وظيفه  مشخص دولت است. 
من هم��واره منتقد و مش��وق 
تصميمات س��ازمان ب��وده ام 
و در ح��د تواناي��ي خ��ود نيز 
پيش��نهاداتي را ب��راي بهبود 
وضعيت بازار داده ام. اما به نظرم تجمع و پرتاب تخم مرغ 
و... در جلوي درب سازمان بورس چاره ساز نيست، آدرس 
غلط دادن است. مشكل بازار در مالصدرا نيست. مشكل 
بازار حتي در بهارستان هم حل نمي شود. قصد طرفداري 
از سازمان را ندارم و عملكرد سازمان را هم تطهير نمي كنم 
و انتقاداتم به سازمان را قبال گفته ام اما در شرايط فعلي به 
نظرم هجمه به طرف سازمان صرفا يك حركت احساسي 
است. شايد كمي سهامدار زيان ديده را موقتا آرام كند اما 
مشكلي را حل نمي كند. فكر مي كنيد كه سازمان چقدر 
قدرت دارد؟ عرضه هاي بازار چه ارتباطي به سازمان دارد؟ 
SEC  در مواقع س��قوط بازارهاي مالي امريكا كس��ي به
تخم مرغ پرتاب نكرد. اين دولت بود كه 700 ميليارد دالر 
به بازارش تزريق كرد. متولي بازار سرمايه )به معناي مالك 
و همه كاره( سازمان بورس نيست كه انتظار داشته باشيم 
ادامهدرصفحه3 بازار را مثبت كند.  

ب��راي اينك��ه ب��ورس س��ال 
آين��ده را پيش بين��ي كني��م 
باي��د مولفه هاي مه��م كالن 
اقتص��ادي و بودج��ه 1400 
را در نظربگيري��م. وضعي��ت 
بودجه سال آينده با تغييرات 
نرخ ارز و سياس��ت هاي مهم 
بين الملل��ي تاثي��رات مهمي 
در اقتصاد و به خصوص بورس و بازار س��رمايه دارند. اگر 
نگاهي به بودجه س��ال آينده كنيم متوجه يك كسري 
بودجه عميق خواهيم شد كه به طور مستقيم و يكپارچه 
مي تواند بر روي بازارس��هام تاثير بگذارد. اگر فرض را بر 
اين بگيريم كه درآمد پيش بيني شده دولت در محدوده 
317 هزار ميليارد تومان است و هزينه هاي جاري دولت 
637 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده، كس��ري 
بودجه 319 هزار ميلياردي ب��راي بودجه 1400 در نظر 
گرفته شده است. دولت قصد دارد بخشي از كسري خود 
را از فروش اوراق بدهي و س��هام شركت هايش در بورس 
تامين كند. همچنين نرخ تورم كه خود از مولفه هاي رشد 
شاخص هاي بورس است نبايد فراموش كنيم كه متاثر از 
كسري بودجه است.  ادامهدرصفحه3

موضوع��ات مربوط به حريم 
خصوص��ي در دني��ا مه��م 
اس��ت و خيلي راحت هم به 
آن مي پردازن��د، زيرا حريم 
خصوصي به شدت در جوامع 
مختلف مورد احترام اس��ت. 
البته اينكه كس��ب وكارها و 
حاكميت ها و دولت ها چقدر 
به آن عمل مي كنند موضوع ديگري است و نمي توان 
گفت كه كس��ب وكارها در عم��ل چه ان��دازه در اين 
زمينه موفق بودند. كما اينكه در سال هاي گذشته در 
انتخاب ترامپ و موارد ديگر، از اين ديتاها سوءاستفاده 
شده و نشت پيدا كرده اس��ت. ما در روزهاي گذشته 
ديديم كه يك پلتف��رم چطور مي توان��د اكانت يك 
رييس جمهور را ببن��دد و اين موض��وع از حكمراني 
پلتفرم ها حكايت دارد. جا دارد قبل از اينكه ما هم به 
اين مساله دچار ش��ويم، يا حتي اگر دچارش شديم، 
نه صرفا با كار س��لبي كردن، موارد را مطابق با آنچه 
در دنيا هست، بررس��ي كنيم و به نتايجي برسيم كه 
هم حريم خصوصي حفظ شود و هم انحصار پلتفرم ها 
ادامهدرصفحه3 شكسته شود.  
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هرچن��د واقعيت ه��اي حزب 
دموك��رات، ج��و باي��دن را در 
مسائل داخلي امريكا به سوي 
چ��پ متمايل ك��رد ول��ي در 
سياست خارجي، همانند اكثر 
دموكرات ها و جمهوري خواهان 
به راست و سياس��ت رهبري و 
برتري واشنگتن اعتقاد داشته و 
عمل خواهد كرد. او نه باراك اوباماست و نه رونالد ريگان. 
ايدئولوگ نيست بلكه مي سنجد و جلو مي رود. او در مثلث 
واقعيت، ديناميك حزب دموكرات و حفظ برتري امريكا 
سياس��ت ورزي خواهد كرد. بايدن هم اكن��ون در اوضاع 
نابسامان اقتصادي و اُوج پاندمي كرونا در سن 78 سالگي 
به آرزوي سياس��ي خود بعد از 4 دهه رسيده است. از يك 
طرف، بايد حالل مشكالت باش��د و از طرفي ديگر، بطور 

طبيعي مي خواهد ميراثي به يادماندني به جا بگذارد.
با اين ُپرتره از او، 70-60 درصد اولويت ها، سياست گذاري، 
وقت و اهتمام او صرف مسائل داخلي خواهد بود. نجواها 
مي گويند كه او ممكن اس��ت به خاطر سن باال فقط يك 
دوره رياس��ت جمهوري را طي كند ولي همان طوري كه 
بارها بي��ن لئوني��د برژن��ف )Leonid Brezhnev( و 
ريچارد نيكس��ون )Richard Nixon( رد و بدل شد: 
قدرت، انرژي مضاعف فيزيولوژيك توليد مي كند و نيروي 
ناشي از سمت و قدرت به مراتب از تغذيه، دارو و مراقبت 
باالتر است. بنابراين، قدرت ممكن است به بايدن بسازد و 
دو دوره را مشروط به انتخاب مجدد در 2024 سپري كند. 
با در نظر گرفتن اولويت ه��اي داخلي و وضعيت عمومي 
جامعه امريكا، بايدن در صحنه بين المللي به دنبال تقابل و 
دردسر نخواهد بود. او فقط در شرايط تهديد جدي امنيت 
ملي به برخورد نظامي مبادرت خواهد ورزيد. بايد در نظر 
داشت كه رهيافت ترامپ نسبت به چين، هزينه هاي ناتو، 
اسراييل، بلندي هاي جوالن/ سوريه، فسخ توافقات امنيتي 
با روس��يه، موضوع ايران، قرارداد نفتا و فروش اسلحه به 
اعراب، اجماع حاكميت امريكا را در بر داشت. در واشنگتن 
به نظ��رات ديپلمات ه��ا و نظاميان بازنشس��ته توجهي 
نمي شود. اساس تصميم گيري درمنافع كالن، البي هاي 
ش��ركت هاي بزرگ و مصالح دس��تگاه امنيتي- نظامي 
است. بايدن در چنين چارچوبي حركت خواهد كرد ضمن 
اينكه ماهيت انتخاب هاي او در سياست خارجي و امنيت 
ملي حاكي از آن است كه نظرات و مديريت شخص او بر 
سياست خارجي، از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود. 
از اي��ن رو، رييس جمهور جديد امري��كا از نظر داخلي در 
قالب حزب دموكرات ولي در عملكرد سياست خارجي، 
با نمود و حضور بيشتر ش��خصي خودش همراه خواهد 
بود. او و تيمش نسبتا محافظه كار، محتاط و پروسه محور 
هستند. طبعا بايدن در سني نيست كه ريسك كند و در 
هر تصميمي، ميراث خود را در نظر خواهد داشت. آنچه 
اين نويسنده از سناتور بايدن در قالب اجالس داوس به ياد 

دارد، تفاسير فوق را تاييد مي كند.
چه بايدن رييس جمهور مي ش��د چه ترام��پ، موضوع 

اول امري��كا در صحنه جهان��ي در ح��د 70-60 درصد 
»چالش هاي اقتصادي و امنيتي چين« مي بود. س��پس: 
روسيه، اتحاديه اروپا، بازسازي روابط دوجانبه با انگلستان، 
موضوع محيط زيست، چندجانبه گرايي براي تعديل كرونا 

و احياي جايگاه اقتصادي امريكا در جهان.
دو اتفاق مه��م در ماه ه��اي پاياني س��ال 2020 اقتصاد 
امريكا را با چالش هاي بس��يار جدي بين المللي رو به رو 
كرد: توافق تعرفه اي كش��ور هاي آسيا- پاسيفيك تحت 
 )RCEP( عنوان مش��اركت جامع اقتصادي و منطقه اي
با محوريت چين و با عضويت ژاپن، كره جنوبي، استراليا 
و زالند نو از يك طرف و توافق اتحاديه اروپا با چين حول 
همكاري هاي اقتصادي و تجارت از طرف ديگر. چيني ها 
كه خيلي بي سر و صدا كار مي كنند و به واسطه تعليمات 
كنفسيوسي از خودشان تعريف نمي كنند، توانسته  اند با 
رهيافتي آرام، اتحادي��ه اروپا، ژاپن، كره جنوبي، و منطقه 
اقيانوس��يه را حداقل در مس��ائل اقتصادي با خود همراه 
كرده و درضمن، انتقادات سياسي، امنيتي و حقوق بشر 
آنها را تعديل كنند. اين تح��والت، چالش هاي فراواني را 
پيش روي نه تنها دولت بايدن بلكه حاكميت اقتصادي-

سياسي- امنيتي امريكا قرار مي دهد. با اين مقدمات، دولت 
جديد امريكا در پي خاورميانه اي آرام، دور از دردس��ر و به 
تعبير اجتماعي، حفظ فاصله از شر اين منطقه خواهد بود. 
ديپلمات هاي دولت بايدن، ديپلماسي و رفت و آمدهاي 
فراوان براي موضوع فلسطين، كرانه غربي، ثبات عراق و 
افغانستان، تشويق همكاري اعراب با اسراييل و مديريت 
بحران ليبي و س��وريه را دنبال خواهند ك��رد اما خود را 
درگير اين بحران هاي تمام نشدني نخواهد كرد مگراينكه 
موضوع حالت امنيتي به خود بگيرد. به نظر مي رسد كانون 
استراتژي دولت بايدن نسبت به ايران، مسائل هسته اي 
خواهد ب��ود. هرچند بازگش��ت به برجام ه��دف اصلي 
سياس��ت خارجي امريكا در اين دوره اعالم ش��ده اما اين 
بازگشت به معناي طبيعي شدن روابط اقتصادي خارجي 
ايران نخواهد بود زيرا كه موضوع اي��ران، مورد اجماع دو 
حزبي )Bipartisan( است. فضاي سياسي، پارلماني، 
راهروه��اي نظامي- امنيت��ي امريكا، ايران را كش��وري 
متخاصم توصيف مي كنند. سياس��ت فش��ار حداكثري 
كه به توقف ارتباطات بانكي و تورم چند صد درصدي در 
ايران منتهي شده هم اكنون اهرمي )Leverage( است 
كه دولت بايدن آن را كنار نخواهد گذاش��ت بلكه حداقل 
با آن بازي خواهد كرد. Undo كردن حدود هزار صفحه 
تحريم هاي دوره ترامپ، به عزمي دو طرفه از جانب ايران 
و امريكا نياز دارد. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه انرژي 
تقابل با ايران تا 80-70 درصد در خود خاورميانه اس��ت؛ 
جغرافي��اي سياس��ت گذاري اين تقابل در امريكاس��ت. 
كش��وري كه حدود 800 ميلي��ارد دالر در حوزه نظامي 
هزينه مي كند خيلي براي برنامه هسته اي و موشكي ايران 
في نفسه جا باز نمي كند؛ اصل و محور درگيري ايران در 
منطقه است به طوري كه كش��ورهاي اين منطقه، توان 
جهت و شكل دادن به سياست هاي خاورميانه اي امريكا را 
ادامهدرصفحه4 دارا هستند.  

مدير مسئول محترم روزنامه تعادل 
با سالم و احترام 

گزارش��ي با عنوان »فرآيند واگذاري ها را ش��فاف كنيد« 
مورخ 1399/9/21 در آن رس��انه منتش��ر شده؛ مقتضي 
است بر اس��اس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع 
ابهام و روشن ش��دن افكار عمومي، دس��تور فرماييد اين 
پاسخ در اس��رع وقت در آن روزنامه منتشر ش��ود:  يكي از 
راهكاره��اي برون رفت از تنگناهاي اقتص��ادي، حمايت و 
توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي است كه متاسفانه 
برخي افراد  آگاهانه يا ناآگاهانه، رويكرد دفع سرمايه گذاري 
را دنبال مي كنند، از آنجايي كه جنابعالي با عنوان »شفافيت 
بيش��تر« به اين موضوع ورود نموده ايد، الزم است به دور از 
طرح عبارات كلي، از منظر كارشناس��انه به آن بپردازيم. بر 
اساس مطالعات صورت گرفته از فعاالن و كنشگران در حوزه 
مشاركت عمومي و خصوصي، چهار عامل عمده در توسعه 
مشاركت عمومي نقش اساسي دارند كه به ترتيب اولويت 

عبارتند از: 
- تامين مالي و حمايت مالي 

- ظرفيت سازي و ارتقاي دانش و مهارت در بخش عمومي 
و خصوصي 

- مطالعات و فرآيند ارجاع پروژه ها 
- سياستگذاري و تنظيم مقررات 

يقينا براي توسعه مشاركت بخش خصوصي به يكباره اين 
چهار عامل محقق نمي ش��وند و نمي توان انتظار داشت در 
كوتاه مدت كش��ور به ظرفيت مورد نظر دست يابد. اگرچه 
برخي بر اين اعتقادند كه ابتدا بايد منتظر اصالح و تكميل 
زيرس��اخت هاي توس��عه مش��اركت عمومي و خصوصي 
بمانيم اما تجربه نشان داده كه اين تصور محقق نمي شود و 
قانون كامل و بدون ايراد به يكباره خلق نمي ش��ود و بايد از 
ظرفيت هاي قانوني موجود بهره برد و با برنامه ريزي به سمت 
اهداف ترسيم شده حركت كرد.  آنچه امروز در تبصره 19 
اليحه بودجه 1400 ترسيم شده اس��ت برگرفته از نتايج 
تحقيقات صورت گرفته و استفاده از تجربيات به دست آمده 
در تبصره 19 قوانين بودجه س��نواتي در سال هاي 1396 
لغايت 1399 اس��ت كه مي تواند با حماي��ت مالي بخش 
خصوصي، يكي از اركان توسعه مشاركت را سامان بخشد. 
از جمله اقدامات مهم و اثربخش صورت گرفته در راستاي 
تكميل زنجيره توس��عه مش��اركت عمومي و خصوصي، 
تصويب دستورالعمل ش��رايط واگذاري طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده 
بهره برداري به بخش غيردولتي موض��وع ماده )27( قانون 
الحاق )2( توسط شوراي محترم اقتصاد است تا ضمن روشن 
كردن فرآيند انتخاب س��رمايه گذار چالش سياستگذاري 
و تنظيم مقررات را مرتفع نمايد. لذا شايسته است آناني كه 
به حقيقت دنبال شفافيت و عدالت هستند به جاي متوقف 
كردن فرآيند مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي 
و فرار سرمايه ها، اصالحات مدنظر را در فرآيندهاي موجود 
و ظرفيت هاي حاكم بر قوانين و مقررات كارشناسانه اعالم 

نمايند و اما در مورد مكاتبه جنابعالي: 
اوال: آيا اطالعات مورد نظر در بخش »ثانيا« نامه جنابعالي را 

در اختيار داريد؟ چنانچه اين اطالعات را در دسترس نداريد، 
توصيه مش��فقانه، مس��ئوالنه و باالتر از همه توصيه ديني 
و اخالقي به شما برادر مس��لمان دارم كه به جاي مشوش 
نمودن اذهان مخاطبان و رسانه اي كردن بيان خواسته خود، 
آن اطالعات را از دستگاه ذي ربط مطالبه فرماييد و سپس با 
اشراف كامل نسبت به موضوع اعالم نظر نماييد. اين توصيه 
نص صريح اساسنامه اي است كه موسسه شفافيت و عدالت 
بر آن بنيان گذاشته شده است، واي بر هنگامي كه پايه ها را 

بشكنيم. 
ثانيا: چنانچه به قسمت دوم پيوست »يك« اليحه بودجه 
نظري بيندازي��د، عملكرد تبصره 19 به عنوان يك س��ند 
رسمي منتش��ر ش��ده و در اختيار مجلس محترم شوراي 
اسالمي قرار گرفته است. قطع به يقين در جريان رسيدگي 
به اين اليحه هر اطالعات مازادي كه كميسيون هاي مختلف 
مجلس مطالبه داشته باشند، توسط س��ازمان به آنان ارائه 

خواهد شد. 
ثالثا: نيك مي دانيد كه نقش نهادهاي نظارتي، نظير ديوان 
محترم محاس��بات و س��ازمان محترم بازرسي كل كشور 
اخذ همين اطالعات، راس��تي آزمايي و تحليل آنها و احيانا 
در صورت وجود هر گونه ابهامي درخواس��ت توضيحات از 
دستگاه هاي اجرايي در مورد اجراي قوانين موضوعه است. 
در راستاي اجراي ماده 27 قانون الحاق )2( و دستورالعمل 
مربوطه و تبصره 19 قانون بودجه سال هاي 96 الي 99 اين 
امور نس��بت به ارائه پاس��خ هاي الزم طي نامه هاي متعدد 
اقدام نموده است. آخرين نامه به ش��ماره 502490 مورخ 
1399/9/23 به ديوان محاس��بات كش��ور و نامه ش��ماره 
575663 مورخ 1398/10/9 به س��ازمان بازرس��ي كشور 
ارسال گرديد و چنانچه كميسيون تلفيق مجلس شوراي 
اس��المي اطالعات مندرج در اليحه را كاف��ي ندانند، قابل 
مطالبه اس��ت، جنابعالي هم مي توانيد به س��هولت به اين 

اطالعات دسترسي داشته باشيد. 
رابعا: به عنوان كارشناسي كه سال ها در موضوع مشاركت 
عموم��ي و خصوص��ي مطالع��ه و كار اجرايي داش��ته ام، 
اس��تنباطم از مرقومه حضرت عالي آن اس��ت كه نسبت 
به موضوع مش��اركت عمومي و خصوصي حتي در سطح 
كليات اشراف چنداني نداريد. اينقدر بسنده مي نمايد كه 
برخالف رويه خصوصي سازي، دولت در نظر دارد با استفاده 
از ظرفيت هاي قانوني در اختيار، به جاي واگذاري مالكيت 
اموال دولتي، از توان فني، تخصصي و مالي بخش خصوصي 
براي ارائه خدمات بخش عمومي اس��تفاده نمايد. لذا بيان 
كلياتي كه كامال بي اساس و بي پايه است، هم انگيزه بخش 
خصوصي را در اين مش��اركت از بين مي برد و هم مديران 
دولتي را در انجام رس��الت قانوني خود دچار س��ردرگمي 
مي كند. بديهي است تا زماني كه اين تكليف قانوني بر دوش 
ملت باشد، اداي تكليف گريزناپذير است.  
خامس��ا: حتما به خاطر داري��د كه در س��ال 1398 
در پي بيان ابهاماتي در همين موض��وع، از جنابعالي 
دعوت شد تا در جمع روساي سازمان هاي مديريت و 
برنامه ريزي استان ها حاضر شده و دغدغه هاي خود را 
بيان فرماييد و...  ادامهدرصفحه2

محمودسريعالقلم

قطعنامه در خواست از پنس براي بركناري ترامپ در كنگره تصويب شد

امنيت امريكايي!
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حكم بازداشت ترامپ صادر شد
وزير امور خارجه با تاكيد بر اينكه محل پيگيري حقوقي 
ترور شهيد سليماني و همراهان ايشان محاكم قضايي 
ايران و عراق اس��ت، خاطرنش��ان كرد: حكم بازداشت 
»دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا با پيگيري زيادي 
كه توسط وزارت امور خارجه و ساير نهادها صورت گرفت 
صادر شده اس��ت. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
در جلسه ش��وراي سياست گذاري همايش بين المللي 
مطالبات حقوقي-بين المللي دفاع مقدس با حضور رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح، رييس پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس و فرماندهان عالي نيروهاي مس��لح برگزار 
شد، با تأكيد بر اهميت موضوع همايش و اعالم آمادگي 
وزارت امور خارجه براي مشاركت در آن اظهار كرد: در روز 
برگزاري اين همايش از همه سفرا و وابستگان نظامي براي 
حضور و حتي ارايه مقاله دعوت شود. وي با اشاره به شيوع 
ويروس كرونا، برگزاري همايش هاي بين المللي به صورت 
مجازي را كم هزينه تر و ساده تر دانست و افزود: با توجه به 
اينكه اين همايش به صورت مجازي نيز برگزار مي شود، 
مي توان به صورت فراگي��ر از حقوقدانان و افرادي كه در 
همايش هاي عادي براي حضورشان در كشور محذوراتي 
وجود دارد، براي ارايه مقاله و سخنراني دعوت كرد. وزير 
امور خارجه افزود: طي ماه هاي گذشته كليه همايش هاي 
بين المللي وزارت امور خارجه به صورت مجازي و با هزينه 
به مراتب كمتر و مشاركت و استقبال بيشتر برگزار شده 
است و اين يك فرصت به شمار مي رود. ظريف همچنين با 
اشاره به پيگيري وزارت امور خارجه در گرفتن محكوميت 
امريكا از گزارش��گر ويژه سازمان ملل در مورد قتل هاي 
فراقانوني گف��ت: محل پيگيري حقوقي ترور ش��هيد 
سليماني و همراهان ايشان محاكم قضايي ايران و عراق 
است. وي با اشاره به بيانيه شوراي عالي قضايي عراق مبني 
بر صدور حكم بازداشت »دونالد ترامپ« رييس جمهور 
امريكا به دليل جنايت ترور فرماندهان شهيد مقاومت 
گفت: اين حكم با پيگيري زيادي كه توسط وزارت امور 

خارجه و ساير نهادها صورت گرفت صادر شده است.

به جايي رسيده ايم كه
به برجام نياز نداريم

فرمانده كل سپاه گفت: ما به جايي رسيده ايم كه از برجام 
بي نياز شده ايم؛ چه امريكا به برجام برگردد چه بر نگردد. 
سرلشكر حسين سالمي در مراسم گراميداشت آيت اهلل 
مصباح يزدي كه صب��ح امروز در مجموعه فرهنگي ۱۳ 
آبان برگزار شد، اظهار كرد: عالمه مصباح با آبروي خود با 
خدا معامله كرد. او شخصيتش در ميدان نبرد با دشمن 
شهيد شد. او همه آبرو و حيثيت خود را در دفاع از واليت به 
ميدان آورد و شخصيت او شهيد شد. وي افزود: در رحلت 
عالمان بزرگ تولدي رخ مي دهد زيرا آنها هيچگاه تمام 
نمي شود و هميشه جاري هستند آنها در انديشه كساني 
كه تربيت كرده اند جاري هستند و تكثير شده هستند و 
امتداد مي يابند، عالمه مصباح در روح، وجود، قلب و ميدان 
شاگردانش تكثير شده بود، پس چنين شخصيتي هرگز 
نمي ميرد. سالمي با بيان اينكه آيت اهلل مصباح سرزنش ها 
و تهمت را در دفاع از واليت فقيه مي شنيد و صبر مي كرد، 
گفت: عالمه مصباح مي دانس��ت از چه موضوع مهمي 
دفاع مي كند و جسارت و تهمت هاي ديگران او را از مسير 
عدالت جدا نمي كرد. او به خوبي مي دانس��ت كه بعد از 
سال ها حكومت الهي تشكيل شده و ولي امر مسلمين 
جهان در مقابل مستكبران جهان كه به تمامي تجهيزات 
و فنون نوين مجهز هستند ايستاده است، ما براي اولين بار 
حكومت تشكيل داده ايم و اين عرصه، ميدان بزرگي براي 
آزمايش همه آنهايي كه به اسالم معتقدند ايجاد شده تا 
ميزان بصيرت و بينش آنها در برابر امواج وسوسه دشمن 
سنجيده شود. فرمانده كل سپاه پاس��داران با اشاره به 
شكس��ت ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
گفت: رييس جمهور امريكا فردي افس��رده و شكست 
خورده است. كسي كه امريكا را به زمين زد، امروز ديگر 
معمار فشار حداكثري و فش��ار حداكثري هر دو در هم 
شكست اند. س��المي تاكيد كرد: تمام تمركز دشمن بر 
رهبري ماست و مي بينيد كه چگونه بر كلمات و بيانات 
او حتي در خصوص واكسن تمركز كرده اند و مي خواهند 
مانع خط روشن و كالم نوراني او در هدايت بشر شوند. وي 
گفت: اسراييل از درون پوسيده شده و وضعيت امريكا را 
هم مي بينيد، اما ما به جايي رسيده ايم كه از برجام بي نياز 
شده ايم؛ چه امريكا به برجام برگردد يا بر نگردد، آنها هرچه 
توطئه انديشيدند به خودشان برگشت و امروز رسواي 

جهان هستند و اين مسير ادامه دارد.

وضعيت آلودگي هوا 
نگران كننده است

دبير شوراي نگهبان گفت: وضعيت آلودگي هوا در تهران 
و برخي كالن شهرها وضعيت نگران كننده اي است و 
ان شاءاهلل با جديت و تدابير مسووالن امر و با همكاري 
مردم، اين مساله حل شود. آيت اهلل احمد جنتي دبير 
شوراي نگهبان در جلسه اين شورا با عرض تسليت به 
مناسبت ايام فاطميه و شهادت حضرت زهرا سالم اهلل 
عليها گفت: ظلم به حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها 
آن بانوي يگانه دو عالم، پايه ظلم هاي بعدي در تاريخ 
اسالم شد و لعنت ابدي خداوند بر ظالمين و حاميان آنها 
كه موجب چنين اتفاقات دردناكي در تاريخ اسالم شدند. 
جنتي در ادامه با اش��اره به درگذش��ت مصباح يزدي، 
خاطرنش��ان كرد: فقدان مرحوم آيت اهلل مصباح براي 
حوزه هاي علميه و ساحت علم و دانش ضايعه بزرگي 
است؛ ايشان علمًا و عماًل عنصري ارزشمند و متعبد، با 
اخالقي وارسته بود. وي افزود: موسسه امام خميني)ره( 
كه به همت مرحوم آيت اهلل مصباح يزدي تأسيس شد، 
كمك زيادي به توس��عه و تعميق معارف ناب ش��يعه 
و اهل بيت عليم الس��الم داش��ته و در اين موسسه 
ش��اگردان فاضل و متدين بسياري تحت مديريت 
آيت اهلل مصباح يزدي تربيت شده اند كه اميدواريم 
اين مس��ير درس��ت همچنان ادامه پيدا كند. دبير 
شوراي نگهبان به موضوع كرونا و كاهش آمار مرگ و 
مير ناشي از آن در كشور اشاره و تأكيد كرد: در دنيا به 
ويژه انگليس و امريكا وضعيت شيوع و مرگ و ميرهاي 

ناشي از آن رو به افزايش است.

 پاسخ سازمان برنامه 
به نامه احمد توكلي

مفتخر به ميزباني جنابعالي بوديم. پ��س از حدود يك 
ساعت بحث كارشناسي، تصور بر اين بود كه جنابعالي 
مجاب ش��ده ايد، چراكه فرموديد همكاران محترم تان 
بايد قانع ش��وند و مقرر خواهيد نمود تا در نشست هاي 
كارشناسي آتي حاضر ش��وند تا توضيحات الزم به آنان 
داده شود. اما متاس��فانه تاكنون علي رغم پيگيري هاي 
مكرر اين سازمان نه تنها اين اتفاق صورت نگرفته، بلكه 
دامنه كلي گويي ها به رسانه ها نيز كشيده شده است. از اين 
رو بيم آن مي رود كه يك ظرفيت بسيار خوب  و تاريخي 
در استفاده از مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات 
بخش عمومي توسط جنابعالي به حاش��يه رانده شود. 
سادسا: اشاره فرموده ايد كه جلوي اصالح دستورالعمل 
ماده 27 قانون الحاق )2( را گرفته ايد. بند »الف« قانون ياد 
شده مي گويد، »شوراي اقتصاد قالب قراردادها و شرايط 
واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد 
و نيمه تمام و تكميل ش��ده و آماده بهره برداري با تعيين 
نحوه تامين مالي، با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت 
خدمات« را تصويب نمايد. اين پرسش از جنابعالي مطرح 
است كه اگر قالب قراردادها، شرايط واگذاري، نحوه تامين 
مالي، چگونگي رعايت استانداردها و كيفيت ارائه خدمات 
با صدور دستورالعملي واحد توسط شوراي اقتصاد )طبق 
حكم قانون( معين نشود، چگونه مي توان از استقرار يك 
رويه اس��تاندارد و واحد در كشور مطمئن شد و چگونه 
نظارت بر اجراي دقيق قانون توسط دولت و دستگاه هاي 
نظارتي ممكن خواهد شد؟ اصالح دستورالعمل ماده 27 
پس از سال ها تجربه در اجراي تبصره ۱9 براي تغيير رويه 
»واگذاري طرح ها« به »استفاده از توان بخش خصوصي 
در ارائه خدمات بخش عمومي با حفظ مالكيت دولت« و 
نظارت بر عملكرد بخش خصوصي در كيفيت ارائه خدمات 
پيشنهاد و حتي در كميته فني شورا تاييد شده است. اعتقاد 
شما بر اين است كه اين اصالحيه با مكاتبه جنابعالي متوقف 
گرديده است؛ پس چه خوب است با شفافيت به پيشگاه 
ملت ايران پاسخگو باشيد در شرايط تحريم ظالمانه، چه 
توجيهي براي ادعاي خود براي متوقف كردن استفاده از 
ظرفيت داخلي و سرمايه گذاري بخش خصوصي داريد؟ 
همچنين همان طوري كه مطلع هستيد جنابعالي در سال 
گذشته با ارسال نامه به ديوان عدالت اداري، درخواست 
ابطال دستورالعمل ياد ش��ده را داشتيد كه مورد تاييد 
قرار نگرفت. توصيه برادرانه ام به شما كه انساني مومن و 
متعهد هستيد، آن است كه واقف باشيد مسئوليت توقف 
اين سياست كالن كشور يعني- استفاده از توان بخش 
خصوصي و مردمي كرن اقتصاد- به دوش آناني اس��ت 
كه بدون داشتن اطالع از جزئيات، با بيان كليات سعي در 

اجراي منويات خود دارند.
مركزاطالعرساني،روابطعموميواموربينالملل

پنهان كردن  آلودگي ها زير فرش
در مرحله بعد به تعداد زياد خودرو ها و مش��كل سيستم 
حمل و نقل عمومي اشاره شد و بعد تئوري هايي درخصوص 
مشكالت موتورخانه ها طرح شد. تئوري بعد متوجه منطقه 
22 تهران بود و در كل دامنه وس��يعي از اين موارد رديف 
شدند بدون اينكه پشت اين رويكردها، روند منطقي خاصي 
و تحليل معقولي وجود داشته باشد. در واقع هرگز جواب 
روش��ن و درخوري به ابهامات داده نش��د. در انگلستان و 
اساسا كشورهاي توسعه يافته، وقتي ادعاهايي درخصوص 
موضوعاتي كه به نوعي به سالمت يا معيشت عمومي ارتباط 
دارد، مطرح مي شود، بالفاصله كميته اي حقيقت ياب با 
حضور افراد مرجع، متخصص و كارشناس شكل مي گيرد 
كه اين افراد اقدام به ارايه گزارش هاي مستقلي درخصوص 
مشكالت عمومي مي كنند. يك چنين ضرورت هايي در 
اقتصاد ايران هرگز به  طور جدي مورد توجه قرار نمي گيرد 
و هرگز ب��ه عطش جامعه براي پاس��خگويي به ابهامات 
توجهي نمي شود. پرسش كليدي آن است كه آيا در اقتصاد 
ايران اتفاقاتي كه از نوع حوادثي چون كمبود برق و مساله 
آلودگي ها و سوخت مازوت رخ نمي دهد؟ در اقتصاد هم 
يك چنين حوادثي به ك��رات رخ مي دهد، اما چون روند 
بروز مش��كالت در اقتصاد تدريجي است و ممكن است 
مستقيما با جان مردم س��ر و كار نداشته باشد، )هر چند 
به صورت تدريجي با مسائل حياتي اجتماعي در ارتباط 
است( چندان به آن توجه نمي شود. يكي از موارد كه من 
اسم آنها را زير فرش كردن مشكالت مي گذارم، عدم توجه 
به تاثيرات بنيادين تحريم ها در اقتصاد ايران اس��ت. اين 
فقدان توجه باعث شده تا اقتصاد ايران به مرور با انباشت 
مشكالت روبه رو شود، به گونه اي كه زخم هاي ناسور تاثير 
بسيار منفي در اقتصاد ايران گذاشته شود. نمونه عيني اين 
نوع مشكالت در حوزه كالن پولي، كسري بودجه، توسعه 
پايه پولي، عدم رشد اقتصادي به دليل تحريم ها و... است 
كه روي هم تلنبار شده يا به عبارت ديگر زير فرش كتمان 
شده است. آيا اين موارد، روشن نبوده است؟ چرا بررسي 
تحليلي رويكرد كارشناسان اقتصادي دلسوز نشان مي دهد 
كه به طور مستمر تحليلگران به اين خطرات اشاره كرده اند 
و درخصوص آن تذكار داده اند. اما هرگز جواب روشني از 
سوي مسووالن و تصميم سازان به آنها داده نشده است. 
همان طور كه مسووالن تصور مي كردند كتمان موضوعاتي 
چ��ون آلودگي هواي ته��ران و عدم س��رمايه گذاري در 
زيرساخت هاي صنعت برق و... ممكن است مشكل را حل 
كند در حوزه هاي كالن اقتصادي هم تصميم سازان تصور 
مي كنند، انكار مشكالت تحريمي و ارتباطي و... مي تواند 
آنها را حل كند. اما واقعيت نشان مي دهد كه انكار مشكالت 
هرگز باعث حل مشكالت نخواهد شد، همان طور كه هواي 
تهران با فرافكني و تحليل هاي اشتباه بهبود پيدا نمي كند. 
مسووالن بايد بدانند همان طور كه جارو كردن زباله هاي 
خانه به زير فرش و پنهان كردن آنها باعث پاكيزگي محل 
زندگي افراد نمي ش��ود، بدون رويكرد واقع بينانه و درك 
شرايط عيني نمي توانند مشكالت اقتصادي، مديريتي و 
معيشتي مردم را حل كنند. حل مشكالتي مثل كاهش 
شكاف طبقاتي، مقابله با فقر مطلق، بيكاري و... نيازمند 
سرمايه گذاري هاي پايدار، جذب سرمايه و فناوري هاي 
به روز و اساسا حل مشكل تحريم ها است. خاموشي هاي 
تهران شايد نخستين نشانه از مشكالت زيربنايي باشد كه 
اقتصاد ايران طي س��ال هاي تحريم به آنها دچار شده اند. 
نش��انه هايي كه قبال فعاالن اقتصادي و صاحبان توليد 
نسبت به بروز و ظهور آنها هشدار داده اند، اما هرگز توجهي 

به آنها نشده است.

