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نيـازاقتـصادايـران

صفحه 3

وزيرصنعت،معدنوتجارت
خبرداد

واردات برنج از پاكستان
در مقابل صادرات برق

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

يادداشت1 -

دالر15هزارتوماني با آزادي منابع
پس از سالها بيتوجهي
به نژاد مرغ ايراني
مسووالن به دنبال احياي
آن هستند

پنهانكردن
آلودگيها زير فرش

اگر به روند خاموشيها بهطور
دقيق نگاه شود و آن را در كنار
آلودگيهاي ه��وا در تهران و
كالنشهرها قرار دهيم ،شاهد
سلسله اتفاقاتي خواهيم بود
كه نش��اندهنده عدم وجود
رويكرده��اي سيس��تمي در
پيمانمولوي
نحوه ن��گاه م��ا در حوزههاي
مختلف زيرساختي و زيربنايي اس��ت .اگر در خاطرتان
مانده باشد بعد از مطرح شدن بحث آلودگيهاي هواي
تهران و كالنشهرها ،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 سوءمديريتهاي مديريتي
ادامهدرصفحه2
وتقنينيو...ارايهميشود.

صفحه 2

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

امنيت امريكايي!

بازگشت
مرغ آرين!

يادداشت2 -

تغيير انتظارات از بازارسرمايه

صفحه 7

نرخ تك رقمي بيكاري
مثبتنيست؟

عكسGetty images :

جمعيت
غيرشاغل
نا اميد شدهاند
صفحه 2

يادداشت4 -

نبايد
آدرس غلط داد

واقع آن اس��ت كه دولت بايد
به ب��ازار پ��ول تزري��ق كند و
اين ي��ك مطالب��ه عمومي و
وظيف ه مشخص دولت است.
من هم��واره منتقد و مش��وق
تصميمات س��ازمان ب��ودهام
محسنعباسي و در ح��د تواناي��ي خ��ود نيز
پيش��نهاداتي را ب��راي بهبود
وضعيت بازار دادهام .اما به نظرم تجمع و پرتاب تخممرغ
و ...در جلوي درب سازمان بورس چارهساز نيست ،آدرس
غلط دادن است .مشكل بازار در مالصدرا نيست .مشكل
بازار حتي در بهارستان هم حل نميشود .قصد طرفداري
ازسازمانراندارموعملكردسازمانراهمتطهيرنميكنم
و انتقاداتم به سازمان را قبال گفتهام اما در شرايط فعلي به
نظرم هجمه به طرف سازمان صرفا يك حركت احساسي
است .شايد كمي سهامدار زيانديده را موقتا آرام كند اما
مشكلي را حل نميكند .فكر ميكنيد كه سازمان چقدر
قدرت دارد؟ عرضههاي بازار چه ارتباطي به سازمان دارد؟
در مواقع س��قوط بازارهاي مالي امريكا كس��ي به SEC
تخممرغ پرتاب نكرد .اين دولت بود كه ۷۰۰ميليارد دالر
بهبازارشتزريقكرد.متوليبازارسرمايه(بهمعنايمالك
و همهكاره) سازمان بورس نيست كه انتظار داشته باشيم
ادامهدرصفحه3
بازاررامثبتكند.

يادداشت5 -

چالشهاي مهاجرت از
واتساپ براي كاربران ايراني

موضوع��ات مربوطبه حريم
خصوص��ي در دني��ا مه��م
اس��ت و خيلي راحت هم به
آن ميپردازن��د ،زيرا حريم
خصوصي بهشدت در جوامع
مختلف مورد احترام اس��ت.
رضاالفتنسب البته اينكه كس��بوكارها و
حاكميتها و دولتها چقدر
به آن عمل ميكنند موضوع ديگري است و نميتوان
گفت كه كس��بوكارها در عم��ل چه ان��دازه در اين
زمينه موفق بودند .كما اينكه در سالهاي 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 ميتوان��د اكانت يك
رييسجمهور را ببن��دد و اين موض��وع از حكمراني
پلتفرمها 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 پلتفرمها
ادامهدرصفحه3
شكستهشود.

صفحه 7

جوابيه

ديدگاه

دولت بايدن و ايران

هرچن��د واقعيته��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
دموكراتهاوجمهوريخواهان
محمودسريعالقلم به راست و سياس��ت رهبري و
برتريواشنگتناعتقادداشتهو
عمل خواهد كرد .او نه باراك اوباماست و نه رونالد ريگان.
ايدئولوگنيستبلكهميسنجدوجلوميرود.اودرمثلث
واقعيت ،ديناميك حزب دموكرات و حفظ برتري امريكا
سياس��تورزي خواهد كرد .بايدن هماكن��ون در اوضاع
نابسامان اقتصادي و اُوج پاندمي كرونا در سن  78سالگي
به آرزوي سياس��ي خود بعد از  4دهه رسيده است .از يك
طرف ،بايد حالل مشكالت باش��د و از طرفي ديگر ،بطور
طبيعيميخواهدميراثيبهيادماندنيبهجابگذارد.
با اينپُرتره از او 60-70،درصد اولويتها ،سياستگذاري،
وقت و اهتمام او صرف مسائل داخلي خواهد بود .نجواها
ميگويند كه او ممكن اس��ت به خاطر سن باال فقط يك
دوره رياس��تجمهوري را طي كند ولي همانطوريكه
بارها بي��ن لئوني��د برژن��ف ( )Leonid Brezhnevو
ريچارد نيكس��ون ( )Richard Nixonرد و بدل شد:
قدرت،انرژيمضاعففيزيولوژيكتوليدميكندونيروي
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 2024سپري كند.
با در نظر گرفتن اولويته��اي داخلي و وضعيت عمومي
جامعهامريكا،بايدندرصحنهبينالملليبهدنبالتقابلو
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 ،هزينههاي ناتو،
اسراييل،بلنديهايجوالن/سوريه،فسختوافقاتامنيتي
با روس��يه ،موضوع ايران ،قرارداد نفتا و فروش اسلحه به
اعراب ،اجماع حاكميت امريكا را در بر داشت .در واشنگتن
به نظ��رات ديپلماته��ا و نظاميان بازنشس��ته توجهي
نميشود .اساس تصميمگيري درمنافع كالن ،البيهاي
ش��ركتهاي بزرگ و مصالح دس��تگاه امنيتي -نظامي
است.بايدندرچنينچارچوبيحركتخواهدكردضمن
اينكه ماهيت انتخابهاي او در سياست خارجي و امنيت
ملي حاكي از آن است كه نظرات و مديريت شخص او بر
سياست خارجي ،از اهميت ويژهاي برخوردار خواهد بود.
از اي��ن رو ،رييسجمهور 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 محافظهكار ،محتاط و پروسهمحور
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،تفاسيرفوقراتاييدميكند.
چه بايدن رييسجمهور ميش��د چه ترام��پ ،موضوع

اول امري��كا در صحنه جهان��ي در ح��د  60-70درصد
«چالشهاي اقتصادي و امنيتي چين» ميبود .س��پس:
روسيه،اتحاديهاروپا،بازسازيروابطدوجانبهباانگلستان،
موضوعمحيطزيست،چندجانبهگراييبرايتعديلكرونا
واحيايجايگاهاقتصاديامريكادرجهان.
دو اتفاق مه��م در ماهه��اي پاياني س��ال  2020اقتصاد
امريكا را با چالشهاي بس��يار جدي بينالمللي رو به رو
كرد :توافق تعرفهاي كش��ورهاي آسيا -پاسيفيك تحت
عنوان مش��اركت جامع اقتصادي و منطقهاي ()RCEP
با محوريت چين و با عضويت ژاپن ،كره جنوبي ،استراليا
و زالند نو از يك طرف و توافق اتحاديه اروپا با چين حول
همكاريهاي اقتصادي و تجارت از طرف ديگر .چينيها
كه خيلي بيسر و صدا كار ميكنند و به واسطه تعليمات
كنفسيوسي از خودشان تعريف نميكنند ،توانستهاند 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 ،چالشهاي فراواني را
پيش روي نه تنها دولت بايدن بلكه حاكميت اقتصادي-
سياسي-امنيتيامريكاقرارميدهد.بااينمقدمات،دولت
جديد امريكا در پي خاورميانهاي آرام ،دور از دردس��ر و به
تعبيراجتماعي،حفظفاصلهازشراينمنطقهخواهدبود.
ديپلماتهاي 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 بحرانهاي تمام نشدني نخواهد كرد مگراينكه
موضوعحالتامنيتيبهخودبگيرد.بهنظرميرسدكانون
استراتژي دولت بايدن نسبت به ايران ،مسائل هستهاي
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 ( )Bipartisanاست .فضاي سياسي ،پارلماني،
راهروه��اي نظامي -امنيت��ي امريكا ،ايران را كش��وري
متخاصم توصيف ميكنند .سياس��ت فش��ار حداكثري
كه به توقف ارتباطات بانكي و تورم چندصد درصدي در
ايران منتهي شده هماكنون اهرمي ( )Leverageاست
كه دولت بايدن آن را كنار نخواهد گذاش��ت بلكه حداقل
با آن بازي خواهد كرد Undo .كردن حدود هزار صفحه
تحريمهاي 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  70-80درصد در خود خاورميانه اس��ت؛
جغرافي��اي سياس��تگذاري اين تقابل در امريكاس��ت.
كش��وري كه حدود  800ميلي��ارد دالر در حوزه نظامي
هزينهميكندخيليبرايبرنامههستهايوموشكيايران
فينفسه جا باز نميكند؛ اصل و محور درگيري ايران در
منطقه است بهطوري كه كش��ورهاي اين منطقه ،توان
جهت و شكل دادن به سياستهاي خاورميانهاي امريكا را
ادامهدرصفحه4
داراهستند.

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
فرشيد  اردبيليونجهاني روزه��ا غيرقاب��ل پيشبيني
ش��ود .باتوجه به ن��زول بازار
ميتوان گفت برخي از سهامداران در انتظار كاهش نرخ
دالر هستند البته با بررس��ي وضعيت بازار اين احتمال
ميرود .نرخگذاري دستوري نيز تا حد ممكن وضعيت
بازار را برهم زده و برخي از سهامداران را سردرگم كرده
است .نرخ دالر ،تورم ،تحريمها ،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
سود بيش از پيش خود هستند .ادامهدرصفحه3

يادداشت3 -

پاسخ سازمان برنامه به نامه احمد توكلي

مديرمسئولمحترمروزنامهتعادل
باسالمواحترام
گزارش��ي با عنوان «فرآيند واگذاريها را ش��فاف كنيد»
مورخ  1399/9/21در آن رس��انه منتش��ر شده؛ مقتضي
است بر اس��اس ماده  23قانون 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 برونرفت از تنگناهاي اقتص��ادي ،حمايت و
توسعه سرمايهگذاري بخش غيردولتي است كه متاسفانه
برخي افرادآگاهانه يا ناآگاهانه ،رويكرد دفع سرمايهگذاري
رادنبالميكنند،ازآنجاييكهجنابعاليباعنوان«شفافيت
بيش��تر» به اين موضوع ورود نمودهايد ،الزم است به دور از
طرح عبارات كلي ،از منظر كارشناس��انه به آن بپردازيم .بر
اساسمطالعاتصورتگرفتهازفعاالنوكنشگراندرحوزه
مشاركت عمومي و خصوصي ،چهار عامل عمده در توسعه
مشاركت عمومي نقش اساسي دارند كه به ترتيب اولويت
عبارتنداز:
تامينماليوحمايتمالي ظرفيتسازي و ارتقاي دانش و مهارت در بخش عموميوخصوصي
مطالعاتوفرآيندارجاعپروژههاسياستگذاريوتنظيممقرراتيقينا براي توسعه مشاركت بخش خصوصي به يكباره اين
چهار عامل محقق نميش��وند و نميتوان انتظار داشت در
كوتاهمدت كش��ور به ظرفيت مورد نظر دست يابد .اگرچه
برخي بر اين اعتقادند كه ابتدا بايد منتظر اصالح و تكميل
زيرس��اختهاي توس��عه مش��اركت عمومي و خصوصي
بمانيم اما تجربه نشان داده كه اين تصور محقق نميشود و
قانون كامل و بدون ايراد به يكباره خلق نميش��ود و بايد از
ظرفيتهايقانونيموجودبهرهبردوبابرنامهريزيبهسمت
اهداف ترسيم شده حركت كرد .آنچه امروز در تبصره 19
اليحه بودجه  1400ترسيم شده اس��ت برگرفته از نتايج
تحقيقاتصورتگرفتهواستفادهازتجربياتبهدستآمده
در تبصره  19قوانين بودجه س��نواتي در سالهاي 1396
لغايت  1399اس��ت كه ميتواند 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 طرحهاي تملك
داراييهايسرمايهايجديد،نيمهتمام،تكميلشدهوآماده
بهرهبرداري به بخش غيردولتي موض��وع ماده ( )27قانون
الحاق()2توسطشورايمحترماقتصاداستتاضمنروشن
كردن فرآيند انتخاب س��رمايهگذار 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 سرمايهگذاري بخش غيردولتي
و فرار سرمايهها ،اصالحات مدنظر را در فرآيندهاي موجود
و ظرفيتهاي حاكم بر قوانين و مقررات كارشناسانه اعالم
نمايندوامادرموردمكاتبهجنابعالي:
اوال :آيا اطالعات مورد نظر در بخش «ثانيا» نامه جنابعالي را

دراختيارداريد؟چنانچهايناطالعاترادردسترسنداريد،
توصيه مش��فقانه ،مس��ئوالنه و باالتر از همه توصيه ديني
و اخالقي به شما برادر مس��لمان دارم كه به جاي مشوش
نمودناذهانمخاطبانورسانهايكردنبيانخواستهخود،
آن اطالعات را از دستگاه ذيربط مطالبه فرماييد و سپس با
اشراف كامل نسبت به موضوع اعالم نظر نماييد .اين توصيه
نص صريح اساسنامهاي است كه موسسه شفافيت و عدالت
بر آن بنيان گذاشته شده است ،واي بر هنگامي كه پايهها را
بشكني .م
ثانيا :چنانچه به قسمت دوم پيوست «يك» اليحه بودجه
نظري بيندازي��د ،عملكرد تبصره  19به 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
بهايناليحههراطالعاتمازاديكهكميسيونهايمختلف
مجلس مطالبه داشته باشند ،توسط س��ازمان به آنان ارائه
خواهدشد.
ثالثا :نيك ميدانيد كه نقش نهادهاي نظارتي ،نظير ديوان
محترم محاس��بات و س��ازمان محترم بازرسي كل كشور
اخذ همين اطالعات ،راس��تيآزمايي و تحليل آنها و احيانا
در صورت وجود هر گونه ابهامي درخواس��ت توضيحات از
دستگاههاي اجرايي در مورد اجراي قوانين موضوعه است.
در راستاي اجراي ماده  27قانون الحاق ( )2و دستورالعمل
مربوطه و تبصره  19قانون بودجه سالهاي  96الي  99اين
امور نس��بت به ارائه پاس��خهاي الزم طي نامههاي متعدد
اقدام نموده است .آخرين نامه به ش��ماره  502490مورخ
 1399/9/23به ديوان محاس��بات كش��ور و نامه ش��ماره
 575663مورخ  1398/10/9به س��ازمان بازرس��ي كشور
ارسال گرديد و چنانچه كميسيون تلفيق مجلس شوراي
اس�لامي اطالعات مندرج در اليحه را كاف��ي ندانند ،قابل
مطالبه اس��ت ،جنابعالي هم ميتوانيد به س��هولت به اين
اطالعاتدسترسيداشتهباشيد.
رابعا :به عنوان كارشناسي كه سالها در موضوع مشاركت
عموم��ي و خصوص��ي مطالع��ه و كار اجرايي داش��تهام،
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 مينمايد كه
برخالف رويه خصوصيسازي ،دولت در نظر دارد با استفاده
از ظرفيتهاي 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 بياساس و بيپايه است ،هم انگيزه بخش
خصوصي را در اين مش��اركت از بين ميبرد و هم مديران
دولتي را در انجام رس��الت قانوني خود دچار س��ردرگمي
ميكند .بديهي است تا زماني كه اين تكليف قانوني بر دوش
ملتباشد،ادايتكليفگريزناپذيراست.
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 سازمانهاي مديريت و
برنامهريزي استانها حاضر شده و دغدغههاي خود را
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بيان فرماييد و...

ضرورت حمايت از
سفرههاي مردم

موض��وع يكسانس��ازي نرخ
ارز ،ضرورتي اس��ت كه گمان
نميكنم ف��رد ي��ا جرياني در
كشور وجود داشته باشد كه با
آن مخالف باشد .مخالفتهاي
احتمال��ي در اي��ن زمينه نيز
مرتبط با زم��ان و نحوه اجراي
جعفرقادري
اين اي��ده اس��ت .از يك طرف
دولتمردان اعالم ميكنند كه اين روند يكسانسازي بايد
به صورت تدريجي و در بازه زماني مدتدار عملياتي شود.
ازطرفديگرنيزبرخيكارشناساناقتصاديونمايندگان
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 يكسانس��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  1400داشته است .يعني
دولت ي��ك ارز  4200توماني ،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 گونهاي است كه بيشتر رويكردهاي وارداتي
ادامهدرصفحه3
موردتوجهقرارميگيرد.

يادداشت6 -

تامين كسري بودجه1400
از بورس

ب��راي اينك��ه ب��ورس س��ال
آين��ده را پيشبين��ي كني��م
باي��د مولفههاي مه��م كالن
اقتص��ادي و بودج��ه 1400
را در نظربگيري��م .وضعي��ت
بودجه سال آينده با تغييرات
نرخ ارز و سياس��تهاي مهم
رقيهندايي
بينالملل��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 بهطور مستقيم و يكپارچه
ميتواند بر روي بازارس��هام تاثير بگذارد .اگر فرض را بر
اين بگيريم كه درآمد پيشبيني شده دولت در محدوده
 317هزار ميليارد تومان است و هزينههاي جاري دولت
 637هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده ،كس��ري
بودجه  319هزار ميلياردي ب��راي بودجه  1400در نظر
گرفته شده است .دولت قصد دارد بخشي از كسري خود
را از فروش اوراق بدهي و س��هام شركتهايش در بورس
تامين كند .همچنين نرخ تورم كه خود از مولفههاي رشد
شاخصهاي بورس است نبايد فراموش كنيم كه متاثر از
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كسريبودجهاست.

سياست
حكم بازداشت ترامپ صادر شد

وزيرامورخارجهباتاكيدبراينكهمحلپيگيريحقوقي
ترور شهيد سليماني و همراهان ايشان محاكم قضايي
ايران و عراق اس��ت ،خاطرنش��ان كرد :حكم بازداشت
«دونالدترامپ»رييسجمهوريامريكاباپيگيريزيادي
كهتوسطوزارتامورخارجهوسايرنهادهاصورتگرفت
صادر شده اس��ت .محمدجواد ظريف وزير امور خارجه
در جلسه ش��وراي سياستگذاري همايش بينالمللي
نالملليدفاعمقدسباحضوررييس
مطالباتحقوقي-بي 
ستادكلنيروهايمسلح،رييسپژوهشگاهعلومومعارف
دفاع مقدس و فرماندهان عالي نيروهاي مس��لح برگزار
شد ،با تأكيد بر اهميت موضوع همايش و اعالم آمادگي
وزارتامورخارجهبرايمشاركتدرآناظهاركرد:درروز
برگزارياينهمايشازهمهسفراووابستگاننظاميبراي
حضوروحتيارايهمقالهدعوتشود.ويبااشارهبهشيوع
ويروسكرونا،برگزاريهمايشهايبينالملليبهصورت
مجازيراكمهزينهتروسادهتردانستوافزود:باتوجهبه
اينكه اين همايش به صورت مجازي نيز برگزار ميشود،
ميتوان به صورت فراگي��ر از حقوقدانان و افرادي كه در
همايشهايعاديبرايحضورشاندركشورمحذوراتي
وجود دارد ،براي ارايه مقاله و سخنراني دعوت كرد .وزير
امورخارجهافزود:طيماههايگذشتهكليههمايشهاي
بينالملليوزارتامورخارجهبهصورتمجازيوباهزينه
به مراتب كمتر و مشاركت و استقبال بيشتر برگزار شده
استواينيكفرصتبهشمارميرود.ظريفهمچنينبا
اشارهبهپيگيريوزارتامورخارجهدرگرفتنمحكوميت
امريكا از گزارش��گر ويژه سازمان ملل در مورد قتلهاي
فراقانوني گف��ت :محل پيگيري حقوقي ترور ش��هيد
سليماني و همراهان ايشان محاكم قضايي ايران و عراق
است.ويبااشارهبهبيانيهشورايعاليقضايي عراقمبني
بر صدور حكم بازداشت «دونالد ترامپ» رييسجمهور
امريكا به دليل جنايت ترور فرماندهان شهيد مقاومت
گفت :اين حكم با پيگيري زيادي كه توسط وزارت امور
خارجهوسايرنهادهاصورتگرفتصادرشدهاست.

به جايي رسيدهايمكه
به برجام نياز نداريم

فرماندهكلسپاهگفت:مابهجاييرسيدهايمكهازبرجام
بينيازشدهايم؛چهامريكابهبرجامبرگرددچهبرنگردد.
سرلشكرحسينسالميدرمراسمگراميداشتآيتاهلل
مصباحيزدي كه صب��ح امروز در مجموعه فرهنگي۱۳
آبانبرگزارشد،اظهاركرد:عالمهمصباحباآبرويخودبا
خدا معامله كرد .او شخصيتش در ميدان نبرد با دشمن
شهيدشد.اوهمهآبرووحيثيتخودرادردفاعازواليتبه
ميدانآوردوشخصيتاوشهيدشد.ويافزود:دررحلت
عالمان بزرگ تولدي رخ ميدهد زيرا آنها هيچگاه تمام
نميشودوهميشهجاريهستندآنهادرانديشهكساني
كهتربيتكردهاندجاريهستندوتكثيرشدههستندو
امتدادمييابند،عالمهمصباحدرروح،وجود،قلبوميدان
شاگردانشتكثيرشدهبود،پسچنينشخصيتيهرگز
نميميرد.سالميبابياناينكهآيتاهللمصباحسرزنشها
وتهمترادردفاعازواليتفقيهميشنيدوصبرميكرد،
گفت :عالمه مصباح ميدانس��ت از چه موضوع مهمي
دفاعميكندوجسارتوتهمتهايديگراناوراازمسير
عدالت جدا نميكرد .او به خوبي ميدانس��ت كه بعد از
سالها حكومت الهي تشكيل شده و ولي امر مسلمين
جهاندرمقابلمستكبرانجهانكهبهتماميتجهيزات
وفنوننوينمجهزهستندايستادهاست،مابراياولينبار
حكومتتشكيلدادهايمواينعرصه،ميدانبزرگيبراي
آزمايش همه آنهايي كه به اسالم معتقدند ايجاد شده تا
ميزانبصيرتوبينشآنهادربرابرامواجوسوسهدشمن
سنجيده شود .فرمانده كل سپاه پاس��داران با اشاره به
شكس��ت ترامپ در انتخابات رياستجمهوري امريكا،
گفت :رييسجمهور 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
شكستاند .س�لامي تاكيد كرد :تمام تمركز دشمن بر
رهبري ماست و ميبينيد كه چگونه بر كلمات و بيانات
اوحتيدرخصوصواكسنتمركزكردهاندوميخواهند
مانعخطروشنوكالمنورانياودرهدايتبشرشوند.وي
گفت :اسراييل از درون پوسيده شده و وضعيت امريكا را
همميبينيد،امامابهجاييرسيدهايمكهازبرجامبينياز
شدهايم؛چهامريكابهبرجامبرگردديابرنگردد،آنهاهرچه
توطئه انديشيدند به خودشان برگشت و امروز رسواي
جهانهستندواينمسيرادامهدارد.

وضعيت آلودگي هوا
نگرانكننده است

دبيرشوراينگهبانگفت:وضعيتآلودگيهوادرتهران
و برخي كالنشهرها وضعيت نگرانكنندهاي است و
انشاءاهلل با جديت و تدابير مسووالن امر و با همكاري
مردم ،اين مساله حل شود .آيتاهلل احمد جنتي دبير
شوراي نگهبان در جلسه اين شورا با عرض تسليت به
مناسبت ايام فاطميه و شهادت حضرت زهرا سالماهلل
عليهاگفت:ظلمبهحضرتفاطمهزهراسالماهللعليها
آن بانوي يگانه دو عالم ،پايه ظلمهاي بعدي در تاريخ
اسالمشدولعنتابديخداوندبرظالمينوحاميانآنها
كهموجبچنيناتفاقاتدردناكيدرتاريخاسالمشدند.
جنتي در ادامه با اش��اره به درگذش��ت مصباحيزدي،
خاطرنش��ان كرد :فقدان مرحوم آيتاهلل مصباح براي
حوزههاي علميه و ساحت علم و دانش ضايعه بزرگي
است؛ ايشان علماً و عم ً
ال عنصري ارزشمند و متعبد ،با
اخالقيوارستهبود.ويافزود:موسسهامامخميني(ره)
كه به همت مرحوم آيتاهلل مصباحيزدي تأسيس شد،
كمك زيادي به توس��عه و تعميق معارف ناب ش��يعه
و اهلبيت عليمالس�لام داش��ته و در اين موسسه
ش��اگردان فاضل و متدين بسياري تحت مديريت
آيتاهلل مصباحيزدي تربيت شدهاند كه اميدواريم
اين مس��ير درس��ت همچنان ادامه پيدا كند .دبير
شوراينگهبانبهموضوعكروناوكاهشآمارمرگو
مير ناشي از آن در كشور اشاره و تأكيد كرد :در دنيا به
ويژهانگليسوامريكاوضعيتشيوعومرگوميرهاي
ناشي از آن رو به افزايش است.
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ايـران

نرخ تك رقمي بيكاري مثبت نيست؟

جمعيت غيرشاغل نااميد شدهاند
اقتصادايراندرحاليسال 99رابهپايانميرساندكهيكي
از عجيبترين تجربيات خود در تمام س��الهاي گذشته
را به ثبت رس��انده و اين موضوع در كنار شرايط واقعي در
آمارها نيز خود را نش��ان داده است .سال 99در حالي آغاز
شد كه ايران تجربه حدودا دو سال تحريمهاي يك جانبه
امريكاراپشتسرگذاشتهبودوآنچهدولتترامپازآنبه
فشار حداكثري ياد ميكرد ،دست دولت را در بسياري از
برنامههاي اقتصادي بسته بود و از اين رو ايران در دو سال
رشداقتصاديمنفيقابلتوجهيراتجربهكردهبود.دركنار
آن از اسفند سال قبل ،رسما كرونا به ايران رسيد و دولت
مجبورشدبرايكاهشسرعتشيوعبيماري،اقداماتيرا
بهمنظورمحدودوممنوعكردنبخشيازمشاغلاجرايي
كند.اينبرنامههاينخستينباردراسفندماهكليدخورد
و تا پايان فروردين ادامه پيدا كرد و س��پس در دورههاي
بعدي تكرار ش��د تا جايي كه دولت در ابتداي آذر امسال،
دور ديگر از تعطيالت سراسري را در دستور كار قرار داد.
درچنينشرايطيبسياريازاقتصادهايتوسعهيافتهدنيا
اعالمكردندكهتحتتاثيرمحدوديتهايكرونايي،رشد
اقتصادي منفي را تجربه خواهند كرد و در آمارهاي ارايه
شده نيز مشخص شد جز چين ،بقيه كشورهاي توسعه
يافته رشدي منفي داشتهاند و به دنبال انتشار اين آمارها،
بهنظر ميرسيدكهاقتصادايرانبا تركيب تحريموكرونا،
رش��د منفي جديتري را تجربه كند اما آنچه كه پس از
گذشتششماهمشخصشد،نشانازحركتيعكساين
اتفاق داشت .بانك مركزي در بررسي عملكرد اقتصادي
ششماههنخستامسالاعالمكردكهنرخرشداقتصادي
چه با نفت و چه بدون نفت مثبت شده است .هرچند نرخ
رشد حدودا يك درصدي براي اقتصادي كه براي دوراني
طوالنيرشداقتصاديمنفيداشتهچندانعددبزرگيبه
شمار نميرود اما صرف رشد مثبت در سال كرونا ،اتفاقي
قابل توجه بوده است .در كنار رشد اقتصادي مثبت ،يكي
ديگرازآمارهاييكهدرسالجاريعجيببود،نرخبيكاري
بود .ايران در طول سالهاي گذشته همواره با معضل باال
بودن نرخ بيكاري مواجه بوده و در بسياري از سالها اين
نرخدورقميبودهاست.درچنينفضايي،بهنظرميرسيد
باتوجهبهمحدوديتهايكروناييوممنوعشدنفعاليت
بسياري از اصناف ،ميزان بيكاري افزايش پيدا كند اما در
كمال شگفتي ،گزارش مركز آمار در چند فصل نشان داد
كهنرخبيكاريدرايراندرسال،99تكرقميشدهاست.
موضوعي كه باز هم بر خالف مسيري بود كه در ماههاي

