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يادداشت- 1

يادداشت- 2

متهم اصلي توسعه پايه پولي

دو    روي واردات خودروي كاركرده

مي گوين��د خردمند كس��ي 
نيس��ت كه هرگ��ز اش��تباه 
نمي كند، بلكه شخصي است 
كه قادر اس��ت از اش��تباهات 
گذش��ته درس بگيرد و آنها را 
دوباره تكرار نكند. بعد از انتشار 
آمار صفر ش��دن توس��عه پايه 
پولي در آذر م��اه 99 و پس از 
آن اعالم كاهش انتظارات تورمي، اين پرس��ش كه دليل 
توقف روند فزاينده رش��د توسعه پايه چيست و مهم تر از 
آن با اس��تفاده از چه مكانيسم يا مكانيسم هايي مي توان 
اين روند را تداوم بخش��يد؟ در فضاي رسانه اي و محافل 
اقتصادي مطرح شده است. اهميت پاسخگويي منطقي به 
اين پرسش ها آن است كه چشم انداز شفافي از مهم ترين 
راهكارهايي كه براي بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي 
ادامه در صفحه 3 بايد در پيش...  

يك��ي از موضوع��ات مهمي 
ك��ه كميس��يون تلفيق در 
روند اص��الح بودجه 1400 
اق��دام ب��ه ط��رح آن كرده، 
مجوزهايي اس��ت ك��ه اين 
خص��وص  در  كميس��يون 
واردات خودروهاي خارجي 
دس��ت دوم در بطن بودجه 
صادر ك��رده اس��ت. مجوزهايي كه در ص��ورت راي 
مثبت صحن علني و تاييد شوراي نگهبان در مسير 
اجرايي شدن قرار مي گيرد. البته واردات خودروهاي 
خارجي دست دوم در ش��رايط فعلي اقتصاد كشور و 
وضعيت كلي بازار خودرو، داراي مزايا و معايبي است 
كه معتقدم در روند تحليل مساله بايد به هر دو روي 
س��كه واردات خودروهاي خارجي به آنها توجه كرد. 
ادامه در صفحه 7 واقع آن است كه...   

آلبرت بغزيان

امير عليزاده

رشد نقدينگي 26 درصدي و پايه پولي 15 درصدي در 9 ماه نخست سال 99

همتي از كاهش انتظارات تورمي با توقف رشد پول در آذرماه خبر داد

رشد  پول متوقف  شد
مجلس از رانت مي گويد 

دولت از فشار بر 
كم درآمدها

تحريم ها و وضعيت 
سياسي چه تاثيري 

مي تواند بر  بازارسهام 
داشته باشد؟

آلودگي هواي تهران و ديگر 
كالنشهرها ادامه دارد

بلواي ارز در 
بودجه

بورس 
در گروي  

احواالت سياسي

قمار با جان 
انسان ها

شركت هاي فناوري و شبكه هاي اجتماعي 
 يكي پس از ديگري حساب هاي ترامپ 
را تعليق و مسدود مي كنند

ِاخراج 
يادداشت-3 يادداشت-4

ابزارهاي ضروري توسعه وضعيت خوب بورس در بلندمدت
بسياري از تحليلگران معتقدند 
بهره مندي از نيروي انس��اني 
متخصص، پويا و مستعد يكي 
از پيش نيازهاي اصلي توسعه 
پاي��دار در جوام��ع مختل��ف 
محس��وب مي ش��ود. ب��دون 
بهره من��دي از اي��ن ظرفيت 
انساني دس��تيابي به افق هاي 
ترسيم ش��ده براي رش��د اقتصادي و توس��عه در جوامع 
مختلف مقدور نخواهد بود. نمونه برجس��ته يك چنين 
كشورهايي آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم هستند 
كه تقريبا تمام زيرساخت هاي عمراني، اقتصادي و... آنها در 
اثر جنگ و تهاجم هسته اي و... از ميان رفته بود. اما همين 
كشورها با استفاده از ظرفيت هاي انس��اني كارآمد خود 
و تمركز بر مقوله توسعه توانستند در كمتر از يك دهه در 
مسير توسعه پايدار و بهبود شرايط گام بردارند. به گونه اي 
كه هر كدام از اين كش��ورها در زمره 5اقتصاد برجس��ته 
جهاني قرار گرفتند. اساس��ا يكي از روش هاي كشورهاي 
توسعه يافته براي ايجاد فاصله با كشورهاي در حال توسعه 
و جهان سوم، زمينه سازي استفاده از استعدادهاي نخبه 
اين كشور ها است. كش��وري مانند امريكا با ايجاد شرايط 
مناسب براي زندگي و فعاليت براي نخبگان ساير كشورها 
تالش مي كند تا همواره دس��ت برتر را در مقوله اقتصاد، 
فناوري و تكنولوژي داشته باش��د. بر اساس اين اهميت 
بنيادين است كه اغلب كش��ورها تالش مي كنند با ايجاد 
فضاي مناسب، اقتصادي، تخصصي و ارتباطي به گونه اي 
عمل كنند كه نخبگان كمتري دست به مهاجرت بزنند. 
اين روزها اخبار مختلفي در خصوص مهاجرت نخبگان 
كشورمان به ساير كشورها به گوش مي رسد، به اين آمارها 
دقت كنيد؛ در طي ده ماه گذش��ته بعد از ش��يوع كرونا 
۲00 پزشك در كشورمان جان باخته اند و بيش از ۳000 
پزشك نيز مهاجرت كرده اند. ۲50 هزار دكتر و مهندس 
ايراني در عالي ترين سطوح امريكا مشغول كار و فعاليت 
هس��تند. تعداد پژوهش��گران ايراني در خارج از كشور بر 
اساس مقاالت چاپ شده كه در شرايط فعلي تعداد فعال 
اين پژوهش��گران ۳۲ هزار نفر و آم��ار مجموعه كلي آنها 
110 هزار نفر برآورد شده است و البته اخبار ديگري از اين 
دست كه به راحتي با يك سرچ س��اده مي تواند به ابعاد و 
زواياي آماري آنها دست پيدا كرد. پزشكان، مهندسان و 
نخبگاني كه هزينه هاي فراواني براي پرورش آنها صورت 
گرفته و به طور معمول مي بايس��ت بار توس��عه كشور در 
بخش هاي گوناگون را به دوش بكشند. با وجود مجموعه 
اين اعداد، ارقام و آمارها، واقع آن است كه اقتصاد ايران از 
ظرفيت هاي فراواني براي رش��د و پويايي برخوردار است. 
يكي از مهم ترين ظرفيت اقتصادي اي��ران وجود نيروي 
انساني متخصص آن است و سال ها طول مي كشد كه يك 
فردي به عنوان متخصص تربيت شود.  اين در حالي است 
كه از 15 تا ۲0 س��ال پيش شاهد خروج اين سرمايه هاي 
ادامه در صفحه 2 انساني از كشور هستيم.  

تاثيرگ��ذار  فاكت��ور  دو 
درخص��وص آين��ده بورس 
و ش��اخص مطرح اس��ت. 
در  و  دالر  ن��رخ  نخس��ت 
مرحله دوم اث��رات بنيادي 
تاثيرگذار بر روي شركت ها.  
درخصوص تاثيرات بنيادي 
ش��ركت ها بايد گفت عمده 
ش��ركت هاي ما ف��روش خيل��ي خوبي داش��تند. 
در ۳ماهه نخس��ت و در 9 ماهه ني��ز عملكرد قابل 
قبولي داشتند. عمده ش��ركت ها وضعيت مطلوبي 
داشتند و كاموديتي ها نيز افزايش قيمت  را تجربه 
كرده اند. از سوي ديگر نرخ داريم كه باتوجه به بازار 
و وضعيت جهاني پيش بيني ريزشي ديده مي شود. 
به واس��طه پيش بيني هاي خوبي كه در بازار ديده 
مي شود ديدگاه عمومي بر اين اس��ت كه نرخ دالر 
افزايش عمده اي نخواهد داشت. شايد اين موضوع 
روي فروش دالري ش��ركت ها اثربگذارد اما باتوجه 
به اينك��ه كاموديتي ها نزول مي كنن��د اين مورد را 
خنثي مي كند. پيش  بيني يك توافق سياسي سبب 
مي شود كه روند مثبت فروش محصوالت شركت ها 
را شاهد باشيم. به احتمال زياد بازار در بلندمدت و 

در سال آينده وضعيت مطلوبي داشته باشد.
 Multi  ويژگي خيلي خاص صندوق بازارگرداني
NAV -  ؛اين ويژگي به آن معناست كه ساختاري 
كه براي آن درنظر گرفته ش��ده به گونه اي اس��ت 
كه هر ش��ركتي مي تواند وارد اين صندوق ش��ود و 
متناس��ب با آورده آن، صدور واحد ب��راي آن انجام 
ش��ود و به اين ترتيب يك NAV خاص خودش را 
داشته باشد. اين بدين منظور است كه يك صندوق 
خاصي براي آن س��هم ايجاد مي ش��ود و سهامدار 
و س��رمايه گذار مي توان��د به طور ش��فاف عملكرد 
صندوق را مشاهده كند. سود و زياني كه به واسطه 
بازارگرداني س��هام در آن صورت مي گيرد، به طور 
مس��تقيم به NAV صندوق منعكس مي ش��ود و 
مي توان ب��ه صورت ش��فاف اين عملك��رد را رصد 
كرد. همچنين از آنجا ك��ه NAV صندوق به طور 
روزانه منتشر مي شود، گزينه بسيار مناسبي براي 
ش��ركت ها و همچنين بازارگردان ها اس��ت. يكي 
از مزاياي صندوق هاي بازارگ��ردان معاف بودن از 
ماليات بر فروش اس��ت و اين معافيت نكته خيلي 
مهمي به خص��وص ب��راي بازارگرداني اس��ت كه 
به طور روزانه چندين مرتبه در دامنه مظنه اقدام به 
خريد و فروش س��هم مي كند. اين معافيت مالياتي 
سبب مي ش��ود تا هزينه هاي صندوق كاهش يابد. 
ضمن اينكه هزينه هاي صن��دوق بازارگرداني ملت 
تا حدود ۸0درصد كاهش را تجرب��ه كرده كه اين 
بيانگر پايين بودن هزينه ه��اي اين نوع صندوق در 

مقايسه با بقيه صندوق هاست.

محمدرضا منجذب رسول رحيم نيا

يادداشت-6يادداشت-5

حمايت دولت و مجلس از ترميم اقتصاد در چهار ماهه پايان سال دو راهي مسكن در سال 1400
پيش بين��ي بازاره��ا همواره 
امري دش��وار و بعض��ا پرخطا 
ب��وده اس��ت چ��ه آنك��ه در 
ح��ال  در  ك��ه  روزگاري 
س��پري كردن آن هس��تيم، 
ش��تاب تح��والت و نوس��ان 
زي��اد متغيره��اي دخيل در 
تصميم گيري هاي افراد مانع از 
پيش بيني دقيق مي شود. در چنين شرايطي، تحوالت 
بازارهايي همچون سرمايه، مسكن،  ارز، طال و سكه طي 
آبان و آذر س��ال جاري به بحث هاي پردامنه اي درباره 
آينده اين بازارها در كوتاه مدت، ميان  مدت و بلندمدت 
دامن زده اس��ت. به عنوان مثال، با توجه به افت قيمت 
مسكن در آذر ماه كه به روايت مركز آمار ايران منفي ۸.5 
درصد و به روايت بانك مركزي ايران منفي 1.1 درصد 

بوده اس��ت، ش��اهد دو نوع پيش بيني متفاوت از آينده 
بازار مسكن در سال 1400 هستيم. اگرچه كارشناسان 
و پ  ژوهشگران بازار مس��كن اتفاق نظر دارند كه شرايط 
كنوني حاكم ب��ر اين بازار ناش��ي از فضاي ت��ورم زده و 
تحريم زده اقتصاد ايران است، اما نوع پيش بيني آنها از 
بازار مسكن در آينده متفاوت است. برخي از كارشناسان 
بازار مس��كن با تكيه بر روندهاي گذشته و سيكل هاي 
تجاري حاكم بر بازار مس��كن، بر اين باورند كه نه تنها 
در سال آينده كه طي چند س��ال آينده بازار مسكن در 
ركود به سر خواهد برد و آمار تحوالت مسكن در آذر ماه 
حاكي از نقطه عطفي جديد و به عبارتي چرخش بازار 
است. برخي ديگر از كارشناسان نيز معتقدند كه با توجه 
به برخي متغيرهاي اقتصاد كالن بازار مس��كن در سال 
آينده به احتمال زياد ش��اهد يك جهش قيمتي بزرگ 
خواهد بود.  ادامه در صفحه 3

طبق آمار ش��ش ماه��ه بانك 
مرك��زي، رق��م پول ش��امل 
اس��كناس و مس��كوك ب��ه 
اضافه س��پرده ديداري شامل 
س��پرده هاي ج��اري و خالص 
چك ها در نيمه نخست امسال 
معادل 40درصد و در يك سال 
منتهي به ش��هريور 99 معادل 
۸0درصد رشد كرده اس��ت. اين نرخ رشد نسبت به رشد 
۳6درصدي نقدينگي در يك سال و 17درصدي نقدينگي 
در شش ماه بسيار باالتر بوده است و به اين معني است كه 
بخش عمده اي از رش��د نقدينگي جذب حساب جاري و 
چك ها و اسكناس شده و كمتر جذب سپرده بلندمدت 
يا شبه پول شده است.   به عبارت ديگر به خاطر انتظارات 
تورمي موجود و افزايش قيمت سكه و ارز، بورس، مسكن 

و ساير كاالها، مردم تمايل به نگهداري پول به صورت نقد 
داش��ته اند تا به محض نياز به خرج كردن پول يا خريد و 
فروش بتوانند از حساب جاري يا اسكناس خود استفاده 
كنند و با اين فرض كه قيمت ها باال خواهد رفت پول را به 
صورت نقد حفظ كرده اند تا به خريد و فروش ارز و طال و 
خودرو، مسكن، ملك و... اقدام كنند.   از سوي ديگر حساب 
كوتاه مدت نيز كه عمدتا به صورت كارت هاي الكترونيكي 
در دسترس مردم اس��ت معادل ۳9درصد در يك سال و 
۲۲درصد در شش ماهه اول 99 رشد داشته است كه باالتر 
از رشد نقدينگي در مدت يك س��ال اخير يا شش ماهه 
اخير بوده است كه اين ش��اخص نيز نشان دهنده تمايل 
مردم به نگهداري پول در دسترس خود است.  اما در عين 
حال سپرده بلندمدت كه با سود باالتر 15درصدي مواجه 
است و مردم به راحتي نمي توانند از آن برداشت كنند در 
ادامه در صفحه 7 يك سال منتهي به...  

محسن شمشيريمجيد اعزازي

فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ايران، مي گويد براي س��ال 1400 به دولت يك پيشنهاد 
ويژه داده اس��ت. اين قرارگاه كه در س��ال هاي گذشته به 
عنوان پيمانكار و ب��ازوي اجرايي بس��ياري از پروژه هاي 
بزرگ و زيرساختي كش��ور عمل كرده، در بسياري از اين 
طرح ها از دولت طلب مال��ي دارد و با توج��ه به اينكه در 
شرايط اقتصادي فعلي، دولت امكان به دست آوردن منابع 
الزم براي پرداخت بخشي از اين بدهي هايش را نداشته، 
حاال اين قرارگاه مي گويد آماده است كه به جاي طلبش، 
اموال دولتي را در اختيار بگيرد. فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبي��ا با بيان اينكه براي س��ال 1400 پيش��نهاد 
داده ايم كه دولت به جاي مطالبات قرارگاه، دارايي هايش 
را به قرارگاه واگذار كند، گفت: قرار بر اين شد كه با توجه 
به اينكه چه واگذاري هايي در سال آينده انجام مي شود، 
قرارگاه ليس��تي را تهيه كند كه بر اس��اس نيازهاي خود 

فهرستي را تهيه كرديم كه به كدام اموال دولت نياز داريم.
سردار سعيد محمد درباره موضوعات مطرح شده درباره 
احياي جه��اد س��ازندگي و فعاليت قرارگاه س��ازندگي 

خاتم االنبيا در قالب اين ساختار اظهار داشت: از وقتي كه 
جهاد سازندگي با يك تدبير اشتباه از سيستم و نظام كشور 
حذف شد روستاها و مناطق كمتر برخوردار متولي ندارند 
و هيچ كسي به فكر مردم روستانشين نيست و همين روند 
باعث افزايش مهاجرت از روستا به شهرها شده است، براي 
اينكه روند مهاجرت معكوس شود بايد خدمات رساني به 
روستاها را افزايش دهيم كه انجام اين اقدامات سازمان و 
ساختار مي خواهد. وي با بيان اينكه در حال حاضر توسعه 
روستايي متولي ندارد، ادامه داد: شايد برخي از دستگاه ها 
در حوزه ه��اي خ��اص ورود كرده اند و اقدامات��ي را انجام 
مي دهند اما چون هدفمند و نظام مند نيس��ت به همين 
دليل مردم روستاها نمي توانند از آن بهره اي ببرند. فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبيا افزود: مباحث مبني بر احياي مجدد 
وزارت جهاد سازندگي مطرح شد اما احياي يك وزارتخانه 
زمان بر و نياز به هزينه ، نيرو و امكانات زياد دارد اما قرارگاه 

آماده است و ساختار و تجهيزات را در اختيار دارد.
محمد گفت: قصد ما اين نيست كه قرارگاه خاتم االنبيا را به 
ادامه در صفحه 2 وزارتخانه تبديل كنيم اما...  

احمد توكلي،  نماينده سابق مجلس و رييس هيات مديره 
ديده بان ش��فافيت و عدالت در نامه اي به باقر نوبخت- 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه- از او خواسته در فرايند 
واگذاري ام��وال و دارايي هاي عموم��ي، اطالعات الزم 
به شكل شفاف ارايه و منتشر شود. در ماه هاي گذشته، 
بحث درباره نحوه واگذاري اموال و دارايي هاي دولت بار 
ديگر داغ ش��ده و پس از حواشي كه در عملكرد سازمان 
خصوصي س��ازي كش��ور به وجود آمد، به نظر مي رسد 
تداوم روند واگذاري ها نياز به ش��فافيت جدي دارد. در 
سال هاي گذش��ته با توجه به محدوديت هاي درآمدي 
كه براي دولت به وجود آمده، ف��روش اموال و دارايي ها و 
عرضه آنها در بورس به اولويتي جدي براي تامين منابع 
درآمدي دولت تبديل ش��ده و بر اساس اعالم مسووالن 
دولتي اين روند در ماه هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت. 
تحت تاثير اين شرايط حاال توكلي در نامه اي به نوبخت از 
او خواسته فرايند واگذاري به شكل شفاف اطالع رساني 
شود. در ابتداي اين نامه آمده: در اليحه بودجه 1400 باز 
تبصره 19 ذكر و مهم تر آنكه باز به »دستورالعمل مصوب 

شوراي اقتصاد منتسب »به ماده )۲7( قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )۲(« 
ارجاع شده  است. يادآور مي شود اين همان دستورالعمل 
اس��ت كه بارها در مورد مغايرت هاي قانوني و خطرات 
اجرايي آن هش��دار داده ايم و در جلس��ه 10 آذر شوراي 
اقتصاد نيز مقرر ش��د كه تا بررس��ي كارشناسي و رفع 
مغايرت ها و خطرات، اين دستورالعمل مسكوت بماند. 
البته از آن تاريخ تاكنون، نه شوراي اقتصاد و نه سازمان 
برنامه و بودجه هيچ دعوت يا خبري براي تشكيل جلسه 
كارشناسي و رفع مغايرت ها و خطرات اين دستورالعمل 
انجام نداده  است. او سپس دو درخواست را مطرح كرده 
است. اوال تبصره 19 اليحه بودجه  1400 با درخواست 
تنفيذ بند 11 تبصره 19 قان��ون بودجه 1۳97 و نيز بند 
5 تبصره 19 قان��ون بودجه 1۳99 )كه هر دو مس��تند 
به دس��تورالعمل يادشده هستند( نش��ان مي دهد كه 
برخي افراد همچنان اصرار دارند ك��ه در واگذاري اموال 
و دارايي ه��اي عمومي به راه ه��اي غيرقانوني و پر خطر 
متوسل شوند.  ادامه در صفحه 2



كميس��يون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسالمي، 
جلسات خود براي بررس��ي ابعاد مختلف اليحه دولت 
را آغاز كرده و در روزهاي گذشته تصميمات مختلفي 
از اين كميس��يون منتشر شده اس��ت، تصميماتي كه 
هرچند برخي از آنها در مس��ير اليحه دولت بوده اما به 
نظر مي رسد، اختالفات گسترده دو قوه بيش از هر زمان 

ديگري خود را نشان داده است.
يك��ي از اصلي ترين اختالف نظرهايي ك��ه هنوز زمان 
بررسي آنها و اعالم نظر دقيق مجلس نرسيده اما قطعا 
چالش هاي جدي خواهد داش��ت، موضوع درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده براي دولت اس��ت. دولت اعالم كرده 
كه آماده اس��ت در روز 2.3 ميليون بشكه نفت با درآمد 
نهايي حدود 200 هزار ميليارد تومان در بودجه س��ال 
آين��ده اجرايي كند و اي��ن موضوع از ديد بس��ياري از 
كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس، با واقعيت 
فاصله دارد. دولت اعالم كرده علت قرار دادن اين درآمد 
در بودجه اميد به تغيير شرايط در تحريم است. جو بايدن 
رييس جمهور جديد امريكا كار خود را از ابتداي بهمن در 
كاخ سفيد آغاز خواهد كرد و او اعالم كرده كه آماده است 
به برجام بازگردد. دولت دونالد ترامپ در حدود سه سال 
گذش��ته با خروج از برجام تحريم هاي شديدي را عليه 
اقتصاد ايران اعمال كرد، تحريم هايي كه بر خالف تمام 
رويه هاي بين المللي اجرايي شد و ترامپ به دنبال آن بود 
كه ايران را بار ديگر به ميز مذاكره باز گرداند. با اين وجود 
اما عمر دولت ترامپ به پايان رسيد و ايران در برابر اين 
فشارها ايستادگي كرد تا نوبت به دولت جديد اين كشور 
برس��د. در روزهاي گذش��ته مقامات دولت ايران اعالم 
كرده اند در صورتي كه امريكا به برجام بازگردد و تعهدات 
خود را اجرايي كند، ايران آماده است تعهدات خود را اجرا 
كند و حاال توپ در زمين دولت امريكاست تا مشخص 
شود بايدن چه قدر آماده است به تعهدات دولتش عمل 
كند. در صورتي كه تحريم ها كنار روند، قطعا وضعيت 
درآمدي ايران تغيير خواهد ك��رد و با افزايش درآمد از 
محل فروش نفت، بخشي از فشارهاي وارد شده به ايران 
كاهش مي يابد. در كنار بهبود وضعيت تجارت بين المللي 
و درآمدهاي ارزي، شرايط اقتصاد ايران قطعا متفاوت 
خواهد شد اما كنار رفتن تحريم ها، تنها در حوزه درآمدي 
خود را نش��ان نمي دهد و احتماال ب��ه تغيير در برخي 
سياست هاي داخلي اقتصادي نيز منجر خواهد شد. از 
ابتداي سال 97 و همزمان با تحريم هاي جديد، دولت 
ايران اعالم كرد كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد 
و مديريت اقتصاد تحت فشار تحريم ها، دو نوع سياست 
ارزي را اجرايي خواهد كرد. نخس��ت در حوزه واردات، 
دولت اعالم كرد واردات بيش از 1500 قلم كاال را ممنوع 
خواهد كرد و تنها كاالهايي اجازه واردات خواهند داشت 
كه يا ضروري و واسطه اي هستند يا مواد اوليه كاالهاي 
توليدي در كش��ور خواهند بود. در ح��وزه صادرات نيز 
دولت اعالم كرد ك��ه صادركنندگان بخش خصوصي، 
بايد تعهدات ارزي خود را ايفا كنند و با بازگشت اين ارز، 
در مديريت نيازهاي وارداتي به دولت كمك كنند. اين 
تصميم ها در حالي اجرايي ش��د كه با توجه به كاهش 

درآمدهاي ارزي و تورم انتظاري به وجود آمده در بازار، 
قيمت دالر به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرد و اين 
نگراني را به وجود آورد كه اگر دولت به اين عرصه ورود 
نكند، قيمت برخي كاالهاي اساسي مورد نياز مردم، به 
شكل قابل توجهي افزايش خواهد يافت. به دنبال ايجاد 
اين شرايط دولت از دالر 4200 توماني رونمايي كرد. بنا 
شد اين دالر به برخي كاالهاي اساسي مهم اختصاص 
پيدا كن��د كه قيمت آنها افزايش پيدا نكند. در عمل اما 
اين ارز نتوانست انتظارات را براورده كند. برخي كاالها 
كه اين ارز را مي گرفتند، افزايش قيمت جدي را تجربه 
كردند و از سوي ديگر برخي افراد با استفاده از رانت اين 
ارز توانستند پول قابل توجهي به جيب بزنند كه منجر 
به برگزاري دادگاه هاي مفاسد اقتصادي گسترده اي در 
كشور شد. به دنبال ش��كل گيري اين روند، بسياري از 
فعاالن اقتصادي اعالم كردند كه دولت بايد به جاي اين 
ارز، مستقيما به اقشار كم درآمد كمك كند و با تك نرخي 
كردن ارز، راه را بر فساد و سودجويي شخصي ببندد. با 
وجود اين انتقادات اما دولت تنها مصاديق دريافت اين 
ارز را كاهش ولي تخصيص اي��ن ارز را ادامه داد و از اين 
گفت كه ارز 4200 توماني الاقل تا پايان سال جاري نيز 

عرضه خواهد شد.

    مجلس در برابر دولت
آنچه بحث درباره سرنوشت اين ارز را با گره هاي مختلفي 
همراه كرد، نحوه تداوم تخصيص آن در بودجه 1400 
بود. هرچند دولت اع��الم كرد كه تصميم گيري نهايي 

در اين زمينه در اختيار مجلس خواهد بود اما در عمل 
به نظر مي رسد همچنان تيم اقتصادي دولت اصرار به 
تداوم تخصيص آن دارد، موضوعي كه به چالشي جديد 
در مسير تصويب اليحه بودجه بدل شده است. الياس 
نادران – رييس كميس��يون تلفيق مجلس – چند روز 
قبل درباره سرنوشت ارز در بودجه سال آينده گفت: در 
مورد نرخ ارز نه در اليحه دولت و نه در مصوبه كميسيون 
تلفيق در هيچ سالي نرخ ارزي براي كشور تعيين نشده و 
برخالف آنچه گفته مي شود هميشه نرخ ارز محاسباتي 
در بودجه وجود داش��ته كه وقتي به نرخ ارز واقعي كف 
بازار يا حتي بانك مركزي مراجعه مي كنيد شكاف قابل 
مالحظه اي مي بينيد. ما از آنچه در مجلس انجام ش��د 
دف��اع مي كنيم و از ايده مجل��س در مورد دغدغه هاي 
موجود در خصوص دارو، كاالهاي اساسي و نحوه توزيع 
يارانه ها در آينده نزديك رونمايي خواهيم كرد اين كار 
هم به دليل نگراني از شيطنت و حاشيه سازي هاست. در 
اين بستر، به نظر مي رسد نظر مجلس حذف ارز 4200 
توماني و تغيير درسياس��ت هاي كالن حمايتي دولت 
است، موضوعي كه بار ديگر با واكنش دولتي ها مواجه 
شده و جديدترين فردي كه در اين زمينه اظهارنظر كرده 
معاون پارلماني رييس جمهور است. حسين علي اميري 
گفته: در مورد برخي از احكام و تبصره هاي اليحه بودجه 
با مجلس اختالف نظر كارشناسي داريم كه يكي از آنها 
بحث ارز 4200 توماني اس��ت. اگر دولت در اين بخش 
مي خواست خود را راحت كند، قيمت را باال مي برد اما 
معتقديم افزايش قيمت ارز، منجر به ايجاد مشكالت در 

تامين كاالهاي اساسي و دارو براي مردم مي شود و دولت 
نمي خواهد مردم با مشكل مواجه شوند. معاون پارلماني 
رييس جمهوري با اشاره به افزايش درآمدهاي مالياتي 
در اليحه از سوي كميسيون هم گفت: دولت مي توانست 
درآمد مالياتي را باال ببرد اما در اين شرايط افزايش ماليات 
هم بر مردمي كه به خاطر كرونا و شرايط جنگ اقتصادي 
تحميلي با مشكالت جدي مواجه هستند،  فشار مضاعف 
وارد مي كرد. وي با بيان اينكه درحال گفت وگو با مجلس 
هستيم تا به يك تفاهم و نتيجه مشترك برسيم، گفت: 
البته اين مواردي كه در رس��انه ها منتشر مي شود نظر 
نهايي مجلس نيست بلكه نظر كميسيون تلفيق است. 
ممكن است در صحن مجلس پيشنهاداتي مطرح شود و 
نمايندگان اين نظرات را نپذيرند. در صورتي كه تحريم ها 
كنار بروند و فش��ار اقتصادي بر مردم كمتر شود، قطعا 
امكان كاهش نرخ ارز، بهبود رش��د اقتصادي و كاهش 
تورم وجود خواهد داش��ت و به اين ترتيب امكان تغيير 
در سياست هاي حمايتي دولت نيز وجود دارد. هرچند 
با توجه به اينكه فشارهاي فعلي در كوتاه مدت برطرف 
نخواهند شد و دولت بايد به سياست هاي حمايتي خود 
ادامه دهد اما اينكه ارز 4200 توماني چه نقشي در اين 
فرايند خواهد داشت، محل بحث است و بايد ديد بلواي 
ارزي دول��ت و مجلس به كجا مي رس��د و آيا مجلس با 
شنيدن نگراني هاي دولت بار ديگر عمر اين ارز را تمديد 
خواهد كرد يا با جايگزين كردن طرح هايي مانند تامين 
كاالهاي اساسي يا همان احياي كوپن، نحوه حمايت از 

اقشار كم درآمد را تغيير خواهد داد.

سياست
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نبايد فريب لبخند اروپايي ها
را خورد

رييس ش��وراي راهب��ردي روابط خارج��ي دقت در 
مواجهه با كشورهاي اروپايي را به علت بدعهدي آنان 
ضروري دانست و تاكيد كرد: نبايد فريب خوشرويي، 
لبخند و روابط ظاهري با آنان را خورد. س��يد كمال 
خرازي درباره نحوه مواجهه با زياده خواهي سه كشور 
اروپاي��ي در موضوع برجام، گفت: ب��ا مرور خاطرات 
دوره مسووليتم در وزارت خارجه مي بينم كه در آن 
مقطع هم روابط و رفت و آمدهاي ما با اروپايي ها بسيار 
نزديك شده بود، اما دست از شيطنت عليه كشورمان 
برنداشتند. وي در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما 
افزود: يك بار براي حضور در جلس��ه اي به بروكسل 
رفتيم و آن جا تصميم گرفتيم با رييس اتحاديه اروپا 
در ايرلند هم ديدار كنيم. پس از آن ديدار، گفتيم چرا 
با اعضاي برجسته اروپايي هم ديدار نكنيم و به فرانسه، 
انگليس و آلمان رفتيم بدون آنكه از قبل برنامه ريزي 
شده باشد و صرفا با تماس تلفني توانستيم با عالي ترين 
سطح مقامات اين كشورها اعم از شيراك، بلر و شرودر 
و نيز رييس جمهور ايرلند به عن��وان رييس دوره اي 
اتحاديه اروپا ديدار كنيم. خرازي گفت: با آنكه در آن 
ديدارها از مواضع مان كوتاه نمي آمديم، اما اين موضوع 
نشان مي داد كه چقدر روابط ما به اروپايي ها نزديك 
شده در عين حال، آنان دست از شيطنت برنداشتند؛ 
قول دادند، اما عمل نكردند به طوري كه در آن مقطع 
هم براي سرمايه گذاري، مشاركت اقتصادي و كارهاي 
جدي به ايران نيامدند. وزير اسبق امور خارجه افزود: 
كارهاي زيادي انجام ش��د، اما نه در حدي كه تحول 
بزرگي روي دهد و حضورشان در كشورمان دايمي تر 
ش��ود؛ اين نش��ان داد كه ميان ما و آن��ان، اختالفات 
ريشه اي وجود دارد كه ناشي از روحيه استقالل طلبي 
ماس��ت و مي خواهيم خودمان باشيم و با حفظ افكار 
و عقايدمان؛ به بيگانگان وابس��ته نباشيم و راه خود را 
طي كنيم. وي گفت: اروپايي ه��ا، اتكاي مردمي ما را 
برنمي تابند و به انواع ش��يوه ها متوسل مي شوند تا به 
هدف شان برس��ند ما هم بايد درعين گفت وگوهاي 
ديپلماتيك هيچگاه فراموش نكنيم كه در چه صحنه اي 
هستيم؛ با چه كساني مواجهيم و راه اصلي را گم نكنيم.

