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يادداشت- 1

واقعي بيني و مذاكره
خبرهايي كه از وين در محافل 
خبري ايران منتش��ر مي شود 
و مبتني بر آن اعالم مي شود، 
دريچه هاي مثبتي بين ايران و 
كشورهاي1+4 )از منظر ايران( 
گشوده ش��ده است، همچنان 
ت��داوم دارد. اي��ران از عبارت 
1+4 براي مذاكرات اس��تفاده 
مي كند، چرا ك��ه هنوز مذاكرات با اي��االت متحده را به 
رسميت نمي شناسد. از سوي ديگر واقعيت هاي موجود 
نش��ان مي دهد كه طرف اصلي مذاكره نه 4 كشور عضو 
شوراي امنيت به عالوه آلمان بلكه امريكاست. مشخص 
است با بازگشت امريكا به برجام است كه مي توان منتظر 
گام هاي بعدي در مسير ايجاد يك حركت جدي در توافق 
بود. در اين ميان نگاه به مساله پرونده هسته اي و مذاكرات 
وين دچار نوعي عدم تعادل ش��ده است. نگاه هاي كلي 
به مذاكرات وين هم مي تواند خوشبينانه و هم بدبينانه 
تحليل و تفسير ش��ود، اما امروز مقوله مذاكرات و تفاهم 
با جهان پيراموني نيازمند نوع خاصي از واقع بيني است. 
در اين فضاي واقع بينانه است كه بايد بدانيم كه امريكا با 
سياست درهاي باز و دست هاي بخشنده در رابطه با ايران 
عمل نخواهد كرد، همان طور كه ايران نيز سياست تسليم 
يا قبول همه مواضع امريكا را  نخواهد پذيرفت. بنابراين 
بايد گفت كه مذاكرات وين آغاز دور جديدي از كوشش ها 
براي حل مشكل هسته اي و ديگر پرونده هاي ضميمه به 
پرونده ايران و امريكا پس از انقالب اسالمي است كه مساله 
ايران را به يكي از دش��وارترين پرونده هاي جهاني بدل 
كرده است. اين بار مي تواند به عنوان يكي از پيچيده ترين 
مس��ائل جهاني مورد توجه امريكا و متحدان امريكا قرار 
گيرد و زمينه ها ايجاد ش��ود براي اينكه: نخست( توافق 
قابل اعتمادتر نسبت به گذشته منجر يا به يك رويارويي 
جدي ت��ر در آينده منجر ش��ود. لذا اهمي��ت مذاكرات 
هسته اي در اين برهه به نسبت نمونه هاي مشابه از اهميتي 
بسيار بيشتر برخوردار است. نگاه هاي درگير در حفره عدم 
تعادل بدبيني مفرط و خوشبيني مفرط مي تواند به ضرر 
منافع ملي باشد.   ادامه در صفحه 2

مهدي مطهرنيا

شامخ فروردين سال جاري 39.65 واحد اعالم شد

گروه صنع�ت| »تعطيالت ن��وروزي« و »كرونا« ترمز 
شامخ را كشيد. چراكه شامخ كل اقتصاد در فروردين ماه 
سال جاري ۳۹.۶۵ اعالم شد. همچنين بر اساس داده هاي 
به دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، شاخص مديران 

خريد صنعت در فروردين ماه ۳7.28 نس��بت به اسفند 
)۵7.2۹( با كاهش بسيار زيادي همراه بوده است. نتايج 
داده هاي منتش��ر ش��ده نش��ان از كاهش سطح تمامي 
فعاليت ها در اين بازه زماني دارد. به طوري كه در فروردين 

همه مولفه هاي اصلي ش��اخص كل كمتر از ماه قبل آن 
ارزيابي شده اند و بيشترين كاهش اين شاخص به دليل 
كاهش شديد ميزان توليد در بخش صنعت عنوان شده 
اس��ت. تقريبًا در همه رشته فعاليت ها، فعاالن اقتصادي 

افزايش شديد قيمت مواد اوليه را بزرگ ترين چالش خود 
عنوان كردند. اين در حالي است كه تعطيالت فروردين ماه 
كاهش تقاضا را در اكث��ر فعاليت هاي اقتصادي داخل به 
دنبال داشته و ...  صفحه 3 را بخوانيد

عوامل سقوط فعاليت بنگاه ها 

يادداشت-2

يادداشت-4

يادداشت-3 گزارش اقتصاددان

 مشك هاي خالي
 و سراب پروپاگاندا

 مسكن دولتي 
در منطقه آزاد!