اقتصاد ايران در حالي سال 99 را به پايان مي رساند كه يكي 
از عجيب ترين تجربيات خود در تمام س��ال هاي گذشته 
را به ثبت رس��انده و اين موضوع در كنار شرايط واقعي در 
آمارها نيز خود را نش��ان داده است. سال99 در حالي آغاز 
شد كه ايران تجربه حدودا دو سال تحريم هاي يك جانبه 
امريكا را پشت سر گذاشته بود و آنچه دولت ترامپ از آن به 
فشار حداكثري ياد مي كرد، دست دولت را در بسياري از 
برنامه هاي اقتصادي بسته بود و از اين رو ايران در دو سال 
رشد اقتصادي منفي قابل توجهي را تجربه كرده بود. در كنار 
آن از اسفند سال قبل، رسما كرونا به ايران رسيد و دولت 
مجبور شد براي كاهش سرعت شيوع بيماري، اقداماتي را 
به منظور محدود و ممنوع كردن بخشي از مشاغل اجرايي 
كند. اين برنامه هاي نخستين بار در اسفند ماه كليد خورد 
و تا پايان فروردين ادامه پيدا كرد و س��پس در دوره هاي 
بعدي تكرار ش��د تا جايي كه دولت در ابتداي آذر امسال، 
دور ديگر از تعطيالت سراسري را در دستور كار قرار داد. 
در چنين شرايطي بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته دنيا 
اعالم كردند كه تحت تاثير محدوديت هاي كرونايي، رشد 
اقتصادي منفي را تجربه خواهند كرد و در آمارهاي ارايه 
شده نيز مشخص شد جز چين، بقيه كشورهاي توسعه 
يافته رشدي منفي داشته اند و به دنبال انتشار اين آمارها، 
به نظر مي رسيد كه اقتصاد ايران با تركيب تحريم و كرونا، 
رش��د منفي جدي تري را تجربه كند اما آنچه كه پس از 
گذشت شش ماه مشخص شد، نشان از حركتي عكس اين 
اتفاق داشت.  بانك مركزي در بررسي عملكرد اقتصادي 
شش ماهه نخست امسال اعالم كرد كه نرخ رشد اقتصادي 
چه با نفت و چه بدون نفت مثبت شده است. هرچند نرخ 
رشد حدودا يك درصدي براي اقتصادي كه براي دوراني 
طوالني رشد اقتصادي منفي داشته چندان عدد بزرگي به 
شمار نمي رود اما صرف رشد مثبت در سال كرونا، اتفاقي 
قابل توجه بوده است. در كنار رشد اقتصادي مثبت، يكي 
ديگر از آمارهايي كه در سال جاري عجيب بود، نرخ بيكاري 
بود. ايران در طول سال هاي گذشته همواره با معضل باال 
بودن نرخ بيكاري مواجه بوده و در بسياري از سال ها اين 
نرخ دو رقمي بوده است. در چنين فضايي، به نظر مي رسيد 
با توجه به محدوديت هاي كرونايي و ممنوع شدن فعاليت 
بسياري از اصناف، ميزان بيكاري افزايش پيدا كند اما در 
كمال شگفتي، گزارش مركز آمار در چند فصل نشان داد 
كه نرخ بيكاري در ايران در سال 99، تك رقمي شده است. 
موضوعي كه باز هم بر خالف مسيري بود كه در ماه هاي 

گذشته در بسياري از اقتصادهاي جهان رخ داده است.

    كاهش دوباره بيكاري
در بهار امس��ال، مركز آمار اعالم كرد كه پ��س از دوراني 
طوالني، نرخ بيكاري تك رقمي ش��ده است. اين روند در 
ماه هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد و در آخرين گزارش اين مركز 
نيز همين اتفاق ديده شد. مطابق آخرين آمار مركز آمار ايران 
از پاييز99, بررسي نرخ بيكاري افراد ۱5 ساله و بيشتر نشان 
مي دهد كه 9,4رصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، بيكار 
بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است 
كه اين شاخص، نسبت به فصل مش��ابه در سال 98، ۱,2 
درصد كاهش يافته است. مطابق آمار مركز آمار از پاييز99 
جمعيت شاغلين ۱5 ساله و بيشتر در اين فصل 2۳ميليون و 
4۱۳ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل بيش از 
يك ميليون و سي وسه هزار نفر كاهش داشته است. بررسي 
اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در 
پاييز ۱۳99بخش خدمات با 49,0 درصد بيشترين سهم 
اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه هاي بعدي 
بخش هاي صنعت با ۳4,۳ درصد و كشاورزي با ۱6,7 درصد 
قرار دارند. اين درحالي است كه مطابق آخرين آمار مركز 
آمار از نيروي كار در بهار 99, جمعيت شاغلين ۱5ساله و 
بيشتر در اين فصل 22ميليون و 96۳هزار نفر بوده كه نسبت 
به فصل مشابه سال قبل تقريباً يك ميليون و پانصد هزار نفر 
كاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده 

اقتصادي نشان مي دهد كه دربهار 99، بخش خدمات با 
49,7درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ۳۱,8 درصد و 
كشاورزي با۱8,6 درصد قرار دارند. همچنين مطابق آمار 
ارايه شده مركز آمار در تابس��تان 99, جمعيت شاغلين 
۱5ساله و بيشتر در اين فصل 2۳ ميليون و 542 هزار نفر 
بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريباً يك ميليون 
و 2۱0 هزار نفر كاهش داش��ته است. هرچند اين گزارش 
نش��ان دهنده جنبه اي مثبت از اشتغال در ايران است اما 
گزارشي كه مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرده نشان 
از آن دارد كه شرايط به اين سادگي نيست و بخشي از دليل 
كاهش اين بيكاري، كاهش تعداد افرادي است كه در بازار 
كار قرار دارند و يعني بخشي از جمعيت بيكار، اساسا از پيدا 
كردن كار نااميد شده و از بازار كار خارج شده اند. بررسي هاي 
مركز پژوهش ها نش��ان مي دهد، طي دوره پاييز ۱۳9۳ 
تا پاييز ۱۳98 حدود 85 درصد جمعيت اضافه ش��ده به 
جمعيت فعال، شاغل شده اند و به طور متوسط در هر فصل 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 62۱ هزار نفر به جمعيت 
شاغل اضافه شده است. اضافه شدن حدود ۳ ميليون نفر طي 
پنج سال به جمعيت شاغل كشور رخداد بسيار مهمي است.

هرچند حتي بدون شيوع ويروس كرونا نيز با روندهاي 
ش��كل گرفت��ه در س��ال هاي ۱۳97 و ۱۳98 به نظر 
مي رس��يد روند اش��تغالزايي اقتصاد به زودي متوقف 
خواهد شد، با اين حال بحران كرونا سبب شد جمعيت 

شاغل در بهار و تابستان ۱۳99 به ترتيب حدود ۱500 و 
۱209 هزار نفر، نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش 
يابد. ضمن اينكه ساختار بازار كار كشور باعث شده تا اثر 

شيوع اين بيماري بر بازار كار تشديد شود.
نتايج مطالعات نشان مي دهدبنگاه هاي كوچك، مشاغل 
غيررسمي، بخش خدمات در معرض آسيب هاي شديدتر 
ناشي از شوك كرونا در كوتاه مدت هستند. اين درحالي 
است كه اش��تغال ايجاد ش��ده طي س��ال هاي اخير نه 
توسط بخش دولتي يا شركتي و كارخانه اي، بلكه عمدتًا 
توس��ط بخش غيرش��ركتي و با تمركز بر خدماتي مانند 
خرده فروش��ي و عمده فروش��ي تعميرات، حمل و نقل، 
واسطه گري، خدمات مواد غذايي و... ايجاد شده است. در 
تابستان ۱۳99 نسبت به تابستان ۱۳98، جمعيت بيكار 
4۱7 هزار نفر كاهش داشته كه موجب كاهش نرخ بيكاري 
به 9,5 درصد شده است. البته با توجه به افزايش بي سابقه 
جمعيت غيرفعال در سه فصل اخير، كاهش نرخ بيكاري 
عالمت مثبتي تلقي نمي شود. 2,۳ درصد از بيكاران و 8,9 
درصد از جمعيت شاغل تابستان ۱۳98 در تابستان ۱۳99 
به جمعيت غيرفعال اضافه شده اند. خبرگزاري تسنيم در 
تحليل اين شرايط نوشته: از آنجايي كه سهم شاغلين كاركن 
مستقل در ايران باالست تأثير اين بحران در افزايش جمعيت 
غيرفعال و كاهش نرخ مشاركت نمايان شده است. نتايج 
محاسبات نشان مي دهد در صورتي كه افراد دلسرد شده 
)شاغل و بيكار ۱۳98 كه در بهار۱۳99 غيرفعال شده اند( 
همچنان در ب��ازار كار باقي مي ماندند نرخ بيكاري در بهار 
۱۳99 به جاي 9,8 درصد اعالم شده توسط مركز آمار ايران 
به 24 درصد مي رسيد.از آنجايي كه در حال حاضر نيز نرخ 
بيكاري در پاييز 99 به حدود 9,4 درصد رسيده است؛ تفاوت 
چنداني با نرخ بيكاري در بهار 99 ندارد. به عبارتي با استناد 
به اين تحليل مركز پژوهش هاي مجلس مي توان گفت, اگر 
جمعيت غيرفعال در پاييز 99 در بازار كارباقي مي ماندند و از 
كار دلسرد نمي شدند, نرخ بيكاري كه مركز آمار 9,4 درصد 
اعالم كرده است نزديك به 24 درصد مي شد. هرچند اين 
تحليل و جمع بندي نظري قطعي به ش��مار نمي آيد و 
بايد گزارش تصميم گيران دولتي و نمايندگان مركز آمار 
مشخص شود اما اگر بنا بر اين باشد كه بخشي از جمعيت 
بيكار را جزو گروهي قرار دهيم كه از پيدا كردن كار نااميد 
شده از بازار كار خارج شده اند، نمي توان به اين آمار تك 
رقمي اس��تناد كرد و احتم��اال كار در فصل هاي بعدي 

پيچيده تر خواهد شد.

نرخ تك رقمي بيكاري مثبت نيست؟

حسن روحاني : قيمت فعلي دالر در نيما و بازار واقعي نيست

جمعيتغيرشاغلنااميدشدهاند

دالر 15هزارتوماني با آزادي منابع
رييس جمهور گف��ت: تأكيد مي كنم كه م��ردم بدانند 
و امروز ه��م در دولت اين موضوع بحث ش��د كه غير از 
كوواكس و واكس��ن هايي كه در دسترس است و وزارت 
بهداشت تأييد مي كند با تأكيد بانك مركزي مشكلي براي 
تأمين و پرداخت ارز نداريم و تالش ها صورت مي گيرد تا 
واكسيناسيون سراسري طبق زمانبندي مشخص انجام 
شود. حجت االسالم المسلمين حسن روحاني در جلسه 
هي��ات دولت با تأكيد بر اينكه كمك خداوند و همكاري 
مردم م��ا را در مقابل فش��ارها و در برابر وي��روس كرونا 
موفق خواهد كرد، گفت: با تالش هايي كه صورت گرفت 
مشكالتي كه در ماه هاي اخير به خاطر كرونا به خصوص 
در آذرماه ايجاد شده بود در دي فرونشست كه اين مساله 
با همكاري و هماهنگي مردم و فداكاري كادر درمان بود. 
من تأكيد مي كنم مردم بدانند كه امروز هم در دولت اين 
موضوع بحث شد كه غير از كوواكس و واكسن هايي كه 
در دسترس است و وزارت بهداشت تأييد مي كند با تأكيد 
بانك مركزي مشكلي براي تأمين و پرداخت ارز نداريم و 
همه تالش ها صورت مي گيرد تا واكسيناسيون سراسري 
طبق زمانبندي مشخص انجام شود. وي در ادامه اظهار 
كرد: رسانه هاي خارج از كشور و برخي در داخل، به جاي 
آنكه بگويند امريكا چه ظلمي به ملت ايران روا داش��ته 
به دنبال ناديده انگاري همه ظلم ها و فش��ارهاي امريكا 
هستند، گويي امريكا عليه ملت ايران هيچ ظلمي انجام 
نداده و اين مديران كشور بوده اند كه يك مرتبه ضعيف 
شده اند. وي افزود: آنها كه براي مديريت و تحريم درصد 
تعيين مي كنند با معياري كه مي گوي��م جواب خود را 
خواهند گرفت. معيار اين است كه سال 95 و 99 را كنار 
هم قرار دهيم و مقايس��ه كنيم. همان مديران سال 95 
در حال اداره كش��ور در سال 99 با همان قدرت و روحيه 
و توانمندي و تجربه بيشتر هستند. پس فرق بين 95 و 
99 هر چه كه هست به خاطر جنايت امريكا و مربوط به 

تروريسم اقتصادي، تحريم و فشارهاي نارواست.
روحاني گفت: دولت آينده امريكا با هر سياستي مي داند 
كه سياست فش��ار حداكثري عليه ملت ايران شكست 
خورده و ادامه آن راه امكان پذير نيست و حتي اگر ترامپ 
هم پيروز مي شد با اينكه چيزي از سياست نمي فهمد او هم 
مي فهميد كه اين سياست غلط بوده است. رييس جمهور 
اضافه كرد: البته امريكايي ها در اين سياست خود ناموفق 
بودند اما به هر حال رنج فراواني براي ملت ما ايجاد كردند. 
هر چند زانوان ملت ما خم نش��د و در مقابل اين فش��ار 
ايستادند اما باز هم فشار زيادي وارد شد. جالب اينجاست 
كه عده اي هر مشكلي ايجاد مي شود نمي گويند امريكا 
بلكه مي گويند چرا دولت اين كار را كرد يا آن كار را نكرد. 
اين دولت همان دولت اس��ت و آنچه تفاوت ايجاد كرده 
تحريم ظالمانه عليه يك ملت بزرگ بوده اس��ت. وي در 
ادامه تاكيد كرد: امروز كامال مطمئنيم پايان مقاومت و 
ايس��تادگي مردم نمايان خواهد شد و در ماه هاي آينده 
نتيجه اين صبر را مي بينيم. روحاني افزود: آنچه ما را به اين 
نتيجه رسانده هم صبر مردم، هم درايت رهبري، هم تالش 
دولت و هم همكاري قواي ديگر بوده اس��ت. در مخيله 

امريكايي ها اين بود كه س��ه ماه بعد از آغاز فشارها ديگر 
دولت جمهوري اسالمي نيست و نمي فهميدند كه سه 
سال بعد هم اين ملت مقاوم ايستاد و آنها سرنگون شدند 

و پايان غم انگيزي براي زندگي سياسي خود رقم زدند.
رييس جمهور با اشاره به 26 دي س��الروز فرار شاه از 
كش��ور خاطرنش��ان كرد: فرار آن مزدور نمادي براي 
رسوايي و پايان اس��تبداد و استعمار خارجي در ايران 
بود و امروز هم با پديده كم نظيري از سقوط يك مورد 
مشابه ديگر در امريكا مواجهيم. البته در امريكا بحث 

پايان يك دولت و آغاز يك دولت جديد نيست. در آنجا 
امروز سقوطي را همراه با س��رافكندگي و رسوايي از 
سوي كاخ سفيد مي بينيم. وي اضافه كرد: اين نشانه 
اين اس��ت كه در دنيا قلدرمآبي، نژادپرس��تي و زيرپا 
گذاش��تن قانون پايان خوبي نخواهد داشت. در طول 
اين سه سال گذشته مردم خوب و صبور ما در برابر اين 
تروريست تاريخي مقاومت كردند. آنها مي خواستند 
سه ماهه نظام را سرنگون كنند ولي خودشان سرنگون 
شدند. ما شاهد شكست يك سياست هستيم. يعني 

سياست فشار حداكثري نسبت به يك ملت بزرگ و 
تروريسم اقتصادي كه مي خواستند با آن زندگي مردم 

را به هم بريزند.
نكته ديگري كه مي خواهم تاكيد كنم ارزش پول ملي 
اس��ت. ارزش پول ملي براي ما خيلي مهم است، يكي 
از مسائل بسيار مهم در اليحه بودجه ۱400 اين بوده 
كه ارزش پول مل��ي را باال برديم يعني در حالي كه در 
كشور مثال قيمت دالر حدود 2۳ هزار تومان، 24 هزار 
تومان، همين حدود يا كمي باالت��ر در همين حدود 
بوده، قيمت دالر را براي س��ال آين��ده حدود ۱2 هزار 
تومان، ۱۱هزار و 500 تومان ديديم. دولت افق آينده 
را اين چنين ديده و روشن ديده است اگر هم اين دالر 
كمي بيشتر باشد درآمد دولت باال مي رود ولي برعكس 
اگر شما قيمت دالر را باال نگه داريد و باال در نظر بگيريد 
س��ال آينده قيمت دالر پايين بيايد، اينكه تصميم ما 
اين اس��ت كه قيمت دالر را پايين بياوريم و متوازن و 
متعادل كنيم چون مشكلي كه امسال داشتيم اين بود 
كه بانك مركزي ما منابعي كه داش��ت در دسترسش 
نبود. اين روزها راجع به يك كشوري زياد شنيديد به 
مناسبت هايي كه 7 ميليارد دالر ما در بانك كشوري 
حبس است و روي آن را قفل كردند. اگر همين منابع 
فردا صب��ح در اختيار بانك مركزي م��ا قرار بگيرد، نه 
درآمد جديد نه نفت جديد، همين منابع اگر آزاد شود 
قيمت دالر از 24 ي��ا 25 هزار تومان به حدود ۱6 هزار 
تومان، ۱5 هزار تومان پايين مي آيد. اگر منابع در اختيار 
ما قرار بگيرد اين قيمت واقعي نيست. مردم ما بدانند اين 
قيمتي كه امروز در نيما هست واقعي نيست، در بازار 
هست واقعي نيست، منتها بانك مركزي ما براي اينكه 
اعمال سياست كند مقداري دست او بسته است، در بازار 
آزاد دست ما باز است هر مقدار اسكناس الزم باشد وارد 
بازار مي كنيم دست ما باز است اما در مواردي كه حواله 
است مقداري دست ما بسته است و البته امروز نسبت 
به دو هفته پيش بازتر است، شرايط ما امروز بهتر است، 
قطعا آينده هم بهتر مي شود، من ترديد ندارم شرايط 
ما بهتر مي شود. بنابراين از نمايندگان محترم مجلس 
خواهش مي كنم كه باز همكاري و هماهنگي را با هم 
انجام دهيم و يك نكته ديگر دارم كه مي خواهم روي 
آن تاكيد كنم و آن در اليحه بودجه است. قانونگذاري 
در اليحه بودجه نبايد انجام بگيرد، خود شوراي محترم 
نگهبان در اين زمينه بسيار حساس است. آن سال هايي 
كه در مجلس بوديم، قانونگذاري در بودجه راحت است. 
شما نماينده يك پيشنهاد مي دهيد يك راي مي گيرد 
قانوني كه بايد اليحه ش��ود در دولت بحث شود، برود 
ش��ور اول، برود شور دوم، بحث ش��ود بعد يك دفعه با 
يك راي با يك قيام و قعود قانون مي شود، يك بندي، 
يك تبص��ره اي را اضافه مي كنند آن هم مخصوصا در 
ساعات آخر و آن وقت ها هم كه ما سه شيفته در بودجه 
كار مي كرديم، شب و ساعت آخر شب يك نفر نماينده 
يك پيش��نهاد مي داد و آن پيشنهاد تصويب مي شد و 

قانون مي شد.

رييس دفتر رييس جمهور از دستور روحاني به وزارت 
اطالعات و كشور براي برخورد با ماينرهايي كه به صورت 

غيرقانوني بيت كوين استخراج مي كنند خبر داد.
رييس دفتر رييس جمهوري در پاس��خ به اين پرسش 
كه آيا قطعي برق تهران به دليل استخراج بيت كوين 
است، گفت: اينكه گفته شود دولت، بيت كوين استخراج 
مي كند يك جفاس��ت! دولت كه اصاًل وارد اين مسائل 
نمي شود اما اينكه در يك ساله گذشته با فشارهايي كه 
بود و دستگاه  ماينر بيت  كوين به صورت قاچاق وارد كشور 
ش��ده بود و ورودش به دليل كوچك بودنش خيلي كار 
سختي نبوده، فشاري بر دولت آمد كه به نوعي استفاده 
از آن را ضابطه من��د كنند و دوبار در كميس��يون هاي 
دولت مطرح شد كه بايد از وزارت صمت اجازه بگيرند 
و وزارت نيرو هم تاييد كند كه چگونه از ماينر استفاده 
كنند. بنابراين در يك حدي اج��ازه دادند و در آن حد 
مشخص است كه اين ماينرها در كجاست و مي توان با 
آنها ارتباط برقرار كرد كه در چه روزها و ماه هايي از آن 
استفاده نشود. واعظي يادآور شد: البته امروز يك ادعاي 
ديگر هم در دولت مطرح شد كه كساني در مرغداري ها 
و مناطق مختلف دارند از ماينرها استفاده مي كنند كه 
رييس جمهوري دستور داد با جديت اين موضوع توسط 
وزارت اطالعات و كشور پيگيري شود و محكم با آنان 
برخورد شود كه از انرژي اي كه بايد براي گرماي مردم 
استفاده شود چنين بهره برداري انجام مي شود. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه موضع دولت در برابر ادعاي پمپئو 
در زمينه حضور القاعده در ايران چيست، گفت: در ارتباط 
با موضوع ادعاي آقاي پمپئو گفته ام كه روزهاي پاياني 
دولت آنان است و با اين فضاحتي كه در كشورشان ايجاد 
كردند حتي روزهاي پاياني عمر سياسي آنان است. بر 
اين اساس طبيعي است كه در روزهاي باقيمانده به هر 
حربه اي متوسل شوند. اين سخنان نه اثري در منطقه 
مي گذارد و نه در دنيا و نه خريداري دارد. ما اصاًل نگران 
اين مساله نيستيم و وزارت خارجه هم با اين موضوع يك 
برخورد مناسب خواهد كرد. واعظي در پاسخ به پرسشي 
درباره پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي تاكيد كرد: 
سفر معاون وزير خارجه كره جنوبي به ايران سفري بود 
كه از قبل با فشارهاي متعددي كه هم وزارت خارجه ما 

و هم بانك مركزي مان روي كره جنوبي آورده بودند، از 
ماه قبل طراحي شده بود. دوستان ما در وزارت خارجه 
و بانك مركزي خيلي محكم با اين مساله برخورد كردند 
و آنان خودشان قول دادند كه بروند و پيگيري كنند تا 
پول ها آزاد شود. رييس دفتر رييس جمهوري تصريح 
كرد: ضمن اينكه ما مقدمات كارهاي حقوقي الزم را در 
اين زمينه طراحي كرده ايم و با توجه به مذاكرات انجام 
شده، اميدواريم كه در ماه آينده توفيقاتي حاصل شود. 
نه فقط راجع به پول هاي كره جنوبي بلكه پول هاي ما 
در جاهاي ديگر كه به دليل فش��ار امريكا مسدود شده 
و اميدواريم در ماه هاي آينده آزاد ش��ود. وي همچنين 
در پاسخ به اين پرسش كه مقامات كره جنوبي از ايران 
خواسته اند در عوض طلب خود از اين كشور آمبوالنس 
بخرد، اظهار كرد: اينكه ما در عوض پولي كه ما آنجا داريم 
و در برابر عصبانيتي كه ما براي نگه داشتن سه ساله اين 
پول داريم، به هيچ وجه خريدار چنين پيش��نهادي از 
آنان نبوديم، خودشان هم فهميدند كه نه ايران محتاج 
چنين چيزي است و نه اينكه ما با همه جنگ اقتصادي 
و فشارهايي كه تجربه كرديم، سه سال اين كشور را اداره 
كرديم. پس محتاج چند آمبوالنس نيستيم بلكه پولي 
را مي خواهيم كه در آنجا مانده و بايد آزاد شود. واعظي 
در پاس��خ به پرسش��ي درباره اقدامات دولت در زمينه 
رانت 62 ميليارد توماني گفت: در جلسه ستاد اقتصادي 
دولت آقاي رزم حسيني پيشنهاد خود را آوردند و قرار 
ش��د وزارت صمت طرح خود را ب��ه مجلس كه در اين 
زمينه كارهايي را دنبال مي كند بدهد و در مجموع به 
يك نتيجه برسيم. براي ما مهم است كه قيمت فوالد 
براي مصرف كنندگان واقعي و منطقي ش��ود. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه ايراداتي كه اقتصاددانان دولت 
به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس گرفته اند چيست و 
چرا مجلس معتقد است بودجه ۱400 كشور را به سمت 
فروپاشي مي برد، تصريح كرد: اين حرف كه اين بودجه ما 
را به سمت فروپاشي مي برد حرف دقيقي نيست. بودجه 
را نبايد سياسي كنيم يا بهانه اي سازيم براي انتخابات 
۱400، بودجه نبايد به صورت تبليغاتي پرداخته شود. 
متاسفانه االن اينگونه شده و انواع و اقسام افراد در مجلس 

درباره بودجه صحبت مي كنند.

واعظي:دولتبيتكويناستخراجنميكند
حياط دولت



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
آمارها نشان مي دهد كه در 7 ماه اول سال 99 روزانه 2880 
ميليارد تومان سپرده و 2240 ميليارد تومان تسهيالت به 
مانده سپرده ها و تسهيالت بانك ها اضافه شده است. اين 
رقم بزرگ خلق پول و نقدينگي، عمال اثرات تورمي خواهد 
داشت و رش��د باالي 40 درصدي سپرده ها و تسهيالت 
مي تواند رشد باالي نقدينگي و تورم را به همراه داشته باشد. 
اگرچه در سال هاي اخير متناسب با سياست انضباط مالي، 
كاهش مطالبات معوق، كنترل تورم و نقدينگي، بانك ها 
تالش كردند كه براي چند س��ال رشد تسهيالت كمتر از 
رشد سپرده هاي بانك ها باش��د. اما در سال شيوع كرونا و 
يك سال منتهي به مهر 99، رش��د سپرده ها به باالي 40 
درصد و تسهيالت بانك ها باالي 42 درصد رسيد كه رشد 
قابل توجه و در عين حال نگران كننده اي را نشان مي دهد 
كه مي تواند آثار تورمي و رشد نقدينگي داشته باشد. البته 
بخش عمده اي از اين رشد به خاطر تحريم ها و شيوع كرونا، 
تامين خسارت  واحدهاي اقتصادي و كمك به قدرت خريد 
خانوارها در دوران ركود وتعطيلي بازار و كسب وكارها بوده 
و بانك ها ناگزير از اتخاذ چنين سياستي بوده اند و همين 
موضوع باعث رشد باالي تسهيالت دهي 42 درصدي در 
يك سال و 25 درصدي در 7 ماه اول سال 99 شده است و 
همين امر در بازخورد و برگشت پول  به بانك ها موجب رشد 
س��پرده ها به ميزان 40 درصد در يك سال و 22 درصد در 
7 ماه اول 99 شده است.  اما در عين حال جاي اين پرسش 
اساسي وجود دارد كه چه ميزان از خلق پول بانك ها و رشد 
تسهيالت و سپرده ها و نقدينگي موجود كشور به خاطر 
سياست هاي دولت، نبود درآمد كافي، كاهش در آمد نفت 
و... رخ داده است؟ و مهم تر آنكه اين وضعيت رشد تسهيالت 
و سپرده و نقدينگي تا كي ادامه دارد و تا كي مي تواند قدرت 
خريد مردم را همچنان كاهش دهد.  براساس گزارش بانك 
مركزي از وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي 
و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان در 
پايان مهر س��ال جاري، مانده كل سپرده ها به رقم ۳۳۳8 
هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پايان سال گذشته معادل 40.7 و 22.9 درصد افزايش 
را نشان مي دهد.همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده ۱8۱۳ هزار و 900 ميليارد تومان 
و كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
معادل 8200 ميليارد تومان است. عالوه براين، مانده كل 
تسهيالت در اين زمان 24۱9 هزار و ۶00 ميليارد تومان 
اس��ت كه نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل و پايان سال 
گذشته معادل 42.8 و 25 درصد افزايش داشته است.طبق 
اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان 

تهران با مانده ۱557 هزار و 500 ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 8200 
ميليارد تومان است. نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از 
كسر سپرده قانوني 79.8 درصد است كه نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 0.2 و 0.4 واحد 
درصد افزايش را نشان مي دهد كه نسبت مذكور در استان 
تهران 9۳.4 درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۱2.4 
درصد است. در اين گزارش، يكي از علل مهم باال بودن رقم 
تسهيالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مركزي 
بسياري از ش��ركت ها و موسسات توليدي ساير استان ها 
در استان تهران بيان شده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها 
از طريق شعب بانك ها و موسسات اعتباري استان تهران 
انجام مي ش��ود. مانده تسهيالت بانك ها در 7 ماه نخست 
سال 99 به ميزان 484 هزار ميليارد تومان افزايش يافته 
است يعني در 2۱۶ روز معادل 48۶ هزار ميليارد تومان به 
تسهيالت اضافه ش��ده كه به معني روزانه 2240 ميليارد 
تومان افزايش تسهيالت بوده است كه در سال شيوع كرونا 
و تحريم امريكا براي سر پاماندن واحدهاي اقتصادي و كمك 

به قدرت خريد خانوارها پرداخت شده است.  از سوي ديگر، 
در اين دوره 7ماهه، مانده سپرده هاي بانكي نيز به ميزان 
۶22 هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه به معناي روزانه 
2880 ميليارد تومان افزايش سپرده ها است. همچنين 
سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني نيز از رقم 24۳8 هزار 
ميليارد تومان در اسفند 98 به ۳0۳۳ هزار ميليارد تومان 
در مهر 99 رسيده و طي 2۱۶ روز 595 هزار ميليارد تومان 
افزايش داشته است.  از سوي ديگر، رقم ۳05 هزار ميليارد 
تومان سپرده قانوني معادل 9.۱۳ درصد كل سپرده ها بوده 
كه نشان دهنده كاهش آن نسبت به سال قبل است و بانك ها 
سپرده قانوني كمتري را به خاطر كمك به رفع خسارت هاي 
كرونا در نظر گرفته اند. همچنين ۶۱4 هزار ميليارد تومان 
به عنوان ذخيره احتياطي يا نقدينگي مورد نياز شعب يا 
سياست سقف اعتباري، در نظر گرفته شده است. يعني در 
مجموع 9۱9 هزار ميليارد تومان به عنوان سپرده قانوني و 
ذخيره احتياطي حفظ شده و تبديل به تسهيالت بانكي 
نشده اس��ت. اين رقم در مقايسه با كل سپرده هاي بانكي 

معادل 27.5 درصد كل سپرده ها را تشكيل مي دهد. 