فرآيند واگذاري ها را شفاف كنيد
 هر گونه اس��تناد و استفاده اين دستورالعمل پيش از 
رفع مغايرت هاي قانوني و خطرات اجرايي آن، محل 
نگراني شديد اس��ت و درخواست مي شود: تا پيش از 
رفع مغايرت ها و خطرات اين دس��تورالعمل از تنفيذ 
بن��د 11 تبصره 19 قانون بودج��ه 1397 و نيز بند 5 
تبصره 19 قانون بودجه 1399 و هرگونه استناد ديگر 
به »دستورالعمل ماده )27( قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(« جدا 

خودداري شود.
ثانيا گذش��ته از ض��رورت حذف هرگونه اس��تناد به 
دستورالعمل يادش��ده، درج مجدد كليت تبصره 19 
در اليح��ه بودجه 1400 نيز نش��ان مي دهد كه البد 
س��ازمان برنامه و بودجه و تدوين كنن��دگان اليحه 
اطالعات عملكرد اين تبصره را داشته اند كه مبادرت 
به درج مجدد آن در اليح��ه كرده اند. بنابراين اكنون 
كه نمايندگان ملت در آستانه بررسي و تصويب قانون 
بودجه 1400 هس��تند؛ به منظور تأمين ش��فافيت، 
عدالت و دسترس��ي مردم و نمايندگان آنان به نحوه  
واگذاري پروژه ها و تخصيص منابع و امتيازات و براي 
تصميم گيري صحيح مجلس درباره تبصره نامبرده 
لطفًا اطالعات اجراي اين تبصره، شامل موارد زير را در 
اسرع وقت در اختيار كميسيون تلفيق بودجه، مركز 
پژوهش هاي مجلس و نيز و همچنين موسسه ديده بان 

شفافيت و عدالت قرار دهيد: 
1- نام پروژه

2- نام دستگاه )طرف عمومي( 
3- نام طرف خصوصي

4- ميزان كمك يا تسهيالت مصوب از محل تبصره  19
5- بند استنادي در تبصره 19

6- زمان تصويب كمك يا تسهيالت اعطايي
7- تاريخ انعقاد قراداد واگذاري يا مشاركت

8- مدت قرارداد
9- نوع قرارداد

10- آورده مقرر طرف خصوصي طبق قرارداد
11- آورده مقرر طرف عمومي طبق قرارداد

ابزارهاي ضروري توسعه
بنابراين ض��روري اس��ت از طريق ايجاد اش��تغال، 
فرصت هاي مطالعاتي مناسب، فضاي فعاليت حرفه اي 
و... تالش هاي بيشتري در جهت حفظ اين سرمايه ها، 
صورت بگيرد. به تغبير گري بكر نوبليس��ت اقتصاد، 
محور توس��عه اقتصادي كش��ورها س��رمايه انساني 
آنهاست. س��رمايه انساني نيروي انس��اني با مهارت 
باالست كه در طول سال هاي متمادي آموزش هاي 
مختلف و فراواني داش��ته اند و گاها بصورت نخبگان 

نيز مطرح هستند.
همان طور كه در سطور قبلي هم به ان اشاره شد، نمونه 
بارز اين اهميت، تجربه آلم��ان و ژاپن پس از جنگ 
جهاني دوم اس��ت، كه با وجود اينكه تمامي صنايع 
فيزيكي خود را در بمباران متفقين از دست داده بودند، 
طي ده سال تمامي صنايع خود را بازسازي و از نو توليد 
كردند. علت اين امر وجود سرمايه انساني در كشورشان 
بود. شايد وقت آن رس��يده باشد كه هر چه سريع تر 
مهاجرت نخبگان از كشور مورد آسيب شناسي قرار 
گيرد و تمهيدات الزم انديشيده شود تا ظرفيت هاي 
برجس��ته انساني و نيروي نخبه كش��ورمان به جاي 
به گردش درآوردن چرخ توس��عه و فناوري در ساير 
كش��ورها به روند توسعه پايدار سرزمين مادري شان 

كمك كنند.

محل هزينه كرد  مازاد 
درآمدهاي نفتي مشخص شد

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 گفت 
كه بر اساس مصوبه اين كميسيون مازاد درآمدهاي نفتي 
صرف زيرس��اخت هاي هسته اي و تحقيقات كاربردي 
خواهد شد. رحيم  زارع خود در تشريح آخرين مصوبات 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 گفت: بر اساس 
مصوبه اين كميسيون، پيش بيني شده در حوزه فروش 
نف��ت در صورتيكه مازاد فروش نفت بي��ش از آنچه در 
بودجه پيش بيني ش��ده داشته باش��يم، دولت مكلف 
است منابع حاصله از اين درآمد را براي طرح هاي تملك 
دارايي سرمايه اي به ويژه طرح هاي حمل و نقل عمومي، 
توليدي، دولت الكترونيك، آموزش، س��المت، محيط 
زيست و تحقيقات هزينه كند. وي افزود: ما همچنين 
زيرساخت هاي آموزش��ي، زيرساخت هاي هسته اي و 
تحقيقات كاربردي به ويژه در حوزه دفاعي، آب و فاضالب 
و طرح هاي دانش بنيان بخش كشاورزي را نيز به هزينه 
كرد اين بخش يعني مازاد درآمدهاي نفتي اضافه كرديم. 
نماينده مردم آباده در مجلس ادامه داد: در اليحه دولت 
40 درصد س��هم عوارض از هر متر مكعب گاز طبيعي 
تعيين شده بود كه در كميس��يون تلفيق با 50 درصد 
سهم عوارض از هر مترمكعب گاز طبيعي براي تامين و 
استانداردسازي سامانه گرمايشي 100 هزار كالس درس 
از طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
در كميسيون اضافه ش��د و مناطق محروم، روستايي و 
عشايري براي اين موضوع در اولويت قرار دارد. وي اضافه 
كرد: براس��اس مصوبه كميسيون تلفيق از محل 14.5 
درصد س��هم نفت، ميزان 2 هزار ميليارد تومان نسبت 
به گازرساني به روس��تاها و اتمام پروژه هاي نيمه تمام 
گازرساني به روستاهاي كشور با اولويت مناطق محروم، 
صعب العبور و سيستان و بلوچستان كه كمتر گاز رساني 
شده اختصاص مي يابد. همچنين هزينه هاي مربوط به 
گازرساني مدارس و مساجد، حوزه و پايگاه هاي مقاومت 
و ناجا از همين محل در روستاها قابل تامين است. زارع 
خاطرنشان كرد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق مقرر 
شد سهم 3 درصد نفت در مناطق نفت خيز و محروم فقط 
براي اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مصرف 
شود و وزارت نفت براي تهيه الگوي مصرف گاز خانگي 
براي اقليم هاي مختلف كشور مكلف شد اين موضوع را 
تهيه و مصوب كند و هيات وزيران 2 ماه پس از تصويب 
قانون بودجه كل كشور بايد آن را مصوب كند. وي تصريح 
كرد: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق وزارت نفت مكلف 
به فروش ميعانات گازي به شركت هاي داخلي پتروشيمي 
به صورت اعتبار اسنادي داخلي شد. همچنين مصوبه 
كميسيون تلفيق براي درآمد حاصل از واگذاري بنگاه هاي 
دولتي كه در موضوع سياس��ت هاي كلي اصل 44 بود، 
مصوب كرد اين درآمدها براي تقويت تعاوني ها پرداخت 
شود. وي خاطرنشان كرد: طبق مصوبه كميسيون تلفيق 
از معادل ريالي 2 ميليون تن قير 48 درصد براي راه هاي 
روس��تايي، 20 درصد براي آس��فالت معابر و بازسازي 
روستاها با اولويت روستاهاي حادثه ديده، 17 درصد براي 
آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور، سازمان امور 
شهرداري ها و دهياري ها قرار مي گيرد. زارع اضافه كرد: 
همچنين براساس مصوبه كميسيون تلفيق 6 درصد 
در اختيار بسيج س��ازندگي براي مصرف پايگاه ها و 
پاسگاه ها و راه هاي بين مزارع، 5 درصد براي نوسازي 
مدارس و 4 درصد براي بنياد مسكن و بهسازي روستاها 
و به ويژه اولويت روستاهاي حادثه ديده 17درصد براي 
آسفالت وزارت كشور سازمان شهرداري ها و دهياري ها 
6 درصد در اختيار مسير سازندگي سپاه پاسداران براي 
پايگاه ها و پاسگاه ها، 5 درصد براي نوسازي مدارس و 
4 درصد قير براي بيابان زدايي و انجام عمليات خاك 
پوشي سازگار با محيط زيست در اختيار وزارت جهاد 

كشاورزي قرار مي گيرد.

ورود ديوان محاسبات به پرونده 
شركت دخانيات

جلسه رس��يدگي به ابهامات شركت دخانيات ايران با 
حضور علي كاميار دادستان ديوان محاسبات كشور، 
مهدي عيسي زاده رييس كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي و تعدادي از مديران شركت دخانيات 
در سالن جلسات دادسراي ديوان محاسبات برگزار شد. 
علي كاميار دادستان ديوان محاسبات كشور در تشريح 
جلسه دادسراي ديوان محاسبات با اعضاي هيات مديره 
شركت دخانيات، گفت: دادسراي ديوان محاسبات در 
راستاي تحقق بخشيدن به سياست هاي جديد ديوان 
مبني بر برخط بودن، مهم رسي و همچنين جلوگيري 
از اطاله دادرسي ها، براي اولين بار جلسه تفهيم ابهامات 
پيش از تشكيل پرونده را با حضور اعضاي هيات مديره 
شركت دخانيات برگزار كرد. كاميار عنوان كرد كه در 
عملكرد شركت دخانيات ابهاماتي از جمله عدم رعايت در 
انتصاب و ادامه كار برخي از اعضاي هيات مديره شركت، 
عدم رعاي��ت قوانين در پرداخت هاي پرس��نلي، عدم 
بهره برداري از تجهيزات براي توليد باكيفيت دخانيات با 
وجود صرف هزينه هاي هنگفت وجود دارد. وي افزود: در 
صدور مجوز براي فعاليت شركت هاي خارجي در مقايسه 
با شركت دخانيات داخلي نيز تبعيض هايي وجود دارد 
كه در توليد، توزيع و فروش دخانيات به كش��ور ضرر و 
زيان وارد كرده است. وي گفت: ابهاماتي است كه نشان 
مي دهد شركت دخانيات تعهداتي را برعهده داشته و 
به آنها عمل نكرده اس��ت و زيان زيادي از محل كاهش 
توليدات توتون در داخل و رقابت با شركت هاي خارجي 
متوجه كشاورزان بوده است كه بايد بررسي شود. كاميار 
اظهار اميدواري كرد كه برگزاري اين جلس��ات، باعث 
 تقويت نظارت بر دستگاه هاي اجرايي شود. پيشتر اين

جلسات بعد از تشكيل پرونده برگزار مي شد ولي اكنون 
با تشكيل اين جلسات، روند رسيدگي را كوتاه و ابهامات 
را برطرف مي كنيم. وي نتايج اين جلسه را پربار ارزيابي 
كرد و گفت: به شركت دخانيات 10 روز مهلت داده شده 
است تا مستندات خود را در خصوص ابهامات تفهيم شده 
به دادس��را تسليم كند و تا يك ماه آينده اين پرونده در 

دادسراي ديوان محاسبات تعيين تكليف و بسته شود.

مجلس از رانت مي گويد، دولت از فشار بر كم درآمدها

بلواي ارز در بودجه

دولت به جاي بدهي، اموالش را بدهد
 وظايف جهاد سازندگي را قبول مي كنيم و مي توانيم جاي 

خالي جهاد سازندگي را پر كنيم.
وي ادامه داد: كم��ا اينكه در حال حاضر هم قرارگاه اين 
وظايف را انج��ام مي دهد اما بودجه اي كه ق��رار بود به 
راه اندازي مجموعه جديد و احياي وزارت جهاد سازندگي 
تعلق بگيرد، در اختيار قرارگاه گذاشته شود و با توجه به 
تجهيزات و امكانات قرارگاه كه در همه كشور پهن شده، 

آمادگي انجام اين وظايف را داريم.
فرماندگاه قرار گاه خاتم االنبيا درباره س��هم قرارگاه در 
پروژه هاي عمراني گفت: ق��رارگاه دو بودجه عمراني و 
غيرعمراني دارد در بودجه عمراني عدد بس��يار شفاف 
است اما ميزان بودجه قرارگاه در بخش غيرعمراني عدد 
مشخص نيست. سهم قرارگاه در بودجه عمراني به طور 
مشخص 3.5 تا 4 درصد است بنابراين در بخش عمراني 

هم مي توان گفت سهم قرارگاه نزديك به اين اعداد است. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا تاكيد كرد: ساالنه 
10 هزار ميليارد توم��ان از خزانه دول��ت پول دريافت 
مي كنيم كه البته همه آن به شكل نقد نيست از اين عدد 
3 هزار ميليارد تومان ب��ه پروژه هاي عمراني اختصاص 
دارد و حدود 7 هزار ميليارد تومان هم متعلق به پروژه هاي 

غيرعمراني و شهرداري ها است.
محمد اف��زود: اما اينكه فعاليت هاي قرارگاه به چش��م 
مي آيد و در س��طح كش��ور در حال انجام پروژه است به 
اين دليل بوده كه ش��رايط سختي در كشور حاكم شده 
و شركت هاي بخش خصوصي اگر از دولت پول دريافت 
نكنند نمي توانند فعاليت داشته باشند و متوقف مي شوند 
و براي اين شركت ها نمي صرفد كه از سود خود صرف  نظر 
كنند يا تسهيالت يا دارايي دريافت كنند بنابراين معموال 

وارد اين ريسك ها نمي شوند. 
آنچه كه در مباحث مطرح ش��ده از سوي قرارگاه جديد 
اس��ت، نحوه تعامل با دولت در پيگي��ري مطالبات اين 
قرارگاه است. با توجه به اينكه طلب قرارگاه نيز به عنوان 
بخش��ي از بدهي ه��اي دولت در بودجه س��االنه لحاظ 
مي ش��ود، براي تس��ويه اين بدهي ها، يا بايد بخشي از 
درآمدهاي جديد دولت در مسير تسويه بدهي قرار گيرد يا 
دولت بايد با فروش اموال خود، بدهي هايش را تسويه كند.

حاال فرمانده ق��رارگاه خاتم گفته به جاي آنكه دولت 
اموالش را عرضه كرده و بفروش��د و سپس با منابع آن 
به قرارگاه پول بدهد، اين قرارگاه حاضر است، به جاي 
طلب ها مستقيما اين اموال دولتي را در اختيار بگيرد، 
موضوعي كه به معني انتقال بخشي از دارايي هاي دولت 
به قرارگاه خواهد بود كه مش��خص نيست، مسووالن 

دولتي و كارشناسان اقتصادي چه نگاهي به آن خواهند 
داشت. البته بر اساس صحبت هاي سعيد محمد، اين 
موضوع پيش از اين نيز س��ابقه داشته است. قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا تاكيد كرد: براي سال 1400 
پيشنهاد داده ايم كه دولت به جاي مطالبات قرارگاه، 
دارايي هايش را به قرارگاه واگذار كند. در دو دولت قبل 
س��ابقه اين نوع همكاري ها وجود دارد و دولت در آن 
زمان به جاي بدهي، نيروگاه سبالن، بخشي از فوالد 
خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار كرد كه براي 
همان مجموعه ارزش افزوده ايجاد كرديم.قرار بر اين 
شد كه با توجه به اينكه چه واگذاري هايي در سال آينده 
انجام مي شود، قرارگاه ليستي را تهيه كند كه بر اساس 
نيازهاي خود فهرستي را تهيه كرديم كه به كدام اموال 

دولت نياز داريم.

روحاني: مردم وسيله اي براي آزمايش واكسن نيستند
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه براي ساخت واكسن يا 
براي خريد واكسن هر ارزي و هر ريالي نياز باشد بالفاصله 
به هر قيمتي و برخالف همه مش��كالت، آن را تأمين 
خواهيم كرد، گفت: ما زودتر از اين هم مي توانس��تيم 
واكس��ن وارد كنيم و واكسن هايي در اختيار ما بود، اما 
واكسن ها متعلق به شركت هايي بودند كه مي خواستند 
آن را روي م��ردم ما آزمايش كنند. حجت االس��الم و 
المسلمين حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا، به همكاري م��ردم و مراعات پروتكل ها براي 
كاهش روند ش��يوع اين ويروس در كشور اشاره كرد و 
گفت: در مجموع آمار امروز نشان مي دهد تالش انجام 
گرفته در آذر ماه ش��رايط مناسب تري به وجود آورد و 
80 درصد بستري ها و 70 درصد فوتي ها كاهش يافته 
است. البته به آن نقطه مطلوب نرسيديم و براي رسيدن 
به نتيجه هنوز بايد تالش خود را ادامه دهيم، اما شرايط 
بسيار بهتر ش��د.  وي ادامه داد: همكاري مردم باعث 
ش��د امروز در مصوبات ما يك وضعيت جديد تصويب 
شود و آن وضعيت »شهرهاي آبي« براي مناطق زردي 
بود كه تعداد كروناي مثبت آن، 2 در 100 هزار اس��ت 
و ش��رايط نزولي دارند. در اين مناطق آبي تقريبا همه 
كس��ب و كارها فعاليت مي كنند و در مناطق زرد هم با 
مراعات پروتكل هاي شديد، كسب و كارها فعاليت خود 
را ادامه خواهند داد. روحاني با بيان اينكه بس��يار مهم 

است شرايطي كه امروز به آن رسيديم پايدار بماند و به 
شرايط گذشته در ماه هاي پاياني سال بازنگرديم، گفت: 
بايد اقدامات پيشگيرانه را براي اينكه وارد موج چهارم 
نشويم تا پايان سال مشكل نداشته باشيم، ادامه دهيم. 
ما براي موفق شدن در برابر اين ويروس بايد مجموعه 
كارهايي انجام دهيم كه اگر هر يك از اين مجموعه ها 
آسيب ببيند، ما را با خطر مواجه مي كند. يعني همانطور 
كه ماس��ك زدن ضروري است، رعايت فاصله گذاري و 
دورهمي و اجتماعات هم به همان نسبت ضروري است. 
پس بايد مراقبت كنيم كه اجتماعاتي تشكيل نشود، 
هرچند كه در روزهاي اخير ش��اهد تجمعاتي بوديم و 
خيلي ها از اين موضوع گاليه كردند. رييس جمهور گفت: 
نكته ديگر كه بسيار مهم است و در اين جلسه درباره آن 
تصميمات خوبي اتخاذ شد، مساله واكسن است. يكي 
از مطالبات مردم اين است كه سريع تر بتوانيم واكسن 
مورد اطمينان را در اختيار مردم قرار دهيم و مرجع ما 
در واكسن سازمان بهداشت و درمان است. ما در داخل 
هم به دنبال اين هس��تيم كه هرچه سريعتر واكسن را 
به نتيجه برسانيم كه البته اقدامات خوبي انجام گرفته 
اس��ت. در خارج هم به رغم هم��ه محدوديت ها و همه 
مشكالت دنبال اين هستيم كه بتوانيم واكسن مطمئني 
را خريداري و وارد كشور كنيم. وي افزود: ما براي خريد 
واكسن بيش از 40 روز گرفتار نقل و انتقال پول بوديم. 

يكي از موارد و مثال هاي بسيار روشن جنايتي كه امريكا 
عليه ملت ايران انجام داد، در تهيه واكس��ن كرونا بود. 
روحاني تصريح كرد: امريكايي ها براي جابه جايي پول 
به حساب شركتي جهت اينكه زمان نوبت مان، واكسن  
كواكس را خريداري و وارد كشور كنيم مشكالت زيادي 
ايجاد كردند اما دولت با همه اين مش��كالت اقدامات 
الزم را انجام داد. يعني چه آنجايي كه واكسن مشترك 
مي خواهيم بسازيم چه واكسن بخواهيم بخريم و چه در 
داخل توليد كنيم، هر جا ارز و ريال نياز بوده دولت بدون 
هيچ مضايقه اي به رغم همه سختي ها در اين زمينه با 
دست باز وارد شده است. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 

براي ساخت واكسن يا براي خريد واكسن هر ارزي و هر 
ريالي نياز باشد بالفاصله به هر قيمتي و برخالف همه 
مشكالت، آن را تأمين خواهيم كرد، گفت: ما زودتر از 
اين هم مي توانستيم واكسن وارد كنيم و واكسن هايي در 
اختيار ما بود، اما واكسن ها متعلق به شركت هايي بودند 
كه مي خواستند آن را روي مردم ما آزمايش كنند. به ما 
پيشنهاد دادند و وزارت بهداشت درمان به حق نپذيرفت 
و قبول نكرد. وي يادآور شد: البته برخي كشورها قبول 
كردند كه كاري به آنها نداريم؛ بنابراين مردم ما مطمئن 
باشند آنها وس��يله آزمايش براي شركت هاي سازنده 

واكسن قرار نخواهند گرفت.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
عبدالناصر همتي ريي��س كل بانك  مركزي به چند نكته 
درخصوص متغيرهاي پولي اش��اره كرد و اف��زود: توقف 
رشد»پول« و كاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت 
به آبان، عالمت مهمي از كاهش انتظارات تورمي اس��ت. 
گزارش تحليلي آذر ماه بانك مركزي نش��ان دهنده رشد 
۱۵.۵درصدي پايه پولي در ۹ماهه سال جاري و موضوع ديگر 
توقف رشد »پول« در آذرماه و كاهش ۱۰.۳ درصدي رشد 
دوازده ماهه اين متغير در آذر نسبت به آبان ماه است. كنترل 
رشد پايه پولي با وجود شرايط بي سابقه اقتصادي و انتقال 
بيشتر فشارهاي آن به بانك مركزي، اگرچه مطلوب بانك 
مركزي نيست اما در ابتدا رشد پايه پولي و نقدينگي بايد بر 
اساس شرايط مورد توجه قرار گيرد و همچنين بانك مركزي 
براي بهبودكنترل رشد متغيرهاي پولي، محدوديت بر رشد 
ترازنامه بانك ها را از دي ماه جاري ابالغ كرده است تا آنچه كه 
مقدور است جهت كنترل تورم به كار گيرد.وي گفت: امروزه 
مهم ترين دستاورد علم اقتصاد در عرصه سياست گذاري، 
شناخت ريشه هاي تورم و درمان آن است كه اين موضوع 
نتيجه سه تغيير مهم و كليدي مانند انجام سياست مالي بر 
اساس يك قاعده مشخص، سياست پولي مستقل و متمركز 
بر اهداف مصرح قانوني خود باشد و تعهد بانك مركزي به 
هدف كاهش پايدار تورم اس��ت.همتي خاطرنشان كرد: 
براي تحقق اين سه امر دركشورهايي كه توفيقات مهمي 
در مهار و كنترل تورم داشته اند، نهادهاي قانونگذار اجازه 
هرگونه دخالت و سلطه برسياست گذاري پولي را از نهادهاي 
مختلف گرفته است و به طور مشخص، بانك مركزي را متولي 
سياست پولي كرده است؛ بنابراين استقالل بانك مركزي 
صورت قانوني و الزام آور به خود گرفته اس��ت.پيش از اين 
نيز رييس كل بانك مركزي از ايجاد گشايش در منابع بانك 
مركزي خبر داده بود كه مي تواند زمينه كنترل تورم و ايجاد 
رشد اقتصادي را در كنار افزايش صادرات نفت ايجاد كند. 

  كاهش التهابات ارز
رش��د صفر درصدي حجم پول و همچنين كاهش ۱۰.۳ 
واحد درصدي رشد دوازده ماهه اين متغير در آذر ماه سال 
جاري نسبت به رشد دوازده ماهه منتهي به آبان ماه از كاهش 

سياليت سپرده ها و كاهش انتظارات تورمي حكايت دارد.
به گ��زارش بانك مركزي، به دنب��ال تعيين و اعالم هدف 
تورمي از س��وي بانك مركزي، بانك مركزي در مواجهه 
با تحوالت اقتصادي پيش آم��ده، اقدامات خود در آذرماه 
۱۳۹۹ را به گون��ه اي ادامه داد تا ضمن مديريت انتظارات 
تورمي و هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف )۲۲ درصد(، 
مسووليت هاي خود در زمينه حفظ ارزش پول ملي )ثبات 
قيمت ها( و كمك به رشد اقتصادي را ايفا كند.آنچه در ادامه 
مي خوانيد تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات ضدتورمي بانك 
مركزي در آذرماه سال ۱۳۹۹ است.با كاهش التهابات در 
بازار ارز و تعديل انتظارات تورمي و نمايان شدن اثرات كلي 
آن بر نرخ تورم اقالم كااليي و همچنين تحوالت كاهشي 
قيمت برخي از اقالم عمده دارايي ها نظير قيمت خودرو و 
مسكن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته 
كاهش قابل مالحظه اي را تجربه كرد. اميد مي رود در صورت 
استمرار چنين شرايطي طي ماه هاي پيش رو، حركت به 

سمت تورم هدف )۲۲ درصدي( تقويت شود.

     مثبت شدن رشد در تابستان 
بر اساس اطالعات اوليه از حساب هاي ملي، توليد ناخالص 
داخلي كشور در نيمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم 
مشابه سال قبل به ميزان ۱.۳ درصد افزايش يافت. الزم به 

ذكر است رشد توليد ناخالص داخلي در بهار سال جاري 
۲.۹- درصد بود كه اين رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزايش 
يافت. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز كه در بهار 
سال جاري ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد 
افزايش يافته و بر اين اساس، رشد اقتصادي بدون نفت كشور 
در نيمه اول س��ال جاري به حدود ۱.۴ درصد رسيد. رشد 
چشمگير گروه نفت )از ۱۶.۸- درصد در سه ماهه نخست 
به ۲۲.۲ درصد در س��ه ماهه دوم( و رشد قابل توجه گروه 
صنايع و معادن )از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ 
درصد در سه ماهه دوم( در كنار بهبود رشد گروه خدمات )از 
۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه 
دوم( از مهم ترين عوامل بهبود رشد اقتصادي در تابستان 
امسال بوده است.مديريت نقدينگي در بازار بين بانكي به 
وس��يله عمليات بازار باز )در قالب توافق بازخريد و خريد 
قطعي اوراق( و همچنين استفاده بانك ها از اعتبارگيري 
قاعده مند باعث بازگشت نرخ سود به داالن سياستي شد. 
روند نزولي نرخ كه از اوايل آبان ماه شروع شده بود، در ابتداي 
آذر ماه نيز ادامه داشت و در روزهاي پاياني اين ماه نرخ بازار 
در محدود ۲۰ درصد تثبيت شد. اميد است با افزايش سهم 
اوراق بدهي دولتي در ترازنام��ه بانك هاي داراي كمبود 
نقدينگي و گسترش استفاده از ابزارهاي عمليات بازار باز، 
انضباط بيشتري در رابطه شبكه بانكي با بانك مركزي حاكم 
شود. نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي با سررسيدهاي يك و دو 
ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل كاهشي بود و به ترتيب از 
۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد 
در آذرماه كاهش يافت. به دنبال تثبيت نرخ سود بازار بين 
بانكي، نرخ بازدهي اسناد خزانه نيز در آذر ماه نوسان كمتري 

را تجربه نمود كه حاكي از تعديل انتظارات تورمي است.

    رشد نقدينگي 26 درصدي
 و پايه پولي 15 درصدي

هم راستا و هم جهت با رشد متغيرهاي عمده پولي در چند 
ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتي، رشد نقدينگي و پايه 

پولي در پايان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پايان سال قبل، به ترتيب 
به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسيد كه نسبت به رشد اين دو متغير 
در دوره مشابه سال قبل )۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد( به ترتيب 
۶.۴ واحد درصد افزايش و ۲.۸ واحد درصد كاهش نشان 
مي دهد. همچنين رشد دوازده ماهه نقدينگي، حجم پول و 
پايه پولي در پايان آذر به ترتيب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ 
درصد بوده است. نكته قابل توجه در اين خصوص، رشد صفر 
درصدي پول نسبت به ماه گذشته )آبان ۱۳۹۹( و همچنين 
كاهش ۱۰.۳ واحد درصدي رشد دوازده ماهه اين متغير در 
آذر ماه س��ال جاري )۶۹.۷ درصد( نسبت به رشد دوازده 
ماهه منتهي به آبان ماه سال جاري )۸۰ درصد( بوده كه از 
كاهش سياليت سپرده ها و ماندگار شدن بيشتر آنها حكايت 
دارد و خود عالمت ديگري از كاهش انتظارات تورمي است.