 رويكرد كارمندي 
نسبت به بازارسرمايه فرشاد مومني: مجلس فعلي  و  بانك مركزي  به دنبال   ترويج شوك درماني

اگر فس��اد به معن��اي تباهي 
اس��ت، يك��ي از بدتري��ن 
فس��ادهايي ك��ه مي تواند به 
جان اجتماعي سياسي بيفتد 
»پروپاگاندا«ست، زيرا پروپاگاندا 
دقيقا كاري مي كند كه »بگندد 
نمك.« پروپاگاندا در ساده  ترين 
معنا به معناي تبليغات سياسي 
است. در اين نوشتار مي خواهم شرح دهم چگونه پروپاگاندا 
حركت خزنده خود را آغاز مي كند و چگونه منزل به منزل، 
سنگر به سنگر و شهر به شهر فتح  ناشدني ترين گزاره ها را 
فتح مي كند تا جايي ك��ه در نهايت »جايگزين واقعيت« 
مي شود. پروپاگاندا موذي ترين دشمن جامعه است، زيرا 
در ابتدا اصال چيز خطرناكي به نظر نمي  رسد. حتي بسيار 
طبيعي به نظر مي  رسد كه هر حزب و هر جريان سياسي 
ايده ها و اهداف خود را تبليغ كند، اما هيجان و شوري كه 
پروپاگاندا ايجاد مي كند افيوني است؛ رفته رفته پيكر جامعه 
را گرفت��ار مي كند و توهماتي به ذه��ن جامعه افيون  زده 
مي اندازد كه هيچش عالج نيست. درست همان گونه كه 
افيوني ش��دن يك جسم س��الم مراحلي دارد، پروپاگاندا 
زدگي يك اجتماع سياسي نيز مراحلي دارد و يك  شبه رخ 
نمي دهد. اما هر چه هست، مسير خطرناكي كه ممكن است 
ادامه در صفحه 2 رخ دهد اين است كه...  

1- حتي »اگر مسووليت صحرا 
را به بخش دولتي واگذار كنيد، 
بع��د از گذش��ت پنج س��ال با 
كمبود شن مواجه مي شويد!« 
اين جمله طالي��ي از ميلتون 
فريدم��ن، اقتص��اددان نامدار 
امريكايي است؛ جمله اي كه به 
خوبي نشان مي دهد، اقدامات 
دولتي در بازار كاالهاي خصوصي نه تنها كارايي الزم را ندارد، 
بلكه بازار را با »عدم تعادل« نيز مواجه مي كند. اين جمله 
خالصه وعصاره قصه پر غصه اقتصاد ايران طي ۵0 س��ال 
گذشته بوده و احتماال طي دهه هاي آينده نيز خواهد بود. 

2- ديروز خبري سرشار از پارادوكس و ابهام روي خروجي 
برخي از خبرگزاري ها قرار گرفت. خبري مبني بر اينكه 
طرح مس��كن ملي )دولتي( قرار اس��ت در منطقه آزاد 
كيش اجرا شود. منطقه اي تجاري و توريستي كه نه تنها 
از تبعيت از قوانين اقتصادي سرزمين مادر معاف است، 
بلكه به راحت��ي مي تواند س��رمايه هاي خارجي را براي 
انواع س��رمايه گذاري صنعتي- توليدي و مسكن سازي 
جذب كند و بنا به ويژگي هايي كه دارد، نبايد هيچ گونه 
محدوديتي براي...  ادامه در صفحه 2

نخست وزارت اقتصاد با طرح 
تورمي ب��ودن بورس ف��رار رو 
به جل��و مي كن��د و نمي توان 
در بخش��ي از اقتصاد كسري 
بودجه ايج��اد كرد و بعد گفت 
اين كسري بودجه را مي خواهم 
تامين مال��ي انجام دهم و يك 
نگاه ابزاري به ي��ك بازارمالي 
داشته باش��يد و در اين بازار بانك مركزي كار خودش را 
انجام دهد همانند دو ذي نفع بازارها كه يك گروه به ديد 
تامين مالي و گروه ديگر به ديد فرصت نگاه مي كند، دست 
به دست هم دهيم بازار سقوط آزاد را تجربه كند و در نهايت 
بگوييم سپرتورمي بوده است. بورس يك سپر تورمي است 
كه حال ما بايد از آن حماي��ت كنيم. به نظر بنده در اين 
اينجا يك مغلطه بسيار بزرگي درحال شكل گيري است 
كه اگر فعالين بازارسرمايه حواسشان به اين موضوع نباشد 
ممكن است به يك مسير اشتباهي در حركت بازارسهام 
رخ دهد. درحال حاضر بورس ايران بيشترين لطمه را از 
سياست گذاري دولت مي بيند نه جاي ديگر، منظور بنده 
از دولت مجموعه مشخصه اي از سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اس��ت و در 
كنار آن وزارت صنعت، معدن و تجارت در قيمت گذاري 
دستوري است. چرخه بدين ترتيب است كه من بهره ور 
نيستم، من كسري بودجه ايجاد مي كنم، منابع كم دارم 
و  با استفاده از بازار سرمايه منابع خود را تامين مي كنم و 
بعد از تامين منابع به طوركل از بازار سرمايه خداحافظي 
مي كنم. درنهايت زماني كه مي بينم بازار روند نزولي را در 
پيش گرفته حال از منابع ديگري خلق پول مي كنم كه در 
آذرماه همين شرايط را در نقدينگي داشتيم به نظر بنده 
اين موضوع يك فرار رو به جلو است. كاش وزارت اقتصاد و 
دولت يك رويكرد با...  ادامه در صفحه 11