گذشتهدربسياريازاقتصادهايجهانرخدادهاست.
كاهشدوبارهبيكاري
در بهار امس��ال ،مركز آمار اعالم كرد كه پ��س از دوراني
طوالني ،نرخ بيكاري تك رقمي ش��ده است .اين روند در
ماههايبعدنيزادامهپيداكردودرآخرينگزارشاينمركز
نيزهميناتفاقديدهشد.مطابقآخرينآمارمركزآمارايران
ازپاييز,99بررسينرخبيكاريافراد 15سالهوبيشترنشان
ميدهدكه9.4رصدازجمعيتفعال(شاغلوبيكار)،بيكار
بودهاند.بررسيروندتغييراتنرخبيكاريحاكيازآناست
كه اين شاخص ،نسبت به فصل مش��ابه در سال1.2،98
درصدكاهشيافتهاست.مطابقآمارمركزآمارازپاييز99
جمعيتشاغلين15سالهوبيشتردراينفصل23ميليونو
 413هزارنفربودهكهنسبتبهفصلمشابهسالقبلبيشاز
يكميليونوسيوسههزارنفركاهشداشتهاست.بررسي
اشتغالدربخشهايعمدهاقتصادينشانميدهدكهدر
پاييز1399بخش خدمات با 49.0درصد بيشترين سهم
اشتغال را به خود اختصاص داده است .در رتبههاي بعدي
بخشهايصنعتبا 34.3درصدوكشاورزيبا 16.7درصد
قرار دارند .اين درحالي است كه مطابق آخرين آمار مركز
آمار از نيروي كار در بهار  ,99جمعيت شاغلين 15ساله و
بيشتردراينفصل22ميليونو963هزارنفربودهكهنسبت
بهفصلمشابهسالقبلتقريباًيكميليونوپانصدهزارنفر
كاهش داشته است .بررسي اشتغال در بخشهاي عمده

اقتصادي نشان ميدهد كه دربهار  ،99بخش خدمات با
49.7درصدبيشترينسهماشتغالرابهخوداختصاصداده
است .در مراتب بعدي بخشهاي صنعت با 31.8درصد و
كشاورزي با 18.6درصد قرار دارند .همچنين مطابق آمار
ارايه شده مركز آمار در تابس��تان  ,99جمعيت شاغلين
15ساله و بيشتر در اين فصل 23ميليون و 542هزار نفر
بودهكهنسبتبهفصلمشابهسالقبلتقريباًيكميليون
و 210هزار نفر كاهش داش��ته است .هرچند اين گزارش
نش��اندهنده جنبهاي مثبت از اشتغال در ايران است اما
گزارشيكهمركزپژوهشهايمجلسمنتشركردهنشان
ازآنداردكهشرايطبهاينسادگينيستوبخشيازدليل
كاهش اين بيكاري ،كاهش تعداد افرادي است كه در بازار
كارقراردارندويعنيبخشيازجمعيتبيكار،اساساازپيدا
كردنكارنااميدشدهوازبازاركارخارجشدهاند.بررسيهاي
مركز پژوهشها نش��ان ميدهد ،طي دوره پاييز 1393
تا پاييز  1398حدود  85درصد جمعيت اضافه ش��ده به
جمعيتفعال،شاغل شدهاندوبهطورمتوسطدرهرفصل
نسبت به فصل مشابه سال قبل 621هزار نفر به جمعيت
شاغلاضافهشدهاست.اضافهشدنحدود3ميليوننفرطي
پنجسالبهجمعيتشاغلكشوررخدادبسيارمهمياست.
هرچند حتي بدون شيوع ويروس كرونا نيز با روندهاي
ش��كل گرفت��ه در س��الهاي  1397و  1398به نظر
ميرس��يد روند اش��تغالزايي اقتصاد به زودي متوقف
خواهد شد ،با اين حال بحران كرونا سبب شد جمعيت

شاغلدربهاروتابستان 1399بهترتيبحدود 1500و
 1209هزارنفر،نسبتبهفصلمشابهسالقبلكاهش
يابد.ضمناينكهساختاربازاركاركشورباعثشدهتااثر
شيوعاينبيماريبربازاركارتشديدشود.
نتايج مطالعات نشان ميدهدبنگاههاي كوچك ،مشاغل
غيررسمي،بخشخدماتدرمعرضآسيبهايشديدتر
ناشي از شوك كرونا در كوتاهمدت هستند .اين درحالي
است كه اش��تغال ايجاد ش��ده طي س��الهاي اخير نه
توسط بخش دولتي يا شركتي و كارخانهاي ،بلكه عمدتاً
توس��ط بخش غيرش��ركتي و با تمركز بر خدماتي مانند
خرده فروش��ي و عمده فروش��ي تعميرات ،حمل و نقل،
واسطهگري ،خدمات مواد غذايي و ...ايجاد شده است .در
تابستان 1399نسبت به تابستان ،1398جمعيت بيكار
 417هزارنفركاهشداشتهكهموجبكاهشنرخبيكاري
به 9.5درصد شده است .البته با توجه به افزايش بيسابقه
جمعيت غيرفعال در سه فصل اخير ،كاهش نرخ بيكاري
عالمت مثبتي تلقي نميشود 2.3.درصد از بيكاران و8.9
درصدازجمعيتشاغلتابستان 1398درتابستان1399
به جمعيت غيرفعال اضافه شدهاند .خبرگزاري تسنيم در
تحليلاينشرايطنوشته:ازآنجاييكهسهمشاغلينكاركن
مستقلدرايرانباالستتأثيراينبحراندرافزايشجمعيت
غيرفعال و كاهش نرخ مشاركت نمايان شده است .نتايج
محاسبات نشان ميدهد در صورتي كه افراد دلسرد شده
(شاغل و بيكار 1398كه در بهار 1399غيرفعال شدهاند)
همچنان در ب��ازار كار باقي ميماندند نرخ بيكاري در بهار
 1399بهجاي 9.8درصداعالمشدهتوسطمركزآمارايران
به 24درصد ميرسيد.از آنجاييكه در حال حاضرنيزنرخ
بيكاريدرپاييز 99بهحدود 9.4درصدرسيدهاست؛تفاوت
چندانيبانرخبيكاريدربهار 99ندارد.بهعبارتيبااستناد
بهاينتحليلمركزپژوهشهايمجلسميتوانگفت,اگر
جمعيتغيرفعالدرپاييز 99دربازاركارباقيميماندندواز
كاردلسردنميشدند,نرخبيكاريكهمركزآمار 9.4درصد
اعالم كرده است نزديك به 24درصد ميشد .هرچند اين
تحليل و جمع بندي نظري قطعي به ش��مار نميآيد و
بايدگزارشتصميمگيراندولتيونمايندگانمركزآمار
مشخصشودامااگربنابراينباشدكهبخشيازجمعيت
بيكارراجزوگروهيقراردهيمكهازپيداكردنكارنااميد
شده از بازار كار خارج شدهاند ،نميتوان به اين آمار تك
رقمي اس��تناد كرد و احتم��اال كار در فصلهاي بعدي
پيچيدهترخواهدشد.

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

دالر 15هزارتوماني با آزادي منابع

رييسجمهور گف��ت :تأكيد ميكنم كه م��ردم بدانند
و امروز ه��م در دولت اين موضوع بحث ش��د كه غير از
كوواكس و واكس��نهايي كه در دسترس است و وزارت
بهداشتتأييدميكندباتأكيدبانكمركزيمشكليبراي
تأمين و پرداخت ارز نداريم و تالشها صورت ميگيرد تا
واكسيناسيون سراسري طبق زمانبندي مشخص انجام
شود .حجتاالسالمالمسلمين 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 تالشهايي كه صورت گرفت
مشكالتي كه در ماههاي 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 ميكنم مردم بدانند كه امروز هم در دولت اين
موضوع بحث شد كه غير از كوواكس و واكسنهايي كه
در دسترس است و وزارت بهداشت تأييد ميكند با تأكيد
بانك مركزي مشكلي براي تأمين و پرداخت ارز نداريم و
همه تالشها صورت ميگيرد تا واكسيناسيون سراسري
طبق زمانبندي مشخص انجام شود .وي در ادامه اظهار
كرد :رسانههاي 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 ظلمها و فش��ارهاي امريكا
هستند ،گويي امريكا عليه ملت ايران هيچ ظلمي انجام
نداده و اين مديران كشور بودهاند كه يك مرتبه ضعيف
شدهاند .وي افزود :آنها كه براي مديريت و تحريم درصد
تعيين ميكنند با معياري كه ميگوي��م جواب خود را
خواهند گرفت .معيار اين است كه سال  ۹۵و  ۹۹را كنار
هم قرار دهيم و مقايس��ه كنيم .همان مديران سال ۹۵
در حال اداره كش��ور در سال  ۹۹با همان قدرت و روحيه
و توانمندي و تجربه بيشتر هستند .پس فرق بين  ۹۵و
 ۹۹هر چه كه هست به خاطر جنايت امريكا و مربوط به
تروريسم اقتصادي ،تحريم و فشارهاي نارواست.
روحاني گفت :دولت آينده امريكا با هر سياستي ميداند
كه سياست فش��ار حداكثري عليه ملت ايران شكست
خورده و ادامه آن راه امكان پذير نيست و حتي اگر ترامپ
همپيروزميشدبااينكهچيزيازسياستنميفهمداوهم
ميفهميد كه اين سياست غلط بوده است .رييسجمهور
اضافه كرد :البته امريكاييها 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 عدهاي هر مشكلي ايجاد ميشود نميگويند امريكا
بلكه ميگويند 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 ماههاي آينده
نتيجهاينصبرراميبينيم.روحانيافزود:آنچهمارابهاين
نتيجهرساندههمصبرمردم،همدرايترهبري،همتالش
دولت و هم همكاري قواي ديگر بوده اس��ت .در مخيله

امريكاييها اين بود كه س��ه ماه بعد از آغاز فشارها ديگر
دولت جمهوري اسالمي نيست و نميفهميدند كه سه
سال بعد هم اين ملت مقاوم ايستاد و آنها سرنگون شدند
و پايان غمانگيزي براي زندگي سياسي خود رقم زدند.
رييسجمهور با اشاره به  ۲۶دي 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 ميبينيم .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 ميخواستند
سه ماهه نظام را سرنگون كنند ولي خودشان سرنگون
شدند .ما شاهد شكست يك سياست هستيم .يعني

حياطدولت

واعظي:دولت بيتكوين استخراج نميكند

رييس دفتر رييسجمهور از دستور روحاني به وزارت
اطالعاتوكشوربرايبرخوردباماينرهاييكهبهصورت
غيرقانونيبيتكويناستخراجميكنندخبرداد.
رييس دفتر رييسجمهوري در پاس��خ به اين پرسش
كه آيا قطعي برق تهران به دليل استخراج بيت كوين
است،گفت:اينكهگفتهشوددولت،بيتكويناستخراج
ميكند يك جفاس��ت! دولت كه اص ً
ال وارد اين مسائل
نميشود اما اينكه در يك ساله گذشته با فشارهايي كه
تكوينبهصورتقاچاقواردكشور
بودودستگاهماينربي 
ش��ده بود و ورودش به دليل كوچكبودنش خيلي كار
سختينبوده ،فشاريبردولتآمدكهبهنوعياستفاده
از آن را ضابطهمن��د كنند و دوبار در كميس��يونهاي
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 ميتوان با
آنها ارتباط برقرار كرد كه در چه روزها و ماههايي از آن
استفادهنشود.واعظييادآورشد:البتهامروزيكادعاي
ديگرهمدردولتمطرح شدكهكسانيدرمرغداريها
و مناطق مختلف دارند از ماينرها استفاده ميكنند كه
رييسجمهوريدستوردادباجديتاينموضوعتوسط
وزارت اطالعات و كشور پيگيري شود و محكم با آنان
برخورد شود كه از انرژياي كه بايد براي گرماي مردم
استفاده شود چنين بهرهبرداري انجام ميشود .وي در
پاسخبهاينپرسشكهموضعدولتدربرابرادعايپمپئو
درزمينهحضورالقاعدهدرايرانچيست،گفت:درارتباط
با موضوع ادعاي آقاي پمپئو گفتهام كه روزهاي پاياني
دولتآناناستوبااينفضاحتيكهدركشورشانايجاد
كردند حتي روزهاي پاياني عمر سياسي آنان است .بر
اين اساس طبيعي است كه در روزهاي باقيمانده به هر
حربهاي متوسل شوند .اين سخنان نه اثري در منطقه
ميگذارد و نه در دنيا و نه خريداري دارد .ما اص ً
ال نگران
اينمسالهنيستيمووزارتخارجههمبااينموضوعيك
برخوردمناسبخواهدكرد.واعظيدرپاسخبهپرسشي
دربارهپولهايبلوكهشدهايراندركرهجنوبيتاكيدكرد:
سفر معاون وزير خارجه كره جنوبي به ايران سفري بود
كه از قبل با فشارهاي متعددي كه هم وزارت خارجه ما

و هم بانك مركزيمان روي كره جنوبي آورده بودند ،از
ماه قبل طراحي شده بود .دوستان ما در وزارت خارجه
وبانكمركزيخيليمحكمبااينمسالهبرخوردكردند
و آنان خودشان قول دادند كه بروند و پيگيري كنند تا
پولها آزاد شود .رييس دفتر رييسجمهوري تصريح
كرد :ضمن اينكه ما مقدمات كارهاي حقوقي الزم را در
اين زمينه طراحي كردهايم و با توجه به مذاكرات انجام
شده ،اميدواريم كه در ماه آينده توفيقاتي حاصل شود.
نه فقط راجع به پولهاي كره جنوبي بلكه پولهاي ما
در جاهاي ديگر كه به دليل فش��ار امريكا مسدود شده
و اميدواريم در ماههاي آينده آزاد ش��ود .وي همچنين
در پاسخ به اين پرسش كه مقامات كره جنوبي از ايران
خواستهاند در عوض طلب خود از اين كشور آمبوالنس
بخرد،اظهاركرد:اينكهمادرعوضپوليكهماآنجاداريم
و در برابر عصبانيتي كه ما براي نگهداشتن سهساله اين
پول داريم ،به هيچوجه خريدار چنين پيش��نهادي از
آنان نبوديم ،خودشان هم فهميدند كه نه ايران محتاج
چنينچيزياستونهاينكهماباهمهجنگاقتصادي
وفشارهاييكهتجربهكرديم،سهسالاينكشوررااداره
كرديم.پسمحتاجچندآمبوالنسنيستيمبلكهپولي
را ميخواهيم كه در آنجا مانده و بايد آزاد شود .واعظي
در پاس��خ به پرسش��ي درباره اقدامات دولت در زمينه
رانت ۶۲ميلياردتومانيگفت:درجلسهستاداقتصادي
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 ميكند بدهد و در مجموع به
يك نتيجه برسيم .براي ما مهم است كه قيمت فوالد
براي مصرفكنندگان واقعي و منطقي ش��ود .وي در
پاسخ به اين پرسش كه ايراداتي كه اقتصاددانان دولت
بهمصوباتكميسيونتلفيقمجلسگرفتهاندچيستو
چرامجلسمعتقداستبودجه ۱۴۰۰كشوررابهسمت
فروپاشيميبرد،تصريحكرد:اينحرفكهاينبودجهما
رابهسمتفروپاشيميبردحرفدقيقينيست.بودجه
را نبايد سياسي كنيم يا بهانهايسازيم براي انتخابات
 ،۱۴۰۰بودجه نبايد به صورت تبليغاتي پرداخته شود.
متاسفانهاالناينگونهشدهوانواعواقسامافراددرمجلس
دربارهبودجهصحبتميكنند.

سياست فشار حداكثري نسبت به يك ملت بزرگ و
تروريسم اقتصادي كه ميخواستند با آن زندگي مردم
را بههم بريزند.
نكته ديگري كه ميخواهم تاكيد كنم ارزش پول ملي
اس��ت .ارزش پول ملي براي ما خيلي مهم است ،يكي
از مسائل بسيار مهم در اليحه بودجه  1400اين بوده
كه ارزش پول مل��ي را باال برديم يعني در حالي كه در
كشور مثال قيمت دالر حدود  23هزار تومان 24 ،هزار
تومان ،همين حدود يا كمي باالت��ر در همين حدود
بوده ،قيمت دالر را براي س��ال آين��ده حدود  12هزار
تومان11 ،هزار و  500تومان ديديم .دولت افق آينده
را اينچنين ديده و روشن ديده است اگر هم اين دالر
كمي بيشتر باشد درآمد دولت باال ميرود 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
مناسبتهايي كه  7ميليارد 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  24ي��ا  25هزار تومان به حدود  16هزار
تومان 15،هزارتومانپايينميآيد.اگرمنابعدراختيار
ماقراربگيرداينقيمتواقعينيست.مردممابداننداين
قيمتي كه امروز در نيما هست واقعي نيست ،در بازار
هست واقعي نيست ،منتها بانك مركزي ما براي اينكه
اعمالسياستكندمقداريدستاوبستهاست،دربازار
آزاد دست ما باز است هر مقدار اسكناس الزم باشد وارد
بازار ميكنيم 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 ميشود ،من ترديد ندارم شرايط
ما بهتر ميشود .بنابراين از نمايندگان محترم مجلس
خواهش ميكنم كه باز همكاري و هماهنگي را با هم
انجام دهيم و يك نكته ديگر دارم كه ميخواهم روي
آن تاكيد كنم و آن در اليحه بودجه است .قانونگذاري
در اليحه بودجه نبايد انجام بگيرد ،خود شوراي محترم
نگهباندراينزمينهبسيارحساساست.آنسالهايي
كهدرمجلسبوديم،قانونگذاريدربودجهراحتاست.
شما نماينده يك پيشنهاد ميدهيد يك راي ميگيرد
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 ميشود ،يك بندي،
يك تبص��رهاي را اضافه ميكنند آن هم مخصوصا در
ساعات آخر و آن وقتها هم كه ما سه شيفته در بودجه
كار ميكرديم ،شب و ساعت آخر شب يك نفر نماينده
يك پيش��نهاد ميداد و آن پيشنهاد تصويب ميشد و
قانون ميشد.

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��دهايد ،چراكه فرموديد همكاران محترمتان
بايد قانع ش��وند و مقرر خواهيد نمود تا در نشستهاي
كارشناسي آتي حاضر ش��وند تا توضيحات الزم به آنان
داده شود .اما متاس��فانه تاكنون عليرغم پيگيريهاي
مكرر اين سازمان نه تنها اين اتفاق صورت نگرفته ،بلكه
دامنهكليگوييهابهرسانههانيزكشيدهشدهاست.ازاين
رو بيم آن ميرود 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 فرمودهايد كه جلوي اصالح دستورالعمل
ماده 27قانونالحاق()2راگرفتهايد.بند«الف»قانونياد
شده ميگويد« ،شوراي اقتصاد قالب قراردادها و شرايط
واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد
و نيمهتمام و تكميل ش��ده و آماده بهرهبرداري با تعيين
نحوهتامينمالي،بارعايتاستانداردهاياجرايكيفيت
خدمات»راتصويبنمايد.اينپرسشازجنابعاليمطرح
استكهاگرقالبقراردادها،شرايطواگذاري،نحوهتامين
مالي،چگونگيرعايتاستانداردهاوكيفيتارائهخدمات
باصدوردستورالعمليواحدتوسطشوراياقتصاد(طبق
حكم قانون) معين نشود ،چگونه ميتوان از استقرار يك
رويه اس��تاندارد و واحد در كشور مطمئن شد و چگونه
نظارت بر اجراي دقيق قانون توسط دولت و دستگاههاي
نظارتيممكنخواهدشد؟اصالحدستورالعملماده27
پسازسالهاتجربهدراجرايتبصره 19برايتغييررويه
«واگذاري طرحها» به «استفاده از توان بخش خصوصي
در ارائه خدمات بخش عمومي با حفظ مالكيت دولت» و
نظارتبرعملكردبخشخصوصيدركيفيتارائهخدمات
پيشنهادوحتيدركميتهفنيشوراتاييدشدهاست.اعتقاد
شمابرايناستكهايناصالحيهبامكاتبهجنابعاليمتوقف
گرديده است؛ پس چه خوب است با شفافيت به پيشگاه
ملت ايرانپاسخگوباشيد در شرايط تحريم ظالمانه ،چه
توجيهي براي ادعاي خود براي متوقف كردن استفاده از
ظرفيت داخلي و سرمايهگذاري بخش خصوصي داريد؟
همچنينهمانطوريكهمطلعهستيدجنابعاليدرسال
گذشته با ارسال نامه به ديوان عدالت اداري ،درخواست
ابطال دستورالعمل ياد ش��ده را داشتيد كه مورد تاييد
قرار نگرفت .توصيه برادرانهام به شما كه انساني مومن و
متعهدهستيد،آناستكهواقفباشيدمسئوليتتوقف
اين سياست كالن كشور يعني -استفاده از توان بخش
خصوصي و مردمي كرن اقتصاد -به دوش آناني اس��ت
كهبدونداشتناطالعازجزئيات،بابيانكلياتسعيدر
اجرايمنوياتخوددارند.
مركزاطالعرساني،روابطعموميواموربينالملل

پنهانكردن آلودگيهازيرفرش

در مرحله بعد به تعداد زياد خودروها و مش��كل سيستم
حملونقلعمومياشارهشدوبعدتئوريهاييدرخصوص
مشكالتموتورخانههاطرحشد.تئوريبعدمتوجهمنطقه
 22تهران بود و در كل دامنه وس��يعي از اين موارد رديف
شدندبدوناينكهپشتاينرويكردها،روندمنطقيخاصي
و تحليل معقولي وجود داشته باشد .در واقع هرگز جواب
روش��ن و درخوري به ابهامات داده نش��د .در انگلستان و
اساساكشورهايتوسعهيافته،وقتيادعاهاييدرخصوص
موضوعاتيكهبهنوعيبهسالمتيامعيشتعموميارتباط
دارد ،مطرح ميشود ،بالفاصله كميتهاي حقيقتياب با
حضورافرادمرجع،متخصصوكارشناسشكلميگيرد
كهاينافراداقدامبهارايهگزارشهايمستقليدرخصوص
مشكالت عمومي ميكنند .يك چنين ضرورتهايي در
اقتصادايرانهرگزب هطورجديموردتوجهقرارنميگيرد
و هرگز ب��ه عطش جامعه براي پاس��خگويي به ابهامات
توجهينميشود.پرسشكليديآناستكهآيادراقتصاد
ايران اتفاقاتي كه از نوع حوادثي چون كمبود برق و مساله
آلودگيها و سوخت مازوت رخ نميدهد؟ در اقتصاد هم
يك چنين حوادثي بهك��رات رخ ميدهد ،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 نميشود .يكي از موارد كه من
اسمآنهارازيرفرشكردنمشكالتميگذارم،عدمتوجه
به تاثيرات بنيادين تحريمها در اقتصاد ايران اس��ت .اين
فقدان توجه باعث شده تا اقتصاد ايران به مرور با انباشت
مشكالتروبهروشود،بهگونهايكهزخمهايناسورتاثير
بسيارمنفيدراقتصادايرانگذاشتهشود.نمونهعينياين
نوعمشكالتدرحوزهكالنپولي،كسريبودجه،توسعه
پايه پولي ،عدم رشد اقتصادي به دليل تحريمها و ...است
كهرويهمتلنبارشدهيابهعبارتديگرزيرفرشكتمان
شده است .آيا اين موارد ،روشن نبوده است؟ چرا بررسي
تحليليرويكردكارشناساناقتصاديدلسوزنشانميدهد
كهبهطورمستمرتحليلگرانبهاينخطراتاشارهكردهاند
و درخصوص آن تذكار دادهاند .اما هرگز جواب روشني از
سوي مسووالن و تصميمسازان به آنها داده نشده است.
همانطوركهمسووالنتصورميكردندكتمانموضوعاتي
چ��ون آلودگي هواي ته��ران و عدم س��رمايهگذاري در
زيرساختهايصنعتبرقو...ممكناستمشكلراحل
كنددرحوزههايكالناقتصاديهمتصميمسازانتصور
ميكنند ،انكار مشكالت تحريمي و ارتباطي و ...ميتواند
آنهاراحلكند.اماواقعيتنشانميدهدكهانكارمشكالت
هرگزباعثحلمشكالتنخواهدشد،همانطوركههواي
تهرانبافرافكنيوتحليلهاياشتباهبهبودپيدانميكند.
مسووالن بايد بدانند همانطور كه جارو كردن زبالههاي
خانه به زير فرش و پنهان كردن آنها باعث پاكيزگي محل
زندگي افراد نميش��ود ،بدون رويكرد واقعبينانه و درك
شرايط عيني نميتوانند مشكالت اقتصادي ،مديريتي و
معيشتي مردم را حل كنند .حل مشكالتي مثل كاهش
شكاف طبقاتي ،مقابله با فقر مطلق ،بيكاري و ...نيازمند
سرمايهگذاريهاي پايدار ،جذب سرمايه و فناوريهاي
بهروز و اساسا حل مشكل تحريمها است .خاموشيهاي
تهرانشايدنخستيننشانهازمشكالتزيربناييباشدكه
اقتصاد ايران طي س��الهاي تحريم به آنها دچار شدهاند.
نش��انههايي كه قبال فعاالن اقتصادي و صاحبان توليد
نسبتبهبروزوظهورآنهاهشداردادهاند،اماهرگزتوجهي
بهآنهانشدهاست.

ادامهازصفحهاول
چالشهايمهاجرتازواتساپ
برايكاربرانايراني

بايدمرجعيباشدكهبراياينموضوعاتتصميمگيري
كند،براياينكهحريمخصوصيمردمدچارخدشهنشود
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 نميكند،
خصوصا در زمينه جرمشناسي .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 ،واتساپ تبديل به پيامرسان پايه براي مردم ما
در ايران شده است .در دنيا شايد تغيير دادن پيامرسان
كارسختينباشدوكاربرانبههرپيامرسانيكهبخواهند
مهاجرت كنند ،اما اين كار با توجه به فيلترينگ تلگرام
و حتي با وجود پيامرس��انهاي ايران��ي ،براي ما هنوز
مقداريسختاست.بنابرايناحتماالواكنشهابهمساله
واتساپدركشورمامقداريكمرنگترباشد،بااينديد
كهاگربخواهندواتساپراحذفكنند،بايدسراغكدام
پيامرسان ايراني بروند كه همهگيري داشته باشد؟ اين
مش��كل وجود دارد كه اگر كاربري بخواهد سراغ يك
پلتفرم ايراني برود ،آن پيامرسان چقدر در ميان مردم
نصب شده اس��ت؟ پلتفرمها بايد يكسري زيرساخت
داشته باشند كه اين زيرساختها توسط حاكميتها
تامينميشود.اينزيرساختهاماننداتوباناست،زماني
كه ميخواهيد مسيري را طي كنيد ،دولت بايد ريل و
آسفالتراايجادكندوآنگاهبرايسفرهاعوارضبگيرد.
بنابراين زيرساخت بايد توسط دولتها و حاكميتها
پايهگذاري شود .فراهم كردن زيرساخت يعني اينكه
بتوانيكپيامرسانراهاندازيكرد،اينكهاينترنتقطعي
نداشته باش��د و امنيت كامل داشته باشد .در حالي كه
در حال حاضر ،به نظر ميرسد اين زيرساختها آماده
نشدهوياكاملنيست.خودپلتفرمهمبايدجذابيتهاي
الزم را داش��ته باشد ،نكته مهمتر اينكه مردم بتوانند با
خيال راحت از اين سرويس استفاده كنند .تصور مردم
ما اين است كه هر س��ازمان و نهاد نظارتي ميتواند به
پلتفرمهاي 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،
قرارنيستموردرصدقرارگيرد.البتهكسانيكهدوست
ندارند پلتفرمهاي ايراني رش��د كنند ،به اين شايعات
دامن ميزنند .در حالي كه اگر بخش خصوصي واقعي
پلتفرم پيامرس��ان را ارايه كند ،م��ردم به آن اطمينان
ميكنند .دليل اعتماد مردم به واتساپ اين است كه از
مبداتامقصدرمزنگاريشدهوهككردنپيامهاييكه
رد و بدل ميشود ،بهشدت دشوار است .درصورتي كه
شايد همين واتساپ هم درصورت مواجهه با مسائل
امنيتي بتواند مورد رصد قرار گيرد .در كش��ور ما يك
قشر خاكستري وجود دارد كه خيلي با پيامرسانهاي
ديگر ارتباطي ندارند و از همين ابزارهاي بومي استفاده
ميكنند ،ام��ا عموم جامعه ام��روز ك��ه از واتساپ و
اينستاگرام استفاده ميكنند ،نميتوانند كامال سراغ
پيامرسانداخليبروند،بهدليلمقايسهباپيامرسانهاي
ديگركهامكاناتبيشتريدارندوديگراينكهميگويند
اعتمادي ندارند .البته ش��ايد اش��تباه استراتژيك هم
ميكنند ،اينكه تصورميكنند اگرپيامهايشان توسط
طرف خارجي رصد شود اشكالي ندارد ،اما طرف ايراني
نبايداينپيامهاراببيندكهبرايآنهامشكلايجادكند.
اعتماد يك روزه ايجاد نميشود .اين اعتماد را برايد به
مروربرايمردمايجادكرد.البتهنبايداينطورباشدكهدر
اينپلتفرم،هركسهرچهميخواهدقراردهدوقانوني
نداشتهباشدوكسيهمنتواندازحقوقشدفاعكند،بلكه
حريمخصوصيبايددرپيامرسانداخليحفظشود،چه
بساخيليازپيامرسانهايداخليهماينكارراميكنند
وفقطبادستورقضايياطالعاتراميدهند.امابايدكمي
اين مساله را تسهيل كنيم و حتي حكم قضايي هم به
راحتيدادهنشودكهبهاكانتافراددرپيامرسانداخلي
بهراحتيدسترسيپيداشود،براياينكهچارچوبهارا
بهسمتچارچوبهادردنيانزديككنيم.