با وجود شرايط بي سابقه اقتصاد كشور و انتقال فشار آن 
به بانك مركزي، تالش هاي اين بانك جهت كنترل پايه 
پولي موثر واقع شده كه گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدي اين 
متغير در نه ماهه نخست سال جاري است. همانطور كه 
بانك مركزي سعي كرده اس��ت جزو قابل كنترل تر در 
رشد نقدينگي يعني پايه پولي را كنترل نمايد، تداوم رشد 
باالي نقدينگي سبب در پيش گرفتن سياست احتياطي 
اعمال محدوديت بر رش��د ترازنامه بانك ها و موسسات 
اعتباري گرديده كه براي اولين بار در اقتصاد كش��ور به 
اين شكل اتخاذ شده اس��ت. در آذر ماه ۱۳۹۹ به منظور 
تنظيم گري غير دستوري نرخ سود بازار بين بانكي، بانك 
مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات زير را انجام داد. انجام 
عمليات بازار باز ب��ه ارزش ۱۶۲.۸ هزار ميليارد ريال در 
قالب توافق بازخريد با سررس��يد ۱۴ روزه- عرضه وجوه 
در قالب اعتباردهي قاعده مند به بانك ها براي رفع كمبود 
نقدينگي اضط��راري در ۳ نوبت مجموعا به ارزش ۱۳.۸ 
هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد ۲. تامين ۲۵.۱ 
ميليارد دالر ارز واردات مورد نياز اقتصاد كشور در نه ماهه 
نخست امسال كه از اين ميزان ۷.۴ ميليارد دالر آن مربوط 
به كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي بوده است 

۳. تامين مالي مخارج دولتي در قالب فروش اوراق دولتي 
از طريق كارگزاري بان��ك مركزي به ميزان ۱۲۴.۱ هزار 
ميليارد ريال در آذر ماه سال جاري. بر اين اساس، مجموع 
اوراق دولتي فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا پايان 
آذر ۱۳۹۹ معادل ۸۸۱.۵ هزار ميليارد ريال بوده اس��ت.  
ابالغ سياستهاي تعيين شده در زمينه كنترل مقداري 
ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري با هدف مهار رشد 
بي رويه نقدينگي در شبكه بانكي كشور. بر اساس مقررات 
ابالغي بانك مركزي، رشد ماهانه اقالم باالي خط ترازنامه 
بانك ها به استثناي وجوه نقد، سپرده ها نزد بانك مركزي و 
اوراق بدهي منتشره خزانه داري كل كشور براي بانك هاي 
تجاري و تخصصي به ترتيب معادل ۲.۰ و ۲.۵ درصد تعيين 
شده است. هدف اصلي از اتخاذ سياست مبتني بر كنترل 
مقداري ترازنامه، اعمال اقدامات احتياطي براي جلوگيري 
از انباشت ريسك در ترازنامه بانك ها و محدود كردن رشد 
نقدينگي مي باش��د.به نتيجه رسيدن تالش هاي بانك 
مركزي در ۲.۵ س��ال گذش��ته در خصوص اتمام برنامه 
جامع ادغام بانك هاي انصار، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان، 
قوامين و موسسه اعتباري كوثر در بانك سپه. »بازخريد 
و يا انتقال بخش عمده اي از سهام واحدهاي ادغام شونده 
به شركت معرفي شده از سوي واحد ادغام پذير«، »تعيين 
هيأت كارشناسان رسمي و انجام ارزش گذاري واحدهاي 
ادغام شونده«، اصالحات عملكردي در بانك ها و موسسه 
اعتباري مشمول ادغام ش��امل كاهش اضافه برداشت، 
»تعدي��ل نرخ هاي س��پرده و كاهش تعداد ش��عب« و 
»برگزاري مجامع عمومي فوق الع��اده ادغام واحدهاي 
ادغا م شونده« از جمله مهم ترين اقدامات بانك مركزي 
در اين زمينه بود.ايجاد س��ازوكار واحد جهت واگذاري 
اموال مازاد بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از مسير 
ابالغ »دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات 
اعتباري« كه عمدتاً با هدف بهبود كيفيت ترازنامه، افزايش 
قدرت نقدشوندگي و كاهش انجماد دارايي هاي بانك ها و 

موسسات اعتباري انجام گرفت.
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برداشت كسري چك
از ساير حساب هاي صادركننده

 كسري مبلغ چك از ساير حساب هاي صادركننده 
در همان بانك قابل برداشت است.در هنگام مراجعه 
به شعبه براي دريافت وجه چك در صورت كسري 
مبلغ چك در حساب جاري فرد صادركننده، از بانك 
بخواهيد ساير حساب هاي انفرادي او در همان بانك 
را بررسي كند و در صورت موجودي در آن حساب ها، 

مبلغ كسري چك را برداشت و چك را پاس كند.

نرخ دالر در بودجه
بايد متعادل باشد

يك اقتصاددان معتقد است: نرخ تعيين شده دالر در 
بودجه بايد نرخي تعادلي باشد كه براساس نياز بودجه 
و شاخص تورم نه باعث تخريب اقتصاد كشور شود و 
نه اينكه بودجه را تضعيف كند. يك عضو هيات علمي 
دانش��گاه الزهرا با بيان اينكه نوسانات و رابطه دالر و 
ريال به قدري در اين سال هاي اخير پيچيده شده كه 
شايد يافتن يك نرخ تعادلي سخت باشد، اظهار كرد: 
ارز بايد تك نرخي شود. ابراهيم عباسي در گفت وگو 
ب��ا ايِبنا تصريح كرد: با توجه به مس��ائل نوس��انات 
شاخص هاي كالن اقتصادي، انتخابات امريكا، تحريم 
نف��ت و محدوديت هاي روابط با دنيا، ش��اهد دامنه 
معقولي از نوسانات دالر نبوده ايم و اين در حالي است 
كه دامنه معقول دامنه اي است كه زير ۵ درصد نوسان 
ساالنه داشته باشد كه قابل قبول است.وي ادامه داد: 
از طرفي نرخ ارز را براساس مابه التفاوت تورم خارجي 
و داخلي در سال جديد محاسبه مي كنند و از سوي 
ديگر برابري قدرت خريد در كشورهاست كه مي تواند 

نرخ متعادل را مشخص كند. 

دولت مابه التفاوت نرخ ارز را به 
بيمه هاي سالمت اختصاص دهد

عضو هيات مديره انجمن داروسازان تهران معتقد 
است ارز ۴۲۰۰ توماني به ميزان كافي وجود ندارد 
و دولت مابه التفاوت نرخ ارز را در قالب بيمه هاي 
سالمت پرداخت مي كند.عضو هيات مديره انجمن 
داروسازان تهران با اشاره به ديدگاه و اصرار برخي 
افراد درباره باقي ماندن دارو در فهرست كاالهاي 
مش��مول ارز ۴۲۰۰ توماني اظهار كرد: اين افراد 
به اين س��وال پاس��خ بدهند كه آيا اين نوع ارز در 
دس��ترس اس��ت و آيا به اندازه كافي براي تامين 
نيازهاي اين بخش وجود دارد؟ سيدحسام الدين 
ش��ريف نيا در گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: حوزه 
س��المت در بخش توليد و واردات ني��از مداوم به 
ارز دارد و اين در حالي اس��ت كه منابع و س��طح 
دسترس��ي به ارز دولتي يا همان ۴۲۰۰ توماني با 
محدوديت مواجه است، چرا كه تامين ارز از سوي 

دولت بيشترين تاثير را از تحريم ها مي پذيرد.

ذخيره صندوق بين المللي پول 
افزايش يافت

هيات مديره صن��دوق بين المللي پول، با افزايش 
ريس��ك مالي ذخيره صن��دوق را افزايش داد. به 
گ��زارش رويترز، روز جمعه صن��دوق بين المللي 
پول اعالم كرد: هيات اجرايي صندوق بين المللي 
پول موافقت كرده كه با توجه به افزايش ش��ديد 
ريسك هاي مالي از سال ۲۰۱۸، ذخاير احتياطي 
صن��دوق را با برنام��ه ميان مدت��ي افزايش دهد. 
صندوق بين المللي پ��ول در بيانيه اي اعالم كرد 
كه ۲۴ مدير اجرايي صندوق پس از يك بررس��ي 
دو ساله منظم در پايان ماه اكتبر، برنامه خود را از 
۲۰ ميليارد SDR يا ۲۹ ميليارد دالر به ۲۵ ميليارد 

SDR معادل ۳۶ ميليارد دالر افزايش دادند. 

ثبت اختياري چك در صياد 
برخي الزامات قانون جديد صدور چك مانند ثبت 
اجباري در س��امانه صياد كه قرار بود از روز ش��نبه 
اجرايي ش��ود با توجه به مصوبه س��تاد ملي كرونا 
به تاخير افت��اده و ثبت اختي��اري از امروز اجرايي 
مي شود. بيس��تم دي ماه روز اجراي قانون جديد 
چك در نظر گرفته ش��ده بود كه با توجه به مصوبه 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا مقرر شد كه مهلت 
اجراي تبصره ي��ك ماده ۲۱ مكرر الحاقي به قانون 
صدور چك در مورد تسويه چك ها از طريق سامانه 
تس��ويه و پرداخت چكاوك به دليل لزوم آموزش 
و فرهنگ س��ازي و كاهش مراجعه مردم به شعب 
بانك ها تا پايان سال جاري به تعويق افتد.بنابراين به 
منظور آموزش و فرهنگ سازي، ثبت صدور و انتقال 
چك در س��امانه صياد از ديروز بيستم ديماه براي 
صادركنندگان چك و دارندگان چك كه قصد انتقال 
چك به ديگران را دارند به صورت اختياري ميسر 
شده است. بنابر اعالم بانك مركزي اجراي اين پروسه 
تا اطالع ثانوي براي اشخاص اختياري بوده و الزامي 
در اين خصوص وجود ندارد.اما براساس بخشنامه 
بانك مركزي برخي الزامات ديگر نيز در مورد قانون 
جديد چك به تاخير افتاده است. بر اين اساس، الزام 
درج تاري��خ اعتبار بر روي چك كه به موجب بند ۴ 
بخشنامه مقرر ش��ده بود در مورد دسته چك هاي 
اعطايي به اشخاص از تاريخ بيستم دي ماه به مورد 
اجرا گذاشته شود تا پايان سال جاري و ابالغ مجدد 
مراتب از سوي بانك مركزي به تعويق افتاده است.

همچنين الزام مقرر در بند ۷ بخش��نامه مبني بر 
ممنوعيت پذيرش و كارس��ازي ب��رگ چك هاي 
مربوط به دس��ته چك هاي ارايه شده به مشتريان 
پس از تاريخ ۲۰ دي ماه ۹۹ كه در وجه حامل صادر 
شده اند، تا پايان سال جاري و ابالغ مجدد مراتب از 
سوي بانك مركزي به تعويق افتاده است. بنابراين 
صدور چك در وجه حامل و ظهرنويسي آن جهت 

انتقال تا اطالع ثانوي طبق روال سابق خواهد بود.

متهم اصلي توسعه پايه پولي
 گرفته شود را نمايان مي كند. هر چند ممكن است برخي 
استدالل كنند كه رشد نقدينگي به طور كامل دراختيار 
بانك مركزي نيس��ت، اما توسعه يا عدم توسعه پايه پولي 
به طور مستقيم با عملكرد بانك مركزي در ارتباط است. 
امروز كه بانك مركزي مي گويد توسعه پايه پولي در آذر ماه 
صفر شدن است، به اين معنا است كه بانك مركزي ارتكاب 
اعمالي را كه منجر به كاهش ارزش پول ملي و توسعه پايه 
پولي مي شود را متوقف ساخته است. يعني يا دولت از بانك 
مركزي براي جبران كسري بودجه استقراض مستقيم و 
غيرمستقيم مي كرد يا اينكه روند تبديل دارايي هاي خارجي 
دولت به ريال در وضعيت متعادل تري قرار گرفته اس��ت. 
در يك چرخه تكراري زماني كه دولت با كاهش بودجه و 
نقدينگي مواجه مي شد، بانك مركزي دالرهاي نفتي دولت 
را ضرب در نرخ تبديل ارز به ريال مي كرد و آن را به حساب 
دولت واري��ز مي كرد. دولت اين نقدينگي را خرج مي كرد 
و اين عدد در ضريب افزايش نقدينگي ضرب مي شد و به 
اين ميزان نقدينگي به اتمسفر اقتصادي افزوده مي شد و 
به همين ميزان نيز پايه پولي كشور افزايش پيدا مي كرد. 
تعجب و خوشحالي بانك مركزي از صفر شدن توسعه پايه 
پولي هم عجيب است و هم مضحك، چراكه توسعه پايه 
پولي به طور مستقيم به عملكرد بانك مركزي بستگي دارد. 
البته رشد نقدينگي به عوامل متعددي بستگي دارد. مساله 
اصلي تداوم اين وضعيت است. براي استمرار كاهش ارزش 
پول مالي بانك مركزي بايد اول كمربندهاي خود را محكم 
ببندد. يعني در برابر درخواست هاي خارج از محدوده اي كه 
عوامل با نفوذ در دولت و نظام سياسي دارند، بايد مقاومت 
كند. به عبارت روشن تر تداوم اين وضعيت به عملكرد بانك 
مركزي ارتباط دارد. اگر بانك مركزي در برابر درخواست ها 
مقاومت كند، اين روند تداوم پيدا مي كند و چنانچه بانك 
مركزي استحكام الزم را نداشته باشد، روند كاهش ارزش 
پول ملي همچنان تداوم خواهد داش��ت. اساسا زماني كه 
كشورها با تورم هاي افسارگسيخته روبه رو هستند، بايد 
پول بيش��تر در س��طح اقتصاد به گردش درآيد تا جريان 
سيال مالي در اتمس��فر اقتصادي شكل بگيرد. آمارهاي 
منتشر شده توسط بانك مركزي از جزييات نقدينگي در 
نيمه نخست سال ۹۹ واقعيات تكان دهنده اي را پيش روي 
اقتصاد و معيشت كشور نمايان مي كند. آالرم هاي خطرناك 
اين آمارها افزايش بي سابقه نسبت پول به نقدينگي و رشد 
ضريب فزاينده نقدينگي است. آمارها نشان مي دهد سهم 
پول از نقدينگي در شهريور  ماه به ۷/۲۰درصد رسيده كه از 
مهر ۹۲ بي سابقه بوده است. از سوي ديگر، ضريب فزاينده 
نقدينگي نيز به رقم ۸/۷درصد رسيده است. مشكالتي كه 
كارشناسان اقتصادي معتقدند دليل بروز آنها كاهش سپرده 
قانوني بانك ها و اصرار بر تثبيت نرخ س��ود سپرده ها بوده 
است. از نگاه تحليلي دو متغير »نسبت پول به نقدينگي« با 
»نرخ تورم« رفتار همسويي در اقتصاد ايران دارد؛ به  نحوي 
 كه هر ميزان نسبت پول به نقدينگي افزايش پيدا كند اثر 
تورمي نقدينگي نيز بيشتر مي شود. بنابراين مساله انتظارات 
تورمي نيز به طور مستقيم به روند تصميم سازي هاي كالن 
اقتصادي در حوزه هاي مالي و پولي در ارتباط است. مثال 
زماني كه اعالم مي شود از سال آينده نرخ تسعير دارايي هاي 
خارجي به طور ناگهاني قرار است ۴برابر افزايش پيدا كند، 
طبيعي اس��ت كه انتظارات تورمي در ۳ ماهه پاياني سال 
را افزاي��ش خواهد داد. يعني واردات كاالهاي اساس��ي و 
ضروري كه در سال ۹۹ با دالر ۴۲۰۰ توماني انجام مي شد، 
ناگهان با تصميم مجلس ب��ا دالر ۱۷۵۰۰ توماني انجام 
خواهد شد. همزمان با اين تصميمات اعالم مي شود كه نرخ 
فوالد، سيمان، لبنيات و... نيز قرار است افزايش پيدا كند. 
در اين شرايط حتي يك فرد عادي و بي اطالع از اقتصاد هم 
متوجه مي شود كه انتظارات تورمي در اقتصاد افزايش پيدا 
خواهد كرد. بنابراين معتقدم افزايش يا تثبيت پايه پولي و 
روند كلي انتظارات تورمي به نوع تصميم سازي هاي بانك 

مركزي ارتباط دارد.

دو راهي مسكن در سال 1400
از ديدگاه اين گروه از كارشناسان، رصد آمار ماهانه نمي تواند 
مالك ارزيابي آينده مسكن قرار گيرد. به اعتقاد اين دسته از 
كارشناسان، بازار مسكن ايران از كمبود شديد مسكن رنج 
مي برد چرا كه از سويي با رشد جمعيت و افزايش ازدواج هاي 
ناشي از رشد جمعيت نياز به سرپناه رشد مي يابد و هم از 
سوي ديگر، با رشد طالق در دوران معاصر، نياز به واحدهاي 
مسكوني سلولي و تك نفره رو به فزوني نهاده است. از اين 
رو،  بر اساس مطالعات انجام ش��ده ساخت دست كم يك 
ميليون واحد مسكوني در هر سال مورد نياز كشور است. 
اما طي س��ال هاي اخير به ويژه از س��ال ۹۷ به بعد، ساالنه 
حدود ۳۰۰ هزار واحد مسكوني توليد شده كه ناكافي بوده 
است. از اين رو،  بازار مسكن كشور با انباشت تقاضا مواجه 
شده است. در اين حال، اگر با آغاز رياست جمهوري بايدن، 
احتمال لغو تحريم ها و بهبود شاخص هاي اقتصاد كالن از 
جمله سرمايه گذاري خارجي در كشور افزايش يابد، شاهد 
جهش تقاضاي خارجي در بازار ساختمان و مسكن كشور 
خواهيم بود كه به معني تشديد كمبود مسكن و در نتيجه 
رشد جهش وار قيمت مسكن در سال ۱۴۰۰ خواهيم بود. 
اگرچه اين ديدگاه مي تواند نه در سال ۱۴۰۰ كه در دوره اي 
طوالني تر درست باش��د، اما بي گمان، بسيار خوشبينانه 
خواهد بود كه تصور كنيم ثمرات گشايش هاي سياسي و 
اقتصادي در دوران رياست جمهوري بايدن مثال در بهار سال 
آينده ظهور و بروز مي يابد و در تابستان سال ۱۴۰۰ با حجم 
باالي تقاضاي سرمايه گذاران خارجي براي خريد ساختمان 
و مسكن مواجه خواهيم شد. واقعيت آن است كه مسكن از 
سال ۱۳۹۲ به بعد در ركود- تورمي بوده است و اين شرايط 
به قدري تعميق شده كه به تحليل و تضعيف قدرت خريد 
خانوارها انجاميده و افزايش دوره انتظار براي خانه دار شدن 
از ۱۲ سال به باالي ۵۰ سال يا بيشتر جهش كرده است. به 
اين ترتيب، به همان ميزاني كه قدرت خريد كاهش يافته 
است،  به همان ميزان هم تقاضاي موثر از بازار مسكن خارج 
شده است و به نوعي كسري عرضه مسكن از محل خروج 
تقاضا از اين بازار تعديل شده است. بنابراين، بيش از اينكه بازار 
مسكن سال آينده تحت تاثير كمبود عرضه باشد، همچنان از 
شاخص هاي كالن اقتصاد اثر خواهد پذيرفت. شاخص هايي 
كه طي دو ماهه اخير با توجه به س��يگنال هاي دريافتي از 
امريكا تعديل شده اند و به آرامش نسبي رسيده اند و انتظار 
مي رود،  اين روند ثبات دست كم تا يك سال ديگر حفظ شود.
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تداوم كاهش پلكاني قيمت دالر و يورو در اولين روز هفته

رشد  پول متوقف  شد

عقب نشيني نرخ دالر به كانال 24 هزار توماني
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

به دنبال اعالم رسمي رياست جمهوري جو بايدن در كنگره 
امريكا، نرخ ارز و طال در بازارهاي جهاني كاهش يافت و در 
بازار داخلي نيز در قيمت دالر به ۲۴۹۰۰ تومان رسيد. هر 
دالر روز شنبه در صرافي هاي بانكي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي گذشته 
پنجشنبه ۶۷۵تومان ارزان شد. قيمت فروش يورو نيز با 
كاهش يك هزار و ۲۰۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري گذش��ته به ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قيمت خريد هر يورو 
نيز ۳۰ هزار و ۵۰ تومان اعالم شد. همچنين قيمت خريد 
دالر دربازار متشكله ارزي ۲۴ هزار و ۸ تومان و قيمت فروش 
آن ۲۴ هزار و ۲۴۸ تومان بود.عالوه براين نرخ خريد يورو 
در اين بازار ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۹ هزار 
و ۴۹۲ تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه سنا 
در روز معامالتي پنجشنبه، هر يورو با قيمت ميانگين ۳۱ 
هزار و ۲۶۳ تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز به قيمت ۲۵ 
هزار و ۲۲۲ تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما 
نيز در روز پنجشنبه گذشته، حواله يورو با ميانگين قيمت 
۳۲ هزار و ۷۷ توم��ان فروخته و قيمت حواله دالر نيز ۲۵ 
هزار و ۶۱۷ تومان ثبت شد.قيمت دالر چند هفته گذشته 
به ثبات رسيده و در كانال ۲۵ هزار توماني در نوسان است.از 
سوي ديگر با توجه به ناآرامي هاي امريكا و حمله معترضان 
طرفدار ترامپ به كنگره اين كشور، ارزش جهاني دالر نيز 
كاهش پيدا كرد. اين در شرايطي است كه قيمت رمزارزها 
)ارزهاي ديجيتال( در بازارهاي مالي دنيا رو به افزايش است.

    كاهش 62۳ هزار توماني قيمت سكه
 در بازار طال نيز با اعالم نرخ دالر ۲۴۹۰۰ توماني و نرخ اونس 
جهاني به قيمت ۱۸۴۹ دالر، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد روز شنبه با كاهش ۶۲۳ هزار توماني نسبت به 
روز پنجشنبه گذشته ۱۱ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان معامله 

شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان معامله ش��د.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون تومان، ربع سكه چهار ميليون تومان و سكه يك 
گرمي ه��م در برابر دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته 
شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به يك ميليون و ۱۰۶ هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي 
چهار ميليون و ۷۹۵ هزارتومان رسيد.اونس جهاني طال نيز 
يك هزار و ۸۵۰ دالر و سنت فروخته شد.بررسي ها نشان 
مي دهد هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار 
ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز 
روي بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني 
طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت 
بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند. كاهش ريس��ك هاي بين المللي پس از پذيرش 
شكست از سوي دونالد ترامپ و معرفي جو بايدن به عنوان 
رييس جمهوري قانوني آينده امريكا نيز بر اين روند تاثيرگذار 
بوده است.عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع واكسن 
كرونا و بهبود ش��رايط اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان 
استقبال از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش 
پيدا كند.نرخ دالر و ي��ورو در اولين روز هفته با كاهش در 
صرافي هاي مجاز و بانكي سطح كشور همراه شده است.

بررسي نرخ هاي بازار روز شنبه بيستم دي ماه ۱۳۹۹ ارز، 
نش��ان از افت بهاي دالر امريكا و يورو دارد. به گونه اي كه 
در لحظه تنظيم و انتش��ار اين گزارش، هر اسكناس دالر 
امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز به نرخ ۲۴۷۵۰ تومان از 
مردم خريداري مي شود و در مقابل با كاهش ۱۵۰ توماني 
نسبت به پايان هفته قبل )پنج شنبه هجدهم دي ماه(، به 
قيمت ۲۵۴۰۰ توم��ان به متقاضي دريافت دالر فروخته 
مي شود. افت امروز نرخ اسكناس امريكايي در حالي است 
كه در مقايسه با شنبه هفته گذشته نيز، قيمت اين ارز با 
كاهش ۲۲۰ توماني همراه ش��ده اس��ت.همچنين يورو 
ديگر ارز پرطرفدار بازار، در ساعت ابتدايي شروع فعاليت 

صرافي هاي مجاز و بانكي به ن��رخ ۳۰۴۰۰ تومان از مردم 
خريداري مي شود و در مقابل به قيمت ۳۱۰۵۰ تومان به 
متقاضي دريافت يورو فروخته مي شود كه اين نرخ نسبت 
به روز پنج شنبه هفته قبل، ۵۰۰ تومان ارزان تر شده است.

تداوم كاهش ش��اخص ارزي در اولين روز هفته جاري در 
حالي است كه بر اساس اين گزارش، نرخ فروش دالر امريكا 
و يورو در معامالت روز پنج شنبه هفته قبل نيز با كاهش 
همراه بود. به گونه اي كه در آخرين روز هفته گذشته، نرخ 
فروش دالر امريكا نسبت به روز چهارشنبه، با كاهش ۳۰۰ 
توماني و يورو نيز نسبت به روز قبل، با افت ۲۰۰ توماني به 

ثبت رسيده بودند.

  افزايش پايه پولي و رشد نرخ تورم 
با تصويب ارز 1۷500 توماني

 مصوبه كميس��يون تلفيق مجلس شوراي اسالمي در 
خصوص افزايش يك باره نرخ تس��عير دالر به ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ تومان در بودجه س��ال ۱۴۰۰، با واكنش منفي 
كارشناسان مواجه شد، به طوري كه برخي پيش بيني 
مي كنند در صورت تبديل اين مصوب��ه به قانون، پايه 
پولي رشد كرده و تورم سال آينده بيشتر از تورم امسال 
شود. به گزارش روز شنبه ايرنا، مصوبه كميسيون تلفيق 
مجلس شوراي اس��المي، در خصوص تعيين نرخ ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان براي تس��عير ارز دالر در بودجه سال 
۱۴۰۰ با واكنش جدي »عبدالناصر همتي«، رييس كل 
بانك مركزي، مواجه ش��د كه اين مصوب��ه را تورم زا و 
برخالف محاسبات كارشناسان بانك مركزي دانسته 
بود. كميسيون تلفيق در حالي دست به اين اقدام زد كه 
در اليحه تقديمي دولت به مجلس، نرخ تسعير دالر به 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافته بود، اما نمايندگان 
اين افزايش را كافي ندانس��ته بودند.يوسف كاووسي، 
كارش��ناس پولي و بانكي و مديركل اس��بق بازرسي و 
حس��ابداري بان��ك مركزي در خص��وص اين تصميم 

كميس��يون تلفيق گفت: اين مصوبه اقدامي بدون در 
نظر گرفتن نظرات متخصصان و كاري غيركارشناسي 
بود. در روند تصويب اين بند حتي نظرات دولت و بانك 
مركزي به عنوان نهاد تخصصي اين حوزه نيز كامال كنار 
گذاشته ش��ده است و در حالي كه در داخل كميسيون 
هم مخالفاني جدي براي اين مصوبه مطرح بوده اند، اما 
در نهايت با تغيير در اليحه دولت، رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان براي تسعير دالر تعيين شد.وي افزود: در سال هاي 
گذشته چه درست و چه غلط، بناي دولت بر تخصيص 
ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني براي تهيه و واردات كاالهاي 
اساسي قرار داشت. اين تصميم البته مشكالتي را فراهم 
ساخته بود و زمينه رانت هايي را هم براي سوءاستفاده 
كنندگان ايجاد كرد، اما حذف يك باره اين روند، كاري 
بسيار اشتباه است كه مشكالتي بزرگ تر را ايجاد خواهد 
كرد.اين كارشناس اقتصادي درباره تاثيرات منفي اجرا 
شدن مصوبه كميسيون تلفيق توضيح داد: اولين تاثير 
اين مصوبه، افزايش حداقل س��ه تا چهار برابري قيمت 
كاالهاي اساسي است كه تا امروز با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
توماني وارد مي شدند. تاثير دوم هم اين است كه تا امسال 
دولت درآمدهاي ارزي خود را در رقم ۴ هزار و ۲۰۰ ضرب 
مي ك��رد و رقم حاصل را به صورت ريالي در خزانه واريز 
مي شد تا هزينه هاي وزارتخانه ها را تامين كند. اما با اين 
مصوبه مجلس اين ضريب حدودا چهار برابر خواهد شد 

كه به معناي افزايش چهار برابري پايه پولي است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: افزايش پايه پولي منجر به 
افزايش نقدينگي خواهد شد و اين مساله مستقيما بر افزايش 
تورم تاثيرگذار است. پديده اي شوم كه نهايتا دامنگير مردم 
خواهد شد و سفرها آنان را كوچك تر مي كند. عالوه بر اين 
مطابق اين مصوبه، نرخ عوارض گمركي هم بر پايه دالر ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ توماني محاسبه مي شود و اين يعني عوارض 
تمام كااله��اي وارداتي ضريب ۴ خواهد خورد كه نتيجه 

مستقيم آن هم افزايش تمامي كاالهاي وارداتي است.
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تزريق ۲۵۰۰ ميليارد تومان از 
صندوق توسعه ملي به بورس

مرتضي ش��هيدزاده، مديرعامل صندوق توسعه ملي 
گفت: پيش بيني مي كني��م، در مرحله دوم، ۲ هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان، تا پايان س��ال، از محل برگشت 
تس��هيالت داده شده به س��اير طرح ها )در سال هاي 
گذشته( در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار 
گيرد. ش��هيدزاده گفت: در مرحله اول، هزار ميليارد 
تومان براي پشتيباني از بازار سرمايه به صندوق تثبيت 
بازار س��رمايه پرداخت ش��د. وي افزود: در اساسنامه 
صندوق توسعه ملي، براي جلوگيري از انحراف در مفاد 
اساسنامه، هيات نظارتي متشكل از سازمان بازرسي، 
ديوان محاس��بات كل كشور و س��ازمان حسابرسي 
تعريف شده اس��ت كه براي تصميمات گرفته شده، 
بايد اين هيات را متقاعد كنيم ت��ا اين مبلغ در زمان 
نياز صندوق تثبيت بازار س��رمايه به آن تزريق شود. 
كمك و حمايت از بازار سرمايه بايد در طول زمان و به 
تدريج انجام ش��ود. وي افزود: امسال براساس مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي، اجازه سپرده گذاري صندوق 
توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سرمايه داده شد 
كه در واقع تبصره اي در قانون بود كه بتوانيم اين پول 
را مس��تقيما در اختيار بورس قرار دهيم. مديرعامل 
صندوق توسعه ملي گفت: منظور از تزريق يك درصد 
كل منابع صندوق توس��عه ملي به بازار سرمايه، يك 
درصد كل منابع هر س��ال است. وي افزود: اين منابع 
در سال هاي گذشته طبق نظر دستگاه هاي نظارتي، 
صرف طرح هاي مختلف و درخواست هاي حاكميتي 
شده است، بنابراين منابعي از سال هاي گذشته وجود 
ندارد تا به بازار سرمايه داده شود. شهيدزاده گفت: اين 
پول، ابتدا بايد به طرح هاي اقتصادي و ارزآور اختصاص 
يابد، ولي از آنجاكه اين طرح ها هنوز به پايان نرسيده، 
نمي توانستيم به بانك ها بگوييم پول ها را برگردانند، از 
اين رو، با بررسي انجام شده و مذاكره و تعامل با بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد قرار شد، از محل برگشت منابع 
ريالي، منابعي در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه 
گذاشته شود. وي درباره تفسير اختصاص يك درصد از 
منابع صندوق توسعه ملي به بورس، نيز گفت: دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي گفته، براساس قانون، از سال 
۹۴ بايد يك درصد از منابع ساالنه صندوق توسعه به 
بورس اختصاص مي يافت كه به دليل مشكالت حقوقي 
اين كار انجام نشد، براين اساس، منابع ريالي از محل 
برگشت تسهيالت به طرح ها، مبناي تخصيص يك 
درصد قرار مي گيرد. مديرعامل صندوق توسعه ملي، 
افزود: همه وظايف ما پشتيباني از بورس نيست، از محل 
برگشت تسهيالت طرح ها بايد منابع ساير طرح هايي 
كه از طريق حاكميت به ما معرفي مي شود نيز تامين 
ش��ود. ش��هيدزاده گفت: ما از منابع ارزي، چيزي به 
بورس تخصيص نمي دهي��م، چون بايد اين منابع در 
بانك مركزي به نرخ تس��عير تبديل ش��ود، بنابراين 
صندوق توسعه ملي از محل منابع ريالي خود بورس 
را پشتيباني مي كند. وي افزود: ماهيت منابع صندوق 
توسعه ملي ارزي است براساس مصوبه مجلس در سال 
۹۴، از ورودي هر سال فقط ۱۰ درصد را مي توانستيم 
تسعير و به ريال تبديل كنيم و در اختيار بخش هاي 
كش��اورزي و صنعت قرار دهيم، كه اين كار نيز انجام 
شد. مديرعامل صندوق توسعه ملي، گفت: براساس 
قان��ون رفع موانع توليد، از س��ال ۹۴ طبق قانون بايد 
يك درصد از منابع هر سال صندوق توسعه ملي براي 
پشتيباني از بازار س��رمايه اختصاص مي يافت، ولي 
آيين نامه آن به دليل مشكالت حقوقي اجرا نشد. وي 
افزود: براساس قانون مصوب، صندوق توسعه ملي در 
بانك ها سپرده گذاري مي كند، اما سازمان بورس به 
دليل مشكالت حقوقي نمي تواند از بانك هاي دولتي كه 
سپرده  صندوق توسعه ملي در آن قرار دارد، تسهيالت 
بگيرد، براين اساس بانك ها و صندوق توسعه ملي تا 
قبل از اين نمي توانستند به بورس تسهيالت بدهند. 
شهيدزاده همچنين درباره تخصيص اعتبار صندوق 
توسعه ملي به كرونا نيز، گفت: امسال براساس فرمان 
مقام معظم رهبري و درخواست رييس جمهور، يك 
ميليارد يورو براي پشتيباني از دستگاه هاي بهداشت 
و درمان اختصاص داده شد كه آن را به بانك مركزي 
ابالغ كرديم. مديرعامل صندوق توس��عه ملي، افزود: 
بانك مركزي، متناسب با فروش اين ارز در بازار، آن را 
تسعير و در اختيار دستگاه هاي بهداشت و درمان قرار 
مي دهد. وي با اشاره به اينكه تمام اين منابع قرار بود 
به بخش پيشگيري و درمان داده شود، گفت: ممكن 
است بخشي از اين منابع، براي توليد واكسن پرداخت 
شود و بخشي هم به دليل كمك نيروهاي مسلح به اين 
بخش، به آنها اختصاص يابد. بيش از ۷۵۰ ميليون يورو، 
تسعير و در اختيار بهداشت و درمان قرار گرفته است.