     نسبت تسهيالت 93  درصدي در تهران 
سهم تهران از كل سپرده هاي بانكي كشور معادل 54.۳4 
درصد و سهم تهران از كل تسهيالت بانكي كشور نيز معادل 
۶4.۳۶ درصد كل تس��هيالت بانكي بوده و سهم تهران از 
كل تسهيالت ۱0 واحد درصد بيشتر از سهم تهران از كل 
سپرده هاي بانكي كشور بوده است.  همچنين ۱47 هزار 
ميليارد تومان سپرده قانوني در بانك هاي تهران بوده است 
يعني 8.۱ درصد سپرده ها در تهران به عنوان سپرده قانوني 
در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر ۱۱0 هزار ميليارد 
تومان در بانك هاي ته��ران براي ذخيره احتياطي در نظر 
گرفته شده كه اين رقم معادل ۶ درصد كل سپرده هاي بانكي 
تهران بوده است. در مجموع معادل 257 هزار ميليارد تومان 
يا ۱4.۱۶ درصد كل سپرده ها براي سپرده قانوني و ذخيره 
احتياطي در نظر گرفته شده و بيش از 85 درصد سپرده ها 
در تهران به عنوان تس��هيالت پرداخت شده است.براين 
اساس روشن است كه نسبت تسهيالت يعني تسهيالت 
تقسيم بر سپرده بعد از كسر سپرده قانوني در تهران معادل 
9۳.4 درصد بوده كه نسبت بسيار بااليي محسوب مي شود. 
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چالش هاي مهاجرت از واتس اپ 
براي كاربران ايراني

بايد مرجعي باشد كه براي اين موضوعات تصميم گيري 
كند، براي اينكه حريم خصوصي مردم دچار خدشه نشود 
و درمقابل پلتفرم هم بتواند كارش را در يك چارچوب 
قانوني و نه خارج از آن چارچوب انجام دهد. در كشور ما 
هم بايد بيش��تر به حريم خصوصي توجه شود، اگرچه 
در اين زمينه قوانيني وجود دارد، اما كفايت نمي كند، 
خصوصا در زمينه جرم شناسي. مجلس و شوراي عالي 
فضاي مجازي بايد بيش��تر به اين م��وارد ورود كرده و 
قوانين الزم را تبيين كنند. مردم هم بايد نسبت به اين 
موضوع آگاهي مناسب را پيدا كنند. بعد از فيلتر شدن 
تلگرام، واتس اپ تبديل به پيام رسان پايه براي مردم ما 
در ايران شده است. در دنيا شايد تغيير دادن پيام رسان  
كار سختي نباشد و كاربران به هر پيام رساني كه بخواهند 
مهاجرت كنند، اما اين كار با توجه به فيلترينگ تلگرام 
و حتي با وجود پيام رس��ان هاي ايران��ي، براي ما هنوز 
مقداري سخت است. بنابراين احتماال واكنش ها به مساله 
واتس اپ در كشور ما مقداري كمرنگ تر باشد، با اين ديد 
كه اگر بخواهند واتس اپ را حذف كنند، بايد سراغ كدام 
پيام رسان ايراني بروند كه همه گيري داشته باشد؟ اين 
مش��كل وجود دارد كه اگر كاربري بخواهد سراغ يك 
پلتفرم ايراني برود، آن پيام رسان چقدر در ميان مردم 
نصب شده اس��ت؟ پلتفرم ها بايد يكسري زيرساخت 
داشته باشند كه اين زيرساخت ها توسط حاكميت ها 
تامين مي شود. اين زيرساخت ها مانند اتوبان است، زماني 
كه مي خواهيد مسيري را طي كنيد، دولت بايد ريل و 
آسفالت را ايجاد كند و آنگاه براي سفرها عوارض بگيرد. 
بنابراين زيرساخت بايد توسط دولت ها و حاكميت ها 
پايه گذاري شود. فراهم كردن زيرساخت يعني اينكه 
بتوان يك پيام رسان راه اندازي كرد، اينكه اينترنت قطعي 
نداشته باش��د و امنيت كامل داشته باشد. در حالي كه 
در حال حاضر، به نظر مي رسد اين زيرساخت ها آماده 
نشده و يا كامل نيست. خود پلتفرم هم بايد جذابيت هاي 
الزم را داش��ته باشد، نكته مهم تر اينكه مردم بتوانند با 
خيال راحت از اين سرويس استفاده كنند. تصور مردم 
ما اين است كه هر س��ازمان و نهاد نظارتي مي تواند به 
پلتفرم هاي داخلي ورود كند و اطالعات آنها را بگيرد، 
اما مردم بايد اعتماد داشته باشند كه شبكه اجتماعي 
مانند خياباني اس��ت كه اگر حرفي در آن ردوبدل شد، 
قرار نيست مورد رصد قرار گيرد. البته كساني كه دوست 
ندارند پلتفرم هاي ايراني رش��د كنند، به اين شايعات 
دامن مي زنند. در حالي كه اگر بخش خصوصي واقعي 
پلتفرم پيام رس��ان را ارايه كند، م��ردم به آن اطمينان 
مي كنند. دليل اعتماد مردم به واتس اپ اين است كه از 
مبدا تا مقصد رمزنگاري شده و هك كردن پيام هايي كه 
رد و بدل مي شود، به شدت دشوار است. درصورتي كه 
شايد همين واتس اپ هم درصورت مواجهه با مسائل 
امنيتي بتواند مورد رصد قرار گيرد. در كش��ور ما يك 
قشر خاكستري وجود دارد كه خيلي با پيام رسان هاي 
ديگر ارتباطي ندارند و از همين ابزارهاي بومي استفاده 
مي كنند، ام��ا عموم جامعه ام��روز ك��ه از واتس اپ و 
اينستاگرام استفاده مي كنند، نمي توانند كامال سراغ 
پيام رسان داخلي بروند، به دليل مقايسه با پيام رسان هاي 
ديگر كه امكانات بيشتري دارند و ديگر اينكه مي گويند 
اعتمادي ندارند. البته ش��ايد اش��تباه استراتژيك هم 
مي كنند، اينكه تصور مي كنند اگر پيام هايشان توسط 
طرف خارجي رصد شود اشكالي ندارد، اما طرف ايراني 
نبايد اين پيام ها را ببيند كه براي آنها مشكل ايجاد كند. 
اعتماد يك روزه ايجاد نمي شود. اين اعتماد را برايد به 
مرور براي مردم ايجاد كرد. البته نبايد اين طور باشد كه در 
اين پلتفرم، هركس هرچه مي خواهد قرار دهد و قانوني 
نداشته باشد و كسي هم نتواند از حقوقش دفاع كند، بلكه 
حريم خصوصي بايد در پيام رسان داخلي حفظ شود، چه 
بسا خيلي از پيام رسان هاي داخلي هم اين كار را مي كنند 
و فقط با دستور قضايي اطالعات را مي دهند. اما بايد كمي 
اين مساله را تسهيل كنيم و حتي حكم قضايي هم به 
راحتي داده نشود كه به اكانت افراد در پيام رسان داخلي 
به راحتي دسترسي پيدا شود، براي اينكه چارچوب ها را 

به سمت چارچوب ها در دنيا نزديك كنيم.

 تامين كسري بودجه 1400 
از بورس

براي جبران كسري 95 هزار ميليارد توماني بودجه 
از محل فروش سهام شركت هاي دولتي خود عاملي 
اس��ت براي رونق بازار بورس در ۱400 و مي تواند 
سالي پررونق و همچنين بي همتا از منظر عرضه هاي 
اوليه در بورس باشد. شركت هايي كه در صف عرضه 
اوليه هستند و شركت هايي كه قرار بود عرضه اوليه 
شوند و موكول به س��ال آينده شدند خود محرك 
تزريق نقدينگي به بازار است. البته نبايد فراموش 
كنيم كه با توجه به كوچ نقدينگي و بي اعتمادي اين 

محرك نقدينگي  را كمي كاهشي دانست.
 تعيين ن��رخ ارز در بودجه ب��راي تحليلگران بازار 
سرمايه اهميت بسزايي دارد زيرا مستقيما بر درآمد 
حاصل از فروش شركت ها و سود سازي آنها و نتيجتا 
نوسان قيمت سهام شركت ها تاثير دارد. با تعيين 
ن��رخ ارز در بودجه ۱400 صنايعي ك��ه مواد اوليه 
وارداتي دارن��د و ارز پرداخت مي كنند با دو چالش 
مهم روبرو هستند. تغيير نرخ ارز و امكان تامين مواد 
اوليه به دليل تحريم ها، شركت هايي كه در تامين 
مواد اوليه مشكل داشته باشند، نمي توانند انتظارات 
سهامداران خود را تامين كنند. درباره تامين كسري 
بودجه از محل فروش اوراق بدهي بايد دقت ش��ود 
كه ب��ا توجه به اينكه اوراق بدهي در ش��رايطي كه 
ريسك بازار هاي موازي افزايش مي يابد سرمايه به 
س��مت اوراق بدهي كه بدون ريسك است و نوعي 
جايگزين بازار سرمايه است، مي رود. از آنجايي كه 
سرمايه گذاري در اوراق بدهي وابستگي زيادي به 
نرخ بهره دارد لذا اگر نرخ بازده سرمايه گذاري براي 
سرمايه گذاران جذاب نباشد نقدينگي همچنان در 

بازار بورس باقي خواهد ماند.

تغيير انتظارات از بازارسرمايه
يكي ديگر از علت هاي نوسان بازار تداوم كاهش قيمت 
سهام در بازار است و علت آن نيز عدم اعالم EPS توسط 
شركت هاست. چراكه 4 سود سه ماهه سيستم معامالت 
نمايش داده مي ش��ود و نگاهي به آينده بازار ندارد. سود 
شركت ها بايد وضعيت آينده را نشان دهد و بگويد مثال در 
يكسال آينده N ميزان مي توان سود كسب كرد.  در اين 
فصل و باتوجه به ماهيت بازار اغلب EPSها مي توانند روند 
بازار را تعيين كنند چراكه مي توانند قيمت سهام و حركت 
سهام را تعيين كنند. نرخ دالر نيز تاثير مهمي بر روي بازار 
سهام دارد و اگر بازار بر روي قيمت هاي حال حاضر معامله 
شود ش��اهد رشد و صعود در بورس خواهيم بود. در حال 
حاضر قيمت سهام شركت هاي صادرات محور، با نرخ دالر 
كمتر از 25 هزارتومان معامله مي شود و اگر نرخ دالر در 
بازار تثبيت شود يك صعود خوب در اين گروه هم خواهيم 
داشت. همه سهام را بر مبناي ارزش روز دارايي ها محاسبه 
نمودند براي مثال اگر يك دارايي زمين باش��د ارزيابي با 
فرض اينكه اين كارخانه  داراي زمين بخواهد نقل مكان 
كند يا كاربري زمين تغيير نمايد و زمين داخل شهر و... به 
هرحال اتفاقي بيفتد كه اين دارايي ها انتقال پيدا كند به 
يك جاي ديگر و با كمك شهرداري براي اين زمين تغيير 
كاربري بگيريم و زماني كه اين اتفاق رخ مي دهد معموال 
دوسوم زمين نابود مي شود و تنها يك سوم باقي مي ماند 
تا بت��وان از آن نتيجه مطلوب را گرف��ت. اما به طور كلي 
پيش بيني بازار غيرممكن و س��خت است بايد اجازه داد 
تا زمان سپري شود تا بتوان بورس و اقتصاد را پيش بيني 
كرد. براي مثال ما پيش زمينه مطلوبي از وضعيت بودجه 
و يا مذاكرات و امثال اين موارد نداريم در نتيجه نمي توانيم 
آينده بورس را پيش بيني كنيم و تمامي اين موارد حدس 

و گمان است.

نبايد  آدرس غلط داد
س��ازمان در حد توان خود جلس��اتي را برگزار مي كند و 
توصيه هايي دارد. بازيگر شماره  يك بورس، دولت است 
كه فعال حمايتي نكرده است. پولي را تزريق نكرده است و 
كال معلوم نيست چه در سر دارد. دولت از طريق شركت ها 
و صندوق ها و بانك هايش به راحتي مي تواند نقدينگي به 
بازار تزريق كند و بورس را حمايت كند اما فعال اقدام عملي 
انجام نداده و صرفا تماشاچي است. در اين برهه از شرايط 
زماني و قيمتي صرف��ا و صرفا تزريق نقدينگي به بورس 
مي تواند بورس را از اين شرايط نجات دهد. اگر دولت هر 
چه زودتر اين كار را نكند تبعات ركودي كه به تبع آن در 
حال ايجاد شدن است باعث نابودي صنايع و زيان بيش 
از چند ده برابري اين مبلغ به كل اقتصاد كشور در ماه ها 
و سال هاي آينده خواهد شد. دولت محترم؛ بورس تورم 
ايجاد نكرد و ديديد كه با ريزش 70 درصدي قيمت سهام، 
در تورم تغيير محسوسي ايجاد نش��د، اما ريزش بورس 
باعث ركود خواهد شد. ركودي كه دامن همه از جمله خود 
دولت را هم خواهد گرفت و رشد اقتصادي كشور را بيش 
از پيش كند خواهد كرد.  در خصوص بودجه و سال ۱400 
به نظرم دولت اجازه ريزش دالر به كمتر از 20-2۱ هزار 
تومان را در سال آينده نخواهد داد و هر گونه ريزش به كمتر 
از اين مقدار موقت خواهد بود )اگر نگوييم ناممكن است( 
به تدريج، ي��ك پارادوكس اقتصادي در عملكرد دولت و 
اقتصاد كشور در حال پديدار شدن است. ميل به آزادسازي 
و واقعي كردن قيمت ها كه منجر به بهبود وضعيت فروِش 
شركت ها مي شود و از طرفي عدم حمايت و نابودي بازار 
سرمايه و از بين بردن قدرت خريد و قدرت پس انداز كه 
باعث كاهش تقاضا براي كاالها و خدمات خواهد شد كه 
منحصرا منجر به توليد فقر بيشتر، ركود تورمي سنگين و 
در نهايت ورشكستگي شركت ها به دليل كاهش سرمايه 

در گردش و كاهش فروش خواهد شد.

 ضرورت حمايت از
 سفره هاي مردم

در ش��رايطي كه موضوع توليد و ص��ادرات يك ضرورت 
غير قابل انكار براي اقتصاد كشورمان محسوب مي شود، 
مجموعه تصميم س��ازي هاي اقتصادي بايد به گونه اي 
تنظيم و اجرايي شود كه از يك طرف بستر الزم براي رونق 
توليد را فراهم كند و از سوي ديگر امكان رشد دامنه هاي 
صادراتي را براي كش��ور فراهم كند. ضمن اينكه تجربه 
س��ال هاي اخير نشان داده اس��ت كه ارز 4200 توماني 
زمينه بروز مفاسد فراواني در اقتصاد خواهد شد و كمك 
چنداني به معيشت مردم نخواهد كرد. پرسشي كه با اين 
توضيحات مطرح مي ش��ود آن است كه با استفاده از چه 
مكانيسمي مي توان هم زمينه حذف رانت و سوداگري را 
در اقتصاد فراهم كرد و هم به گونه اي تصميم سازي كرد 
كه معيشت طبقات محروم با تكانه هاي تورمي پي درپي 
مواجه نشود. به نظرم بخش كليدي موضوع، اصالح نظام 
يارانه اي كشور است. به هر حال بايد تالش كرد تا از طريق 
شناس��ايي درس��ت طبقات محروم، جهت گيري نظام 
يارانه اي را به سمت حمايت از اين طبقات هدايت كرد. اگر 
قرار باشد، نرخ ارز پايه افزايش پيدا كند، اما قبال برنامه اي 
براي حمايت هاي معيشتي از مردم تدارك ديده نشود، 
طبيعي است كه بازنده اين تصميم سازي ها مردم محروم 
خواهند بود. چرا كه از يك طرف بايد بار سنگين نوسانات 
تورمي را به دوش بكش��ند و هم تبعات نظامات يارانه اي 
غلط را پرداخت كنند. اين گونه است كه هرماه شاهد حذف 
اقالم بيشتري از سفره هاي عمومي مردم خواهيم بود. بعد 
از حذف گوشت ماهي، گوشت قرمز، مرغ، مواد پروتييني 
و... نوبت به تخم مرغ و لبنيات و... مي رسد كه سفره هاي 
مردم دهك هاي پاييني را ترك كنند. بنابراين قبل از هر 
اقدامي براي آزادي سازي نرخ ارز بايد نظامات يارانه اي را 
به گونه اي تنظيم كرد كه از مردم كمتربرخوردار در برابر 
نوسانات قيمتي حمايت كنند. از سوي ديگر بايد تالش 
كرد تا بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجرايي 
افزايش پيدا كند. در شرايطي كه حقوق كاركنان در بودجه 
25درصد افزايش پيدا كرده، دليلي ندارد كه هزينه هاي 
جاري دولت تا 50درصد افزوده ش��ود. معتقدم با تعادل 
بخشيدن به يخش هاي مختلف بودجه از يك طرف هم 
مي توان زمينه مفاسد اقتصادي و توزيع رانت را محدود 
كرد و از ميان برد و هم روند حمايت معيشتي از مردم را 
افزايش داد و سفره هاي مصرفي آنان را تقويت كرد. ايجاد 
اين تعادل به نظرم محدوده اي است كه تنها از مسير تعامل 

دولت و مجلس مي توان به آن دست پيدا كرد. 

رشد باالي 40 درصدي سپرده ها و تسهيالت در سال منتهي به مهر 99 نشان دهنده رشد باالي نقدينگي است

  نسبت تسهيالت 93 درصدي در تهران         پيشتازي رشد تسهيالت نسبت به سپرده ها در سال شيوع كرونا

همتي: مشكل ما با ۵0 ميليون دالر حل نمي شود كره بايد ۷ ميليارد دالر را برگرداند

با كاهش قيمت اونس جهاني طال نرخ سكه كاهش يافت 

افزايش روزانه 2240 ميليارد تسهيالت و 2880 ميليارد سپرده

روند كاهشي قيمت دالر در صرافي ها

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رييس كل بانك مركزي در قبال پيشنهاد سخيف، واهي و 
پوچ مقام كره اي درباره آزادسازي دالرهاي بلوكه شده ايران 
گفت: مشكل ما با 20 يا 50 ميليون دالر حل نمي شود و كره 
بايد 7 ميليارد دالر ايران را به همراه سود اين پول برگرداند.

مذاكرات مقامات ايران با كره جنوبي براي آزادسازي منابع 
بلوكه ش��ده ايران در كره روز گذش��ته به صورت رسمي 
در بانك مركزي انجام ش��د. 7 ميليارد دالر از منابع ارزي 
بانك مركزي سال هاست در كره جنوبي بلوكه شده است 
و كره به بهانه تحريم امريكا از آزادسازي اين منابع امتناع 
مي كند.اين درحالي است كه مس��ووالن بانك مركزي و 
وزارت امور خارجه در ديدار با هيات كره اي تأكيد كرده اند 
كه منتظر روي كار آمدن بايدن نباشند و پول هاي ايران را 
فوراً برگردانند. در ديدار عبدالناصر همتي رييس كل بانك 
مركزي ايران با چوي جونگ كان، قائم مقام وزير امور خارجه 
كره جنوبي راه هاي وصول اين پول بررسي شد.در اين جلسه 
مقام كره اي پيشنهاد داده كه به ازاي اين پول آمبوالنس و 
كيت تشخيص كرونا به ايران بدهد اما همتي رييس كل بانك 
مركزي ضمن مخالفت با اين پيشنهاد اعالم كرده است كه 
»مش��كل ما با 20 يا 50 ميليون دالر حل نمي شود و كره 
بايد 7 ميليارد دالر ايران را به همراه سود اين پول برگرداند، 
چراكه هم اكنون كره در حال استفاده از منابع ايران است.« 
ايران از اين پول تمايل دارد براي غذا، دارو و كاالهاي مورد 
نياز خود استفاده كند ولي كره با پيشنهادهاي واهي خود 
سعي در فرافكني دارد چراكه ايران االن خود توليدكننده 

كيت كروناست و نيازي به كيت هاي كره اي ندارد.

  كاهش قيمت  طال  و  سكه 
ب��ا كاهش قيمت هراونس طالي جهاني ب��ه ۱854 دالر 
در روز چهارش��نبه 24 دي 99 و اعالم قيمت دالر به نرخ 
24900 تومان، قيمت سكه و طال كاهش يافت. در بازار ارز 
قيم��ت دالر 24 هزار و 900 تومان، قيمت يورو ۳0 هزار و 
۳00 تومان و درهم امارات ۶ هزار و 820 تومان اعالم شده 
است عصر چهارشنبه نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا و 
صرافي ها به 24550 تومان و يورو به ۳0040 تومان رسيد.

هر دالر روز در صرافي هاي بانك��ي 24 هزار و ۶00 تومان 
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي گذشته 
250 تومان كاهش دارد.قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
۱70 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
به ۳0 هزار و 90 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 24 هزار 
تومان و قيمت خريد هر يورو ني��ز 29 هزار و 490 تومان 
 اعالم شد، همچنين قيمت خريد دالر دربازار متشكل ارزي
 2۳ هزار و 970 تومان و قيمت فروش آن 24 هزار و 2۱0 

تومان بود. عالوه براين نرخ خريد يورو در اين بازار 29 هزار و 
۳00 تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 59۳ تومان اعالم شد. 
براساس اين گزارش در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته 
)سه شنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 29 هزار و 897 تومان 
به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت 24 هزار و 58۶ تومان 
معامله شد. ضمن اينكه در سامانه نيما نيز در روز سه شنبه، 
حواله يورو با ميانگين قيمت ۳0 هزار و 9۳۱ تومان فروخته 
و قيمت حواله دالر نيز 25 هزار و 57 تومان ثبت شد. ارزش 
جهاني دالر نيز كاهش پيدا كرد. اين در شرايطي است كه 
قيمت رمزارزها )ارزهاي ديجيتال( در بازارهاي مالي دنيا رو 
به افزايش است.  در بازار آزاد قيمت طالي ۱8عيار هرگرم 
يك ميليون و 97 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد ۱۱ ميليون و 50 هزار تومان و قيمت س��كه 
طرح قديم ۱0 ميليون و 800 هزار تومان است. نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون و 50 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
4 ميليون تومان و سكه گرمي 2 ميليون و ۳00 هزار تومان 
تعيين شده و به فروش مي رسد. همچنين هر مثقال طال 4 

ميليون و 755 هزار تومان ارزش گذاري شده است.
قيمت طال و س��كه طرح جديد در روز جاري نس��بت به 
روزكاري قبل با نوس��ان جزئي همراه شده است؛ از جمله 
داليل نوس��ان در بازار طال و س��كه تغيي��رات قيمتي در 
طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت 
 تأثير اخبار مذاكرات ايران با كره جنوبي براي آزادس��ازي

 7 ميليارد دالر منابع ارزي بلوكه شده بانك مركزي است. 
بازار تصور مي كند آزاد سازي اين منابع به معناي گشايش 
در تحريم ناشي از نقل و انتقاالت است. عصر چهارشنبه 
نيز در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز 
كاري قبل كاهش يافت؛ برهمين اس��اس، قيمت فروش 
دالر 24 هزار و 800 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 24 
هزار تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
۳0 هزار و 290 توم��ان و قيمت خريد يورو نيز 29 هزار و 
490 تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و 
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. صبح چهارشنبه قيمت هر اونس طال با 0.۱ درصد 
افزايش به ۱85۶ دالر و 8۶ سنت رسيد. به گزارش رويترز 
در حالي كه افزايش اخير ارزش دالر و رشد سوددهي اوراق 
خزانه داري امريكا سبب توقف روند افزايشي قيمت طال شده 
بود، باال رفتن تعداد مبتاليان به ويروس كرونا در جهان سبب 
شده تا بار ديگر اشتها براي خريد طال افزايش يابد و قيمت ها 
مجددا باال برود. سوددهي اوراق قرضه ۱0 ساله دولت امريكا 
از باالترين رقم ۱0 ماه اخير عقب نشسته و سبب شده تا 
ارزش دالر اندكي كاهش يابد. همين مساله در رشد قيمت 

طال موثر بوده است.آمارهاي جديد نشان مي دهد كه ميزان 
مبتاليان به ويروس كرونا در جهان به بيش از 9۱ ميليون 
نفر رسيده و چند كشور آسيايي و اروپايي در حال اعمال 
مقررات سختگيرانه تري براي جلوگيري از گسترش هر چه 
بيشتر بيماري هستند.دولت دونالد ترامپ اعالم كرده كه 
ميليون ها دوز واكسن كرونا را كه آنها را براي تزريق دوم نگه 
داشته بود توزيع مي كند تا تمام شهروندان باالي ۶5 سال يا 
داراي بيماري زمينه اي واكسينه شوند.مجلس نمايندگان 
امريكا قصد دارد در خصوص استيضاح ترامپ راي گيري 

نمايد و ترامپ را به تشويق اقدامات آشوبگرانه متهم سازد.
تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده در ماه نوامبر در امريكا 
ش��اهد كاهش اندكي بوده، اما افزايش اخراج نيروي كار 
توسط كارفرمايان در بحبوحه بحران كرونا اين نظر را تقويت 
كرده كه روند ترميم بازار كار اين كشور متوقف شده است.
رييس فدرال رزرو بوستون گفته، اقتصاد امريكا ممكن است 
در نيمه دوم امسال در سايه واكسيناسيون گسترده شاهد 
ترميم قابل توجهي باشد، اما ويروس كرونا همچنان عامل 
اصلي تاثيرگذار بر اقتصاد است و سياست پولي همچنان 

انبساطي باقي خواهد ماند.

  روند كاهشي قيمت دالر در صرافي هاي مجاز
در حالي كه روزهاي گذش��ته، نرخ ارز با ثبات نسبي 
همراه بود، امروز معام��الت ارزي با كاهش بهاي دالر 
امريكا همراه شده است.نگاهي به نرخ خريد و فروش 
دالر امريكا در صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور 
نشان مي دهد بهاي اسكناس امريكايي با كاهش همراه 
اس��ت. به گونه اي كه در معامالت امروز )چهارشنبه 
بيست و چهارم دي ماه ۱۳99( و در لحظه انتشار اين 
گزارش، هر اسكناس دالر امريكا در اين صرافي ها، به 
نرخ 2۳950 تومان از مردم خريداري مي ش��ود و در 
مقابل به قيم��ت 24550 تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته مي ش��ود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۳00 تومان كاهش نرخ دارد. همچنين هر اسكناس 
يورو در اين صرافي ها، به قيمت 29440 تومان از مردم 
خريداري مي شود و در مقابل با افت ۱40 توماني نسبت 
به روز سه شنبه، به قيمت ۳0040 تومان به متقاضي 
دريافت يورو فروخته مي ش��ود. كاه��ش بهاي دالر و 
يورو در بازار امروز در حالي اس��ت كه رييس جمهور 
در جلس��ه هيات دولت، با تاكيد بر تالش دولت براي 
كاهش قيمت دالر در سال آينده، افزود: قيمت امروز 
دالر واقعي نيست و اگر همين امروز منابع ارزي ما در 
خارج از كشور آزاد شود، قيمت دالر به ۱5 تا ۱۶ هزار 

تومان كاهش خواهد يافت.

     شيوه مقابله با دالالن ارز در مشهد تغيير كرد
 دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز خراسان رضوي گفت: با كاهش نرخ دالر 
و هجوم دالالن براي معام��الت غيرقانوني ارز در خيابان 
امام خميني )ره( مش��هد، مقابله با آن��ان افزايش يافته و 
روش هاي آن نيز تغيير كرده اس��ت. رس��ول فرزادفر روز 
سه شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: نرخ دالر از مدتي قبل 
ميل به كاهش پيدا كرده بود اما با مقاومت دالالن در بازار 
و عدم تزريق دالر به ميزان الزم نسبت به كاهش مقاومت 
نشان داد.طي چند روز اخير با انتشار اخبار مثبت سياسي، 
انتظارات غيرتورمي در بازار ايجاد شد و مصاحبه نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي و رييس بانك مركزي پيرامون اين 
موضوع كاهش نرخ ارز را افزايش داد.اين امر باعث هجوم 
دالالن به بازار غيررسمي ارز در مشهد شد اما از آنجا كه ارز 
همراه دالالن كمتر از ۱0 هزار يورو و ساير ارزهاي معادل 
آن است هنگام دستگيري آنان طبق شيوه نامه مربوط به 
»تامين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل 
كشور« تبرئه مي شوند.دالالن با آگاهي از اين شيوه نامه، ارز 
كمتري همراه خود دارند و چون زمان دستگيري، ارز همراه 
آنان كمتر از ميزان مجاز است، خريد و فروش آنان نيز احراز 
نمي شود و در نهايت تبرئه مي گردند. در تغيير روش نظارت 
بر اين بخش، افراد فعال در بازار غيررسمي ارز و كساني كه 
اشتهار به خريد و فروش غيرقانوني ارز دارند، در طول انجام 
معامالت يك هفته تا ۱0 روز زير نظر قرار گرفته و شناسايي 
مي شوند و پس از اثبات اشتهار آنان، حين خريد و فروش 
دستگير مي شوند.تاكنون چند پرونده براي افراد فعال در 
بازار غيررسمي ارز در مشهد تشكيل و به تعزيرات حكومتي 

خراسان رضوي ارسال شده است.

    دالر عقب رفت
پوند بيشترين پيش��روي مقابل دالر را بين ارزهاي مهم 
داشت. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.2۱ 
درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 90.252 واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل ۱.۱24 
دالر اعالم ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.74 
درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۶2 دالر 
مبادله شد. يورو 0.0۳ درصد باال رفت و باماندن در كانال 
۱.22 به ۱.2۱7 دالر رس��يد. در معامالت بازارهاي ارزي 
آس��يايي، هر دالر با 0.۱5 درصد كاهش به ۱04.097 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.29۳ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۶.4۶4 يوآن چين اعالم شد.



رقيه  ندايي|
وضعيت بورس تهران طي هفته جاري بسيار ناگوار شده 
است و اغلب س��هامداران از ترس زيان عمده به صف هاي 
فروش س��هام خود پناه برده اند. روز گذشته شاخص بازار 
بيش از 30 واحد افت را تجربه كرد و شاخص كل در پايان 
معامالت نيز 2.4 درصد افت و ش��اخص هم وزن نيز 1.8 
درصد نزول كردند. بدين ترتيب مي توان روز گذشته را يك 

روز زيان بار براي سهامداران تلقي كرد.
درآخرين روزمعامالتي هفته اخير باتوج��ه به نزول بازار 
ارزش كل معامالت خرد به 13 هزار و 340 ميليارد تومان 
رسيد و گروه حقوقي ها دو هزار و 930 ميليارد تومان يعني 
22 درصد سهام خريداري كردند و مازاد خريد خود را به 
15 درصد از كل معامالت بازار سهام رساندند. با وجود سرخ 
پوش بازار اقبال حقوقي ها به سمت هاي گروه هاي »بانك ها 
و موسسات اعتباري«، »فلزات اساسي« و »فرآورده هاي 
نفتي« رقم خورد و حقيقي ها نيز اغلب خريدار س��هام در 
گروه هاي »سيمان، آهك و گچ« و »فعاليت هاي هنري، 

سرگرمي و خالقانه« بودند. 
بازارسرمايه طي هفته جاري وضعيت نوساني را تجربه 
كرد و برخي از روزها مثبت و برخي ديگر منفي بود. اغلب 
سهامداران بازار ترس از نزول و ريزش عمده دارند و به 
همين دليل به صف ه��اي فروش پناه بردند. فروش در 
اين زمان تنها براي زيان براي سهامداران در پي دارد اما  
بي اعتمادي اين سرمايه گذاران نسبت به بورس و حواشي 
آن باعث شده كه مردم به زيان بر روي سرمايه خود زيان 

دهند و از بازار خارج شوند. 
طي روزها و هفته هاي اخير دولت هيچ گونه عملكردي 
براي جلب اعتماد سهامداران انجام نداده و حتي با برخي 
از سخنان و عملكرد خود باعث شده كه بي اعتمادي بيش 
از پيش در بازار تزريق ش��ود. سهامداران ديگر اعتمادي 
به بازارسرمايه ندارند و سعي دارند پس از متعادل شدن 
ميزان سرمايه گذاري خود از اين بازار خارج شوند. اگر اين 
سهامداران با اين حجم از نقدينگي از بورس خارج شوند 
موجبات حباب در بازار هاي ديگر را پديد مي س��ازد. در 
نتيجه اگر دولتي ها و مسووالن كاري براي اعتمادسازي 
در بازار انجام ندهند شاهد حبابي بسيار و  عجيب در ديگر 
بازارهاي مالي خواهيم بود. نكته مهم اينجاست كه روز 
گذشته اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
درباره نشست اخير خود با دس��ت اندركاران بورس كه 
نتيجه آن ريزش ش��اخص كل بورس بوده است، گفت: 
فرداي آن روز كه شاخص كل افزايش داشته است! وي در 
پاسخ به اين سوال كه كارشناسان معتقد هستند كه اين 

افزايش دستوري بوده است، سكوت كرد.
اين موضوع نش��ان دهنده اين است كه دولت هم خبري 
از وضعيت ب��ورس ن��دارد و گاهي دس��توري از اين بازار 
حمايت مي كند و بعد از خير ب��ورس مي گذرد. وضعيت 
عجيب و سختي در بورس پابرجاست و سهامداران نيز به 
وضعيت پيش آمده اعتراض دارند اما  هيچ يك از مسووالن 
پاسخگوي اين وضعيت نيست. اغلب كارشناسان بر اين 
نظرند ك��ه دولت تنها به فكر تامين مالي خ��ود از بورس 
اس��ت و كاري به كار مردم ندارد و تنها دنبال س��ود است. 
يكي از كارشناسان بورس تاكيد مي كند كه براي دولت و 
مسووالن مهم نيست مردم زيان كنند براي آنان مهم است 
كه خودشان سود كنند و حتي اگر مردم تمام سرمايه خود 

را از دست بدهند كسي مقصر نيست.