تامينكسريبودجه1400
ازبورس

براي جبران كسري 95هزار ميليارد توماني بودجه
از محل فروش سهام شركتهاي دولتي خود عاملي
اس��ت براي رونق بازار بورس در  1400و ميتواند
ساليپررونقوهمچنينبيهمتاازمنظرعرضههاي
اوليه در بورس باشد .شركتهايي كه در صف عرضه
اوليه هستند و شركتهايي 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 بياعتمادي 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 شركتها و سودسازي آنها و نتيجتا
نوسان قيمت سهام شركتها تاثير دارد .با تعيين
ن��رخ ارز در بودجه  1400صنايعي ك��ه مواد اوليه
وارداتي دارن��د و ارز پرداخت ميكنند با دو چالش
مهم روبرو هستند .تغيير نرخ ارز و امكان تامين مواد
اوليه به دليل تحريمها ،شركتهايي كه در تامين
مواداوليهمشكلداشتهباشند،نميتوانندانتظارات
سهامدارانخودراتامينكنند.دربارهتامينكسري
بودجه از محل فروش اوراق بدهي بايد دقت ش��ود
كه ب��ا توجه به اينكه اوراق بدهي در ش��رايطي كه
ريسك بازارهاي موازي افزايش مييابد سرمايه به
س��مت اوراق بدهي كه بدون ريسك است و نوعي
جايگزين بازار سرمايه است ،ميرود .از آنجايي كه
سرمايهگذاري در اوراق بدهي وابستگي زيادي به
نرخ بهره دارد لذا اگر نرخ بازده سرمايهگذاري براي
سرمايهگذاران جذاب نباشد نقدينگي همچنان در
بازار بورس باقي خواهد ماند.

بانك و بيمه
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رشد باالي  40درصدي سپردهها و تسهيالت در سال منتهي به مهر  99نشاندهنده رشد باالي نقدينگي است

افزايش روزانه 2240ميليارد تسهيالت و 2880ميليارد سپرده
نسبت تسهيالت  93درصدي در تهران

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
آمارهانشانميدهدكهدر 7ماهاولسال 99روزانه2880
ميلياردتومانسپردهو 2240ميلياردتومانتسهيالتبه
مانده سپردهها و تسهيالت بانكها اضافه شده است .اين
رقمبزرگخلقپولونقدينگي،عمالاثراتتورميخواهد
داشت و رش��د باالي  40درصدي سپردهها و تسهيالت
ميتواندرشدباالينقدينگيوتورمرابههمراهداشتهباشد.
اگرچهدرسالهاياخيرمتناسبباسياستانضباطمالي،
كاهش مطالبات معوق ،كنترل تورم و نقدينگي ،بانكها
تالش كردند كه براي چند س��ال رشد تسهيالت كمتر از
رشد سپردههاي بانكها باش��د .اما در سال شيوع كرونا و
يكسال منتهي به مهر  ،99رش��د سپردهها به باالي 40
درصد و تسهيالت بانكها باالي 42درصد رسيد كه رشد
قابل توجه و در عين حال نگرانكنندهاي را نشان ميدهد
كه ميتواند آثار تورمي و رشد نقدينگي داشته باشد .البته
بخشعمدهايازاينرشدبهخاطرتحريمهاوشيوعكرونا،
تواحدهاياقتصاديوكمكبهقدرتخريد
تامينخسار 
خانوارهادردورانركودوتعطيليبازاروكسبوكارهابوده
و بانكها ناگزير از اتخاذ چنين سياستي بودهاند و همين
موضوع باعث رشد باالي تسهيالت دهي  42درصدي در
يك سال و 25درصدي در 7ماه اول سال 99شده است و
همينامردربازخوردوبرگشتپو لبهبانكهاموجبرشد
س��پردهها به ميزان 40درصد در يكسال و 22درصد در
 7ماه اول 99شده است .اما در عين حال جاي اين پرسش
اساسيوجودداردكهچهميزانازخلقپولبانكهاورشد
تسهيالت و سپردهها و نقدينگي موجود كشور به خاطر
سياستهايدولت،نبوددرآمدكافي،كاهشدرآمدنفت
و...رخدادهاست؟ومهمترآنكهاينوضعيترشدتسهيالت
وسپردهونقدينگيتاكيادامهداردوتاكيميتواندقدرت
خريدمردمراهمچنانكاهشدهد .براساسگزارشبانك
مركزي از وضعيت كل مانده سپردهها و تسهيالت ريالي
و ارزي بانكها و موسسات اعتباري به تفكيك استان در
پايان مهر س��ال جاري ،مانده كل سپردهها به رقم۳۳۳۸
هزارميلياردتومانرسيدهكهنسبتبهمقطعمشابهسال
قبلوپايانسالگذشتهمعادل ۴۰.۷و ۲۲.۹درصدافزايش
رانشانميدهد.همچنين،باالترينمبلغسپردههامربوط
به استان تهران با مانده  ۱۸۱۳هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان
و كمترين مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد
معادل ۸۲۰۰ميليارد تومان است .عالوه براين ،مانده كل
تسهيالت در اين زمان  ۲۴۱۹هزار و  ۶۰۰ميليارد تومان
اس��ت كه نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل و پايان سال
گذشتهمعادل ۴۲.۸و ۲۵درصدافزايشداشتهاست.طبق
اينگزارش،بيشترينمبلغتسهيالتنيزمربوطبهاستان

پيشتازي رشد تسهيالت نسبت به سپردهها در سال شيوع كرونا

تهران با مانده ۱۵۵۷هزار و ۵۰۰ميليارد تومان و كمترين
مبلغمربوطبهاستانكهگيلويهوبويراحمدمعادل۸۲۰۰
ميليارد تومان است .نسبت تسهيالت به سپردهها بعد از
كسر سپرده قانوني ۷۹.۸درصد است كه نسبت به مقطع
مشابهسالقبلوپايانسالقبل،بهترتيب ۰.۲و ۰.۴واحد
درصدافزايشرانشانميدهدكهنسبتمذكوردراستان
تهران ۹۳.۴درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد۱۱۲.۴
درصد است .در اينگزارش ،يكي از علل مهم باال بودن رقم
تسهيالتوسپردههادراستانتهراناستقراردفاترمركزي
بسياري از ش��ركتها و موسسات توليدي ساير استانها
در استان تهران بيان شده و عمده فعاليتهاي بانكي آنها
از طريق شعب بانكها و موسسات اعتباري استان تهران
انجام ميش��ود .مانده تسهيالت بانكها در 7ماه نخست
سال  99به ميزان  484هزار ميليارد تومان افزايش يافته
است يعني در 216روز معادل 486هزار ميليارد تومان به
تسهيالت اضافه ش��ده كه به معني روزانه 2240ميليارد
تومانافزايشتسهيالتبودهاستكهدرسالشيوعكرونا
وتحريمامريكابرايسرپاماندنواحدهاياقتصاديوكمك

بهقدرتخريدخانوارهاپرداختشدهاست .ازسويديگر،
در اين دوره 7ماهه ،مانده سپردههاي بانكي نيز به ميزان
 622هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه به معناي روزانه
 2880ميليارد تومان افزايش سپردهها است .همچنين
سپردهها بعد از كسر سپرده قانوني نيز از رقم  2438هزار
ميليارد تومان در اسفند 98به 3033هزار ميليارد تومان
در مهر 99رسيده و طي 216روز 595هزار ميليارد تومان
افزايش داشته است .از سوي ديگر ،رقم 305هزار ميليارد
تومانسپردهقانونيمعادل 9.13درصدكلسپردههابوده
كهنشاندهندهكاهشآننسبتبهسالقبلاستوبانكها
سپردهقانونيكمتريرابهخاطركمكبهرفعخسارتهاي
كرونادرنظرگرفتهاند.همچنين 614هزارميليارد تومان
به عنوان ذخيره احتياطي يا نقدينگي مورد نياز شعب يا
سياستسقفاعتباري،درنظرگرفتهشدهاست.يعنيدر
مجموع 919هزارميليارد تومانبهعنوانسپرده قانونيو
ذخيره احتياطي حفظ شده و تبديل به تسهيالت بانكي
نشده اس��ت .اين رقم در مقايسه با كل سپردههاي بانكي
معادل 27.5درصدكلسپردههاراتشكيلميدهد.

نسبت تسهيالت  93درصدي در تهران
سهم تهران از كل سپردههاي بانكي كشور معادل54.34
درصدوسهمتهرانازكلتسهيالتبانكيكشورنيزمعادل
 64.36درصد كل تس��هيالت بانكي بوده و سهم تهران از
كل تسهيالت 10واحد درصد بيشتر از سهم تهران از كل
سپردههاي بانكي كشور بوده است .همچنين  147هزار
ميلياردتومانسپردهقانونيدربانكهايتهرانبودهاست
يعني 8.1درصدسپردههادرتهرانبهعنوانسپردهقانوني
در نظر گرفته شده است .از سوي ديگر  110هزار ميليارد
تومان در بانكهاي ته��ران براي ذخيره احتياطي در نظر
گرفتهشدهكهاينرقممعادل 6درصدكلسپردههايبانكي
تهرانبودهاست.درمجموعمعادل 257هزارميلياردتومان
يا 14.16درصد كل سپردهها براي سپرده قانوني و ذخيره
احتياطي در نظر گرفته شده و بيش از 85درصد سپردهها
در تهران به عنوان تس��هيالت پرداخت شده است.براين
اساس روشن است كه نسبت تسهيالت يعني تسهيالت
تقسيمبرسپردهبعدازكسرسپردهقانونيدرتهرانمعادل
 93.4درصدبودهكهنسبتبسيارباالييمحسوبميشود.

روندكاهشي قيمت دالر در صرافيها
با كاهش قيمت اونس جهاني طال نرخ سكه كاهش يافت

كاهش قيمت طال و سكه
ب��ا كاهش قيمت هراونس طالي جهاني ب��ه 1854دالر
در روز چهارش��نبه  24دي  99و اعالم قيمت دالر به نرخ
 24900تومان،قيمتسكهوطالكاهشيافت.دربازارارز
قيم��ت دالر 24هزار و 900تومان ،قيمت يورو 30هزار و
 300تومان و درهم امارات 6هزار و 820تومان اعالم شده
است عصر چهارشنبه نرخ لحظهاي دالر در سامانه سنا و
صرافيهابه 24550تومانويوروبه 30040تومانرسيد.
هر دالر روز در صرافيهاي بانك��ي  ۲۴هزار و  ۶۰۰تومان
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي گذشته
 ۲۵۰تومان كاهش دارد.قيمت فروش يورو نيز با كاهش
 ۱۷۰تومانينسبتبهقيمتهايپايانيروزكاريگذشته
به ۳۰هزارو ۹۰تومانرسيد.قيمتخريدهردالر ۲۴هزار
تومان و قيمت خريد هر يورو ني��ز  ۲۹هزار و  ۴۹۰تومان
اعالمشد،همچنينقيمتخريددالردربازارمتشكلارزي
 ۲۳هزار و  ۹۷۰تومان و قيمت فروش آن  ۲۴هزار و ۲۱۰

تغيير انتظارات از بازارسرمايه
يكي ديگر از علتهاي نوسان بازار تداوم كاهش قيمت
سهام در بازار است و علت آن نيز عدم اعالم  EPSتوسط
شركتهاست.چراكه 4سودسهماههسيستممعامالت
نمايش داده ميش��ود و نگاهي به آينده بازار ندارد .سود
شركتهابايدوضعيتآيندهرانشاندهدوبگويدمثالدر
يكسال آينده  Nميزان ميتوان سود كسب كرد .در اين
فصلوباتوجهبهماهيتبازاراغلبEPSهاميتوانندروند
بازارراتعيينكنندچراكهميتوانندقيمتسهاموحركت
سهامراتعيينكنند.نرخدالرنيزتاثيرمهميبررويبازار
سهامداردواگربازاربررويقيمتهايحالحاضرمعامله
شود ش��اهد رشد و صعود در بورس خواهيم بود .در حال
حاضرقيمتسهامشركتهايصادراتمحور،بانرخدالر
كمتر از  25هزارتومان معامله ميشود و اگر نرخ دالر در
بازارتثبيتشوديكصعودخوبدراينگروههمخواهيم
داشت.همهسهامرابرمبنايارزشروزداراييهامحاسبه
نمودند براي مثال اگر يك دارايي زمين باش��د ارزيابي با
فرض اينكه اين كارخانهداراي زمين بخواهد نقل مكان
كندياكاربريزمينتغييرنمايدوزمينداخلشهرو...به
هرحال اتفاقي بيفتد كه اين داراييها انتقال پيدا كند به
يكجايديگروباكمكشهرداريبراياينزمينتغيير
كاربري بگيريم و زماني كه اين اتفاق رخ ميدهد معموال
دوسوم زمين نابود ميشود و تنها يك سوم باقي ميماند
تا بت��وان از آن نتيجه مطلوب را گرف��ت .اما بهطور كلي
پيشبيني بازار غيرممكن و س��خت است بايد اجازه داد
تا زمان سپري شود تا بتوان بورس و اقتصاد را پيشبيني
كرد.برايمثالماپيشزمينهمطلوبيازوضعيتبودجه
ويامذاكراتوامثالاينمواردنداريمدرنتيجهنميتوانيم
آيندهبورسراپيشبينيكنيموتمامياينمواردحدس
وگماناست.

نبايد آدرس غلط داد

همتي :مشكل ما با  ۵۰ميليون دالر حل نميشود كره بايد  ۷ميليارد دالر را برگرداند

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
رييسكلبانكمركزيدرقبالپيشنهادسخيف،واهيو
پوچمقامكرهايدربارهآزادسازيدالرهايبلوكهشدهايران
گفت:مشكلمابا ۲۰يا ۵۰ميليوندالرحلنميشودوكره
بايد ۷ميليارددالرايرانرابههمراهسوداينپولبرگرداند.
مذاكراتمقاماتايرانباكرهجنوبيبرايآزادسازيمنابع
بلوكهش��ده ايران در كره روز گذش��ته بهصورت رسمي
در بانك مركزي انجام ش��د 7 .ميليارد دالر از منابع ارزي
بانك مركزي سالهاست در كره جنوبي بلوكه شده است
و كره بهبهانه تحريم امريكا از آزادسازي اين منابع امتناع
ميكند.اين درحالي است كه مس��ووالن بانك مركزي و
وزارت امور خارجه در ديدار با هيات كرهاي تأكيد كردهاند
كه منتظر روي كار آمدن بايدن نباشند و پولهاي ايران را
فوراًبرگردانند.درديدارعبدالناصرهمتيرييسكلبانك
مركزيايرانباچويجونگكان،قائممقاموزيرامورخارجه
كرهجنوبيراههايوصولاينپولبررسيشد.دراينجلسه
مقام كرهاي پيشنهاد داده كه بهازاي اين پول آمبوالنس و
كيتتشخيصكرونابهايرانبدهداماهمتيرييسكلبانك
مركزيضمنمخالفتبااينپيشنهاداعالمكردهاستكه
«مش��كل ما با 20يا 50ميليون دالر حل نميشود و كره
بايد 7ميليارددالرايرانرابههمراهسوداينپولبرگرداند،
چراكههماكنونكرهدرحالاستفادهازمنابعايراناست».
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
كيتكروناستونيازيبهكيتهايكرهايندارد.

ادامهازصفحهاول

تومانبود.عالوهبرايننرخخريديورودراينبازار ۲۹هزارو
 ۳۰۰تومانونرخفروشآن ۲۹هزارو ۵۹۳توماناعالمشد.
براساساينگزارشدرسامانهسنادرروزمعامالتيگذشته
(سهشنبه)،هريوروباقيمتميانگين ۲۹هزارو ۸۹۷تومان
بهفروشرسيدوهردالرنيزبهقيمت ۲۴هزارو ۵۸۶تومان
معاملهشد.ضمناينكهدرسامانهنيمانيزدرروزسهشنبه،
حوالهيوروباميانگينقيمت ۳۰هزارو ۹۳۱تومانفروخته
وقيمتحوالهدالرنيز ۲۵هزارو ۵۷تومانثبتشد.ارزش
جهاني دالر نيز كاهش پيدا كرد .اين در شرايطي است كه
قيمترمزارزها(ارزهايديجيتال)دربازارهايماليدنيارو
به افزايش است .در بازار آزاد قيمت طالي۱۸عيار هرگرم
يكميليون و ۹۷هزار تومان ،قيمت سكه تمامبهار آزادي
طرح جديد  ۱۱ميليون و  ۵۰هزار تومان و قيمت س��كه
طرح قديم  10ميليون و  800هزار تومان است .نيمسكه
بهار آزادي 6ميليون و 50هزار تومان ،ربعسكه بهار آزادي
 4ميليونتومانوسكهگرمي 2ميليونو 300هزارتومان
تعيينشدهوبهفروشميرسد.همچنينهرمثقالطال4
ميليونو 755هزارتومانارزشگذاريشدهاست.
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
 7ميليارد دالر منابع ارزي بلوكه شده بانك مركزي است.
بازارتصورميكندآزادسازياينمنابعبهمعنايگشايش
در تحريم ناشي از نقل و انتقاالت است .عصر چهارشنبه
ت دالر و يورو نسبت به روز
نيز در صرافيهاي بانكي قيم 
كاري قبل كاهش يافت؛ برهمين اس��اس ،قيمت فروش
دالر 24هزار و 800تومان و قيمت خريد دالر از مردم24
هزارتومانتعيينشدهاست.قيمتفروشيورونيزمعادل
 30هزار و 290توم��ان و قيمت خريد يورو نيز 29هزار و
 490توماناعالمشدهاست.نرخخريدو فروشدالرويورو
در صرافيهاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير
ميكند.صبحچهارشنبهقيمتهراونسطالبا ۰.۱درصد
افزايش به ۱۸۵۶دالر و ۸۶سنت رسيد .به گزارش رويترز
درحاليكهافزايشاخيرارزشدالرورشدسوددهياوراق
خزانهداريامريكاسببتوقفروندافزايشيقيمتطالشده
بود،باالرفتنتعدادمبتاليانبهويروسكرونادرجهانسبب
شدهتابارديگراشتهابرايخريدطالافزايشيابدوقيمتها
مجدداباالبرود.سوددهياوراققرضه 10سالهدولتامريكا
از باالترين رقم  10ماه اخير عقب نشسته و سبب شده تا
ارزشدالراندكيكاهشيابد.همينمسالهدررشدقيمت

طالموثربودهاست.آمارهايجديدنشانميدهدكهميزان
مبتاليان به ويروس كرونا در جهان به بيش از 91ميليون
نفر رسيده و چند كشور آسيايي و اروپايي در حال اعمال
مقرراتسختگيرانهتريبرايجلوگيريازگسترشهرچه
بيشتر بيماري هستند.دولت دونالد ترامپ اعالم كرده كه
ميليونهادوزواكسنكروناراكهآنهارابرايتزريقدومنگه
داشتهبودتوزيعميكندتاتمامشهروندانباالي 65ساليا
دارايبيماريزمينهايواكسينهشوند.مجلسنمايندگان
امريكا قصد دارد در خصوص استيضاح ترامپ رايگيري
نمايدوترامپرابهتشويقاقداماتآشوبگرانهمتهمسازد.
تعدادفرصتهايشغليايجادشدهدرماهنوامبردرامريكا
ش��اهد كاهش اندكي بوده ،اما افزايش اخراج نيروي كار
توسطكارفرماياندربحبوحهبحرانكروناايننظرراتقويت
كرده كه روند ترميم بازار كار اين كشور متوقف شده است.
رييسفدرالرزروبوستونگفته،اقتصادامريكاممكناست
درنيمهدومامسالدرسايهواكسيناسيونگستردهشاهد
ترميمقابلتوجهيباشد،اماويروسكروناهمچنانعامل
اصلي تاثيرگذار بر اقتصاد است و سياست پولي همچنان
انبساطيباقيخواهدماند.
روندكاهشيقيمت دالر درصرافيهايمجاز
در حالي كه روزهاي گذش��ته ،نرخ ارز با ثبات نسبي
همراه بود ،امروز معام�لات ارزي با كاهش بهاي دالر
امريكا همراه شده است.نگاهي به نرخ خريد و فروش
دالر امريكا در صرافيهاي مجاز و بانكي سطح كشور
نشانميدهدبهاياسكناسامريكاييباكاهشهمراه
اس��ت .به گونهاي كه در معامالت امروز (چهارشنبه
بيست و چهارم دي ماه  )۱۳۹۹و در لحظه انتشار اين
گزارش ،هر اسكناس دالر امريكا در اين صرافيها ،به
نرخ  ۲۳۹۵۰تومان از مردم خريداري ميش��ود و در
مقابل به قيم��ت  ۲۴۵۵۰تومان به متقاضي دريافت
دالر فروخته ميش��ود كه اين رقم نسبت به روز قبل
 ۳۰۰تومان كاهش نرخ دارد .همچنين هر اسكناس
يورو در اين صرافيها ،به قيمت ۲۹۴۴۰تومان از مردم
خريداريميشودودرمقابلباافت ۱۴۰تومانينسبت
به روز سه شنبه ،به قيمت  ۳۰۰۴۰تومان به متقاضي
دريافت يورو فروخته ميش��ود .كاه��ش بهاي دالر و
يورو در بازار امروز در حالي اس��ت كه رييسجمهور
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  ۱۵تا  ۱۶هزار
تومان كاهش خواهد يافت.

شيوهمقابلهبادالالنارزدرمشهدتغييركرد
دبيركميسيونبرنامهريزي،هماهنگيونظارتبرمبارزه
با قاچاق كاال و ارز خراسان رضوي گفت :با كاهش نرخ دالر
و هجوم دالالن براي معام�لات غيرقانوني ارز در خيابان
امام خميني (ره) مش��هد ،مقابله با آن��ان افزايش يافته و
روشهاي آن نيز تغيير كرده اس��ت .رس��ول فرزادفر روز
سهشنبه در گفتوگو 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
نشانداد.طيچندروزاخيرباانتشاراخبارمثبتسياسي،
انتظاراتغيرتورميدربازارايجادشدومصاحبهنمايندگان
مجلسشوراياسالميورييسبانكمركزيپيراموناين
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  ۱۰هزار يورو و ساير ارزهاي معادل
آن است هنگام دستگيري آنان طبق شيوهنامه مربوط به
«تامين ميزان ارز قابل حمل ،نگهداري و مبادله در داخل
كشور»تبرئهميشوند.دالالنباآگاهيازاينشيوهنامه،ارز
كمتريهمراهخوددارندوچونزماندستگيري،ارزهمراه
آنانكمترازميزانمجازاست،خريدوفروشآناننيزاحراز
نميشودودرنهايتتبرئهميگردند.درتغييرروشنظارت
بر اين بخش ،افراد فعال در بازار غيررسمي ارز و كساني كه
اشتهاربهخريدوفروشغيرقانونيارزدارند،درطولانجام
معامالتيكهفتهتا ۱۰روززيرنظرقرارگرفتهوشناسايي
ميشوند و پس از اثبات اشتهار آنان ،حين خريد و فروش
دستگير ميشوند.تاكنون چند پرونده براي افراد فعال در
بازارغيررسميارزدرمشهدتشكيلوبهتعزيراتحكومتي
خراسانرضويارسالشدهاست.
دالر عقب رفت
پوند بيشترين پيش��روي مقابل دالر را بين ارزهاي مهم
داشت .شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از
ارزهايجهانيرااندازهميگيرد،درمعامالتامروزبا۰.۲۱
درصدكاهشنسبتبهروزگذشتهدرسطح ۹۰.۲۵۲واحد
بستهشد.نرخبرابريهرفرانكسوييسنيزمعادل۱.۱۲۴
دالر اعالم ش��د.در تازهترين دور از معامالت ،پوند با۰.۷۴
درصدافزايشنسبتبهروزقبلخودوبهازاي ۱.۳۶۲دالر
مبادله شد .يورو  ۰.۰۳درصد باال رفت و باماندن در كانال
 ۱.۲۲به  ۱.۲۱۷دالر رس��يد .در معامالت بازارهاي ارزي
آس��يايي ،هر دالر با ۰.۱۵درصد كاهش به ۱۰۴.۰۹۷ين
رسيد .در برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي
 ۱.۲۹۳دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۴۶۴يوآنچيناعالمشد.

س��ازمان در حد توان خود جلس��اتي را برگزار ميكند و
توصيههايي دارد .بازيگر شماره يك بورس ،دولت است
كهفعالحمايتينكردهاست.پوليراتزريقنكردهاستو
كالمعلومنيستچهدرسردارد.دولتازطريقشركتها
وصندوقهاوبانكهايشبهراحتيميتواندنقدينگيبه
بازارتزريقكندوبورسراحمايتكندامافعالاقدامعملي
انجام نداده و صرفا تماشاچي است .در اين برهه از شرايط
زماني و قيمتي صرف��ا و صرفا تزريق نقدينگي به بورس
ميتواند 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 ماهها
و سالهاي آينده خواهد شد .دولت محترم؛ بورس تورم
ايجادنكردوديديدكهباريزش ۷۰درصديقيمتسهام،
در تورم تغيير محسوسي ايجاد نش��د ،اما ريزش بورس
باعثركودخواهدشد.ركوديكهدامنهمهازجملهخود
دولت را هم خواهد گرفت و رشد اقتصادي كشور را بيش
ازپيشكندخواهدكرد .درخصوصبودجهوسال۱۴۰۰
به نظرم دولت اجازه ريزش دالر به كمتر از  ۲۱-۲۰هزار
تومانرادرسالآيندهنخواهددادوهرگونهريزشبهكمتر
ازاينمقدارموقتخواهدبود(اگرنگوييمناممكناست)
به تدريج ،ي��ك پارادوكس اقتصادي در عملكرد دولت و
اقتصادكشوردرحالپديدارشدناست.ميلبهآزادسازي
فروش
وواقعيكردنقيمتهاكهمنجربهبهبودوضعيت ِ
شركتها ميشود و از طرفي عدم حمايت و نابودي بازار
سرمايه و از بين بردن قدرت خريد و قدرت پسانداز كه
باعث كاهش تقاضا براي كاالها و خدمات خواهد شد كه
منحصرامنجربهتوليدفقربيشتر،ركودتورميسنگينو
درنهايتورشكستگيشركتهابهدليلكاهشسرمايه
درگردشوكاهش فروشخواهد شد.

ضرورت حمايت از
سفرههاي مردم
در ش��رايطي كه موضوع توليد و ص��ادرات يك ضرورت
غير قابل انكار براي اقتصاد كشورمان محسوب ميشود،
مجموعه تصميمس��ازيهاي اقتصادي بايد به گونهاي
تنظيمواجراييشودكهازيكطرفبسترالزمبرايرونق
توليد را فراهم كند و از سوي ديگر امكان رشد دامنههاي
صادراتي را براي كش��ور فراهم كند .ضمن اينكه تجربه
س��الهاي اخير نشان داده اس��ت كه ارز 4200توماني
زمينه بروز مفاسد فراواني در اقتصاد خواهد شد و كمك
چندانيبهمعيشتمردمنخواهدكرد.پرسشيكهبااين
توضيحات مطرح ميش��ود آن است كه با استفاده از چه
مكانيسمي ميتوان هم زمينه حذف رانت و سوداگري را
در اقتصاد فراهم كرد و هم به گونهاي تصميمسازي كرد
كه معيشت طبقات محروم با تكانههاي تورمي پيدرپي
مواجهنشود.بهنظرمبخشكليديموضوع،اصالحنظام
يارانهايكشوراست.بههرحالبايدتالشكردتاازطريق
شناس��ايي درس��ت طبقات محروم ،جهتگيري نظام
يارانهايرابهسمتحمايتازاينطبقاتهدايتكرد.اگر
قرار باشد ،نرخ ارز پايه افزايش پيدا كند ،اما قبال برنامهاي
براي حمايتهاي معيشتي از مردم تدارك ديده نشود،
طبيعياستكهبازندهاينتصميمسازيهامردممحروم
خواهندبود.چراكهازيكطرفبايدبارسنگيننوسانات
تورمي را به دوش بكش��ند و هم تبعات نظامات يارانهاي
غلطراپرداختكنند.اينگونهاستكههرماهشاهدحذف
اقالمبيشتريازسفرههايعموميمردمخواهيمبود.بعد
ازحذفگوشتماهي،گوشتقرمز،مرغ،موادپروتييني
و ...نوبت به تخممرغ و لبنيات و ...ميرسد كه سفرههاي
مردم دهكهاي پاييني را ترك كنند .بنابراين قبل از هر
اقدامي براي آزاديسازي نرخ ارز بايد نظامات يارانهاي را
به گونهاي تنظيم كرد كه از مردم كمتربرخوردار در برابر
نوسانات قيمتي حمايت كنند .از سوي ديگر بايد تالش
كردتابهرهوريدربخشهايمختلفاقتصاديواجرايي
افزايشپيداكند.درشرايطيكهحقوقكاركناندربودجه
25درصد افزايش پيدا كرده ،دليلي ندارد كه هزينههاي
جاري دولت تا50درصد افزوده ش��ود .معتقدم با تعادل
بخشيدن به يخشهاي مختلف بودجه از يك طرف هم
ميتوان زمينه مفاسد اقتصادي و توزيع رانت را محدود
كرد و از ميان برد و هم روند حمايت معيشتي از مردم را
افزايشدادوسفرههايمصرفيآنانراتقويتكرد.ايجاد
اينتعادلبهنظرممحدودهاياستكهتنهاازمسيرتعامل
دولتومجلسميتوانبهآندستپيداكرد.