درباره كتاب اوراق بهادار با 
درآمد ثابت در بازار سرمايه ايران

در اين كتاب به معرفي ان��واع اوراق بهادار با درآمد 
ثابت در بازارسرمايه ايران شامل اوراق قرضه، اوراق 
صكوك اج��اره، اوراق صك��وك مرابحه، صكوك 
استصناع، صكوك مشاركت و اوراق منفعت پرداخته 
شده است. بيش��تر كساني كه در جامعه ما زندگي 
مي كنند جهت خريد مس��كن، خودرو و ... نياز به 
دريافت وام از بانك هاي مختل��ف دارند؛ از طرفي 
سازمان هاي تجاري نيز همچون افراد جامعه بايد 
جهت تامي��ن مالي خود و درياف��ت وام به بانك ها 
مراجعه كنند. با اين حال اگر مقدار اين تامين مالي 
زياد باش��د، بانك ها توان پرداخ��ت وام هاي كالن 
به اين س��ازمان ها را نداشته و به همين دليل براي 
تامين مالي فعاليت هاي خود، بايد از روش هاي ديگر  
سرمايه استفاده كنند. از آنجا كه اوراق بدهي نظير 
انواع اوراق مشاركت، اوراق خزانه اسالمي و... داراي 
سود ثابت است، مي تواند ريسك سرمايه گذاري را تا 
حد قابل توجهي كاهش دهند. كتاب »اوراق بهادار 
با درآمد ثابت در بازار سرمايه ايران« تاليف محمود 
نجفي نژاد و سيده محدثه موسوي در ۱۸۷ صفحه 

توسط انتشارات چالش منتشر شده است.

ابالغيه فوالدي وزارت صمت  
خالف قانون است

غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميس��يون امور 
زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اظهار داشت: هدف از ايجاد و راه اندازي بورس كاال، 
كشف قيمت منطقي براي مصرف كنندگان از طريق 
عرضه و تقاضاي واقعي است تا آشفتگي هاي موجود 
در بازار آزاد، مهار شود؛ به اين ترتيب قيمت گذاري 
دس��توري در بورس كاال جايي ندارد و اگر اين اصل 
كليدي رعايت نش��ود، در واقع هويت اي��ن بازار را 
سلب و تخريب كرده ايم. اين مدرس دوره هاي فقه 
و فقه االقتصاد در حوزه و دانشگاه در پاسخ به سوالي 
پيرامون محتواي ابالغيه معاون معدني وزير صمت 
براي الزام بورس كاال براي تعيين قيمت پايه فوالد 
به مي��زان ۷۰ درصد نرخ جهاني، يادآور ش��د: اين 
ابالغيه، خالف قوانين بورس و در تناقض با ذات بازار 
سرمايه است. اين نماينده ادوار هفتم، هشتم و نهم 
مجلس ادامه داد: بورس كاال براي ايجاد شفافيت و 
به روزرساني قيمت ها، شكل گرفت و از همان ابتدا نيز 
مكانيزم عرضه و تقاضا و كشف قيمت، به مثابه اركان 
بنيادين اين بورس تعريف شد. رييس كميسيون امور 
زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خاطرنشان كرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و 
نهادهاي مالي جديد، دولت، موظف است همه كاالي 
پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج 
كند. بنابراين هر كااليي كه در بورس پذيرفته شده، 
طبق نص صريح قانون از دايره قيمت گذاري خارج 
است. موسس و رييس كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار ايران تأكيد كرد: ذات بازار س��رمايه با 
قيمت گذاري دستوري در تضاد است. بنابراين  بورس 
كاال نيز به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي حوزه بورس 
الزم است مطابق اين قاعده از قيمت گذاري معاف 
باش��د و اگر اين اصل كليدي رعايت نشود، درواقع، 

هويت اين بازار را سلب و تخريب كرده ايم.

 ابالغيه اي مغاير با 
شيوه نامه فوالد

كوروش شمس، كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
بازار س��رمايه در واكنش به موضع وزير صمت براي 
كاهش بيشتر قيمت پايه فوالد برخالف شيوه نامه 
ابالغي از س��وي نهاونديان، گفت: فرمول س��اده و 
مشخص است، وزير صمت كه امروز اصرار بر كاهش 
قيمت پايه فوالد در بورس كاال دارد، اعالم مي كند كه 
كف قيمت ارتباطي با قيمت گذاري دستوري ندارد، 
اما شك نكنيد به دليل اختالف 3۰ درصدي قيمت 
پايه با نرخ واقعي، به محض باالگرفتن تقاضا در بورس، 
بار ديگر هم بورس را محكوم مي كنند و هم دست به 

دخالت ديگري در بازار مي زنند.
شمس گفت: با اين ابزارهاي مداخله اي، قيمت را به 
س��مت نرخ موردنظر خود هدايت مي كنند كه اين 
اتفاق، مصداق قيمت گذاري دستوري در بازار است. 
آنان درواقع مي كوشند، قيمت گذاري ظاهراً دستوري 
نباشد ولي در عمل، قيمت ها دستوري است و منفعت 
آن نيز درنهايت، به جيب عده اي خاص مي رود. وي 
ادامه داد: ابالغيه وزارت صمت به بورس كاال، نشان داد 
كه مقامات اين وزارتخانه حتي به شيوه نامه مورد تاكيد 
خود و ابالغي از سوي معاون اقتصادي رييس جمهور 
نيز پايبند نيستند. زيرا شيوه نامه، قيمت پايه فوالد 
را ۸۰ درصد تعيين كرده بود اما يك ماه پس از ابالغ 
شيوه نامه، به دستور وزير صمت، از بورس كاال خواسته 
مي شود كه قيمت پايه را از ۸۰ به ۷۰ درصد كاهش 
دهد و با اين دس��تور، درواقع، رقم اعالمي شيوه نامه 
مصوب را نقض و ملغي كرده اند. او تصريح كرد: هرچند 
به عنوان يك فعال بازار سرمايه، مدافع اقتصاد آزاد و 
حذف قيمت گذاري دستوري از همه كاالها هستم و 
به اين بند از شيوه نامه )همان ۸۰ درصد( هم انتقاد 
دارم؛ اما انتظار حداقلي اين است كه وزارت صمت، 
الاقل به همان شيوه نامه مصوب و ابالغي خود پايبند 
باشد. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: همفكري 
و اجماع، الزمه چنين تصميم گيري هايي است. يعني 
وزارتخانه هاي ذي ربط و مديران و كارشناسان مرتبط 
صنعت، پس از بررسي دقيق و كارشناسي موضوعات 
بايد به جمع بندي واحدي برسند و تصميمي نهايي كه 
موردنظر همه طرفين است را مصوب و براي اجرا ابالغ 
كنند و مهم تر اينكه همه طرفين به توافق ها پايبند 
باشند و نهاد و فردي، اقدام و دستوري مغاير با مصوبه 
نهايي و مورد اجماع نداش��ته باشد. زيرا اختالفاتي 
مانند آنچه در موضوع قيمت پايه فوالد ش��اهد آن 
بوديم، اختالل ش��ديدتري در بازار ايجاد مي كند و 
وضع را ب��راي مردم و س��هامداران، بدتر مي كند. او 
عنوان كرد: بورس و مجموعه بازار سرمايه هم طبق 
ماموريت قانوني بايد مدافع منافع به حق سهامداران 
باشد و در همين چارچوب، شوراي عالي بورس نيز در 
تصميم گيري هاي خود بايد نفع اقتصاد كشور و حقوق 
به حق بازار س��رمايه را بر هر مطالبه و فشار بيروني 
ناروايي، اولويت مطلق دهد. شمس متذكر شد: نگاهي 
به تجارب قيمت گذاري محص��والت و كاالها طي 
سال هاي گذشته بيانگر نتايج كاماًل تلخ و مشهود اين 
رويه غيركارشناسي است. بازار صنايع خودروسازي 
و س��يمان، دو نمونه ب��ارز قرباني��ان قيمت گذاري 
دستوري هستند، به ويژه، صنعت خودروسازي كه 
با قيمت گذاري هاي دستوري، س��ود از ميليون ها 
سهام دار خودروس��ازي ها دريغ مي شود و به جيب 
دالالن و رانت خواران فعال در حاش��يه بازار سرازير 
مي شود. اين فعال بازار سرمايه افزود: قيمت گذاري 
دستوري باعث مي شود، سود ۵۰ ميليون سهامدار از 
آنان سلب شده و تعداد كم شماري واسطه، به ناروا اين 
منافع را تصاحب كنند. اين همان اتفاقي است كه باعث 
آسيب جدي به صنايع در سال هاي گذشته شده است. 
ضمن آنكه اين روند اعتماد مردم را به بازار سرمايه، 
تضعيف كرده است و براين اساس، دولت بايد دخالت 
در بازار سرمايه   با شيوه  قيمت گذاري دستوري را مورد 

تجديدنظر قرار داده و كنار بگذارد.

گروه بورس|
طي هفته گذشته اياالت متحده امريكا تحريم هاي 
جديدي وضع كرد. صنايع فوالد را نمي توان ناديده 
گرفت و بدون تاثير بر روند بازار و اقتصاد كشور دانست 
اما اغل��ب تحليلگران بازار س��رمايه و صاحب نظران 
اقتص��ادي تاكيد دارن��د ح��ال و روز صعنت فوالد 
كشور بيشتر از آنكه ناشي از تحريم ها باشد، به دليل 
بي تدبيري، سياس��ت ها و دخالت هاي نابجاي افراد 
ناوارد به اين حوزه است. اشاره آنان به دستور فوالدي 
وزير صمت است كه رانت چندهزار ميلياردي به وجود 

مي آورد و موجب آشفتگي بازار شده است.
»تحريم هاي داخلي بيش��تر از تحريم هاي خارجي، 
بدن��ه صنايع توليدي و البته بازار س��رمايه را نحيف 
كرده اس��ت.« اين موضوع را بسياري از كارشناسان 
و فعالي��ن اقتصادي تاييد مي كنن��د و طي روزهاي 
گذشته براي چندين بار در صفحات مجازي خود به 
اين موضوع اش��اره كرده اند. شامگاه سه شنبه هفته 
گذشته بود كه خبر رسيد دولت دونالد ترامپ حتي 
در آخري��ن روزهاي عمرش در كاخ  س��فيد از عملي 
كردن هش��دارهايي كه براي افزاي��ش تحريم ها بر 
ايران داده بود، عقب نشيني نمي كند و در تازه ترين 
مورد به سراغ تحريم صنعت فوالد رفته و ۱۶ شركت 
و يك فرد مرتبط با صنعت فوالد ايران را تحريم كرده 
است. وزارت دارايي امريكا در بيانيه اي اعالم كرده كه 
اياالت متحده به اجراي تحريم ها عليه ايران و كساني 
كه از تحريم ها فرار مي كنن��د، ادامه مي دهد. بر اين 
اساس وزارت دارايي امريكا يك شركت كشتيراني، 
مديرعامل آن و ۱۶ ش��ركت مرتبط با صنايع فوالد 
ايران را تحريم كرده است.  مجتمع صنعتي اسفراين، 
مجتمع صنعت فوالد بناب، فوالد سيرجان ايرانيان، 
شركت فوالد زرند و شركت هلدينگ توسعه معادن 
و صنايع معدن��ي خاورميانه، فوالد گيالن، ش��ركت 
فوالد خ��زر، مجتم��ع ف��والد پاس��ارگاد، مجتمع 
ف��والد روهينا جن��وب، فوالد وي��ان، مجتمع فوالد 
 البرز غرب، فوالد يزد، شركت ثبت شده در آلمان با نام

 GMI PROJECTS HAMBURG GMBH به 
اتهام ارتباط با ميدكو، شركت ثبت شده در آلمان با نام 
GMI PROJECTS LTD به اتهام ارتباط با ميدكو، 
ش��ركت چيني KAIFENG CARBON CO به 
اتهام فروش الكترود گرافيتي به فوالدسازان ايراني  
 WORLD MINING همچنين شركت چيني
INDUSTRY COMPANY LTD ب��ه اته��ام 
ارتباط با ميدكو شركت هاي مرتبط با صنايع فوالد 

ايران هستند كه تحريم شده اند.
تحريم هاي تازه امريكا در شرايطي اعالم شده است 
كه دولت دونالد ترامپ آخري��ن روزهاي خود را در 
كاخ سفيد س��پري مي كند و قرار اس��ت جو بايدن 
رييس جمهور منتخب اياالت متحده حدود دو هفته 
ديگر كار خود را آغاز كن��د، از اين رو تحليلگران اين 
تحريم ها را با ديد سياس��ي نگاه مي كنند و معتقدند 
نمي توان��د تاثي��ر چنداني بر ب��ازار س��رمايه و روند 
سودآوري شركت ها داشته باش��د  چرا كه به اعتقاد 
آنان از يك سو اين تحريم ها، تحريم  جديدي نيست و 
شركت ها آن را در پيش بيني هاي خود لحاظ كرده اند 
و معامله گران س��هام نيز اي��ن تحريم ها را اصطالحا 
پيش خور كرده اند و از س��وي ديگر بيش از اينكه اثر 
اقتصادي بر اين صنايع و كش��ور داشته باشد، براي 
داش��تن برگ برنده در مذاكرات احتمالي بين ايران 
و امريكا از سوي اياالت متحده استفاده مي شود. اين 
دسته از كارشناس��ان كه اعتقادي به اثر تحريم هاي 
تازه امريكا ندارند به نكته اي اش��اره مي كنند كه اين 
روزها خبر داغ بازار سرمايه است و آن قيمت گذاري 

دستوري فوالد است. آنان به قيمت گذاري محصوالت 
 CIS فوالدي در بورس بر اس��اس ۷۰ درصد قيمت
)كشورهاي مستقل همس��ود( شديدا انتقاد دارند و 
تاكيد مي كنند اثر مخرب اين سياست نادرست بسيار 
بيشتر از تحريم هاي امريكا خواهد بود. با وجودي كه 
بي��ش از دو ماه از زمان انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا مي گذرد، رفتار نامتعارف بازنده اين رقابت در 
راستاي عدم پذيرش نتيجه از يكسو و سابقه عملكرد 
پيش بيني نش��ده او از سوي ديگر باعث شده بود كه 
حتي چن��د روز باقيمانده از تصدي دونالد ترامپ در 
كاخ س��فيد براي برخي پر ابهام و احتماال پر ريسك 
تلقي شود. در حوزه اقتصاد ايران نيز اين فضا كمابيش 
حاكم ب��وده به نحوي ك��ه هم ش��ركاي بازرگاني و 
خريداران نفت و بده��كاران ارزي اي��ران در ايفاي 
تعهدات خود و انجام مراودات تجاري تعلل مي كنند 
و در داخل هم فعاالن بازارهاي سرمايه گذاري شامل 
بورس و ارز، يك عامل ريسك پيش بيني نشده را در 
محاس��بات و رفتار خود لحاظ مي كنند. اين ريسك 
البته با اتفاقات پايان هفته گذشته و رسوايي حاصل 
از رفتار طرفداران ترامپ تا حد زيادي كمرنگ تر شد. 
بر اين اساس، با عبور امن از اين دوره و استقرار دولت 
باي��دن، انتظار مي رود تا با كاهش ريس��ك عمومي 
فضاي اقتصادي ايران، هم احتمال گشايش هاي ارزي 
قوت گيرد و هم رفتار فعاالن بازارهاي سرمايه گذاري 
به ويژه در بورس با ريسك پذيري بيشتري توام شود.

    شكست تحريم ها
همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
اي��ن تحريم ه��ا و خ��ود تحريم��ي مي گوي��د: اگر 
سياس��ت هاي وزارت صمت به صنايع آس��يب نزند 
تحريم ه��اي امري��كا قدرتي نخواهد داش��ت. ما در 
دوره هاي قبلي تحريم ها هم ديديم كه تحريم هاي 
امريكا به نقطه اي رسيده كه بيشتر شدن و تاثيرگذاري 
آن غيرممكن است و عمال تحريم هاي چنداليه كه 
به وجود آمده اس��ت تاثير اضافه اي بر اقتصاد ايران 
نمي گ��ذارد. او با بيان اينكه »خ��ود امريكايي ها هم 
مي دانند كه اين تحريم ها ديگر اثري بر اقتصاد ايران 

ندارد، اما از اعمال آن براي فش��ار سياس��ي استفاده 
مي كنند« مي افزايد: در همين ش��رايط تحريم بود 
كه شركت هاي ما توانستند سهم بازار خيلي خوبي را 
در منطقه به دست بياورند و صادراتشان افزايش پيدا 
كند. بنابراين اثر تحريم ها بيشتر نخواهد شد و نبايد 

از اين بابت، اين صنايع و بازار نگراني داشته باشند.
دارابي در ادامه به اتفاقات اخير و دستور وزير صمت 
براي قيمت گذاري دس��توري فوالد اشاره مي كند و 
مي گويد: اكنون بيش از تحريم هاي امريكا، سياست ها 
و بي تدبيري ها در داخل كش��ور است كه بر اقتصاد 
و بازار اثر مي گذارد و ضربه س��نگين مي زند. اگر به 
تحريم هاي امريكا از نظر تاثيرگذاري نمره ۲ بدهيم، 
بي تدبيري ها و قيمت گذاري دس��توري كه وزارت 
صمت اكن��ون به دنبال اعمال آن اس��ت نمره ۲۰ را 
مي آورد؛ يعني تحريم ها بيش از آنچه ما در داخل به 
صنايع مادر خود مثل فوالد آسيب مي زنيم، نمي تواند 
ضربه بزند. اين كارش��ناس بازار س��رمايه مي گويد: 
نگراني اي نسبت به تحريم هاي امريكا نداريم و اين 
تحريم ها مانند اتفاقي كه در انتخابات اياالت متحده 
امريكا و ترامپ افتاد، محكوم به شكس��ت است و در 
منطقه نيز چندان اهميتي به سياست هاي يك جانبه 
امريكا داده نمي ش��ود. اين تحريم ها نمي تواند روي 
سودآوري اين ش��ركت ها تاثير خاصي بگذارد و اگر 
سياس��ت هاي وزارت صمت به صنايع آسيب نزند، 

تحريم ها قدرتي نخواهند داشت.

    وضعيت ناگوار اقتصاد ايران
اقتصاد ايران در س��ه س��ال گذش��ته نه تنها با رشد 
منفي مواجه بوده بلكه تغيير تركيب درآمدي فعاالن 
اقتصادي و سهم آنها از كيك توليد ناخالص داخلي 
را نيز تجربه كرده اس��ت. بر اين اساس، قدرت خريد 
بخش عم��ده خانوارها به عن��وان مصرف كنندگان 
اصلي، به سه دليل شامل عقب ماندن رشد دستمزدها 
از تورم، جهش نرخ ارز و گران شدن قابل توجه كاالي 
وارداتي و نيز روند منفي فزاينده سود واقعي سپرده ها 
به عنوان يكي از مج��اري درآمد پس انداز كنندگان 
س��نتي، به نحو جدي تضعيف شده است. پيامد اين 

تضعيف، كاهش سهم خانوارها از درآمد ملي از يك سو 
و كاهش قابل توجه رش��د مصرف در مقايسه با رشد 
اسمي ناشي از تورم بوده است. در نقطه مقابل، سهم 
ش��ركت ها و توليد كنندگان و نيز اقش��ار برخوردار 
جامعه هم از درآمدها و هم از منظر س��رمايه گذاري 
افزايش قابل مالحظه اي يافته است. يكي از شواهد 
اين مدعا، جهش س��ودآوري ش��ركت هاي بورسي 
همگام با رشد نرخ ارز است كه تناسبي با رشد درآمد 
بخش خانوار از محل دستمزدها، سود سپرده و ساير 
منابع درآمدي در مقطع زماني مش��ابه ندارد. به اين 
ترتيب مي ت��وان گفت اقتصاد اي��ران طي يك دوره 
تضعيف ش��ديد ارزش پول ملي و رشد تورم، شاهد 
باز توزيع س��هم درآمد و مصارف بين اركان مختلف 
اقتصادي بوده است كه بخش توليد )به جز نفت خام( 
به وي��ژه صادر كنندگان منتفع اصل��ي اين تغييرات 
بوده اند. در نقطه مقابل، فش��ار بر مصرف كنندگان 
و خانوارها از چشم سياست گذاران اقتصادي كشور 
دور نمانده و طرح مكرر بحث بسته هاي معيشتي در 
راستاي همين دغدغه قابل فهم است. حال با نگاهي 
به چشم انداز ۱۲ ماه آتي مي توان روندي را تصور كرد 
كه عدم تعادل اخير تا حدي اصالح شود. در اين راستا، 
س��ه ابزار اصلي شامل افزايش دس��تمزدها در سال 
آتي، كاهش تورم انتظاري و در نتيجه جذاب شدن 
مجدد نرخ سود بانكي و در نهايت تثبيت ارز به عنوان 
عواملي مطرح هس��تند كه مي توانند س��هم بخش 
مصرف كننده از توليد ناخالص داخلي را ترميم كنند. 
افزايش سريع تر س��هم مصرف كنندگان و خانوارها 
به طور طبيعي با انقباض سرعت رشد بخش هاي ديگر 
جبران مي شود كه به معناي جابه جايي برندگان موج 
تورمي سه س��ال اخير خواهد بود. با اين چشم انداز 
مي توان گفت بخش تولي��د در كوتاه مدت به لحاظ 
رشد سودآوري، در شرايط ثبات متغيرهاي جهاني، 
با وضعيتي متفاوت از سه سال گذشته رو به رو خواهد 
ش��د كه در آن خبري از جهش فزاينده س��ودآوري 
نخواهد بود؛ چش��م اندازي كه مي تواند بيانگر يكي 
از عوامل رفتار متفاوت اخير قيمت س��هام در بورس 

تهران پس از يك دوره رشد انفجاري باشد.

تحريم ها و وضعيت سياسي چه تاثيري مي تواند بر  بازارسهام داشته باشد؟

بورس در گرو  احواالت سياسي

نزول بازارسرمايه در پي تجمع مقابل سازمان بورس
در معامالت اولين روز هفته بازار، بيش از ۱۱ ميليارد 
و ۱۲۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۱۰۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۷۶۵ واحد كاهش به ۴۵۹ هزار 
و ۸۰۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۵۰۰ واحد 
افت به 3۰۰ هزار و ۹۷۸ واحد رس��يدند. شاخص بازار 
اول ۲۱ هزار و ۹۶۷ واحد و شاخص بازار دوم 3۶ هزار و 
۶۹۸ واحد كاهش داشتند. عالوه بر اين در بين تمامي 
نمادها، نماد »گروه بهمن« ب��ا 3۴۰ واحد، »توليدي 
فوالد س��پيد فراب كوير« با 3۱۸ واحد، »پتروشيمي 
پرديس« با ۲۵۷ واحد، »ساير اشخاص بورس انرژي« 
ب��ا ۲۴۴ واحد، »پتروش��يمي پارس« ب��ا ۲۲۵ واحد، 
»بورس اوراق بهادار تهران« با ۲۲3 واحد و »كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران« با ۲۱۷ واحد بيشترين تاثير 
مثبت را بر شاخص كل داشتند. برپايه اين گزارش روز 
گذشته بازار نماد »صنايع پتروشيمي خليج فارس« با 
سه هزار و ۵۴۵ واحد، »ملي صنايع مس ايران« با سه 
ه��زار و ۷۶ واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با دو هزار و 
۷۴۰ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« 
با يك هزار و ۵۱۲ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« 
با يك هزار و ۱۴۴ واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« 
با يك هزار و 3۵ واحد و بانك ملت با ۹3۹ واحد با تاثير 
منفي بر شاخص همراه بودند. شركت »سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي«، »ايران خودرو«، »سايپا«، »پااليش 
نفت اصفهان«، »پااليش نفت تهران«، »بانك تجارت« 
و »توسعه و عمران اميد« درگروه نمادهاي پربيننده 
قرار داش��تند. »گروه خودرو« هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
سه ميليارد و ۶۶۶ هزار برگه سهم به ارزش ۱۸ هزار و 

۲۵۱ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز ح��دود ۲۲۵ واحد كاهش 
داشت و روي كانال ۱۸ هزار و ۸۴۷ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين ب��ازار دو ميليارد و ۲۱۰ هزار برگه 
س��هم به ارزش ۴۱ هزار و ۸۵۵ ميليارد ريال داد و 

ستد شد.
 روز ش��نبه نمادهاي »صنعتي مين��و«، »توليدي 
نيروي برق دماون��د«، »فراابورس ايران«، »پااليش 
نفت شيراز«، »پااليش نفت الوان«، »اعتباري ملل«، 
»توكاريل«، »پتروش��يمي تندگويان«، »توسعه و 
عمران استان كرمان«، »توليد برق عسلويه مپنا« و 
»گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي« با تاثير مثبت 
بر ش��اخص اين بازار همراه بودند. در اولين روز بازار 
نمادهاي »سنگ آهن گهرزمين«، »بيمه پاسارگاد«، 
»هلدين��گ صنايع معدني خاورميانه«، »س��هامي 
ذوب آه��ن اصفهان«، »فوالد هرم��زگان جنوب«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »بانك دي«، »شركت آهن 
و فوالد ارفع« و »بيمه كوثر« تاثير منفي بر شاخص 

اين بازار را داشتند.

    تجمع مقابل سازمان بورس
تعدادي از س��هامداران معترض به ريزش هاي پي 
در پي ب��ورس براي چهارمين ب��ار تجمع اعتراضي 
مسالمت آميز برگزار كردند و اين بار در مقابل سازمان 
بورس در خيابان مالصدرا خواستار برخورد دستگاه 
قضايي با متخلفان و مفسدان بازار و استعفاي وزير 
اقتصاد ش��دند. ريزش بي��ش از ۹۰۰ هزار واحدي 
ش��اخص بورس در س��ه ماه اخير و متضرر ش��دن 
سهامداران حقيقي به ويژه تازه واردان بازار سرمايه 
كه با تشويق و دعوت و حمايت دولتمردان از جمله 

رييس جمهور، وزير اقتصاد و وزير كشور در نيمه اول 
سال كد بورسي گرفتند بسياري از مردم مالباخته را 

ناراحت و ناراضي كرده است.
در فضاي مجازي و رس��انه ها بازتاب اين نارضايتي 
از گ��زارش  رس��انه هاي معتب��ر، نظ��رات فعاالن و 
كارشناس��ان و كانال ه��اي تلگرام��ي و پيج ه��اي 
اينستاگرامي كامال مشهود بود اما متاسفانه به رغم 
وعده هاي مكرر فرهاد دژپسند به عنوان وزير اقتصاد 
روند مثبتي در بورس طي سه ماه اخير ديده نشد و 
از طرفي با توجه به اينكه هيچكس پاسخگوي ضرر 
۵۰ تا ۷۰ درصدي سهامداران خرد و حقيقي نيست 

به نارضايتي آنها افزوده شد. 
ب��ا افزاي��ش نارضايتي س��هامداران بازار س��رمايه 
كمپين هاي��ي در فض��اي مجازي جهت پاس��خگو 
كردن مسووالن و برخورد با سوءاستفاده كنندگان 

در بورس تشكيل شد.
سهامداران زيان ديده از بورس معتقدند چون دولت 
آنها را به سرمايه گذاري در بورس تشويق كرد اعتماد 
كردند و اكنون نتيجه اين اعتماد نه تنها كسب سود 
نبوده بلكه ازبين رفتن سرمايه آنها در اوج گراني ها و 

تورم لجام گسيخته شده است. 
معترضان تاكيد دارند كه مديريت ناكارآمد مسووالن 
بورسي كشور و سوءاس��تفاده برخي از بازار سرمايه 
عامل وضعيت بحراني بورس تهران است. به دنبال 
همين كمپين ها در سه هفته اخير چند مرحله بعضي 
از س��هامداران در مراكز مختلف به نشانه اعتراض و 
حق خواهي تجمع اعتراضي مس��المت آميز برگزار 
كردند. ابتدا سه هفته پيش سهامداران معترض در 
مقابل مجلس تجمع كردند و قاضي زاده هاش��مي 
در جمع آنه��ا وعده پيگيري داد. س��پس چند روز 

بعد مقابل س��ازمان بورس و اوراق بهادار در خيابان 
مالص��درا تجمع كردند و از رييس س��ازمان بورس 

درخواست پاسخگويي و حل مشكل داشتند.
روزهاي گذش��ته هم مجددا معترض��ان به خيابان 
پاس��تور رفتن��د تا ش��ايد اعتراضش��ان ب��ه گوش 
رييس جمهوري برسد كه تا چند وقت پيش به مردم 
توصيه مي كرد كه همه چيز را به بورس بسپارند و پز 
س��بز پوش بودن بورس ايران را به سران كشورهاي 
غربي كه بر اثر ش��يوع كرونا بازارهاي قرمز و منفي 
شدن شاخص ها را شاهد بودند مي داد! روز شنبه نيز 
براي چهارمين بار سهامداران متضرر به نمايندگي از 
ميليون ها سهامدار ناراضي از وضعيت كنوني مقابل 
سازمان بورس در حوالي ميدان ونك و اول خيابان 
مالصدرا تجمع كردند و با ش��عارها و پالكاردهايي 
خواستار استعفاي مديران بي كفايت و شخص فرهاد 

دژپسند وزير اقتصاد شدند.
با توجه به نظرات كارشناس��ان خبره و بررسي ها و 
اظه��ارات نمايندگان مجلس همچني��ن ورود قوه 
قضاييه و دادستاني كش��ور به بازار سهام، در اينكه 
تخلفات و س��وءمديريت ها در بازار سرمايه صورت 
گرفته و زمينه اين سقوط ش��اخص را فراهم كرده 
ش��كي نيس��ت اما اينكه كي و چگونه با اين مسائل 
برخورد مي ش��ود و تكليف بازار و سرمايه هاي مردم 
در روزها و ماه هاي آتي چه خواهد بود هنوز پاس��خ 
مشخصي ندارد و سهامداران انتظار دارند تا نهادهاي 
نظارتي به ويژه دستگاه قضا و نمايندگان مجلس با 
جديت بيشتري به تخلفات و مفاسد بورس و حتي 
ترك فعل ه��ا ورود كنند و باعث تغييرات مثبتي در 
بازار سهام ش��وند تا دست كم بخش��ي از ضرر آنها 

جبران شده و اعتماد از دست رفته بازگردد.