  بي تدبيري در بورس
درباره ري��زش بورس و باتوج��ه به ثابت ب��ودن نرخ ارز 
بازهم بازار با حجم بسيار بااليي از عرضه ها روبه رو است 
گمانه زني هاي بس��يار زيادي شده اس��ت اما مهم ترين 
نكته و مورد را مي توان مطرح شدن مسائلي درخصوص 

گشايش هاي سياس خارجي و برداشته شدن تحريم ها 
دانست. همچنين تحريم ها را مي توان ريسك هاي زنده 
وحاضر دانس��ت كه از سمت و سوي تصميم گيرندگان 
داخلي به بازار س��رمايه تحميل مي ش��ود. طي روزها و 
هفته هاي گذشته كشمكش هاي فراواني ميان بازارسرمايه 
براي قيمت گذاري دستوري فوالد و زنجيره فوالد رخ داده 
موجي از بي اعتمادي را در بازار س��هام برانگيخته است. 
در شرايطي كه قيمت گذاري براي يكي از هزار محصول 
مرتبط به بورس كه دس��ت برقضا وزن سنگيني هم در 
درآمدزايي صنايع دارد، بارها مورد تهديد واقع شده است. 
بيراه نخواهد بود اگر سرمايه گذاران از خوشبيني بر روند 
آتي بازار بكاهند و با ديده بي اعتمادي به تحوالت آن نگاه 
كنند. وقتي نمي شود حتي از تحوالت يك ماه پيش رو 
تصويري تقريبا روشن داشت و يك مساله ساده ممكن 
است بارها و بارها در معرض مداخله دولت قرار گيرد، واقعا 
روي چه حسابي بايد از مردم توقع داشت كه سهام خود را 
نفروشند؟ در شرايطي كه بزرگ ترين ريسك اين روزهاي 
بازار سرمايه نه تحريم ها و غرض ورزي هاي بيگانه بلكه 
مداخالت سياست گذار داخلي است، مردم بر چه اساسي 
بايد اقدام به سرمايه گذاري بلند مدت كنند؟ حقيقت امر 
اين است كه در جهان واقع، رخدادهاي موثر بر بازار سهام 
آنقدر با حد مطلوب فاصله دارد پست هاي اينستاگرامي 

نمي تواند مردم و سرمايه گذاران رامتقاعد كند.
به جز تمامي اين موارد در ميانه هاي هفته خبري ديگر 
باعث وضعيت بورس كمي عجيب شود و برخي نيز بر اين 
نظر بودند كه اين خبر يك شوخي است و بدين منظور مقرر 
شد تا دور باطل آزمون و خطا كه تاكنون در ساختارهايي 
مانند آموزش و پرورش و ساير وزارت خانه ها بر قرار بود 
حاال به بورس بيايد و طي يك تصميم عجيب پيش بيني 
سود شركت ها )EPS( كه پيش تر در سال 9۶ و در دوره 
تصدي شاپور محمدي در بورس تهران به زباله دان تاريخ 
رفته بود، آن طوركه به نظر مي آيد بار ديگر بي كم و كاست 
از سر جايش بيرون آورده شود. اگرچه بخشي از مشكل 
موجود در اين بخش نهفته اس��ت كه اساسا در اتمسفر 
اقتصاد ايران چيزي تا اين حد از لحاظ زماني دوردس��ت 
قابل پيش بيني نيس��ت، اما مساله اصلي اينجاست كه 
شاهكار سازمان بورس در اعتماد كردن به خود شركت ها 
به عنوان ارايه اطالعات آينده نگر در بازارهاي پيشرفته 
آنقدر دور از ذهن است كه بيشتر به رانت پاشي در بورس 
مي ماند تا راهكاري براي ارتقاي شفافيت و تحليل پذيري 
بازار سرمايه. براس��اس برخي از بررسي هاي موجود در 
طول سال هاي به كارگيري قانون ارايه پيش بيني سود 

شركت ها نشان مي دهد كه در طول سال هاي اجراي اين 
رويه بسياري از شركت ها در عمل آنقدر از پيش بيني هاي 
ارايه شده انحراف داشته اند كه كمتر مي توان اتفاقي بودن 
اين ميزان اشتباه را پذيرفت. همين مساله زمينه را براي 
سوءاستفاده اطالعات نهاني در شركت ها فراهم مي كند. 
شايد معروف ترين نمونه افش��اي اطالعات كه انحرافي 
نا معقول با عملكرد واقعي ش��ركت داش��ت، س��رانجام 
نافرجام »آكنتور« باشد كه يكي از عجيب ترين نمونه هاي 
گزارشگري مالي نادرس��ت در تاريخ بورس تهران است. 
تنها در يكي از سال ها شنيده هاي حسابرسي شركت ها 
نشان مي دهد كه انحراف سود واقعي از پيش بيني براي 

شركت هاي بورسي در حدود 4۷۷ درصد بوده است.
    رفتار هيجاني در بورس عقالني نيست

مهدي احمدي، كارشناس بازارسرمايه در خصوص 
وضعيت بازار مي گويد: بايد قيمت س��هم ها توسط 
عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان تعيين شود و اين 
روند هر بازاري در اقتصاد اس��ت. بايد نقدينگي هاي 
بازار بورس به س��مت افزايش توليد در ش��ركت ها 
س��وق داده شود و اگر چنين كاري انجام نشود عماًل 
مي تواند بر اقتصاد كش��ور تأثير منفي داشته باشد. 
ارزش سهام شركت ها بايد بر اساس توليدات، سود، 
زيان، صادرات محور ي��ا واردات محور ب��ودن، بازار 
مصرف و مواردي از اين دست تعيين شود. رشد روزانه 
ش��اخص كل بورس و البته سود 5 درصدي سهم ها 
در اكث��ر مواقع طي 5 ماه اول س��ال چنين ذهنيتي 
ايجاد كرده بود كه در بورس، اكثر سهم ها به صورت 
روزانه سودده هستند اما واقعيت اين است كه چنين 
ذهنيتي درست نيست و بورس هم به مانند هر بازار و 
هر خريدوفروش كااليي ممكن است سودده يا زيان ده 
باشد.رفتار هيجاني در بورس، رفتار عقاليي نيست 
و هر فردي كه قدرت تحليل نداش��ته باشد، بايد در 

انتظار ضرر تصميم نادرست خود باشد.

    ريزش سياه چاله بورس
حامد علي محمد، يكي ديگر از كارشناس بازار سرمايه 
درخصوص وضعيت بازار اظهار مي كند: روزهاي تاريك 
براي بازار س��رمايه فرا رس��يده بورس در سياهچاله 
ريزش ش��ديد بي س��ابقه از آغاز فعاليت تاكنون قرار 
گرفته  اما علل اين ميزان ريزش بازار چيست با توجه 
به عملكرد هاي بازار و معامالت انجام ش��ده مي توان 
گفت برخي سهام هاي بزرگ بايد رشد داشته باشند 
ولي توان رشد را ندارند. حقوقي ها و برخي سهامداران 

كالن اجازه نمي دهند. در لحظه مقرر عرضه ها سنگين 
مي ش��ود و بازار به نزول خ��ود ادامه مي دهد حال كه 
مسووليت اين ريزش را كسي نمي پذيرد و مسووالن 
نيز هيچ واكنشي نسبت به ريزش ها نشان نمي دهند  
به گفته  برخي كارشناسان بازار سرمايه دستوري در 
حال ريزش است و اجازه رشد ندارد چنين عملكردي 
براي پويايي بازار مناس��ب نيس��ت و ايجاد رانت هاي 
بزرگ را در پي خواهد داشت. سهامداران و تحليلگران 
گزينه اي جز انتظار براي اين فرمايش��ات دس��توري 
ندارند زي��را هيچ منطق و عملكرد رفتارهاي برخي را 
نمي توانند بپذيرند و قابل درك نيست. فروپاشي اعتماد 
بزرگ ترين ضربه اي است كه اين ريزش هاي دستوري 
در بين آحاد جامعه و سهامداران نسبت به دولت رخ 
خواهد داد كه تبعات جيران ناپذيري در اقتصاد جامعه 

بر جاي خواهد گذاشت.
     صبر سه هفته اي سهامداران

احمد اشتياقي، كارش��ناس بازارسرمايه درگفت وگو 
با »تعادل« درخص��وص وضعيت بازار اظهار مي كند: 
اغلب سهامداران در حال حاضر هيچ خريد و فروشي 
در بازار انجام نمي دهند و تا حضور بايدن در كاخ سفيد 
صبر كرده اند. عمده سهامداران تقريبا صبر سه هفته اي 
پيش گرفته اند و بعد از اين سه هفته اقدام به خريد و 
فروش خواهند كرد. در ميان برخي از س��هامداران با 
رفتارهاي هيجاني و تا ترس از زيان بيش��تر اقدام به 

فروش سهام خود كردند.
در مدل مطرح شده وزارت صنعت براي فوالد قيمت 
پايه حدود 30 درصد قيمت محصوالت فوالد كاهش 
مي يافت و محصوالت شركت هاي فوالدي در بورس 
كاال ب��ا كاهش قيم��ت حداقل 30 درص��دي مواجه 
مي شد كه منجر به كاهش سودآوري و متضرر شدن 
س��هامداران مي ش��ود و در بازار سهم نيز شاهد صف 
فروش هستيم. بررسي ها هميشه نشان مي دهد كه 
اين هدف محقق نمي ش��ود، البته محصوالتي مثل 
فوالد اصال كاالي مصرفي نيس��ت بلك��ه يك كاالي 
واسطه اي است. اگر قرار است تصميم هاي خلق الساعه 
كليت بازار را برهم بريزد و بازار سرمايه را نگران كند، 
تس��ري پيدا مي كند به آينده كه چه تضميني وجود 
دارد چنين تصميم هايي براي ساير صنايع اعالم نشود. 
در ش��رايط امروز حدود 50 ميليون نفر سهامدار بازار 
سرمايه هستند كه در صورت اخذ تصميم هاي اشتباه 
اين افراد متضرر مي شوند، بنابراين هر نوع تصميمي كه 
قرار است اخذ شود بايد آثار آن در بازار سرمايه بررسي 
شود. وقتي تصميم هايي بر عليه منافع سهامداران اخذ 
مي شود با واكنش هاي شديد سهامداران و قرار گرفتن 
در صف هاي ف��روش و ريزش قيمت س��هام رو به رو 
مي شويم. به عنوان مثال امتيازهايي كه براي حمايت از 
صنايع از سوي دولت به شركت ها داده مي شود اگر قرار 
باشد يك باره در هر صنعتي حذف شود، بازار سرمايه 
را نگ��ران مي كند.همچنين اگر قرار اس��ت امتيازها 
و حمايت هاي صنايع برداش��ته شود يا تصميم هاي 
جديدي براي صنايع مختلف گرفته شود، بايد از قبل 
و طي برنامه اي بلندمدت مثال 5 ساله با حضور نماينده 
بازار سرمايه آثارش بررسي شود، نبايد با يك تصميم 
خلق الس��اعه باعث افزايش بهاي تمام شده يا كاهش 
قيمت فروش شويم؛ چراكه با چنين تصميم هايي سود 
شركت ها به يك باره افت مي كند و متضرر اين اتفاق 
در همان قدم اول سرمايه گذار است كه به بازارسرمايه 
بي اعتماد مي شود. از بين رفتن اعتماد سرمايه گذاران 
و ضرر و زيان هاي سهامداران با چنين اتفاق هايي قابل 
جبران نيست، پس بايد بسيار با احتياط و بررسي هاي 

كارشناسي چنين تصميم هايي نهايي و اعالم شود.
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 قيمت گذاري دستوري
ماهيت بورس را زير سوال مي برد

حسين سالح ورزي، عضو شوراي عالي بورس با اشاره 
به مصوبه ديروز مجلس كه براساس آن وزارت صنعت 
بايد سقف و كف قيمتي براي فوالد تعيين كند، گفت: 
متأسفانه مجلس در مصوبه ديروز خود اختيار تعيين 
قيمت ف��والد را به وزارت صمت واگ��ذار كرده كه اين 
مصوبه اي بسيار خطرناك اس��ت. عضو شوراي عالي 
بورس افزود: اينكه قانون گذار، شوراي عالي بورس را با 
تركيب متنوع و جامع در تصميم گيري ها مدنظر قرار 
نداده و سياس��ت گذاري در حوزه بورس ها، چه بورس 
اوراق بهادار و چه بورس هاي كااليي را كه جزو وظايف 
شوراي عالي بورس است، ناديده گرفته، جاي تعجب 
دارد. وي تصريح كرد: تصميمات اين چنيني باعث از كار 
انداختن مكانيزم بورس شده و اثرات بسيار نامطلوبي 
را در پي خواهد داشت و اميدواريم اين مصوبه، هنگام 
ارايه به صحن علني به تصويب نمايندگان نرس��د. وي 
تاكيد كرد: قيمت گذاري بر روي كاالهايي كه در بورس 
عرضه مي شوند ضمن ايجاد رانت عظيم براي گروهي 
خاص، منجر به خدشه دار شدن و زيان منافع ميليون ها 
سهامداري مي شود كه سهام شركت هاي توليدكننده 
اين كاالها را خريداري كرده اند. موضوع قيمت گذاري 
دس��توري فوالد در بورس كاال و ابالغ شيوه نامه جديد 
نرخ گ��ذاري اين محصول طي هفته گذش��ته، س��ر و 
صداي زيادي به پا كرده است كه بر اين اساس، معاون 
اول رييس جمهور روز شنبه در جلسه اي كه با فعاالن 
بورسي داشت، تاكيد كرد كه سازوكارهاي بورس بايد 
مالك عمل قرار بگيرد. ضمن اينكه رييس جمهور نيز 
عالوه بر تاكيد بر ضرورت عرضه هر چه بيشتر كاالها در 
بورس كاال، به صراحت اعالم كرد كه مكانيزم هاي مورد 
تاييد و تصميمات شوراي عالي بورس، مالك عمل دولت 
در تصميم گيري ها خواهد بود؛ اين در شرايطي است 
كه بورس كاال نيز اعالم كرده كه شيوه نامه نرخ گذاري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف قوانين بورسي 
بوده و آن را اجرايي نخواهد كرد و تصميم گيري درباره 
آن را به شوراي عالي بورس سپرده است. در عين حال 
ديروز در مجلس كليات طرح »توس��عه و توليد پايدار 
زنجيره فوالد با رويكرد اصالح سياست هاي تنظيم بازار«، 
پيشنهادي از سوي تعدادي از نمايندگان، با 18۶ رأي 
موافق در مجلس تصويب شد. نگاهي به محورهاي اين 
مصوبه نشان مي دهد، اين مصوبه بيش از ابالغيه وزارت 

صمت چالش و رانت ايجاد خواهد كرد.

چرا شاخص بورس
روند اصالحي  پيش گرفت؟

محس��ن عبداله��ي، كارش��ناس بازارس��رمايه 
درگفت وگو با ايرنا به افت ش��اخص بورس در چند 
روز اخير اشاره كرد و افزود: اكنون معامالت بورس 
روند پيچيده اي را به خود گرفته است و در شرايط 
فعلي دو عامل مهم در بازار حاكم ش��ده است. وي 
اظهار داش��ت: رخدادها و اتفاقي كه در كش��ور رخ 
مي دهد ش��رايط بازار را به ش��دت تحت تاثير قرار 
مي دهند و مش��خص كننده وضعيت قيمت سهام 
هستند. عبدالهي به دو رخداد تاثيرگذار كه از مدت ها 
قبل باعث روند نزولي معامالت بورس شدند، اشاره 
كرد و گفت: نخس��تين رخداد ك��ه از مدت ها قبل 
بازار را تحت تاثير قرار داد، انتخاب بايدن به عنوان 
رييس جمهوري امريكا بود كه باعث ايجاد برخي از 
ابهام ها در روند معامالت بازار شد. وي با بيان اينكه 
بازار هميشه با توجه به چشم اندازي كه براي آينده 
ايجاد مي شود نسبت به اين مسائل واكنش مثبت 
يا منفي نشان مي دهد، گفت: انتظارات تورمي كه 
به دليل آن رخدادها در بازار ايجاد مي شود معامالت 
بورس را دچار نوسان مي كند. عبدالهي با اشاره به 
اينكه از ابتداي س��ال جاري تا مرداد ماه ش��اخص 
بورس ب��ه دليل رش��د ارزش دالر و گزارش مثبت 
شركت ها روند بي سابقه اي را به خود گرفت، اظهار 
داشت: از ماه مرداد به بعد به دليل پررنگ شدن تاثير 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، سايه ترس در بازار 
حاكم شد و شاهد تغيير مسير معامالت بورس و ورود 
آن به فاز اصالحي شديد بوديم. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني هاي 
صورت گرفته انتظار مي رفت كه بازار از آبان ماه روند 
صعودي خود را آغاز كند در حالي كه چنين اتفاقي 
رخ نداد و به نظر مي رسد يكي از داليل روند اصالحي 
فعلي شاخص بورس ناشي از كاهش انتظارات تورمي 
است كه باعث شد تا قيمت دالر تحت تاثير انتخاب 
بايدن با روند نزولي همراه شود. وي افزود: همچنين 
با توجه ب��ه احتماالت توافق هس��ته اي همچنان 
احتمال افت نرخ دالر وج��ود دارد كه اين موضوع 
باعث شده اس��ت تا چش��م انداز معامالت بورس 
كاهش پيدا كند. عبدالهي با بيان اينكه روند منفي 
كه اكنون در بازار ايجاد ش��ده است هيچ توجيهي 
ندارد، گفت: بعد از اصالح ۷0 درصد قيمت س��هام 
شركت ها به هيچ عنوان روند فعلي شاخص بورس 
منطقي نيست مگر آنكه رخدادهاي سياسي در اين 
بين درگير شوند و تعيين كننده مسير بازار باشند 
كه تاكنون چنين اتفاقي در كشور رخ نداده است. 
اين كارشناس بازار سرمايه به افت روند فعلي شاخص 
بورس اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا به پايان رسيده است اما 
برخي معتقدند كه با انتخاب بايدن امكان كاهش 
تحريم ها و توافق بين دو كشور افزايش پيدا كرده 
است، اين موضوع به مراتب بر افزايش روند اصالحي 
شاخص بورس تاثيرگذار بوده است. وي با بيان اينكه 
قطع تحريم ها با دو اثر مثبت و منفي در بازار همراه 
خواهد شد، اظهار داشت: اثر مثبت آن گشايش هاي 
اقتصادي است كه به دنبال خود افزايش مراودات 
بين المللي و بانكي از طريق س��وئيفت، تس��هيل 
حمل و نقل بين المللي، افزايش فروش محصوالت 
پتروشيمي و شركت هاي صادركننده، سهولت در 
برگشت منابع و كاهش هزينه ها در بازار سياه را به 

همراه خواهد داشت.

استقالل و پرسپوليس در دروازه 
شوراي پذيرش بورس

طي چند سال گذش��ته در حالي نمايندگان مجلس 
تصويب كردند كه سرخابي ها تا پايان شهريور 98 و بعد 
شهريور 99 در فرابورس پذيرش شوند كه وزير ورزش و 
جوانان هم بارها وعده تحقق اين رويا را داده و هر سه ماه 
يك بار هم اين وعده ها را به روزرساني كرده و مي كند. اين 
در شرايطي است كه وزير ورزش پيش تر وعده داده بود 
پذيرش دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در فرابورس تا 
پايان پاييز امسال اتفاق مي افتد كه نشد. با وجود اين يكي 
دو روز پيش مسعود سلطاني فر در گفت وگو با خبرنگاران 
گفته، هر شركتي بخواهد از طريق بازار سرمايه سهام ريز 
آن واگذار ش��ود حتم��ا بايد همه حس��اب و كتاب ها، 
دارايي ها، طلب ها و بدهي بايد ش��فاف و روشن باشد؛ 
يعني اگر شركتي همه اين اطالعاتش كامل نباشد قطعا 
مورد تاييد شوراي پذيرش بورس قرار نمي گيرد. به گفته 
وزير و ورزش و جوانان، ما هم اكنون در دروازه ش��وراي 
پذيرش بورس هستيم، كار سنگيني كه در اين هفت، 
هشت ماه اخير بعد از مصوبه 18 فروردين سال 1399 
هيات عالي واگذاري شركت هاي دولتي به رياست آقاي 
دژپسند انجام شد واقعا كاري بود كه در حالت طبيعي 
شايد چند ساله انجام مي شد، اما عزم جدي در وزارت، 
سازمان خصوصي سازي و شوراي عالي بورس داشتيم 
و همگرايي كه داشتيم كار خوب پيش رفت. آنطور كه 
وزير ورزش اظهار داشه است، اين دو باشگاه در آستانه 
ورود به شوراي پذيرش بورس هستند، شوراي پذيرش 
بورس با كسي رودربايستي ندارد؛ اگر اسناد و مدارك 
كافي باشد مجوز عرضه سهام را از طريق بازار سرمايه 
صادر مي كند اگر غير از اين باش��د صادر نخواهد كرد. 
واگذاري به بخش خصوصي به اين ش��كل است كه در 
ابتدا حدود 10 تا 20 درصد سهام به صورت سهام ريزي 
عرضه مي شود تا كشف قيمت شود و بعد از آن و دوره اي 
ك��ه قيمت ها در بازار به ثبات رس��يد بقيه آن از طريق 
بورس واگذار مي شود. اين واگذاري به هيچ فردي انجام 
نمي شود، بازار بورس يعني عرضه سهام ريز و همانطور 
كه گفتم تهيه گزارشات، مدارك و اسناد باجديت دنبال 
شده است و در چارچوب ضوابط بازار سرمايه، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و با مديريت سازمان خصوصي ساز 

انجام خواهد شد.

 انتظار سرمايه گذاران
براي ثبات در قيمت دالر

حسن قاسمي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
س��نا ضمن جذاب بودن قيمت سهام به داليل ريزش 
قيمت ها در روزهاي فعلي بازار اشاره كرد و گفت: يكي 
از اين داليل مشخص نبودن نرخ برابري دالر است، زيرا 
اكثر صنايع بورس��ي محصوالت خود را بر اساس دالر 
مي فروشند؛ همچنين بسياري از كاالهايي كه در داخل 
فروخته مي شود نيز با دالر به فروش مي روند. وي تصريح 
كرد: ارزندگي كنوني قيمت سهام با دالر حدود 25 هزار 
تومان سنجيده مي شود، بنابراين اگر قيمت دالر كاهش 
پيدا كند، ارزش گذاري در اين خصوص دس��تخوش 
تغييراتي خواهد شد، بنابراين تا رسيدن ثبات نسبي 
در قيمت دالر به نظر مي رسد بازارسرمايه نيز با حركت 
خاصي رو به رو نباش��د. حسن قاسمي اضافه كرد: اين 
انتظار وجود دارد كه با مستقر شدن دولت جديد امريكا 
تعامالتي با كشور ما انجام شود و شاهد افت بيشتري در 
قيمت دالر باشيم. به نظر من احتمال وقوع چنين اتفاقي 
در كوتاه مدت وجود دارد، هرچند كه در بلندمدت و با 
توجه به كسري بودجه دولت، به نظر مي رسد نرخ برابري 
دالر روند صعودي داشته باشد. بنابراين تا تثبيت نرخ 
دالر بطور نسبي نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه باقي 
بازارها از جمله بازار س��رمايه، حركت جدي و صعودي 
شارپي داشته باشند. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه 
داد: در اين ميان، برخي مسائل هم به بودجه دولت باز 
مي گردد، به اين معني كه بايد ببينيم بودجه دولت به 
عنوان يك موتور مهم محرك اقتصادي در سطح تقاضا 
تاثير مي گذارد؛ بنابراين تعيين وضعيت بودجه نيز براي 
حركت بازار عامل مهمي است؛ ضمن اينكه تصميمات 
لحظه اي در نهادهاي ديگر مانند وزارت صمت سبب 
مي شود تا اطمينان س��رمايه گذاري در بازارسهام دور 
مي كند، زيرا سرمايه گذار ترجيح مي دهد به بازاري كه 

چنين اتفاقاتي در آن كمتر وجود دارد، وارد شود.

 عرضه محصوالت نفتي 
در بورس كاال و انرژي

محمدحسين رزاقي، مديرعامل شركت نفت ايرانول 
گفت: پس از تاكي��د وزير محترم تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي مبني بر افزايش ش��فافيت در شركت ها و 
مجموعه هاي تابعه وزارت كار برآن ش��ديم تا تمامي 
محصوالت جانب��ي را در ب��ورس كاال و انرژي عرضه 
كنيم. همينطور موفق شديم محصوالت صادراتي را 
با روش مزايده اي به فروش برسانيم. وي با بيان اينكه 
اين شركت از ابتداي سال جاري توجه جدي به بازار 
داخل كشور داش��ته و محصوالت موتوري و صنعتي 
را همانند سال گذش��ته و بدون هيچ كاهشي در بازار 
كشور تامين نموده است، افزود: با اين وجود به منظور 
ارز آوري براي كش��ور عزيزمان در اين شرايط تحريم 
ناعادالنه و توجه ويژه به افزايش منافع س��هامداران 
ب��ا اتخاذ تدابير ويژه و همچنين اصالح س��بد فروش 
محصوالت خود، از بازاره��اي صادراتي غافل نبوده و 
افزايش چش��مگيري در زمينه صادرات داشته است. 
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول با بيان اينكه عرضه 
محصوالت در بورس كاال با هدف ارتقاي ش��فافيت و 
حركت به سمت سودآوري پايدار انجام شد، تصريح 
كرد: با اين اقدام رش��د س��ود قابل توجهي در 9 ماهه 
سال جاري پيش بيني مي گردد. رزاقي در پايان افزود: 
در صورتي كه شركت هاي توليدي، مكلف به فروش 
كل توليدات خود در بورس كاال ش��وند اقدام بزرگ و 
موثري در شفافيت مالي شركت ها، بازرگاني و فروش 
آنها صورت خواهد گرفت كه به سالمت اقتصادي كشور 

كمك شاياني خواهد كرد.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان وضعيت بازارسرمايه را بررسي مي كند

سهامداران در انتظار روزهاي روشن بورس

دولت بايدن و ايران
صحبت از برداشته شدن تحريم ها خود بسيار كلي و مبهم 
اس��ت و حدود و ثغور حقوقي، توافقات و حل وفصل آنها 
مانند ذرات معلق در هوا هستند. شايد هم اين فضا عمدي 
باشد. امريكا كه دو قرن تجربه كار حقوقي بين المللي را 
دارد، برجام را به گونه اي تنظيم كرده كه آنچه مي خواهد 
از آن مصادره كند. معموال در سياست، ابهام گويي براي 
حل نشدن يك موضوع بسيار كارساز است. احتماال اولين 
قدم دولت بايدن اخذ تاييديه سازمان بين المللي انرژي 
اتمي از بازگشت ايران به مفاد فني برجام خواهد بود كه 
خود تحقيقا 4تا۶ ماه به طول خواهد انجاميد. براي تشويق 
ايران به بازگشت، اجازه دسترسي محدود به منابع مالي و 
فروش محدود نفت ممكن است در دستور كار باشد. لغو 
كامل تحريم ها به معنايي كه ايران از آن استفاده مي كند 
به لحاظ سياسي و حقوقي با موانع بسياري روبه رو است 
و دست كم زمان بر خواهد بود. روند احتمالي اين توافقات 
نيز، تابع انتخابات رياست جمهوري و سياست گذاري هاي 
كوتاه مدت و ميان مدت ايران خواهند بود. به نظر مي رسد 
دولت بايدن مس��ائل منطقه اي و موضوع توان موشكي 
ايران را مطرح خواهد كرد ولي به خوبي مي داند كه اخذ 
امتياز در آنها سهل نيست. اما انداختن اين دو موضوع در 
ريل مذاكرات ادامه دار، منطقه را تا حدي آرام نگه خواهد 
داش��ت. بنابراين، بايدن نهايي كردن موضوع هسته اي 
و ثبات بخش��يدن حقوقي، نظارتي و بين المللي به آن را 
ه��م اولويت خواهد داد و هم آن را احتماال به حل و فصل 
مسائل ديگر مربوط و متصل نخواهد كرد. اگر بايدن طي 
دوره اي به مخاطبان منطقه اي و داخلي امريكا نشان دهد 
برنامه هسته اي ايران را كامال مختل كرده است، هم اعالم 
موفقيت خواهد كرد و هم براي دموكرات ها در انتخابات 
2024 »خطرهسته اي ايران« را تعديل خواهد كرد.در 
عين حال، اقتصاد خارجي ايران چه وضعيتي خواهد داشت 
و ايران به كدام فرمول رضايت خواهد داد؟ آنچه در نگاه 

كلي نسبت به اولويت هاي داخلي و خارجي دولت بايدن 
مي توان طرح كرد، تدريجي بودن، آهسته بودن، موقت 
بودن، تعليقي بودن رهيافت دولت جديد امريكاس��ت. 
قول هايي بايد به خاورميانه داد و كشورهاي اين منطقه 
را با فاصله زماني در انتظار نگاه داشت تا امريكا بر مسائل 
مهم بين المللي خود تمركز كند. آنچه مي تواند باالنس 
اين معادالت را بر هم زند، بازگشايي ناگهاني و كامل روابط 
ديپلماتيك ايران و عربستان است كه احتماال اسراييل 
نهايت تالش خ��ود را براي جلوگيري از تحقق آن به كار 
خواهد گرفت. ظاهرا انتخابات نخست وزيري چهارمي در 
اسراييل در حال شكل گيري است ولي نتيجه آن هرچه 
كه باشد تغييرات پارادايمتيك )Paradigmatic( در 

نگاه اين رژيم به منطقه ايجاد نخواهد كرد.
نقطه مركزي استراتژي اسراييل نسبت به ايران، معلق 
گذاشتن حكمراني مطلوب و رشد اقتصادي ايران است 
به طوري كه از جمع شدن مازاد )Surplus( جلوگيري 
كند تا در پروس��ه اي، »ايران متخاصم« به »ايران تيپ 
پاكستان )منتقد غيرعملي اسراييل( « تبديل شود. از اين 
ديدگاه، اگر اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني منقطع شود و 
مانند ذره اي معلق در هوا )Limbo( دور خودش بچرخد، 
به فرسايش بنيه مالي، توليدي، درآمدي و اجتماعي ايران 
خواهد انجاميد: آنچه كه شايد مطابق ميل ديگراني هم 
در منطقه باشد. بي دليل نيست كه نيم طبقه اي از وزارت 
خزانه داري امريكا حتي در دوره اوباما، تحريم هاي ايران را 
مديريت مي كرد و مي كند. يكي از اثرات جانبي سياست 
فشار حداكثري )Maximum Pressure( اين بود كه 
بنگاه هاي اقتصادي و بانك ها به خاطر ممانعت از خدشه دار 
شدن اعتبار اقتصادي )Reputation( خود نزد وزارت 
خزانه داري امريكا، حاضر به تعامل با ايران نبودند. حتي 
اگر ايران بتواند قدري نفت بفروشد و بعضي منابع مالي به 
دست آورد، موضوع پروژه هاي مشترك و سرمايه گذاري 

خارجي به مراتب جدي تر است. تغيير اين فضا محتاج 
مذاكراتي فوق العاده حياتي است كه حتي اوباما در سال 

2013-2012 آن را واقع بينانه نمي دانست.
دليل اصلي كه اين نويس��نده حتي قبل از جش��ن هاي 
خياباني در تهران، ناكام��ي برجام را پيش بيني مي كرد 
ناشي از ناديده گرفته ش��دن مسائل بنيادي اختالفات 
ايران و امري��كا در مذاكرات برجام ب��ود. اصوال توافقات 
موردي ايران و امريكا بدون در نظر گرفتن كليت روابط، 
دوام نخواهد داشت. اگر افزايش قدرت منطقه اي ايران به 
كاهش قدرت منطقه اي عربستان و اسراييل بينجامد، 
امري��كا در پي تضعيف ايران برخواه��د آمد، خواه دولت 
جمهوري خواه يا دولت دموكرات. روش اصلي اين تضعيف 
ضرورتا جنگ نيس��ت بلكه كاهش تدريجي بنيه مالي 
ايران است، دقيقا كاري كه امريكا دو سال است نسبت به 
چين آغاز كرده تا نرخ رشد بنيه مالي بيجينگ را بگيرد كه 
البته دير شده است. چين در نظام بين الملل امروز به يك 
قدرت اجتناب ناپذير )Indispensable( تبديل شده 
و حركت آرام، بي س��ر و صدا و تدريجي قدرت يابي آن، 
جايگاه مطمئني را براي اين كشور تضمين كرده است. اما 
در مقابل، فقر تئوريك دستگاه ديپلماسي و تقليل سياست 
خارجي به مالقات و سخنراني طي سال ها، باعث شده تا 
مركزيت اقتص��ادي در تامين قدرت و امنيت ملي ايران 
ناديده گرفته شود. همين كه دولت بايدن از توقف برنامه 
هسته اي ايران اطمينان يابد، به هدف خود در استراتژي 
كالن سياس��ت خارجي امريكا دست يافته است و هيچ 
عجله اي براي حل و فصل مسائل ديگر ندارد. از آنجا كه بعيد 
است به هزار صفحه تحريم، تحريم هاي جديدي اضافه 
شود و بعضي امتيازات محدود نيز اعطا گردد، ممكن است 
فضاي امنيتي سوريه، عراق و افغانستان قدري آرام شود 

و به دستاورد دوم سياست خارجي امريكا نيز بينجامد.
اما در اين فض��اي آرام، تدريجي، تعليقي و كامال قدم به 

قدم )Phased out(، بازنده اصلي، اقتصاد ايران است. 
در شرايطي كه كشورها از طريق مشاركت و ائتالف هاي 
سياسي- امنيتي به دنبال جاپاي محكمي براي اقتصاد 
خود هستند، اقتصاد ايران از اين ستون به آن ستون حركت 
مي كند. در صورتي كه مس��ائل منطقه اي و اس��تراتژي 
نظامي- دفاعي ايران در يك ماتريس با اقتصاد ايران ديده 
نشود، اين شرايط ادامه پيدا مي كند. اين ماتريس، براي 
دولت باي��دن كه خاورميانه را حدود پنج درصد از كليت 
سياست خارجي امريكا مي بيند، اهميتي ندارد. انتهاي 
استراتژي اروپايي ها هم اين است كه ايران فعلي بماند، 
تهديدات آن مذاكره و مديريت ش��ود و امكانات داشته 
باشد كه بقا پيدا كند كه مبادا تضعيف آن به عراقي ديگر 
تبديل شده و براي دروازه هاي اروپايي، مشكالت عديده اي 
فراهم آورد. كشورهاي منطقه نيز به دنبال تحديد قدرت 
و ثروت ايران هستند، زيرا در درون ذهن آنها، ايران در پي 
مشاركت نيست، بلكه اهداف سلطه جويانه دارد، حاال به هر 
بهانه اي، ايدئولوژيك يا غير ايدئولوژيك. اينكه اين ذهنيت 
آنها صحت دارد يا نه، مهم نيست. آنچه اهميت دارد اين 

است كه آنها با اين ذهنيت تصميم مي گيرند.
گمش��ده مهم ايران، فهم دقيق تح��والت منطقه اي و 
بين المللي است. دولت بايدن و ديگر دولت ها، اين هدف 
را در نظر دارند كه چگونه پس از كرونا، نرخ رشد اقتصادي 
4-3 درصدي با جذب سهم بازار قابل توجه براي صادرات 
خود را به دس��ت آورند. همه آينده خود را به افزايش نرخ 
مازاد گره زده  اند. اگر قرار باشد اقتصاد ايران شكوفا شود، 
كشورهاي همسايه بايد نسبت به نيات ايران، احساس 
امنيت ذهني و واقعي كنند. اصل نزاع سياست خارجي 
ايران در خاورميانه است. از اين رو، ابتكارعمل سياسي در 
اين منطقه براي آينده اقتصاد ايران به مراتب مهم تراز بهبود 

روابط با بوليوي، كوبا و نيكاراگوئه است.
 منبع : صفحه شخصي در فضاي مجازي

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه در 24 ساعت منتهي به ساعت 8 صبح 
ديروز، آلوده ترين هواي تهران از ابتداي س��ال ۹۹ به 
ثبت رسيد، اما انگار مسووالن كميته اضطرار آلودگي 
هواي تهران دل به باد و باران سپرده اند. چه آنكه ديروز 
انوشيروان محسني بند پي، استاندار تهران اعالم كرد 
كه ساعت 1۹ و 30 دقيقه سه شنبه جلسه اين كميته 
برگزار شده و تصميم هاي نشست هفته گذشته دوباره 
اتخاذ شده و تعطيلي تهران از هيات دولت درخواست 
شده است. به گفته او، بعد از جلسه كميته اضطرار در 
هفته گذش��ته با وزش باد در تهران مواجه شديم كه 
شرايط هوا را در آس��تانه پاك قرار داد. براساس پيش 
بيني سازمان هواشناسي براي روزهاي آينده نيز چنين 
شرايطي وجود خواهد داشت. بي ترديد تعطيل كردن 
تهران ش��رايط خاصي دارد و بايد جوانب مختلف آن 

مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش »تعادل«، اظهارات محسني بندپي با آنچه 
كه سازمان هواشناسي مبني بر آغاز بارش باران از روز 
پنجشنبه اعالم كرده، نه براي تهران كه براي بخش هاي 
غربي كشور مصداق دارد. در اين حال، آنچه كه براي 
مردم اهمي��ت دارد، اتخاذ تصميمي اساس��ي براي 
جلوگي��ري از ايجاد آلوده ترين روزه��اي تهران طي 
هفته هاي پيش رو است. بگذريم كه تكيه بر باد و باران 
روز پنجشنبه از شامگاه سه شنبه هيچ توجيه عقلي و 
منطقي ندارد، كما اينكه طي 21 روز گذشته نداشته 
است. اس��تاندار تهران در بخشي ديگر از گفت وگوي 
خود با خبرنگاران با تاكيد بر عدم اس��تفاده از مازوت 
توسط صنايع در استان تهران افزود: برخي از نيروگاه ها 
و صنايع با افزايش مصرف گاز و معضل در تأمين گاز، 
تنها از گازوئيل استفاده مي كنند كه حدود ۵0 درصد 
از گازوئيل مصرفي نيز يورو 4 است و مقداري از آن نيز 

گازوئيل معمولي.
وي در خصوص نقش صنايع و نيروگاه ها در آلودگي 
هوا تأكيد كرد: براساس آناليزي كه انجام شده است 13 
درصد ذرات معلق مربوط به وسايل نقليه بنزين سوز، 
10.3 درصد مربوط به موتورس��يكلت ها و حدود 1۷ 
درصد مربوط به پااليشگاه ها، نيروگاه ها و صنايع است.