اخبار
قيمتگذاري دستوري
ماهيت بورسرا زيرسوال ميبرد

حسين سالحورزي ،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
مصوبهاي بسيار خطرناك اس��ت .عضو شوراي عالي
بورس افزود :اينكه قانونگذار ،شوراي عالي بورس را با
تركيب متنوع و جامع در تصميمگيريها مدنظر قرار
نداده و سياس��تگذاري در حوزه بورسها ،چه بورس
اوراق بهادار و چه بورسهاي كااليي را كه جزو وظايف
شوراي عالي بورس است ،ناديده گرفته ،جاي تعجب
دارد.ويتصريحكرد:تصميماتاينچنينيباعثازكار
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
تاكيدكرد:قيمتگذاريبررويكاالهاييكهدربورس
عرضه ميشوند ضمن ايجاد رانت عظيم براي گروهي
خاص،منجربهخدشهدارشدنوزيانمنافعميليونها
سهامداري ميشود كه سهام شركتهاي توليدكننده
اين كاالها را خريداري كردهاند .موضوع قيمتگذاري
دس��توري فوالد در بورس كاال و ابالغ شيوهنامه جديد
نرخگ��ذاري اين محصول طي هفته گذش��ته ،س��ر و
صداي زيادي به پا كرده است كه بر اين اساس ،معاون
اول رييسجمهور روز شنبه در جلسهاي كه با فعاالن
بورسي داشت ،تاكيد كرد كه سازوكارهاي بورس بايد
مالك عمل قرار بگيرد .ضمن اينكه رييسجمهور نيز
عالوهبرتاكيدبرضرورتعرضههرچهبيشتركاالهادر
بورسكاال،بهصراحتاعالمكردكهمكانيزمهايمورد
تاييدوتصميماتشورايعاليبورس،مالكعملدولت
در تصميمگيريها خواهد بود؛ اين در شرايطي است
كه بورس كاال نيز اعالم كرده كه شيوهنامه نرخگذاري
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مخالف قوانين بورسي
بوده و آن را اجرايي نخواهد كرد و تصميمگيري درباره
آن را به شوراي عالي بورس سپرده است .در عين حال
ديروز در مجلس كليات طرح «توس��عه و توليد پايدار
زنجيرهفوالدبارويكرداصالحسياستهايتنظيمبازار»،
پيشنهادي از سوي تعدادي از نمايندگان ،با  ۱۸۶رأي
موافق در مجلس تصويب شد .نگاهي به محورهاي اين
مصوبهنشانميدهد،اينمصوبهبيشازابالغيهوزارت
صمتچالشورانتايجادخواهدكرد.

چرا شاخص بورس
روند اصالحي پيش گرفت؟

محس��ن عبداله��ي ،كارش��ناس بازارس��رمايه
درگفتوگو با ايرنا به افت ش��اخص بورس در چند
روز اخير اشاره كرد و افزود :اكنون معامالت بورس
روند پيچيدهاي 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
ميدهد ش��رايط بازار را بهش��دت تحت تاثير قرار
ميدهند و مش��خصكننده وضعيت قيمت سهام
هستند.عبدالهيبهدورخدادتاثيرگذاركهازمدتها
قبل باعث روند نزولي معامالت بورس شدند ،اشاره
كرد و گفت :نخس��تين رخداد ك��ه از مدتها قبل
بازار را تحت تاثير قرار داد ،انتخاب بايدن به عنوان
رييسجمهوري امريكا بود كه باعث ايجاد برخي از
ابهامها در روند معامالت بازار شد .وي با بيان اينكه
بازار هميشه با توجه به چشماندازي كه براي آينده
ايجاد ميشود نسبت به اين مسائل واكنش مثبت
يا منفي نشان ميدهد ،گفت :انتظارات تورمي كه
به دليل آن رخدادها در بازار ايجاد ميشود معامالت
بورس را دچار نوسان ميكند .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
شركتها روند بيسابقهاي را به خود گرفت ،اظهار
داشت :از ماه مرداد به بعد به دليل پررنگ شدن تاثير
انتخاباترياستجمهوريامريكا،سايهترسدربازار
حاكمشدوشاهدتغييرمسيرمعامالتبورسوورود
آن به فاز اصالحي شديد بوديم .اين كارشناس بازار
سرمايه خاطرنشان كرد :براساس پيشبينيهاي
صورت گرفته انتظار ميرفت كه بازار از آبان ماه روند
صعودي خود را آغاز كند در حالي كه چنين اتفاقي
رخندادوبهنظر ميرسد يكيازداليل رونداصالحي
فعليشاخصبورسناشيازكاهشانتظاراتتورمي
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��تهاي همچنان
احتمال افت نرخ دالر وج��ود دارد كه اين موضوع
باعث شده اس��ت تا چش��مانداز 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  ۷۰درصد قيمت س��هام
شركتها به هيچ عنوان روند فعلي شاخص بورس
منطقي نيست مگر آنكه رخدادهاي سياسي در اين
بين درگير شوند و تعيينكننده مسير بازار باشند
كه تاكنون چنين اتفاقي در كشور رخ نداده است.
اينكارشناسبازارسرمايهبهافتروندفعليشاخص
بورس اشاره كرد و افزود :با توجه به اينكه انتخابات
رياس��تجمهوري امريكا به پايان رسيده است اما
برخي معتقدند كه با انتخاب بايدن امكان كاهش
تحريمها و توافق بين دو كشور افزايش پيدا كرده
است ،اين موضوع به مراتب بر افزايش روند اصالحي
شاخصبورستاثيرگذاربودهاست.ويبابياناينكه
قطع تحريمها با دو اثر مثبت و منفي در بازار همراه
خواهد شد ،اظهار داشت :اثر مثبت آن گشايشهاي
اقتصادي است كه به دنبال خود افزايش مراودات
بينالمللي و بانكي از طريق س��وئيفت ،تس��هيل
حمل و نقل بينالمللي ،افزايش فروش محصوالت
پتروشيمي و شركتهاي صادركننده ،سهولت در
برگشت منابع و كاهش هزينهها در بازار سياه را به
همراه خواهد داشت.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان وضعيت بازارسرمايه را بررسي ميكند

سهامداران در انتظار روزهاي روشن بورس

رقيه ندايي|
وضعيت بورس تهران طي هفته جاري بسيار ناگوار شده
است و اغلب س��هامداران از ترس زيان عمده به صفهاي
فروش س��هام خود پناه بردهاند .روز گذشته شاخص بازار
بيش از 30واحد افت را تجربه كرد و شاخص كل در پايان
معامالت نيز  2.4درصد افت و ش��اخص هم وزن نيز 1.8
درصدنزولكردند.بدينترتيبميتوانروزگذشتهرايك
روززيانباربرايسهامدارانتلقيكرد.
درآخرين روزمعامالتي هفته اخير باتوج��ه به نزول بازار
ارزش كل معامالت خرد به 13هزار و 340ميليارد تومان
رسيدوگروهحقوقيهادوهزارو 930ميلياردتومانيعني
 22درصد سهام خريداري كردند و مازاد خريد خود را به
 15درصدازكلمعامالتبازارسهامرساندند.باوجودسرخ
پوشبازاراقبالحقوقيهابهسمتهايگروههاي«بانكها
و موسسات اعتباري»« ،فلزات اساسي» و «فرآوردههاي
نفتي» رقم خورد و حقيقيها نيز اغلب خريدار س��هام در
گروههاي «سيمان ،آهك و گچ» و «فعاليتهاي هنري،
سرگرميوخالقانه»بودند.
بازارسرمايه طي هفته جاري وضعيت نوساني را تجربه
كردوبرخيازروزهامثبتوبرخيديگرمنفيبود.اغلب
سهامداران بازار ترس از نزول و ريزش عمده دارند و به
همين دليل به صفه��اي فروش پناه بردند .فروش در
اين زمان تنها براي زيان براي سهامداران در پي دارد اما
بياعتمادياينسرمايهگذاراننسبتبهبورسوحواشي
آنباعثشدهكهمردمبهزيانبررويسرمايهخودزيان
دهند و از بازار خارج شوند.
طي روزها و هفتههاي اخير دولت هيچ گونه عملكردي
براي جلب اعتماد سهامداران انجام نداده و حتي با برخي
از سخنان و عملكرد خود باعث شده كه بياعتمادي بيش
از پيش در بازار تزريق ش��ود .سهامداران ديگر اعتمادي
به بازارسرمايه ندارند و سعي دارند پس از متعادل شدن
ميزان سرمايهگذاري خود از اين بازار خارج شوند .اگر اين
سهامداران با اين حجم از نقدينگي از بورس خارج شوند
موجبات حباب در بازارهاي ديگر را پديد ميس��ازد .در
نتيجه اگر دولتيها 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 رييسجمهور
درباره نشست اخير خود با دس��تاندركاران 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��اندهنده اين است كه دولت هم خبري
از وضعيت ب��ورس ن��دارد و گاهي دس��توري از اين بازار
حمايت ميكند و بعد از خير ب��ورس ميگذرد .وضعيت
عجيب و سختي در بورس پابرجاست و سهامداران نيز به
وضعيتپيشآمدهاعتراضدارنداما هيچيكازمسووالن
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 ميكند كه براي دولت و
مسووالنمهمنيستمردمزيانكنندبرايآنانمهماست
كهخودشانسودكنندوحتياگرمردمتمامسرمايهخود
راازدستبدهندكسيمقصرنيست.
بيتدبيري در بورس
درباره ري��زش بورس و باتوج��ه به ثابت ب��ودن نرخ ارز
بازهم بازار با حجم بسيار بااليي از عرضهها روبه رو است
گمانهزنيهاي بس��يار زيادي شده اس��ت اما مهمترين
نكته و مورد را ميتوان مطرح شدن مسائلي درخصوص

ادامهازصفحهاول

دولت بايدن و ايران

صحبتازبرداشتهشدنتحريمهاخودبسياركليومبهم
اس��ت و حدود و ثغور حقوقي ،توافقات و حل وفصل آنها
مانندذراتمعلقدرهواهستند.شايدهماينفضاعمدي
باشد .امريكا كه دو قرن تجربه كار حقوقي بينالمللي را
دارد ،برجام را به گونهاي تنظيم كرده كه آنچه ميخواهد
از آن مصادره كند .معموال در سياست ،ابهام گويي براي
حلنشدنيكموضوعبسياركارسازاست.احتماالاولين
قدم دولت بايدن اخذ تاييديه سازمان بينالمللي انرژي
اتمي از بازگشت ايران به مفاد فني برجام خواهد بود كه
خودتحقيقا4تا 6ماهبهطولخواهدانجاميد.برايتشويق
ايرانبهبازگشت،اجازهدسترسيمحدودبهمنابعماليو
فروش محدود نفت ممكن است در دستور كار باشد .لغو
كامل تحريمها به معنايي كه ايران از آن استفاده ميكند
به لحاظ سياسي و حقوقي با موانع بسياري روبهرو است
و دستكم زمانبر خواهد بود .روند احتمالي اين توافقات
نيز،تابعانتخاباترياستجمهوريوسياستگذاريهاي
كوتاهمدتوميانمدتايرانخواهندبود.بهنظرميرسد
دولت بايدن مس��ائل منطقهاي و موضوع توان موشكي
ايران را مطرح خواهد كرد ولي به خوبي ميداند كه اخذ
امتياز در آنها سهل نيست .اما انداختن اين دو موضوع در
ريل مذاكرات ادامهدار ،منطقه را تا حدي آرام نگه خواهد
داش��ت .بنابراين ،بايدن نهايي كردن موضوع هستهاي
و ثبات بخش��يدن حقوقي ،نظارتي و بينالمللي 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
دورهايبهمخاطبانمنطقهايوداخليامريكانشاندهد
برنامههستهايايرانراكامالمختلكردهاست،هماعالم
موفقيت خواهد كرد و هم براي دموكراتها در انتخابات
« 2024خطرهستهاي ايران» را تعديل خواهد كرد.در
عينحال،اقتصادخارجيايرانچهوضعيتيخواهدداشت
و ايران به كدام فرمول رضايت خواهد داد؟ آنچه در نگاه

گشايشهاي سياس خارجي و برداشته شدن تحريمها
دانست .همچنين تحريمها را ميتوان ريسكهاي زنده
وحاضر دانس��ت كه از سمت و سوي تصميمگيرندگان
داخلي به بازار س��رمايه تحميل ميش��ود .طي روزها و
هفتههايگذشتهكشمكشهايفراوانيميانبازارسرمايه
برايقيمتگذاريدستوريفوالدوزنجيرهفوالدرخداده
موجي از بياعتمادي را در بازار س��هام برانگيخته است.
در شرايطي كه قيمتگذاري براي يكي از هزار محصول
مرتبط به بورس كه دس��ت برقضا وزن سنگيني هم در
درآمدزاييصنايعدارد،بارهاموردتهديدواقعشدهاست.
بيراه نخواهد بود اگر سرمايهگذاران از خوشبيني بر روند
آتي بازار بكاهند و با ديده بياعتمادي به تحوالت آن نگاه
كنند .وقتي نميشود حتي از تحوالت يك ماه پيش رو
تصويري تقريبا روشن داشت و يك مساله ساده ممكن
استبارهاوبارهادرمعرضمداخلهدولتقرارگيرد،واقعا
رويچهحسابيبايدازمردمتوقعداشتكهسهامخودرا
نفروشند؟درشرايطيكهبزرگترينريسكاينروزهاي
بازار سرمايه نه تحريمها و غرضورزيهاي بيگانه بلكه
مداخالتسياستگذارداخلياست،مردمبرچهاساسي
بايداقدامبهسرمايهگذاريبلندمدتكنند؟حقيقتامر
اين است كه در جهان واقع ،رخدادهاي موثر بر بازار سهام
آنقدر با حد مطلوب فاصله دارد پستهاي اينستاگرامي
نميتواندمردموسرمايهگذارانرامتقاعدكند.
به جز تمامي اين موارد در ميانههاي هفته خبري ديگر
باعثوضعيتبورسكميعجيبشودوبرخينيزبراين
نظربودندكهاينخبريكشوخياستوبدينمنظورمقرر
شد تا دور باطل آزمون و خطا كه تاكنون در ساختارهايي
مانند آموزش و پرورش و ساير وزارت خانهها بر قرار بود
حاال به بورس بيايد و طي يك تصميم عجيب پيش بيني
سود شركتها ( )EPSكه پيشتر در سال  ۹۶و در دوره
تصدي شاپور محمدي در بورس تهران به زباله دان تاريخ
رفتهبود،آنطوركهبهنظرميآيدبارديگربيكموكاست
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 شركتها
به عنوان ارايه اطالعات آينده نگر در بازارهاي پيشرفته
آنقدر دور از ذهن است كه بيشتر به رانت پاشي در بورس
ميماندتاراهكاريبرايارتقايشفافيتوتحليلپذيري
بازار سرمايه .براس��اس برخي از بررسيهاي موجود در
طول سالهاي بهكارگيري قانون ارايه پيشبيني سود

كلي نسبت به اولويتهاي داخلي و خارجي دولت بايدن
ميتوان طرح كرد ،تدريجي بودن ،آهسته بودن ،موقت
بودن ،تعليقي بودن رهيافت دولت جديد امريكاس��ت.
قولهايي بايد به خاورميانه داد و كشورهاي اين منطقه
را با فاصله زماني در انتظار نگاه داشت تا امريكا بر مسائل
مهم بينالمللي خود تمركز كند .آنچه ميتواند باالنس
اينمعادالترابرهمزند،بازگشاييناگهانيوكاملروابط
ديپلماتيك ايران و عربستان است كه احتماال اسراييل
نهايت تالش خ��ود را براي جلوگيري از تحقق آن به كار
خواهدگرفت.ظاهراانتخاباتنخستوزيريچهارميدر
اسراييل در حال شكلگيري است ولي نتيجه آن هرچه
كه باشد تغييرات پارادايمتيك ( )Paradigmaticدر
نگاهاينرژيمبهمنطقهايجادنخواهدكرد.
نقطه مركزي استراتژي اسراييل نسبت به ايران ،معلق
گذاشتن حكمراني مطلوب و رشد اقتصادي ايران است
بهطوريكه از جمع شدن مازاد ( )Surplusجلوگيري
كند تا در پروس��هاي« ،ايران متخاصم» به «ايران تيپ
پاكستان(منتقدغيرعملياسراييل)»تبديلشود.ازاين
ديدگاه ،اگر اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني منقطع شود و
مانندذرهايمعلقدرهوا()Limboدورخودشبچرخد،
بهفرسايشبنيهمالي،توليدي،درآمديواجتماعيايران
خواهد انجاميد :آنچه كه شايد مطابق ميل ديگراني هم
درمنطقهباشد.بيدليلنيستكهنيمطبقهايازوزارت
خزانهداريامريكاحتيدردورهاوباما،تحريمهايايرانرا
مديريت ميكرد و ميكند .يكي از اثرات جانبي سياست
فشارحداكثري()MaximumPressureاينبودكه
بنگاههاياقتصاديوبانكهابهخاطرممانعتازخدش هدار
شدن اعتبار اقتصادي ( )Reputationخود نزد وزارت
خزانه داري امريكا ،حاضر به تعامل با ايران نبودند .حتي
اگرايرانبتواندقدرينفتبفروشدوبعضيمنابعماليبه
دست آورد ،موضوع پروژههاي مشترك و سرمايهگذاري

شركتها نشان ميدهد كه در طول سالهاي اجراي اين
رويهبسياريازشركتهادرعملآنقدرازپيشبينيهاي
ارايهشده انحراف داشتهاند كه كمتر ميتوان اتفاقيبودن
اين ميزان اشتباه را پذيرفت .همين مساله زمينه را براي
سوءاستفاده اطالعات نهاني در شركتها فراهم ميكند.
شايد معروفترين نمونه افش��اي اطالعات كه انحرافي
نامعقول با عملكرد واقعي ش��ركت داش��ت ،س��رانجام
نافرجام«آكنتور»باشدكهيكيازعجيبتريننمونههاي
گزارشگري مالي نادرس��ت در تاريخ بورس تهران است.
تنها در يكي از سالها شنيدههاي حسابرسي شركتها
نشان ميدهد كه انحراف سود واقعي از پيشبيني براي
شركتهاي بورسي در حدود ۴۷۷درصد بوده است.
رفتار هيجاني در بورس عقالني نيست
مهدي احمدي ،كارشناس بازارسرمايه در خصوص
وضعيت بازار ميگويد :بايد قيمت س��همها توسط
عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان تعيين شود و اين
روند هر بازاري در اقتصاد اس��ت .بايد نقدينگيهاي
بازار بورس به س��مت افزايش توليد در ش��ركتها
س��وق داده شود و اگر چنين كاري انجام نشود عم ً
ال
ميتواند بر اقتصاد كش��ور تأثير منفي داشته باشد.
ارزش سهام شركتها بايد بر اساس توليدات ،سود،
زيان ،صادراتمحور ي��ا واردات محور ب��ودن ،بازار
مصرف و مواردي از اين دست تعيين شود .رشد روزانه
ش��اخص كل بورس و البته سود  5درصدي سهمها
در اكث��ر مواقع طي  5ماه اول س��ال چنين ذهنيتي
ايجاد كرده بود كه در بورس ،اكثر سهمها بهصورت
روزانه سودده هستند اما واقعيت اين است كه چنين
ذهنيتي درست نيست و بورس هم بهمانند هر بازار و
هر خريدوفروش كااليي ممكن است سودده يا زيانده
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 سياهچاله بورس
حامد عليمحمد ،يكي ديگر از كارشناس بازار سرمايه
درخصوصوضعيتبازاراظهارميكند:روزهايتاريك
براي بازار س��رمايه فرا رس��يده بورس در سياهچاله
ريزش ش��ديد بيس��ابقه از آغاز فعاليت تاكنون قرار
گرفته اما علل اين ميزان ريزش بازار چيست با توجه
به عملكردهاي بازار و معامالت انجام ش��ده ميتوان
گفت برخي سهامهاي بزرگ بايد رشد داشته باشند
ولي توان رشد را ندارند .حقوقيها و برخي سهامداران

خارجي به مراتب جديتر است .تغيير اين فضا محتاج
مذاكراتي فوقالعاده حياتي است كه حتي اوباما در سال
 2012-2013آنراواقعبينانهنميدانست.
دليل اصلي كه اين نويس��نده حتي قبل از جش��نهاي
خياباني در تهران ،ناكام��ي برجام را پيشبيني ميكرد
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 منطقهاي ايران به
كاهش قدرت منطقهاي عربستان و اسراييل بينجامد،
امري��كا در پي تضعيف ايران برخواه��د آمد ،خواه دولت
جمهوريخواهيادولتدموكرات.روشاصلياينتضعيف
ضرورتا جنگ نيس��ت بلكه كاهش تدريجي بنيه مالي
ايران است ،دقيقا كاري كه امريكا دو سال است نسبت به
چينآغازكردهتانرخرشدبنيهماليبيجينگرابگيردكه
البته دير شده است .چين در نظام بينالملل امروز به يك
قدرت اجتنابناپذير ( )Indispensableتبديل شده
و حركت آرام ،بيس��ر و صدا و تدريجي قدرت يابي آن،
جايگاهمطمئنيرابراياينكشورتضمينكردهاست.اما
درمقابل،فقرتئوريكدستگاهديپلماسيوتقليلسياست
خارجي به مالقات و سخنراني طي سالها ،باعث شده تا
مركزيت اقتص��ادي در تامين قدرت و امنيت ملي ايران
ناديده گرفته شود .همين كه دولت بايدن از توقف برنامه
هستهاي ايران اطمينان يابد ،به هدف خود در استراتژي
كالن سياس��ت خارجي امريكا دست يافته است و هيچ
عجلهايبرايحلوفصلمسائلديگرندارد.ازآنجاكهبعيد
است به هزار صفحه تحريم ،تحريمهاي جديدي اضافه
شودوبعضيامتيازاتمحدودنيزاعطاگردد،ممكناست
فضاي امنيتي سوريه ،عراق و افغانستان قدري آرام شود
وبهدستاورددومسياستخارجيامريكانيزبينجامد.
اما در اين فض��اي آرام ،تدريجي ،تعليقي و كامال قدم به

كالناجازهنميدهند.درلحظهمقررعرضههاسنگين
ميش��ود و بازار به نزول خ��ود ادامه ميدهد حال كه
مسووليت اين ريزش را كسي نميپذيرد و مسووالن
نيز هيچ واكنشي نسبت به ريزشها نشان نميدهند
به گفت ه برخي كارشناسان بازار سرمايه دستوري در
حال ريزش است و اجازه رشد ندارد چنين عملكردي
براي پويايي بازار مناس��ب نيس��ت و ايجاد رانتهاي
بزرگ را در پي خواهد داشت .سهامداران و تحليلگران
گزينهاي جز انتظار براي اين فرمايش��ات دس��توري
ندارند زي��را هيچ منطق و عملكرد رفتارهاي برخي را
نميتوانندبپذيرندوقابلدركنيست.فروپاشياعتماد
بزرگترين ضربهاي است كه اين ريزشهاي 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 هفتهاي سهامداران
احمد اشتياقي ،كارش��ناس بازارسرمايه درگفتوگو
با «تعادل» درخص��وص وضعيت بازار اظهار ميكند:
اغلب سهامداران در حال حاضر هيچ خريد و فروشي
در بازار انجام نميدهند و تا حضور بايدن در كاخ سفيد
صبركردهاند.عمدهسهامدارانتقريباصبرسههفتهاي
پيش گرفتهاند 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 مطرحشده وزارت صنعت براي فوالد قيمت
پايه حدود  ۳۰درصد قيمت محصوالت فوالد كاهش
مييافت و محصوالت شركتهاي فوالدي در بورس
كاال ب��ا كاهش قيم��ت حداقل  ۳۰درص��دي مواجه
ميشد كه منجر به كاهش سودآوري و متضرر شدن
س��هامداران ميش��ود و در بازار سهم نيز شاهد صف
فروش هستيم .بررسيها هميشه نشان ميدهد كه
اين هدف محقق نميش��ود ،البته محصوالتي مثل
فوالد اصال كاالي مصرفي نيس��ت بلك��ه يك كاالي
واسطهاي است .اگر قرار است تصميمهاي خلقالساعه
كليت بازار را برهم بريزد و بازار سرمايه را نگران كند،
تس��ري پيدا ميكند به آينده كه چه تضميني وجود
دارد چنين تصميمهايي براي ساير صنايع اعالمنشود.
در ش��رايط امروز حدود  ۵۰ميليون نفر سهامدار بازار
سرمايه هستند كه در صورت اخذ تصميمهاي اشتباه
اينافرادمتضررميشوند،بنابراينهرنوعتصميميكه
قرار است اخذ شود بايد آثار آن در بازار سرمايه بررسي
شود.وقتيتصميمهاييبرعليهمنافعسهامداراناخذ
ميشود با واكنشهاي شديد سهامداران و قرار گرفتن
در صفهاي ف��روش و ريزش قيمت س��هام رو به رو
ميشويم.بهعنوانمثالامتيازهاييكهبرايحمايتاز
صنايع از سوي دولت به شركتها داده ميشود اگر قرار
باشد يك باره در هر صنعتي حذف شود ،بازار سرمايه
را نگ��ران ميكند.همچنين اگر قرار اس��ت امتيازها
و حمايتهاي صنايع برداش��ته شود يا تصميمهاي
جديدي براي صنايع مختلف گرفته شود ،بايد از قبل
و طي برنامهاي بلندمدت مثال ۵ساله با حضور نماينده
بازار سرمايه آثارش بررسي شود ،نبايد با يك تصميم
خلقالس��اعه باعث افزايش بهاي تمام شده يا كاهش
قيمتفروششويم؛چراكهباچنينتصميمهاييسود
شركتها به يكباره افت ميكند و متضرر اين اتفاق
در همان قدم اول سرمايهگذار است كه به بازارسرمايه
بياعتماد ميشود .از بين رفتن اعتماد سرمايهگذاران
و ضرر و زيانهاي سهامداران با چنين اتفاقهايي قابل
جبران نيست ،پس بايد بسيار با احتياط و بررسيهاي
كارشناسي چنين تصميمهايي نهايي و اعالم شود.

قدم ( ،)Phased outبازنده اصلي ،اقتصاد ايران است.
در شرايطي كه كشورها از طريق مشاركت و ائتالفهاي
سياسي -امنيتي به دنبال جاپاي محكمي براي اقتصاد
خودهستند،اقتصادايرانازاينستونبهآنستونحركت
ميكند .در صورتي كه مس��ائل منطقهاي و اس��تراتژي
نظامي-دفاعيايراندريكماتريسبااقتصادايرانديده
نشود ،اين شرايط ادامه پيدا ميكند .اين ماتريس ،براي
دولت باي��دن كه خاورميانه را حدود پنج درصد از كليت
سياست خارجي امريكا ميبيند ،اهميتي ندارد .انتهاي
استراتژي اروپاييها 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
تبديلشدهوبرايدروازههاياروپايي،مشكالتعديدهاي
فراهمآورد.كشورهايمنطقهنيزبهدنبالتحديدقدرت
و ثروت ايران هستند ،زيرا در درون ذهن آنها ،ايران در پي
مشاركتنيست،بلكهاهدافسلطهجويانهدارد،حاالبههر
بهانهاي،ايدئولوژيكياغيرايدئولوژيك.اينكهاينذهنيت
آنها صحت دارد يا نه ،مهم نيست .آنچه اهميت دارد اين
استكهآنهابااينذهنيتتصميمميگيرند.
گمش��ده مهم ايران ،فهم دقيق تح��والت منطقهاي و
بينالمللي است .دولت بايدن و ديگر دولتها ،اين هدف
رادرنظردارندكهچگونهپسازكرونا،نرخرشداقتصادي
 3-4درصديباجذبسهمبازارقابلتوجهبرايصادرات
خود را به دس��ت آورند .همه آينده خود را به افزايش نرخ
مازاد گره زدهاند .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 اينرو ،ابتكارعمل سياسي در
اينمنطقهبرايآيندهاقتصادايرانبهمراتبمهمترازبهبود
روابطبابوليوي،كوباونيكاراگوئهاست.
منبع:صفحهشخصيدرفضايمجازي

استقالل و پرسپوليس در دروازه
شوراي پذيرش بورس

طي چند سال گذش��ته در حالي نمايندگان مجلس
تصويبكردندكهسرخابيهاتاپايانشهريور 98وبعد
شهريور 99در فرابورسپذيرش شوندكهوزيرورزشو
جوانانهمبارها وعده تحقق اين رويا را داده وهر سه ماه
يكبارهماينوعدههارابهروزرسانيكردهوميكند.اين
در شرايطي است كه وزير ورزش پيشتر وعده داده بود
پذيرشدوباشگاهاستقاللوپرسپوليسدرفرابورستا
پايانپاييزامسالاتفاقميافتدكهنشد.باوجوداينيكي
دوروزپيشمسعودسلطانيفردرگفتوگوباخبرنگاران
گفته،هرشركتيبخواهدازطريقبازارسرمايهسهامريز
آن واگذار ش��ود حتم��ا بايد همه حس��اب و كتابها،
داراييها ،طلبها و بدهي بايد ش��فاف و روشن باشد؛
يعنياگرشركتيهمهايناطالعاتشكاملنباشدقطعا
موردتاييدشورايپذيرشبورسقرارنميگيرد.بهگفته
وزير و ورزش و جوانان ،ما هماكنون در دروازه ش��وراي
پذيرش بورس هستيم ،كار سنگيني كه در اين هفت،
هشت ماه اخير بعد از مصوبه 18فروردين سال1399
هياتعاليواگذاريشركتهايدولتيبهرياستآقاي
دژپسند انجام شد واقعا كاري بود كه در حالت طبيعي
شايد چند ساله انجام ميشد ،اما عزم جدي در وزارت،
سازمان خصوصيسازي 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 ميكند اگر غير از اين باش��د صادر نخواهد كرد.
واگذاري به بخش خصوصي به اين ش��كل است كه در
ابتدا حدود 10تا 20درصد سهام به صورت سهامريزي
عرضهميشودتاكشفقيمتشودوبعدازآنودورهاي
ك��ه قيمتها در بازار به ثبات رس��يد بقيه آن از طريق
بورس واگذار ميشود .اين واگذاري به هيچ فردي انجام
نميشود ،بازار بورس يعني عرضه سهام ريز و همانطور
كهگفتمتهيهگزارشات،مداركواسنادباجديتدنبال
شده است و در چارچوب ضوابط بازار سرمايه ،سازمان
بورس و اوراق بهادار و با مديريت سازمان خصوصي ساز
انجامخواهدشد.