مجيد  اعزازي|
مركز آمار ايران ديروز روايت متفاوتي از سطح ريزش 
قيمت هاي مسكن تهران طي آذر ماه سال جاري ارايه 
كرد. بر اساس اين روايت، نرخ تورم ماهانه مسكن در 
آذرماه به منفي ۸.۵ درصد رسيده كه نسبت به تورم 
1.3 درصدي آبان ماه 9.۸ درصد كاهش يافته است. 
پيش از اين، بانك مركزي در گزارش خود از تحوالت 
بازار مس��كن تهران، نرخ تورم ماهانه مسكن را منفي 
1.1 درصد اعالم ك��رده بود. از اين رو، اين دو روايت از 
نرخ تورم ماهانه آذر، اختالفي 7.4 درصدي دارند. در 
اين حال، تورم نقطه به نقطه آذر 99 نسبت به آذر 9۸ 
نيز با افت 31.7 درصد مواجه بوده است. با وجود اين 
ريزش قيمت ها،  اما همچنان حاِل بازار مسكن مساعد 
نيست و قيمت ها در بازار امالك همچنان باالست. به 
گونه اي كه نرخ تورم س��اليانه امالك مسكوني تهران 
در آذرماه 99 به عدد 6۸.2 درصد رس��يده كه نسبت 
به آبان ماه س��ال جاري 3 واحد درصد افزايش يافته 
است. به عبارت ديگر، بر خالف افت قيمت مسكن در 
آذر ماه، قيمت امالك همچنان روندي صعودي را طي 
مي كند كه در نمودار ش��ماره 2 قابل مشاهده است. 
اگر از روايت هاي آماري بازار مس��كن در آذر ماه سال 
جاري قدري فاصله بگيريم،  آنچه اين آمارها را اهميت 
مي بخش��د، احتمال تداوم عوامل موج��ده آنها طي 
ماه هاي آتي است. به عبارت ديگر، عواملي كه طي آبان 
و آذر،  تعداد معامالت ملك را كمرشكن كرد و سرعت 
رشد قيمت مسكن در آبان را گرفت و رشد قيمت ملك 
در آذرماه را نيز منفي كرد، دست كم در دي ماه تداوم 
خواهند يافت. اگر چه بر اساس برخي پيش بيني ها، 
اين عوامل تا تابستان 1400 دوام خواهند داشت و تا آن 
زمان،  شاهد تحرك جدي در بازار مسكن نخواهيم بود. 
اما اين عوامل كدامند و چرا احتمال تداوم آنها بيشتر از 

يك ماه خواهد بود؟
در پاسخ به اين سواالت بايد گفت كه مهم ترين عامل 
خارجي اثرگذار بر بازار مسكن، تغيير رييس جمهور 
امريكا و در پ��ي آن افزايش احتم��ال لغو تحريم ها، 
بازگش��ت دالرهاي بلوكه ش��ده ايران و روان شدن 
تجارت و امور مالي ميان ايران و س��اير كش��ورهاي 
جهان خواهد بود. اگر چه اين عامل سياسي و رواني، 
تمام مش��كالت اقتصاد ايران را حل نمي كند، اما در 
كوتاه مدت، باعث كاهش فش��ارهاي اقتصادي عليه 
اقتصاد ايران خواهد شد. با توجه به قطعي شدن رفتن 

ترامپ تا حدود 10 روز ديگر جوبايدن وارد اتاق بيضي 
شكل كاخ سفيد خواهد شد، اما اعالم مواضع او درباره 
برجام و لغو تحريم ها همچنين فرآيند لغو تحريم ها 
احتماال چندين ماه طول خواهد كش��يد و به همين 
دليل نيز انتظار مي رود، تداوم عوامل اثرگذار بر كاهش 
يا ثبات قيمت ها در بازار مس��كن نيز بيش از يك ماه 

تداوم داشته باشد. 

  كاهش انتظارات تورمي و چشم انداز مسكن
به گزارش »تع��ادل«، آثار رواني تح��والت در عرصه 
سياس��ت داخلي امريكا بر اقتصاد اي��ران از يكي دو 
روز بعد از برگزاري انتخابات امريكا در 13آبان س��ال 
جاري، يعني از زماني كه پيروزي بايدن به طور تقريبي 
مشخص شد، كم كم رخ نمود به گونه اي كه نرخ تورم 
ماهانه عمومي از 7 درصد در مه��ر ماه به ۵ درصد در 
آبان و به 1.۵ درصد در آذر ماه كاهش يافت. نوسان هاي 
صعودي پرقدرت از بازار سهام نيز رخ بربست. رشد نرخ 
دالر طي ماه آذر تقريبا متوقف  و  نرخ رشد حجم پول 
در آذر ماه صفر درصد شد. بر اساس گزارش ديروز بانك 
مركزي، رشد صفر درصدي پول نسبت به ماه گذشته 
)آبان 1399( همچنين كاهش 10.3 واحد درصدي 
رشد 12 ماهه اين متغير در آذر ماه سال جاري )69.7 
درصد( نس��بت به رش��د 12 ماهه منتهي به آبان ماه 
سال جاري )۸0 درصد( از كاهش سياليت سپرده ها و 
ماندگار شدن بيشتر آنها حكايت دارد و خود عالمت 

ديگري از كاهش انتظارات تورمي اس��ت. از اين رو، با 
توجه به كاهش انتظارات تورمي كه در حكم لنگر و ترمز 
براي رشد نقدينگي، نرخ تورم، نرخ ارز، قيمت مسكن 
و .... به ش��مار مي رود، پيش بيني مي شود كه قيمت 
اسمي مسكن دس��ت كم تا اول ارديبهشت ماه سال 
1400 ثابت بماند يا رشد مثبت اندكي را تجربه كند. در 
اين حال،  نبايد فراموش كرد كه افزايش قيمت مسكن 
به شدت قدرت خريد مردم را تضعيف كرده است و از 
همين رو،  تعداد معامالت ملك طي دو ماهه گذشته 
روندي نزولي داشته است. در چنين شرايطي، اگر چه 
كليت بازار مسكن نسبت به متغيرهاي جمعيتي كشور 
دچار كمبودي بنيادين اس��ت، اما از آنجا كه تقاضاي 
موثر و دست به نقد براي خريد ملك به شدت كاهش 
يافته است، اين كمبود طي ماه هاي آينده بروز نخواهد 
يافت و اثري بر قيمت مس��كن نخواهد گذاش��ت. اما 
همان طور كه دكتر بيت اهلل ستاريان ديروز در يادداشتي 
اختصاصي براي تعادل پيش بيني كرده بود، با انجام 
گشايش هاي اقتصادي و ورود سرمايه و سرمايه گذاران 
خارجي به ايران، بخش س��اختمان و مسكن كشور با 
تقاضاي مضاعفي و البته موثر، رو به رو خواهد شد و به 
همين دليل، در نيمه سال آتي، احتمال جهش قيمت ها 

در بخش ساختمان و مسكن وجود دارد.

   افت 8.5 درصد قيمت مسكن در آذر
به گ��زارش »تعادل« به نقل از مركز آم��ار ايران، عدد 

ش��اخص در آذرماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پايه فروردين 
١٣٩٥ به عدد ۵۸9.۸ رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 
٨.٥ درصد كاهش داشته است. منظور از تورم ماهانه 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت ماه جاري نسبت به 
عدد ش��اخص ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان 99 
برابر 1.3 درصد بوده كه در آذر ماه اين نرخ روند نزولي 
داش��ته )9.۸ درصد كاهش يافته( و به رقم منفي ۸.۵ 

درصد رسيده است.

     كاهش تورم نقطه اي مسكن در آذر ماه
به گ��زارش مركز آم��ار اي��ران، نرخ ت��ورم نقطه اي 
نشان دهنده درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل اس��ت. نرخ تورم نقطه اي در 
آذر ماه امس��ال به عدد ۸3 درصد رسيده است، يعني 
بايدخريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر 
تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، ۸3 درصد بيشتر پرداخت 
كنند.  تورم نقطه اي اين ماه در مقايسه با ماه قبل )آبان 
م��اه كه برابر 114.7 ب��ود( ٣١.٧ واحد درصد كاهش 

يافته است.

   افزايش تورم ساليانه مسكن در آذر۹۹
منظور از نرخ تورم س��اليانه، درص��د تغيير ميانگين 
اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم 
ساليانه امالك مس��كوني تهران در آذرماه 99 به عدد 
6۸.2 درصد رس��يده كه نسبت به ماه قبل )آبان ماه( 
كه برابر ب��ا 6۵.2 درصد بوده 3 واحد درصد افزايش را 
نشان مي دهد. بررس��ي روند قيمت مسكن در شهر 
تهران حاكي از اين اس��ت كه با ش��يوع بيماري كرونا 
قيمت مس��كن در فروردين ماه نسبت به اسفند سير 
نزولي داشته است اما اين كاهش قيمت ها محدود بود 
و از ارديبهشت ماه دوباره روند رو به رشد خود را شروع 
كرده و در ماه هاي بعد اين صعود قيمت ها ادامه يافته 
است. به گونه اي كه نرخ تورم نقطه اي در شهريور 100 

درصد رشد كرده است.
اگرچه رش��د قيمت مسكن تهران صعودي بوده اما از 
مردادماه رشد قيمت ها نسبت به ماه هاي قبل با شيب 
كمتري انجام ش��ده در آبان ماه تقريبا به رشد منفي 
۸.۵ درصد رسيده است يعني نه تنها نسبت به ماه قبل 
افزايش قيمت نداشته  بلكه در آذرماه قيمت  مسكن 
در تهران نسبت به آبان ماه ۸.۵ درصد كمتر بوده است.

در شهر

 ويژه
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درخواست شوراي شهر از روحاني 
براي منع سوخت  مازوت

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه شوراي شهر 
تهران با اشاره به ارس��ال نامه به حسن روحاني، 
رييس جمه��ور به دليل تش��ديد آلودگي هوا در 
پايتخت گفت: رييس جمهور بايد براي جلوگيري 

از سوخت مازوت فكري عاجل كند.
نژادبهرام در گفت وگو ب��ا فارس، درباره آلودگي 
ه��وا در پايتخ��ت اظهار ك��رد: متأس��فانه همه 
دستگاه هاي مربوطه در حال حاضر مي گويند در 
مورد آلودگي هوا كاري از دس��ت مان برنمي آيد 
و ش��هروندان براي سومين هفته متوالي درحال 

استشمام هواي آلوده در پايتخت هستند.
وي با اشاره به اينكه مصرف مازوت در نيروگاه ها 
و صنايع به نوعي از سوي مسووالن وزارت نفت و 
محيط زيست مورد تأييد قرار گرفته است گفت: 
با وجود اين مس��اله مسووالن مي گويند كاري از 
دست مان برنمي آيد و ما معتقديم اگر نمي توانند 
اقدامي انجام دهند حداقل اجازه دهند شهرداري 

جلوي مصرف سوخت مازوت را بگيرد.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ادامه داد: 
وزارت نيرو در حال مصرف مازوت و وزارت نفت 
در حال در اختيار قراردادن مازوت به وزارت نيرو 
اس��ت و از آن طرف نيز س��ازمان محيط زيست 
مي گويد نمي تواند كاري انجام دهد در حالي كه 

مسوول اجراي قانون هواي پاك هم است.
نژادبهرام بيان داش��ت: صراحتًا نامه اي در زمينه 
آلودگي هوا و جلوگيري از آلودگي هوا به عيسي 
كالنت��ري نوش��تم و ام��روز نيز نام��ه اي در اين 
زمينه به حس��ن روحاني رييس جمهور ارس��ال 

خواهم كرد.

بازديد  رييس  مجلس 
از شركت هاي گروه فوالد مباركه 

دكتر محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در جريان 
سفر دو روزه خود به استان چهارمحال و بختياري، 
از طرح توسعه مجتمع فوالد سفيددشت و شركت 
ورق خودرو و دو شركت گروه فوالد مباركه، بازديد 
كرد. رييس مجلس در نخستين روز از سفر خود به 
استان چهارمحال و بختياري به همراه جمعي از 
مسووالن اين استان، از خطوط توليد شركت هاي 
ورق خ��ودرو و فوالد سفيددش��ت چهارمحال و 
بختياري بازديد و از نزديك در جريان فعاليت اين 
واحدها قرار گرف��ت. وي در مصاحبه با خبرنگار 
فوالد گفت: خوش��بختانه امروز شاهد بوديم كه 
نيروهاي فني جوان و متخص��ص، كارهاي فني 
اين بخش را به خوبي پيش برده اند. قاليباف افزود: 
در زمين��ه تأمي��ن مالي، اين  ش��ركت ها با توليد 
و صادرات س��پس س��رمايه گذاري مجدد مسير 
خ��ود را به خوبي پيش مي برند. البت��ه در اين راه 
مشكالتي هم دارند كه بخشي از آن ممكن است 
مربوط به ضوابط و مقررات باش��د كه ما به سهم 
خودمان بايد در مجلس ب��ه آن توجه كنيم. وي 
تصريح كرد: مهم ترين نكته مديريتي كه امروز در 
مورد آن اتفاق نظر داشتيم اين بود كه اگر مجلس 
مش��كل ايجاد نكن��د، اينگونه واحدها مش��كلي 

نخواهند داشت.
قاليباف گفت: در سياست گذاري ها سعي مي كنيم 
تصدي گري دولت را كمتر كني��م و اجازه دهيم 
مطابق اصل 44 قانون اساسي، كار به درستي در 
اختيار م��ردم و نيروهاي جوان قرار گيرد. رييس 
مجلس خاطرنش��ان كرد: در زمينه مش��كالت 
گمركي نيز دو ماه پيش جلسه اي با حضور وزراي 
صمت، اقتصاد، جهاد كشاورزي و مديركل بانك 
مركزي برگزار شد. تصميم هاي خوبي نيز گرفته 
شد و من فكر مي كنم در دوماهه گذشته بيشترين 
كاالها از گمرگ ترخيص ش��ده اند. وي در زمينه 
رفع مشكالت كارخانه هاي مستقر در جنوب غرب 
كشور نيز گفت: طبيعتا دولت بايد در اين بخش 
پيش��نهادهايي ارايه دهد تا بتواند هم حلقه ها را 
تكميل و هم كمك كند بخش هاي مكمل در كنار 
هم باش��ند و در نتيجه حمل ونق��ل و جابه جايي 
كمتري صورت گيرد. قاليباف افزود: وزارت صمت 
بايد توزيع درست و آمايش صحيح را در اين زمينه 
دنبال كند و مجموعه هاي فوالدي طوري كنار هم 
قرار بگيرند كه رسيدن به محصول نهايي تا جاي 
ممكن در يك محيط دنبال ش��ود. در جريان اين 
بازديد، مديران عامل ش��ركت هاي ورق خودرو و 
فوالد سفيددشت چهارمحال و بختياري نيز نتايج 
آخرين دستاوردها و اقدامات مجموعه هاي تحت 
مديريت خود را به س��مع و نظ��ر رييس مجلس 

شوراي اسالمي رساندند.

 جايزه ويژه همراه اول 
 به فعال كنندگان 

سيم كارت هاي اعتباري خاموش
همراه اول به فعال كنندگان سيم كارت هاي اعتباري 
خاموش جاي��زه مي ده��د.  به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مشتركان 
اپراتور اول با روشن كردن سيم كارت اعتباري اين 
اپراتور كه بيش از 3 ماه خاموش بوده اس��ت، يك 
جايزه ويژه دريافت مي كنند. دريافت جايزه پس از 
روشن كردن سيم  كارت با شماره گيري كد دستوري 
»ستاره ١٠ ستاره ٣٣٢ مربع« امكان پذير خواهد 
بود. شايان ذكر است س��يم كارت هاي خاموش با 
بيش از سه ماه عدم كاركرد، در صورت روشن نشدن 
و عدم استفاده از آن، طبق مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات، در فرآيند سلب امتياز قرار خواهند گرفت.

 ادامه آلودگي هوا 
در 10 كالن شهر تا پايان هفته

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
مجدداً تا اواخر وقت پنج ش��نبه 2۵ دي در بسياري از 
كالن شهرها از جمله تهران، كرج، قم، اهواز، قزوين، اراك، 
تبريز، مشهد و... به دليل پايداري جو هوا آلوده است و 
توصيه مي شود، سالمندان و كودكان در خانه بمانند. 
صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، بيان كرد: تداوم 
پايداري در جو و سكون هوا تا اواخر پنج شنبه 2۵ دي ماه 
در كشور پيش بيني مي شود و اثر آن افزايش غلظت و 
افزايش آالينده هاي جوي است. مديركل پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي افزود: روز دوشنبه 22 دي 
در مشهد، اهواز، تهران، قم، كرج، قزوين، تبريز، اراك و 
اصفهان هواي آلوده داريم و روز سه ش��نبه 23 دي در 
تهران، قم، كرج، قزوين، اراك، اصفهان، اهواز، مش��هد 
و تبريز هوا آلوده است.  ضياييان افزود: روز چهارشنبه 
مجدداً در تهران، قم، قزوين، كرج، اراك، اصفهان، اهواز، 
مشهد و تبريز هواي آلوده خواهيم داشت و روز پنج شنبه 
2۵ دي در ته��ران، قم، كرج، قزوي��ن، اراك، اصفهان و 
مشهد هوا آلوده اس��ت.  وي اضافه كرد: در اين شهرها 
پتانسيل رشد ش��اخص كيفيت هوا تا شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حساس وجود دارد و در صورت كاهش 
نيافتن منابع آالينده، امكان رشد شاخص آلودگي هوا 
تا شرايط ناس��الم براي همه گروه ها هست.  وي افزود: 
توصيه مي شود سالمندان، كودكان و افراد داراي سابقه 
بيماري و ريوي در اين مدت در منزل بمانند. همچنين از 
فعاليت فيزيكي و ورزشي در فضاي باز خودداري شود و 
مديريت نوع سوخت واحدهاي صنعتي در سطح و حومه 

كالن شهرها مدنظر قرار گيرد.

ايرالين ها تنها مجاز به افزايش 
10 درصدي قيمت هستند

يك عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد كه مجلس شوراي اسالمي تنها مجوز افزايش 
10 درص��دي قيمت بليت هواپيما را داده و س��ازمان 
هواپيمايي كشوري مكلف است با ايرالين هاي متخلف 
برخورد كند. رحمت اهلل فيروزي پوربادي در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به افزايش قيمت بليت هواپيما، بيان كرد: 
باتوجه به انتقادها و ش��كايت هايي كه در اين زمينه به 
كميسيون عمران مجلس واصل شده بود، كميسيون 
چندين جلسه با حضور شركت هاي هواپيمايي، سازمان 
هواپيمايي كشوري و وزير راه و شهرسازي برگزار كرد. 
باتوجه به انتظارات شركت هاي هواپيمايي و تاكيد آنها 
بر اينكه در صورت عدم حمايت تا 6 ماه آينده هواپيماها 
زمين گير خواهند شد؛ در نهايت مجوز افزايش قيمت 
10 درصدي داده شد. وي اظهار كرد: اما مجلس شوراي 
اسالمي تنها با افزايش قيمت 10 درصد موافقت كرده 
است و افزايش بيش از 10 درصد تخلف محسوب شده 
و سازمان هواپيمايي كشوري بايد به اين موضوع ورود 
كند. همانطوري كه امروز شاهد افزايش قيمت در همه 
حوزه ها هستيم و از آنجا كه بخشي از هزينه هاي ايرالين با 
دالر بايد تامين شود و امروز نرخ ارز حدود 23 هزار تومان 
رسيده اس��ت، ما نمي توانستيم جلوي افزايش قيمت 
را در اين حوزه بگيريم. نماينده مردم نطنز در مجلس 
تصريح كرد: تنها مجوز افزايش قيمت 10 درصدي 
به ايرالين ها داده شده و هرگونه افزايشي بيش از اين 
ميزان تعيين شده خالف است. مردم شكايات خود 
را از ايرالين ها به س��ازمان هواپيمايي ارسال كنند و 
سازمان هواپيمايي نيز بايد به اين موضوع ورود كرده و 

جلوي افزايش قيمت هاي نابجا را بگيرد.

اتمام حجت سازمان هواپيمايي 
درباره مسافران انگليسي

سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به شركت هاي 
هواپيمايي خارجي و داخلي تأكيد كرده است با توجه به 
شيوع كروناي انگليسي در اروپا در صورت قصور از قوانين 
ايران در مورد پروازها و مس��افران انگلستان، سازمان 
نسبت به ادامه همكاري با آنها تجديد نظر مي كند. به 
گزارش فارس، با توجه به ش��يوع ويروس جهش يافته 
كرونا موسوم به كروناي انگليسي در كشور انگلستان، 
وزارت راه و شهرس��ازي به درخواست وزير بهداشت و 
درم��ان از اول دي ماه 99 همه پروازه��اي بين ايران و 
انگلستان را تعليق كرد. در آن زمان تأكيد شد در راستاي 
جلوگيري از ورود كروناي انگليسي به كشور پروازها بين 
ايران و انگلستان تا 14 روز تعليق مي شود.پس از پايان 
اين تاريخ، سازمان هواپيمايي كشوري تعليق پروازها 
بين ايران و انگلس��تان را مجددا ت��ا 30 دي ماه تمديد 
كرد. سازمان هواپيمايي كشوري همچنين در راستاي 
اجراي اين تصميم در نامه اي به شركت هاي هواپيمايي 
داخلي و خارجي )كه به ايران سفر دارند( تأكيد كرد كه 
در مورد ويروس كروناي انگليسي به قوانين ايران احترام 
بگذارند. در اين نامه سازمان هواپيمايي به شركت هاي 
هواپيمايي داخلي و خارجي آمده است: حسب گزارش 
واصله به تازگي نوع جهش ويروس يافته كوويد 19 در 
كشور انگلستان مشاهده شده كه داراي بيماري زايي و 
كشندگي باالتري نسبت به نسخه قبلي است، بنابراين 
به منظ��ور رعايت اقدامات احتياطي، مقتضي اس��ت 
شركت هاي هواپيمايي داخلي )ايران اير( نسبت به لغو 
پرواز از مبدا و مقصد تهران-لندن و بالعكس اقدام الزم 
را به عمل آورده و ساير شركت هاي هواپيمايي خارجي 
از جمله تركيش ايرويز، پگاسوس، امارات، قطر و غيره 
كه داراي مسافر ايراني و خارجي از مبدا كشور انگلستان 
به طور غير مستقيم به مقصد ايران هستند، در صورت 
احراز س��فر اينگونه از مس��افران ايران، از پذيرش آنان 
خودداري به عمل آورند. در ادامه نامه سازمان هواپيمايي 
آمده است: ساير شركت هاي هواپيمايي داخلي كه داراي 
پرواز به كشورهاي همجوار شامل تركيه، امارات، قطر، 
عمان، عراق، ارمنستان، آذربايجان و غيره هستند، در 
زمان پذيرش مسافر از ارايه خدمات پروازي به آن دسته از 
مسافراني كه مبدا مسافرت آنها كشور انگلستان بوده و به 
صورت غير مستقيم قصد عزيمت به جمهوري اسالمي 

ايران دارند نيز خودداري كند.

مركز آمار از افت 8.5  درصدي قيمت ملك در آذر خبر داد

معاون اول رييس جمهور  خبر داد

روايتي متفاوت از ريزش قيمت مسكن

تهاتر نفت براي خريد اتوبوس شهري
معاون اول رييس جمهور از تهاتر نفت براي خريد و تأمين 
اتوبوس تا پايان سال جاري خبر داد. اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور در حاشيه مراسم آغاز عمليات 
اجرايي ش��ارباغ حضرت فاطمه زهرا)س( و فاز 2 پروژه 
شهيد نجفي رستگار در جمع خبرنگاران، درباره بودجه 
شهرداري افزود: مديريت ش��هري بخشي از آن طبق 
قوانين در اختيار شهرداري و بخش ديگر همچون آب و 
فاضالب در اختيار دولت است و مي تواند به شهرداري 
واگذار ش��ود كه البته س��االنه ميلياردها تومان هزينه 
براي تأمين آب س��الم و ايجاد سد مي شود. معاون اول 
رييس جمهور گفت: منابع مالي شهرداري محدود است 
و در گذشته بخشي از منابع از طريق تراكم فروشي كه 
در واقع شهرفروشي و قانون فروشي است حاصل مي شد 
كه اكنون اين قضيه متوقف شده است. البته بخشي از 
مشكالت كنوني تهران نيز به دليل تراكم فروشي بوده 
اس��ت. به گزارش فارس، جهانگيري درباره س��رانجام 
اوراق مشاركت گفت: ش��هرداري تهران سال گذشته 
1200 ميليارد تومان از اوراق مشاركت را به دست آورد 
و با هماهنگي هايي كه توس��ط دول��ت و بانك مركزي 
انجام گرفت اين موضوع به سرانجام رسيد و براي سال 
جاري نيز مشكالتي در زمينه تأمين اجتماعي و بانك 
رفاه حاصل شد كه خوشبختانه اكنون مرتفع شده و به 
نظرمان تا پايان سال اين موضوع تأمين مي شود.دولت 
هم كمك مي كند كه اقدامات الزم حاصل شود. وي با 
اشاره به اينكه وضعيت بودجه دولت بهتر از شهرداري 
نيست، گفت:  بخش عمده درآمد دولت از فروش نفت 
بوده و رقم مس��تقيم و غيرمستقيمي در اين زمينه در 
بودجه داش��ته كه اكنون كاهش يافته ولي با اين وجود 
دول��ت در افزايش و توس��عه حمل و نق��ل عمومي در 
كالن شهرها از جمله تهران اقدامات زيادي انجام داده 
اس��ت. معاون اول رييس جمهور اف��زود: زماني كه در 
سال هاي پيش تحريم برداشته ش��د 2 ميليارد دالر از 
منابع چين به مترو اختصاص يافت كه يك ميليارد دالر 
آن براي شهرداري تهران بود كه البته با تحريم هاي جديد 
به مشكل خورد همچنين 31۵ واگن نيز در نظر گرفته 
شده بود و نمي توان گفت كمك هاي دولت كمرنگ است. 

جهانگيري به تراكم جمعيت در مترو و اتوبوس اشاره كرد 
و گفت: بايد اقدام جدي در جهت رفع اين مشكل حاصل 
شود كه با همكاري ستاد مقابله با كرونا تصويب شده كه 
تا پايان امسال از طريق تهاتر نفت اتوبوس هاي ساخته و 

نيمه ساخته شده از خارج وارد كنيم.

   حناچي: تهران را ارزان تر اداره مي كنيم 
پيروز حناچي،  ش��هردار پايتخت نيز در اين مراسم با 
اش��اره به اينكه منطقي و ارزان ت��ر اداره كردن تهران 
مدنظر مديريت ش��هري ق��رار گرفته اس��ت، گفت: 
س��رمايه گذاري روي طرح جامع پايتخت آغاز شده و 
مديريت تهران به سبك قبلي امكانپذير نيست. حناچي 
اظهار كرد: بهره برداري از فازهاي بزرگراه شهيد نجفي 
رس��تگار در تس��هيل ترافيك كمربند جنوب شرقي 
تهران حائز اهميت است و از بار ترافيكي ميدان بسيج و 
افسريه مي كاهد همچنين در كاهش مصرف سوخت 
و پيشگيري از اتالف وقت شهروندان بسيار تأثيرگذار 
است. وي به آغاز عمليات اجرايي محور شارباغ اشاره 
كرد و گفت: امروز كلنگ اين محور زده مي شود و وجه 
تسويه محور شارباغ شهر باغ است كه در منطقه 17 و 
1۸ قرار داد و ب��ه نوعي به پروژه لب خط معروف بوده 
است. شهردار تهران بيان داشت: عبور راه آهن در اين 
مسير به صورت ش��بانه روزي مزاحمت هاي زيادي را 
براي شهروندان ايجاد مي كرد و شهروندان درخواست 
رفع معضل صدا و ترافيك ناشي از اين موضوع بوده اند.

لذا از اواس��ط دهه ۸0 تصميم گرفته ش��د كه با 600 
ميليارد تومان پروژه راه آه��ن در اين محدوده به زير 
زمين منتقل ش��ود. حناچي گف��ت: دو الين رفت و 
برگش��ت براي اين پروژه فراهم شد و همكاري هاي 
زيادي توس��ط مديرعامل جديد راه آهن نيز صورت 
گرفته و اميدواريم اين اقدامات همچنان ادامه داشته 
باش��د. وي به ايمن سازي مسير براي راه اندازي محور 
شارباغ اش��اره كرد و گفت: پاركينگ هاي سطح زير و 
رو پيش بيني شده و 120 شركت در فراخوان تأمين 
ش��ركت كرده اند و بنا داريم در اجراي پروژه ها از خرد 
جمعي و عمومي به عنوان سياست عمومي استفاده 

كني��م. وي گفت:  پ��روژه ش��ارباغ بزرگ ترين محور 
شهري به طول ۸ كيلومتر خواهد بود و تأثير زيادي در 
ارتقاي وضعيت پالك هاي مجاور خود دارد. شهردار 
پايتخت اظهار داش��ت: در اين دوره با وجود اينكه در 
ش��رايط تحريم و كرونا قرار داشتيم و كاهش درآمد و 
افزايش هزينه ها را متحمل شده ايم ولي همه پروژه هاي 
قديمي بزرگ مانند شهيد نجفي رستگار به اتمام رسيد 
و پروژه هاي جديدي در جهت توسعه قلمرو عمومي 
و احترام به محيط زيس��ت مورد توجه است. حناچي 
گفت: از س��ال 96 تاكنون و طي اين دوره از مديريت 
شهري 17 پارك و بوس��تان به بهره برداري رسيده و 
17 پ��ارك ديگر هم به ويژه در مناط��ق ۸، 9 و 10 به 
بهره برداري مي رسد تا سرانه فضاي سبز در تهران ارتقاء 
يابد. شهردار پايتخت گفت: اين سياست با همراهي 
شوراي ش��هر مورد توجه قرار گرفته و در تالشيم كه 
اداره كردن ش��هر تهران را به صورت منطقي و ارزان 
انجام دهيم و سرمايه گذاري روي طرح جامع تهران 
مدنظر است. همچنين بر همين اساس اقدامات اجرايي 
پروژه رود دره اوين به زودي آغاز مي شود. وي تصريح 
كرد: در اين دوره از مديريت شهري شهرداري كامال 
منطبق با طرح تفصيلي حركت كرده و از ظرفيت هاي 
قانوني در شرايط س��خت كرونايي و تحريم بهره مند 
شده ايم چرا كه با روش هاي قبلي ش��هر قابل اداره و 
حتي قابل سكونت نبود.حناچي گفت: صدور پروانه به 
صورت دستي ديگر انجام نمي شود و سيستم روي طرح 
تفصيلي قفل شده همچنين از كميسيون ماده ۵ در 
صورت اصالح به مواردي استفاده مي كنيم. همچنين 
طرح تفصيلي منطقه 22 فرصتي براي تهران اس��ت 
كه با پيگيري ش��وراي شهر، شوراي عالي شهرسازي 
و كميس��يون ماده ۵ تصويب و نهايي ش��ده اس��ت. 
شهردار پايتخت به دو عارضه آلودگي هوا و ترافيك در 
كالن شهرهاي كشور از جمله تهران اشاره و بيان كرد: 
كنترل آالينده هاي ثابت و متحرك مورد توجه است و 
كنترل و پايش هواي پايتخت نشان از تغييرات جدي 
دارد. وي افزود: در روزهاي سختي كه اواخر آذر و دي 
ايجاد مي شود كاهش سرعت باد و انباشت آالينده ها 

را شاهد هستيم و هر چند كه دولت در اصالح سوخت 
تمهيدات الزم را انجام داده ولي مس��اله آالينده ها از 
مرز تقس��يمات كش��وري تبعيت نمي كند. حناچي 
خاطرنشان كرد: هر چقدر كه تمهيدات الزم در مورد 
اصالح س��وخت در پايتخت انجام گيرد ولي آلودگي 
عظيمي با وزش اندكي باد هم به سمت تهران مي آيد 
كه توجه به اين مساله از مديريت شهرداري خارج است 
و رييس دولت بايد به اين مس��اله توجه كند. شهردار 
پايتخت خاطرنشان كرد: توسعه خودروهاي برقي و 
حمل و نقل عمومي بايد در دستور كار جدي باشد و ما 

نيز به اين موضوع توجه داريم.