به گزارش ايسنا، محسني بندپي در پاسخ به سوالي در 
خصوص قطع برق در شهر تهران بدون اطالع رساني 
تأكي��د كرد: بي تردي��د حتما بايد اطالع  رس��اني در 
خصوص قطعي برق انجام و جدول قطعي برق تدوين 
شود. ما اين موضوع را مورد تأكيد قرار داده ايم كه بايد 
اطالع رس��اني در اين حوزه به مصرف كننده تجاري، 
خانگي و... به صورت جدول خاموشي برق انجام شود 
و مي طلبد كه اين موضوع اجرايي شود. دستگاه هاي 
مختلف مكلف شده اند كه اين موضوع را رعايت كنند اما 
متأسفانه روز گذشته اين موضوع رعايت نشد و قطعي 
برق بدون اطالع رساني به شهروندان انجام شده است.

    پيشنهاد محدوديت تردد
در روزهاي پاياني هفته

در تحولي ديگر، محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران در واكنش به آلودگي هوا و خاموش��ي هاي روز 
سه شنبه در شهر تهران گفت: در گذشته آلودگي هوا 
را انتخاب و از مازوت استفاده مي كردند، اما االن تصميم 
گرفتند از مازوت استفاده نكنند و خاموشي اعمال كنند 

و بايد ديد نتيجه چه مي شود.
هاش��مي در گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ به اينكه چرا 
محدوديت ه��اي تردد در تهران حداق��ل در روزهاي 
تعطيل و نيمه تعطيل ش��هر اعمال نمي شود؟ گفت: 
چون مدارس و دانشگاه ها تعطيل هستند و اداره ها نيز 
اجازه دوركاري تا ۵0 درصد را دارند، لذا دولت در جلسه 
اضطرار آلودگي هواي تهران، به اين نتيجه رسيد كه 

بيش از اين ديگر نمي تواند تعطيلي اعمال كند. 
او ادامه داد: در سال هاي قبل هم كه هوا آلوده مي شد 
در همي��ن حد تعطيل مي كردن��د و مدارس تعطيل 
مي شد. به نظر اكنون به اين نتيجه رسيدند كه ديگر در 
نيروگاه ها مازوت نسوزانند و دارند سياست خاموشي 

برق را اجرا مي كنند. 
هاش��مي در پاسخ به اينكه چرا در روزهاي پنجشنبه 
و جمعه، محدوديت تردد در تهران اعمال نمي شود؟ 

گفت: اين پيشنهاد مطرح شده است. با توجه به اينكه 
يكشنبه هفته آينده نيز تعطيل است، اما هنوز موضوعي 
به تصويب نرسيده و تنها پيشنهاد شده است. همين كه 
در نيروگاه هاي اطراف تهران مازوت استفاده نكنند، به 

نظر مي رسد كم كم اثر خود را مي گذارد. 
او در پاسخ به اينكه خاموشي هاي برنامه ريزي نشده 
مشكالتي را براي مردم ايجاد كرده و اين در حالي است 
كه در حقوق شهروندي به اطالع رساني درباره اتفاقاتي 
كه در شهر رخ مي دهد، تاكيد شده است، گفت: محيط 
زيست و دولت اطالع رس��اني مي كنند، اما تعطيلي 
بيشتر را هنوز به صالح ندانستند. اكنون به نظر مي رسد 
بين آلودگي هوا و خاموشي در حال بررسي هستند؛ 
در گذشته آلودگي هوا را انتخاب و از مازوت استفاده 
مي كردند، اما االن تصميم گرفتند از مازوت استفاده 
نكنند و خاموش��ي اعمال كنند و بايد ديد نتيجه چه 
مي شود.  هاشمي اضافه كرد: وزارت نيرو برنامه اي را 
تنظيم كند تا روابط عمومي آن از قبل زمان خاموشي ها 

در هر منطقه را اطالع رساني  كند.

    ناسالم ترين ماه
به گفته ليال نظري، سخنگوي شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران، ماه دي  ناسالم ترين ماه سال  جاري بوده 
به گونه اي كه از هفتم دي تا 24 دي ماه به جز يك روز، 
هواي تهران ناسالم بوده و در مجموع از اول دي ، هواي 
تهران 11 روز در شرايط ناسالم براي همه شهروندان، 
10 روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس و تنها 

3 روز در شرايط سالم قرار داشته است.  بر اين اساس، 
حدود 21 روز است كه هواي تهران به شدت آلوده شده، 
ذرات معلق ريه تهراني ها را نشانه گرفته و نفس هاي آنها 
را به شماره انداخته است در برخي از روزها مانند روز 
سه ش��نبه غلظت آالينده ها در برخي از ايستگاه هاي 
كنت��رل كيفيت هوا فرات��ر از 200 و حتي 300 رفت 
و ش��رايط از وضعيت قرمز و بنفش هم گذشت. چتر 
آلودگي همچنان بر سر تهران است و آسمان پايتخت 
خاكس��تري و پيش بيني هاي هواشناسي نيز نشان 
مي دهد ذرات معلق در روزهاي آينده دس��ت از س��ر 

تهران برنمي دارد.
تهران از ابتداي سال همزمان با شيوع كرونا فقط 1۵ 
روز هواي پاك داش��ته و 182 روز هوا قابل قبول، ۹0 
روز هوا ناسالم براي گروه هاي حساس جامعه و 12 روز 

هوا ناسالم براي همه افراد بوده است.
اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل وضعيت 
ه��وا بهتر ب��ود و پايتخ��ت داراي 2۵ روز هواي پاك، 
206 روز هواي قابل قبول، 63 روز هواي ناسالم براي 
گروه هاي حساس و ۵ روز هواي ناسالم براي همه افراد 

داشته است.

    آدرس غلط به افكار عمومي 
بر اساس اين گزارش، چند نكته كليدي آلودگي هواي 
تهران طي چند ماهه اخير را از آلودگي هواي پايتخت 
در سال هاي گذش��ته متمايز مي كند. اول اينكه اگر 
در سال هاي گذش��ته آلودگي هوا در شرايط وارنگي 

هوا ناشي از منابع متحرك همچون خودروها قلمداد 
مي شد، در سال جاري به واسطه شيوع كرونا و بالطبع 
نيمه تعطيل بودن شهر تهران، اذهان را متوجه منبعي 
تازه در انتش��ار آلودگي هوا س��وق داد و ب��ا اظهارات 
متناقض مس��ووالن مشخص ش��د كه منبع جديد 
آلودگي مازوت يا به گفته برخي گازوييل هاي پرگوگرد 
است. در هر حال، بي عملي كميته اضطرار آلودگي هوا 
در اتخاذ تصميم هاي قاطع براي خنثي سازي آلودگي 
به قدري فزوني گرفته كه موج��ب اعتراض برخي از 
مقام هاي سياس��ي همچون دبير شوراي نگهبان نيز 

شده است.
در همي��ن حال، اگ��ر چه برخي در تل��ه آدرس غلط 
برخي افراد يا گروه ها گرفت��ار آمده اند و آلودگي هوا 
را به كمبود گاز نيروگاه هاي ب��رق ربط مي دهند و از 
ميان همه مصرف كنندگان برق، انگش��ت اتهام را به 
سوي استخراج كنندگان بيت كوين كه در اين روزها و 
هفته ركوردهاي تاريخي را شكسته است، مي گيرند، 
علي كالهي، از فعاالن بخش خصوصي در صنعت برق 
اعالم كرده است كه مزارع بيت كوين، تنها يك درصد از 
ظرفيت اسمي نيروگاه هاي برق را مصرف مي كنند. در 
اين ميان، آروين، رييس كميته شفافيت شوراي شهر 
تهران روز سه شنبه در جلسه علني شوراي شهر تهران، 
روي درست ترين و دقيق ترين عامل انگشت گذاشت و 
از مراكز دولتي خواست تا قبض گاز و برق خود را منتشر 
كنند تا مشخص شود كه بزرگ ترين مصرف كننده گاز 

و برق در كشور كيست و كجاست؟
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انجام تست رايگان كرونا
در ايستگاه مترو

سيد مجتبي تقوي نژاد، معاون فرهنگي و اجتماعي 
شركت بهره برداري مترو تهران از انجام تست رايگان 
كرونا مسافران در متروي تهران خبر داد. تقوي نژاد 
در گفت وگ��و با ايس��نا، اعالم ك��رد: در ادامه طرح 
غربالگري شهيد قاسم سليماني، معاونت فرهنگي 
و اجتماعي مترو با همكاري ش��ركت شهر سالم و 
دانشگاه علوم پزشكي تهران در ايستگاه مترو شوش 
اقدام به اخذ تست سريع كرونا مي كنيم. وي با بيان 
اينكه اين طرح به منظور عدم مراجعه س��رپايي به 
بيمارستان ها و شناسايي و نيز كاهش مبتاليان به 
ويروس كرونا انجام مي شود گفت: مسافران مترو در 
ايستگاه شوش مي توانند با حضور در جايگاه انجام 
آزمايش و مراجعه به كارشناسان مربوطه به صورت 
رايگان مورد آزمايش قرار بگيرند. معاون فرهنگي 
ش��ركت بهره برداري مترو با بيان اينكه براس��اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين تست فوري در 
ايستگاه مترو ش��وش كه بزرگ بوده و فضاي كافي 
آن موجب ازدحام نمي شود اخذ خواهد شد افزود: 
اين طرح به صورت موقت از ايستگاه متروشوش آغاز 
شده و بعد از بررسي و كسب نتايج امكان دارد در ساير 
ايستگاه ها نيز برپا شود. به گفته وي، اين برنامه در 
راستاي اجراي مسووليت اجتماعي و با هدف توسعه 
و ارتقاي فرهنگ سالمت اجتماعي و افزايش سالمت 
جسماني مسافران مترو برگزار مي شود. تقوي نژاد 
تاكيد كرد: تيم هاي اخذ تست سريع تا 28 دي ماه از 
ساعت ۹ تا 13 در ايستگاه مترو مستقر هستند تا به 

صورت رايگان از مردم تست كرونا بگيرند.

صدور پروانه ساختمان پالسكو 
تا پايان هفته

علي محمد س��عادتي، ش��هردار منطقه 12 از صدور 
پروانه ساختمان جديد پالس��كو تا پايان هفته خبر 
داد. سعادتي در گفت وگو با ايس��نا، در مورد آخرين 
وضعيت ساخت ساختمان جديد پالسكو و سرانجام 
اخذ پروانه ساختماني گفت: ساختمان جديد پالسكو 
توانست تمام تاييديه و مجوزهاي الزم از سازمان هاي 
ناظر همچون سازمان نظام مهندسي، آتش نشاني و... 
اخذ كند. وي با بيان اينكه در ساختمان جديد پالسكو 
تمهيدات خاص و فوق العاده اي در زمينه تامين ايمني 
به كار رفته، به گونه اي كه حتي باالتر از استاندارهاي 
تعيين شده است، افزود: همچنين برنامه ريزي براي 
نظارت بهتر بر روند بهره برداري براي حفظ استاندارها 
اتخاذ شده است. شهردار منطقه 12 در مورد سرانجام 
صدور پروانه س��اختماني براي پالسكو گفت: پروانه 
ساختماني پالسكو آماده صدور است و به نظر مي رسد 
تا پايان اين هفته اين مهم انجام گيرد. وي درباره مبلغ 
عوارض كه محل اختالف شهرداري و بنياد مستضعفان 
به عنوان مالك پالس��كو وجود داش��ت، گفت: رقم 
عوارض مشخص است كه بخشي از آن به صورت نقد 
و بخشي به صورت غير نقد با باغاتي كه از سوي بنياد 
به شهرداري براي تبديل به بوستان عمومي همچون 
باغ عبقري در منطقه 2 و باغ وثوق الدوله در منطقه 14 

تحويل داده شده، تهاتر مي شود.

فوت حداقل ۹۰ راننده تاكسي 
براثر كرونا

مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران با 
اش��اره به فوت حداقل ۹0 راننده تاكسي براثر كرونا 
گفت: رانندگان در دل كرونا مش��غول به كار هستند 
و هم درآمدشان كاهش يافته و هم بيشتر از بسياري 
از مش��اغل در معرض خطر ابتال هستند و اين مساله 
مي طلبد كه دولت بودجه اي را براي ارايه خدمات ويژه 
رفاهي و معيشتي به تاكسيرانان تهران اختصاص دهد. 
محمد روشني مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري 
ته��ران« در گفت وگو با ايلنا درب��اره آخرين وضعيت 
نوس��ازي ناوگان تاكسيراني شهر تهران گفت: برنامه 
سازمان تاكسيراني براي نوسازي ناوگان تاكسيراني 
تا پايان سال 1۵ هزار دستگاه تاكسي بود، اما افزايش 
قيمت خودرو آس��يب زيادي به ما وارد كرد، چرا كه 
با وجود افزايش تس��هيالت، افزايش فزاينده قيمت 
خودرو، آسيبي براي رانندگان تاكسي بوده و توسعه 
ناوگان را با مش��كل مواجه كرد.  او ادام��ه داد: با تمام 
مشكالت، توانستيم نوسازي حدود 3 هزار تاكسي را 
نهايي كنيم و ثبت نام و ارايه وام به آنها تعلق گرفته و در 
نوبت دريافت خودرو از كارخانه هستند. تفاهمنامه اي 
توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك با بانك مهر انجام 
ش��ده كه براس��اس آن با ارايه وام ۷0 ميليون توماني 
نوسازي دو هزار تاكسي ديگر از طريق تسهيالت اين 
بانك در دستور كار ما قرار گرفته است.  روشني در پاسخ 
به اينكه آيا 2 هزار تاكسي تا پايان سال نوسازي خواهند 
ش��د يا خير گفت: قس��متي كه مربوط به كار ماست 
انجام مي شود، اما بخش دوم واگذاري خودرو از طريق 
شركت هاي خودروسازي است كه ممكن است بين دو 
تا سه ماه زمان ببرد. روشني با اشاره به آمار فوتي هاي 
كرونا در بين رانندگان تاكسي گفت: حداقل ۹0 نفر از 
رانندگان تاكسي براثر كرونا فوت كرده اند و اين افراد در 
دل كرونا مشغول به كار هستند و هم درآمدشان كاهش 
يافته و هم بيشتر از بسياري از مشاغل در معرض خطر 
ابتال هستند و اين مساله مي طلبد كه دولت بودجه اي را 
براي ارايه خدمات ويژه رفاهي و معيشتي به تاكسيرانان 
تهران اختصاص دهد.  مديرعامل سازمان تاكسيراني 
درباره پرداخت الكترونيك با توجه به ش��رايط كرونا 
گفت: طرح پرداخت الكتروني��ك يكپارچه كرايه در 
دس��ت اقدام اس��ت و در 10 منطقه شهرداري نصب 
باركدهاي يكپارچه پرداخت الكترونيك انجام شده 
است. حدود 80 درصد تاكسي هاي خطي اين مناطق 
كه حدود 10 هزار تاكس��ي را شامل مي شود به باركد 
يكپارچه مجهز ش��ده اند و مس��افران مي توانند با هر 

اپليكيشن كرايه را پرداخت كنند.

جريمه در انتظار متخلفان 
كرونايي در صنعت حمل و نقل

محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به 
جريمه و برخورد بدون اغماض با متخلفان كرونايي در 
بخش هاي مختلف حمل ونقل گفت: اليه هاي نظارتي 
با استفاده از پروتكل هاي بهداشتي تعريف شده تا هر 
فردي از جمله اش��خاص حقيقي و حقوقي مرتكب 
تخلفي در زمينه رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي 
مقابله با كرونا شد، از طريق كارت ملي جريمه شود. 
اسالمي در گفت وگو با ايسنا درباره ساختار نظارت در 
زمينه رعايت كردن پروتكل هاي بهداشتي مقابله با 
كرونا در بخش هاي مختلف حمل ونقل، اظهار كرد: 
نظارت به صورت جدي و مستمري در همه بخش هاي 
حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي وجود دارد 
و مسلما با كساني كه در اين حوزه ها مرتكب تخلف و 
جرايم در زمينه پروتكل هاي كرونايي شوند، برخورد 
خواهد شد. وي افزود: شيوه و نحوه برخوردها و جرايم 
متناسب با آن نيز در قالب مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا براي هر تخلف و هر بخش مشخص شده است. 
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: بر اس��اس مصوبات 
س��تاد ملي مقابله با كرونا جرايم براي افراد حقيقي 
و حقوقي از طريق كد ملي اخذ مي شود و اين موارد 
مصوب و ساز و كارهاي آن مشخص شده است. يعني 
اگر هر فردي در هر جايگاهي تخلفي در زمينه رعايت 
نكردن پروتكل هاي ابالغ��ي مقابله با كرونا مرتكب 
شود از طريق كارت ملي اش او را جريمه خواهند كرد. 
اسالمي اعالم كرد: البته اجراي اين مصوبه به وزارت 
كشور بس��تگي دارد و اينكه آغاز ابالغ و اعمال آن در 
كشور را با پليس هماهنگ كرده و اعالم آمادگي كند. 
در حال حاضر از فرآيندي صحبت مي كنيم كه نقطه 
شروع آن پايش تصويري و پالك خوان با دوربين ها و 
حضور نيروي انتظامي در اين صحنه است. وي گفت: 
در مراحل بعدي ورود همه افراد در دس��تگاه هاي 
اجرايي و ادارات بايد با كارت ملي باشد و نهايتا اعالم 
خواهد شد كه مردم بايد براي حضور در همه مكان ها 
و معابر شلوغ مانند پاساژها و مجتمع ها با كارت ملي 
حضور داش��ته باشند كه نظارت ها از همين طريق 
اعمال و اجرا مي شود. به عبارت ديگر اين پروتكل ها 
اليه به اليه در حال پيشرفت و حركت است تا بتوان 

نظارت و كنترل را روز به روز افزايش داد.

تاخير ۴۰۵ دقيقه اي قطار 
»تهران -كرمان«

مديركل راه آهن كرمان گفت: 100 درصد هزينه بليت 
قطار تهران - كرمان كه با تأخير وارد كرمان شد عودت 
داده مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر، قطار تهران به 
كرمان به دليل برودت هوا و خرابي لكوموتيو در منطقه 
اصفهان و يزد با تأخير 40۵ دقيقه اي همراه بود. مجيد 
ارجوني در خصوص تأخير اين قطار گفت: هزينه بليت 
مسافران اين قطار كه با تأخير به كرمان رسيدند 100 
درصد عودت داده مي شود و مسافران مي توانند از امروز 
به مدت يك ماه با مراجعه به آژانس هاي مس��افرتي 
سراسر كشور نسبت به دريافت هزينه بليت خود اقدام 
كنند. وي افزود: اين تأخير در ناحيه اصفهان و يزد اتفاق 
افتاد و هيچ گونه تأخيري در ناحيه كرمان نداشته است 
و مسافراني كه قرار بود با اين قطار به تهران برگردند با 
جايگزين كردن سالن و لكوموتيو ذخيره بدون تأخير و 
به موقع از ايستگاه شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني 

كرمان به تهران عزيمت كردند.

اطالعيه هوانوردي ايران
درباره كروناي انگليسي

مديركل دفتر نظارت بر شركت ها و موسسات هوانوردي 
سازمان هواپيمايي با بيان اينكه سازمان درباره كروناي 
انگليسي به همه شركت هاي هواپيمايي دنيا اطالعيه 
هوانوردي داده اس��ت، گفت: اگر فردي از طريق پرواز 
ارتباطي با ارايه مدارك گمراه كننده به ايران وارد شود، 
با شركت هواپيمايي قطعا طبق مقررات برخورد خواهد 
شد. حسن خوشخو در گفت وگو با فارس درباره آخرين 
وضعيت تعليق پروازها به كشور انگلستان، اظهار داشت: 
تمديد تعليق پروازها به انگلستان كماكان تا پايان دي ماه 
ادامه دارد. مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها 
و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري در 
پاسخ به اين سوال كه آيا مدت مذكور تمديد خواهد شد 
يا خير؟ بيان كرد: تمديد تعليق پرواز از مقصد انگلستان 
منوط به نظر ستاد ملي مقابله با كرونا است كه از طريق 
وزارت بهداش��ت و درمان به ما اعالم مي شود؛ چنانچه 
تصميم به تمديد اين زمان تعليق باش��د، حتما اعالم 
خواهيم كرد. وي در خصوص اقدامات سازمان هواپيمايي 
كش��وري در جلوگيري از شيوع ويروس جهش يافته 
كرونا از كشور انگلستان اظهار داشت: بر اساس مصوبه 
ستاد ملي مبارزه با كرونا، سازمان هواپيمايي كشوري در 
قدم اول به تعليق پروازها در مسير مستقيم از انگلستان 
به ايران اقدام كرد. خوش��خو ادامه داد: در گام بعدي در 
تاريخ دوم دي ماه به همه شركت هاي هواپيمايي دنيا 
طبق اطالعيه هوان��وردي NOTAM تعليق پروازها 
از مبدا انگلس��تان را صادر و پذيرش مس��افر از كشور 
مذكور به اي��ران را ممنوع كرد. مديركل دفتر نظارت 
بر فرودگاه ها، ش��ركت ها و موسس��ات هوانوردي 
سازمان هواپيمايي كشوري با تأكيد بر اينكه اقدامات 
بهداشتي توس��ط بهداش��ت مرزي در فرودگاه ها 
مطابق با پروتكل هاي ابالغي وزارت بهداشت صورت 
مي گيرد، افزود: چنانچه شركت هاي هواپيمايي از اين 
بخشنامه تخلف كرده يا فردي از طريق پرواز ارتباطي 
)CONNECTION( با ارايه مدارك گمراه كننده 
به ايران وارد شود، با شركت هواپيمايي قطعا بر اساس 
مقررات برخورد خواهد شد. بر اساس اين گزارش، با 
شيوع ويروس جهش يافته كرونا موسوم به كروناي 
انگليسي در كشور انگلستان، وزارت راه و شهرسازي 
به درخواست وزير بهداشت و درمان از اول دي ماه ۹۹ 

همه پروازهاي بين ايران و انگلستان را تعليق كرد.

هاشمي: مراكز آموزشي تعطيلند، ادارات دولتي نيمه تعطيل؛ دولت نتيجه گرفت كه بيش از اين نمي تواند تعطيلي اعمال كند

تكيه كميته اضطرار آلودگي هوا بر باد و باران!

ممنوعيت دريافت اقرارنامه هنگام تحويل مسكن مهر
در پي دريافت اقرارنامه محضري كه برخي سازندگان از 
متقاضيان مسكن مهر درخصوص رفع نواقص واحدها 
دريافت مي كردند، وزارت راه و شهرسازي اين اقدام را 

ممنوع كرد.
به گزارش ايس��نا، بعضي از پيمانكاران در شهرهاي 
جديد پرديس، پرند و هش��تگرد پس از تحويل واحد 
به متقاضي��ان، اقرارنامه محضري با اي��ن عنوان كه 
واحد هيچگونه نواقصي ندارد، دريافت مي كردند. اين 
سازندگان تعداد محدودي را شامل مي شدند اما به هر 

حال صداي برخي متقاضيان را درآورد.
در پ��ي اين موضوع، مق��ام وزير راه و شهرس��ازي در 
طرح مسكن مهر با صدور بخشنامه اي حذف دريافت 
اقرارنامه محضري از متقاضيان مسكن مهر شهرهاي 
جديد پرند، هشتگرد و پرديس را ابالغ كرد. در بخشنامه 
احمد اصغري مهرآب��ادي آمده اس��ت: »از اين پس 
متقاضيان بدون ارايه اقرارنامه محضري و صرفا با امضا 
و اثر انگشت ذيل صورت مجلس تحويل واحد همراه با 
ذكر نواقص احتمالي نسبت به تحويل واحد خود اقدام 
كنند. بديهي اس��ت زين پس سازندگان به هيچ وجه 
حق دريافت اقرارنامه محضري تحويل واحد را ندارند.«

طي روزهاي اخير، دريافت بخشي از هزينه هاي تكميل 

واحدهاي مسكن مهر منجر به اعتراض متقاضيان شده 
بود كه مهدي هدايت مديرعامل عمران پرديس آن را 

مقابله با دالالن دانست. 
اس��المي � وزير راه و شهرس��ازي � ه��م از اين اقدام 
حمايت كرد و گفت كه پرديس طي س��ه سال اخير 
پيش��رفت قابل توجهي داشته و هزينه تكميل واحد 

و ف��روش عرصه به تكميل زيرس��اخت هاي پرديس 
اختصاص مي يابد كه نفع آن به ساكنان مي رسد. افراد 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد و 
بهزيستي، خانواده شهدا، جانبازان و افراد فاقد تمكن 
مالي، اجباري به خريد عرصه ندارند و مشمول پرداخت 
هزينه هاي افزايش واحد نيز نمي ش��وند. همچنين 

افرادي كه فاقد مالكيت هستند و تمايلي به پرداخت 
مبلغ 16تا 31 ميليون تومان هزينه تكميل واحدهاي 
مسكن مهر پرديس را ندارند مي توانند با پذيرش قرمز 
شدن فرم »ج« خود از پرداخت اين مبلغ معاف شوند.

بنابراين گزارش، در سال 13۹1 عمليات احداث 81 
هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرديس واقع در 
1۷ كيلومتري شرق تهران آغاز شد كه به 83 هزار واحد 
افزايش يافت. طبق آخرين آمار تاكنون 60 هزار واحد 
تحويل شده و قرار اس��ت در اسفندماه 13۹۹ نيز 10 
هزار واحد ديگر تحويل شود. مهدي هدايت مديرعامل 
شركت عمران پرديس گفته كه ساير واحدها در اوايل 
سال آينده و قبل از اتمام دولت تكميل مي شود. شهر 
جديد پرديس داراي 12 فاز است كه فاز 12 آن اخيرا 
كلنگ زني شده اس��ت. فازهاي يك تا چهار در شهر 
اصل��ي، فاز پنج، چهار كيلومتر، فاز هش��ت، هش��ت 
كيلومتر، فاز ۹ پنج كيلومتر، فاز 11 شش كيلومتر از 
شهر اصلي فاصله دارند. پارك فناوري پرديس در فاز 
شش، ناحيه صنعتي خرمدشت در فاز هفت و فاز 10 
اين شهر در منتهي  اليه شمالي فاز چهار قرار گرفته اند. 
فاز 12 نيز در پنج كيلومتري ش��مال شرقي پرديس 

واقع شده است.

كارشناس سازمان هواشناسي گفت: روز پنجشنبه از 
سمت غرب و شمال غرب سامانه بارشي جديدي وارد 
كشور مي شود كه موجب شروع بارش برف و باران در 
آذربايجان هاي غربي وشرقي، كردستان و مناطقي 

از كرمانشاه و زنجان خواهد شد.
گودرزي در گفت وگو با ايرنا افزود: روز جمعه بارش 
برف و باران در كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه، 
ايالم، لرستان، خوزستان و البرز مركزي همراه با وزش 

باد پيش بيني مي شود.
وي ادامه داد: در روزهاي شنبه و يكشنبه بارش ها در 
جنوب غرب ادامه خواهد داشت و روزهاي پنجشنبه 
و جمعه وزش باد جنوبي در استان هاي ساحلي خزر 

و اردبيل پديده بهمن در ارتفاعات را در پيش دارد.
گودرزي گفت: روز پنجشنبه جوي پايدار در اغلب 
مناطق كش��ور حاكم است كه سبب تداوم آلودگي 
هوا در ش��هرهاي صنعتي و پرجمعيت شامل كرج، 

تهران، قم، اراك، اصفهان، تبريز و مش��هد مي شود. 
وي بيان داشت: پنجشنبه در اس��تان هاي واقع در 
غرب و ش��مال غرب و جمعه و شنبه در استان هاي 
واقع در نواحي مركز س��پس شمال شرق كشور، از 
ميزان آلودگي هوا به علت وزش باد كاسته مي شود.

به گفته گودرزي، روز جمعه در خراس��ان شمالي و 
رضوي و س��منان وزش باد ش��ديد رخ خواهد داد و 
پنجشنبه و جمعه غرب سواحل خزر متالطم و مواج 

خواهد شد.

    آلودگي و بيماري هاي صعب العالج 
در اين حال، منشأ آلودگي هر چه يا هر كجا باشد، 
در حال و روز رفاه و س��المتي ش��هروندان تهراني 
اثري ندارد. ش��هروندان خواهان تنفس هواي تازه 
به جاي گوگرد هس��تند. چرا كه ب��ه گفته حميد 
چوبينه، مديرعامل ش��ركت شهر سالم شهرداري 

ته��ران، در صورتي كه طي درازم��دت همه افراد 
تحت تاثير آلودگي هوا قرار بگيرند، حتي كس��اني 
كه سالم هستند نيز دچار بيماري هاي صعب العالج 

خواهند شد.
چوبينه همچنين اظهار كرده است، در بحث آلودگي 
هوا توصيه ما به شهروندان، تردد كم در سطح شهر 
است به اين علت كه سطح اكسيژن بدن پايين مي آيد 
و براي بيماراني كه دچار بيماري هاي قلبي و ريوي 
هس��تند منجر به درد هاي مختلف از جمله سردرد 
خواهد شد و يا اضطراب ايجاد مي شود و تاثيرگذاري 
بر اعصاب و روان افراد بيشتر مي شود و حتي امكان 
دارد بر اثر آلودگي هوا بيماري هاي ديگري براي افراد 
به وجود بيايد. هر كدام از المان هاي موجود در هواي 
آلوده مي تواند يك بخش از بدن را به خطر بيندازد از 
اين رو توصيه اين است كه در اين فضا از تردد بي مورد 

در شهر خودداري كنيم. 

سامانه بارشي جديد امروز وارد كشور مي شود
ناجي



این روزها بسیاری از شهرهای ایران دچار خاموشی های 
طوالنی مدت چندساعته شدند و مساله آموزش آنالین با 
چالش های زیادی مواجه شده است. از آن سو شرکت توانیر 
در این رابطه اعالم کرده که هیچ یک از این خاموش��ی ها 
برنامه ریزی شده نیست و تنها با ۱۰ درصد کاهش مصرف 
گاز و برق، امکان اس��تمرار تأمین مطمئن گاز و برق در 
کش��ور فراهم خواهد بود. در عین حال رئیس کارگروه 
اس��تخراج انجمن بالک چین ایران از تبلیغات در مورد 
نقش استخراج رمزارز در کمبود انرژی و آلودگی هوا انتقاد 
کرده  است و با مقایسه آمار مصرف انرژی در کشور طی 
سال های گذشته، نشان می دهد که رشد مصرف انرژی 
در سال جاری نس��بت به روند سال های گذشته جهش 
معناداری نشان نمی دهد و همچنین رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین می گوید، مخالفان افزایش روابط تجاری دو 
کشور از هر اتفاق و چالشی استفاده می کنند تا مشکالت 

ایران را به بر گردن چینی ها بیندازند.
اس��تخراج رمز ارز، کسب  وکاری نوپاست. همه ابعاد این 
کس��ب و کار هنوز کامال شناخته شده نیس��ت. در ایران 
با توجه به س��وق پیدا کردن عالقه مندان به این سمت، 
وزارتخانه های صمت، نیرو و ارتباطات از س��ال گذشته، 
پس از تصویب قوانی��ن مربوطه، موان��ع را از پیش پای 
س��رمایه گذاران برداش��تند و راه حضور آنها را تسهیل 
کردند. اما این روزها به دلیل خاموشی هایی که در کشور 
صورت گرفته،  این شائبه ایجاد شده که در کشور و آن هم 
در زمان صعود قیمت بیت کوین، اس��تخراج این رمزارز 
صورت می گیرد که منجر به قطعی گس��ترده برق شده 
اس��ت. این در حالی است که وزارت نیرو در پاسخ به این 
موارد اعالم کرده: با تصوی��ب هیئت وزیران از ۱۳ مرداد 
سال ۱۳۹۸ استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران 
یک فعالیت قانونی به حساب آمده و پس از کسب مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( برای عموم مردم 
آزاد است. تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها با تعرفه برق 
صادراتی )بدون یارانه( انجام می شود و این امر به یکی از دو 
طریق دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث 
نیروگاه جدید توسط متقاضی میسر است. این در حالی 
است که چندی پیش س��خنگوی صنعت برق مصرف 
فعاالن ماینینگ حوزه ارزهای دیجیتال را یکی از دالیل 
ازدیاد مصرف برق کشور اعالم کرده بود، آمار و ارقامی که 
توسط کمیسیون بالکچین نصر کشور رد شده و گفته شده 
که میزان مصرف برق ماینینگ در کشور نهایتا ۱ درصد 
میزان مصرف برق کشور در روز است و نباید تاثیری روی 
خاموشی های بیش از حد بگذارد. این کمیسیون باور دارد 
دولت آدرس غلطی به مردم می دهد و دولت سوءمدیریت 
خود در این زمینه را به گردن مردم می اندازد. تابس��تان 
سال ۹۷ نیز موجی علیه ماینینگ در کشور راه افتاده بود 
و قطعی برق به این فعالیت نسبت داده شده بود. به نظر 
می رسد با توجه به پیشرفت تکنولوژی و آمدن موضوعی 
به اسم ارز مجازی، طبیعتا استفاده از منابع برق هم بیشتر 
خواهدشد، مثل زمانی که رایانه ها گسترش پیدا کردند 
و برق بیشتری در دنیا استفاده شد، حاال با وجود ارزهای 
مجازی هم این روند، س��یر طبیعی خود را طی می کند. 
همچنین چندی پیش عیسی کالنتری، رییس حفاظت 
از محیط زیست کشور میزان مصرف مردم از انرژی برق 
و گاز را دلیل خاموشی ها دانس��ته بود و در اظهار نظری 
جنجالی گفته بود »مردم در رختخواب لخت شوند و در 
اتاق نشیمن لباس بپوش��ند تا از انرژی کمتری مصرف 
کنند.« او چندی پیش نیز گفته بود »بهتر است که روزی 
دو ساعت خاموشی داشته باش��یم اما از سوخت مازوت 
استفاده نکنیم چون موجب آلودگی هوا می شود. در حالی 
که برخی از کارشناسان بر این باورند طی سال های اخیر 
در زمینه انرژی های پاک سرمایه گذاری بسیار کمی در 
کشور صورت گرفته است و دولت ها در این زمینه کم کاری 
زیادی داش��ته اند و نتیجه این موضوع به کمبود برق در 

سال های اخیر انجامیده است.