انتظار سرمايهگذاران
براي ثبات در قيمت دالر

حسن قاسمي ،كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با
س��نا ضمن جذاب بودن قيمت سهام به داليل ريزش
قيمتها 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
ميفروشند؛همچنينبسياريازكاالهاييكهدرداخل
فروختهميشودنيزبادالربهفروشميروند.ويتصريح
كرد:ارزندگيكنونيقيمتسهامبادالرحدود ۲۵هزار
تومانسنجيدهميشود،بنابرايناگرقيمتدالركاهش
پيدا كند ،ارزشگذاري در اين خصوص دس��تخوش
تغييراتي خواهد شد ،بنابراين تا رسيدن ثبات نسبي
در قيمت دالر به نظر ميرسد بازارسرمايه نيز با حركت
خاصي رو به رو نباش��د .حسن قاسمي اضافه كرد :اين
انتظاروجودداردكهبامستقرشدندولتجديدامريكا
تعامالتيباكشورماانجامشودوشاهدافتبيشتريدر
قيمتدالرباشيم.بهنظرمناحتمالوقوعچنيناتفاقي
در كوتاهمدت وجود دارد ،هرچند كه در بلندمدت و با
توجهبهكسريبودجهدولت،بهنظرميرسدنرخبرابري
دالر روند صعودي داشته باشد .بنابراين تا تثبيت نرخ
دالربطورنسبينميتوانيمانتظارداشتهباشيمكهباقي
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
ميگردد ،به اين معني كه بايد ببينيم بودجه دولت به
عنوانيكموتورمهممحركاقتصاديدرسطحتقاضا
تاثيرميگذارد؛بنابراينتعيينوضعيتبودجهنيزبراي
حركتبازارعاملمهمياست؛ضمناينكهتصميمات
لحظهاي در نهادهاي ديگر مانند وزارت صمت سبب
ميشود تا اطمينان س��رمايهگذاري در بازارسهام دور
ميكند ،زيرا سرمايهگذار ترجيح ميدهد به بازاري كه
چنيناتفاقاتيدرآنكمتروجوددارد،واردشود.

عرضه محصوالت نفتي
در بورسكاال 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 شركتها و
مجموعههاي 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 مزايدهاي 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  9ماهه
سال جاري پيش بيني ميگردد .رزاقي در پايان افزود:
در صورتي كه شركتهاي توليدي ،مكلف به فروش
كل توليدات خود در بورس كاال ش��وند اقدام بزرگ و
موثري در شفافيت مالي شركتها ،بازرگاني و فروش
آنهاصورتخواهدگرفتكهبهسالمتاقتصاديكشور
كمك شاياني خواهد كرد.

درشهر
انجام تست رايگانكرونا
در ايستگاه مترو
سيد مجتبي تقوي نژاد ،معاون فرهنگي و اجتماعي
شركت بهرهبرداري مترو تهران از انجام تست رايگان
كرونا مسافران در متروي تهران خبر داد .تقوينژاد
در گفتوگ��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 ميكنيم .وي با بيان
اينكه اين طرح به منظور عدم مراجعه س��رپايي به
بيمارستانها و شناسايي و نيز كاهش مبتاليان به
ويروس كرونا انجام ميشود گفت :مسافران مترو در
ايستگاه شوش ميتوانند با حضور در جايگاه انجام
آزمايش و مراجعه به كارشناسان مربوطه به صورت
رايگان مورد آزمايش قرار بگيرند .معاون فرهنگي
ش��ركت بهرهبرداري مترو با بيان اينكه براس��اس
برنامهريزيهاي صورت گرفته اين تست فوري در
ايستگاه مترو ش��وش كه بزرگ بوده و فضاي كافي
آن موجب ازدحام نميشود اخذ خواهد شد افزود:
اين طرح به صورت موقت از ايستگاه متروشوش آغاز
شدهوبعدازبررسيوكسبنتايجامكاندارددرساير
ايستگاهها نيز برپا شود .به گفته وي ،اين برنامه در
راستاي اجراي مسووليت اجتماعي و با هدف توسعه
وارتقايفرهنگسالمتاجتماعيوافزايشسالمت
جسماني مسافران مترو برگزار ميشود .تقوي نژاد
تاكيد كرد :تيمهاي اخذ تست سريع تا ۲۸دي ماه از
ساعت  ۹تا  ۱۳در ايستگاه مترو مستقر هستند تا به
صورت رايگان از مردم تست كرونا بگيرند.

صدور پروانه ساختمان پالسكو
تا پايان هفته
عليمحمد س��عادتي ،ش��هردار منطقه  ۱۲از صدور
پروانه ساختمان جديد پالس��كو تا پايان هفته خبر
داد .سعادتي در گفتوگو با ايس��نا ،در مورد آخرين
وضعيت ساخت ساختمان جديد پالسكو و سرانجام
اخذپروانهساختمانيگفت:ساختمانجديدپالسكو
توانست تمام تاييديه و مجوزهاي الزم از سازمانهاي
ناظر همچون سازمان نظام مهندسي ،آتشنشاني و...
اخذكند.ويبابياناينكهدرساختمانجديدپالسكو
تمهيداتخاصوفوقالعادهايدرزمينه تامينايمني
به كار رفته ،بهگونهاي كه حتي باالتر از استاندارهاي
تعيين شده است ،افزود :همچنين برنامهريزي براي
نظارت بهتر بر روند بهرهبرداري براي حفظ استاندارها
اتخاذ شده است .شهردار منطقه ۱۲در مورد سرانجام
صدور پروانه س��اختماني براي پالسكو گفت :پروانه
ساختمانيپالسكوآمادهصدوراستوبهنظرميرسد
تا پايان اين هفته اين مهم انجام گيرد .وي درباره مبلغ
عوارضكهمحلاختالفشهرداريوبنيادمستضعفان
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 ۲و باغ وثوقالدوله در منطقه۱۴
تحويل داده شده ،تهاتر ميشود.

فوت حداقل  ۹۰راننده تاكسي
براثر كرونا
مديرعامل س��ازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران با
اش��اره به فوت حداقل  ۹۰راننده 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
ميطلبد كه دولت بودجهاي را براي ارايه خدمات ويژه
رفاهيومعيشتيبهتاكسيرانانتهراناختصاصدهد.
محمدروشنيمديرعاملسازمانتاكسيرانيشهرداري
ته��ران» در گفتوگو با ايلنا درب��اره آخرين وضعيت
نوس��ازي ناوگان تاكسيراني شهر تهران گفت :برنامه
سازمان تاكسيراني براي نوسازي ناوگان تاكسيراني
تا پايان سال  ۱۵هزار 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  ۳هزار تاكسي را
نهايي كنيم و ثبت نام و ارايه وام به آنها تعلق گرفته و در
نوبت دريافت خودرو از كارخانه هستند .تفاهمنامهاي
توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك با بانك مهر انجام
ش��ده كه براس��اس آن با ارايه وام  ۷۰ميليون توماني
نوسازي دو هزار تاكسي ديگر از طريق تسهيالت اين
بانكدردستوركارماقرارگرفتهاست .روشنيدرپاسخ
بهاينكهآيا 2هزارتاكسيتاپايانسالنوسازيخواهند
ش��د يا خير گفت :قس��متي كه مربوط به كار ماست
انجام ميشود ،اما بخش دوم واگذاري خودرو از طريق
شركتهاي خودروسازي است كه ممكن است بين دو
تا سه ماه زمان ببرد .روشني با اشاره به آمار فوتيهاي
كرونا در بين رانندگان تاكسي گفت :حداقل  ۹۰نفر از
رانندگان تاكسي براثر كرونا فوت كردهاند و اين افراد در
دلكرونامشغولبهكارهستندوهمدرآمدشانكاهش
يافته و هم بيشتر از بسياري از مشاغل در معرض خطر
ابتالهستندواينمسالهميطلبدكهدولتبودجهايرا
برايارايهخدماتويژهرفاهيومعيشتيبهتاكسيرانان
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  10منطقه شهرداري نصب
باركدهاي يكپارچه پرداخت الكترونيك انجام شده
است .حدود ۸۰درصد تاكسيهاي خطي اين مناطق
كه حدود  ۱۰هزار تاكس��ي را شامل ميشود به باركد
يكپارچه مجهز ش��دهاند و مس��افران ميتوانند با هر
اپليكيشن كرايه را پرداخت كنند.

راهوشهرسازي
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تكيه كميته اضطرار آلودگي هوا بر باد و باران!

گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه در 24ساعت منتهي به ساعت 8صبح
ديروز ،آلودهترين هواي تهران از ابتداي س��ال  ۹۹به
ثبت رسيد ،اما انگار مسووالن كميته اضطرار آلودگي
هواي تهران دل به باد و باران سپردهاند .چه آنكه ديروز
انوشيروان محسني بند پي ،استاندار تهران اعالم كرد
كه ساعت 19و 30دقيقه سه شنبه جلسه اين كميته
برگزار شده و تصميمهاي 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
بينيسازمانهواشناسيبرايروزهايآيندهنيزچنين
شرايطي وجود خواهد داشت .بيترديد 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
پنجشنبهاعالمكرده،نهبرايتهرانكهبرايبخشهاي
غربي كشور مصداق دارد .در اين حال ،آنچه كه براي
مردم اهمي��ت دارد ،اتخاذ تصميمي اساس��ي براي
جلوگي��ري از ايجاد آلودهترين روزه��اي تهران طي
هفتههاي 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  21روز گذشته نداشته
است .اس��تاندار تهران در بخشي ديگر از گفتوگوي
خود با خبرنگاران با تاكيد بر عدم اس��تفاده از مازوت
توسط صنايع در استان تهران افزود :برخي از نيروگاهها
و صنايع با افزايش مصرف گاز و معضل در تأمين گاز،
تنها از گازوئيل استفاده ميكنند كه حدود  ۵۰درصد
از گازوئيل مصرفي نيز يورو  ۴است و مقداري از آن نيز
گازوئيلمعمولي.
وي در خصوص نقش صنايع و نيروگاهها در آلودگي
هوا تأكيدكرد:براساس آناليزيكه انجام شده است۱۳
درصد ذرات معلق مربوط به وسايل نقليه بنزين سوز،
 ۱۰.۳درصد مربوط به موتورس��يكلتها و حدود ۱۷
درصد مربوط به پااليشگاهها ،نيروگاهها و صنايع است.
به گزارش ايسنا ،محسني بندپي در پاسخ به سوالي در
خصوص قطع برق در شهر تهران بدون اطالعرساني
تأكي��د كرد :بي تردي��د حتما بايد اطالعرس��اني در
خصوص قطعي برق انجام و جدول قطعي برق تدوين
شود .ما اين موضوع را مورد تأكيد قرار دادهايم كه بايد
اطالعرس��اني در اين حوزه به مصرف كننده تجاري،
خانگي و ...به صورت جدول خاموشي برق انجام شود
و ميطلبد كه اين موضوع اجرايي شود .دستگاههاي
مختلفمكلفشدهاندكهاينموضوعرارعايتكننداما
متأسفانه روز گذشته اين موضوع رعايت نشد و قطعي
برق بدون اطالعرساني 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��يهاي روز
سه شنبه در شهر تهران گفت :در گذشته آلودگي هوا
راانتخابوازمازوتاستفادهميكردند،امااالنتصميم
گرفتندازمازوتاستفادهنكنندوخاموشياعمالكنند
و بايد ديد نتيجه چه ميشود.
هاش��مي در گفتوگو با ايلنا ،در پاس��خ به اينكه چرا
محدوديته��اي تردد در تهران حداق��ل در روزهاي
تعطيل و نيمهتعطيل ش��هر اعمال نميشود؟ گفت:
چون مدارس و دانشگاهها تعطيل هستند و ادارهها نيز
اجازه دوركاري تا ۵۰درصد را دارند ،لذا دولت در جلسه
اضطرار آلودگي هواي تهران ،به اين نتيجه رسيد كه
بيش از اين ديگر نميتواند تعطيلي اعمال كند.
او ادامه داد :در سالهاي قبل هم كه هوا آلوده ميشد
در همي��ن حد تعطيل ميكردن��د و مدارس تعطيل
ميشد .به نظر اكنون به اين نتيجه رسيدند كه ديگر در
نيروگاهها مازوت نسوزانند و دارند سياست خاموشي
برق را اجرا ميكنند.
هاش��مي در پاسخ به اينكه چرا در روزهاي پنجشنبه
و جمعه ،محدوديت تردد در تهران اعمال نميشود؟

ناجي

سامانه بارشي جديد امروز وارد كشور ميشود

كارشناسسازمانهواشناسيگفت:روزپنجشنبهاز
سمتغربوشمالغربسامانهبارشيجديديوارد
كشور ميشود كه موجب شروع بارش برف و باران در
آذربايجانهاي غربي وشرقي ،كردستان و مناطقي
از كرمانشاه و زنجان خواهد شد.
گودرزي در گفتوگو با ايرنا افزود :روز جمعه بارش
برفوباراندركردستان،آذربايجانغربي،كرمانشاه،
ايالم،لرستان،خوزستانوالبرزمركزيهمراهباوزش
باد پيشبيني ميشود.
وي ادامهداد :در روزهاي شنبه و يكشنبه بارشها در
جنوب غرب ادامه خواهد داشت و روزهاي پنجشنبه
و جمعه وزش باد جنوبي در استانهاي 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،
گفت :اين پيشنهاد مطرح شده است .با توجه به اينكه
يكشنبههفتهآيندهنيزتعطيلاست،اماهنوزموضوعي
بهتصويبنرسيدهوتنهاپيشنهادشدهاست.همينكه
در نيروگاههاي اطراف تهران مازوت استفاده نكنند ،به
نظر ميرسد كم كم اثر خود را ميگذارد.
او در پاسخ به اينكه خاموشيهاي برنامهريزي نشده
مشكالتي را براي مردم ايجاد كرده و اين در حالي است
كه در حقوق شهروندي به اطالعرساني درباره اتفاقاتي
كه در شهر رخ ميدهد ،تاكيد شده است ،گفت :محيط
زيست و دولت اطالعرس��اني ميكنند ،اما تعطيلي
بيشترراهنوزبهصالحندانستند.اكنونبهنظرميرسد
بين آلودگي هوا و خاموشي در حال بررسي هستند؛
در گذشته آلودگي هوا را انتخاب و از مازوت استفاده
ميكردند ،اما االن تصميم گرفتند از مازوت استفاده
نكنند و خاموش��ي اعمال كنند و بايد ديد نتيجه چه
ميشود .هاشمي اضافه كرد :وزارت نيرو برنامهاي را
تنظيمكندتاروابطعموميآنازقبلزمانخاموشيها
در هر منطقه را اطالعرساني كند.
ناسالمترين ماه
به گفته ليال نظري ،سخنگوي شركت كنترل كيفيت
ل جاري بوده
ي ناسالمترين ماه سا 
هواي تهران ،ماه د 
به گونهاي كه از هفتم دي تا  24دي ماه به جز يك روز،
هواي تهران ناسالم بوده و در مجموع از اول دي ،هواي
تهران  ۱۱روز در شرايط ناسالم براي همه شهروندان،
 ۱۰روز در شرايط ناسالم براي گروههاي حساس و تنها

تهران ،قم ،اراك ،اصفهان ،تبريز و مش��هد ميشود.
وي بيانداشت :پنجشنبه در اس��تانهاي واقع در
غرب و ش��مال غرب و جمعه و شنبه در استانهاي
واقع در نواحي مركز س��پس شمال شرق كشور ،از
ميزان آلودگي هوا به علت وزش باد كاسته ميشود.
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.

ته��ران ،در صورتي كه طي درازم��دت همه افراد
تحت تاثير آلودگي هوا قرار بگيرند ،حتي كس��اني
كه سالم هستند نيز دچار بيماريهاي صعبالعالج
خواهند شد.
چوبينههمچنيناظهاركرده است ،دربحث آلودگي
هوا توصيه ما به شهروندان ،تردد كم در سطح شهر
استبهاينعلتكهسطحاكسيژنبدنپايينميآيد
و براي بيماراني كه دچار بيماريهاي قلبي و ريوي
هس��تند منجر به دردهاي مختلف از جمله سردرد
خواهد شد و يا اضطراب ايجاد ميشود و تاثيرگذاري
بر اعصاب و روان افراد بيشتر ميشود و حتي امكان
دارد بر اثر آلودگي هوا بيماريهاي ديگري براي افراد
به وجود بيايد .هر كدام از المانهاي موجود در هواي
آلوده ميتواند يك بخش از بدن را به خطر بيندازد از
اين رو توصيه اين است كه در اين فضا از تردد بيمورد
در شهر خودداري كنيم.

 ۳روز در شرايط سالم قرار داشته است .بر اين اساس،
حدود 21روز است كه هواي تهران بهشدت آلوده شده،
ذراتمعلقريهتهرانيهارانشانهگرفتهونفسهايآنها
را به شماره انداخته است در برخي از روزها مانند روز
سهش��نبه غلظت آاليندهها در برخي از ايستگاههاي
كنت��رل كيفيت هوا فرات��ر از  200و حتي  300رفت
و ش��رايط از وضعيت قرمز و بنفش هم گذشت .چتر
آلودگي همچنان بر سر تهران است و آسمان پايتخت
خاكس��تري و پيشبينيهاي هواشناسي نيز نشان
ميدهد ذرات معلق در روزهاي آينده دس��ت از س��ر
تهران برنميدارد.
تهران از ابتداي سال همزمان با شيوع كرونا فقط 15
روز هواي پاك داش��ته و  182روز هوا قابل قبول90 ،
روز هوا ناسالم براي گروههاي حساس جامعه و 12روز
هوا ناسالم براي همه افراد بوده است.
ايندرحالياستكهدرمدتمشابهسالقبلوضعيت
ه��وا بهتر ب��ود و پايتخ��ت داراي  25روز هواي پاك،
 206روز هواي قابل قبول 63 ،روز هواي ناسالم براي
گروههاي حساس و 5روز هواي ناسالم براي همه افراد
داشته است.

هوا ناشي از منابع متحرك همچون خودروها قلمداد
ميشد ،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
آلودگيمازوتيابهگفتهبرخيگازوييلهايپرگوگرد
است .در هر حال ،بي عملي كميته اضطرار آلودگي هوا
در اتخاذ تصميمهاي قاطع براي خنثي سازي آلودگي
به قدري فزوني گرفته كه موج��ب اعتراض برخي از
مقامهاي 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 گروهها گرفت��ار آمدهاند و آلودگي هوا
را به كمبود گاز نيروگاههاي ب��رق ربط ميدهند 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 ،ميگيرند،
علي كالهي ،از فعاالن بخش خصوصي در صنعت برق
اعالمكردهاستكهمزارعبيتكوين،تنهايكدرصداز
ظرفيت اسمي نيروگاههاي برق را مصرف ميكنند .در
اين ميان ،آروين ،رييس كميته شفافيت شوراي شهر
تهرانروزسهشنبهدرجلسهعلنيشورايشهرتهران،
روي درستترين و دقيقترين عامل انگشت گذاشت و
ازمراكزدولتيخواستتاقبضگازوبرقخودرامنتشر
كنندتامشخصشودكهبزرگترينمصرفكنندهگاز
و برق در كشور كيست و كجاست؟

آلودگي و بيماريهاي صعبالعالج
در اين حال ،منشأ آلودگي هر چه يا هر كجا باشد،
در حال و روز رفاه و س�لامتي 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

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 سالهاي گذش��ته متمايز ميكند .اول اينكه اگر
در سالهاي گذش��ته آلودگي هوا در شرايط وارنگي

ممنوعيت دريافت اقرارنامه هنگام تحويل مسكن مهر

درپيدريافتاقرارنامهمحضريكهبرخيسازندگاناز
متقاضيان مسكن مهر درخصوص رفع نواقص واحدها
دريافت ميكردند ،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 ميكردند .اين
سازندگان تعداد محدودي را شامل ميشدند 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 بخشنامهاي حذف دريافت
اقرارنامه محضري از متقاضيان مسكن مهر شهرهاي
جديدپرند،هشتگردوپرديسراابالغكرد.دربخشنامه
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 هيچوجه
حقدريافتاقرارنامهمحضريتحويلواحد راندارند».
طيروزهاياخير،دريافتبخشيازهزينههايتكميل

واحدهايمسكنمهرمنجربهاعتراضمتقاضيانشده
بود كه مهدي هدايت مديرعامل عمران پرديس آن را
مقابله با دالالن دانست.
اس�لامي ـ وزير راه و شهرس��ازي ـ 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��اختهاي پرديس
اختصاص مييابد كه نفع آن به ساكنان ميرسد .افراد
تحت پوشش نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد و
بهزيستي ،خانواده شهدا ،جانبازان و افراد فاقد تمكن
مالي،اجباريبهخريدعرصهندارندومشمولپرداخت
هزينههاي افزايش واحد نيز نميش��وند .همچنين

افرادي كه فاقد مالكيت هستند و تمايلي به پرداخت
مبلغ۱۶تا ۳۱ميليون تومان هزينه تكميل واحدهاي
مسكن مهر پرديس را ندارند ميتوانند با پذيرش قرمز
شدن فرم «ج» خود از پرداخت اين مبلغ معاف شوند.
بنابراين گزارش ،در سال  ۱۳۹۱عمليات احداث ۸۱
هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرديس واقع در
 ۱۷كيلومتريشرقتهرانآغازشدكهبه ۸۳هزارواحد
افزايش يافت .طبق آخرين آمار تاكنون  ۶۰هزار واحد
تحويل شده و قرار اس��ت در اسفندماه  ۱۳۹۹نيز ۱۰
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 ميشود .شهر
جديد پرديس داراي  ۱۲فاز است كه فاز  ۱۲آن 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  ۹پنج كيلومتر ،فاز  ۱۱شش كيلومتر از
شهر اصلي فاصله دارند .پارك فناوري پرديس در فاز
شش ،ناحيه صنعتي خرمدشت در فاز هفت و فاز ۱۰
اين شهر در منتهياليه شمالي فاز چهار قرار گرفتهاند.
فاز  ۱۲نيز در پنج كيلومتري ش��مال شرقي پرديس
واقع شده است.

ايرانشهر
جريمه در انتظار متخلفان
كرونايي در صنعت حمل و نقل
محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به
جريمهوبرخوردبدوناغماضبامتخلفانكروناييدر
بخشهايمختلفحملونقلگفت:اليههاينظارتي
با استفاده از پروتكلهاي بهداشتي تعريف شده تا هر
فردي از جمله اش��خاص حقيقي و حقوقي مرتكب
تخلفيدرزمينهرعايتنكردنپروتكلهايبهداشتي
مقابله با كرونا شد ،از طريق كارت ملي جريمه شود.
اسالمي در گفتوگو با ايسنا درباره ساختار نظارت در
زمينه رعايت كردن پروتكلهاي بهداشتي مقابله با
كرونا در بخشهاي مختلف حملونقل ،اظهار كرد:
نظارتبهصورتجديومستمريدرهمهبخشهاي
حمل و نقل جادهاي ،ريلي ،دريايي و هوايي وجود دارد
و مسلما با كساني كه در اين حوزهها مرتكب تخلف و
جرايم در زمينه پروتكلهاي كرونايي شوند ،برخورد
خواهد شد .وي افزود :شيوه و نحوه برخوردها و جرايم
متناسبباآننيزدرقالبمصوباتستادمليمقابلهبا
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 ميشود و اين موارد
مصوب و ساز و كارهاي آن مشخص شده است .يعني
اگر هر فردي در هر جايگاهي تخلفي در زمينه رعايت
نكردن پروتكلهاي ابالغ��ي مقابله با كرونا مرتكب
شود از طريق كارت ملياش 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 ميكنيم كه نقطه
شروع آن پايش تصويري و پالك خوان با دوربينها و
حضور نيروي انتظامي در اين صحنه است .وي گفت:
در مراحل بعدي ورود همه افراد در دس��تگاههاي
اجرايي و ادارات بايد با كارت ملي باشد و نهايتا اعالم
خواهدشدكهمردمبايدبرايحضوردرهمهمكانها
و معابر شلوغ مانندپاساژهاو مجتمعهاباكارت ملي
حضور داش��ته باشند كه نظارتها از همين طريق
اعمال و اجرا ميشود .به عبارت ديگر اين پروتكلها
اليه به اليه در حال پيشرفت و حركت است تا بتوان
نظارت و كنترل را روز به روز افزايش داد.

تاخير  ۴۰۵دقيقهاي قطار
«تهران -كرمان»
مديركل راهآهن كرمان گفت ۱۰۰:درصد هزينه بليت
قطار تهران  -كرمان كه با تأخير وارد كرمان شد عودت
داده ميشود .به گزارش خبرگزاري مهر ،قطار تهران به
كرمان به دليل برودت هوا و خرابي لكوموتيو در منطقه
اصفهان و يزد با تأخير ۴۰۵دقيقهاي همراه بود .مجيد
ارجوني در خصوص تأخير اين قطار گفت :هزينه بليت
مسافران اين قطار كه با تأخير به كرمان رسيدند ۱۰۰
درصدعودتداده ميشودومسافران ميتواننداز امروز
به مدت يك ماه با مراجعه به آژانسهاي مس��افرتي
سراسر كشور نسبت به دريافت هزينه بليت خود اقدام
كنند.ويافزود:اينتأخيردرناحيهاصفهانويزداتفاق
افتادوهيچگونهتأخيريدرناحيهكرماننداشتهاست
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
مديركلدفترنظارتبرشركتهاوموسساتهوانوردي
سازمانهواپيماييبابياناينكه سازماندربارهكروناي
انگليسي به همه شركتهاي هواپيمايي دنيا اطالعيه
هوانوردي داده اس��ت ،گفت :اگر فردي از طريق پرواز
ارتباطي با ارايه مدارك گمراهكننده به ايران وارد شود،
باشركتهواپيماييقطعاطبقمقرراتبرخوردخواهد
شد.حسنخوشخودرگفتوگوبافارسدربارهآخرين
وضعيتتعليقپروازهابهكشورانگلستان،اظهارداشت:
تمديدتعليقپروازهابهانگلستانكماكانتاپايانديماه
ادامهدارد.مديركلدفترنظارتبرفرودگاهها،شركتها
و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري در
پاسخبهاينسوالكهآيامدتمذكورتمديدخواهدشد
ياخير؟بيانكرد:تمديدتعليقپروازازمقصدانگلستان
منوط به نظر ستاد ملي مقابله با كرونا است كه از طريق
وزارت بهداش��ت و درمان به ما اعالم ميشود؛ چنانچه
تصميم به تمديد اين زمان تعليق باش��د ،حتما اعالم
خواهيمكرد.ويدرخصوصاقداماتسازمانهواپيمايي
كش��وري در جلوگيري از شيوع ويروس جهش يافته
كرونا از كشور انگلستان اظهار داشت :بر اساس مصوبه
ستادمليمبارزهباكرونا،سازمانهواپيماييكشوريدر
قدماولبهتعليقپروازهادرمسيرمستقيمازانگلستان
به ايران اقدام كرد .خوش��خو ادامه داد :در گام بعدي در
تاريخ دوم دي ماه به همه شركتهاي هواپيمايي دنيا
طبق اطالعيه هوان��وردي NOTAMتعليق پروازها
از مبدا انگلس��تان را صادر و پذيرش مس��افر از كشور
مذكور به اي��ران را ممنوع كرد .مديركل دفتر نظارت
بر فرودگاهها ،ش��ركتها و موسس��ات هوانوردي
سازمانهواپيماييكشوريباتأكيدبراينكهاقدامات
بهداشتي توس��ط بهداش��ت مرزي در فرودگاهها
مطابقباپروتكلهايابالغيوزارتبهداشتصورت
ميگيرد،افزود:چنانچهشركتهايهواپيماييازاين
بخشنامهتخلفكردهيافرديازطريقپروازارتباطي
( )CONNECTIONبا ارايه مدارك گمراهكننده
بهايرانواردشود،باشركتهواپيماييقطعابراساس
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
بهدرخواستوزيربهداشتودرمانازاولديماه99
همهپروازهايبينايرانوانگلستانراتعليقكرد.