    اميدواري به بازگشت حناچي  به هيات دولت
محسن هاشمي، رييس ش��وراي شهر تهران با اشاره 
به حضور امروز اس��حاق جهانگيري در مراس��م آغاز 
عمليات اجرايي پروژه شارباغ گفت: اميدوارم از فردا با 
پارتي جهانگيري، حناچي به هيات دولت دعوت شود. 
هاش��مي در اين مراسم اظهار كرد: حضور امروز آقاي 
جهانگيري در مراسم شهرداري ان شاءاهلل آشتي دولت 
با شهردار محسوب مي شود. وي خطاب به جهانگيري 
گفت: اميدواريم از فردا با پارتي شما، حناچي به جلسات 
هيات دولت دعوت ش��ود. رييس شوراي شهر تهران 
افزود: سابقه پروژه شارباغ به دو دوره رياست جمهوري 
قبلي برمي گردد و مربوط به زماني است كه احمدي نژاد 
نيز ش��هردار بود. رييس شوراي شهر تهران گفت: در 
همان زم��ان كه اين پروژه مورد توجه قرار گرفته بود، 
بسياري درخواست داشتند كه توسعه خط 3 مترو نيز 
در زير اين پروژه انجام گيرد تا شهروندان در محدوده 
شهريار، ش��هر انديشه، قلعه حسن خان، شهرقدس و 
مناط��ق 17 و 1۸ بتوانند از آن اس��تفاده كنند كه به 
نظرم بيش از 300 هزار س��فر از طري��ق اين پروژه در 
زير زمين مي تواند انجام گيرد.هاشمي گفت: دو دوره 
رياست جمهوري قبلي تقاضا براي اين خط مترو بوده 
است و حدود 12 سال است كه اين مساله عدم النفع 
شده و بايد فكري به حال آن كرد و از دولت خواسته ايم 

رايزني هاي الزم را در اين زمينه انجام دهد.



شبكه هاي اجتماعي به دنبال ناآرامي هاي اخير در امريكا 
و در واكنش نس��بت به پس��ت هاي ترامپ به يك باره به 
رييس جمهوري امريكا پشت كرده و حساب هاي كاربري 
وي را مسدود كردند. از جمله شبكه اجتماعي توييتر كه در 
بيانيه اي اعالم كرد كه پس از بررسي دقيق توئيت هاي اخير 
حساب دونالد ترامپ، اين حساب را به دليل نقض قوانين 
و ساختارهاي اين شبكه و خطر تحريك بيشتر خشونت، 
براي هميشه مسدود كرده است و همچنين فيس بوك 
اعالم كرد ممنوعيت پسته اي ترامپ را به مدت نامعلوم 
ي��ا حداقل تا دو هفته ديگر كه جو بايدن قدرت را تحويل 

مي گيرد، تمديد خواهد كرد.
همزمان با برگزاري نشست كنگره براي تأييد آراي الكترال 
انتخابات رياست جمهوري امريكا در آخر هفته گذشته، 
دونال��د ترامپ، رييس جمهور فعلي امري��كا در توييتر و 
فيس ب��وك حاميانش را به اعت��راض در مقابل كنگره و 
تظاهرات براي تقلب در انتخاب رياس��ت جمهوري اين 
كش��ور دعوت كرد. در پي اين دعوت عده اي از طرفداران 
وي با رفتار خش��ونت آميز به كنگره امريكا حمله كردند 
و خسارت هايي به بار آوردند. همچنين طي اين رويداد، 
چهار نفر كشته شدند. هرچند ترامپ در پيام هاي بعدي 
خود در شبكه اجتماعي توييتر خواستار آرامش شد اما از 
طرفدارانش نخواست به منازل خود بازگردند. در چنين 
شرايطي شبكه هاي اجتماعي و شركت هاي فناوري يكي 
پس از ديگري نس��بت به اقدامات ترامپ واكنش نشان 
دادند. اكنون با گذشت چند روز از حمله حاميان دونالد 
ترامپ به كنگره امريكا، شبكه هاي اجتماعي دسترسي 
رييس جمهور امريكا به پلتفرم هايشان را ممنوع كرده اند. 
درهمين راس��تا فيس بوك، اسنپ چت و توئيچ )شبكه 
اجتماعي مخصوص گيمرها( حساب كاربري ترامپ را به 

مدت نامعيني مسدود كردند.

   حساب كاربري  
فيس بوك و اينستاگرام ترامپ مسدود  شد

پس از اين رويدادها مارك زاكربرگ مدير ارش��د اجرايي 
فيس بوك اعالم كرد: »اين پلتفرم و اينستاگرام حساب هاي 
كاربري دونالد ترامپ را به مدتي نامحدود و حداقل دو هفته 
آينده مسدود نگه مي دارند.« البته پيش از اين، فيس بوك 
و اينستاگرام حس��اب كاربري رييس جمهور امريكا را به 
مدت ۲۴ ساعت مسدود كرده بودند. اما پس از آن زاكربرگ 
ادعا كرد اجازه به ترامپ براي ارسال پست در شبكه هاي 

اجتماعي خطر بااليي در بر دارد.

   نامه كارمندان توييتر 
براي مسدود كردن حساب ترامپ

در واكنش به رويدادهاي مذكور، توييتر نخست به طور 
موقت حس��اب كاربري ترامپ را مس��دود كرد. به طور 
دقيق تر توييتر ابتدا بازنش��ر و اليك توئيت هاي مروج 
خش��ونت ترامپ را ممنوع كرد و سپس دسترسي وي 
به حس��اب كاربري اش به مدت ۱۲ س��اعت معلق شد. 
همچنين به رييس جمهور امريكا هش��دار داده شد در 
صورت نقض قوانين، توييتر حساب كاربري وي به طور 
دايمي مس��دود مي ش��ود. تصميم توييتر براي تعليق 
حساب كاربري ترامپ در حالي اجرا مي شود كه به گفته 
توييتر او دو توئيت خالف قوانين اين پلتفرم منتشر كرد. 
از سوي ديگر نشريه واشنگتن پست در گزارشي نوشت 
حدود ۳۵۰ كارمند توييتر در نامه اي از جك دروس��ي 

مدير ارش��د اجرايي توييتر و ديگر مديران اين پلتفرم 
خواسته اند تا حساب كاربري دونالد ترامپ را به طور دايم 
مسدود كنند. در نامه اين گروه از كارمندان آمده است: 
»ما نقشي بي س��ابقه در جامعه مدني داريم و چشمان 
جهان به ما دوخته ش��ده است. تصميم هاي ما در هفته 
گذش��ته جايگاهمان را در تاريخ مشخص مي كند«. در 
بخش ديگري از نامه آمده است: »با وجود تالش ها براي 
ايجاد گفت وگوي عمومي، اما به عنوان بلندگوي ترامپ 
ما به رويدادهاي خشونت آميز ششم ژانويه دامن زديم.« 
به همين دليل ب��ود كه در نهايت توييتر روز گذش��ته 
اعالم كرد حساب كاربري دونالد ترامپ را براي هميشه 
مسدود كرده است. اين شبكه اجتماعي دليل اقدام خود 
را نقض قوانينش اعالم كرد. توييتر در بيانيه خود اعالم 
كرد با بررسي دقيق تر پيام هاي وي در شبكه اجتماعي 
به دليل ريس��ك تحريك بيشتر خش��ونت آن را براي 
هميشه مسدود كرده اس��ت. اين حساب كاربري بيش 
از ۸۸ ميليون كاربر در سراس��ر جهان داشت. همچنين 
طبق سياستهاي توييتر، يك حساب كاربري جداگانه 
نمي تواند از س��وي ترامپ در اين ش��بكه فعاليت كند. 
توييتر به مسدود كردن حساب شخصي دونالد ترامپ 
رييس جمهور فعلي امريكا بسنده نكرد و حساب كاربري 
شماري از نزديكان وي را هم كه با جديت ادعاي تقلب 
در انتخابات ۲۰۲۰ امريكا را تكرار مي كنند؛ تعليق كرد. 
مايكل فلين مش��اور اسبق امنيت ملي كاخ سفيد يكي 
از افرادي اس��ت كه در اين شبكه اجتماعي تعليق شده 
است. عالوه بر او سيدني پاول عضو تيم حقوقي ترامپ 
نيز از سوي توييتر تحريم شده است. اما از همه مهم تر، 
مسدود شدن حساب كاربري س��تاد انتخاباتي ترامپ 
است. توييتر در توضيح اقدامات اخير خود مدعي شد: 
از مضمون پيام هاي ترامپ اين طور برداش��ت مي شد 
كه ممكن اس��ت وي روند انتقال قدرت را مختل كند. 

همچنين ادعا مي شود كه نشانه هايي مبني بر برنامه ريزي 
براي اعتراضات مسلحانه و حتي حمله مجدد به كنگره 
در روز ۱۷ ژانويه )۲۹ دي( وجود دارد. البته پس از آنکه 
توييتر تصميم گرفت به دليل پيام های تحريک آميز ترامپ 
همچون عدم مشارکت در مراسم تحليف بايدن و تحريک 
هواداران به تظاهرات در اعتراض به نتايج انتخابات، صفحه 
کاربری وی را برای هميشه مسدود کند، سهام اين شرکت 

۲.۴ درصد افت کرد و به ۵۰.۲ دالر در هر سهم رسيد.

    واكنش اتحاديه كارگري گوگل
 به ضعف پاسخگويي يوتيوب

به نوشته ورج، اتحاديه كارگري آلفابت )شركت مادر گوگل( 
نيز در سايه رويدادهاي مذكور از يوتيوب خواست تا به طور 
دايم رييس جمهوري فعلي امريكا را ممنوع كند. اين اقدام 
نشان مي دهد اتحاديه كارگري تازه تأسيس شده، سعي 
دارد تا بر موضوعاتي فراتر از حقوق كارگري تأثيرگذار باشد. 
اين درحالي است كه روز چهارشنبه يوتيوب ويدئويي از 
ترامپ را حذف كرد كه در آن به حمله به كنگره اشاره كرده 
بود. اين پلتفرم اشتراك گذاري ويدئو اعالم كرد، محتواي 
مذكور برخالف قوانينش است. همچنين يوتيوب اعالم 
كرد، طي ماه گذشته هزاران ويدئو مربوط به اخبار جعلي 
تقلب در انتخابات رياست جمهوري امريكا را حذف كرده 
از جمله چند ويدئويي كه دونالد ترامپ در كانال خود در 
اين شبكه اجتماعي به اشتراك گذاشته بود. با اين وجود 
اتحاديه كارگري آلفابت اين واكنش ها را كم رمق و ناكافي 
خواند و در بيانيه اين اتحاديه آمده است: »يوتيوب قصد دارد 
قوانين پلتفرم را براي دونالد ترامپ اجرا كند و به جاي حذف 
او به طور كامل از شبكه اجتماعي، به حذف تنها چند ويدئو 
بسنده كرده است.« اين درحالي است كه يوتيوب اعالم 
كرده بود كانال هايي هستند كه ويدئوهايي درباره ادعاهاي 
گسترده تقلب در انتخابات را حذف مي كند. در بيانيه اين 

شركت آمده بود: »به دليل رويدادهاي اخير و با توجه به آنكه 
نتايج انتخابات تأييد شده اند، با كانال هايي كه ويدئوهاي 
جديد با محتواي خالف قوانين ما پس��ت كنند، برخورد 
مي شود.« چنين كانال هايي پس از يك بار پست محتواي 
خ��الف قوانين به مدت يك هفته از ثبت پس��ت ممنوع 
مي شوند. در صورتي كه اين روند طي ۹۰ روز ۳ بار تكرار 
شود، يوتيوب براي هميشه كانال مذكور را مسدود مي كند.

    تحريم ترامپ در اسنپ چت
اما فيس بوك و توييتر تنها پلتفرم هاي اجتماعي نبودند 
كه دونالد ترامپ را ممنوع كردند. ايندپندنت در گزارشي 
در اين باره نوشت: شبكه اجتماعي امريكايي اسنپ چت 
)اپ ارسال و دريافت تصاوير مخصوص تلفن همراه( نيز 
به تحريم رييس جمهور امريكا پيوس��ت. ريچل راكوزن 
سخنگوي اين ش��بكه اجتماعي در بيانيه اي در اين باره 
گفت: »ما حس��اب كاربري دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا را قفل كرديم.« به اين ترتيب تا زمانيكه ممنوعيت 
از سوي اسنپ چت رفع نشود، وي قادر به اشتراك گذاري 
محتواي جديد نخواهد بود. دونالد ترامپ در اين ش��بكه 
اجتماعي حدود ۲ ميليون كاربر دارد و هنوز مش��خص 
نيست آيا دسترسي او به اپليكيشن دوباره فراهم خواهد 
شد يا خير. اين شبكه اجتماعي همچنين از ترويج حساب 
كاربري ترامپ نيز خودداري و اع��الم كرد اصوات مروج 
خشونت نژادي و بي عدالتي را گسترش نمي دهد. به نوشته 
نش��ريه گاردين، اين اقدامات در حالي انجام مي شود كه 
چند روز ديگر دوره رياست جمهوري ترامپ پايان مي يابد 
و كارشناسان حقوق بشر معتقدند چنين ممنوعيت هايي 
بسيار كوچك هستند و البته بسيار دير انجام شده اند. آنها از 
مدت ها قبل نسبت به افزايش اخبارجعلي و خشونت طلبي 
در شبكه هاي اجتماعي و نقش رييس جمهوري امريكا در 

دامن زدن به آن هشدار داده بوده اند.
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نمي توان تمام مشكالت صنعت 
را به گردن تعرفه انداخت

در همين زمينه، حسين فالح جوشقاني، رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تير 
ماه امس��ال گفته بود: ما ب��ه گزينه هاي مختلفي 
براي رش��د اين صنعت فكر مي كنيم كه ممكن 
است تغيير تعرفه ها هم يكي از گزينه ها باشد ولي 
در اين زمينه هنوز به هيچ قطعيتي نرس��يده ايم. 
منتها واقعيتي وجود دارد و آن اينكه نمي ش��ود 
همه مش��كالت اي��ن صنعت را به گ��ردن تعرفه 
انداخت؛ نمي توان مدام گف��ت تعرفه تغيير پيدا 
نكرده پ��س س��رمايه گذار هم به اين ب��ازار وارد 
نمي ش��ود. از نظر او هنوز مردم بابت تعرفه هاي 
فعلي نيز شاكي هستند و بايد وضعيت اقتصادي 
مردم در نظرگرفته ش��ود، از طرفي لزومًا افزايش 
تعرفه به معني افزايش درآمد ش��ركت ها نيست. 
طبق گفته او مهم تري��ن عاملي كه مي تواند بازار 
اينترن��ت ثابت م��ا را نجات دهد تعرفه نيس��ت؛ 
تعرفه فرع اين ماجراست، سرمايه گذاري و بهبود 
كيفيت سرويس اس��ت كه مي تواند شركت ها را 
از اين وضعيت خ��الص كند. او گفته بود: به هيچ 
عنوان مش��كل اينترنت ثابت ما تعرفه نيس��ت، 
مشكل تعرفه ۱۰ درصد است، ۹۰ درصد مشكل 
اين اس��ت كه ما نتوانسته ايم ترافيك را در شبكه 
فيكس باال ببريم. بايد از ش��بكه موبايل به سمت 
شبكه فيكس برويم تا شبكه موبايل ما هم از اين 
حجم ترافيك نجات پي��دا كند. اما اگر اين اتفاق 
رخ دهد و مشتركان به سمت اينترنت ثابت بروند، 

در بخش همراه چه اتفاقي مي افتد؟

برگزاري دومين دور جايزه سال 
استيكر با همراهي همراه اول

بعد از برپايي موفق دوره اول جايزه سال استيكر و 
بازخورد خوب هنرمندان، نشست خبري دور دوم 
اين رويداد كه به هم��ت آيگپ و همراهي همراه 
اول برگزار مي شود، صبح روز شنبه ٢٠ دي ماه در 

فرهنگسراي انديشه برگزار شد.
دبير جايزه سال استيكر: نحوه فراخوان دوره اول 
ب��ه اين صورت بود كه هنرمند بايد ۵ اس��تيكر را 
طراحي مي ك��رد و در نهايت پس از داوري نهايي 
آثار انتخاب ش��دند. سال گذشته بازخورد خوبي 
گرفتيم و آيگپ اجازه داد كه اين اس��تيكرها در 
ديگر شبكه هاي مجازي نيز استفاده شود. ۲۰۲ 
هنرمن��د در دوره دوم ش��ركت كرده اند كه رقم 
بسيار بااليي اس��ت. تعداد آثار در بخش استيكر 
ثابت ۹۹۰ اثر و در بخش استيكر متحرك ۷۸ اثر 
بود.  مديرعامل آيگپ و رييس دومين جايزه سال 
اس��تيكر: آيگپ در راستاي يك حركت فرهنگي 
توانس��ت به يكي از مرتبط ترين مسووليت هاي 
اجتماعي خود دست پيدا كند و آن هم برگزاري 
جايزه سال اس��تيكر است كه سال گذشته اولين 

دوره آن را برگزار كرد.

نصب برچسب هاي هشداري 
گپ سكوهاي مسافري در خطوط 

هفتگانه متروي تهران و حومه
 مديري��ت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حوم��ه از نصب 
برچس��ب هاي هش��داري براي افزاي��ش ايمني 
مس��افران در مقابل گپ س��كوهاي مسافري تا 
قطار در خطوط هفتگان��ه متروي تهران و حومه 
خبر داد. به گ��زارش مديري��ت ارتباطات و امور 
بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با توجه به اهميت حفظ ايمني مس��افران 
در شهر زيرزميني، ش��ركت بهره برداري متروي 
ته��ران و حومه براي جلوگي��ري از بروز حوادث 
هنگام سوارش��دن به قطار به دلي��ل وجود گپ 
سكوها نس��بت به نصب برچسب هاي هشداري 

اقدام كرده است.
گفتني است: به دليل ضرورت آگاه سازي مسافران 
از مخاطرات گپ سكوهاي مسافري از هفته اول 
دي ماه ۱۳۹۹ چهار هزارو ۴۰۰ برچسب كه تعداد 
س��ه هزارو ۹۰۰عدد برچس��ب هشدارنوشتاري 
فارس��ي »مراقب فاصله بين قطار و سكو باشيد« 
و تعداد پانصد عدد برچس��ب هشدارنوش��تاري 
انگليس��ي »MIND THE GAP« براي نصب 
روي كف سكو و در مقابل درهاي ورود به قطار در 
ايستگاه هاي فعال خطوط هفتگانه متروي تهران 

نصب شده است.

پشت پرده ضرب االجل 
واتس اپ به كاربران

واتس اپ به تازگي به كاربران خود تا هش��تم فوريه 
ضرب االج��ل داده تا داده هاي خصوص��ي خود را با 
فيس بوك به اش��تراك بگذارند، اما اين اپليكيشن 
مدت هاس��ت به حريم ش��خصي كاربرانش احترام 
نمي گذارد. به گزارش مهر، در صورت به روزرس��اني 
وات��س اپ پيامي به نمايش درمي آي��د دال بر اينكه 
كاربران بايد با به اشتراك گذاري اطالعات خصوصي 
خ��ود با فيس بوك موافقت كنند ي��ا ديگر نخواهند 
توانست از اين نرم افزار اس��تفاده كنند. واتس اپ با 
آپديت جديد كاربرانش را مجبور مي كند تا با قانون 
جديد حفاظت از اطالعات شخصي موافقت كنند و 
در غير اين صورت دسترس��ي شان به اپ را از دست 
مي دهند. موافقت كردن با قوانين جديد واتس اپ به 
معناي آن است كه اطالعات خصوصي كاربر از جمله 
شماره موبايل وي با فيس بوك )مالك پيام رسان( به 
اشتراك گذاشته مي شود. تمام كاربران اين اپ بايد تا 
٨ فوريه ٢٠٢١ ميالدي با قوانين جديد موافقت كنند 
و در غير اين صورت دسترس��ي به چت ها و ش��ماره 
تماس هاي ثبت ش��ده در آن را از دس��ت مي دهند. 
آپديت جديد به ش��كل يك نوتيفيكيش��ن داخل 
اپ ظاهر مي ش��ود كه كارب��ران مي توانند تا مهلت 
تعيين ش��ده آن را ناديده بگيرند. واتس اپ از زمان 
خريداري شدن توسط فيس بوك، مشغول استفاده 
از اطالعات خصوصي كاربران به شكلي گسترده و به 
اش��تراك گذاري اين داده ها با فيس بوك بوده است. 
اما حاال اين نقض حريم ش��خصي و دست اندازي به 
داده هاي خصوصي افراد ابع��اد جديدي پيدا كرده 
است. واتس اپ هدف از به اشتراك گذاري داده هاي 
كاربران خود با فيس بوك را ارتقاي خدمات تبليغات 
اين شبكه اجتماعي و نيز بهبود كيفيت محصوالت 
خود اعالم كرده است. نكته جالب اين است كه قباًل 
كاربران واتس اپ حق داشتند در مورد اشتراك گذاري 
يا عدم اش��تراك گذاري داده هاي خود با فيس بوك 
تصميم بگيرند اما حاال فيس ب��وك به عنوان مالك 
واتس اپ، دست به بدعتي جديد و بي سابقه در دنياي 
مجازي زده و تصريح كرده كه استفاده از واتس اپ تنها 
در صورتي ادامه مي يابد كه كاربران با ارسال اطالعات 
خصوصي خود ش��امل شماره تماس، تصاوير نمايه، 
فهرست مخاطبان و غيره به فيس بوك موافقت كنند.

   تغيير سياست حريم شخصي در واتس اپ
واتس اپ در حال حاضر دو ميليارد نفر كاربر دارد و از 
سال ۲۰۱۶ به طور گسترده اطالعات اين كاربران را 
در اختيار فيس بوك كه مالك آن است، قرار مي دهد. 
واتس اپ در آگوس��ت س��ال ۲۰۱۶ سياست حريم 
شخصي خود را تغيير داد و اشتراك گذاري اطالعات 
كاربران و متاديتاي آنها را با فيس بوك آغاز كرد. در آن 
زمان كاربران مي توانستند در مورد انجام يا عدم انجام 
اين كار تصميم بگيرند. اما نكته جالب اين است كه 
بعد از مدتي كوتاه، اين قابليت از تنظيمات واتس اپ 
حذف شد و اگر كاربري قباًل گزينه به اشتراك گذاري 
اطالعات با فيس بوك را انتخاب كرده بود و س��پس 
از اين كار پش��يمان ش��ده بود، ديگر نمي توانست 
تغيي��ري در تصميم خ��ود ايجاد كنيد. بر اس��اس 
اعالم ويرد؛ از سال ۲۰۱۶ تا به حال ميليون ها نفر به 
واتس اپ پيوسته اند و هيچكدام از اين افراد به علت 
تغيير سياست گذاري ها و تنظيمات واتس اپ حق و 
امكان تصميم گيري در مورد نحوه به اشتراك گذاري 
داده هايشان را با فيس بوك نداشته اند. بنابراين آنچه 
به تازگي توسط واتس اپ اعالم شده از سال ۲۰۱۶ به 
اين سو در عمل در حال انجام است و رفتار فيس بوك 
در اين مورد هم تغيير جدي نداشته است اما با اين 
اقدام جديد كاربران واتس اپ چاره اي جز تقديم همه 

داده هاي خصوصي خود به فيس  بوك ندارند.

   جم�ع آوري داده ه�اي خصوصي افراد 
ادامه دارد

در عين حال رمزگذاري داده هاي كاربران واتس اپ 
كماكان ادامه مي يابد و لذا تبادل عكس و ويدئو و متن 
در واتس اپ ميان كاربران به صورت رمزگذاري شده 
تداوم دارد. واتس اپ تصريح كرده كه به جمع آوري 
داده هاي خصوصي افراد ادامه مي دهد و اين كار را در 
گذشته نيز انجام داده است. در عمل اين بدان معناست 
كه واتس اپ اطالعات زيادي را با فيس بوك به اشتراك 
مي گذارد. از جمله اين اطالعات مي توان به ش��ماره 
همراه، مدت زمان استفاده از واتس اپ و ساعت هاي 
خاص كاربرد آن توس��ط هر ف��رد، داده هاي مربوط 
به تعامل هر فرد با ديگران، ويژگي ها و مش��خصات 
دس��تگاه هاي مورد اس��تفاده افراد براي استفاده از 
واتس اپ، آدرس اي پي هر فرد، سيس��تم عامل وي، 
اطالعات مربوط به مرورگر، اطالعات باتري، نسخه 
واتس اپ مورد استفاده، شبكه همراه مورد استفاده، 
زبان و منطقه زماني اش��اره ك��رد. اطالعات مربوط 
به موقعي��ت جغرافيايي اف��راد، پرداخت هاي مالي، 
كوكي ها نيز با فيس بوك به اشتراك گذاشته مي شود. 
بنابراين اگرچه واتس اپ در ظاهر فيلم ها و عكس ها 
و متون رد و بدل شده كاربران را رمزگذاري مي كند، 
اما به همه داده هاي ديگر به صراحت دسترسي دارد.

   رمزگشايي از اطالعات واتس اپ 
چندان دشوار نيست

از س��وي ديگر رمزگش��ايي از عكس ها و فيلم ها و 
متون رد و بدل شده كاربران در محيط واتس اپ كار 
دشواري نيس��ت و هك شدن حساب هاي كاربري 
خبرنگاران الجزيره، خبرنگاران مختلف در مراكش، 
مخالف��ان سياس��ي در روآندا، سياس��تمداران در 
اسپانيا، يك مبارز حامي دموكراسي در توگو و جمال 
خاشقجي در واتس اپ با استفاده از بدافزار جاسوسي 
پگاسوس توليد شده توسط شركت نان اس او رژيم 
صهيونيستي ثابت مي كند اين اپليكيشن برخالف 

ادعاهايش چندان هم امن نيست.

شركت هاي فناوري و شبكه هاي اجتماعي يكي پس از ديگري حساب هاي ترامپ را تعليق و مسدود مي كنند

ِا خراج 

1- شرح مختصر كاالي مورد نياز : 
PDSF 920S-4BS تعداد يك دستگاه كمپرسور هواي ديزل چرخ دار

525HP توان -
- ظرفيت هوادهي )CFM 900( 25/5 متر مكعب بر دقيقه

- فشار كاري 24/5 بار
اطالعات تكميلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.

2- محل تحويل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   
3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي به مبلغ-/000ر000ر325 ريال

4- شرايط متقاضي  : توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  توانايي مالي، ارائه سوابق كاري 
و همچنين مدارك وگـواهـينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تكميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر ظرف 
مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.

 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  ضمنا" 
ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

))فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفتر خانه رسمي كپي برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((
آدرس پايگاه اطالع رساني:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها

آدرس: استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال 
فكس: 06152622683                 تلفكس : 06152620897

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد:

شركت ملي نفت ايران
شرکت ملی  مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

نوبت اول

شماره مجوز :  1399.5944 

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
 تأمين كاال 075/ت ك آج/99

حذف پارلر از گوگل پليمهاجرت كاربران از واتس اپ

سيگنال محبوب  شد

اپليكيشن هاي پيام رس��ان سيگنال و تلگرام با افزايش 
يك باره تقاضا در پي تغيير ش��رايط استفاده از سرويس 
واتس اپ و واكنش منفي كاربران شبكه اجتماعي نسبت 
به آن روبرو ش��دند. به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، 
واتس اپ كه از فناوري رمزنگاري س��يگنال اس��تفاده 
مي كند، چهارشنبه گذشته شرايط استفاده از سرويس 
جدي��دي را مطرح و از كاربران خواس��ت با جمع آوري 
اطالعاتشان شامل ش��ماره تلفن و مكان توسط فيس 
بوك و زيرمجموعه هاي آن موافقت كنند. اگر كاربران تا 
هشتم فوريه با شرايط جديد استفاده از سرويس واتس اپ 
موافقت نكنند، دسترس��ي به اين اپليكيشن را از دست 
خواهند داد. برخي از فعاالن حريم خصوصي در توييتر 
اقدام واتس اپ كه »يا جمع آوري اطالعاتتان را بپذيريد 
يا بيرون برويد« را زير سوال برده و به كاربران پيشنهاد 
كردند به اپليكيشنهايي نظير سيگنال و تلگرام مهاجرت 
كنند. محبوبيت اپليكيشن سيگنال روز پنجشنبه يك 
روز پس از اينكه الون ماسك، مديرعامل تسال در اكانت 

توييتر خود از اين اپليكيش��ن پيام رسان حمايت كرد، 
رشد بيشتري يافت. طبق آمار تحليلي شركت سنسور 
تاور، طي روزهاي پنجشنبه و جمعه بيش از ۱۰۰ هزار 
كاربر سيگنال را از طريق فروشگاه هاي برنامه اپل و گوگل 
دانلود كردند در حالي كه تلگرام حدود ۲.۲ ميليون بار 
دانلود ش��د. نصب جديد واتس اپ در هفت روز نخست 
سال ۲۰۲۱ در مقايس��ه با هفته پيش از آن ۱۱ درصد 
كاهش يافت اما همچنان ۱۰.۵ ميليون بار در سراس��ر 
جهان دانلود ش��ده است. شركت فيس بوك اپليكيشن 
پيام رسان واتس اپ را در س��ال ۲۰۱۴ خريداري كرد و 
در سال ۲۰۱۶ به كاربران يك بار فرصت داد گزينه عدم 
اشتراك اطالعات اين اپليكيشن با فيس بوك را انتخاب 
كنند. س��خنگوي واتس اپ اعالم كرد ك��ه تغيير اخير 
به ش��ركت ها اجازه خواهد داد با استفاده از زيرساخت 
گسترده تر فيس بوك، چت هاي واتس اپ را ذخيره كنند. 
با اين حال وي مشخص نكرد علت تصميم واتس اپ براي 

انجام چنين تغييري چه بوده است.

گوگل اپليكيش��ن Parler را در پي مورد استفاده قرار 
گرفتن اين سرويس شبكه اجتماعي براي سازماندهي 
آشوبهاي هفته گذشته در واشنگتن، از فروشگاه برنامه 
خود حذف كرد و اپل تهديد كرد اقدام مش��ابهي را انجام 
خواهد داد. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، سخنگوي 
گوگل در بيانيه اي اعالم كرد ما از ادامه ارس��ال پستها در 
اپليكيشن Parler براي برانگيختن خشونت در امريكا 
مطلع هستيم. مي دانيم كه مي تواند بحث منطقي درباره 
سياس��تهاي محتوا وجود داشته باش��د و حذف تمامي 
محتواي خشن براي اپليكيشن ها دشوار باشد اما براي ما 
 Google Play توزيع يك اپليكيشن از طريق فروشگاه
مستلزم اين است كه اپليكيشن نظارتي قوي روي محتوا 
پياده كند. گوگل اعالم كرد Parler تا زماني كه به مساله 
تهديد فوري و ادامه دار متوجه امنيت عمومي رسيدگي 
 Parler نكند، معلق خواهد ماند. اين ش��ركت ماه ها به
نسبت به سياستهاي مذكور هشدار داده بود. شركت اپل 
هم در نامه اي به طراحان Parler اعالم كرد اگر طرحي 

درباره اداره بيشتر اين سرويس دريافت نكند، ظرف مدت 
۲۴ ساعت اين اپليكيشن را از فروشگاه برنامه خود حذف 
خواهد كرد. اپليكيشن Parler در صفحه اپل استور، خود 
را يك ش��بكه اجتماعي بي طرف با آزادي بيان توصيف 
كرده ك��ه به حمايت از حقوق كاربر متمركز اس��ت. اين 
سرويس شبكه اجتماعي در پي اعمال محدوديت هايي 
توسط فيس بوك و توييتر براي مقابله با انتشار محتواي 
خشونت آميز، نزد افراد افراطي محبوبيت پيدا كرده است. 
طبق آمار اپتوپيا، سرويس Parler طي ۹۰ روز گذشته در 
ميان اپليكيشن هاي رايگان فروشگاه اپ استور اپل در رتبه 
 Parler ۱۸ قرار گرفته است. گوگل اعالم كرد اپليكيشن
از گوش��ي كاربراني كه پيش از اين آن را نصب كرده اند، 
حذف نخواهد شد. تعليق اين برنامه دسترس پذير بودن 
Parler در ساير فروشگاه هاي برنامه اندرويدي را محدود 
نخواهد كرد. اين غول اينترنتي به محتوايي اشاره كرد كه 
شامل تهديدهايي عليه مقامات منتخب و طرح هايي براي 

سازماندهي راهپيمايي افراد مسلح در امريكا بود. 