برآوردهاي رس��مي كه انتشار پيدا كرد مي گويد طي ۳0 
سال گذشته ايران ۳۳0 ميليارد دالر از منابع ارزي خود را 
صرف پديده اي به نام كنترل نرخ ارز كرده است. در حالي 
كه اگر با خرد متعارف بحث دستكاري نرخ ارز را از گردونه 
تصميم گيري خارج مي كردند نه ۳۳0 ميليارد دالر را هزينه 
مي كرد و نه اين همه فساد و ناكارآمدي در اثر مناسبات رانتي 
و سوداگرانه و كازينويي ناشي از شوك نرخ ارز پديدار شده 
و نه حيثيت و پرستيژ نظام تصميم گيري كشور تا اين اندازه 
مخدوش مي شد. فرشاد مومني اقتصاددان و استاد دانشگاه 
عالمه در يك نشس��ت مجازي كه توسط موسسه دين و 
اقتصاد برگزار شد، گفت: به دليل اينكه اينها به اسم كنترل 
نرخ ارز تقريبا ۳۳0 ميليارد دالر هزينه كردند، در اين دوره با 
اين ميزان هزينه قيمت ارز حدود چندين برابر هم افزايش 
پيدا كرد. اكنون همه مي گويند چقدر خدا رحم كرد عزيزان 
مي خواستند نرخ ارز را كنترل كنند اگر قرار بود رها كنند 
چه كاري انجام مي دادند. عين اين مساله در گزارش هاي 
رسمي كه در وزارت مسكن و شهرس��ازي است و از قول 
مسووالن كليدي وزارتخانه بارها تكرار شده در ۳0 ساله 
منتهي به 1۳۹۶ در اثر نابخردي ها و دامن زدن به سوداگري 
و داللي و تشويق فعاليت هاي غير مولد معادل 2۵0 ميليارد 
دالر كشور در قالب ساختمان هاي بالاستفاده و خانه هاي 
خالي دچار اتالف منابع شده اس��ت. تا سال 1۳۹۶ مركز 
پژوهش هاي مجلس محاسبه كرد و ديد از كانال نابخردي ها 
و تشويق رانت جويي و البي و فساد در طرح هاي عمراني 
كشور نظام مّلي يك اضافه هزينه نزديك به 1۵0 ميليارد 
دالري فقط از باب طوالني شدن دوره زماني به بهره برداري 
رسيدن طرح هاي عمراني اتالف منابع داشتيم. ۵80 را با 
1۵0 جمع مي كنيد 7۳0 ميليارد دالر مي شود. ولنگاري ها 
و سهل انگاري ها و نابخردي ها در قاعده گذاري ها اين همه 
هزينه از نظر حيثيتي براي جمهوري اسالمي ايجاد كرد و 
7۳0 ميليارد دالر دود شد و اكنون سر اينكه هفت ميليارد 
دالر از ك��ره يا پنج ميليارد دالر از ج��اي ديگري بگيريم 
ببينيد قدرت هاي بزرگ چه گربه رقصاني هايي مي كنند و 
مطالبه چه امتيازهايي از ايران مي كنند. اگر در آن زمينه ها 
خردورزانه عمل كرده بوديم به هيچ وجه الزم نبود اينقدر 
از موضع دست پايين با چيني ها تفاهم نامه امضا كنيم و 
خودمان را گرفتار چشم اندازهاي بسيار نگران كننده در 
ربع قرن آينده قرار دهيم. پس يك ركن ماجرا اينكه براي 
نظام تصميم گيري خردورز كمبود منابع ارزي و ريالي به 
هيچ وجه بهانه قابل قبولي نيس��ت. نكته بسيار كليدي و 
حساسي كه به عنوان يك درس بزرگ از سه دهه گذشته 
مي توانيم تأكيد كنيم و من به اطمينان مي گويم اين خطاها 
نيروي محركه امريكايي ها براي استفاده از ابزار تحريم شد به 