    تبلیغات علیه صنعت استخراج رمزارز 
با صعود  بیت کوین

در پاس��خ به این انتق��ادات، محمدرضا ش��رفی، رئیس 
کارگروه اس��تخراج انجمن بالک چین ایران، با اشاره به 
اختصاص ۳۱۰ مگاوات انرژی به صنعت رمزارز کش��ور 
و دریافت تعرفه ای چندی��ن برابر برق صنعتی از فعاالن 
استخراج، تاکید کرده اس��ت که نباید صنعت استخراج 
رمزارز را »عالوه ب��ر درآمدزایی ب��رای صنعت برق« به 
»بالگردان سوءمدیریت« در این حوزه تبدیل کرد. صنعت 
اس��تخراج رمزارز به عنوان صنعتی نوپا در کشور مسیر 
دشواری را پیش رو دارد. برآورد دقیق سهم ایران از توان 
پردازشی زنجیره جهانی بالک چین بیت کوین امکان پذیر 
نیست ولی برآورد موسسات معتبر بین المللی حاکی است 
که حدود ۳ الی ۴ درصد از توان پردازشی در کشور ایران 
متمرکز باشد. رشد مصرف برق در کشور به دلیل واگذاری 
انشعابات جدید و افزایش جمعیت و توسعه شبکه مصرف، 
امری غیرقابل اجتناب بوده و طی س��الیان گذش��ته از 
الگویی مشخص پیروی کرده؛ به نحوی که در مطالعات و 
پیش بینی های وزارت نیرو لحاظ شده، بنابراین این میزان 
افزایش، قابل پیش بینی است. رئیس کارگروه استخراج 
انجمن بالک چین با بیان اینکه بررسی میزان مصرف برق 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ و در بازه زمانی ۴۹ روزه از 
ابتدای آذر ماه تا ۱۹ دی ماه بیانگر افزایشی معادل ۲۵۲۳ 
مگاوات اس��ت، افزود: این یعنی در مقایس��ه با افزایش 
مصرف در بازه زمانی مش��ابه در سال ۹۸ نسبت به سال 
 ۹۷ )۲۲۱۷ مگاوات( رشدی معادل ۳۰۶ مگاوات را نشان 
می دهد که کام��ال منطبق بر مطالع��ات و پیش بینی 
وزارت نیرو جهت تامین نیاز کشور و پایداری شبکه توزیع 
برق است. اما اخیرا بی توجه به این حقیقت، مطالبی در 
خصوص تاثیر صنعت استخراج رمزارز بر مصرف انرژی 
کشور منتشر می شود. شرفی با بیان اینکه تعرفه انرژی 
صنعت استخراج رمزارز رکورددار در میان تمام مصارف 
برق کش��ور است، اظهار کرد: صنعت اس��تخراج رمزارز 
از صنعت فقط نام آن را یدک می کش��د؛ حال آنکه برق 
تخصیصی به این صنعت، رکورددار تعرفه در میان تمام 
مصارف کش��ور اس��ت. این نرخ ۸ برابر تعرفه صنعتی و 
به نحوی است که عالوه بر پوش��ش هزینه های تولید و 
انتقال، سود قابل مالحظه ای را نیز به صنعت برق کشور 
می رساند. وی ادامه داد: بررسی میزان افزایش مصرف برق 

در سال جاری نسبت به سال گذشته نشان می دهد که 
افزایش مصرف متناسب و متوازن با سال های قبل بوده 
و افزایشی معادل ۳۰۰ مگاوات نسبت به روند متداول را 
نمایش می دهد. این در حالی است که بنا به اعالم وزارت 
نیرو ۳۱۰ مگاوات انشعاب برق به صنعت استخراج رمزارز 
)فارغ از چگونگی تخصیص این ظرفیت به متقاضیان و 
اختصاص بیش از ۵۰ درصد آن به یک واحد اس��تخراج 
دوملیتی( داده ش��ده و با لحاظ این نکته می توان اذعان 
داشت مطالب و آمارهای جهت دار منتشره در نشریات و 
جامعه به دور از واقعیت بوده و این صنعت به دلیل نوپایی و 
کمبود اطالعات عموم جامعه در مورد آن با بی مهری و انواع 
هجمه ها روبروست. شرفی اظهار کرد: هم زمان با افزایش 
قیمت بیت کوین، با نگاهی به جدول پیش بینی وزارت نیرو 
در مورد روند رشد مصرف برق کشور چنین به نظر می رسد 
که این صنعت عالوه بر درآمدزایی برای صنعت برق، نقش 
بالگردانی س��وءمدیریت را نیز بر عهده دارد. محاسبات 
مصرف برق و پیش بینی و چشم انداز افزایش مصرف در 

سایت توانیر، گویای همین مطالب است.

  آیا چینی ها باعث خاموشی برق ایران  هستند
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین می گوید، مخالفان افزایش روابط تجاری دو کشور 
از هر اتفاق و چالشی استفاده می کنند تا مشکالت ایران 
را به ب��ر گردن چینی ها بیندازندو حریری در گفت و گو 
با ایسنا، درباره ش��رایط صادرات در صنعت برق ایران، 
بیان کرد: در این رابطه ابتدا باید کارشناسان این حوزه 
اعالم کنند که تا چه میزان ظرفیت صادرات برق وجود 
دارد و در ص��ورت تامین نیاز داخل، چه قدر می توان به 
صادرات امید داشت. پس از آن باید در نظر داشت که چه 
صادرات مستقیم برق و چه فعال کردن مزارع استخراج 
بیت کوین، هر دو نوعی صادرات برق به شمار می روند، 
با تاکید بر این اصل مهم که قیمت ارائه برق با نرخ های 
جهانی س��ازگار بوده و سودی قابل قبول نصیب کشور 
کند. رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و چین، با بیان اینکه 
اصلی ترین علت بر هم ریختن ش��رایط در تامین برق و 
قطعی آن عدم شفافیت است، گفت: متاسفانه ما به شکل 
دقیق اطالع رسانی نکرده ایم که میزان ظرفیت تولید برق 
چگونه است، سوخت نیروگاه ها چگونه تامین می شود، 
در صورت صادرات چه میزان از برق به شکل مستقیم 

صادر می شود و در صورت س��رمایه گذاری خارجی ها 
در حوزه بیت کوین این قراردادها چگونه و با چه نرخی 
نهایی شده اس��ت؟ وقتی این سواالت با پاسخی دقیق 
مواجه نشود، با هر اتفاق جدید، موجی از نگرانی و انتقاد 
جامعه را فرا می گیرد و مردم حق دارند راجع به مسائلی 
که به آنها توضیحی ارائه نشده، با دیده تردید نگاه کنند. 
حریری در پاسخ به این سوال که آیا مصرف باالی برق 
یک مزرعه بیت کوین چینی باعث خاموشی های اخیر 
برق ایران شده، توضیح داد: در وهله اول باید این سوال 
را پرسید که آیا امکان آنکه یک شرکت خارجی به ایران 
آمده و در حوزه ای فعالی��ت اقتصادی خود را آغاز کند 
اما دولت در جریان آن نباشد و قراردادی در این زمینه 
منعقد نشود وجود دارد؟ قطعا این طور نیست. همانطور 
که در سال های گذشته نیز مطرح شده بود، بحث جذب 
و ورود سرمایه گذاران در حوزه بیت کوین به ایران اعالم 
شد و احتماال پیگیری شده است.  به گفته وی، چیزی که 
امروز قطعی به نظر می رسد این است که بحث استخراج 
بیت کوین در ایران امروز از سوی شرکت ها و افراد مختلف 
در حال اجراست و اینکه صرفا یک شرکت چینی را محور 
این موضوع در نظر بگیریم قطعا از واقعیت بسیار به دور 
است. شرکت های خارجی برای ورود به ایران مجوزهای 
الزم را از دول��ت می گیرند و با توجه به معامله خارجی، 
قطعا نرخ انرژی آنها با قیمت های بین المللی محاسبه 
می ش��ود و با ش��فاف کردن اطالعات و ارائه جزییات از 
سوی مسئوالن که چه تعداد استخراج کننده بیت کوین 
و از س��وی چه افراد یا شرکت هایی در ایران فعال است، 
قطعا س��واالت و ابهام های جامعه برطرف خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: این صحبت که استراتژی کالن 
چین، استخراج رمزارز است درست نیست زیرا این فضا 
همچنان بسیار محدود است اما از تمام استخراج هایی 
که تا کنون انجام شده، برآوردها می گوید که حدود ۶۰ 
درصد مربوط به شرکت های چینی بوده و دولت چین در 
حوزه یوان دیجیتال نیز فعالیت های جدی داشته است 
که نشان دهنده قدرت گرفتن این کشور در عرصه های 
نوین اقتصادی است اما اگر بنا باشد یک شرکت چینی 
در ایران فعالیت کند، قطع��ا مجوزهای الزم را از دولت 
دریافت کرده و با شفاف کردن این مجوزها، قطعا بخشی 
از دغدغه ها برطرف خواهد ش��د و اجازه جوسازی نیز 

داده نمی شود.
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الزام اپلیكیشن هاي غربي به ذخیره 
محلي اطالعات كاربران در تركیه

مقامات تركیه اي اپلیكیشن هاي مختلف امریكایي 
و اروپایي را به ذخیره سازي اطالعات كاربران داخل 
این كشور روي سرورهاي محلي موظف كرده اند. به 
گزارش مهر به نقل از روزنامه صباح، تركیه به تازگي 
پلتفرم به اشتراك گذاري ویدئوي فرانسوي دیلي 
موشن را موظف به تأسیس دفتر نمایندگي محلي 
در این كش��ور و ذخیره س��ازي داده هاي شخصي 
كاربران تركیه بر روي س��رورهاي نصب ش��ده در 
خاك تركیه كرده و این ش��ركت تصمیم یادشده 
را اجرا كرده اس��ت. پیش از این تركیه از یوتیوب، 
 VKontakte )VK( تي  تاك و اپلیكیشن روسي
نیز درخواست هاي مشابهي را مطرح كرده بود. به 
گفته عمر فاتح س��ایان، معاون وزیر حمل و نقل و 
زیرساخت هاي تركیه، دیلي موشن كه میلیون ها 
دسترس��ي از داخل این كش��ور دارد نماینده اي را 
در این كش��ور منصوب كرده و انتظار مي رود سایر 
شبكه هاي اجتماعي نیز دست به اقدام مشابه بزنند. 
دولت تركیه در اول اكتبر سال ۲۰۲۰ قوانین تازه اي 
را در این كش��ور به تصویب رساند كه بر مبناي آن 
تمامي شبكه هاي اجتماعي با بیش از یك میلیون 
كاربر در تركیه باید نماینده اي در این كشور منصوب 
و داده ه��اي كاربران تركیه را در داخل این كش��ور 
نگهداري كنند. دولت تركیه در دس��امبر گذشته 
فیس بوك، اینستاگرام، تیك تاك، توئیتر و یوتیوب 
را به علت نقض ای��ن قوانین ۳۰ میلیون لیر تركیه 
برابر با ۳.۸۳ میلیون دالر جریم��ه كرد. هر یك از 
 این شركت ها در نوامبر گذشته هم به همین علت
 ۱۰ میلیون لیر تركیه جریمه ش��ده بودند. كاهش

۹۰ درصدي پهناي باند جریمه دیگري اس��ت كه 
براي شركت هاي متخلف در نظر گرفته مي شود.

كانال ترامپ در یوتیوب 
تعلیق  شد

یوتیوب با این ادعا كه ممكن است در آستانه مراسم 
تحلیف بایدن، مردم با دیدن پیام هاي ترامپ دست 
به اعمال خش��ونت آمیز بزنند، دسترس��ي او را به 
مدت یك هفته به حال تعلی��ق درآورد.به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از آكسیوس، پس از مسدود 
شدن حساب كاربري دونالد ترامپ رییس جمهور 
فعلي امریكا در توئیتر، فیس بوك و اینستاگرام، این 
بار نوبت یوتیوب اس��ت كه از بیم وقوع ناآرامي در 
آستانه برگزاري مراسم ۲۰ ژانویه، كانال او را به مدت 
یك هفته به ح��ال تعلیق درآورد. یوتیوب با حذف 
جدیدترین ویدئوي ترامپ، در بیانیه اي اعالم كرد 
كه كانال ترامپ به دلیل انتشار محتویات نامناسب، 
پیام اخطار دریافت كرده و به همین دلیل، تا ۷ روز 
از بارگذاري ویدئوهاي جدید یا پخش مس��تقیم 
رویدادها محروم خواه��د ماند. همچنین یوتیوب 
بخش اش��تراك نظر كانال ترامپ را از بیم تحریك 
به خشونت به حال تعلیق درآورد. قرار است مراسم 
تحلیف جو بایدن رییس جمهور منتخب امریكا، در 
روز ۲۰ ژانویه )اول بهمن( برگزار شود. ترامپ پیشتر 
در واكنش به مسدود شدن حساب شخصي اش در 
توئیتر، گفته بود كه به دنبال ایجاد پلتفرم )شبكه 

اجتماعي( خودش است.

 شمار كاربران تلگرام
از مرز ۵۰۰ میلیون نفر عبور كرد

ش��مار كاربران پیام رس��ان تلگرام در پي انتقاد از 
تغییرات جدی��د حریم خصوص��ي در واتس اپ، 
بیش از ۲۵ میلیون نفر افزایش یافت و از مرز ۵۰۰ 
میلیون نفر عبور كرد. به گزارش ایس��نا، تلگرام با 
رش��د كاربران جدید، خبر عبور شمار كاربرانش 
از مرز نیم میلیارد نفر را اع��الم كرد. تغییرات در 
ش��رایط و خدمات واتس اپ كه از هش��تم فوریه 
اجرایي مي ش��ود به این اپلیكیشن اجازه مي دهد 
اطالع��ات كاربران را با ش��ركت فی��س بوك به 
اشتراك بگذارد. كاربران باید با شرایط جدید كه 
به آنها اجازه مي دهد هدف تبلیغات هدفمند قرار 
گیرند موافقت كنند در غیر این صورت دسترسي 
به اكانت هایشان در واتس اپ را از دست مي دهند. 
این پیام رس��ان محبوب در روزه��اي اخیر هدف 
انتقادات گسترده قرار گرفته و مجبور شده توضیح 
دهد كه تغییرات مذكور شامل پیام هاي خصوصي 
كاربران با دوستان و خانواده شان نمي شود. ویل 
كت كارت، مدیرعامل واتس اپ در توییتر اعالم كرد 
باید روشن كنیم كه این آپدیت ارتباط تجاري را 
توصیف مي كند و شیوه اشتراك گذاري اطالعات 
با فیس بوك را تغیی��ر نمي دهد. این آپدیت روي 
نحوه ارتباط خصوصي مردم با یكدیگر در هر جاي 
جهان كه باشند، تاثیر نمي گذارد. تالش فیس بوك 
براي بهره برداري از واتس اپ با افت رشد درآمد این 
شركت شبكه اجتماعي جدي تر شده است. طبق 
اعالم این شركت، پیام رس��ان بیش از ۵۰ درصد 
در بس��یاري از كشورهایي كه از ش��یوع ویروس 
كرونا به شدت آس��یب دیده اند رشد داشته است 
اما این رش��د به درآمد تبلیغاتي بیش��تري منجر 
نش��ده اس��ت زیرا واتس اپ در میان پلتفرم هایي 
نبوده كه فیس بوك در آنها كسب و كاري تجاري 
قوي داشته است. تلگرام كه در سال ۲۰۱۳ توسط 
پاول دوروف تاسیس شد، در دوبي مستقر است و 
یك اپلیكیشن پیام رسان چند رسانه اي است كه 
با واتس اپ در رقابت اس��ت. نماینده این شركت 
هنوز درباره افزایش شمار كاربران تلگرام اظهارنظر 
نكرده است. بر اس��اس گزارش بیزنس اینسایدر، 
اپلیكیشن پیام رسان سیگنال هم در پي انتقادات 
گسترده از تغییرات واتس اپ، شاهد رشد ۴۲۰۰ 
درصدي كاربرانش بوده است و طبق آمار سنسور 
تاور، از شش��م تا دهم ژانویه، این اپلیكیشن ۷.۵ 

میلیون بار دانلود شده است.

فاز 8   همراه اول در گلستان 
اجرایي  مي شود

مدیر ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان از اجراي 
فاز ۸ توس��عه همراه اول در این استان خبر داد و گفت: 
همراه اول در سطح كشور و به تبع آن در استان گلستان 
پروژه بسیار بزرگي را تحت عنوان »فاز هشت« در دستور 
كار دارد.   علي عرب در گفت وگو با فارس در گرگان اظهار 
كرد: همراه اول در س��طح كشور پروژه بسیار بزرگي را 
تحت عنوان »فاز هشت« در دستور كار دارد. مخابرات 
استان گلستان نیز خوشبختانه درگیر این پروژه هست.

وي در خص��وص وضعی��ت اینترنت تصری��ح كرد: با 
تالش هاي شبانه روزي پرسنل مخابرات استان گلستان 
اجراي این پروژه با س��رعت خوبي در حال اجراس��ت. 
فعالیت ۲۴۰ سایت ارتقاي تكنولوژي در گلستان: مدیر 
ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان ابراز كرد: قریب 
به ۱۶۰ سایت جدید در قالب یك پروژه در حال راه اندازي 
است كه خوش��بختانه تاكنون پیشرفت خوبي در این 
زمینه داش��تیم عالوه بر آن بالغ بر ۲۴۰ سایت ارتقاي 
تكنولوژي داریم و سایت هایي كه »2G« هستند را به 
»3G« تبدیل كردیم و سایت هایي كه »3G« هستند 
به »4G« تبدیل مي شوند تا مردم از اینترنت پرسرعت 
بهره مند ش��وند. این پروژه در راستاي افزایش كیفیت 
شبكه و افزایش پوشش شبكه همراه اول و نهایتا ارایه 
خدمات بهتر به مشتركین اینترنت استان گلستان است.

وي اظهار كرد: تقریبا در تمامي شهرستان هاي گلستان 
تعدادي س��ایت جدید و ارتقاي تكنول��وژي را داریم و 
خوشبختانه این پروژه یك پروژه بسیار مهم و خوبي است 
و اتمام این پروژه اتفاقات بسیار خوبي در شبكه خواهد 
افتاد و پوشش همراه اول بس��یار افزایش پیدا خواهد 
كرد و كیفیت اینترنت در تمام نقاط قوت پیدا مي كند. 
بزرگ ترین مشكل، ممانعت مردمي است: مدیر ارتباطات 
سیار مخابرات منطقه گلستان، طرح تملك را گام اساسي 
در اجراي پروژه ها دانست و افزود: در حال حاضر در تمام 
شهرهاي استان گلستان مشتركین همراه اول مي توانند 
از اینترنت پرسرعت اس��تفاده كنند در برخي از نقاط 
مشكالتي داریم كه در شهرستان گرگان قریب به ۱۲ 
الي ۱۳ نقطه سایت جدید داریم و البته مقداري مشكالت 
در برخي پروژه ها داریم در بخش تملیك نیز متاسفانه 
مشكل داریم. این پروژه را از ابتداي سال جاري آغاز 
كردیم و قرار است كه تا پایان سال این پروژه به اتمام 
برسد و تمام سایت ها به بهره برداري برسد.با توجه به 
شرایط كرونا كه در استان حاكم است در اجراي این 
پروژه بس��یار وقفه ایجاد كرد و مهم ترین مشكل ما 

موضوع ممانعت هاي مردمي است.

 ویژه   برنامه هاي همراه اول 
در ایام  فاطمیه

هیات هاي مذهب��ي، مي توانند برنامه ه��اي خود به 
مناسبت سالروز ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
را با اینترنت رایگان هم��راه اول پخش زنده كنند. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سیار ایران، 
هم  زمان با نزدیك ش��دن به سالروز شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س(، همراه اول و روبیكا خدمات ویژه اي 
را به منظور ترویج شعائر مذهبي و خدمت  رساني به 
عزاداران فاطمي ارایه مي كنند. در قالب این پویش كه 
با مشاركت پایگاه اطالع رساني عقیق برگزار مي شود، 
تمام هیات ها مي توانند از امكان پخش زنده مراس��م 
خود در پیام رسان روبیكا بهره مند شوند. پیش از این، 
پخش زنده برنامه هیات ها در ماه محرم با اس��تقبال 
چشمگیر عزاداران حسیني روبرو شده بود.  با توجه به 
محدودیت هاي كرونایي و ضرورت ارایه خدمات آنالین 
به محافل مذهبي، همراه اول به تمامي هیات هایي كه 
در این پویش مشاركت كنند، ۲۰ گیگ اینترنت رایگان 
اهدا خواهد كرد. هیات ها براي ثبت نام و ارایه مدارك 
مي توانند به س��امانه panel.aghigh.ir مراجعه 
كنند.راه اندازي هیات سیار »عقیق فاطمي« از دیگر 
برنامه هاي این پویش اس��ت كه در آس��تانه شهادت 
حضرت زهرا)س( به حركت درمي آید تا عموم مردم در 
نقاط مختلف شهر تهران بتوانند از این فرصت معنوي 
بهره مند شوند. همچنین ویژه برنامه »باب القبله« كه 
در مناس��بت هاي مذهبي از پیام رسان روبیكا پخش 
مي ش��ود، در ایام فاطمیه از كانال عقیق در روبیكا و با 
حضور مهمانان مذهبي، فرهنگي و هنري به صورت 
آنالین پخش خواهد شد. در برنامه »باب القبله« هر 
شب به قید قرعه، به یك نفر از بینندگان سنگ متبرك 
حرم امیرالمومنین حضرت علي علیه الس��الم اهدا 
مي ش��ود.عزاداران فاطمي مي توانند در این ایام با 
مراجعه به پیام رس��ان روبیكا به آرش��یو بزرگي از 
محتواي مذهبي، مانند ادعیه، سخنراني و مداحي با 
محوریت حضرت زهرا)س( دسترسي داشته باشند.

بررسي پروژه هاي نگهداشت و 
افزایش تولید در غرب كارون

معاون مدیرعامل شركت ملي نفت ایران در امور تولید از 
میدان نفتي آزادگان جنوبي بازدید كرد.  به گزارش روابط 
عمومي شركت نفت وگاز اروندان، در این برنامه كاري كه 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شركت نفت وگاز اروندان 
و مدیران عملیاتي این شركت حضور داشتند، تاسیسات 
فراورشي در منطقه مورد بازدید قرار گرفت . مهندس 
فرخ علیخاني معاون مدیرعامل شركت ملي نفت ایران 
در امور تولید سپس در نشست با مدیرعامل و مدیران 
ارشد شركن نفت وگاز اروندان مراحل پیشرفت فیزیكي 
و جمعي پروژه هاي مرتبط با نگهداشت و تولید صیانتي، 
تعمیر و تكمیل چاه ها در گستره عملیاتي این شركت را 
مورد ارزیابي و بررسي قرار داد. در این نشست مهندس 
جهانگیر پورهنگ مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
شركت نفت وگاز اروندان گزاراشي از اقدامات صورت 
گرفته ارایه و تصریح ك��رد: مجموعه متخصصان و 
كاركنان این شركت تالش دارند تا براساس برنامه 
ابالغي از سوي شركت ملي نفت ایران همانند نیمه 
نخست سال جاري برنامه تولید در نیمه دوم سال را 

به طور كامل محقق نمایند.

سایه استخراج بیت کوین بر سر آلودگی هوا و خاموشی  این روزها

از مردم اصرار، از مسووالن انکار

چالش قوانین بین الملل براي حكمراني امریكایي در فضاي مجازي
ی��ك پژوهش��گر فضاي مجازي با اش��اره ب��ه قدرت 
شبكه هاي اجتماعي به ویژه در انتخابات اخیر امریكا 
گفت: پلتفرم ها چه در امریكا و چه در سطح بین المللي 
با چالش قوانین مش��خص مواجه هستند. به گزارش 
مهر، شبكه هاي اجتماعي امریكایي به حدي قدرت 
فضاي مجازي را در اختیار گرفته اند كه اكنون به راحتي 
مي توانند سیاستمداران دنیا را به چالش بكشند و تواني 
براي مقابله با آنها وجود نداشته باشد؛ این شبكه ها با 
در اختیار گرفتن حاكمیت سایبري در انتخابات امریكا 
نیز قدرت خود را روي رییس جمهور این كشور اعمال 
كردند. آنها حس��اب كاربري دونالد ترامپ را مسدود 
ك��رده و وي و هواداران��ش را از ای��ن پلتفرم ها اخراج 
كرده اند؛ با این اتفاق شكي نیست كه آنها قدرت خود را 
روز به روز در تغییر مناسبات سیاسي جهان، بیشتر به 
رخ بكشند. از همین رو ضرورت تدوین قوانین مربوط 
به حاكمیت سایبري و ایجاد راهكارهایي براي مقابله 
و بازدارندگي قدرت پلتفرم هاي امریكایي و تبعات آن 
در برهه هاي زماني مختلف بر فضاي مجازي كش��ور 
حقیقتي انكارناپذیر است. اگرچه رویكرد شبكه هاي 
اجتماعي در برخورد با ترامپ به گفته آنها به اقدامات 
 وي در تش��ویق به اغتش��اش و انتش��ار اخبار جعلي 
باز مي گردد اما عملكرد دوگانه این شبكه ها در تقویت 
پست هاي مربوط به اغتشاشگران در ایران، طي چند 
س��ال اخیر نیز جاي تفكر دارد. رفتارهاي مغرضانه و 
مطابق با منافع ش��خصي از سوي این پلتفرم ها علیه 
ای��ران در بازه هاي زماني مختلف از جمله ش��هادت 
سردار سلیماني و شهادت شهید فخري زاده به وضوح 

دیده مي شود.

  قدرت شبكه هاي اجتماعي امریكا و بي عملي ما
میثم علیزاده، پژوهشگر پسادكتري دانشگاه هاروارد امریكا 
در گفت وگو با مهر، در تحلیل خود از عملكرد شبكه هاي 
اجتماعي در اخراج ترامپ و قدرت نمایي آنها براي س��ایر 
كشورها گفت: از آنجایي كه ترامپ به واسطه انتشار محتوا 
در شبكه هاي اجتماعي مانند توئیتر و فیس بوك، مردم 
را دعوت به اغتش��اش كرده ب��ود و به نوعي امنیت امریكا 
را به خطر انداخت، این ش��بكه ها وي را ب��ه نوعي اخراج 
كردند. البته این پلتفرم ها با توجه به اینكه رفتن ترامپ از 
ریاست جمهوري امریكا قطعي و مسجل شده بود، روغن 
ریخته را نذر امامزاده كرده اند. وي ادامه داد: چرا كه تا پیش 
از مشخص شدن نتایج انتخابات امریكا، فیس بوك در زمین 
ترامپ بازي مي كرد و به همین دلیل انتقادات بسیاري به 
عملكرد این شبكه وارد بود تا جایي كه بخشي از كارمندان 
آن به دلیل اتخاذ این سیاس��ت ها، استعفا دادند؛ اما بعد از 
انتخابات و با قطعي شدن پیروزي بایدن، موضع این شبكه 
اجتماعي در برابر ترامپ تغییر یافت. البته توئیتر پیش از 
انتخابات نیز سیاست هاي ضد ترامپ را به كار گرفته بود و به 
بهانه انتشار اطالعات فیك، به توئیت هاي ترامپ برچسب 
زده بود. علیزاده با اشاره به قدرت شبكه هاي اجتماعي در 
سیاس��ت گذاري فضاي مجازي دنیا، گفت: بحث انتشار 
محتوا و قدرت پلتفرم هاي اجتماعي ریش��ه اي چندین 
ساله در امریكا دارد اما فضاي انتخابات در این كشور باعث 
حساسیت عمومي در این باره شده است. وي گفت: اینكه 
چه قوانیني براي مدیریت محتوا در رسانه هاي اجتماعي 
متصور است، یا اینكه مسوولیت نشر محتوا با چه كساني 
است و نیز ضمانت اجرایي در انتشار محتوا چگونه است، 
از جمله چالش هایي است كه در این رابطه مطرح مي شود. 

حتي دو مجلس امریكا به تازگي موضوع اصالح ماده ۲۳۰ 
خدمات مبتني بر اینترنت را كه در سال ۱۹۹۶ به تصویب 
رسیده و مسوولیتي را بر گردن صاحب پلتفرم نمي اندازد، 
در دستور كار دارند و تاكنون ۱۵ طرح مختلف براي اصالح 
این ماده مطرح كرده اند. این پژوهشگر پسادكتري دانشگاه 
هاروارد در خصوص سیاست دوگانه شبكه هاي اجتماعي 
خارجي از جمله توئیتر و فیس بوك در مواجهه با اقدامات 
ترامپ در ایجاد اغتشاش در امریكا و برخالف آن، تقویت 
پس��ت هاي اغتشاش��گران در ایران طي چند سال اخیر، 
گفت: در مورد رفتار پلتفرم ها با كشور ما یكي از موضوعاتي 
كه باید به آن توجه شود این است كه ما هیچ گونه اقدامي 
براي مدیریت محتوا و حاكمیت بر پلتفرم ها انجام نداده ایم.

     فیلترینگ محتوا از نوع آلماني
وي توضیح داد: براي مثال كشور آلمان در بحث محتواي 
تفكر نازي، خیلي حساس است و خودش با استفاده از هوش 
مصنوعي و تحلیل داده هاي شبكه هاي اجتماعي، تكنولوژي 
را به كار گرفته كه در س��طح قابل قبولي این نوع محتوا را 
شناسایي مي كند. از سوي دیگر همزمان نیز با شبكه هایي 
مانند توئیتر و فیس بوك وارد مذاكره شده و حساسیت به 
این موضوع را گوش��زد كرده تا این شبكه ها، طبق قوانین 
داخلي این كشور فعالیت كنند. سایر كشورها هم اینگونه 
مدیریت ها را به كار مي گیرند. این پژوهشگر گفت: حتي 
كشور هند نیز از فیس بوك خواست كه مطالبي كه علیه 
سیاست هاي داخلي و خارجي این كشور منتشر مي شود را 
از این شبكه اجتماعي حذف كند. البته فیس بوك این شرط 
را قبول نكرد و آن را مطابق قوانین آزادي بیان امریكا عنوان 

كرد. با این وجود اما ما اقدامي در این رابطه انجام نداده ایم.

  از ه�وش مصنوع�ي شناس�ایي محت�واي 
غیراخالقي و خشونت آمیز استفاده نمي كنیم

علیزاده افزود: ما از تكنولوژي كه به صورت اتوماتیك 
و بر اساس هوش مصنوعي بتواند اخبار جعلي، گفتار 
نفرت آمیز و خش��ونت آمیز و محتواي غیراخالقي و 
مرتبط با تروریسم را در شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم ها 
شناسایي كند، استفاده نمي كنیم. وي گفت: اگرچه 
رفتار دوگانه پلتفرم هاي امریكایي با كشور ما آشكار 
اس��ت اما این مساله فقط مختص به كشور ما نیست. 
البته با توجه به ریشه سیاس��ي كشور ما و اختالفات 
با امریكا و غرب، نمود بیش��تري دارد. این پژوهشگر 
پسادكتري دانشگاه هاروارد امریكا خاطرنشان كرد: 
واضح این اس��ت كه قوانین مرتبط با پلتفرم ها چه در 
امریكا و چه در س��طح بین المللي، قوانین مشخصي 
نیست و این اجازه را به پلتفرم ها مي دهد كه بر مبناي 
منافع شخصي خودشان تصمیم گیري كنند. اما به هر 
حال ما نیز در برخي موارد مي توانیم اقداماتي صورت 

دهیم اما تاكنون كاري نكرده ایم.

     نگراني آلمان از پلتفرم هاي امریكایي
وي گفت: حاكمیت اینترنت و حكمراني داده، مساله مهمي 
است كه امریكا در آن قدرت زیادي پیدا كرده و دلیل آن نیز 
این است كه پلتفرم هاي اجتماعي امریكایي هستند. این 
مس��اله تا حدي نگران كننده است كه حتي وزیر خارجه 
آلمان نیز به تازگي در یادداشتي به این موضوع اشاره و تاكید 
كرده كه اگر اروپ��ا مي خواهد به عنوان یكي از قطب هاي 
سیاسي جهان به فعالیتش ادامه دهد، باید در این زمینه 

ورود جدي داشته باشد و تصمیمات اساسي بگیرد.