به دنب��ال فش��ار واتس اپ ب��ه كارب��ران خود ب��راي به 
اش��تراك گذاري اطالعات ش��خصي با فيس بوك، روند 
مهاجرت به اپليكيشن س��يگنال افزايش يافته است. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، در تازه ترين نسخه به روز شده 
واتس اپ كاربران ي��ا بايد اطالعات خود را با فيس بوك به 
اشتراك بگذارند يا براي هميشه امكان دسترسي به واتس اپ 
و اس��تفاده از آن را از دست مي دهند. با اين كار فيس بوك 
به تمامي داده هاي خصوصي مشتركان واتس اپ و از جمله 
شماره تلفن همراه آنها دسترس��ي مي يابد. واتس اپ تا ۸ 
فوريه س��ال ۲۰۲۱ به كاربران واتس اپ مهلت داده تا در 
اين زمينه تصميم بگيرند. اين كار با موجي از اعتراض ها در 
شبكه هاي اجتماعي همراه شده و كار به جايي رسيد كه 
حتي الون ماسك مدير عامل شركت هاي تسال و اسپيس 
ايكس در توئيتي به كاربران توصيه كرد از اپليكيشن سيگنال 
استفاده كنند. مديران سيگنال مي گويند در روزهاي اخير 
شاهد افزايش تعداد كاربران پلتفرم خود بوده اند و همين 

امر باعث شده ارسال شماره تأييد براي ايجاد حساب هاي 
كاربري جديد به گوشي هاي كاربران با تأخير انجام شود. 
الون ماسك كه اين روزها جف بزوس مدير عامل آمازون 
را پش��ت سر گذاشته و به ثروتمندترين فرد جهان مبدل 
شده، ديشب به شدت از فيس بوك انتقاد كرد و اين شبكه 
اجتماعي را به كمك ك��ردن به اوباش حامي ترامپ براي 
اشغال ساختمان كنگره امريكا نيز متهم كرد. از نظر وي 
س��ازماندهي آنالين اين افراد بدون استفاده از فيس بوك 
ممكن نبوده و اين ش��بكه اجتماعي براي برخورد با افراد 
يادشده اقدام جدي انجام نداده است. ماسك كه در توئيتر 
بيش از ۴۱.۵ ميليون تعقيب كننده دارد، از آنها خواست تا 
با بارگذاري نرم افزار سيگنال ديگر از فيس بوك و واتس اپ 
استفاده نكنند تا شماره تلفن، نام كاربري و اطالعات فهرست 
تماس گوشي آنها از طريق واتس اپ به فيس بوك منتقل 
نشود. بسياري از تعقيب كنندگان ماس��ك در توئيتر از 

اظهارات وي استقبال كرده اند.

 دنياي فناوري



تعادل |
مصوبه جديد كميسيون تلفيق مجلس خبر از ممنوعيت 
مجدد واردات خوردو در سال آينده را مي دهد. با توجه به 
اين مصوبه جديد تغييراتي در روند واردات به مناطق آزاد 
نيز ايجاد شده است. طبق اين تغييرات، واردات خودرو به 
مناطق آزاد در سال آتي ممنوع است. از طرف ديگر، در سال 
آتي خودروهاي موج��ود در مناطق آزاد بايد براي ورود به 
سرزمين اصلي ثبت سفارش شوند. بر اساس اين تغييرات، 
بدون خروج ارز از كش��ور، خودروهاي كاركرده و دس��ت 
دوم مجوز واردات مي گيرند. به عبارتي ديگر، براس��اس، 
مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس، تنها مجوز واردات 
خودروهاي كاركرده در مناطق آزاد صادر شده است. اين در 
حالي است كه طبق قوانين واردات خودرو مستعمل ممنوع 
است. هدف كميسيون تلفيق مجلس از ارائه اين مصوبه 
تنظيم بازار خودروهاي وارداتي اس��ت. بازار خودرو هاي 
وارداتي  در طول دو سال  و نيم گذشته با توجه به ممنوعيت 
واردات و همچنين رشد نرخ ارز بسيار آشفته شده است، 
اين نابساماني در بازار خودرو سبب از بين رفتن قدرت خريد 
بسياري از افراد شد. حال اين پرسش قابل طرح است كه 
آيا اين مصوبه مجلس مشكل بازار خودرو را حل مي كند يا 

تاثيري در وضعيت آن ايجاد نخواهد كرد. 

    مصوبه جديد خودرويي مجلس 
چه مي گويد؟

وضعيت بازار خودرو و همچنين توليد خودرو بسيار آشفته 
و نابسامان است. با توجه به تحريم ها و وارد نشدن بسياري 
از قطعات و مواد اوليه الزم براي توليد خودرو در داخل، در 
حال حاضر توليد خودرو نسبت به سال هاي گذشته بسيار 
كاهش پيدا كرده است. اين كاهش در توليد به گونه  اي است 
كه تا پايان سال جاري حدود 700 هزار دستگاه خودرو توليد 
شود. در همين رابطه كميسيون تلفيق مجلس يك تصميم 
جديد اتخاذ كرده اس��ت. طبق مصوبه جديد كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس شوراي اسالمي، واردات خودرو به 
كشور در س��ال آينده همچنان ممنوع است، با اين حال 
خودروهاي حاضر در گمركات مناطق آزاد به طور مشروط 
مي توانند وارد سرزمين اصلي شوند. رحيم زارع، سخنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه در اين زمينه اعالم كرده كه، حقوق 
گمركي و سود بازرگاني متناسب و مشروط، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ ابالغ اين قانون، توسط كميته موضوع ماده يك 
قانون مقررات صادرات و واردات تعيين و توسط دولت ابالغ 
مي شود. براساس اين مصوبه، نرخ سود بازرگاني در تناسب 
با نوع خودرو و سال ساخت بايد به گونه اي تنظيم شود كه 
در مقايسه قيمت هاي كف بازار، منجر به سود غيرمتعارف 
)بيش از ۲0 درصد( براي وارد كنندگان نشود. اما طبق گفته 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس در صورتي كه 

ميان قيمت  هاي بازار و قيمت خودروهاي وارداتي تفاوت 
چشمگير و فزاينده مشاهده شود، دولت مي تواند نسبت به 

تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني اقدام كند.
با توجه به متن مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مجلس 
مي توان به اين نكته پي برد كه واردات خودرو به كشور آزاد 
نشده، بلكه تنها امكان ورود خودروهاي موجود در گمركات 
مناطق آزاد )آن هم غير امريكايي ها( به س��رزمين اصلي 
فراهم آمده است. اين در حالي است كه با اعالم اين مصوبه، 
تصوراتي اشتباه مبني بر لغو ممنوعيت واردات خودرو به 
كشور ايجاد شد. مصوبه كميسيون تلفيق بودجه در واقع 
مي گويد خودروهاي خارجي موجود در گمركات مناطق 
آزاد، به شرط امريكايي نبودن و همچنين قيدهاي مربوط 
به نرخ سود بازرگاني و قيمت، وارد سرزمين اصلي شوند. 
عالوه بر اين يك ش��رط ديگر نيز براي ورود اين خودروها 
به س��رزمين اصلي در نظر گرفته ش��ده و آن، واردات آنها 
به مناطق آزاد تا تاريخ انتهاي آذر امس��ال اس��ت. در واقع 
خودروهاي خارجي كه تا پايان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد 
و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض ماليات و 
حقوق گمركي امكان ورودشان به داخل كشور وجود خواهد 
داشت. اين قيد زماني البته در حالي است كه واردات خودرو 
به كشور از دوسال ونيم پيش ممنوع شده و بنابراين بسيار 

بعيد است اخيرا خودرويي وارد شده باشد.

  اين   مصوبه
 كمكي به تعادل در بازار خودرو   نمي كند

درهمين حال، محم��د رضا نجفي منش، رييس انجمن 
صنايع همگن قطعه سازي در گفت وگو با »تعادل« در رابطه 
با مصوبه جديد مجلس به اين نكته اشاره كرد كه، با توجه 

به اينكه تعداد خودروهاي استفاده شده و موجود در مناطق 
آزاد محدود است، اين مصوبه جديد تاثيري بر متعادل سازي 
بازار خودرو نخواهد داشت. به صورت كلي مخالفتي براي 
واردات خودرو وجود ندارد؛ اما با توجه به شرايط موجود و 
عدم وجود ارزي كافي براي واردات كاالهاي اساسي، وارد 
كردن خودرو به كشور در اولويت نيست. واردات مواد اوليه 
و كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم در اولويت قرار دارد، به 

همين علت ما شاهد ممنوعيت واردات خودرو هستيم.
بنا به توضيحات نجفي من��ش، بايد به اين موضوع توجه 
داشت كه براي ايجاد تعادل در بازار خودرو و از بين رفتن 
شرايط آشفته كنوني بايد نكاتي را در نظر داشت. يكي از 
اين نكات عدم قيمت گذاري خودرو توس��ط دولت است. 
قيمت گذاري بايد بر عهده كارخانه ها باشد تا اين فرآيند به 
گونه اي پيش برود كه سبب ضرر و زيان توليد كننده نشود. 
در حال حاضر با توجه به اينكه دولت در قيمت گذاري نقش 
دارد شركت  هاي خودروساز با زيان در حال توليد هستند. 
اين زيان باعث از بين رفتن اموال كارخانه هاي خودروسازي 
مي  شود، همچنين با توجه به اينكه اين شركت  ها نمي  توانند 
هزينه قطعاتي را كه خريداري كرده  اند، بپردازند و در نهايت 
قطعه ساز نيز نتواند به توليد ادامه دهد. مجموعه اين عوامل 
منجر به كاهش توليد كشور خواهد شد.  در سال ۹0 ميزان 
توليد خودرو 1 ميليون و 600 هزار دستگاه بوده است اما در 
حال حاضر توليد به يك ميليون قطعه نيز نرسيده است. اگر 
به صورت ميانگين هر سال 1 ميليون و 500 هزار دستگاه 
خودرو توليد شود و خودروهاي توليد شده را با قيمت تمام 
شده واقعي به فروش برس��انيم، بازار نيز به تعادل خواهد 
رسيد. رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي در پايان به 
اين موضوع تاكيد كرد كه آزادسازي واردات از مناطق آزاد 

و مصوبه هايي از اين دست، با توجه به محدود بودن تعداد 
خودروها تاثير قابل توجهي در بازار نخواهد داشت.

   واردات؛ عاملي  براي پيشرفت صنعت خودرو 
در همين حال، س��عيد مدني، مدير عامل سابق سايپا در 
گفت وگو با خبرگزاري مهر، در رابطه با سياس��ت واردات 
خودرو در ش��رايط فعلي به اين نكته اش��اره كرده اس��ت 
كه واردات خودرو پيش از اين نيز وجود داش��ته و حدود 
10 درصد از فروش خ��ودرو را در بر مي گرفت. با توجه به 
شرايطي كه در صنعت خودروسازي كشور داريم واردات 
الزم است؛ زيرا برخي از خودروها هستند كه مشتري خاص 
خود را دارند و ما آنها را توليد نمي كنيم. عالوه بر اين واردات 
خودرو به صنعت خودروي كشور كمك مي كند و رقابت 
سازنده اي در بازار ايجاد مي كند تا خودروسازان بيشتر به 
فكر بهبود كيفيت باشند، از اين رو نياز است كه وارد شود. تا 
سال ۹6 واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 
انجام مي شد و مشكل خاصي نبود و فقط مساله خدمات 
پس از فروش مطرح بود. از آن زمان كه مشكالتي در وزارت 
صمت به وجود آمد به جاي حل كردن مساله صورت مساله 
را پاك كردند يعني واردات ممنوع ش��د و اين ممنوعيت 
همزمان با افزايش نرخ ارز بود و قيمت خودروهاي داخلي 
و خارجي موجود در بازار به صورت سرسام آور باال رفت. به 
گفته مديرعامل سابق سايپا دولت نگران استفاده از ارز و 
منابع داخلي براي واردات اس��ت كه در صورت استفاده از 
ارز ايرانيان خارج از كشور براي واردات خودرو مي  توان اين 
مشكل را حل كرد. همچنين بنا به توضيحات مدني، يكي از 
راه هاي انحصارزدايي از صنعت خودرو، واردات خودرو است. 
مدني استفاده از مكانيزم  هاي خاص براي واردات خودرو را 
به عنوان يكي از راهكارهاي مانع شكل گيري كارتل و مافيا 
عنوان كرد. به گفته او، براي واردات خودرو بايد مكانيزم هاي 
خاصي در نظر گرفته شود تا ارز از خارج وارد كشور شود نه 
اينكه افراد براي واردات خودرو كه كااليي استراتژيك نيست 
از بانك ارز ارزان قيمت بگيرند و خودرو وارد كنند و باليي كه 
در دوره هاي قبل بر سر خودروسازي آمد، بيايد. در همين 
حال عليرضا رزم  حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
هم در تازه  ترين اظه��ارات خود خبر از احتمال همكاري 
خودروسازان ايراني با شركت هاي چيني براي توليد خودرو 
خبر داده و گفته اس��ت: در صنعت خودروسازي به دنبال 
شكس��ت انحصار، افزايش تولي��د و تقويت رقباي جديد 
در بازار هس��تيم. رزم حسيني به اين موضوع تاكيد كرده 
است كه در تالشيم امكاني فراهم شود تا شركت هايي كه 
مي توانند، خودروهاي با كيفيت و با قيمت مناسب در داخل 
توليد كنند؛ ما گام به گام در جهت تحقق اين سياست پيش 
مي رويم. هر شركتي آمادگي داشته باشد كه عمق ساخت 

داخل را افزايش دهد، مورد حمايت وزارت صمت است.
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۴۳۲هزار فقره بازرسي از صنوف 
در آذر ماه انجام شد

 معاون بازرس��ي و نظارت اتاق اصن��اف ايران از 
انجام بيش از ۴۳۲ هزار فقره بازرس��ي از صنوف 
كش��ور در آذر ماه س��ال جاري خب��ر داد. بهنام 
نيك منش در گفت وگو ب��ا خبرنگار اتاق اصناف 
ايران اظهار كرد: تعداد كل بازرس��ي ها از صنوف 
سراسر كشور در آذرماه س��ال جاري ۴۳۲ هزار 
و ۹۲0 فقره بود كه 1۴ هزار و ۹۸5 فقره پرونده 
با ب��رآورد جريمه پيش��نهادي ب��ه ارزش بيش 
از ۲1۲ ميلي��ارد و 115 ميليون ريال تش��كيل 
ش��ده اس��ت. وي تصريح ك��رد: در م��اه مذكور 
16هزار و ۹05 فقره ش��كايت توسط واحدهاي 
بازرس��ي اصناف دريافت ش��د كه 61درصد در 
 بخ��ش كاال و ۳۹ درصد در بخ��ش خدمات بود. 
نيك منش افزود: از مجموع ش��كايات دريافتي 
۲۳ درصد به صورت حضوري، 5۸ درصد تلفني 
و 1۹ درصد به صورت كتبي دريافت و رسيدگي 
شده است. معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف 
ايران تصريح كرد: در عين حال پس از بررسي ها 
و ارزيابي كارشناس��ان تعداد 16 هزار و ۸5 فقره 
شكايت قابل پيگيري تشخيص داده شد كه براي 
رس��يدگي و برخورد قانوني ب��ه ادارات و مراجع 
ذيربط ارسال شده است. همچنين از كل شكايات 
قابل پيگيري 1۹ درصد منجر به رضايت شاكي، 
۳۲ درصد متخلف، ۳6 درصد غيرمتخلف و 1۳ 
درصد در دست بررسي است. وي افزود: بيشترين 
عناوين تخل��ف مربوط به درج نك��ردن قيمت، 

گران فروشي و عدم صدور صورتحساب است.

 رشد ۲۷ درصدي 
واردات تلفن همراه در ۹ ماه

ايرنا |س��خنگوي گمرك گفت: ۹ ماهه امسال 
بيش از هشت ميليون و 617 هزار دستگاه تلفن 
همراه به ارزش يك ميليارد و ۳۴0 ميليون دالر 
از گمرك ترخيص ش��ده كه از لح��اظ ارزبري، 
دومين كاالي وارداتي كشور محسوب مي شود. 
سيد روح اهلل لطيفي افزود: امسال تا پايان آذرماه، 
هشت ميليون و 617 هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن 
همراه ب��ه ارزش يك ميلي��ارد و ۳۴0 ميليون و 
۲۲۹ ه��زار و 71۸ دالر از گم��ركات كش��ور به 
ش��كل تجاري ترخيص شده اس��ت. وي افزود: 
ميزان ترخيص تلفن همراه در مدت مشابه سال 
گذش��ته، 6 ميليون و 77۹ هزار و 1۲ دستگاه به 
ارزش ۸0۸ ميليون و ۲6۲ هزار دالر بود. لطيفي 
پيرام��ون ميزان تغيي��رات واردات تلفن همراه، 
گفت: آمار واردات و ترخيص قطعي تلفن همراه 
در۹ماهه امسال نش��ان مي دهد، از لحاظ تعداد 
۲7 درص��د و از لحاظ ارزش 65 درصد، نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال ۹۸ افزايش واردات ثبت 
شد. سخنگوي گمرك تصريح كرد: تلفن همراه، 
پس از ذرت، دومين كاالي ارزبر كشوردر ۹ماهه 

امسال محسوب مي شود.

 ۵۰ هزار دستگاه »تارا« 
به بازار مي آيد

 قائ��م مق��ام اجراي��ي مديرعام��ل گ��روه صنعتي 
ايران خودرو، تارا را ثمره خالقيت مهندسان اين گروه 
صنعتي و همدلي سازندگان داخلي دانست و از توليد 
انبوه آن، در اواخر امسال خبر داد. حميد مرادي افزود: 
خودروي تارا بر روي پلتفرم اختصاصي ايران خودرو 
و با همكاري بيش از 1۳۲ س��ازنده توانمند داخلي 
طراحي و توليد شده است. وي استحكام باال و وزن كم 
را از ويژگي هاي اصلي ورق هاي به كار رفته در بدنه تارا 
دانست و گفت: پيش از اين در توليد محصوالت ايران 
خودرو از نسل قديم ورق هاي سرد استفاده مي شد 
و در مسير توسعه محصوالت، خودروي تارا از نسل 
جديد ورق ها با استحكام باال نظير ورق هاي دوفازي 
بهره مي برد. مرادي تصريح كرد: پروژه مشتركي ميان 
ايران خودرو و فوالد مباركه براي توليد داخل اين ورق 
درحال اجرا است كه اين پروژه در گريدهاي پايين 
به نتيجه رس��يده و اجرا در گريدهاي باالتر در حال 
پيگيري است. وي با اشاره به اينكه براي خودروي تارا 
برنامه 10 ساله توسعه بازار تعريف شده كه ظرفيت 
توليد آن را به ساالنه 1۲0 هزار دستگاه خواهد رساند، 
خاطرنشان كرد: قرار است در سال 1۴00، 50 هزار 

دستگاه از اين محصول توليد و روانه بازار شود.

ارزش صادرات فوالد 
به بيش از ۲.۱ ميليارد دالر رسيد

ايرنا | بررسي آمار عملكرد در بخش فوالد در دوره ۹ ماهه 
امسال گوياي صادرات 5.6 ميليون تن به ارزش بيش از دو 
ميليارد و 17۹ ميليون دالر است كه ۴7 درصد ارزش آن 
متعلق به شمش )بيلت و بلوم( است. همچنين آمار گمرك 
ايران حاكي اس��ت، آذرماه ۸۳۹ هزار تن فوالد به ارزش 
۳5۴ ميليون دالر صادر شد. بررسي ارزش صادرات فوالد 
در دوره ۹ ماهه امسال گوياي آن است كه شمش )بيلت و 
بلوم( با سهم ۴7 درصدي در مدت ياد شده بيشترين سهم 
صادرات را به خود اختصاص داد و سپس شمش )اسلب( 
سهمي حدود ۲7 درصد را داشت. سهم وزني بيلت و بلوم 
با رقم دو ميليون و 77۲ هزار تن بالغ بر ۴۹ درصد ازحجم 
صادرات را كسب كرد و شمش اسلب هم با يك ميليون و 
5۹۳ هزار تن بالغ بر ۲۸ درصد سهم وزني را دارد. آمارهاي 
مورد بررس��ي در ارتباط با دوره ۹ ماهه امس��ال، ميزان 
صادرات 5۹7 هزار تن ميلگرد به ارزش ۲5۳.۴ ميليون دالر 
را نشان مي دهد كه از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب 11 و 

1۲ درصد صادرات اين مدت را نشان مي دهد.

 تجمع تاالرداران 
براي دريافت مجوز بازگشايي

 فارس|رييس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي تهران با اشاره 
به تجمع اعضاي اتحاديه تاالرهاي پذيرايي در ساختمان 
اين اتحاديه، گف��ت: اعضاي اتحاديه در انتظار دريافت 
مجوز براي بازگشايي تاالرهاي پذيرايي پس از حدود يك 
سال هستند. خسرو ابراهيم نيا، گفت: عليرغم اينكه هفته 
گذشته اخباري از احتمال بازگشايي تاالرهاي پذيرايي 
در شهرهاي زرد كرونايي شنيده شده، اما تا اين لحظه 
اتحاديه هيچ مجوز و ابالغيه اي براي بازگشايي تاالرهاي 
پذيرايي دريافت نكرده است. وي با بيان اينكه تاالرهاي 
پذيرايي از حدود يك س��ال پيش و با ش��يوع بيماري 
كرونا در كشور تعطيل شده اند، افزود: پيرو اين موضوع 
بسياري از تاالرداران ورشكست شده اند. وي بيان داشت: 
امروز تعداد زيادي از تاالرداران تهران در اتحاديه تجمع 
كرده اند و در انتظار دريافت مجوز براي بازگشايي تاالرها 
هستند، در حالي كه ما تا اين لحظه هيچ مجوزي دريافت 
نكرده ايم. وي با بيان اينكه با تعطيلي تاالرهاي پذيرايي 
مردم مراسم هاي خود را در مكان ها نامناسبي و به اشكال 
ديگري برگزار مي كنند، گفت: اين در حالي است كه در 
آن مكان ها به هيچ عن��وان امكان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي وجود ندارد. ابراهيم نيا بيان داشت: با بازگشايي 
تاالرهاي پذيرايي قطعا مراسم در محيط هاي بهتري 
برگزار خواهد شد و رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيز 
بهتر انجام خواهد ش��د. وي بيان داشت: هفته گذشته 
رييس اتاق اصناف ايران خبر داد كه براساس مذاكرات 
انجام شده با مسووالن ستاد ملي كرونا تاالرهاي پذيرايي 
پس از موافقت استانداري به صورت مشروط باز خواهد 
شد، اما متاسفانه عليرغم انتظار اتحاديه و اعضاي اتحاديه 

اين موضوع تا اين لحظه محقق نشده است.

دعوتنامه هاي خودرو شاهين 
صادر شد

قائم مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا در امور 
فروش و خدمات پس از فروش گفت: نخستين سري از 
دعوتنامه هاي خودرو شاهين، با قيمت و ضوابط ابالغي 
شوراي رقابت صادر شد. مجيد باقري گفت: همانطور 
كه پيش تر نيز وعده داده بوديم، دعوتنامه هاي خودرو 
ش��اهين را در موعد مق��رر صادر كرديم و تع��دادي از 
خريداران اين محصول تكميل وجه كرده اند و در آينده اي 
نزديك خودرو خ��ود را به ترتيب اولويت تكميل وجه، 
تحويل خواهند گرفت. وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 
مرجع قيمت گذاري خودرو در كش��ور، شوراي رقابت 
است، ادامه داد: صدور اين دعوتنامه ها بر اساس قيمت 
اعالم ش��ده و مورد تاييد شوراي محترم رقابت صورت 
گرفته و گروه خودروسازي سايپا به مفاد اين ضوابط عمل 
كرده است. باقري با اشاره به پرداخت مبلغي به عنوان 
علي الحساب از سوي خريداران در تمام پيش فروش ها، 
افزود: گروه خودروسازي سايپا از ابتداي ثبت نام خودرو 
شاهين نيز در بخشنامه رسمي فروش به دليل عدم تعيين 
قيمت نهايي از سوي مراجع ذي ربط، مبلغي را به  عنوان 
علي الحساب اعالم كرده كه لزومًا اين مبلغ 50 درصد 
قيمت نهايي خودرو نبوده و همانطور كه بارها اعالم شده، 
گروه سايپا تعيين كننده قيمت هيچ يك از محصوالت 
خود نيس��ت. قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا در امور فروش و خدمات پس از فروش تصريح كرد: 
خودرو شاهين به عنوان باكيفيت ترين و پيشرفته ترين 
خودرو توليد داخل آغازگر فصل نويني از كيفيت و ايمني 

در صنعت خودرو ايران و گروه سايپا محسوب مي شود.

 مراسم روز ملي صادرات 
 ۲۲ دي برگزار مي شود

علي ماليي، معاون كس��ب وكار اتاق ايران از برگزاري 
مراس��م روز ملي صادرات در روز دوشنبه، ۲۲ دي ماه 
خبر داد. به گفته معاون كس��ب وكار اتاق ايران، آمار 
مشاركت كنندگان در بيست   وچهارمين مراسم روز 
ملي صادرات، در مقايس��ه با س��ال گذشته، رشد 70 
درصدي را نش��ان مي دهد. او با اعالم اين خبر، افزود: 
بيست و چهارمين مراسم روز ملي صادرات با حضور 
مسووالن ارش��د اجرايي كشور ازجمله وزير صنعت، 
معدن و تجارت و معاونان او و صادركنندگان نمونه و 
ممتاز، از س��اعت ۹ الي 1۲ روز دوشنبه، ۲۲ دي ماه با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در ساختمان اتاق 
ايران برگزار خواهد ش��د. ماليي بابيان اينكه در اين 
مراسم قرار است از صادركنندگان برگزيده تقدير شود، 
گفت: با توجه به جديت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي، در 
بيست و چهارمين مراسم روز ملي صادرات تنها مديران 
عامل و روس��اي هيات مديره ش��ركت هاي برگزيده 
جايزه حضور خواهند داشت و امكاني تهيه شده است 
تا عالقه مندان بتوانند به صورت مجازي از طريق سايت 
http: //live.chambertrust. اتاق ايراني به نشاني

ir در اين رويداد مشاركت داشته باشند.

افزايش قيمت شكر در بازار آزاد
ايسنا |دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي از افزايش 
قيمت ش��كر در بازار آزاد خبر داد. قاسمعلي حسني با 
بيان اينكه شكر از ابتداي س��ال چندين بار با افزايش 
قيمت مواجه شده است، گفت: به دنبال شايعه افزايش 
قيمت شكر با نرخ مصوب دولتي، بازار آزاد قيمت شكر را 
15 درصد افزايش داده و قيمت آن در يك روز ركورد زد. 
دبير كل اتحاديه بنكداران مواد غذايي اضافه كرد: ابتداي 
سال قيمت شكر 6۲00 تومان بود كه به 6650 تومان 
رسيد و با انتشار اين خبر افزايش قيمت شكر دولتي، در 
بازار آزاد شكر ۸000 توماني براي بنكداري ها به ۹۴00 
تومان رسيده است. به گفته وي با افزايش قيمت شكر به 
صورت عمده قيمت آن براي مصرف كننده با احتساب 
هزينه هاي ديگر از جمله حمل و نقل، انبار داري و ... قطعا 
بيشتر خواهد ش��د. وي با اشاره به اينكه فروش شكر با 
قيمت ۹۴00 تومان در بازار مصداق بارز گرانفروشي است 
در حالي كه قيمت مصوب آن درب كارخانه 6650تومان 
است، گفت: علت افزايش قيمت شكر مشخص نيست و 
مسووالن مربوطه بايد پاسخگو باشند. اگر قيمت گذاري 
شكر آزاد شده است قيمت مصوب شكر معنايي ندارد. 
اگر شكر همچنان داراي قيمت مصوب است پس بايستي 

جلوي اين گرانفروشي ها گرفته شود.