دليل اينكه ديدند ما به شدت آسيب پذير شديم.
اين استاد دانشگاه افزود: طبيعتا همان گونه كه بارها اشاره 
كردم شواهد پرشماري وجود دارد كه حتي مقامات رسمي 
كش��ور هم مطرح مي كنند كه هر ك��دام از نقاط ضعف و 
آسيب پذيري را اصالح كنيم يك گام به سمت ترغيب به 
برداشتن تحريم ها حركت كرده ايم. اين ماجرايي در اقتصاد 

سياسي ايران دارد و متأس��فانه به اندازه اهميتي كه دارد 
به آن توجه نمي شود. در اينجا در زمينه سوء تدبيرهايي 
كه به اين همه فس��اد و اتالف منابع و بحران هاي كوچك 
و بزرگ منجر ش��ده اگر از ما پرس��يده شود كانون اصلي 
خطاهاي سياس��تي كه در ايران اتفاق افتاده و ما را تا اين 
اندازه آسيب پذير كرده چيست، پاسخ برخورد سهل انگارانه 
و مشكوك در زمينه اعمال بي پروايي سياست هاي تورم زا 
است. تحت اين عنوان كلي مي توانيم بگوييم سياست هاي 
تورم زا به حكم آنكه به ش��دت ضدتوليدي و ضدعادالنه 
اس��ت ريش��ه تمام گرفتارهاي كوچك و بزرگي هست 
كه اقتصاد ايران با آنها دس��ت به گريبان اس��ت. اگر به ما 
بگويند پيشنهاد اجرايي عملياتي مشخص دهيد اينكه 
از آن چيزي كه اس��ميت در سال 177۶ براي ما به يادگار 
گذاشت كه مي گويد شوك هاي قيمتي مناسبات را رانتي 
مي كنند و رانتي شدن مناسبات به معناي زمين گير شدن 
توليد، افزايش نابرابري هاي ناموجه، گس��ترش و تعميق 
فساد است. از همه مهم تر اينكه مناسبات تورمي كه ما را 
درگير مناسبات رانتي مي كند بازي اجتماعي را به بازي 
قمارخانه اي و شبه كازينويي تبديل مي كند و اين آن چيزي 
است كه اكنون در تمام عرصه هاي حيات جمعي اسيرش 
هس��تيم. يكي از بلوغ هاي بزرگ كه از دل مواجهه فعال 
نهادهاي نظارتي و در نظر گرفتن تنبيه براي سياست هاي 
تورم زا مي تواند به عنوان عايدي در كشور مطرح باشد اينكه 
مي توانيم خيلي كم هزينه تر و پر دستاوردتر مملكت داري 
كنيم. فهمي كه اشاره كردم خيلي نياز داريم اينكه همه بايد 
بفهمند در بازي رانت جويي و مشوق سوداگري و فساد همه 
بازنده هستند. واقعا جا دارد در دوره آموزشي مستقلي تجربه 
س��ه دهه گذشته ايران را برجسته كنيم و نشان دهيم در 
همه عرصه نظام حيات جمعي دولت، مردم، توليدكننده ها 
باختند اما رباخواره��ا، دالل ها، واردكننده ها و رانت جوها 
برنده شدند. فلسفه اينكه به فعل حرام قمار بازي مي كنند 
به خاطر اينكه حتي كسي كه در كوتاه مدت در قمار برنده 

مي شود در بلندمدت بازنده است.
وي خاطرنشان كرد: بحث هايي كه در زمينه اقتصاد سياسي 
اتخاذ سياست هاي تورم زا در دنيا مي شود براي هشيار كردن 
نظام تصميم گيري هاي اساسي در اين زمينه و حساس 
كردن آنها نس��بت به اقدام ضدتوس��عه اي و ضد عادالنه 
استناد به رمان قمارباز داستايوفسكي است. دانشمندان 
بزرگ در اقتصاد سياسي توسعه نقطه عزيمت بحث را آنجا 
مي گذارند كه خيلي آموزنده است. داستايوفسكي كه در 
حوالي ربع پاياني قرن نوزدهم اين رمان را نوشت در واقع 
بازتاب زندگي و تجربه شخصي او بود. او در فاصله سال هاي 
18۶۳ تا 1871 در اثر سهل انگاري يك ناشر بي مالحظه 
بدهي بزرگ پيدا كرد. زماني كه او در معرض زنداني شدن 
قرار گرفت به دليل اينكه نمي توانست بدهي را پس دهد در 
اثر توصيه يك مشاور بي صالحيت او راه قمار را براي غلبه 
بر ترس از زنداني شدن انتخاب كرد و نتيجه عملي اين شد 
كه كل ماترك تا مرز س��اعت مچي اش را هم از دست داد. 
داستايوفسكي در داستان قمارباز به صراحت مي گويد قمار 