دنيايفناوري
الزاماپليكيشنهايغربيبهذخيره
محلياطالعاتكاربراندرتركيه

مقامات تركيهاي اپليكيشنهاي مختلف امريكايي
و اروپايي را به ذخيره سازي اطالعات كاربران داخل
اين كشور روي سرورهاي محلي موظف كردهاند .به
گزارش مهر به نقل از روزنامه صباح ،تركيه به تازگي
پلتفرم به اشتراك گذاري ويدئوي فرانسوي ديلي
موشن را موظف به تأسيس دفتر نمايندگي محلي
در اين كش��ور و ذخيره س��ازي دادههاي شخصي
كاربران تركيه بر روي س��رورهاي نصب ش��ده در
خاك تركيه كرده و اين ش��ركت تصميم يادشده
را اجرا كرده اس��ت .پيش از اين تركيه از يوتيوب،
ي تاك و اپليكيشن روسي (VKontakte (VK
ت
نيز درخواستهاي مشابهي را مطرح كرده بود .به
گفته عمر فاتح س��ايان ،معاون وزير حمل و نقل و
زيرساختهاي تركيه ،ديلي موشن كه ميليونها
دسترس��ي از داخل اين كش��ور دارد نمايندهاي را
در اين كش��ور منصوب كرده و انتظار ميرود ساير
شبكههاي اجتماعينيز دست به اقدام مشابه بزنند.
دولت تركيه در اول اكتبر سال ۲۰۲۰قوانين تازهاي
را در اين كش��ور به تصويب رساند كه بر مبناي آن
تمامي شبكههاي اجتماعي با بيش از يك ميليون
كاربردرتركيهبايدنمايندهايدراينكشورمنصوب
و دادهه��اي كاربران تركيه را در داخل اين كش��ور
نگهداري كنند .دولت تركيه در دس��امبر گذشته
فيسبوك ،اينستاگرام ،تيك تاك ،توئيتر و يوتيوب
را به علت نقض اي��ن قوانين  ۳۰ميليون لير تركيه
برابر با  ۳.۸۳ميليون دالر جريم��ه كرد .هر يك از
اين شركتها در نوامبر گذشته هم به همين علت
 ۱۰ميليون لير تركيه جريمه ش��ده بودند .كاهش
 ۹۰درصدي پهناي باند جريمه ديگري اس��ت كه
براي شركتهاي متخلف در نظر گرفته ميشود.

كانال ترامپ در يوتيوب
تعليق شد

يوتيوب با اين ادعا كه ممكن است در آستانه مراسم
تحليف بايدن ،مردم با ديدن پيامهاي ترامپ دست
به اعمال خش��ونت آميز بزنند ،دسترس��ي او را به
مدت يك هفته به حال تعلي��ق درآورد.به گزارش
خبرگزاري مهر به نقل از آكسيوس ،پس از مسدود
شدن حساب كاربري دونالد ترامپ رييسجمهور
فعلي امريكا در توئيتر ،فيس بوك و اينستاگرام ،اين
بار نوبت يوتيوب اس��ت كه از بيم وقوع ناآرامي در
آستانه برگزاري مراسم ۲۰ژانويه ،كانال او را به مدت
يك هفته به ح��ال تعليق درآورد .يوتيوب با حذف
جديدترين ويدئوي ترامپ ،در بيانيهاي اعالم كرد
كه كانال ترامپ به دليل انتشار محتويات نامناسب،
پيام اخطار دريافت كرده و به همين دليل ،تا  ۷روز
از بارگذاري ويدئوهاي جديد يا پخش مس��تقيم
رويدادها محروم خواه��د ماند .همچنين يوتيوب
بخش اش��تراك نظر كانال ترامپ را از بيم تحريك
به خشونت به حال تعليق درآورد .قرار است مراسم
تحليف جو بايدن رييسجمهور منتخب امريكا ،در
روز ۲۰ژانويه (اول بهمن) برگزار شود .ترامپ پيشتر
در واكنش به مسدود شدن حساب شخصياش در
توئيتر ،گفته بود كه به دنبال ايجاد پلتفرم (شبكه
اجتماعي) خودش است.

شمار كاربران تلگرام
از مرز  ۵۰۰ميليون نفر عبوركرد

ش��مار كاربران پيامرس��ان تلگرام در پي انتقاد از
تغييرات جدي��د حريم خصوص��ي در واتساپ،
بيش از  ۲۵ميليون نفر افزايش يافت و از مرز ۵۰۰
ميليون نفر عبور كرد .به گزارش ايس��نا ،تلگرام با
رش��د كاربران جديد ،خبر عبور شمار كاربرانش
از مرز نيم ميليارد نفر را اع�لام كرد .تغييرات در
ش��رايط و خدمات واتساپ كه از هش��تم فوريه
اجرايي ميش��ود به اين اپليكيشن اجازه ميدهد
اطالع��ات كاربران را با ش��ركت في��س بوك به
اشتراك بگذارد .كاربران بايد با شرايط جديد كه
به آنها اجازه ميدهد هدف تبليغات هدفمند قرار
گيرند موافقت كنند در غير اين صورت دسترسي
به اكانتهايشان در واتساپ را از دست ميدهند.
اين پيامرس��ان محبوب در روزه��اي اخير هدف
انتقادات گسترده قرار گرفته و مجبور شده توضيح
دهد كه تغييرات مذكور شامل پيامهاي خصوصي
كاربران با دوستان و خانواده شان نميشود .ويل
كت كارت ،مديرعامل واتساپ در توييتر اعالم كرد
بايد روشن كنيم كه اين آپديت ارتباط تجاري را
توصيف ميكند و شيوه اشتراكگذاري اطالعات
با فيسبوك را تغيي��ر نميدهد .اين آپديت روي
نحوه ارتباط خصوصي مردم با يكديگر در هر جاي
جهان كه باشند ،تاثير نميگذارد .تالش فيسبوك
براي بهرهبرداري از واتساپ با افت رشد درآمد اين
شركت شبكه اجتماعي جديتر شده است .طبق
اعالم اين شركت ،پيامرس��ان بيش از  ۵۰درصد
در بس��ياري از كشورهايي كه از ش��يوع ويروس
كرونا بهشدت آس��يب ديدهاند رشد داشته است
اما اين رش��د به درآمد تبليغاتي بيش��تري منجر
نش��ده اس��ت زيرا واتساپ در ميان پلتفرمهايي
بوكاري تجاري
نبوده كه فيسبوك در آنها كس 
قوي داشته است .تلگرام كه در سال  ۲۰۱۳توسط
پاول دوروف تاسيس شد ،در دوبي مستقر است و
يك اپليكيشن پيامرسان چند رسانهاي است كه
با واتساپ در رقابت اس��ت .نماينده اين شركت
هنوز درباره افزايش شمار كاربران تلگرام اظهارنظر
نكرده است .بر اس��اس گزارش بيزنس اينسايدر،
اپليكيشن پيامرسان سيگنال هم در پي انتقادات
گسترده از تغييرات واتساپ ،شاهد رشد ۴۲۰۰
درصدي كاربرانش بوده است و طبق آمار سنسور
تاور ،از شش��م تا دهم ژانويه ،اين اپليكيشن ۷.۵
ميليون بار دانلود شده است.
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اخبار ويژه

دانش و فن

ی این روزها
سایه استخراج بیتکوین بر سر آلودگی هوا و خاموش 

از مردم اصرار ،از مسووالن انکار

این روزها بسیاری از شهرهای ایران دچار خاموشیهای
طوالنیمدت چندساعته شدند و مساله آموزش آنالین با
چالشهایزیادیمواجهشدهاست.ازآنسوشرکتتوانیر
در این رابطه اعالم کرده که هیچیک از این خاموش��یها
برنامهریزیشده نیست و تنها با ۱۰درصد 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 بالکچین ایران از تبلیغات در مورد
نقشاستخراجرمزارزدرکمبودانرژیوآلودگیهواانتقاد
کرده است و با مقایسه آمار مصرف انرژی در کشور طی
سالهای گذشته ،نشان میدهد که رشد مصرف انرژی
در سال جاری نس��بت به روند سالهای گذشته جهش
معنادارینشاننمیدهدوهمچنینرئیساتاقبازرگانی
ایران و چین میگوید ،مخالفان افزایش روابط تجاری دو
کشور از هر اتفاق و چالشی استفاده میکنند تا مشکالت
ایران را به بر گردن چینیها بیندازند.
اس��تخراج رمز ارز ،کسبوکاری نوپاست .همه ابعاد این
بوکار هنوز کامال شناختهشده نیس��ت .در ایران
کس�� 
با توجه به س��وق پیدا کردن عالقهمندان به این سمت،
وزارتخانههای صمت ،نیرو و ارتباطات از س��ال گذشته،
پس از تصویب قوانی��ن مربوطه ،موان��ع را از پیش پای
س��رمایهگذاران برداش��تند و راه حضور آنها را تسهیل
کردند .اما این روزها به دلیل خاموشیهایی که در کشور
صورت گرفته ،این شائبه ایجاد شده که در کشور و آن هم
در زمان صعود قیمت بیتکوین ،اس��تخراج این رمزارز
صورت میگیرد 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  ۱۳مرداد
سال ۱۳۹۸استخراج بیتکوین 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
آزاداست.تأمینبرقمراکزاستخراجرمزارزهاباتعرفهبرق
صادراتی (بدون یارانه) انجام میشود 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
توسطکمیسیونبالکچیننصرکشورردشدهوگفتهشده
که میزان مصرف برق ماینینگ در کشور نهایتا  ۱درصد
میزان مصرف برق کشور در روز است و نباید تاثیری روی
خاموشیهایبیشازحدبگذارد.اینکمیسیونباوردارد
دولت آدرس غلطی به مردم میدهد و دولت سوءمدیریت
خود در این زمینه را به گردن مردم میاندازد .تابس��تان
سال ۹۷نیز موجی علیه ماینینگ در کشور راه افتاده بود
و قطعی برق به این فعالیت نسبت داده شده بود .به نظر
میرسد با توجه به پیشرفت تکنولوژی و آمدن موضوعی
بهاسمارزمجازی،طبیعتااستفادهازمنابعبرقهمبیشتر
خواهدشد ،مثل زمانی که رایانهها گسترش پیدا کردند
و برق بیشتری در دنیا استفاده شد ،حاال با وجود ارزهای
مجازی هم این روند ،س��یر طبیعی خود را طی میکند.
همچنین چندی پیش عیسی کالنتری ،رییس حفاظت
از محیط زیست کشور میزان مصرف مردم از انرژی برق
و گاز را دلیل خاموشیها 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
استفادهنکنیمچونموجبآلودگیهوامیشود.درحالی
که برخی از کارشناسان بر این باورند طی سالهای اخیر
در زمینه انرژیهای پاک سرمایهگذاری بسیار کمی در
کشورصورتگرفتهاستودولتهادراینزمینهکمکاری
زیادی داش��تهاند و نتيجه این موضوع به کمبود برق در
سالهای اخیر انجامیده است.

تبلیغات علیه صنعت استخراج رمزارز
با صعود بیتکوین
در پاس��خ به این انتق��ادات ،محمدرضا ش��رفی ،رئیس
کارگروه اس��تخراج انجمن بالکچین ایران ،با اشاره به
اختصاص  ۳۱۰مگاوات انرژی به صنعت رمزارز کش��ور
و دریافت تعرفهای چندی��ن برابر برق صنعتی از فعاالن
استخراج ،تاکید کردهاس��ت که نباید صنعت استخراج
رمزارز را «عالوه ب��ر درآمدزایی ب��رای صنعت برق» به
«بالگردانسوءمدیریت»دراینحوزهتبدیلکرد.صنعت
اس��تخراج رمزارز به عنوان صنعتی نوپا در کشور مسیر
دشواری را پیش رو دارد .برآورد دقیق سهم ایران از توان
پردازشیزنجیرهجهانیبالکچینبیتکوینامکانپذیر
نیستولیبرآوردموسساتمعتبربینالمللیحاکیاست
که حدود  ۳الی  ۴درصد از توان پردازشی در کشور ایران
متمرکزباشد.رشدمصرفبرقدرکشوربهدلیلواگذاری
انشعاباتجدیدوافزایشجمعیتوتوسعهشبکهمصرف،
امری غیرقابل اجتناب بوده و طی س��الیان گذش��ته از
الگویی مشخص پیروی کرده؛ به نحوی که در مطالعات و
پیشبینیهایوزارتنیرولحاظشده،بنابرایناینمیزان
افزایش ،قابل پیشبینی است .رئیس کارگروه استخراج
انجمنبالکچینبابیاناینکهبررسیمیزانمصرفبرق
در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸و در بازه زمانی  ۴۹روزه از
ابتدای آذر ماه تا ۱۹دی ماه بیانگر افزایشی معادل۲۵۲۳
مگاوات اس��ت ،افزود :این یعنی در مقایس��ه با افزایش
مصرف در بازه زمانی مش��ابه در سال  ۹۸نسبت به سال
 ۲۲۱۷( ۹۷مگاوات) رشدی معادل ۳۰۶مگاوات را نشان
می دهد که کام�لا منطبق بر مطالع��ات و پیش بینی
وزارت نیرو جهت تامین نیاز کشور و پایداری شبکه توزیع
برق است .اما اخیرا بیتوجه به این حقیقت ،مطالبی در
خصوص تاثیر صنعت استخراج رمزارز بر مصرف انرژی
کشور منتشر میشود .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 میکش��د؛ حال آنکه برق
تخصیصی به این صنعت ،رکورددار تعرفه در میان تمام
مصارف کش��ور اس��ت .این نرخ  ۸برابر تعرفه صنعتی و
به نحوی است که عالوه بر پوش��ش هزینههای تولید و
انتقال ،سود قابل مالحظهای را نیز به صنعت برق کشور
میرساند.ویادامهداد:بررسیمیزانافزایشمصرفبرق

در سال جاری نسبت به سال گذشته نشان میدهد که
افزایش مصرف متناسب و متوازن با سالهای قبل بوده
و افزایشی معادل  ۳۰۰مگاوات نسبت به روند متداول را
نمایش میدهد .این در حالی است که بنا به اعالم وزارت
نیرو ۳۱۰مگاوات انشعاب برق به صنعت استخراج رمزارز
(فارغ از چگونگی تخصیص این ظرفیت به متقاضیان و
اختصاص بیش از  ۵۰درصد آن به یک واحد اس��تخراج
دوملیتی) داده ش��ده و با لحاظ این نکته میتوان اذعان
داشت مطالب و آمارهای جهتدار منتشره در نشریات و
جامعهبهدورازواقعیتبودهواینصنعتبهدلیلنوپاییو
کمبوداطالعاتعمومجامعهدرموردآنبابیمهریوانواع
هجمهها روبروست .شرفی اظهار کرد :همزمان با افزایش
قیمتبیتکوین،بانگاهیبهجدولپیشبینیوزارتنیرو
درموردروندرشدمصرفبرقکشورچنینبهنظرمیرسد
کهاینصنعتعالوهبردرآمدزاییبرایصنعتبرق،نقش
بالگردانی س��وءمدیریت را نیز بر عهده دارد .محاسبات
مصرف برق و پیشبینی و چشمانداز افزایش مصرف در
سایت توانیر ،گویای همین مطالب است.
آیاچینیهاباعثخاموشیبرقایران هستند
همچنینمجیدرضاحریری،رئیساتاقبازرگانیایرانو
چین میگوید ،مخالفان افزایش روابط تجاری دو کشور
از هر اتفاق و چالشی استفاده میکنند تا مشکالت ایران
توگو
را به ب��ر گردن چینیها بیندازندو حریری در گف 
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 میتوان 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 میروند،
با تاکید بر این اصل مهم که قیمت ارائه برق با نرخهای
جهانی س��ازگار بوده و سودی قابل قبول نصیب کشور
کند .رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و چین ،با بیان اینکه
اصلیترین علت بر هم ریختن ش��رایط در تامین برق و
قطعیآنعدمشفافیتاست،گفت:متاسفانهمابهشکل
دقیقاطالعرسانینکردهایمکهمیزانظرفیتتولیدبرق
چگونه است ،سوخت نیروگاهها چگونه تامین میشود،
در صورت صادرات چه میزان از برق به شکل مستقیم

صادر میشود و در صورت س��رمایهگذاری خارجیها
در حوزه بیتکوین 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 میگیرد 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 بیتکوین چینی باعث خاموشیهای 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 سالهای گذشته نیز مطرح شده بود ،بحث جذب
و ورود سرمایهگذاران در حوزه بیتکوین به ایران اعالم
شدواحتماالپیگیریشدهاست .بهگفتهوی،چیزیکه
امروز قطعی به نظر میرسد این است که بحث استخراج
بیتکویندرایرانامروزازسویشرکتهاوافرادمختلف
درحالاجراستواینکهصرفایکشرکتچینیرامحور
این موضوع در نظر بگیریم قطعا از واقعیت بسیار به دور
است .شرکتهای خارجی برای ورود به ایران مجوزهای
الزم را از دول��ت میگیرند و با توجه به معامله خارجی،
قطعا نرخ انرژی آنها با قیمتهای بین المللی محاسبه
میش��ود و با ش��فاف کردن اطالعات و ارائه جزییات از
سویمسئوالنکهچهتعداداستخراجکنندهبیتکوین
و از س��وی چه افراد یا شرکتهایی در ایران فعال است،
قطعا س��واالت و ابهامهای 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 استخراجهایی
که تا کنون انجام شده ،برآوردها میگوید که حدود ۶۰
درصدمربوطبهشرکتهایچینیبودهودولتچیندر
حوزه یوان دیجیتال نیز فعالیتهای جدی داشته است
که نشان دهنده قدرت گرفتن این کشور در عرصههای
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 دغدغهها برطرف خواهد ش��د و اجازه جوسازی نیز
داده نمیشود.

چالش قوانين بينالملل براي حكمراني امريكايي در فضاي مجازي

ي��ك پژوهش��گر فضاي مجازي با اش��اره ب��ه قدرت
شبكههاي اجتماعي به ويژه در انتخابات اخير امريكا
گفت :پلتفرمها چه در امريكا و چه در سطح بينالمللي
با چالش قوانين مش��خص مواجه هستند .به گزارش
مهر ،شبكههاي اجتماعي امريكايي به حدي قدرت
فضايمجازيرادراختيارگرفتهاندكهاكنونبهراحتي
ميتوانندسياستمداراندنيارابهچالشبكشندوتواني
براي مقابله با آنها وجود نداشته باشد؛ اين شبكهها با
دراختيارگرفتنحاكميتسايبريدرانتخاباتامريكا
نيز قدرت خود را روي رييسجمهور اين كشور اعمال
كردند .آنها حس��اب كاربري دونالد ترامپ را مسدود
ك��رده و وي و هواداران��ش را از اي��ن پلتفرمها اخراج
كردهاند؛ با اين اتفاق شكي نيست كه آنها قدرت خود را
روز به روز در تغيير مناسبات سياسي جهان ،بيشتر به
رخ بكشند .از همين رو ضرورت تدوين قوانين مربوط
به حاكميت سايبري و ايجاد راهكارهايي براي مقابله
و بازدارندگي قدرت پلتفرمهاي امريكايي و تبعات آن
در برهههاي زماني مختلف بر فضاي مجازي كش��ور
حقيقتي انكارناپذير است .اگرچه رويكرد شبكههاي
اجتماعي در برخورد با ترامپ به گفته آنها به اقدامات
وي در تش��ويق به اغتش��اش و انتش��ار اخبار جعلي
باز ميگردد اما عملكرد دوگانه اين شبكهها در تقويت
پستهاي مربوط به اغتشاشگران در ايران ،طي چند
س��ال اخير نيز جاي تفكر دارد .رفتارهاي مغرضانه و
مطابق با منافع ش��خصي از سوي اين پلتفرمها عليه
اي��ران در بازههاي زماني مختلف از جمله ش��هادت
سردار سليماني و شهادت شهيد فخريزاده به وضوح
ديده ميشود.

قدرتشبكههاي اجتماعي امريكا و بيعمليما
ميثمعليزاده،پژوهشگرپسادكتريدانشگاههارواردامريكا
در گفتوگو با مهر ،در تحليل خود از عملكرد شبكههاي
اجتماعي در اخراج ترامپ و قدرتنمايي آنها براي س��اير
كشورهاگفت:ازآنجاييكهترامپبهواسطهانتشارمحتوا
در شبكههاي اجتماعي مانند توئيتر و فيسبوك ،مردم
را دعوت به اغتش��اش كرده ب��ود و به نوعي امنيت امريكا
را به خطر انداخت ،اين ش��بكهها وي را ب��ه نوعي اخراج
كردند .البته اين پلتفرمها با توجه به اينكه رفتن ترامپ از
رياستجمهوري امريكا قطعي و مسجل شده بود ،روغن
ريختهرانذرامامزادهكردهاند.ويادامهداد:چراكهتاپيش
ازمشخصشدننتايجانتخاباتامريكا،فيسبوكدرزمين
ترامپ بازي ميكرد و به همين دليل انتقادات بسياري به
عملكرداينشبكهواردبودتاجاييكهبخشيازكارمندان
آن به دليل اتخاذ اين سياس��تها ،استعفا دادند؛ اما بعد از
انتخاباتوباقطعيشدنپيروزيبايدن،موضعاينشبكه
اجتماعي در برابر ترامپ تغيير يافت .البته توئيتر پيش از
انتخاباتنيزسياستهايضدترامپرابهكارگرفتهبودوبه
بهانهانتشاراطالعاتفيك،بهتوئيتهايترامپبرچسب
زده بود .عليزاده با اشاره به قدرت شبكههاي اجتماعي در
سياس��تگذاري فضاي مجازي دنيا ،گفت :بحث انتشار
محتوا و قدرت پلتفرمهاي اجتماعي ريش��هاي چندين
ساله در امريكا دارد اما فضاي انتخابات در اين كشور باعث
حساسيت عمومي در اين باره شده است .وي گفت :اينكه
چه قوانيني براي مديريت محتوا در رسانههاي اجتماعي
متصور است ،يا اينكه مسووليت نشر محتوا با چه كساني
است و نيز ضمانت اجرايي در انتشار محتوا چگونه است،
ازجملهچالشهايياستكهدراينرابطهمطرحميشود.

حتي دو مجلس امريكا به تازگي موضوع اصالح ماده۲۳۰
خدمات مبتني بر اينترنت را كه در سال ۱۹۹۶به تصويب
رسيده و مسووليتي را بر گردن صاحب پلتفرم نمياندازد،
دردستوركاردارندوتاكنون ۱۵طرحمختلفبراياصالح
اينمادهمطرحكردهاند.اينپژوهشگرپسادكتريدانشگاه
هاروارد در خصوص سياست دوگانه شبكههاي اجتماعي
خارجي از جمله توئيتر و فيسبوك در مواجهه با اقدامات
ترامپ در ايجاد اغتشاش در امريكا و برخالف آن ،تقويت
پس��تهاي اغتشاش��گران در ايران طي چند سال اخير،
گفت:درموردرفتارپلتفرمهاباكشورمايكيازموضوعاتي
كه بايد به آن توجه شود اين است كه ما هيچ گونه اقدامي
برايمديريتمحتواوحاكميتبرپلتفرمهاانجامندادهايم.
فيلترينگ محتوا از نوع آلماني
وي توضيح داد :براي مثال كشور آلمان در بحث محتواي
تفكرنازي،خيليحساساستوخودشبااستفادهازهوش
مصنوعيوتحليلدادههايشبكههاياجتماعي،تكنولوژي
را به كار گرفته كه در س��طح قابل قبولي اين نوع محتوا را
شناساييميكند.ازسويديگرهمزماننيزباشبكههايي
مانند توئيتر و فيسبوك وارد مذاكره شده و حساسيت به
اين موضوع را گوش��زد كرده تا اين شبكهها ،طبق قوانين
داخلي اين كشور فعاليت كنند .ساير كشورها هم اينگونه
مديريتها را به كار ميگيرند .اين پژوهشگر گفت :حتي
كشور هند نيز از فيسبوك خواست كه مطالبي كه عليه
سياستهايداخليوخارجياينكشورمنتشرميشودرا
ازاينشبكهاجتماعيحذفكند.البتهفيسبوكاينشرط
راقبولنكردوآنرامطابققوانينآزاديبيانامريكاعنوان
كرد.بااينوجودامامااقداميدراينرابطهانجامندادهايم.

از ه�وش مصنوع�ي شناس�ايي محت�واي
غيراخالقيوخشونتآميزاستفادهنميكنيم
عليزاده افزود :ما از تكنولوژي كه به صورت اتوماتيك
و بر اساس هوش مصنوعي بتواند اخبار جعلي ،گفتار
نفرتآميز و خش��ونتآميز و محتواي غيراخالقي و
مرتبطباتروريسمرادرشبكههاياجتماعيوپلتفرمها
شناسايي كند ،استفاده نميكنيم .وي گفت :اگرچه
رفتار دوگانه پلتفرمهاي امريكايي با كشور ما آشكار
اس��ت اما اين مساله فقط مختص به كشور ما نيست.
البته با توجه به ريشه سياس��ي كشور ما و اختالفات
با امريكا و غرب ،نمود بيش��تري دارد .اين پژوهشگر
پسادكتري دانشگاه هاروارد امريكا خاطرنشان كرد:
واضح اين اس��ت كه قوانين مرتبط با پلتفرمها چه در
امريكا و چه در س��طح بينالمللي ،قوانين مشخصي
نيست و اين اجازه را به پلتفرمها ميدهد كه بر مبناي
منافع شخصي خودشان تصميمگيري كنند .اما به هر
حال ما نيز در برخي موارد ميتوانيم اقداماتي صورت
دهيم اما تاكنون كاري نكردهايم.
نگرانيآلمان از پلتفرمهاي امريكايي
ويگفت:حاكميتاينترنتوحكمرانيداده،مسالهمهمي
استكهامريكادرآنقدرتزياديپيداكردهودليلآننيز
اين است كه پلتفرمهاي اجتماعي امريكايي هستند .اين
مس��اله تا حدي نگران كننده است كه حتي وزير خارجه
آلماننيزبهتازگيدريادداشتيبهاينموضوعاشارهوتاكيد
كرده كه اگر اروپ��ا ميخواهد به عنوان يكي از قطبهاي
سياسي جهان به فعاليتش ادامه دهد ،بايد در اين زمينه
ورودجديداشتهباشدوتصميماتاساسيبگيرد.

فاز  8همراهاول درگلستان
اجرايي ميشود

مديرارتباطاتسيارمخابراتمنطقهگلستانازاجراي
فاز ۸توس��عه همراه اول در اين استان خبر داد و گفت:
همراهاولدرسطحكشوروبهتبعآندراستانگلستان
پروژهبسياربزرگيراتحتعنوان«فازهشت»دردستور
كاردارد .عليعربدرگفتوگوبافارسدرگرگاناظهار
كرد :همراه اول در س��طح كشور پروژه بسيار بزرگي را
تحت عنوان «فاز هشت» در دستور كار دارد .مخابرات
استانگلستاننيزخوشبختانهدرگيراينپروژههست.
وي در خص��وص وضعي��ت اينترنت تصري��ح كرد :با
تالشهايشبانهروزيپرسنلمخابراتاستانگلستان
اجراي اين پروژه با س��رعت خوبي در حال اجراس��ت.
فعاليت 240سايتارتقايتكنولوژيدرگلستان:مدير
ارتباطاتسيارمخابراتمنطقهگلستانابرازكرد:قريب
به ۱۶۰سايتجديددرقالبيكپروژهدرحالراهاندازي
است كه خوش��بختانه تاكنون پيشرفت خوبي در اين
زمينه داش��تيم عالوه بر آن بالغ بر ۲۴۰سايت ارتقاي
تكنولوژي داريم و سايتهايي كه « »2Gهستند را به
«»3Gتبديلكرديموسايتهاييكه«»3Gهستند
به«»4Gتبديلميشوندتامردمازاينترنتپرسرعت
بهرهمند ش��وند .اين پروژه در راستاي افزايش كيفيت
شبكه و افزايش پوشش شبكه همراه اول و نهايتا ارايه
خدماتبهتربهمشتركيناينترنتاستانگلستاناست.
وياظهاركرد:تقريبادرتماميشهرستانهايگلستان
تعدادي س��ايت جديد و ارتقاي تكنول��وژي را داريم و
خوشبختانهاينپروژهيكپروژهبسيارمهموخوبياست
و اتمام اين پروژه اتفاقات بسيار خوبي در شبكه خواهد
افتاد و پوشش همراه اول بس��يار افزايش پيدا خواهد
كرد و كيفيت اينترنت در تمام نقاط قوت پيدا ميكند.
بزرگترينمشكل،ممانعتمردمياست:مديرارتباطات
سيارمخابراتمنطقهگلستان،طرحتملكراگاماساسي
دراجرايپروژههادانستوافزود:درحالحاضردرتمام
شهرهاياستانگلستانمشتركينهمراهاولميتوانند
از اينترنت پرسرعت اس��تفاده كنند در برخي از نقاط
مشكالتي داريم كه در شهرستان گرگان قريب به 12
الي13نقطهسايتجديدداريموالبتهمقداريمشكالت
در برخي پروژهها داريم در بخش تمليك نيز متاسفانه
مشكل داريم .اين پروژه را از ابتداي سال جاري آغاز
كرديم و قرار است كه تا پايان سال اين پروژه به اتمام
برسدوتمامسايتهابهبهرهبرداريبرسد.با توجهبه
شرايط كرونا كه در استان حاكم است در اجراي اين
پروژه بس��يار وقفه ايجاد كرد و مهمترين مشكل ما
موضوعممانعتهايمردمياست.