تعادل - گروه تجارت|
نژاد مرغ آرين متعلق به ايران اس��ت؛ اما با وجود اينكه 
جزو نژادهاي اصيل محس��وب مي ش��ود طي ساليان 
گذشته به آن توجه نشده است. با توجه به اينكه ايران 
جزو كشورهاي دارنده مرغ الين است كه مي تواند مبدا 
توليد گوشت مرغ در كشور باشد، اما مرغداران عمدتا از 
اين نژاد استفاده نمي كنند. ناگفته نماند كه در سال هاي 
ابتدايي دهه 80 با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و 
كشاورزي مشكالتي براي توليد مرغ با نژاد آرين به وجود 
آمد و با توجه به شرايط به وجود آمده برخي شركت هاي 
خارجي وارد بازار ايران شدند. در نهايت طي كمتر از سه 
سال سهم جوجه اجداد نژاد ايراني از 85 درصد توليد 
گوشت مرغ كشور را به تقريبا صفر درصد در اوايل دهه 
1390 رسيد.از سال گذشته با توجه به تشديد تحريم ها 
و مشكالت ناشي از آن مسووالن به دنبال تقويت اين 
الين دخلي هس��تند. به گونه اي ك��ه در تاريخ 26 آذر 
ماه 1399 شاهد توليد اولين محموله جوجه تجاري 
آميخته آرين در كشور بوديم. در اين ميان مرغداران 
ايراني معتقدند كه نژاد آرين در داخل كشور نمي تواند 
نيازهاي آنها را برآورده كند و كيفيت آن )ضريب تبديل( 
نسبت به نژادهاي مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه 
پايين تر اس��ت. به گفته آنها، توليد مرغ آرين به دليل 
اينكه هزينه توليد آن باال و بازدهي آن پايين اس��ت، 
صرفه اقتصادي ندارد. عالوه بر ضريب تبديل نامناسب، 
كيفيت الشه مرغ نژاد آرين نيز نسبت به رقباي خارجي 
پايين تر است. از ديگر مشكالت نژاد آرين وزن گيري 
پايين پس از 40 روزگي است كه با توجه به سليقه مردم 
ايران، مرغ هاي زير س��ن 38 تا 40 روزگي وزن كمي 
دارند كه مطابق به سليقه مصرف كننده داخلي نيست.

     مروري بر نژاد مرغ آرين
س��ال 1356 نقطه ش��روع حضور نژاد مرغ آرين در 
ايران است، البته بسياري آن را به اشتباه سويه ايراني 
مي دانند. در آن زمان يك گله مرغ الين نژاد آربوراكرز 
از امريكا به كشور وارد و در مرغداري در منطقه بوئين 
زهرا قزوين مستقر شد. سپس در راستاي حفظ اين 
نژاد اصيل در سال 1362 طرح احداث مجتمع پرورش 
و اصالح ن��ژاد مرغ الين در منطقه بابل كنار اس��تان 
مازندران تدوين و تصويب شد.مجتمع مرغ الين ايران 
با نام آرين به صورت رسمي از سال 69 با ورود يك گله 
از نژاد هايبرو هلندي در يك هزار و 137 هكتار از اراضي 
جنگلي شمال كش��ور )مازندران( راه اندازي شد و تا 
امروز مرغ هاي الين، اجداد و مادر گوشتي و تخمگذار 

آرين در اين مركز نگهداري و تامين مي شود.
با توجه به اينكه نس��ل جوجه يك روزه كه براي توليد 
گوشت مرغ مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، به ترتيب از 
مرغ مادر، اجداد و نهايتا مرغ هاي الين گرفته مي شود 
به همين دليل كشورهاي محدودي در جهان صاحب 
علم و فناوري مرسوم به الين در جهان هستند. هشت 
كشور »امريكا، انگليس، هلند، برزيل، هند، المان، فرانسه 
و ايران« در جهان از توانايي فني و علمي الزم براي توليد 
حفظ و تكثير اين موجود استراتژيك غذايي برخوردارند.

با اينكه الين مرغ حلقه آغازين زنجيره توليد در صنعت 
گوشت مرغ است، ورود سويه هاي خارجي و گرايش 
مردم به مصرف مرغ  درشت جثه موجب شد تا سهم 
الين مرغ آرين، به عنوان اليني داخلي، از 85 درصد 
دهه هش��تاد به صفر درصد ميل كند. كارشناس��ان 
ضريب تبديل پايين نژاد آرين )تبديل دان به گوشت( 
را دليل جا ماندن نژاد آرين از رقباي خارجي مي دانند. 
موضوع��ي كه با وجود اهميت تكي��ه بر توليد داخل، 
در ش��رايطي كه نهاده هاي دامي با نرخ بااليي تامين 

مي شود بسيار حائز اهميت است.
سال گذشته اما مشكالتي درباره تامين جوجه يك روزه 
وارداتي پيش آمد، اين امر موجب شد پس از سال ها بار 
ديگر به الين مرغ آرين ايراني توجه ش��ود. در راستاي 
احياي اي��ن الين داخلي، مديران ش��ركت مرغ مادر و 

ديزباد در مهرماه سال 98 به همراه يك گروه كارشناسي، 
از مزرعه الين مرغ آرين وزارت جهاد كشاورزي بازديد 
كردند كه در نهايت جوجه اج��داد اين الين به يكي از 
مزارع اين شركت منتقل ش��د. در خرداد ماه سال 99 
اولين فارم مرغ مادر آرين جوجه ريزي شده و در تاريخ 
26 آذر ماه 1399 ش��اهد توليد اولين محموله جوجه 
تجاري آميخته آرين در كشور بوديم كه پس از طي 420 
روز تالش هاي مستمر متخصصان جوان صنعت طيور 

كشور روانه بازار شد. 
حال با اجراي اين طرح و بهره گيري از امكانات موجود از 
جمله حدود 20فارم مرغ مادر براي پرورش جوجه هاي 
حاصل از مرغ اجداد آرين توليد شده توسط شركت ديزباد 
به تكثير جوجه هاي تجاري قابل عرضه به بازار پرداخته 
و هدف اين اقدام افزايش سهم مرغ آرين در بازار كشور به 
منظور ايجاد پايداري در زنجيره توليد گوشت مرغ است. 

     اضافه شدن يك الين جديد
درهمين حال محمد مهدي برومندي، سخنگوي وزارت 
جهاد كشاورزي درباره تصميم بر جايگزيني جوجه هاي 
خارجي با جوجه هاي داخلي گفته است كه، الين مرغ 
آرين ظرفيت داخلي اس��ت كه مي تواند پاس��خگوي 
نياز كش��ور به جوجه هاي پرورشي در بخش گوشتي و 
تخم گذار باشد.الين آرين سال هاست در ايران حفظ شده 
و پيشتر سهم بسيار مهمي در تامين جوجه هاي يك روزه 
مورد نياز داشته است. اما در حال حاضر اين الين نيازمند 
اصالح و به كارگيري دانش هاي روز است. ما براي ارتقاي 
الين آ رين از تمام روش هاي جديد بهره خواهيم برد تا 

مشكالت آن مرتفع شود.
بنا به توضيحاتي كه برومندي به »ايلنا« ارايه كرده است، 
با توجه به پايين بودن ضريب تبديل نژاد آرين، ما به نژاد 
آ رين بسنده نخواهيم كرد و عالوه بر اصالح آن فايل جديد 
اليني را به زودي به الين آرين اضافه خواهيم كرد.به گفته 
او، در حال حاضر 50 درصد از نياز كشور به اجداد مرغ در 
بخش گوشتي و تخم گذار از نژاد آرين تامين مي شود و 
با اقدامات انجام شده ما اين رقم را در سال آينده به صد 
در صد خواهيم رساند. ايران در توليد مرغ به خوداتكايي 
رسيده است اما برخي عوامل مانند تامين درصد بااليي 
از جوجه هاي يك روزه از منابع نژادهاي وارداتي مي تواند 
تهديدي براي اين خوداتكايي باشد.سخنگوي وزارت 
جهاد كشاورزي همچنين با بيان اينكه ميزان وابستگي 
به جوجه هاي نژاد خارجي در زمان تحريم تهديدي براي 

امنيت غذايي است، بيان كرده: با توجه به ظرفيت مرغ 
الين آرين، ما مي توانيم اين تهديد را به حداقل برسانيم 
و با برنامه ريزي تمام نياز كشور را به جوجه يك روزه در 

داخل كشور تامين كنيم.

    توليد   مرغ گوشتي آرين 
در اوايل آذر ماه سيدعزيز حسيني، مديرعامل زنجيره 
يكپارچه توليد گوشت مرغ مياندوآب در گفت وگويي 
اعالم كرد كه از سال گذشته براثر تحريم ها، نژاد مرغ هاي 
خارجي نيز تحريم شد و خأليي در اين زمينه به وجود 
آمد كه براي رفع اين خال، مسووالن بالفاصله، پرورش 
مرغ آرين را در اولويت قرار دادند. وي با اش��اره به اينكه 
براي پرورش اين نژاد مهم بس��ته هاي حمايتي نيز در 
نظر گرفته شده، گفته بود: حمايت هاي دولتي شامل 
اعطاي تسهيالت ارزان قيمت با كارمزد 6 درصد، تامين 
نهاده هاي دامي به صورت مس��تقيم توس��ط شركت 
پشتيباني، حذف عوارض صادراتي و تخفيف نصف حق 
بيمه است.طبق بيانات حس��يني، اين مرغ در هر دوره 
يكساله سه ميليون قطعه توليد جوجه يكروزه گوشتي 
خواهد داش��ت  و از يك مرغ الين، 45 قطعه مرغ اجداد 
و از هر قطعه مرغ اج��داد نيز 50 قطعه مرغ مادر و از هر 
مرغ مادر هم 135 قطعه مرغ گوشتي در سال استحصال 
مي شود. او با اشاره به اينكه پس از اقدام اوليه در داخل براي 
احياي مرغ اجداد بالفاصله تحريم نژادهاي خارجي مرغ 
برداشته شد تا تقويت نژاد بومي از دستور كار خارج شود، 
افزود: نژاد اجداد نسبت به نژادهاي خارجي تفاوت زيادي 
ندارد ولي با توجه به اينكه نژاد سبكي به شمار مي رود 
بايد در 42 روزگي به بازار عرضه شود.همچنين با توجه 
به اينكه تامين نهاده هاي دامي هم به خاطر تحريم ها با 
مشكل مواجه است، براي حمايت از پرورش و احياي نژاد 
بومي، تامين نهاده ها در دوره 40 روزه پرورش بايد تحقق 
يابد تا اينكه براي توليدكنندگان توجيه اقتصادي داشته 
و هم گوشت مصرفي مردم بدون چربي و باكيفيت باشد. 
وي همچنين علت اينكه قرار نداشتن توليد اين مرغ در 
دستور كار را نژادهاي خارجي اصالح شده مي داند كه از 
نظر بازدهي وضعيت آن مطلوب و زائدات آن كمتر بود 
و توليدكنندگان نسبت به پرورش آن تمايل بيشتري 
داشتند. بنابه اظهارات حسيني، ابتدا احياي اين مرغ به 
2 شركت زيرمجموعه ارتش و بنياد شهيد تعلق گرفت، 
اما اين ش��ركت در زمينه احيا و پرورش اين نژاد مرغ 

پيش قدم شده است.

    مشكالت  نژاد آرين
در همين حال، حبيب اسداهلل نژاد، نايب رييس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوشتي ايران، در گفت وگو با 
ايلنا ضمن تاكيد بر اين موضوع كه مرغداري نيز مانند هر 
فعاليت اقتصادي با صرف هزينه كم و بازده بيشتر توجيه 
اقتصادي دارد، گفته است كه، هر آنچه كه موجب مي شود 
هزينه توليد افزايش يابد و عملكرد كاهش يابد مقرون به 
صرفه نيست و در حقيقت توليدكننده به دنبال آن است 

كه با كمترين هزينه بيشترين بازده را دريافت كند.
به گفته وي؛ ن��ژاد آرين از اين ويژگ��ي مهم اقتصادي 
برخوردار نيست.عالوه بر ضريب تبديل نامناسب، كيفيت 
الشه مرغ نژاد آرين نيز نسبت به رقباي خارجي پايين تر 
است. همچنين از ديگر مشكالت نژاد آرين وزن گيري 
پايين پس از 40 روزگي است.او معتقد است كه با توجه 
به سليقه مردم ايران، مرغ هاي زير سن 38 تا 40 روزگي 
وزن كمي دارند كه مطابق به سليقه مصرف كننده داخلي 
نيست.بنا به توضيحات اس��داهلل نژاد؛ سال ها غفلت از 
اصالح ژنتيكي نژاد مرغ آرين در ايران موجب شده اين 
نژاد نه تنها در دنيا بلكه در كشور توليدكننده خود نيز 
مشتري نداشته باشد.او در پايان به اين نكته مهم اشاره 
كرد كه مرغداران ايراني حاضرند با افتخار توليد داخلي 
را استفاده كنند به ش��رط آنكه تضميني داده شود كه 
زحمات و سرمايه مرغدار با استفاده از جوجه نژاد الين 
هدر نرفته و حفظ ش��ود.همچنين محمدعلي كمالي 
سروستاني، مشاور عالي اتحاديه مرغداران گوشتي ايران 
نيز با توجه به اينكه ب��راي حضور نژاد آرين در بازار ابتدا 
بايد مشكالت آن مرتفع شود، معتقد است، هر اقدامي در 
حوزه كاالي اساسي بايد با در نظر گرفتن شرايط توليد 
و بازار انجام شود.به گفته كمالي سروستاني؛ 70 درصد 
هزينه تمام شده توليد را نهاده هاي دان تشكيل مي دهد 
و تنها 11 درصد آن مربوط به جوجه يك روزه است، به 
عبارت ديگر هزينه اي كه نهاده هاي دان به مرغدار تحمل 
مي كند بسيار بيش��تر از هزينه جوجه يكروزه است.در 
ش��رايطي كه قيمت نهاده هاي دامي بس��يار باال است 
عاقالنه استفاده از نژادي است كه با خوردن دان كمتر 
گوشت بيشتري توليد كند. وي حفظ الين آرين كشور 
همراه با انجام امور تحقيقاتي براي به دست آمدن نژاد 
تجاري و اقتصادي تر را راهكار روزهاي اضطرار دانست.

او همچنين فرهنگسازي براي مصرف مرغ با وزن كمتر 
را از ديگ��ر موارد ضروري براي اق��دام جايگزيني نژاد 

خارجي با نژاد آرين متعلق به ايران عنوان كرد.

روي خط خبر 
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قيمت  موبايل 
تا ۱۵ درصد كاهش يافت

ايسنا | س��خنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبل��ت و لوازم جانبي از كاه��ش 12 تا 20 درصدي 
انواع موبايل در روزهاي اخير خبر داد و گفت كه اين 
كاهش قيمت بايد در ساير كاالهاي الكترونيكي از 
جمله تبلت هم رخ دهد. محمدرضا عاليان، با بيان 
اينكه افزايش ن��رخ ارز در مهرماه همزمان با كاهش 
عرضه موباي��ل به دليل محدودي��ت واردات و عدم 
تخصيص ارز و افزايش تقاضا در پي آموزش آنالين 
افراد منجر به افزايش قيمت موبايل شد، اظهار كرد: 
البته عمده افزايش قيمت مربوط به نرخ دالر بود، اما 
از يك ماه قبل هم روند تخصيص ارز بهبود پيدا كرد 
و هم نرخ دالر كاهشي شد و به كانال 26 هزار تومان 
وارد شد كه در مجموع انتظار مي رفت قيمت موبايل 
هم به همان نسبت كاهش پيدا كند، اما كاالهايي كه 
از ارز 26 هزار توماني اس��تفاده كردند تازه به كشور 
وارد شدند. بنابراين به گفته وي در حال حاضر شاهد 
كاهش 12 تا 15 درصدي قيمت عمده موبايل ها و 
كاهش حتي 20درصدي قيمت، يعني كاهش حدود 
12 ميليون توماني موبايل هاي گران تر مثل آيفون 12 
پرومكس در بازار هستيم. البته قيمت اين مدل آيفون 
در روزهاي اول واردات به 70 ميليون تومان هم رسيد 
كه بخش زيادي از آن حباب بود. عاليان با بيان اينكه 
طي شش ماهه اخير هيچ وقت قيمت موبايل تا اين 
حد كاهش نداشته، از پيشي گرفتن عرضه از تقاضاي 
موبايل خبر داد و گفت كه رقابت بين ش��ركت هاي 
واردكننده در اين ش��رايط باعث شده آنها محصول 

خود را با حداقل سود عرضه كنند.

مديرعامل جديد سازمان 
صنايع كوچك منصوب شد

ايرن�ا| وزير صنعت، معدن و تج��ارت در حكمي 
»علي رسوليان«  را به  س��مت معاون وزير، رييس 
هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران منصوب كرد. پيش 
از اين، »محس��ن صالحي نيا« ب��ه مدت حدود 23 
م��اه )از 26 آبان ماه 97 ت��ا 28 مهرماه 99( رييس 
هيات عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 

صنعتي ايران بود.

تداوم توليد در گروه فوالد مباركه 
در شرايط اقتصادي موجود

 بسيار حائز اهميت است
دكتر حسين رجايي، نماينده مردم شهرستان لنجان در 
مجلس شوراي اسالمي، روز سه شنبه نهم دي ماه سال 
جاري، با حضور در مجتمع فوالد سبا، ضمن بازديد از 
خطوط توليد اين ناحيه، با مصطفي عطايي پور مدير 
اين مجتمع، در باره مسائل موجود در حوزه توليد، مواد 
اوليه موردنياز و تعامالت هرچه بيشتر منطقه و صنعت 
گفت وگو و تبادل نظر كردند. به گزارش خبرنگار فوالد، 
حس��ين رجايي در اين ديدار گفت: امروز توفيقي به 
دست آمد تا از نزديك شاهد تالش هاي كاركنان فوالد 
باشيم؛ آن هم در شرايطي كه تحريم ها و محدوديت ها، 
بيش از هر زمان ديگر، صنايع كشور به خصوص صنعت 
فوالد را تحت فشار قرار داده، اما تمامي خطوط توليد 
اين شركت به خوبي در حال كار است. وي با بيان اينكه 
ما بايد توليد فوالد مباركه را با در نظر گرفتن شرايط و 
اقتضائات موجود بسنجيم، افزود: سرپا ماندن و حفظ 
توليد بدون هيچ مشكلي در اين شرايط اقتصادي، ضمن 
اينكه لطف خداوند متعال است، مرهون تالش مديران و 
كاركنان مجموعه فوالد مباركه نيز هست. رجايي گروه 
فوالد مباركه را مجموعه اي فعال، پيشرو و تأثيرگذار 
در صنعت كش��ور دانست و اظهار اميدواري كرد آثار و 
بركات اين گروه همچنان منطقه، استان و كل كشور 
را دربرگيرد. نماينده مردم لنجان به هدف حضور خود 
در مجتمع فوالد سبا اش��اره كرد و گفت: قصد ما اين 
است كه بگوييم در كنار شما هستيم و روي كمك ما 
حساب كنيد. ما آماده ايم در تمامي زمينه هاي نوسازي، 
توسعه، زيرساخت و تأمين نيروي انساني به گروه فوالد 
مباركه كمك كنيم. وي در ادامه ب��ه پروژه نورد گرم 
شماره 2 شركت فوالد مباركه اشاره كرد و گفت: همه 
مجموعه هاي اس��تان بايد تالش كنند تا اين پروژه با 
رعايت تمام پروتكل هاي زيست محيطي به بهره برداري 
برسد تا ان شاءاهلل برگ زرين ديگري به افتخارات اين 
مجموعه اضافه شود. رجايي در ادامه با اشاره به وجود 
كارخانه ذوب آهن و مجتمع فوالد سبا در منطقه لنجان 
اشاره و خاطرنشان كرد: در تمامي بخش هاي شهرستان 
لنجان تعلق و تعهد به فوالد به چشم مي خورد و فوالد و 
شهرستان هويت مشتركي پيدا كرده اند؛ از اين رو بايد 
اين تعامالت به ش��كل فزاينده اي ادامه داشته باشد تا 
منافع طرفين در همه حوزه ها تأمين گردد. نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي بايد با تصويب قوانين كارآمد، 
وضعيت تأمين مواد اوليه موردنياز فوالدسازان و قوانين 
بازدارنده خام فروشي را ساماندهي كنند در اين بازديد، 
مدير مجتمع فوالد س��با نيز ضمن قدرداني از حضور 
نماينده مردم لنجان در اين مجتمع، با ارائه گزارش��ي 
از روند توليد و دستاوردهاي حوزه بومي سازي در اين 
بخش گف��ت: اگر فعاليت هاي بومي س��ازي در فوالد 
مباركه انجام نمي ش��د، قطعا ب��ا توجه به تحريم هاي 
ظالمانه، تاكنون خطوط توليد با مشكل مواجه شده بود، 
اما خوشبختانه در حال حاضر حدود 95 درصد قطعات 
مكانيكي اين خط توليد ساخت داخل است. مصطفي 
عطايي پور در ادامه با اشاره به مشكالت تأمين مواد اوليه 
فوالدسازان در كشور گفت: يكي از مشكالت مهم تأمين 
مواد اوليه خام فروشي است كه توازن زنجيره فوالد كشور 
را برهم زده اس��ت؛ ازاين رو شايسته است نمايندگان 
محترم در مجلس ش��وراي اسالمي با تصويب قوانين 

كارآمد وضعيت را در اين حوزه ها ساماندهي كنند.

 دو راهكار براي كنترل قيمت 
نهاده ها پس از حذف ارز ترجيحي

اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
دو پيشنهاد به رييس مجلس شوراي اسالمي جهت 
افزايش حداقلي قيمت نهاده هاي دامي در بازار پس 
از حذف ارز 4200 توماني ارايه كرد. در نامه اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام وطيور ايران به رييس 
مجلس شوراي اسالمي آمده اس��ت؛ اگر حقوق و 
عوارض گمركي براي نهاده هاي دامي يك درصد و 
ضريب مالياتي پنج درصدي براي كاالهاي اساسي 
وارداتي لحاظ شود پس از حذف ارز 4200 توماني 
از واردات نهاده هاي دامي قيمت اين كاالها در بازار 
حداكثر 10 هزار ريال نس��بت ب��ه نرخ هاي فعلي 
افزايش پيدا مي كند. متن نامه ارسالي به رييس قوه 
مقننه به شرح ذيل است: »به استحضار مي رساند؛ 
پيرو جلسه برگزار شده اعضاء اين اتحاديه در مجلس 
شوراي اسالمي با آقاي اميرآبادي و مسائل مطروحه 
در خصوص راه هاي كنترل قيمت نهاده هاي وارداتي 
پس از حذف ارز ترجيحي )4200توماني(، ضمن 
تش��كر از تصميم كميس��يون تلفيق در خصوص 
كاهش ع��وارض ورودي اين كاال جهت جلوگيري 
افزايش بهاي تمام ش��ده به استحضار مي رساند، 
يكي ديگر از عوامل بس��يار تاثيرگذار در نرخ سود 
و ماليات اين كاال براي واردكننده مي باشد. بر اين 
اس��اس اين اتحاديه دو پيشنهاد دارد: : »1. تعديل 
حقوق و عوارض گمركي نهاده ها و تعيين 1 درصد 
براي آن؛ 2. ضريب ماليات كاالي اساسي وارداتي 
توسط سازمان امور مالياتي 5 درصد اعمال گردد.« 
بديهي است با اتخاذ تصميمات فوق و ايجاد شرايط 
رقابتي نتايج زير حاصل مي گ��ردد: »الف( پس از 
حذف ارز ترجيحي، قيمت فروش نهاده ها حداقل 
در هر كيلو 10000 ريال كمتر افزايش مي يابد. ب( 
با توجه به افزايش نرخ و حجم فروش و اعمال ضريب 
مالياتي پيشنهادي، درآمدهاي مالياتي از محل سود 

واردكننده افزايش مي يابد.«

بيش از ۱۱هزار باركد تغيير نرخ
 از ابتداي سال تا دي ماه 

رييس اتحاديه كش��وري فروشگاه هاي زنجيره اي 
با اشاره به گراني و افزايش قيمت ها گفت: در سال 
جاري بارها ش��اهد تغيير قيم��ت اجناس بوده ايم 
تا جايي كه براس��اس آمار از ابتداي سال تا دي ماه 
س��ال جاري بي��ش از 11 هزار بارك��د تغيير نرخ 
وجود داش��ته كه تقريبا معادل سه و نيم بار است. 
اميرخسروفخاريان با اش��اره به اينكه درج قيمت 
روي كاال در هيچ جاي دنيا، مرسوم نيست و قيمت 
گذاري، صرفا در مرحله عرضه كاالها انجام مي شود 
و از همين رو مش��كالت چند قيمت��ي بودن كاال 
پديد نمي آيد، گفت: در كش��ور ما براساس قانون، 
توليدكننده موظف است كه قيمت مصرف كننده را 
روي كاال درج كند. در اين ميان قيمت انواع كاالها به 
دفعات تغيير مي كند. در فروشگاه هاي زنجيره اي به 
علت تندگردش بودن كاال و به منظور خالي نماندن 
قفسه ها اجناس با قيمت جديد در كنار اجناس با 

قيمت قديم قرار مي گيرند.
فخاريان در خصوص ش��ائبه هاي مطرح ش��ده در 
خصوص غير واقعي بودن تخفيفات هم گفت: توليد 
كننده، بنكدار، عمده فروش و نهايتا خرده فروش 
حلقه هاي مختلف تامين و توزيع تا سوپرماركت ها 
را تشكيل مي دهند. در اين ميان هر حلقه مبلغي را به 
عنوان سود در نظر مي گيرد كه در مجموع 15 تا 20 
درصد مي شود. فروشگاه هاي زنجيره اي اين مقدار 
را از حاشيه سود خود كاسته و تحت عنوان تخفيف 
به مصرف كننده ارايه مي دهند. وي در ادامه افزود: 
اينكه فروشگاه هاي زنجيره اي مي توانند خدمتي را 
به نام تخفيف ارايه دهند به دليل حذف واسطه ها، 
خريد عمده و كاهش هزينه هاي ناشي از اين عوامل 
نظير كاهش هزينه هاي حمل و نقل، ارزش افزوده 
است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا براي پاسخ به 
انتقادات وارد شده در صدا و سيما حاضر نمي شويد 
با بيان اينكه اين اتحاديه در راس��تاي شفافيت در 
عملكرد همواره آماده پاس��خگويي است، تصريح 
كرد: تا به حال 8 فقره نامه به سازمان صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ارسال كرده ايم و طي آن خواستار 
اختصاص وقت براي پاس��خگويي به سواالت و يا 
جلسه با مديران اين رس��انه شده ايم كه علي رغم 

پيگيري ها هيچ پاسخي دريافت نكرده ايم.

 اطالعات توليد و فروش فوالد 
در سامانه جامع تجارت ثبت شود

مع��اون ام��ور بازرگان��ي داخل��ي وزارت صم��ت، 
دستورالعمل ثبت اطالعات مقاطع تخت فوالدي در 
سامانه جامع تجارت را ابالغ كرد. اين دستورالعمل در 
راستاي اجراي بند )16( از مصوبات جلسه 154 ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در مورد بازار محصوالت 
فوالدي و همچنين بند )11( از مصوبات جلسه 97 
كارگروه تنظيم بازار بوده است. بر اين اساس تمامي 
توليدكنندگان و فروشندگان مقاطع تخت فوالدي 
شامل انواع ورق گرم )ورق سياه(، ورق اسيد شويي، 
ورق آجدار، ورق سرد )ورق روغني(، ورق گالوانيزه، 
قلع اندود، رنگي و آلياژي و استنلس استيل موظف 
ش��دند از تاريخ اول بهمن ماه، اطالع��ات خود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت كنند. توليد كنندگان و 
فروشندگان بايد از اين تاريخ نسبت به ثبت اطالعات 
موجودي اوليه، توليد، فروش، صادرات، مصرف و ورود 
خروج به / از انبار كاالهاي خود اقدام كنند. همچنين 
از اين پس عملكرد شركت ها بر اساس اطالعات ثبت 
شده در سامانه ها ارزيابي شده و چنانچه اين واحدها 
نس��بت به ثبت اطالعات اقدام نكرده و يا اطالعات 
صحيح را درج نكنند، سهميه مواد اوليه آنها تعليق 
و به عنوان توزيع و عرضه خارج از شبكه به نهادهاي 

نظارتي و قضايي معرفي خواهند شد.

پس از سال ها بي توجهي به نژاد مرغ ايراني مسووالن به دنبال احياي آن هستند

بازگشت مرغ آرين!

عضو كميسيون صنايع مجلس پاسخ دادوزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

رانت ۱۸۰ هزار ميليارد ي فوالد كجا رفت  واردات برنج از پاكستان در مقابل صادرات برق
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در مقابل صادرات 
برق به پاكستان، مي توانيم از اين كشور برنج وارد كنيم 
كه اين مهم منتظر تصويب در دستگاه هاي مرتبط در 

پاكستان از جمله بانك مركزي اين كشور است. 
به گزارش شاتا، عليرضا رزم حسيني در گفت وگوي 
تلفني با عبدالرزاق داوود، مش��اور نخست وزير و وزير 
صنعت، بازرگاني، نس��اجي، توليد و سرمايه گذاري 
 پاكس��تان ب��ا اب��راز خرس��ندي از بازگش��ايي 
مرز ريمدان- گبد بر گس��ترش فعاليت هاي اين مرز، 
براي توسعه مراودات تجاري و همكاري هاي ميان دو 

كشور تاكيد كرد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن درخواست براي 
برگزاري هر چه زودتر نهمين نشست كميته مشترك 
تجاري دو كش��ور ايران و پاكس��تان، ب��راي حضور 
عبدالرزاق داوود در نهمين نشس��ت كميته مشترك 
تجاري دو كشور در تهران، ابراز اميدواري كرد و افزود: 
با امضاي تفاهم نامه ها و توافقنامه هاي مش��ترك در 
اين نشس��ت، همكاري هاي ميان دو كش��ور توسعه 

خواهد يافت.
وي با اش��اره به مصوبات مربوط به مبادالت مرزي در 
مجلس شوراي اسالمي ايران عالقه مندي كشورمان 
را براي توسعه مبادالت با پاكس��تان در حوزه مرزها 
اعالم كرد. رزم حسيني همچنين با اشاره به بازگشايي 
مرز ريمدان-گبد به عنوان دومين مرز رس��مي ميان 
دو كش��ور ابراز اميدواري كرد ك��ه با توافق طرفين به 

زودي شاهد گشايش مرز سوم ميان دو كشور و توسعه 
مراودات بيشتر نيز باشيم.

    مذاكرات موافقتنامه تجارت آزاد  
نهايي شود

رزم حس��يني تأكيد كرد كه با برگزاري نهمين كميته 
مشترك و رايزني هاي انجام شده، مذاكرات موافقتنامه 
تجارت آزاد نهايي ش��ود. وزير صنعت، معدن و تجارت 
كشورمان همچنين با اشاره به مذاكرات قبلي در خصوص 
تهاتر كاال ميان دو كشور، گفت: در مقابل صادرات برق، 
از كشور پاكستان برنج مي توانيم وارد كنيم كه اين مهم 
منتظر تصويب در دس��تگاه هاي مرتبط در پاكس��تان 
از جمله بانك مركزي اين كش��ور است. رزم حسيني با 
يادآوري ظرفيت تجار توانمند در پاكس��تان، آمادگي 
كش��ورمان را براي دع��وت از س��رمايه گذاران و تجار 
پاكستاني براي سرمايه گذاري در مرز ميرجاوه يا مناطق 
آزادي همانند چابهار اعالم كرد. وي با اش��اره به شيوع 
ويروس كرونا و تأثي��ري كه بر كاهش مبادالت تجاري 
ميان دو كشور و تمامي كش��ورهاي دنيا داشته است، 
گفت: نهمين كميته مشترك تجاري دو كشور سرآغاز 
دور جدي��دي از همكاري ها براي گس��ترش مبادالت 
باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت خواست تا معاونان 
دو طرف در س��طح ملي و دو استاندار در سطح محلي 
مذاكرات مجازي را براي تهيه پيش نويس تفاهم نامه ها 

و توافقنامه ها براي نشست آتي دو طرف آماده كنند.

عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به فاجعه 7 ماه 
اخير بازار فوالد گفت: ران��ت 150 تا 180 هزار ميليارد 
توماني به جيب دالالن و واسطه گران رفت. فقط در يك 
نمونه در 17 ميليون تن شمش، 85 هزار ميليارد تومان 
گران  فروشي شده كه بايد جلوي اين وضعيت گرفته شود.