به مثابه يك راه حل كوته نگرانه با عواقب وخيم بلندمدت 
است. اين عينًا كاري هست كه دولت در ايران از 1۳۶8 به 
بعد از طريق وارد كردن شوك نرخ ارز ايجاد كرد. اينها فكر 
مي كردند به يك باره شوك نرخ ارز ايجاد مي كنند و با توجه 
به اينكه انحصار نس��بي ارز را در اختيار دارند بدون اينكه 
زحمتي كشيده باشند به شكلي كامال قمارگونه درآمدهاي 
ريالي را چندين برابر مي كنند اما وقتي كه آثار تورم زاي اين 
سياست روي ساختار هزينه ها و سرمايه گذاري هاي دولت 
ظاهر مي شود آنگاه بدبختي دولت در زمينه تهديد دايمي 
به كسري مزمن و ورشكستگي مالي عينيت پيدا مي كند. 
داستايوفسكي مي گويد رويه هاي قماربازانه اي كه حكومت 
روس��يه در نيمه دوم قرن نوزدهم براي اداره اقتصاد اتخاذ 
كرد منشأ اصلي سرخوردگي و يأس كل مردم روسيه شد. 
به همين خاطر او قمار را با تكيه بر بازي رولت مي گويد دل 
بستن به برخورداري هاي بزرگ و بدون زحمت و تالش كمر 
روسيه را شكست و باعث شد مردم و حكومت بازنده شدند. 
تقريبا 70 سال بعد از انتشار رمان قمارباز داستايوفسكي، 
جان مين��ارد كينز از يك دريچه ديگري سياس��ت هاي 
تورم زا را به يك قماربازي در كازينو تشبيه مي كند. كينز 
مي گويد وقتي به هر طريق سوداگري مالي تشويق شود 
درست است گروه اندكي از سوداگران پاداش هاي سريع به 
قيمت تحميل بيكاري و تورم به مردم و تحميل نابرابري و 
فساد در بلندمدت مي شود اما كليد اصلي بحث اينكه حتي 
كساني كه در كوتاه مدت از بازي سوداگرانه نفع برده بودند 

هم زيان مي بينند.
وي افزود: نكته كليدي كه كينز در تقبيح تش��ويق بازي 
س��وداگرانه در اقتصاد امريكا مطرح مي كند، اين ادعاي 
بسيار بزرگ را مطرح كرده كه ما هم نياز داريم حكومتگران 
خوب بفهمند كه مي گويد ماج��راي تبديل كردن بازي 
اقتصادي معادل قماربازي در كازينو فقط آثار و پيامدهاي 
شكنندگي آور به حيطه اقتصاد منحصر و محدود نمي ماند. 

اين كار را در ش��اهكار خود كتاب »پيامدهاي اقتصادي 
صلح« تشريح كرد كه متأسفانه اين كتاب به فارسي ترجمه 
نشد. در آنجا كينز به صراحت مي گويد سياست هاي تورم زا 
به چهار دليل كل بازي اجتماع��ي را به يك قمار تبديل 
مي كند. اگر سراغ سياست هاي تورم زا و تشويق سوداگري 
و داللي و خلق رانت رفتيد فقط اين نيست كه در اقتصاد 
همه بازنده خواهند شد بلكه هنجارها و اعتماد اجتماعي 
هم فرو مي ريزند و سنگي روي سنگ بند نمي شود. چهار 
دليل عمده اي كه مطرح مي كند اينكه زماني كه تورم آمد 
و كساني كه دارايي دارند بدون اينكه هيچ زحمتي بكشند 
ناگهان ارزش دارايي هاي شان افزايش پيدا مي كند، انگيزه 
پيدا مي كنند حكومتگران را به فس��اد و تسخير شدگي 
بكشانند تا به سمت اتخاذ سياست هاي تورم زا بروند. زماني 
كه تورم اتفاق افتاد اولين پيامد اينكه تمام قراردادهاي قبلي 
چه بين مردم و حكومت و چه مردم با مردم سست و بي اعتبار 
مي شوند. به عالوه تورم نيروي محركه نابرابري هاي ناموجه 
مي شود و آن هم باعث مي شود پديده نوكيسگي گروهي 
يكجور هنجارشكني مي كند و به رخ كشيدن نابرابري ها 
گسست اجتماعي را شدت مي بخش��د. به اين ترتيب در 
عنصر چهارم مي بينيد نظم اجتماعي يك نظم قماربازانه 
مي شود. اين گونه حتي نوشتن پايان نامه هم موضوع خريد 
و فروش قرار مي گيرد. افراد پول مي دهند تا كتاب يا مقاله 
بنويسند... ش��رافتمندانه ترين حريم ها هم دچار آسيب 
بي شرافتي مي شوند و اين همه عرصه هاي حيات جمعي 
را در برمي گيرد. اينگونه مي شود كه افراد با نواميس ملي 
سهل انگارانه برخورد مي كنند و پديده جاسوسي به يك 
پديده نگران كننده تبديل مي شود. كينز به شكل خيلي 
فوق العاده اي همه را در كتاب پيامدهاي اقتصادي صلح كه 
در سال 1۹20 نوشت و به عنوان برآيند تجربياتي است كه 
از مشاهده اقتصاد انگلستان در جنگ جهاني اول داشت 
ادامه در صفحه 2 مطرح كرد.   