ويژه برنامههايهمراهاول
درايام فاطميه

هياتهاي مذهب��ي ،ميتوانند برنامهه��اي خود به
مناسبت سالروز ش��هادت حضرت فاطمه زهرا(س)
را با اينترنت رايگان هم��راه اول پخش زنده كنند .به
گزارشادارهكلارتباطاتشركتارتباطاتسيارايران،
ه مزمان با نزديك ش��دن به سالروز شهادت حضرت
فاطمه زهرا(س) ،همراه اول و روبيكا خدمات ويژهاي
را به منظور ترويج شعائر مذهبي و خدمترساني به
عزاداران فاطمي ارايه ميكنند .در قالب اين پويش كه
با مشاركت پايگاه اطالعرساني عقيق برگزار ميشود،
تمام هياتها ميتوانند از امكان پخش زنده مراس��م
خود در پيامرسان روبيكا بهرهمند شوند .پيش از اين،
پخش زنده برنامه هياتها در ماه محرم با اس��تقبال
چشمگير عزاداران حسيني روبرو شده بود .با توجه به
محدوديتهايكروناييوضرورتارايهخدماتآنالين
به محافل مذهبي ،همراه اول به تمامي هياتهايي كه
دراينپويشمشاركتكنند ۲۰،گيگاينترنترايگان
اهدا خواهد كرد .هياتها براي ثبت نام و ارايه مدارك
ميتوانند به س��امانه  panel.aghigh.irمراجعه
كنند.راهاندازي هيات سيار «عقيق فاطمي» از ديگر
برنامههاي اين پويش اس��ت كه در آس��تانه شهادت
حضرتزهرا(س)بهحركتدرميآيدتاعموممردمدر
نقاط مختلف شهر تهران بتوانند از اين فرصت معنوي
بهرهمند شوند .همچنين ويژه برنامه «بابالقبله» كه
در مناس��بتهاي مذهبي از پيامرسان روبيكا پخش
ميش��ود ،در ايام فاطميه از كانال عقيق در روبيكا و با
حضور مهمانان مذهبي ،فرهنگي و هنري به صورت
آنالين پخش خواهد شد .در برنامه «باب القبله» هر
شببهقيدقرعه،بهيكنفرازبينندگانسنگمتبرك
حرم اميرالمومنين حضرت علي عليه الس�لام اهدا
ميش��ود.عزاداران فاطمي ميتوانند در اين ايام با
مراجعه به پيامرس��ان روبيكا به آرش��يو بزرگي از
محتوايمذهبي،مانندادعيه،سخنرانيومداحيبا
محوريتحضرتزهرا(س)دسترسيداشتهباشند.

بررسي پروژههاي نگهداشت و
افزايش توليد در غربكارون

معاونمديرعاملشركتملينفتايراندرامورتوليداز
ميداننفتيآزادگانجنوبيبازديدكرد .بهگزارشروابط
عموميشركتنفتوگازاروندان،دراينبرنامهكاريكه
مديرعاملورييسهياتمديرهشركتنفتوگازاروندان
ومديرانعملياتياينشركتحضورداشتند،تاسيسات
فراورشي در منطقه مورد بازديد قرار گرفت  .مهندس
فرخعليخانيمعاونمديرعاملشركتملينفتايران
در امور توليد سپس در نشست با مديرعامل و مديران
ارشدشركننفتوگازاروندانمراحلپيشرفتفيزيكي
وجمعيپروژههايمرتبطبانگهداشتوتوليدصيانتي،
تعميروتكميلچاههادرگسترهعملياتياينشركترا
موردارزيابيوبررسيقرارداد.درايننشستمهندس
جهانگير پورهنگ مديرعامل و رييس هياتمديره
شركتنفتوگازاروندانگزاراشيازاقداماتصورت
گرفته ارايه و تصريح ك��رد :مجموعه متخصصان و
كاركنان اين شركت تالش دارند تا براساس برنامه
ابالغي از سوي شركت ملي نفت ايران همانند نيمه
نخست سال جاري برنامه توليد در نيمه دوم سال را
بهطوركاملمحققنمايند.

رويخطخبر
قيمت موبايل
تا ۱۵درصد كاهش يافت

ايسنا | س��خنگوي انجمن واردكنندگان موبايل،
تبل��ت و لوازم جانبي از كاه��ش  ۱۲تا  ۲۰درصدي
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  ۲۶هزار تومان
وارد شد كه در مجموع انتظار ميرفت قيمت موبايل
هم به همان نسبت كاهش پيدا كند ،اما كاالهايي كه
از ارز  ۲۶هزار توماني اس��تفاده كردند تازه به كشور
وارد شدند .بنابراين به گفته وي در حال حاضر شاهد
كاهش  ۱۲تا  ۱۵درصدي قيمت عمده موبايلها و
كاهشحتي۲۰درصديقيمت،يعنيكاهشحدود
 ۱۲ميليونتومانيموبايلهايگرانترمثلآيفون۱۲
پرومكسدربازارهستيم.البتهقيمتاينمدلآيفون
در روزهاي اول واردات به ۷۰ميليون تومان هم رسيد
كه بخش زيادي از آن حباب بود .عاليان با بيان اينكه
طي شش ماهه اخير هيچوقت قيمت موبايل تا اين
حدكاهشنداشته،ازپيشيگرفتنعرضهازتقاضاي
موبايل خبر داد و گفت كه رقابت بين ش��ركتهاي
واردكننده در اين ش��رايط باعث شده آنها محصول
خود را با حداقل سود عرضه كنند.

مديرعامل جديد سازمان
صنايعكوچك منصوب شد

ايرن�ا| وزير صنعت ،معدن و تج��ارت در حكمي
«علي رسوليان» را بهس��مت معاون وزير ،رييس
هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك
و ش��هركهاي صنعتي ايران منصوب كرد .پيش
از اين« ،محس��ن صالحينيا» ب��ه مدت حدود ۲۳
م��اه (از  ۲۶آبان ماه  ۹۷ت��ا  ۲۸مهرماه  )۹۹رييس
هيات عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران بود.

ويژه
تداوم توليد درگروه فوالد مباركه
در شرايط اقتصادي موجود
بسيار حائز اهميت است

دكترحسينرجايي،نمايندهمردمشهرستانلنجاندر
مجلس شوراي اسالمي ،روز سهشنبه نهم ديماه سال
جاري ،با حضور در مجتمع فوالد سبا ،ضمن بازديد از
خطوط توليد اين ناحيه ،با مصطفي عطاييپور مدير
اين مجتمع ،در باره مسائل موجود در حوزه توليد ،مواد
اوليهموردنيازوتعامالتهرچهبيشترمنطقهوصنعت
گفتوگو و تبادلنظر كردند .به گزارش خبرنگار فوالد،
حس��ين رجايي در اين ديدار گفت :امروز توفيقي به
دست آمد تا از نزديك شاهد تالشهاي كاركنان فوالد
باشيم؛آنهمدرشرايطيكهتحريمهاومحدوديتها،
بيشازهرزمانديگر،صنايعكشوربهخصوصصنعت
فوالد را تحت فشار قرار داده ،اما تمامي خطوط توليد
اين شركت بهخوبي 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
توليدبدونهيچمشكليدراينشرايطاقتصادي،ضمن
اينكهلطفخداوندمتعالاست،مرهونتالشمديرانو
كاركنانمجموعهفوالدمباركهنيزهست.رجاييگروه
فوالد مباركه را مجموعهاي 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
حسابكنيد.ماآمادهايمدرتماميزمينههاينوسازي،
توسعه،زيرساختوتأميننيرويانسانيبهگروهفوالد
مباركه كمك كنيم .وي در ادامه ب��ه پروژه نورد گرم
شماره  2شركت فوالد مباركه اشاره كرد و گفت :همه
مجموعههاي اس��تان بايد تالش كنند تا اين پروژه با
رعايتتمامپروتكلهايزيستمحيطيبهبهرهبرداري
برسد تا انشاءاهلل برگ زرين ديگري به افتخارات اين
مجموعه اضافه شود .رجايي در ادامه با اشاره به وجود
كارخانهذوبآهنومجتمعفوالدسبادرمنطقهلنجان
اشارهوخاطرنشانكرد:درتماميبخشهايشهرستان
لنجانتعلقو تعهدبه فوالدبه چشمميخوردو فوالدو
شهرستان هويت مشتركي پيدا كردهاند؛ از اين رو بايد
اين تعامالت به ش��كل فزايندهاي ادامه داشته باشد تا
منافعطرفيندرهمهحوزههاتأمينگردد.نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي بايد با تصويب قوانين كارآمد،
وضعيتتأمينمواداوليهموردنيازفوالدسازانوقوانين
بازدارنده خامفروشي 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 بوميسازي در اين
بخش گف��ت :اگر فعاليتهاي بوميس��ازي در فوالد
مباركه انجام نميش��د ،قطعا ب��ا توجه به تحريمهاي
ظالمانه،تاكنونخطوطتوليدبامشكلمواجهشدهبود،
اماخوشبختانهدرحالحاضرحدود 95درصدقطعات
مكانيكي اين خط توليد ساخت داخل است .مصطفي
عطاييپوردرادامهبااشارهبهمشكالتتأمينمواداوليه
فوالدسازاندركشورگفت:يكيازمشكالتمهمتأمين
مواداوليهخامفروشياستكهتوازنزنجيرهفوالدكشور
را برهم زده اس��ت؛ ازاينرو شايسته است نمايندگان
محترم در مجلس ش��وراي اسالمي با تصويب قوانين
كارآمد وضعيت را در اين حوزهها ساماندهي كنند.

صنعت،معدنوتجارت
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پس از سالها بيتوجهي به نژاد مرغ ايراني مسووالن به دنبال احياي آن هستند

بازگشت مرغ آرين!
تعادل-گروهتجارت|
نژاد مرغ آرين متعلق به ايران اس��ت؛ اما با وجود اينكه
جزو نژادهاي اصيل محس��وب ميش��ود طي ساليان
گذشته به آن توجه نشده است .با توجه به اينكه ايران
جزو كشورهاي دارنده مرغ الين است كه ميتواند مبدا
توليد گوشت مرغ در كشور باشد ،اما مرغداران عمدتا از
ايننژاداستفادهنميكنند.ناگفتهنماندكهدرسالهاي
ابتدايي دهه 80با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و
كشاورزيمشكالتيبرايتوليدمرغبانژادآرينبهوجود
آمدوباتوجهبهشرايطبهوجودآمدهبرخيشركتهاي
خارجي وارد بازار ايران شدند .در نهايت طي كمتر از سه
سال سهم جوجه اجداد نژاد ايراني از  85درصد توليد
گوشت مرغ كشور را به تقريبا صفر درصد در اوايل دهه
 1390رسيد.ازسالگذشتهباتوجهبهتشديدتحريمها
و مشكالت ناشي از آن مسووالن به دنبال تقويت اين
الين دخلي هس��تند .بهگونهاي ك��ه در تاريخ  26آذر
ماه  1399شاهد توليد اولين محموله جوجه تجاري
آميخته آرين در كشور بوديم .در اين ميان مرغداران
ايراني معتقدند كه نژاد آرين در داخل كشور نميتواند
نيازهايآنهارابرآوردهكندوكيفيتآن(ضريبتبديل)
نسبتبهنژادهايمشابهراسانگلستانوهوباردفرانسه
پايينتر 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،
كيفيتالشهمرغنژادآريننيزنسبتبهرقبايخارجي
پايينتر است .از ديگر مشكالت نژاد آرين وزنگيري
پايينپساز 40روزگياستكهباتوجهبهسليقهمردم
ايران ،مرغهاي زير س��ن  38تا  40روزگي وزن كمي
دارندكهمطابقبهسليقهمصرفكنندهداخلينيست.
مروري بر نژاد مرغ آرين
س��ال  1356نقطه ش��روع حضور نژاد مرغ آرين در
ايران است ،البته بسياري آن را به اشتباه سويه ايراني
ميدانند .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 1362طرح 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  69با ورود يك گله
از نژاد هايبرو هلندي در يك هزار و 137هكتار از اراضي
جنگلي شمال كش��ور (مازندران) راهاندازي شد و تا
امروز مرغهاي الين ،اجداد و مادر گوشتي و تخمگذار
آرين در اين مركز نگهداري و تامين ميشود.
با توجه به اينكه نس��ل جوجه يكروزه كه براي توليد
گوشت مرغ مورد اس��تفاده قرار ميگيرد ،به ترتيب از
مرغ مادر ،اجداد و نهايتا مرغهاي الين گرفته ميشود
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
حفظوتكثيراينموجوداستراتژيكغذاييبرخوردارند.
بااينكهالينمرغحلقهآغازينزنجيرهتوليددرصنعت
گوشت مرغ است ،ورود سويههاي خارجي و گرايش
مردم به مصرف مر غ درشت جثه موجب شد تا سهم
الين مرغ آرين ،به عنوان اليني داخلي ،از  85درصد
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 ميدانند.
موضوع��ي كه با وجود اهميت تكي��ه بر توليد داخل،
در ش��رايطي كه نهادههاي دامي با نرخ بااليي تامين
ميشود بسيار حائز اهميت است.
سالگذشتهامامشكالتيدربارهتامينجوجهيكروزه
وارداتي پيش آمد ،اين امر موجب شد پس از سالها بار
ديگر به الين مرغ آرين ايراني توجه ش��ود .در راستاي
احياي اي��ن الين داخلي ،مديران ش��ركت مرغ مادر و

ديزباددرمهرماهسال 98بههمراهيكگروهكارشناسي،
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 جوجهريزي شده و در تاريخ
 26آذر ماه  1399ش��اهد توليد اولين محموله جوجه
تجاريآميختهآريندركشوربوديمكهپسازطي420
روز تالشهاي مستمر متخصصان جوان صنعت طيور
كشورروانهبازارشد.
حال با اجراي اين طرح و بهرهگيري از امكانات موجود از
جمله حدود20فارم مرغ مادر براي پرورش جوجههاي
حاصلازمرغاجدادآرينتوليدشدهتوسطشركتديزباد
بهتكثيرجوجههايتجاريقابلعرضهبهبازارپرداخته
وهدفايناقدامافزايشسهممرغآريندربازاركشوربه
منظورايجادپايداريدرزنجيرهتوليدگوشتمرغاست.
اضافه شدن يك الين جديد
درهمينحالمحمدمهديبرومندي،سخنگويوزارت
جهادكشاورزيدربارهتصميمبرجايگزينيجوجههاي
خارجي با جوجههاي داخلي گفته است كه ،الين مرغ
آرين ظرفيت داخلي اس��ت كه ميتواند پاس��خگوي
نياز كش��ور به جوجههاي پرورشي در بخش گوشتي و
تخمگذارباشد.الينآرينسالهاستدرايرانحفظشده
وپيشترسهمبسيارمهميدرتامينجوجههاييكروزه
موردنيازداشتهاست.امادرحالحاضرايناليننيازمند
اصالحوبهكارگيريدانشهايروزاست.مابرايارتقاي
الين آرين از تمام روشهاي جديد بهره خواهيم برد تا
مشكالتآنمرتفعشود.
بنابهتوضيحاتيكهبرومنديبه«ايلنا»ارايهكردهاست،
با توجه به پايين بودن ضريب تبديل نژاد آرين ،ما به نژاد
آرينبسندهنخواهيمكردوعالوهبراصالحآنفايلجديد
الينيرابهزوديبهالينآريناضافهخواهيمكرد.بهگفته
او ،در حال حاضر 50درصد از نياز كشور به اجداد مرغ در
بخش گوشتي و تخمگذار از نژاد آرين تامين ميشود و
با اقدامات انجام شده ما اين رقم را در سال آينده به صد
درصدخواهيمرساند.ايراندرتوليدمرغبهخوداتكايي
رسيده است اما برخي عوامل مانند تامين درصد بااليي
ازجوجههاييكروزهازمنابعنژادهايوارداتيميتواند
تهديدي براي اين خوداتكايي باشد.سخنگوي وزارت
جهادكشاورزيهمچنينبابياناينكهميزانوابستگي
بهجوجههاينژادخارجيدرزمانتحريمتهديديبراي

امنيت غذايي است ،بيان كرده :با توجه به ظرفيت مرغ
الين آرين ،ما ميتوانيم اين تهديد را به حداقل برسانيم
و با برنامهريزي تمام نياز كشور را به جوجه يكروزه در
داخلكشورتامينكنيم.
توليد مرغ گوشتي آرين
در اوايل آذر ماه سيدعزيز حسيني ،مديرعامل زنجيره
يكپارچه توليد گوشت مرغ مياندوآب در گفتوگويي
اعالمكردكهازسالگذشتهبراثرتحريمها،نژادمرغهاي
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��تههاي حمايتي نيز در
نظر گرفته شده ،گفته بود :حمايتهاي دولتي شامل
اعطايتسهيالتارزانقيمتباكارمزد ۶درصد،تامين
نهادههاي دامي به صورت مس��تقيم توس��ط شركت
پشتيباني،حذفعوارضصادراتيوتخفيفنصفحق
بيمه است.طبق بيانات حس��يني ،اين مرغ در هر دوره
يكساله سه ميليون قطعه توليد جوجه يكروزه گوشتي
خواهد داش��تو از يك مرغ الين ۴۵،قطعه مرغ اجداد
و از هر قطعه مرغ اج��داد نيز ۵۰قطعه مرغ مادر و از هر
مرغمادرهم ۱۳۵قطعهمرغگوشتيدرسالاستحصال
ميشود.اوبااشارهبهاينكهپسازاقداماوليهدرداخلبراي
احيايمرغاجدادبالفاصلهتحريمنژادهايخارجيمرغ
برداشتهشدتاتقويتنژادبوميازدستوركارخارجشود،
افزود:نژاداجدادنسبتبهنژادهايخارجيتفاوتزيادي
ندارد ولي با توجه به اينكه نژاد سبكي به شمار ميرود
بايد در ۴۲روزگي به بازار عرضه شود.همچنين با توجه
به اينكه تامين نهادههاي دامي هم به خاطر تحريمها با
مشكلمواجهاست،برايحمايتازپرورشواحياينژاد
بومي،تاميننهادههادردوره ۴۰روزهپرورشبايدتحقق
يابدتااينكهبرايتوليدكنندگانتوجيهاقتصاديداشته
وهمگوشتمصرفيمردمبدونچربيوباكيفيتباشد.
وي همچنين علت اينكه قرار نداشتن توليد اين مرغ در
دستوركاررانژادهايخارجياصالحشدهميداندكهاز
نظر بازدهي وضعيت آن مطلوب و زائدات آن كمتر بود
و توليدكنندگان نسبت به پرورش آن تمايل بيشتري
داشتند.بنابهاظهاراتحسيني،ابتدااحياياينمرغبه
 ۲شركتزيرمجموعهارتشوبنيادشهيدتعلقگرفت،
اما اين ش��ركت در زمينه احيا و پرورش اين نژاد مرغ
پيشقدم شده است.

مشكالت نژاد آرين
در همين حال ،حبيب اسداهلل نژاد ،نايبرييس كانون
انجمن صنفي مرغداران گوشتي ايران ،در گفتوگو با
ايلناضمنتاكيدبراينموضوعكهمرغدارينيزمانندهر
فعاليتاقتصاديباصرفهزينهكموبازدهبيشترتوجيه
اقتصاديدارد،گفتهاستكه،هرآنچهكهموجبميشود
هزينهتوليدافزايشيابدوعملكردكاهشيابدمقرونبه
صرفهنيستودرحقيقتتوليدكنندهبهدنبالآناست
كهباكمترينهزينهبيشترينبازدهرادريافتكند.
به گفته وي؛ ن��ژاد آرين از اين ويژگ��ي مهم اقتصادي
برخوردارنيست.عالوهبرضريبتبديلنامناسب،كيفيت
الشهمرغنژادآريننيزنسبتبهرقبايخارجيپايينتر
است .همچنين از ديگر مشكالت نژاد آرين وزنگيري
پايين پس از 40روزگي است.او معتقد است كه با توجه
به سليقه مردم ايران ،مرغهاي زير سن 38تا 40روزگي
وزنكميدارندكهمطابقبهسليقهمصرفكنندهداخلي
نيست.بنا به توضيحات اس��داهلل نژاد؛ سالها 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،مشاورعالياتحاديهمرغدارانگوشتيايران
نيز با توجه به اينكه ب��راي حضور نژاد آرين در بازار ابتدا
بايدمشكالتآنمرتفعشود،معتقداست،هراقداميدر
حوزه كاالي اساسي بايد با در نظر گرفتن شرايط توليد
و بازار انجام شود.به گفته كمالي سروستاني؛ 70درصد
هزينهتمامشدهتوليدرانهادههايدانتشكيلميدهد
و تنها  11درصد آن مربوط به جوجه يكروزه است ،به
عبارتديگرهزينهايكهنهادههايدانبهمرغدارتحمل
ميكند بسيار بيش��تر از هزينه جوجه يكروزه است.در
ش��رايطي كه قيمت نهادههاي دامي بس��يار باال است
عاقالنه استفاده از نژادي است كه با خوردن دان كمتر
گوشتبيشتريتوليدكند.ويحفظالينآرينكشور
همراه با انجام امور تحقيقاتي براي به دست آمدن نژاد
تجاري و اقتصاديتر را راهكار روزهاي اضطرار دانست.
اوهمچنينفرهنگسازيبرايمصرفمرغباوزنكمتر
را از ديگ��ر موارد ضروري براي اق��دام جايگزيني نژاد
خارجي با نژاد آرين متعلق به ايران عنوان كرد.

وزير صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

عضو كميسيون صنايع مجلس پاسخ داد

واردات برنج از پاكستان در مقابل صادرات برق

رانت ۱۸۰هزار ميلياردي فوالد كجا رفت

وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :در مقابل صادرات
برق به پاكستان ،ميتوانيم از اين كشور برنج وارد كنيم
كه اين مهم منتظر تصويب در دستگاههاي مرتبط در
پاكستان از جمله بانك مركزي اين كشور است.
به گزارش شاتا ،عليرضا رزم حسيني در گفتوگوي
تلفني با عبدالرزاق داوود ،مش��اور نخستوزير و وزير
صنعت ،بازرگاني ،نس��اجي ،توليد و سرمايهگذاري
پاكس��تان ب��ا اب��راز خرس��ندي از بازگش��ايي
مرز ريمدان -گبد بر گس��ترش فعاليتهاي اين مرز،
براي توسعه مراودات تجاري و همكاريهاي 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 نامهها و توافقنامههاي مش��ترك در
اين نشس��ت ،همكاريهاي ميان دو كش��ور توسعه
خواهد يافت.
وي با اش��اره به مصوبات مربوط به مبادالت مرزي در
مجلس شوراي اسالمي ايران عالقهمندي 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
نهاييشود
رزمحس��يني تأكيد كرد كه با برگزاري نهمين كميته
مشترك و رايزنيهاي انجام شده ،مذاكرات موافقتنامه
تجارت آزاد نهايي ش��ود .وزير صنعت ،معدن و تجارت
كشورمانهمچنينبااشارهبهمذاكراتقبليدرخصوص
تهاتر كاال ميان دو كشور ،گفت :در مقابل صادرات برق،
از كشور پاكستان برنج ميتوانيم وارد كنيم كه اين مهم
منتظر تصويب در دس��تگاههاي مرتبط در پاكس��تان
از جمله بانك مركزي اين كش��ور است .رزمحسيني با
يادآوري ظرفيت تجار توانمند در پاكس��تان ،آمادگي
كش��ورمان را براي دع��وت از س��رمايهگذاران و تجار
پاكستاني براي سرمايهگذاري 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 همكاريها 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 نامهها
و توافقنامهها براي نشست آتي دو طرف آماده كنند.

عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به فاجعه  ۷ماه
اخير بازار فوالد گفت :ران��ت  ۱۵۰تا  ۱۸۰هزار ميليارد
توماني به جيب دالالن و واسطهگران رفت .فقط در يك
نمونه در  ۱۷ميليون تن شمش ۸۵ ،هزار ميليارد تومان
گرا نفروشيشدهكهبايدجلوياينوضعيتگرفتهشود.
به گزارش «خبرگزاري تسنيم» رضا تقي پور در رابطه با
طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد كه كليات آن در
صحنمجلسبهتصويبرسيدومجددبرايجمعبندي
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.
ويبابياناينكهدرمادهيكاينطرحبهبحثعرضهفوالد
پرداخته شده است ،گفت :به اعتقاد ما همه زنجيره فوالد
بايد محصوالت خود را در بورس عرضه كنند ،شايد اين
حرف به مذاق بعضيها خوش نيايد چرا كه برخي آقايان
كه در زنجيره فوالد ق��رار دارند ،معتقدند اين عرضه در
برخي از حلقههاي زنجيره فوالد انجام شود و در برخي از
حلقهها صورت نگيرد.
وي تصريح كرد :در بخش صادرات نيز ما تأكيد كردهايم
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
وازآنطرفحجمصادراتافزايشپيداكند.متاسفانهزد
و بندهايي كه در برخي از حلقههاي زنجيره فوالد صورت
گرفته محدوديتهايي را اعمال و بازار را با كمبود جنس

و گراني قيمتها روبرو كرده است .وي افزود :متأسفانه در
مقطعي قيمت شمش در داخل  102دالر گرانتر از نرخ
جهاني شد حال اينكه براي توليد آن انرژي يارانهاي داده
ميشود .به هرحال هدف اين طرح جلوگيري از گراني
ت خواران است و اتاق بازرگاني
بيش از اندازه و مقابله با ران 
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 قيمتها بيمعني
است ،اضافه كرد :در ماده  4اين طرح تأكيد شده كه يك
كميته با سرپرستي وزير صمت جهت رصد و پايش بازار
فوالدتشكيلشودتافاجعههفتماهگذشتهدربازارفوالد
تكرار نشود .وي در پاسخ به اينكه بورس كاال ميگويد ما
براساس گزارش روزانه كمبود عرضه واحدهاي فوالدي
را ب��ه وزارت صنعت اعالم ميكنيم ام��ا آنها توجهي به
اين گزارش نميكنند ،افزود :اتفاقا تشكيل اين كميته
ميتواند بسياري از مشكالت درون سازماني را برطرف
كند.دراينكميتهاكثرادولتيهاودونفرهمازنمايندگان
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 مصرفكننده نداشته است،
بلكه رانتي بين 150تا 180هزار ميليارد تومان به جيب
دالالن و واس��طهگران رفت .فق��ط در يك نمونه در 17
ميليون تن شمش 85،هزار ميليارد تومان گرا ن فروشي
شده كه بايد جلوي اين وضعيت گرفته شود.

اخبار
دو راهكار برايكنترلقيمت
نهادههاپسازحذف ارزترجيحي

اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام و طيور ايران
دوپيشنهادبهرييسمجلسشوراياسالميجهت
افزايش حداقلي قيمت نهادههاي دامي در بازار پس
از حذف ارز 4200توماني ارايه كرد .در نامه اتحاديه
واردكنندگان نهادههاي دام وطيور ايران به رييس
مجلس شوراي اسالمي آمده اس��ت؛ اگر حقوق و
عوارض گمركي براي نهادههاي دامي يك درصد و
ضريب مالياتي پنج درصدي براي كاالهاي اساسي
وارداتي لحاظ شود پس از حذف ارز  4200توماني
از واردات نهادههاي دامي قيمت اين كاالها در بازار
حداكثر  10هزار ريال نس��بت ب��ه نرخهاي فعلي
افزايش پيدا ميكند .متن نامه ارسالي به رييس قوه
مقننه به شرح ذيل است« :به استحضار ميرساند؛
پيروجلسهبرگزارشدهاعضاءايناتحاديهدرمجلس
شوراي اسالمي با آقاي اميرآبادي و مسائل مطروحه
درخصوصراههايكنترلقيمتنهادههايوارداتي
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 ميرساند،
يكي ديگر از عوامل بس��يار تاثيرگذار در نرخ سود
و ماليات اين كاال براي واردكننده ميباشد .بر اين
اس��اس اين اتحاديه دو پيشنهاد دارد .۱« : :تعديل
حقوق و عوارض گمركي نهادهها و تعيين  1درصد
براي آن؛  .۲ضريب ماليات كاالي اساسي وارداتي
توسط سازمان امور مالياتي  5درصد اعمال گردد».
بديهي است با اتخاذ تصميمات فوق و ايجاد شرايط
رقابتي نتايج زير حاصل ميگ��ردد« :الف) پس از
حذف ارز ترجيحي ،قيمت فروش نهادهها حداقل
در هر كيلو 10000ريال كمتر افزايش مييابد .ب)
با توجه به افزايشنرخوحجم فروشواعمال ضريب
مالياتيپيشنهادي،درآمدهايمالياتيازمحلسود
واردكننده افزايش مييابد».