به گزارش »خبرگزاري تسنيم« رضا تقي پور در رابطه با 
طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد كه كليات آن در 
صحن مجلس به تصويب رسيد و مجدد براي جمع بندي 
نهايي به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع شد، 
اظهار كرد: ما در اين طرح درصدديم تا فاجعه هفت ماه 

گذشته در بازار فوالد را برطرف كنيم.
وي با بيان اينكه در ماده يك اين طرح به بحث عرضه فوالد 
پرداخته شده است، گفت: به اعتقاد ما همه زنجيره فوالد 
بايد محصوالت خود را در بورس عرضه كنند، شايد اين 
حرف به مذاق بعضي ها خوش نيايد چرا كه برخي آقايان 
كه در زنجيره فوالد ق��رار دارند، معتقدند اين عرضه در 
برخي از حلقه هاي زنجيره فوالد انجام شود و در برخي از 

حلقه ها صورت نگيرد.
وي تصريح كرد: در بخش صادرات نيز ما تأكيد كرده ايم 
بعد از تأمين تمام نياز بازار و عرضه محصوالت در بورس 
كاال بايد به س��مت صادرات حركت كنيم. در اين طرح 
تأكيد شده كه نبايد بازار داخل شاهد كاهش عرضه بوده 
و از آن طرف حجم صادرات افزايش پيدا كند. متاسفانه زد 
و بندهايي كه در برخي از حلقه هاي زنجيره فوالد صورت 
گرفته محدوديت هايي را اعمال و بازار را با كمبود جنس 

و گراني قيمت ها روبرو كرده است.  وي افزود: متأسفانه در 
مقطعي قيمت شمش در داخل 102 دالر گران تر از نرخ 
جهاني شد حال اينكه براي توليد آن انرژي يارانه اي داده 
مي شود. به هرحال هدف اين طرح جلوگيري از گراني 
بيش از اندازه و مقابله با رانت  خواران است و اتاق بازرگاني 
ايران نيز با عرضه زنجيره فوالد در بورس موافقت كرده 
است. تقي پور با اشاره به اينكه وقتي ما دو برابر نياز داخل 
توليد داريم اين زدوبندهاي افزايش قيمت ها بي معني 
است، اضافه كرد: در ماده 4 اين طرح تأكيد شده كه يك 
كميته با سرپرستي وزير صمت جهت رصد و پايش بازار 
فوالد تشكيل شود تا فاجعه هفت ماه گذشته در بازار فوالد 
تكرار نشود. وي در پاسخ به اينكه بورس كاال مي گويد ما 
براساس گزارش روزانه كمبود عرضه واحدهاي فوالدي 
را ب��ه وزارت صنعت اعالم مي كنيم ام��ا آنها توجهي به 
اين گزارش نمي كنند، افزود: اتفاقا تشكيل اين كميته 
مي تواند بسياري از مشكالت درون سازماني را برطرف 
كند. در اين كميته اكثرا دولتي ها و دو نفر هم از نمايندگان 
مجلس و اتاق بازرگاني حضور دارند. وي گفت: اميدواريم 
با تشكيل اين كميته بسياري از مشكالت برطرف شود.

تقي پور اضافه كرد: متأسفانه اتفاقات چند ماه اخير فوالد 
عايدي براي توليدكننده و مصرف كننده نداشته است، 
بلكه رانتي بين 150 تا 180 هزار ميليارد تومان به جيب 
دالالن و واس��طه گران رفت. فق��ط در يك نمونه در 17 
ميليون تن شمش، 85 هزار ميليارد تومان گران  فروشي 

شده كه بايد جلوي اين وضعيت گرفته شود.
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خبرروز

۹۷فوتيكرونادريكشبانهروز
سخنگوي وزارت بهداشت، ضمن ارايه تازه ترين آمار كرونا در كشور، موارد فوتي در شبانه روز منتهي به ۲۴ دي ماه را ۹۷ مورد اعالم كرد. سيما 
سادات الري، بعدازظهر چهارشنبه، به ارايه تازه ترين آمار كرونا در كشور پرداخت. سخنگوي وزارت بهداشت، با اشاره به ۹۷ مورد فوتي در شبانه روز 
منتهي به ۲۴ دي ماه، مجموع جانباختگان اين بيماري در كشورمان را ۵۶ هزار و ۴۵۷ نفر اعالم كرد. الري با اعالم اينكه تاكنون ۶۳۱۷ بيمار 
جديد شناسايي شدند، گفت: مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به يك ميليون و ۳۰۵ هزار و ۳۳۹ نفر رسيد. وي افزود: تاكنون يك ميليون و ۹۴ 
هزار و ۳۸۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. الري گفت: ۴۴۶۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در وضعيت شديد 

اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. وي ادامه داد: تاكنون ۸ ميليون و ۳۱۶ هزار و ۳۷۵ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

میراثنامه

ريي��س صن��دوق توس��عه صناي��ع دس��تي و 
فرش دس��تباف و احي��ا و بهره ب��رداري از اماكن 
تاريخي  فرهنگ��ي كش��ور براي مرم��ت و احياي 
طاق كس��ري اعالم آمادگي ك��رد و از نامه نگاري 
با وزارتخانه هاي مي��راث فرهنگي و امور خارجه 
براي اين اقدام خبر داد. به گزارش ايسنا، با ريزش 
بخ��ش ديگري از طاق كس��ري در عراق در طول 
دو هفته گذش��ته و به دنبال درخواست هايي كه 
از چند س��ال قبل تا امروز براي توجه و رسيدگي 
به اي��ن بناي تاريخي مطرح ش��ده اس��ت، بعد از 
راه افت��ادن كارزاري مردم��ي كه هن��وز در حال 
جمع آوري امضا براي ارسال به دفتر وزير ميراث 
فرهنگي هستند و تاكنون بيش از ۷۰۰۰ نفر آن 
را امضا كرده اند، تع��دادي از هنرمندان و فعاالن 
فرهنگي ني��ز در نامه اي سرگش��اده از دو دولت 
ايران و عراق درخواست كردند تا با مرمت و ايجاد 
پايگاه حفاظت و پژوهش طاق كسري و ثبت منظر 

فرهنگي اي��ن بناي تاريخي در فهرس��ت ميراث 
جهاني يونسكو، طاق كسري را نجات دهند. هادي 
ميرزايي، رييس صندوق صندوق توس��عه صنايع 
دس��تي و فرش دس��تباف و احيا و بهره برداري از 
اماك��ن تاريخي، فرهنگي كش��ور، اعالم كرد: در 
پاس��خ به دغدغ��ه متخصص��ان و عالقه مندان و 
دوستداران ميراث فرهنگي دو كشور ايران و عراق 
و به وي��ژه كمپين مردمي كه از س��وي معماران، 

شهرسازان و هنرمندان براي نجات طاق كسري 
به راه افتاده اس��ت، صندوق احيا آمادگي مرمت 
اين بناي تاريخي و ارزشمند را دارد. مونسان، وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نيز 
از موافقت دولت با تامين اعتبار طرح مرمت طاق 
كسري خبر داده و گفته اس��ت: به دليل اهميت 
تاريخي اين آثار باستاني با آقاي نوبخت در دولت 
صحبت هايي انج��ام و موافقت وي براي پرداخت 
هزينه مرمت اعالم و قرار ش��د پس از برآوردهاي 
مالي، سازمان برنامه و بودجه اعتباراتي براي احيا 
و مرمت اين اثر تاريخي در نظر بگيرد و در اختيار 
وزارت مي��راث فرهنگي قرار دهد. كارشناس��ان 
ميراث فرهنگي ايران به محض تحقق اعتبارات با 
هماهنگي همتايان عراقي به محوطه طاق كسري 
اعزام مي ش��وند و عمليات مرم��ت و احيا را آغاز 
مي كنند. طرح مرمت اين بن��ا به اعتباري حدود 

۶۰۰ هزار دالر نياز دارد.

جديدترين وعده براي مرمت طاق كسري
جامعه خبر

تغذيهسالمندان
دردورانكروناچگونهباشد

يك متخصص تغذيه با اشاره به اينكه سالمندان با 
مشكالت زيادي مواجه هستند، گفت: تغذيه سالم، 
رعايت تناس��ب و تعادل مي تواند منجر به تقويت 
سيستم ايمني سالمندان و عدم ابتال به كرونا باشد. 
شهاب اوليايي، در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: در ابتدا 
بايد به مشكالت موثر بر شرايط تغذيه اي سالمندان 
اشاره كنيم كه همين امر مي تواند بر تغذيه آنها در 
زمان شيوع كرونا كمك كند. بايد گفت بطور عادي 
سالمندان ۶۰ تا ۶۵ س��اله تغييراتي را در سيستم 
بدني خود دارند كه تغييرات اعصاب و ماهيچه ها، 
بزاق و مش��كالت بلع از جمله آنها است. اختالالت 
گوارشي نيز از جمله مشكالتي است كه سالمندان 
با آن مواجه هستند كه منجر به كمبود آب در بدن 
آنها مي شود همچنين كمبود ويتامين هاي مختلف 
به خصوص ويتامين گروه B كه در متابوليسم بدن، 
ويتامين C كه منجر به تقويت سيستم ايمني بدن 
مي شود، ويتامين D كه در كشور ما اكثراً با كمبود 
 ،B۶ و B۱۲ مواجه اس��ت و مهم تر از همه ويتامين
كه نقش بسيار مهمي را در تقويت سيستم ايمني 
بدن سالمندان ايفا مي كنند مي توانند منجر به بروز 
مشكالت بسياري براي سالمندان شده. وي اظهار 
كرد: افزايش وزن، چاقي، بي تحركي از جمله موارد 
ديگري است كه به خصوص درباره سالمندان بايد 
مورد توجه قرار گيرد. توجه به رعايت تنوع، تعادل 
و تناسب در وعده هاي غذايي سالمندان از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. اوليايي بيان كرد: استفاده 
از غذاهاي فس��ت فود و غذاهاي كنسروي به شدت 
در اين دوره سني آسيب زننده است و سالمندان در 
اين سنين بايد نسبت به دريافت مواد غذايي سالم 
توجه كافي داشته باشند استفاده از گوشت هاي كم 
چرب، مرغ و ماهي، فراورده هاي لبني بدون چربي 
يا كم چرب و حبوبات ك��ه از منابع خوب و گياهي 
هس��تند در كنار غالت بسيار مناسب هستند. وي 
تصريح كرد: رعايت نظم، كنترل حجم وعده هاي 
غذايي، مصرف آب در كنار تقويت سيستم ايمني 
بدن و عدم بروز مشكالت گوارشي سبب كنترل قند 
خون نيز خواهد شد؛ استفاده از سوپ هاي رقيق و 
مصرف حداقل هشت ليوان آب، نان و غالت سبوس 
دار، برنج قهوه اي به دليل وجود فيبر، ميوه ها خصوصا 
مركبات مانند پرتقال، نارنگي، نارنج، ليوش��يرين 
كه حاوي ويتامين C و آنتي اكس��يدان ها هستند 
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار اس��ت. اوليايي 
گفت: مصرف سبزيجات به خصوص كدوحلوايي، 
گوجه فرنگي، هويج، فلفل هاي رنگي كه مي توانند 
باعث تقويت سيستم ايمني بدن شوند؛ تخم مرغ، 
حبوبات كه منبع خوب روي و ويتامين B۶ هستند؛ 
فراورده هاي لبني و پروبيوتيك، عدم مصرف چربي 
و روغن، مصرف روغن زيتون در افزايش سطح ايمني 

بدن مي توانند نقش داشته باشند.

تاثير استرس مادر  بر  بيمار شدن كودك
 محقق��ان دريافتن��د بي��ن تروم��ا 
)آس��يب روحي( و جهش DNA ارتباط 
وج��ود دارد. به گزارش مه��ر، محققان 
دانشگاه سينس��يناتي امريكا دريافتند 
استرس بر مادر باردار مي تواند بر احتمال 
ابتالي نوزاد به بيم��اري تأثير بگذارد. بر 
 اساس اين مطالعه، عوامل رواني-  اجتماعي
 استرس زا مانند عدم حمايت اجتماعي، 

تنهايي، وضعيت تأهل يا س��وگواري، ممكن اس��ت بر 
DNA ميتوكن��دري ك��ودك جهش ايج��اد كرده و 
زمينه ساز بس��ياري از بيماري ها باشد. كلي برونست، 
سرپرس��ت تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: بسياري 
از ش��رايط از دوران كودكي وج��ود دارند كه با اختالل 
عملكرد ميتوكندري ارتباط دارد از جمله آسم، چاقي، 
اختالل بيش فعالي و اوتيس��م. وي در ادامه مي افزايد: 
دوره جنيني و ن��وزادي به دليل افزايش رش��د در اين 

دوره ها، با آسيب پذيري زيادي در مواجهه 
با محيط زيس��ت همراه است. ما يك شبه 
دچار آسم يا اختالل بيش فعالي نمي شويم. 
اثرات برنامه نويسي ناشي از محيط زيست 
با گذشت زمان اتفاق مي افتد و احتمااًل در 
حين بارداري در سطح مولكولي و سلولي 
شروع مي ش��ود. اين تغييرات حالت هاي 
فيزيولوژيكي تأثيرگذار بر سالمت را تغيير 
مي دهند. محققان ژنوم ميتوكندريايي را توالي بندي كرده 
و جهش ها را در ۳۶۵ نمونه جفت از مادران زايمان كرده 
در بوستون و شهر نيويورك از سال ۱۸-۲۰۱۳ شناسايي 
كردند. زناني كه استرس رواني- اجتماعي بيشتري را 
تجربه كرده بودند كه مي تواند ناشي از خشونت خانگي، 
بيماري جسمي يا روحي و مشكالت خانوادگي باشد، 
در طول زندگي خود در معرض ش��مار زيادي جهش 

ميتوكندريايي جفت بودند.

موج  چهارم كرونا ما را گرفتار  مي كند 
وزير بهداشت، در ارتباط با وضعيت بيماري 
كرونا و مسائل مبتال به واكسن كوويد ۱۹، 
توضيحاتي ارايه داد. به گزارش مهر، سعيد 
نمكي، به ارايه گزارشي از وضعيت بيماري 
كرونا در كش��ور پرداخت. وي با اشاره به 
آمار كرونا در دنيا، گفت: متأس��فانه آمار 
مرگ هاي كرونايي در كشورهاي پيشرفته 
دنيا هنوز باال اس��ت. بطوري كه طي ۲۴ 

ساعت گذشته، ۴۲۸۱ مرگ در امريكا، ۱۲۴۳ مرگ در 
بريتانيا، ۱۱۰۹ مرگ در برزيل، ۱۱۰۶ مرگ در آلمان، 
۶۱۶ مرگ در ايتاليا، ۴۵۲ مرگ در فرانسه، ۴۰۸ مرگ 
در اسپانيا و ۱۷۱ مرگ در كشور تركيه اعالم شد. البته 
برخي شيوه هاي ثبت به دليل تفاوت هايي كه در جهان 
دارند، در اعالم آمارها هم تفاوت هايي را قائل مي شوند. 
اما در ايران به زير ۱۰۰ مورد مرگ روزانه رسيده ايم كه 
البته همين هم غم انگيز است. نمكي به استان مازندران 

اشاره كرد و افزود: متأسفانه آمار فوتي در اين 
استان باال است و استان گلستان هم متأثر 
از مازندران اس��ت. وي با اشاره به ويروس 
انگليس��ي، افزود: به جز پنج مورد، موارد 
جديدي گزارش نشده اس��ت. در استان 
مازندران هم مفصل بررسي كرديم كه از 
داخل ويروس جهش يافته نداشته باشيم. 
نمكي نس��بت به روزهاي پي��ش رو ابراز 
نگراني كرد و گفت: متأسفانه موارد جديدي از بيماران 
سرپايي را شاهد هستيم كه مي تواند نگران كننده باشد. 
وي افزود: هرگونه ساده انگاري در بين مردم و مسووالن 
مي تواند خطرناك باش��د و اگر موج چهارم بيايد، ما را 
به شدت گرفتار كند چون زيرساخت هاي كشور توان 
مقابله با موج چهارم را نخواهد داشت. براي تهيه واكسن 
از منابع مختلف در حال كاريم و بدون توجه به هر پديده 

غير كارشناسي مشغول كار هستيم.

نقطه ضعف كشور در مديريت  بيماري كرونا
رييس ش��وراي عالي نظام پزش��كي، بر 
ضرورت تش��كيل جلس��ه اي مشترك 
از اس��اتيد پايه و باليني جهت بررس��ي 
جنبه هاي مختلف كرونا در كشور تاكيد 
كرد. به گزارش مه��ر، مصطفي معين،  
گفت: نبود كار تيمي و مشترك از جمله 
نقاط ضعف كش��ور در مديريت بيماري 
كوويد ۱۹ بوده كه ضرر آن متوجه بيماران 

خواهد شد. رييس انجمن آسم و آلرژي ايران، با تاكيد 
بر اهميت استيگما در دوران حاد كرونا، اظهار كرد: نبايد 
از اهميت استيگما در دوران كرونا و پساكرونا غافل شد 
زيرا مديريت بحران را با مشكل مواجه خواهد كرد.  بايد 
مديريت جنبه هاي رواني و اجتماعي را در دوران پس��ا 

كرونا مدنظر قرار دهيم كه الزم اس��ت در 
اين راستا جلسه مشتركي از اساتيد پايه 
و باليني تشكيل شده و جنبه هاي مختلف 
اين مهم مورد بحث و بررس��ي قرار گيرد. 
رييس ش��وراي عالي نظام پزشكي، نبود 
كار تيمي و مشترك را يكي از نقاط ضعف 
كش��ور در مديريت اين بيماري دانست و 
گفت: متأس��فانه كار تيمي و مشترك در 
خصوص مديريت بيماري كم انجام مي شود كه ضرر 
آن در نهايت متوجه مردم خواهد ش��د. معين با گاليه 
از اينكه از نگاه دولت انجمن هاي علمي موضوعيتي در 
كشور ندارند، تصريح كرد: در علوم پزشكي نزديك به 

۲۵۰انجمن علمي داريم.

هنر

فيلم »درس هاي فارسي« به دليل عدم تطابق با قوانين شاخه بهترين فيلم بين المللي 
از رقابت در جوايز سينمايي اسكار ۲۰۲۱ كنار گذاشته شد. به گزارش ايسنا، سينماي 
بالروس امسال فيلم »درس هاي فارسي« به كارگرداني »واديم پرلمان« را به عنوان 
نماينده خود در شاخه بهترين فيلم بين المللي نود و سومين دوره جوايز سينمايي 
اسكار در سال ۲۰۲۱ انتخاب كرده بود اما اين فيلم به دليل اينكه اكثريت عوامل دخيل 
در ساخت آن از كشور بالروس نبودند، در نهايت واجد شرايط رقابت در اين شاخه از 
جوايز اسكار شناخته نشد. طبق قوانين آكادمي اسكار مربوط به بخش بهترين فيلم 
غيرانگليسي )بين المللي(، چنانچه كشور ارسال  كننده اثر به آكادمي، كنترل هنري كافي 
بر اثر نداشته باشد، فيلم به احتمال فراوان شرايط رقابت و نامزدي در اين بخش را از دست 
خواهد داد. تاكنون چندين فيلم به اين دليل شانس رقابت در بخش بهترين فيلم خارجي 
را از دست داده اند كه از آن جمله مي توان به فيلم »شهوت، احتياط« )۲۰۰۷( نماينده 
سينمايي تايوان در هشتادمين دوره جوايز آكادمي اسكار اشاره كرد كه به دليل تايواني 
نبودن عوامل اصلي فيلم و همچنين تعداد كم عوامل تايواني دخيل در ساخت فيلم از 
سوي آكادمي اسكار مجوز رقابت در اين شاخه را دريافت نكرد. فهرست نامزدهاي نهايي 
اسكار ۲۰۲۱ روز ۱۵ مارس )۲۵ اسفند( اعالم مي شود و مراسم پاياني نود و سومين دوره 
جوايز سينمايي اسكار نيز ۲۵ آوريل ۲۰۲۱ )۶ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰( برگزار خواهد شد.

»درس هاي فارسي«
 از رقابت اسكار بازماند

هنر

مدير تماشاخانه »سنگلج« خبر داد كه اين تماشاخانه از اواسط هفته آينده ميزبان 
نمايش »لبخند باشكوه آقاي گيل« نوشته اكبر رادي به كارگرداني ميكاييل 
شهرستاني مي شود. در پي بازگشايي سالن هاي تئاتر، پريسا مقتدي درباره از 
سرگيري فعاليت هاي تماشاخانه »سنگلج« به ايسنا گفت: گروه اجرايي نمايش 
»لبخند باشكوه آقاي گيل« دكور خود را در تماشاخانه نصب كرده بودند و فروش 
بليت اين نمايش آغاز شده بود كه با تعطيلي تئاتر رو به رو شديم ولي دكور نمايش 
همچنان سر جاي خود باقي است و در اين مدت هم ما و هم گروه اجرايي منتظر 
بازگشايي سالن ها بوديم. آقاي شهرستاني و گروه شان آمادگي دارند تا كار خود 
را روي صحنه ببرند و در حال حاضر مشغول رايزني هستيم تا ساعت مناسبي را 
براي اجراي اين نمايش در نظر بگيريم. اين مدير هنري درباره ميزباني تماشاخانه 
سنگلج از نمايش هاي سي و نهمين جشنواره تئاتر فجر نيز توضيح داد: احتمالش 
زياد است كه ما هم مانند سال هاي گذشته ميزبان جشنواره باشيم مگر اينكه 
نمايش مناسب اجرا در »س��نگلج« در جشنواره امسال نباشد ولي به هر حال 
همه گروه هاي تئاتري به اين موضوع آگاه هستند كه اجراي نمايش ها همزمان 
با جشنواره تئاتر فجر متوقف مي شود و بعد از جشنواره از سر گرفته خواهد شد 

و از اين جهت، مشكلي با گروه آقاي شهرستاني نداريم.

تماشاخانه »سنگلج«
 اواسط هفته آينده فعال مي شود

زهراسلیماني| »سرنوشت كشوري 
كه همواره از آش��وب و التهاب در ساير 
كش��ورها حماي��ت ك��رده، آموزنده 
است.«اين عباراتي است كه يكي از كاربران شبكه 
اجتماعي توييتر در واكنش به عكسي كه از سربازان 
امنيتي امريكا در هنگام استراحت در كنگره اياالت 
متحده منتشر شده، مطرح كرده است. كشوري كه 
همواره امنيت و آرامش دروني خود را به رخ جهانيان 
مي كشيد و آن را محصول دموكراسي دوگانه خود 
عنوان مي كرد؛ اين روزها گرفتار التهاباتي است كه 
حضور يك رييس جمهور پوپوليست و حاشيه ساز 

در آن ايجاد كرده است. 
 بر اين اس��اس و در فاصله كمتر از ۱۰ روز مانده به 
پايان رسمي عمر دولت ترامپ، سرانجام نمايندگان 
كنگره امريكا در همان مكاني كه ترامپ هفته گذشته 
طرفدارانش را به فتح وشورش در آن فراخوانده بود، 
فعال سازي متمم۲۵قانون اساسي براي بركناري 
ترامپ از قدرت را به جريان انداختند. تصميمي كه 
هرچند اكثريت نمايندگان كنگره از جمله مايك 
پنس معاون رييس جمهوري اياالت متحده به آن 
راي مثبت دادند، اما مخالفاني جدي نيز هم در ميان 
تحليلگران و هم در ميان نمايندگان داشت. مخالفان 
اين تصميم با اشاره به اينكه ممكن است ترامپ از اين 
فرصت براي حاشيه سازي بيشتر و قرار دادن خود 
در مركز افكار عمومي استفاده كنند، پيشنهاد كردند 
كه نمايندگان كنگره از اين تصميم صرف نظر كنند، 
اما روند راي گيري روز گذشته نشان داد كه اكثريت 
نمايندگان خواس��تار بركناري و استيضاح ترامپ، 
همچنين محروم كردن رييس جمهوري از مزايايي 
بودند كه در اختيار روس��اي جمهوري بازنشسته 
اياالت متحده قرار مي گيرد. نخستين بار خبرگزاري 
فرانسه بود كه با انتشار خبر تصميم نمايندگان كنگره 
امريكا به استقبال موضوع رفت و بالفاصله پس از آن 
ساير خبرگزاري هاي بين المللي نيز ابعاد و زواياي 

گوناگون آن را تحليل و ارزيابي كردند.
در اين ميان برخي تحليل ها حاكي از آن است با توجه 
به اين واقعيت كه روند بركناري و استيضاح ترامپ 
حداقل سه ماه زمان خواهد برد، دموكرات ها آن را به 
صورت فرصتي براي بايدن بدل كرده اند تا در صورت 
عدم اجراي وعده هايي كه براي حل مش��كالت در 
۱۰۰ روز نخست داده است، بتواند از آن براي انحراف 
افكار عمومي استفاده كند. در اين ميان كارشناسان 

معتقدند اين راي تاثير منفي بر شاخص هاي كالن 
اقتصادي نخواهد داش��ت، هرچند ممكن است به 
صورت مقطعي و كوتاه مدت برخي نوسانات محدود 

در فضاي اقتصادي ايجاد شود.

پوپوليسمخطريبرايملتها
در ش��رايطي كه ترامپ تصور مي ك��رد مي تواند با 
اس��تفاده از فرصتي كه اعتراضات طرفدارانش در 
اختيارش قرار مي دهد، هم موضوع انتخاب بايدن 
را تحت الش��عاع قرار دهد، روند اجراي حوادث به 
گونه اي پيش رفت كه نه تنها يك چنين فضايي را 
براي دارودسته ترامپ ايجاد نكرد، بلكه فرصت هاي 
آينده ترامپ براي حض��ور در هيات حاكمه اياالت 
متحده امريكا را نيز به باد داد. روند بركناري ترامپ 
طبق متمم ۲۵ قانون اساس��ي امريكا به اين شرح 
است: معاون رييس جمهور و اعضاي كابينه بايد از 
كنگره بخواهند كه صالحيت هاي رييس جمهور 
را لغو كنند. پ��س از آن رييس جمهور امريكا چهار 
روز زمان دارد تا به آن اعتراض كرده و رد كند. پس 
از آن كنگره ط��ي ۲۱ روز براي حل اختالف تالش 
خواهد كرد و طي اين مدت، معاون رييس جمهور 
وظايف رييس جمهور را در اختيار خواهد داش��ت. 
در صورتي كه كنگره نتواند ب��ه توافقي درباره لغو 
صالحيت هاي رييس جمهور برس��د، وي تمامي 
امتيازات و صالحيت هاي خود را به دس��ت خواهد 
آورد. پيش از آغاز راي گيري نانسي پلوسي، رييس  
مجلس نمايندگان امريكا در توييتر نوشت: دونالد 
ترامپ خطري بر امريكا و ملت اين كش��ور اس��ت 
و س��وگندي كه اعضاي كنگره خورده ان��د آنها را 
ملزم مي كند به حمايت از قانون اساس��ي پرداخته 
و از آن دفاع كنن��د و اين ماموريت ما در اين لحظه 
ناراحت كننده اس��ت. ترامپ نقض بي سابقه اي در 
تاريخ كنگره مرتكب شده است. جلس نمايندگان با 
۲۲۰ راي در برابر ۲۰۵ راي مخالف، اين قطعنامه را 
تاييد كرد. قانونگذاران از مايك پنس، معاون دونالد 
ترام��پ، رييس جمهور امريكا خواس��تند وظيفه 

رييس جمهور موقت را برعهده گرفته و ترامپ را به 
دليل ناتواني در انجام كار بركنار كند. نانسي پلوسي، 
رييس مجلس نمايندگان امريكا گفته بود كه پس 
از تصويب درخواست از معاون رييس جمهور براي 
فعال كردن متمم ۲۵ قانون اساس��ي، وي بايد طي 
۲۴ س��اعت به اين درخواس��ت پاسخ دهد. كميته 
قضايي مجلس نمايندگان امري��كا هم اعالم كرد، 
سخنراني دونالد ترامپ موجب ش��د طرفداران او 
فكر كنند روند دموكراسي تهديدي به شمار مي آيد 
ك��ه بايد دخالت كنن��د، با وجود اينك��ه ترامپ به 
طرفداران خود پيش��نهاد كرد به صورت مسالمت 
آميز به طرف كنگره بروند، اما محتواي س��خنراني 

او تهديد آميز بود.

امنيتامريكارويلبهتيغ
قبل از آغاز جلس��ه استيضاح ترامپ پليس آگاهي 
فدرال امريكا، اف بي آي، به اين نكته اشاره كرد كه 
گروه هاي شبه نظامي حامي دونالد ترامپ درصدد 
برگزاري تجمع هاي مس��لحانه در مراكز ۵۰ ايالت 

امريكا و در آستانه برگزاري مراسم تحليف جو بايدن 
هستند. همزمان اعالم شده كه تداركات امنيتي براي 
برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري جو بايدن 
در حال افزايش اس��ت. جو بايدن اما گفته هراسي 
از برگزاري مراس��م اداي سوگند خود در فضاي باز 
مقابل كنگره ندارد. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
نيز اعالم ش��رايط اضطراري در واشنگتن را تاييد 
كرده است. نزديك به ۱۰ هزار نيروي گارد ملي براي 
برگزاري مراسم تحليف بايدن آماده خواهند بود. هر 
چند آمادگي ها در پي استعفاي وزير امنيت داخلي 
دونالد ترامپ با چالش مواجه شده است. همزمان 
جنبش جديدي ميان نام هاي بزرگ بخش خصوصي 
امريكا در حال فراگير شدن است كه هدفش مقابله با 
سياست  مداران و گروه هايي است كه از حمله خونين 
چهارشنبه گذشته به كنگره حمايت كرده و در پي 

ستايش از آن بر آمده اند.
در همين حال، مخالفت ها با اظهارات و رفتار دونالد 
ترامپ در نپذيرفتن نتايج انتخابات و »تش��ويق و 
ترغي��ب« حاميان افراط��ي اش در داخل كابينه او 

ادامه دارد. چاد وول��ف، وزير موقت امنيت داخلي، 
جديدتري��ن عض��و كابين��ه و مقام ارش��د دولت 
امريكاست كه روز دوشنبه، ۱۱ ژانويه، با استعفا از 
مقام خود، آنهم تنها ۹ روز مانده به پايان كار دولت 
آقاي ترامپ، مخالفت خود با رييس جمهوري و وقايع 
چهارشنبه گذشته را اعالم كرد. سربازان گارد ملي 
امريكا كه در خيابان هاي واشنگتن مستقر شده اند 
در يك تغيير وضعيت عمده در آس��تانه برگزاري 
مراس��م تحليف جو بايدن به عنوان رييس جمهور 
جديد اين كش��ور از اواخر سه شنبه شروع به حمل 

سالح كرده اند.
س��ربازان گارد ملي امريكا در اص��ل براي به عمل 
آوردن حمايت عمدتا لجستيكي از پليس واشنگتن 
به كار گرفته شده اند. گارد ملي مجوز اعزام ۱۵ هزار 
نيرو به واش��نگتن را دارد اما تا روز ش��نبه حداقل 
۱۰ هزار نيرو مس��تقر خواهند شد و ۵ هزار نيروي 
باقيمانده در حالت آماده باش هستند. كارشناسان 
امنيتي گفته اند، صحبت از برگزاري راهپيمايي هاي 
مس��لح و تهديد به خش��ونت در پايتخت امريكا و 
ش��هرهاي ديگر اين كش��ور در ميان افراطي ها و 
حاميان دونالد ترامپ در رس��انه هاي اجتماعي در 

روزهاي اخير افزايش يافته است.

مانعتراشيطرفدارانترامپدرروند
انتقالقدرتبهبايدن

ترام��پ س��ومين رييس جمهور امريكاس��ت كه 
استيضاح مي شود. پيش از او بيل كلينتون در دهه۹۰ 
و در سال ۱۸۶۸ هم اندرو جانسون استيضاح شدند. 
پس از محاكمه اما آراي حدنصاب براي بركناري آنها 
به دست نيامد. ريچارد نيكسون ديگر رييس جمهور 
امريكاس��ت كه در س��ال ۱۹۷۴ در پي رس��وايي 
واترگيت، پيش از آنكه استيضاح شود، استعفا داد و 
معاونش جانشين او شد. اما روند استيضاح ترامپ به 
گونه اي است كه تحليلگران برگزاري آرام آن را بعيد 
مي دانند. در شرايطي كه برخي خبرهاي حاكي از 
واكنش طرفداران ترامپ به بركناري احتمالي او و 

حاشيه سازي در جلسه تحليف بايدن است، وزارت 
دادگستري امريكا نسبت به انجام حمالت بيشتر در 
شرايطي كه رييس جمهوري منتخب براي به دست 
گرفتن قدرت آماده مي شود، هشدار داد. به گزارش 
سايت شبكه اس��كاي نيوز، جفري روزن، جانشين 
وزير دادگستري امريكا در حالي اين هشدار را مطرح 
كرده كه امريكا ش��اهد گذار قدرت از دونالد ترامپ 
به جو بايدن، رييس جمهوري منتخب اس��ت. او از 
شهروندان خواسته هرگونه اطالعات درباره حمالت 
احتمالي يا تهديدات ديگر قبل از انتصاب بايدن در 
۲۰ ژانويه را گزارش دهند. او گفته نسبت هرگونه 
خشونت قبل از انتصاب بايدن مدارا نخواهد داشت. 
مقامات امريكا ۱۵ ه��زار نيروي گارد ملي را قبل از 
انتقال قدرت به بايدن به واشنگتن فراخوانده اند كه 
برخي از آنها مسلح هستند. اين در حالي است كه 
حصاري اطراف منطقه س��اختمان كنگره ايجاد و 

تدابير ديگري لحاظ شده است.

اعض�ايكنگرهدرخص�وصبركناري
ترامپچهگفتند؟

جيم مگ فورن )دموكرات(: ترامپ آزادي امريكا را به 
خطر مي اندازد/ هر چه ترامپ بيشتر در كاخ سفيد 
بماند، آزادي ما بيشتر به خطر مي افتد/ او بايد در برابر 

اقداماتي كه انجام داده پاسخگو باشد
نمايندگان جمهوري خواه: اس��تيضاح ترامپ ما را 
متحد مي كند / هر آن كس��ي ك��ه به كنگره حمله 
كرده بايد در برابر قانون ق��رار بگيرد/ ما نمي دانيم 
اقدام بعدي ترامپ چيست و چه مي خواهد بكند يا 

چه جنگي به راه بيندازد؟!
جودي شو )جمهوري خواه(: نياز به استيضاح ترامپ 

فوري است/ او بايد مسوول اقداماتش باشد.
رودني دي��وس )جمهوري خ��واه(: آنچه كه هفته 
گذشته شاهد آن بوديم به دشمنان ما نشان داد كه 

چگونه بايد به ما حمله كنند.
استني هوئر: ترامپ سوگند خود در حفاظت از كشور 
را شكسته است /اقدامات ترامپ نياز به واكنش هاي 
فوري دارد/ هيچ وقت، براي انجام كار درس��ت دير 

نشده است.
اسميث )جمهوري خواه(: استيضاح اوضاع امريكا را 
بدتر مي كند/ لطفا مردم را بر سياست ترجيح دهيد. 
بياييد به حرف مردم گوش بدهيم/ اين اس��تيضاح 

كشور ما را بيش از گذشته ازهم گسيخته مي كند.

گزارش
قطعنامه در خواست از پنس براي بركناري ترامپ در كنگره تصويب شد

امنيت امريكايي!
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