مهدي تديني

مجيد اعزازي

پيمان مولوي

فرشاد مومني اقتصاددان در نشست 
مجازي موسسه دين و اقتصاد  گفت

رهبر انقالب اسالمي در سخنراني تلويزيوني 
به مناسبت روز قدس تاكيد كردند

 وزير صمت از مصوبه
 افزايش قيمت خودرو دفاع كرد

هفته گذشته افزايش متوسط 8.2 درصد قيمت براي 
محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو و متوسط 8.۹ 
درصد براي محصوالت گروه سايپا براي سال 1400 
توسط ش��وراي رقابت رقم خورد. اين افزايش قيمت 
براساس تورم بخشي يكساله اعالم شده توسط بانك 
مركزي و پس از كسر تورم هاي اعمال شده قبلي در سه 
صفحه 3 را بخوانيد ماهه اول و دوم سال 1۳۹۹ و...  

در حال��ي كه خري��د و ف��روش غيرقانون��ي امتياز 
مس��كن ملي به مبالغي باالتر از 200 ميليون تومان 
هم اينك سياست گذاري اشتباه در حوزه تامين مسكن 
محرومان و طبقه متوسط را نمايان كرده است، خبر 
آمده كه قرار است طرح ملي مسكن در جزيره كيش 
- يك منطقه آزاد توريستي و ...  صفحه 11 را بخوانيد