»تعادل« مصوبه جديد مجلس درباره واردات خودرو را بررسي مي كند 

بي اثري واردات خودروي دست دوم بر بازار 

دو روي واردات خودروي كاركرده

حمايت دولت و مجلس از ترميم اقتصاد در چهار ماهه پايان سال 

اساسا خودرو در همه جاي دنيا كاالي مصرفي محسوب 
مي شود و نگاه س��رمايه اي در خصوص آن وجود ندارد. 
وقتي خ��ودرو بدل به ي��ك كاالي مصرفي مي ش��ود، 
خودروسازان در راستاي افزايش سهم بازار در پي افزايش 
مسائل كيفي و اس��تفاده از آپشن هاي خدمات و كيفي 
افزونتر هستند تا توجه بيش��تر افكار عمومي را به خود 
جلب كنند. متاسفانه، خودرو در ايران تبديل به كاالي 
سرمايه اي شده است و دامنه وسيعي از متقاضيان بازار 
خودرو نه در راستاي پاس��خگويي به نيازهاي مصرفي 
خود، بلكه براي سود بيشتر اقدام به خريد يا ثبت نام هاي 
خودرويي مي كنن��د. زماني كه خودرو ب��دل به كاالي 
س��رمايه اي ش��ود، طبيعي اس��ت كه بازار تحت تاثير 
فعاليت هاي واسطه اي و داللي قرار مي گيرد و رويكردهاي 
سودجويانه نقش تعيين كننده اي در آن بازي مي كنند. 
در اين شرايط بازار خودرو نيز به عنوان يكي از بازارهاي 

5گانه كشور به مقصدي براي هدايت و جذب سرمايه هاي 
سرگردان درمي آيد و بعضا سهمي از نقدينگي سرگردان 
در كنار بازارهاي ارز، مسكن؛ سكه، بورس به سمت بازار 
خودرو روان مي ش��وند. از ط��رف ديگر اختالف قيمت 
بين خودروس��از و بازار به دليل ع��دم قيمت گذاري در 
حاشيه بازار و همچنين وجود خودروهاي ناقص در كف 
پاركينگ ها با وجود تعهدات خودروساز و وجود تحريم و 
به تبع آن ورود قطعات و همچنين خروج خودرو سازان 
به دليل تحريم هاي خودرويي خود به عاملي براي افزايش 
مشكالت اين بازار بدل مي شوند. به عبارت ساده تر زماني 
كه خودرو به كاالي س��رمايه اي بدل شود و تقاضا براي 
بهره مندي از رانت نهفت��ه در آن افزايش يابد، طبيعي 
است كه خودروسازان قادر به پاسخگويي به اين حجم 
افسارگس��يخته تقاضاها نخواهند بود. در اين ش��رايط 
معتقدم كه واردات خودرو مي تواند به عنوان يك عامل 

براي مهار نوسانات بازار و پاسخگويي به تقاضا مورد توجه 
قرار گيرد. اما واردات خودرو بايد طبق يك برنامه دقيق و 
قانونمند اجرا شود. به خصوص در مبحث قطعات يدكي 
آن خودروها و خدمات پس از فروش بايد پيش بيني هاي 
الزم صورت بگيرد تا بعد از اجراي اين قانون مردم شاهد 
مش��كالتي چون نبود قطعات يدكي و... نباشند. مساله 
مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد آن است كه 
برخالف برخي فضاسازي ها يك چنين تصميماتي قرار 
نيست صنعت خودرو كشور را با مشكل روبه رو كند. در 
واقع اين نوع تصميمات ش��ليك به سمت ظرفيت هاي 
خودروسازي كشور نيست. اتفاقا اين نوع برنامه ها مي تواند 
بخشي از فشار وارد آمده بر خودروسازان را پوشش دهد تا 
فعاالن اين حوزه بتوانند، برنامه ريزي براي ارتقاي سطح 
كيفي و كمي توليدات خود را در دستور كار قرار دهند. 
ضمن اينكه هم بازار خودروي كشور رقابتي خواهد شد 

و هم انحصار موجود در بازار خودرو برطرف خواهد شد.
 با واردات خودروهاي خارجي دست دوم به نظر قيمت 
خودروهاي داخلي به لحاظ واس��طه گري كاهش يافته 
و خودرو س��ازان به دليل بازار نس��بتا رقابتي به مسائل 
كيفي، بيش��تر توجه خواهند كرد. ولي قانونمند بودن 
و برنامه ري��زي دقي��ق در اين حوزه نكت��ه كليدي اين 
تصميم است.  از منظر مصرف كنندگان نيز اين تصميم 
بحث هاي خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي 
و در دس��ترس بودن و همچنين عدم قطعات تقلبي در 
بازار كه از مهم ترين دغدغه هاي مشتري است را در مسير 
بهبود قرار خواهد داد. بايد منتظر باشيم و ببينيم كه آيا 
اين تصميم كميسيون تلفيق از داالن تصميم سازي هاي 
نمايندگان در صحن علني و شوراي نگهبان عبور خواهد 
كرد تا بازار خودرويي كش��ور بعد از دهه هاي انحصار و 
فضاي غيررقابتي نوع تازه اي از شرايط را تجربه كند يا نه؟

 ش��هريور ۹۹ مع��ادل 1۸درص��د يعني كمتر از رش��د 
۳6درصدي نقدينگي و در ش��ش ماهه اول سال 5درصد 
كمتر از رشد 17درصدي نقدينگي افزايش داشته است. 
به عبارت ديگر، مردم به كسب سود از محل سپرده اهميت 
زيادي نداده و پول خود را در حساب هاي جاري و كوتاه مدت 

حفظ كرده اند. 
 در مجموع رقم پول يعني اسكناس و سپرده هاي جاري 
معادل 600 هزار ميليارد تومان بوده كه 17۳ هزار ميليارد 
تومان در شش ماه افزايش داشته است. اما رقم شبه پول يا 
س��پرده هاي بلندمدت و كوتاه مدت روي هم ۲۲۹5 هزار 
ميليارد تومان بوده كه ۲50 هزار ميليارد تومان بيش��تر 
شده اس��ت. رقم سپرده كوتاه مدت نيز ۸6۴ هزار ميليارد 
تومان بوده كه 156 هزار ميليارد تومان افزايش داش��ته 
اس��ت در حالي كه سپرده بلندمدت در اين شش ماه تنها 
5۹ هزار ميليارد تومان بيش��تر شده و كل آن 1۲0۸ هزار 
ميليارد تومان بوده است. حال آنكه نقدينگي به ۲۸۹5 هزار 
ميليارد تومان رسيده و ۴۲۳ هزار ميليارد تومان افزايش 

داشته است. 
مقايسه اين آمار نشان مي دهد كه در شش  ماهه اول سال 
تمايل مردم به سپرده بلندمدت كمتر بوده و نقدينگي را به 
صورت پول و كوتاه مدت نگهداري كرده اند، زيرا اين تصور 
و تلقي را داشته اند كه با گران شدن بيشتر قيمت ها و تورم، 
بايد اقدام به خريد و فروش كنند و در نتيجه با رشد انتظارات 

تورمي، سفته بازي و سوداگري نيز رشد مي كند. 
ام��ا به دنبال تحوالتي كه در پايي��ز ۹۹ رخ داده و از جمله 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، بازگشت ارزهاي صادراتي 
و گشايش هايي كه در اقتصاد رخ داده، انتظارات تورمي نيز 
تغيير كرده و با ثبات نسبي در بازار ارز و طال و ثبات نسبي 

قيمت ها، مردم اين تصور و تلقي را داشته اند كه به خاطر 
ثبات بازاره��اي دارايي، كاهش نرخ ارز و طال، كاهش رقم 
اجاره و ملك و مسكن در برخي مناطق يا حداقل ثبات نسبي 
در برخي بازارها، انتظارات تورمي كاهش يافته و احتماال با 
تشكيل دولت بايدن و بازگشت امريكا به برجام، انتظارات 

تورمي كاهش خواهد يافت. 
از اين رو آمارهاي آذر ۹۹ كه به تازگي بانك مركزي منتشر 
كرده نتايج متفاوتي را نشان مي دهد و با كاهش انتظارات 
تورمي، ميزان رشد پول يعني اسكناس و سپرده ديداري يا 

جاري و خالص چك ها كاهش داشته است. 
بر اين اساس، به عقيده صاحب نظران اقتصادي، روند چهار 
ماهه آخر سال ۹۹ عمال متفاوت از روند نيمه نخست سال 
است و در اين چهار ماه، با كاهش انتظارات تورمي، امكان 
كنترل تورم و ثبات نسبي بازارها و قيمت ها فراهم شده است 
و اگر اين دستاورد به اضافه رشد مثبت اقتصادي در تابستان 
۹۹ را حفظ كنيم و حمايت دولت و مجلس از ترميم اقتصاد 
در چهار ماهه پايان سال را شاهد باشيم، مي تواند به بهبود 
رونق نسبي و كاهش تورم در سال آينده كمك كند اما اگر 
در چارچوب بودجه 1۴00 رشد نرخ ارز و انتظارات تورمي 
را شاهد باشيم موجب رشد تورم و نقدينگي و تضعيف رشد 

اقتصادي خواهد شد. 
كارشناسان معتقدند كه با نش��انه هاي كاهش انتظارات 
تورمي، مي توان به ثبات نسبي بازارها و كاهش بيشتر تورم 
اميدوار بود. توقف رشد »پول« و كاهش رشد دوازده ماهه آن 
در آذر ماه نسبت به آبان، عالمت مهمي از كاهش انتظارات 
تورمي اس��ت. توقف رش��د »پول« در آذر م��اه و كاهش 
10.۳درصدي رشد دوازده ماهه اين متغير در آذر نسبت به 
آبان ماه ۹۹ نشان دهنده تغيير رويكرد مردم و سرمايه گذاران 

و بازار نسبت به انتظارات تورمي در آذر ۹۹ است. 
از اين رو انتظار مي رود كه با كاهش انتظارات تورمي، دولت 
و مجلس نيز در تدوين بودجه 1۴00 اجازه رشد پايه پولي 
و تورم و نقدينگي بيشتر، رشد نرخ ارز و افزايش انتظارات 
تورمي را ندهند و اجازه دهند كه تغيير روند اقتصاد، به ترميم 
انتظارات تورمي و كاهش تورم ادامه دهد و شاهد كاهش 
نرخ ها و تورم در ماه هاي آينده باشيم. اما اگر دولت نرخ ارز 
را افزايش دهد و ارقام بودجه رش��د كند و بانك مركزي را 
مجبور به رشد پايه پولي براي تامين مخارج بودجه 1۴00 
كند، در نتيجه دستاوردهاي آذر ماه تا پايان سال ۹۹ نيز از 
بين خواهد رفت و دوباره در سال 1۴00 شاهد شدت گرفتن 
انتظارات تورمي، رشد نقدينگي، پول و تورم بيشتر خواهيم 
بود.  رش��د صفر درصدي حجم پول و همچنين كاهش 
10.۳ واحد درصدي رشد دوازده ماهه اين متغير در آذر ماه 
سال جاري نسبت به رشد دوازده ماهه منتهي به آبان ماه از 
كاهش سياليت سپرده ها و كاهش انتظارات تورمي حكايت 
دارد. دولت و مجل��س بايد به بانك مركزي اجازه دهند تا 
ضمن مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم به سمت 
تورم هدف )۲۲درصد(، مسووليت هاي خود در زمينه حفظ 
ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( و كمك به رشد اقتصادي را 
ايفا كند تا با استمرار چنين شرايطي طي ماه هاي پيش رو، 

حركت به سمت تورم هدف )۲۲درصدي( تقويت شود.
اين روند مي تواند به رش��د مثبت اقتصاد كه از تابس��تان 
شروع شده نيز كمك كند اما اگر روند تورم و رشد نقدينگي 
افزايش يابد در آن صورت با رشد تورم، دستاورد رشد مثبت 
اقتصادي نيز تضعيف خواهد شد لذا اقدام دولت و مجلس هم 
از نظر كنترل تورم و هم از نظر حفظ رشد مثبت اقتصادي 

حايز اهميت است. 

 رش�د نقدينگ�ي ۲6درص�دي و پايه پولي 
۱۵درصدي

همراستا و هم جهت با رش��د متغيرهاي عمده پولي 
در چند ماه گذش��ته، براس��اس ارقام مقدماتي، رشد 
نقدينگي و پايه پولي در پايان آذر 1۳۹۹ نس��بت به 
پايان سال قبل، به ترتيب به ۲6.6 و 15.5درصد رسيد 
كه نسبت به رش��د اين دو متغير در دوره مشابه سال 
قبل )۲0.۲ و 1۸.۳درصد( به ترتيب 6.۴ واحد درصد 
افزاي��ش و ۲.۸ واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد. 
همچنين رش��د دوازده  ماهه نقدينگي، حجم پول و 
پايه پولي در پاي��ان آذر به ترتيب معادل ۳۸.۳، 6۹.7 
و ۲۹.7درص��د بوده اس��ت. نكته قابل توج��ه در اين 
خصوص، رشد صفر درصدي پول نسبت به ماه گذشته 
)آبان 1۳۹۹( و همچنين كاهش 10.۳ واحد درصدي 
رش��د دوازده ماهه اين متغير در آذر ماه س��ال جاري 
)6۹.7درصد( نسبت به رشد دوازده ماهه منتهي به آبان 
ماه سال جاري )۸0درصد( بوده كه از كاهش سياليت 
سپرده ها و ماندگار شدن بيش��تر آنها حكايت دارد و 

خود عالمت ديگري از كاهش انتظارات تورمي است.
با وجود شرايط بي سابقه اقتصاد كشور و انتقال فشار آن به 
بانك مركزي، تالش هاي اين بانك جهت كنترل پايه پولي 
موثر واقع شده كه گواه آن رشد 15.5درصدي اين متغير 
در نه ماهه نخست سال جاري است. همان طور كه بانك 
مركزي سعي كرده جزو قابل كنترل تر در رشد نقدينگي 
يعني پايه پولي را كنترل نمايد، تداوم رشد باالي نقدينگي 
سبب در پيش گرفتن سياست احتياطي اعمال محدوديت 
بر رشد ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري شده كه براي 

اولين بار در اقتصاد كشور به اين شكل اتخاذ شده است.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

كرونا جان ۸۲ نفر ديگر را در ايران گرفت
 تاكنون ۸۲ نفر در كشور بطور قطعي به ويروس كرونا مبتال شده و با فوت ۸۲ نفر از بيماران مبتال به كرونا در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد 
جان باختگان كرونا در كش��ور به ۵۶ هزار و ۱۰۰ نفر رسيده است. سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي پنج هزار و ۹۲۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و ۴۵۶ نفر بستري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۸۰ هزار و ۴۳۸ نفر رسيد. سيما سادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون يك ميليون 
و ۶۷ هزار و ۴۶۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۴۶۸۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون هشت ميليون و ۹۹ هزار و ۱۹۱ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

محیطزيستجامعه

 چرا دست »نازك«
 قطع  شد؟ 

قطع دس��ت »نازك« پلنگ بش��اگرد به گفته 
پزشكانش تنها راه نجات او بود. رييس كلينيك 
حيوانات در اين باره گفت: همه جنبه هاي درمان 
را بررسي كرديم اما به داليل كامال علمي به اين 
نتيجه رسيديم كه قطع دس��ت حيوان تنها و 
بهترين راه حل اس��ت. حميدرضا فتاحيان روز 
ش��نبه در نشست بررس��ي روند درمان پلنگ 
آسيب ديده بش��اگردي )نازك( افزود: فاصله 
بين آسيب و درمان چه در انسان و چه حيوان 
بسيار حايز اهميت اس��ت اما در زمينه حيات 
وحش نمي دانم چطور مي شود اين فاصله را به 
حداقل رساند، يعني آن بخشي كه به دامپزشكي 
مربوط مي ش��ود اين اس��ت كه آيا مي توانيم با 
حفظ همه مرات��ب اداري و قانون��ي فاصله اي 
كه ي��ك گونه بيمار يا دچار حادثه مي ش��ود تا 
زماني ك��ه درمان صورت مي گيرد را به حداقل 
برسانيم و كم كنيم. او اظهار داشت: اين مساله 
يكي از ضروريات اورژانس خدمات دامپزشكي 
يا حيات وحش در كشور است كه شايد بتوانيم 
از س��ازوكاري مانند س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در كنار مجموعه سازمان دامپزشكي و 
بقيه متوليان امر كمك بگيريم كه بتوانيم اين 
فاصله را به حداقل برسانيم چون شايد صحبت 
يا شايد بخشي از سواالت اين باشد كه چرا اين 
پلنگ دس��تش را از دست داد و اي كاش دست 
او مي ماند و به طبيعت بر مي گش��ت. فتاحيان 
درباره وضعيت »نازك« گفت: از زماني كه اين 
پلنگ در تله افتاد و تا زماني كه به تهران رسيد 
يك فاصله ۴ تا ۵ روزه و شايد هم بيشتر طي شد، 
اين فاصله براي حيوان و درمان آن بسيار زياد 
بود، چون ش��رايط نازك اورژانسي بود و در اين 
ش��رايط حيوان بايد هر جه سريعتر به خدمات 
درماني برس��يد. او افزود: به نظر مي رس��د بايد 
مراكز استاني خود را تجهيز كنيم تا فاصله بين 
درمان و حادثه كم ش��ود، در اين شراط درمان 
در مراكز انجام مي ش��ود و كمتري��ن ارجاع به 
تهران صورت مي گيرد، اگر بتوانيم هر بخشي 
از مراكز را ب��ه حداقل هاي ممكن براي يك امر 
درمان اورژانسي تجهيز كنيم كمترين آسيب 
به حيات وحش وارد مي شود. با توجه به اينكه 
گونه هاي ارزش��مندي مانند پلنگ در كوه ها 
و مناطق صعب العبور زندگ��ي مي كنند و اگر 
حادثه اي براي آنها رخ دهد رس��يدن به حيوان 
آسيب ديده زمان زيادي مي برد، به نظر مي رسد 
با توجه به ارزشمند بودن اين گونه ها مي توانيم 
س��رمايه گذاري يا برنامه ريزي هاي اينچنيني 
داشته باش��يم تا درمان و خدمات بهتري روي 
آنها صورت گيرد چون در صورت درمان سريع 

عوارض بسيار كمتر مي شود. 

اجراي دوباره طرح  امنيت شبانه  در پايتخت 
فرمان��ده انتظامي تهران ب��زرگ از آغاز 
دوباره طرح امنيت ش��بانه در پايتخت 
خبر داد. سردار حسين رحيمي در جلسه 
شوراي فرماندهان پليس پايتخت با تاكيد 
براينكه امنيت تهران و ش��هروندان آن 
بايد شبانه روزي تامين شود، گفت: بايد 
به طور شبانه روزي گشت هاي انتظامي، 
ترافيكي و ساير گشت هاي محسوس و 

نامحسوس فعال بوده و نقطه به نقطه شهر توسط مركز 
رصد كنترل شود. رحيمي با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه 
داد كه تعدادي مجرم با اقدامات مجرمانه شان امنيت و 
آرامش مردم را خدش��ه دار كنند، گفت: الزم است كه 
همه ماموران با اقتدار، دقت و حساسيت الزم همه تالش 
خود را در راستاي تامين امنيت شهروندان به كار گيريد. 
رييس پلي��س پايتخت از اجراي دوب��اره طرح امنيت 
شبانه در پايتخت خبر داد و گفت: در اجراي اين طرح 
تمامي يگان ها و رده هاي پليس پايتخت از جمله پليس 
پيشگيري، پليس آگاهي، پليس راهور و ... حضور خواهد 

داش��ت. ماموران ما در نقاط مختلف شهر 
مستقر خواهند شد و به گشت زني هدفمند 
خواهند پرداخت. او با اجراي طرح صاعقه 
پليس گفت: اي��ن طرح با هدف برخورد با 
كيف قاپ ها، موبايل قاپ ها و اراذل و اوباش 
اجرا شده و ماموران با انجام كار اطالعاتي 
دقيق اجازه جوالن به سارقان و مجرمان را 
نخواهند داد. رحيمي با اشاره انتشار برخي 
ويديوها در فضاي مجازي نيز گفت: اين اقدامات تالش 
افراد مغرض و معاند براي تشويش اذهان عمومي است 
كه با انتشار يك سري كليپ هاي سرقت و درگيري اراذل 
و اوباش س��عي در برهم زدن آرامش رواني مردم دارند. 
شهروندان بدانند كه پليس همه تالش خود را به كار بسته 
است تا ضمن برخورد با ناهنجاري هاي اجتماعي امنيت 
مطلوبي را فراهم كند و در همين راستا نيز با افرادي كه 
بخواهند امنيت و آرامش مردم را به مخاطره بيندازند و 
تصويري برعكس از امنيت مطلوب پايتخت رابه مردم 

نشان دهند برخورد قانوني خواهد شد.

تردد  به شهرهاي شمالي همچنان نيازمند مجوز است
رييس روابط عموم��ي فرمانداري تهران 
گفت كه هموطنان براي سفر به شهرهاي 
قرمز از جمله شهرهاي شمالي بايد مجوز 
تردد دريافت كنند. ايمان قرباني با اشاره 
به وضعي��ت زرد كرونايي در پايتخت در 
خصوص وضعيت تردد بين استاني تاكيد 
كرد: با توجه به اينكه اكثر درخواست ها 
مربوط به تردد به استان هاي شمالي است 

كه بعضاً در شرايط قرمز و نارنجي قرار دارند، محدوديت 
تردد به اس��تان هاي ش��مالي ادامه دارد و تردد به ساير 
استان ها مجاز اس��ت. او اظهار داشت: با توجه به بهبود 

وضعيت ش��يوع كرونا در تهران و بسياري 
از شهرهاي كشور محدوديت هاي ترددي 
دچار تغييراتي شد. قرباني در ادامه توضيح 
داد: با توجه به قرمز بودن شهرهاي شمالي 
همچنان هموطنان براي خروج از تهران 
 https://moi.ir/taradod بايد به سامانه
مراجعه كنند. مردم عزيز و همش��هريان 
تهراني در صورت ضرورت انجام سفر بين 
ش��هري مي توانند در روزهاي شنبه الي چهارشنبه از 
ساعت ۸ تا ۱۸ به منظور ثبت نام و اخذ مجوز تردد بين 

شهري به اين سايت مراجعه كنند.

دعوت از مردم براي اهداي خون 
مدي��ركل انتقال خون اس��تان تهران از 
ش��هروندان دعوت كرد كه در ش��رايط 
همه گيري كرونا و س��رماي هوا، اهداي 
خون را در برنامه زندگي خود قرار دهند 
و بيماران را فراموش نكنند. محمدرضا 
مهدي زاده نياز به خون را امري ضروري و 
مستمر دانست و گفت: از شهروندان تشكر 
مي كنم كه با دعوت براي اهداي خون اين 

امر ضروري را در اولويت كاري خود قرار مي دهند و در 
اولين فرصت به ياري بيماران مي شتابند. او تاكيد كرد: 
با سرد تر شدن و تداوم آلودگي هواي استان تهران و در 
پي آن كاهش تردد اين نگراني وج��ود دارد كه ذخاير 
خون كاهش يابد و به همين دليل پيش از اينكه تامين 
خون بيماران با مش��كل مواجه شود از اهدا كنندگان و 
شهرونداني كه واجدشرايط اهداي خون هستند دعوت 
مي كنم كه براي اين امر مه��م اقدام كنند. مهدي زاده 

همچنين با اشاره به عمر سه روزه پالكت 
خون گفت: نياز ب��ه پالكت براي بيماران 
سرطاني و كساني كه مشكل انعقادي دارند 
و برخي بيماري هاي ديگر نيازي هميشگي 
است و متاسفانه برخالف خون كامل كه 
بيش از يك ماه امكان مصرف و نگهداري 
دارد عمر پالكت فقط س��ه روز اس��ت و از 
ش��هروندان دعوت مي كنم ك��ه با اهداي 
خون و پالكت به نجات جان اين بيماران كمك كنند. 
مهدي زاده با تاييد كاهش آمار مراجعات مردم به مراكز 
اهداي خون، خاطرنشان كرد: تمام تالش ما و همكاران، 
تامين خون سالم و كافي براي بيماران بستري در بيش 
از ۱۶۰ بيمارستان و مركز درماني در پايتخت است. شيوع 
گسترده ويروس كرونا در موج سوم و ايجاد نگراني هاي 
زياد در جامعه، يكي از داليل جدي در كاهش آمارهاي 

حضور و اهداي خون مردم است.

گليماندگار| قصه تكراري و بهانه هاي
 نخ نما ش��ده آلودگي ه��وا همچنان ادامه 
دارد اما امسال يك متهم ديگر هم به جمع 
متهمان آلودگي هوا اضافه شده است، متهمي كه بعضي ها 
از او برائت مي جويند و بعض��ي ديگر ... اولين زنگ خطر 
 آلودگي هواي تهران سال ۱۳۷۴ به صدا در آمد و از آن سال 
تا كنون اين معضل هر روز سخت تر و سخت تر شده است. 
بر اساس آمارهاي رسمي در ايران ساالنه ۴۵ هزار نفر بر 
اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند. آماري كه 
مي تواند بسيار وحشتناك و تكان دهنده باشد، اما متاسفانه 
حتي اين آمار هم باعث نشده تا مسووالن فكري به حال 
وضعيت آلودگي هوا بكنند و آمار م��رگ و مير را پايين 
بياورند. امسال اما با وجود كرونا حاال آلودگي هوا هم مزيد 
بر علت شده و هم در تشديد بيماري كرونا نقش دارد و هم 
در مرگ و مير انسان هايي كه تنها گناهشان زندگي كردن 
در كالن شهرهاي بي در و پيكر است. حاال متهم جديد 
آلودگي هوا را سوخت مازوت معرفي كرده اند، متهمي كه 
شايد سال هاي پيش هم نقش كمي در آلودگي هوا نداشت 
اما امسال به اين خاطر اسمش بر سر زبان ها افتاده چون با 
وجود محدوديت هاي رفت و آمد به دليل كرونا اين سوال 
براي مردم ايجاد ش��ده بود كه حاال دليل آلودگي هواي 
شهرها چيست. البته اهواز كه سال هاست در هواي پر از 
گرد و غبار و ريزگردها نفس مي كشد. اين حال و روز خيلي 
از شهرهاي جنوبي و جنوب غربي ايران است، شهرهاي 
بزرگ مانند اصفهان و شيراز و تهران هم هميشه با توجه 
به آنچه مسووالن مي گفتند به دليل استفاده بيش از حد 
از خودرو در سطح شهر و بي توجهي مردم به استفاده از 

وسايل نقليه عمومي دچار آلودگي مي شدند. 

      زيرساخت هايي كه فرو مي ريزند
سام براتي كارشناس محيط زيست در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: خيلي وقت اس��ت كه حرف استفاده از وسايل 
نقليه عمومي بر سر زبان مسووالن افتاده و هميشه متهم 
رديف اول آلودگي مردمي بودند كه از خودرو ش��خصي 
استفاده مي كردند، اما جالب است بدانيد كه هيچ كدام از 
اين مسووالن غير استاندارد بودن خودروها و البته بنزيني 
كه مصرف مي شد را مد نظر قرار نمي دادند همانطور كه 

فراهم نبودن زير ساخت هاي مناسب براي حمل و نقل 
عمومي حتي در كالن ش��هري مانن��د تهران. حتي هم 
اكنون كه شرايط كرونا مطرح است شما نگاهي به وسايل 
نقليه عمومي بيندازيد، باز هم جوابگوي سيل مسافراني كه 
صبح ها به سر كار مي روند و شب از سر كار باز مي گردند، 
نيستند. زير ساخت هايي كه نصفه و نيمه رها مي شوند 

قطعا فرو مي ريزند.

    وسايل نقليه عمومي عامل آلودگي
او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: مساله مهم 
 ديگر اين است كه وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس و 
ميني بوس ها آنقدر فرسوده شده اند كه خودشان يكي از 
عوامل آلودگي هوا به شمار مي آيند. خيلي از اتوبوس هاي 
شركت واحد از رده خارج شده اند اما هنوز هم در سطح شهر 
تردد مي كنند. با اين شرايط ما چرا بايد انتظار داشته باشيم 

كه مردم از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند.

    مازوت سال هاي قبل هم استفاده مي شد
براتي در مورد استفاده از سوخت مازوت مي گويد: نبايد 
فكر كنيم كه فقط امسال مازوت در نيروگاه ها استفاده 
مي شود، امسال ميزان آن بيشتر شده به همين خاطر 
حجم س��نگيني از آلودگي را روانه شهرهاي اطراف 
نيروگاه ها كرده اس��ت. هر چند هنوز هم مسووالن 
درباره استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه ها به اجماع 
نرس��يده اند. برخي مي گويند چاره اي جز سوزاندن 
مازوت نداريم و برخي ديگر به طور كل منكر سوزاندن 
مازوت در نيروگاه ها مي شوند. به هر حال آلودگي هوا 
بيش از هر ويروس مي تواند قرباني بگيرد. نگاهي به 
آمارهاي رسمي تعداد مرگ و ميرها در يك سال به 
دليل آلودگي هوا بيندازيد، مي تواند عمق فاجعه را به 
شما نشان بدهد، ما هر ساله بين ۴۵ تا ۶۰ هزار قرباني 
آلودگي هوا داريم و اگر مسووالن زودتر چاره اي براي 
اين معضل نينديش��ند قطعا اين آمار بسيار بيشتر 
خواهد شد. چه بس��ا بس��ياري از افراد بر اثر همين 
آلودگي ها دچار بيماري هايي مي شوند كه در نهايت 
علت مرگ آنها آلودگي هوا اعالم نمي شود ولي عامل 

اصلي همان بوده است.

    تهران همچنان در مرز خطر
رييس گروه س��المت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نيز در اين باره مي گويد: شاخص 
آلودگي ه��واي تهران و برخي كالنش��هرها در وضعيت 
ناسالم براي همه اس��ت اما در روزهاي گذشته در برخي 
ايستگاه هاي سنجش آلودگي به مرز باالي ۲۰۰ و حتي 

۴۰۰ يعني وضعيت بسيار خطرناك هم رسيده ايم.
عباس شاهسوني مي افزايد: اكنون شاخص آلودگي هوا 
در شهر تهران در وضعيت ناسالم براي همه گروه هاست 
)ش��اخص باالي ۱۵۰ تا ۲۰۰( . ۱۷ ايس��تگاه سنجش 
آلودگي هوا در شهر تهران ش��اخص بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ و 
ناسالم براي همه مردم را نشان مي دهد. باالترين و بدترين 
شاخص در شهرري و در ايستگاه پارك سالمت منطقه 
۱۷ است كه شاخص ۱۷۸ را نشان مي دهد و در مقايسه 
با سال گذشته تعداد روزهاي با شاخص ناسالم براي همه 
مردم و ناسالم براي گروه هاي حساس افزايش پيدا كرده 
است. متاسفانه در برخي روزها و ساعت ها شاخص آلودگي 
هواي شهر تهران در برخي ايستگاه ها به باالي ۲۰۰ يعني 
شاخص بسيار ناسالم مي رسد به عنوان مثال ديشب در 
ايستگاه ميدان امام خميني )ره( شاخص آلودگي هوا به 
عدد ۲۱۰ رسيد و در واقع از رنگ قرمز هم عبور كرده و به 

رنگ بنفش رسيده است.

     آلودگي هوا 
عاليم كرونا را در مبتاليان تشديد مي كند 

رييس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت با 
اشاره به ارتباط كرونا و آلودگي هوا مي گويد: مطالعاتي كه 
در دنيا انجام شده است، نشان مي دهد كه آلودگي هوا باعث 
تشديد عاليم بيماري كوويد۱۹ در بين مبتاليان مي شود 
و چون ريه را درگير مي كند حتي مي تواند باعث مرگ اين 
بيماران شود. معموال اثر آلودگي هوا بر بيماري ها دو هفته 
و حتي بيشتر بعد از شروع آلودگي خود را نشان مي دهد. 
البته چون اكثر مردم از ماسك استفاده مي كنند، در كاهش 
اثرات آلودگي هوا و انتقال ويروس كرونا موثر است. البته 
براي آلودگي هوا ماسك هاي N۹۵ بهتر است اما چون اين 
ماسك ها در دسترس مردم نيست همين ماسك هاي سه 

اليه پزشكي هم تا حدي كمك كننده است.

      تاثير مازوت بر آلودگي هوا
شاهسوني درباره نوع آالينده هاي هوا در شهر تهران و تاثير 
سوخت مازوت مي گويد: در مورد مصرف سوخت مازوت 
بين صحبت هاي مس��ووالن مرتبط در سازمان محيط 
زيست تناقض وجود دارد، سازمان محيط زيست اعالم 
كرده كه مازوت در صنايع و نيروگاه هاي تهران استفاده 
مي شود اما اداره كل محيط زيست تهران اعالم كرده كه 
استفاده نمي شود. اين دوگانگي در اطالع رساني وجود دارد 
ولي آنچه مشخص است اين است كه عمده آلودگي تهران 
به علت منابع ثابت آالينده يعني كارخانه ها و صنايع اطراف 
تهران است. به طور قطع س��وختي كه در صنايع اطراف 
تهران و برخي شهرهاي بزرگ مصرف مي شود، مشكالتي 
دارد، آماري از اينكه س��هم صنايع در ميزان آالينده هاي 
كالنشهرها چقدر است در اختيار نداريم اما برآوردهايي كه 
از قبل وجود داشت و اعالم مي شد، نقش اصلي آالينده هاي 
تهران به وسايل حمل و نقل و خودروهاي متحرك مربوط 
مي شود زير سوال است زيرا اكنون به علت محدوديت هاي 
كرونا، تعطيلي مدارس، دانشگاه ها و دوركاري كارمندان 

ادارات، ممنوعيت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح و ممنوعيت 
تردد بين شهري هم داريم و ميزان تردد خودروها نسبت به 
گذشته كمتر شده اما ميزان آلودگي هوا نسبت به سال هاي 
گذشته كمتر نشده است. البته اينكه به علت ترس از كرونا و 
احتمال انتقال ويروس در وسايل حمل و نقل عمومي مثل 
اتوبوس و مترو ميزان استفاده از خودروهاي شخصي بيشتر 
شده اما اين افزايش ترافيك بيشتر در ساعت اول صبح كه 

افراد به سر كار مي روند ديده مي شود. 

     شاخص بحراني آلودگي هوا 
در برخي روزها

شاهسوني در پاسخ به پرسشي درباره ميزان شاخص 
آلودگ��ي در آبيك قزوين كه در س��ايت آلودگي هوا 
شاخص ۵۰۰ )وضعيت فوق بحراني( را نشان مي داد 
نيز مي گويد: بله متاسفانه در برخي ساعت ها در برخي 
ايستگاه ها چنين شاخص هاي بسيار خطرناكي هم 
داريم، به عنوان مثال در شهر تهران در هفته گذشته 
در يكي از ايستگاه ها، شاخص آلودگي باالي ۴۰۰ را 

نشان مي داد. اين وضعيت بحراني است كه در برخي 
ساعت ها تشخيص آن نياز به دستگاه هم ندارد و اگر از 
خانه بيرون برويد با چشم هم مي توانيد اين وضعيت 

خطرناك را متوجه شويد.

   افزايش ۱۵ درصدي 
ورودي بيمارستان هاي كالنشهرها 

او مي افزايد: در روزهاي گذشته و بعد از افزايش آلودگي هوا 
ميزان ورودي بيمارستان ها از بين بيماران تنفسي و قلبي بر 
اساس اعالم اورژانس حدود ۱۵ درصد افزايش يافته و اين 
وضعيت نه تنها در تهران و قزوين بلكه در برخي شهرهاي 

ديگر مثل كرج، اراك و اصفهان هم مشاهده شده است.

     قمار خطرناك با جان انسان ها
به ه��ر حال بي توجهي ب��ه آلودگي ه��وا مي تواند قمار 
خطرناكي با جان انس��ان ها باشد، آن هم در شرايطي كه 
كرونا روزانه به اندازه كافي قرباني مي گيرد و ما به سوگ هاي 

بيشتري نياز نداريم.

گزارش

آلودگي هواي تهران و ديگر كالنشهرها ادامه دارد

قمارباجانانسانها
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