بيش از۱۱هزار باركد تغيير نرخ
از ابتداي سال تا ديماه

رييس اتحاديه كش��وري فروشگاههاي زنجيرهاي
با اشاره به گراني و افزايش قيمتها گفت :در سال
جاري بارها ش��اهد تغيير قيم��ت اجناس بودهايم
تا جايي كه براس��اس آمار از ابتداي سال تا ديماه
س��ال جاري بي��ش از  11هزار 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 ميشود
و از همينرو مش��كالت چند قيمت��ي بودن كاال
پديد نميآيد ،گفت :در كش��ور ما براساس قانون،
توليدكنندهموظفاستكهقيمتمصرفكنندهرا
روي كاال درج كند .در اين ميان قيمت انواع كاالها به
دفعاتتغييرميكند.درفروشگاههايزنجيرهايبه
علت تندگردش بودن كاال و به منظور خالي نماندن
قفسهها اجناس با قيمت جديد در كنار اجناس با
قيمت قديم قرار ميگيرند.
فخاريان در خصوص ش��ائبههاي مطرح ش��ده در
خصوصغيرواقعيبودن تخفيفاتهمگفت :توليد
كننده ،بنكدار ،عمده فروش و نهايتا خرده فروش
حلقههاي مختلف تامين و توزيع تا سوپرماركتها
راتشكيلميدهند.دراينميانهرحلقهمبلغيرابه
عنوان سود در نظر ميگيرد كه در مجموع 15تا20
درصد ميشود .فروشگاههاي زنجيرهاي اين مقدار
را از حاشيه سود خود كاسته و تحت عنوان تخفيف
به مصرف كننده ارايه ميدهند .وي در ادامه افزود:
اينكه فروشگاههاي زنجيرهاي ميتوانند خدمتي را
به نام تخفيف ارايه دهند به دليل حذف واسطهها،
خريد عمده و كاهش هزينههاي ناشي از اين عوامل
نظير كاهش هزينههاي 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 نميشويد
با بيان اينكه اين اتحاديه در راس��تاي شفافيت در
عملكرد همواره آماده پاس��خگويي است ،تصريح
كرد :تا به حال  8فقره نامه به سازمان صدا و سيماي
جمهورياسالميارسالكردهايموطيآنخواستار
اختصاص وقت براي پاس��خگويي به سواالت و يا
جلسه با مديران اين رس��انه شده ايم كه علي رغم
پيگيريها هيچ پاسخي دريافت نكرده ايم.

اطالعاتتوليدوفروشفوالد
درسامانهجامعتجارتثبتشود

مع��اون ام��ور بازرگان��ي داخل��ي وزارت صم��ت،
دستورالعمل ثبت اطالعات مقاطع تخت فوالدي در
سامانهجامعتجارتراابالغكرد.ايندستورالعملدر
راستاياجرايبند()۱۶ازمصوباتجلسه ۱۵۴ستاد
هماهنگي اقتصادي دولت در مورد بازار محصوالت
فوالدي و همچنين بند ( )۱۱از مصوبات جلسه ۹۷
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
موجودياوليه،توليد،فروش،صادرات،مصرفوورود
خروج به  /از انبار كاالهاي خود اقدام كنند .همچنين
از اين پس عملكرد شركتها بر اساس اطالعات ثبت
شده در سامانهها 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.
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زهراسليماني| «سرنوشت كشوري
گزارش 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
ميكشيد و آن را محصول دموكراسي دوگانه خود
عنوان ميكرد؛ اين روزها گرفتار التهاباتي است كه
حضور يك رييسجمهور پوپوليست و حاشيهساز
در آن ايجاد كرده است.
بر اين اس��اس و در فاصله كمتر از  10روز مانده به
پايان رسمي عمر دولت ترامپ ،سرانجام نمايندگان
كنگرهامريكادرهمانمكانيكهترامپهفتهگذشته
طرفدارانش را به فتح وشورش در آن فراخوانده بود،
فعالسازي متمم25قانون اساسي براي بركناري
ترامپ از قدرت را به جريان انداختند .تصميمي كه
هرچند اكثريت نمايندگان كنگره از جمله مايك
پنس معاون رييسجمهوري اياالت متحده به آن
راي مثبت دادند ،اما مخالفاني جدي نيز هم در ميان
تحليلگرانوهمدرمياننمايندگانداشت.مخالفان
اينتصميمبااشارهبهاينكهممكناستترامپازاين
فرصت براي حاشيهسازي بيشتر و قرار دادن خود
درمركزافكارعمومياستفادهكنند،پيشنهادكردند
كهنمايندگانكنگرهازاينتصميمصرفنظركنند،
اما روند رايگيري روز گذشته نشان داد كه اكثريت
نمايندگان خواس��تار بركناري و استيضاح ترامپ،
همچنين محروم كردن رييسجمهوري از مزايايي
بودند كه در اختيار روس��اي جمهوري بازنشسته
اياالت متحده قرار ميگيرد.نخستينبارخبرگزاري
فرانسهبودكهباانتشارخبرتصميمنمايندگانكنگره
امريكا به استقبال موضوع رفت و بالفاصله پس از آن
ساير خبرگزاريهاي بينالمللي نيز ابعاد و زواياي
گوناگون آن را تحليل و ارزيابي كردند.
دراينميانبرخيتحليلهاحاكيازآناستباتوجه
به اين واقعيت كه روند بركناري و استيضاح ترامپ
حداقل سه ماه زمان خواهد برد ،دموكراتها آن را به
صورت فرصتي براي بايدن بدل كردهاند تا در صورت
عدم اجراي وعدههايي كه براي حل مش��كالت در
 100روز نخست داده است ،بتواند از آن براي انحراف
افكار عمومي استفاده كند .در اين ميان كارشناسان
خبر

تغذيه  سالمندان
در دورانكرونا چگونه باشد

يك متخصص تغذيه با اشاره به اينكه سالمندان با
مشكالت زيادي مواجه هستند ،گفت :تغذيه سالم،
رعايت تناس��ب و تعادل ميتواند منجر به تقويت
سيستم ايمني سالمندان و عدم ابتال به كرونا باشد.
شهاباوليايي،درگفتوگوبامهر،اظهاركرد:درابتدا
بايد به مشكالت موثر بر شرايط تغذيهاي سالمندان
اشاره كنيم كه همين امر ميتواند بر تغذيه آنها در
زمان شيوع كرونا كمك كند .بايد گفت بطور عادي
سالمندان  ۶۰تا  ۶۵س��اله تغييراتي را در سيستم
بدني خود دارند كه تغييرات اعصاب و ماهيچهها،
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
آنهاميشودهمچنينكمبودويتامينهايمختلف
به خصوص ويتامين گروه Bكه در متابوليسم بدن،
ويتامين Cكه منجر به تقويت سيستم ايمني بدن
ميشود ،ويتامين  Dكه در كشور ما اكثراًبا كمبود
مواجه اس��ت و مهمتر از همه ويتامين  B۱۲و ،B۶
كه نقش بسيار مهمي را در تقويت سيستم ايمني
بدن سالمندان ايفا ميكنند ميتوانند منجر به بروز
مشكالت بسياري براي سالمندان شده .وي اظهار
كرد :افزايش وزن ،چاقي ،بيتحركي از جمله موارد
ديگري است كه به خصوص درباره سالمندان بايد
مورد توجه قرار گيرد .توجه به رعايت تنوع ،تعادل
و تناسب در وعدههاي غذايي سالمندان از اهميت
ويژهاي برخوردار است .اوليايي بيان كرد :استفاده
از غذاهاي فس��تفود و غذاهاي كنسروي بهشدت
در اين دوره سني آسيبزننده است و سالمندان در
اين سنين بايد نسبت به دريافت مواد غذايي سالم
توجه كافي داشته باشند استفاده از گوشتهاي كم
چرب ،مرغ و ماهي ،فراوردههاي 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 وعدههاي
غذايي ،مصرف آب در كنار تقويت سيستم ايمني
بدنوعدمبروزمشكالتگوارشيسببكنترلقند
خون نيز خواهد شد؛ استفاده از سوپهاي رقيق و
مصرف حداقل هشت ليوان آب ،نان و غالت سبوس
دار،برنجقهوهايبهدليلوجودفيبر،ميوههاخصوصا
مركبات مانند پرتقال ،نارنگي ،نارنج ،ليوش��يرين
كه حاوي ويتامين  Cو آنتياكس��يدانها هستند
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار اس��ت .اوليايي
گفت :مصرف سبزيجات به خصوص كدوحلوايي،
گوجه فرنگي ،هويج ،فلفلهاي رنگي كه ميتوانند
باعث تقويت سيستم ايمني بدن شوند؛ تخم مرغ،
حبوباتكهمنبعخوبرويوويتامين B۶هستند؛
فراوردههاي لبني و پروبيوتيك ،عدم مصرف چربي
وروغن،مصرفروغنزيتوندرافزايشسطحايمني
بدنميتوانندنقشداشتهباشند.

خبر روز

 ۹۷فوتيكرونا در يك شبانهروز

سخنگوي وزارت بهداشت ،ضمن ارايه تازهترين آمار كرونا در كشور ،موارد فوتي در شبانهروز منتهي به ۲۴ديماه را ۹۷مورد اعالم كرد .سيما
ساداتالري،بعدازظهرچهارشنبه،بهارايهتازهترينآماركرونادركشورپرداخت.سخنگويوزارتبهداشت،بااشارهبه ۹۷موردفوتيدرشبانهروز
منتهي به ۲۴دي ماه ،مجموع جانباختگان اين بيماري در كشورمان را ۵۶هزار و ۴۵۷نفر اعالم كرد .الري با اعالم اينكه تاكنون ۶۳۱۷بيمار
جديدشناساييشدند،گفت:مجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشوربهيكميليونو ۳۰۵هزارو ۳۳۹نفررسيد.ويافزود:تاكنونيكميليونو۹۴
هزارو ۳۸۸نفرازبيماران،بهبوديافتهياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.الريگفت ۴۴۶۹:نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹دروضعيتشديد
اينبيماريتحتمراقبتقراردارند.ويادامهداد:تاكنون ۸ميليونو ۳۱۶هزارو ۳۷۵آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشورانجامشدهاست.

قطعنامه در خواست از پنس براي بركناري ترامپ در كنگره تصويب شد
معتقدند اين راي تاثير منفي بر شاخصهاي كالن
اقتصادي نخواهد داش��ت ،هرچند ممكن است به
صورت مقطعي و كوتاهمدت برخي نوسانات محدود
در فضاي اقتصادي ايجاد شود.
    پوپوليسم خطري براي ملتها
در ش��رايطي كه ترامپ تصور ميك��رد ميتواند با
اس��تفاده از فرصتي كه اعتراضات طرفدارانش در
اختيارش قرار ميدهد ،هم موضوع انتخاب بايدن
را تحت الش��عاع قرار دهد ،روند اجراي حوادث به
گونهاي پيش رفت كه نه تنها يك چنين فضايي را
براي دارودسته ترامپ ايجاد نكرد ،بلكه فرصتهاي
آينده ترامپ براي حض��ور در هيات حاكمه اياالت
متحده امريكا را نيز به باد داد .روند بركناري ترامپ
طبق متمم  ۲۵قانون اساس��ي امريكا به اين شرح
است :معاون رييسجمهور و اعضاي كابينه بايد از
كنگره بخواهند كه صالحيتهاي رييسجمهور
را لغو كنند .پ��س از آن رييسجمهور امريكا چهار
روز زمان دارد تا به آن اعتراض كرده و رد كند .پس
از آن كنگره ط��ي  ۲۱روز براي حل اختالف تالش
خواهد كرد و طي اين مدت ،معاون رييسجمهور
وظايف رييسجمهور را در اختيار خواهد داش��ت.
در صورتي كه كنگره نتواند ب��ه توافقي درباره لغو
صالحيتهاي رييسجمهور برس��د ،وي تمامي
امتيازات و صالحيتهاي خود را به دس��ت خواهد
آورد .پيش از آغاز رايگيري 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 خوردهان��د آنها را
ملزم ميكند به حمايت از قانون اساس��ي پرداخته
و از آن دفاع كنن��د و اين ماموريت ما در اين لحظه
ناراحتكننده اس��ت .ترامپ نقض بيسابقهاي در
تاريخ كنگره مرتكب شده است .جلس نمايندگان با
 ۲۲۰راي در برابر  ۲۰۵راي مخالف ،اين قطعنامه را
تاييد كرد .قانونگذاران از مايك پنس ،معاون دونالد
ترام��پ ،رييسجمهور امريكا خواس��تند وظيفه
جامعه

امنيتامريكايي!

رييسجمهور 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 رييسجمهور براي
فعال كردن متمم  ۲۵قانون اساس��ي ،وي بايد طي
 ۲۴س��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 ميآيد
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.
    امنيت امريكا روي لبه تيغ
قبل از آغاز جلس��ه استيضاح ترامپ پليس آگاهي
فدرال امريكا ،افبيآي ،به اين نكته اشاره كرد كه
گروههاي شبهنظامي حامي دونالد ترامپ درصدد
برگزاري تجمعهاي مس��لحانه در مراكز  ۵۰ايالت

تاثير استرس مادر بر بيمار شدن كودك

محقق��ان دريافتن��د بي��ن تروم��ا
(آس��يبروحي) و جهش DNAارتباط
وج��ود دارد .به گزارش مه��ر ،محققان
دانشگاه سينس��يناتي امريكا دريافتند
استرس بر مادر باردار ميتواند بر احتمال
ابتالي نوزاد به بيم��اري تأثير بگذارد .بر
اساساينمطالعه،عواملرواني-اجتماعي
استرس زا مانند عدم حمايت اجتماعي،
تنهايي ،وضعيت تأهل يا س��وگواري ،ممكن اس��ت بر
 DNAميتوكن��دري ك��ودك جهش ايج��اد كرده و
زمينه ساز بس��ياري از بيماريها باشد .كلي برونست،
سرپرس��ت تيم تحقيق ،در اين باره ميگويد :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 ميافزايد:
دوره جنيني و ن��وزادي به دليل افزايش رش��د در اين

دورهها ،با آسيبپذيري زيادي در مواجهه
با محيط زيس��ت همراه است .ما يك شبه
دچارآسميااختاللبيشفعالينميشويم.
اثرات برنامهنويسي ناشي از محيط زيست
با گذشت زمان اتفاق ميافتد و احتماالً در
حين بارداري در سطح مولكولي و سلولي
شروع ميش��ود .اين تغييرات حالتهاي
فيزيولوژيكيتأثيرگذاربرسالمتراتغيير
ميدهند.محققانژنومميتوكندرياييراتواليبنديكرده
و جهشها را در ۳۶۵نمونه جفت از مادران زايمان كرده
دربوستونوشهرنيويوركازسال ۲۰۱۳-۱۸شناسايي
كردند .زناني كه استرس رواني -اجتماعي بيشتري را
تجربهكردهبودندكهميتواندناشيازخشونتخانگي،
بيماري جسمي يا روحي و مشكالت خانوادگي باشد،
در طول زندگي خود در معرض ش��مار زيادي جهش
ميتوكندرياييجفتبودند.

موج چهارم كرونا ما را گرفتار ميكند

وزيربهداشت،درارتباطباوضعيتبيماري
كروناومسائلمبتالبهواكسنكوويد،۱۹
توضيحاتيارايهداد.بهگزارشمهر،سعيد
نمكي،بهارايهگزارشيازوضعيتبيماري
كرونا در كش��ور پرداخت .وي با اشاره به
آمار كرونا در دنيا ،گفت :متأس��فانه آمار
مرگهايكروناييدركشورهايپيشرفته
دنيا هنوز باال اس��ت .بطوري كه طي۲۴
ساعت گذشته ۴۲۸۱،مرگ در امريكا ۱۲۴۳،مرگ در
بريتانيا ۱۱۰۹،مرگ در برزيل ۱۱۰۶،مرگ در آلمان،
 ۶۱۶مرگ در ايتاليا ۴۵۲،مرگ در فرانسه ۴۰۸،مرگ
در اسپانيا و ۱۷۱مرگ در كشور تركيه اعالم شد .البته
برخيشيوههايثبتبهدليلتفاوتهاييكهدرجهان
دارند ،در اعالم آمارها هم تفاوتهايي را قائل ميشوند.
اما در ايران به زير ۱۰۰مورد مرگ روزانه رسيدهايم كه
البتههمينهمغمانگيزاست.نمكيبهاستانمازندران

اشارهكردوافزود:متأسفانهآمارفوتيدراين
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 جهشيافته نداشته باشيم.
نمكي نس��بت به روزهاي پي��ش رو ابراز
نگراني كرد و گفت :متأسفانه موارد جديدي از بيماران
سرپاييراشاهدهستيمكهميتواندنگرانكنندهباشد.
وي افزود:هرگونه سادهانگاري دربين مردمو مسووالن
ميتواند خطرناك باش��د و اگر موج چهارم بيايد ،ما را
بهشدت گرفتار كند چون زيرساختهاي كشور توان
مقابلهباموجچهارمرانخواهدداشت.برايتهيهواكسن
ازمنابعمختلفدرحالكاريموبدونتوجهبههرپديده
غيركارشناسيمشغولكارهستيم.

نقطه ضعف كشور در مديريت بيماري كرونا

رييس ش��وراي عالي نظام پزش��كي ،بر
ضرورت تش��كيل جلس��هاي مشترك
از اس��اتيد پايه و باليني جهت بررس��ي
جنبههاي 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 ۱۹بودهكهضررآنمتوجهبيماران
خواهد شد .رييس انجمن آسم و آلرژي ايران ،با تاكيد
براهميتاستيگمادردورانحادكرونا،اظهاركرد:نبايد
از اهميت استيگما در دوران كرونا و پساكرونا غافل شد
زيرا مديريتبحرانرابا مشكل مواجهخواهدكرد .بايد
مديريت جنبههاي رواني و اجتماعي را در دوران پس��ا

كرونا مدنظر قرار دهيم كه الزم اس��ت در
اين راستا جلسه مشتركي از اساتيد پايه
وبالينيتشكيلشدهوجنبههايمختلف
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 ميشود كه ضرر
آن در نهايت متوجه مردم خواهد ش��د .معين با گاليه
از اينكه از نگاه دولت انجمنهاي علمي موضوعيتي در
كشور ندارند ،تصريح كرد :در علوم پزشكي نزديك به
۲۵۰انجمنعلميداريم.

امريكا و در آستانه برگزاري مراسم تحليف جو بايدن
هستند.همزماناعالمشدهكهتداركاتامنيتيبراي
برگزاري مراسم تحليف رياستجمهوري 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 رييسجمهوري
نيز اعالم ش��رايط اضطراري در واشنگتن را تاييد
كرده است .نزديك به ۱۰هزار نيروي گارد ملي براي
برگزاري مراسم تحليف بايدن آماده خواهند بود .هر
چند آمادگيها در پي استعفاي وزير امنيت داخلي
دونالد ترامپ با چالش مواجه شده است .همزمان
جنبشجديديمياننامهايبزرگبخشخصوصي
امريكادرحالفراگيرشدناستكههدفشمقابلهبا
سياستمدارانوگروههايياستكهازحملهخونين
چهارشنبه گذشته به كنگره حمايت كرده و در پي
ستايش از آن بر آمدهاند.
در همين حال ،مخالفتها با اظهارات و رفتار دونالد
ترامپ در نپذيرفتن نتايج انتخابات و «تش��ويق و
ترغي��ب» حاميان افراط��ياش 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  ۹روز مانده به پايان كار دولت
آقايترامپ،مخالفتخودبارييسجمهوريووقايع
چهارشنبه گذشته را اعالم كرد .سربازان گارد ملي
امريكا كه در خيابانهاي واشنگتن مستقر شدهاند
در يك تغيير وضعيت عمده در آس��تانه برگزاري
مراس��م تحليف جو بايدن به عنوان رييسجمهور
جديد اين كش��ور از اواخر سهشنبه شروع به حمل
سالح كردهاند.
س��ربازان گارد ملي امريكا در اص��ل براي به عمل
آوردنحمايتعمدتالجستيكيازپليسواشنگتن
به كار گرفته شدهاند .گارد ملي مجوز اعزام  ۱۵هزار
نيرو به واش��نگتن را دارد اما تا روز ش��نبه حداقل
 ۱۰هزار نيرو مس��تقر خواهند شد و  ۵هزار نيروي
باقيمانده در حالت آمادهباش هستند .كارشناسان
امنيتيگفتهاند،صحبتازبرگزاريراهپيماييهاي
مس��لح و تهديد به خش��ونت در پايتخت امريكا و
ش��هرهاي ديگر اين كش��ور در ميان افراطيها و
حاميان دونالد ترامپ در رس��انههاي اجتماعي در
روزهاي اخير افزايش يافته است.
    مانعتراشي طرفداران ترامپ در روند
انتقال قدرت به بايدن
ترام��پ س��ومين رييسجمهور امريكاس��ت كه
استيضاحميشود.پيشازاوبيلكلينتوندردهه90
و در سال 1868هم اندرو جانسون استيضاح شدند.
پس از محاكمه اما آراي حدنصاب براي بركناري آنها
بهدستنيامد.ريچاردنيكسونديگررييسجمهور
امريكاس��ت كه در س��ال  1974در پي رس��وايي
واترگيت ،پيش از آنكه استيضاح شود ،استعفا داد و
معاونش جانشين او شد .اما روند استيضاح ترامپ به
گونهاي است كه تحليلگران برگزاري آرام آن را بعيد
ميدانند .در شرايطي كه برخي خبرهاي حاكي از
واكنش طرفداران ترامپ به بركناري احتمالي او و

حاشيهسازي در جلسه تحليف بايدن است ،وزارت
دادگستري امريكا نسبت به انجام حمالت بيشتر در
شرايطيكهرييسجمهوريمنتخببرايبهدست
گرفتن قدرت آماده ميشود ،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 ،رييسجمهوري منتخب اس��ت .او از
شهروندان خواسته هرگونه اطالعات درباره حمالت
احتمالي يا تهديدات ديگر قبل از انتصاب بايدن در
 ۲۰ژانويه را گزارش دهند .او گفته نسبت هرگونه
خشونت قبل از انتصاب بايدن مدارا نخواهد داشت.
مقامات امريكا  ۱۵ه��زار نيروي گارد ملي را قبل از
انتقال قدرت به بايدن به واشنگتن فراخواندهاند 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�اي كنگره در خص�وص بركناري
ترامپچهگفتند؟
جيم مگفورن (دموكرات) :ترامپ آزادي امريكا را به
خطر مياندازد /هر چه ترامپ بيشتر در كاخ سفيد
بماند،آزاديمابيشتربهخطرميافتد/اوبايددربرابر
اقداماتي كه انجام داده پاسخگو باشد
نمايندگان جمهوريخواه :اس��تيضاح ترامپ ما را
متحد ميكند  /هر آن كس��ي ك��ه به كنگره حمله
كرده بايد در برابر قانون ق��رار بگيرد /ما نميدانيم
اقدام بعدي ترامپ چيست و چه ميخواهد بكند يا
چه جنگي به راه بيندازد؟!
جودي شو (جمهوريخواه) :نياز به استيضاح ترامپ
فوري است /او بايد مسوول اقداماتش باشد.
رودني دي��وس (جمهوريخ��واه) :آنچه كه هفته
گذشته شاهد آن بوديم به دشمنان ما نشان داد كه
چگونه بايد به ما حمله كنند.
استنيهوئر:ترامپسوگندخوددرحفاظتازكشور
را شكسته است /اقدامات ترامپ نياز به واكنشهاي
فوري دارد /هيچوقت ،براي انجام كار درس��ت دير
نشده است.
اسميث (جمهوريخواه) :استيضاح اوضاع امريكا را
بدتر ميكند /لطفا مردم را بر سياست ترجيح دهيد.
بياييد به حرف مردم گوش بدهيم /اين اس��تيضاح
كشور ما را بيش از گذشته ازهمگسيخته ميكند.

ميراثنامه

جديدترين وعده براي مرمت طاق كسري
ريي��س صن��دوق توس��عه صناي��ع دس��تي و
فرش دس��تباف و احي��ا و بهرهب��رداري از اماكن
تاريخيفرهنگ��ي كش��ور براي مرم��ت و احياي
طاق كس��ري اعالم آمادگي ك��رد و از نامهنگاري
با وزارتخانههاي 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 درخواستهايي كه
از چند س��ال قبل تا امروز براي توجه و رسيدگي
به اي��ن بناي تاريخي مطرحش��ده اس��ت ،بعد از
راه افت��ادن كارزاري مردم��ي كه هن��وز در حال
جمعآوري امضا براي ارسال به دفتر وزير ميراث
فرهنگي هستند و تاكنون بيش از  ۷۰۰۰نفر آن
را امضا كردهاند ،تع��دادي از هنرمندان و فعاالن
فرهنگي ني��ز در نامهاي 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 بهرهبرداري از
اماك��ن تاريخي ،فرهنگي كش��ور ،اعالم كرد :در
پاس��خ به دغدغ��ه متخصص��ان و عالقهمندان و
دوستداران ميراث فرهنگي دو كشور ايران و عراق
و به وي��ژه كمپين مردمي كه از س��وي معماران،

هنر

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
صحبتهايي 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 ميش��وند و عمليات مرم��ت و احيا را آغاز
ميكنند .طرح مرمت اين بن��ا به اعتباري حدود
 ۶۰۰هزار دالر نياز دارد.

هنر

«درسهاي فارسي»
از رقابت اسكار بازماند

تماشاخانه«سنگلج»
اواسط هفته آينده فعال ميشود

فيلم«درسهايفارسي»بهدليلعدمتطابقباقوانينشاخهبهترينفيلمبينالمللي
ازرقابتدرجوايزسينمايياسكار ۲۰۲۱كنارگذاشتهشد.بهگزارشايسنا،سينماي
بالروس امسال فيلم «درسهاي فارسي» به كارگرداني «واديم پرلمان» را به عنوان
نماينده خود در شاخه بهترين فيلم بينالمللي نود و سومين دوره جوايز سينمايي
اسكاردرسال ۲۰۲۱انتخابكردهبودامااينفيلمبهدليلاينكهاكثريتعواملدخيل
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
نالمللي)،چنانچهكشورارسالكنندهاثربهآكادمي،كنترلهنريكافي
غيرانگليسي(بي 
براثرنداشتهباشد،فيلمبهاحتمالفراوانشرايطرقابتونامزديدراينبخشراازدست
خواهدداد.تاكنونچندينفيلمبهايندليلشانسرقابتدربخشبهترينفيلمخارجي
راازدستدادهاندكهازآنجملهميتوانبهفيلم«شهوت،احتياط»()۲۰۰۷نماينده
سينماييتايواندرهشتادميندورهجوايزآكادمياسكاراشارهكردكهبهدليلتايواني
نبودنعواملاصليفيلموهمچنينتعدادكمعواملتايوانيدخيلدرساختفيلماز
سويآكادمياسكارمجوزرقابتدراينشاخهرادريافتنكرد.فهرستنامزدهاينهايي
اسكار ۲۰۲۱روز ۱۵مارس( ۲۵اسفند)اعالمميشودومراسمپايانينودوسوميندوره
جوايزسينمايياسكارنيز ۲۵آوريل ۶( ۲۰۲۱ارديبهشتماه)۱۴۰۰برگزارخواهدشد.

مديرتماشاخانه«سنگلج»خبردادكهاينتماشاخانهازاواسطهفتهآيندهميزبان
نمايش «لبخند باشكوه آقاي گيل» نوشته اكبر رادي به كارگرداني ميكاييل
شهرستاني ميشود .در پي بازگشايي سالنهاي تئاتر ،پريسا مقتدي درباره از
سرگيريفعاليتهايتماشاخانه«سنگلج»بهايسناگفت:گروهاجرايينمايش
«لبخندباشكوهآقايگيل»دكورخودرادرتماشاخانهنصبكردهبودندوفروش
بليتايننمايشآغازشدهبودكهباتعطيليتئاترروبهروشديموليدكورنمايش
همچنان سر جاي خود باقي است و در اين مدت هم ما و هم گروه اجرايي منتظر
بازگشايي سالنها بوديم .آقاي شهرستاني و گروهشان آمادگي دارند تا كار خود
را روي صحنه ببرند و در حال حاضر مشغول رايزني هستيم تا ساعت مناسبي را
براياجرايايننمايشدرنظربگيريم.اينمديرهنريدربارهميزبانيتماشاخانه
سنگلجازنمايشهايسيونهمينجشنوارهتئاترفجرنيزتوضيحداد:احتمالش
زياد است كه ما هم مانند سالهاي گذشته ميزبان جشنواره باشيم مگر اينكه
نمايش مناسب اجرا در «س��نگلج» در جشنواره امسال نباشد ولي به هر حال
همه گروههاي تئاتري به اين موضوع آگاه هستند كه اجراي نمايشها همزمان
با جشنواره تئاتر فجر متوقف ميشود و بعد از جشنواره از سر گرفته خواهد شد
و از اين جهت ،مشكلي با گروه آقاي شهرستاني نداريم.