برخورد با دفترخانه هايي كه 
مسكن ملي به نام مي زنند

»تعادل« تحوالت بازار ارز طي روزهاي اخير را بررسي مي كند

 مجلس فعلي 
 و  بانك مركزي  به دنبال  

ترويج شوك درماني
     همين صفحه    صفحه 2    

مبارزه مشروع 
 با رژيم غاصب را ادامه دهيد 

كه ناچار به رفراندوم شوند

واكنش 
معكوس

  بازار خودرو
 به مصوبه شورا 

توزيع رانت 
 مسكن ملي 

در كيش

بازي منابع آگاه با بازارهاي ترسو

رجوع به صفحات 5و6و7و8و9



رهبر معظم انقالب اسالمي در آخرين جمعه از ماه مبارك 
رمضان و روز جهاني قدس با اشاره به تغيير جدي موازنه 
قوا به نفع دنياي اسالم و جبهه مقاومت، و در مقابل، افول 
آشكار قدرت امريكا و رژيم صهيونيستي، عادي سازي روابط 
با چند دولت ضعيف را مانع حركت رو به زوال رژيم اشغالگر 
ندانستند و با تاكيد بر اجراي مطالبه منطقي همه پرسي از 
همه ساكنان اصلي فلسطين براي تعيين نظام سياسي 
اين كشور، خطاب به مجاهدان فلسطيني گفتند: مبارزه 
مشروع و اخالقي خود با رژيم غاصب را به قدري ادامه دهيد 
كه ناچار به قبول اين مطالبه مترقي شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي ماجراي فلسطين را مهم ترين و زنده ترين مساله 
مشترك امت اسالمي دانستند و گفتند: سياست هاي نظام 
سرمايه داري ظالم، دس��ت يك ملت را از خانه خود كوتاه 
كرده و رژيمي تروريست و مردمي بيگانه را در آن نشانده 
است. رهبر انقالب با اشاره به منطق عميقا سست تاسيس 
رژيم صهيونيستي افزودند: اروپايي ها به ادعاي خودشان 
در سال هاي جنگ جهاني دوم به يهوديان ظلم كرده اند، 
اما مي گويند انتقام يهوديان را بايد با آواره كردن يك ملت 
در غرب آسيا و كشتارهاي فجيع در آن كشور گرفت و به 
اين شكل، همه ادعاهاي دروغين شان درباره حقوق بشر و 
دموكراسي را تخطئه كرده اند. ايشان با يادآوري اين واقعيت 
كه »صهيونيست ها از روز اول فلسطين را به پايگاه تروريسم 
تبديل كردند«، افزودند: اس��راييل نه يك كشور كه يك 
پادگان تروريستي عليه ملت فلسطين و ديگر ملت هاي 
مسلمان است، بنابراين مبارزه با آن، مبارزه با ظلم و تروريسم 
و وظيفه اي همگاني است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره 
به حوادث قبل از تاسيس رژيم غاصب يعني »دخالت فعال 
غرب در منطقه و به قدرت رساندن دولت هاي مستبد يا 
دست نشانده«، ضعف و تفرقه در امت اسالمي را زمينه ساز 
غصب فلسطين دانس��تند و افزودند: در آن مقطع، هر دو 
اردوگاه سرمايه داري و كمونيسم با قارون هاي صهيونيست 
به هم افزايي رسيدند؛ انگليس اصل توطئه را طراحي كرد، 
سرمايه داران صهيونيست اجراي آن را با پول و سالح برعهده 
گرفتند و شوروي اولين دولتي بود كه با به رسميت شناختن 
دولت نامش��روع، انبوه يهوديان را به آنجا اعزام كرد. رهبر 
انقالب وضع امروز جهان و موازنه قوا را به نفع دنياي اسالم 
برشمردند و با اشاره به حوادث سياسي و اجتماعي در اروپا 
و امريكا مانند »انتخابات امريكا و رسوايي مديران پرمدعاي 
آن« و »مواجهه ناموفق امريكا و اروپا با كروناي همه گير و 
حواشي شرم آور آن« افزودند: اينها نشانه هاي سير نزولي و 
افولي اردوگاه غرب است. ايشان نقطه مقابل اين اختالالت 
غرب را افزايش اميدواركننده توانايي هاي ملت هاي اسالمي 
دانستند و گفتند: رشد نيروهاي مقاومت در حساس ترين 

مناطق اس��المي و رش��د توانايي هاي دفاعي و هجومي 
آنان، رشد خودآگاهي و اميد در ملت هاي مسلمان، رشد 
گرايش به شعارهاي اسالمي، رشد علمي و استقالل طلبي 

و خوداتكايي در ملت ها، نويدبخش آينده اي بهتر است.
حض��رت آيت اهلل خامنه اي ب��ا تاكيد بر ل��زوم هم افزايي 
كشورهاي مسلمان حول قضيه فلسطين و سرنوشت قدس 
شريف، خاطرنشان كردند: اين هم افزايي كابوس دشمن 
صهيونيست و حاميان امريكايي و اروپايي آن است و طرح 
ناكام معامله قرن و تالش براي عادي س��ازي روابط چند 
دولت ضعيف عربي با رژيم غاصب، تالش هاي مذبوحانه 
براي فرار از آن كابوس اس��ت. رهبر انقالب اسالمي تاكيد 
كردند: من قاطعانه مي گويم اين تالش ها به جايي نخواهد 
رس��يد و حركت نزولي و رو به زوال رژيم صهيونيس��تي 
آغاز ش��ده و وقفه نخواهد داشت. ايشان، »تداوم مقاومت 
در داخل سرزمين هاي فلس��طين و تقويت خط جهاد و 
شهادت« و »حمايت جهاني دولت ها و ملت هاي مسلمان 
از مجاهدان فلسطيني« را دو عامل مهِم تعيين كننده آينده 
خواندند و افزودند: اين حركت سراسري، باطل كننده توطئه 
دشمنان است و همگان از دولتمردان، روشنفكران، عالمان، 
احزاب، گروه ها و جوانان بايد جايگاه خود را در آن بيابند و 
نقش ايفا كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش ديگري 
از سخنان ش��ان را به زبان عربي، خطاب به جوانان عرب 
اختصاص دادند. ايشان به همه آزادگان عرب به ويژه جوانان، 
مردم مقاوم فلسطين و قدس، مرابطون در مسجداالقصي 
و همچنين شهداي مقاومت به ويژه شيخ احمد ياسين، 
سيدعباس موسوي، فتحي شقاقي، عماد مغنيه، عبدالعزيز 
رنتيسي، ابومهدي المهندس و چهره برجسته شهيدان 

مقاومت شهيد قاسم سليماني سالم و درود فرستادند. رهبر 
انقالب، مجاهدت فلسطينيان و خون پاك شهيدان را عامل 
برافراشته ماندن پرچم مقاومت و صدها برابر شدن قدرت 
دروني جهاد فلسطيني دانستند و گفتند: جوان فلسطيني 
كه يك روز با پرتاب س��نگ از خود دفاع مي كرد، امروز با 
پرتاب موش��ك نقطه زن به دشمن پاسخ مي دهد. ايشان 
با تاكيد بر اينكه ۷۰ سال اش��غالگري، نژادپرستي، قتل، 
غارت، حبس و شكنجه انسان هاي شريف، نتوانسته اراده 
فلسطينيان را شكست دهد، گفتند: فلسطين زنده است 
و به جهاد ادامه  مي دهد و قدس ش��ريف و همه فلسطين 
به مردم آن برخواهد گش��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
همه دولت ها و ملت هاي مس��لمان را در قضيه فلسطين 
داراي مسووليت دانستند و افزودند: البته محور مجاهدت 
خود فلسطيني هايي هستند كه امروز در درون سرزمين 
و بيرون آن ح��دود ۱۴ ميليون نفرند و وحدت و عزم آنان 
مي تواند كار بزرگي را صورت دهد. رهبر انقالب اس��المي 
وحدت را بزرگ ترين س��الح فلسطيني ها برشمردند و با 
تاكيد بر حفظ آن در درون جامعه فلسطيني، خاطرنشان 
كردند: محور اين وحدت بايد جهاد داخلي و اعتماد نكردن 
به دشمنان باش��د. همچنين دشمن اصلي فلسطينيان 
يعني امريكا، انگليس و صهيونيست هاي خبيث را نبايد 
تكيه گاه سياست هاي فلسطيني قرار داد. ايشان با تاكيد 
بر راهبرد به هم پيوستگي همه فلسطينيان در غزه، قدس، 
كرانه باختري، سرزمين هاي ۱۹۴۸ و اردوگاه ها، افزودند: 
همه فلسطيني ها يك واحد را تش��كيل مي دهند و بايد 
با دفاع از يكديگر هنگام فش��ار، از ابزارهاي دراختيار خود 
اس��تفاده كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با برش��مردن 

نمونه هاي اميدبخش از تغيير موازنه قوا به نفع فلسطيني ها 
و ضعف عميق و همه جانبه رژيم صهيونيس��تي گفتند: 
ارتش صهيونيست كه خود را »ارتشي كه هرگز شكست 
نمي خ��ورد« معرفي مي كرد امروز به ارتش��ي كه »رنگ 
پيروزي را نخواهد ديد« تبديل ش��ده، در سياست ناگزير 
از چهار انتخابات در دو سال هستند، در امنيت به  طور پي 
در پي دچار شكس��ت مي شوند و ميل روزافزون يهوديان 
به مهاجرت معكوس مايه فضاحت آن رژيم پرمدعا شده 
است. رهبر انقالب، تالش پيگير رژيم غاصب با كمك امريكا 
براي عادي سازي روابط با چند كشور ضعيف و حقير عربي 
را نش��انه ديگري از ضعف آن رژيم دانستند و گفتند: اين 
روابط كمكي به رژيم صهيونيستي نخواهد كرد، همچنانكه 
از ده ها سال قبل تاكنون كه با مصر رابطه برقرار كرد، بسيار 
ضعيف تر و آسيب پذيرتر شده است. ايشان افزودند: البته آن 
كشورها نيز از اين رابطه بهره اي نخواهند برد، چراكه دشمن 
صهيوني با تصرف در مال يا خاك شان، فساد و ناامني را در 
آنها گسترش خواهد داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد 
كردند: علماي مسلمان و مسيحي بايد عادي سازي را حرام 
شرعي اعالم كنند و روشنفكران و آزادگان نتايج اين خيانت 
را كه خنجري از پشت به فلسطين است، براي همه تشريح 
نمايند. رهبر انقالب، نقطه مقابل روند نزولي رژيم غاصب را 
افزايش توانايي هاي جبهه مقاومت دانستند و گفتند: افزايش 
قدرت دفاعي و نظامي، خودكفايي در ساخت سالح هاي 
موثر، اعتماد ب��ه نفس مجاهدان، خودآگاه��ي روزافزون 
جوانان، گسترش دايره مقاومت به سراسر كشور فلسطين و 
بيرون از آن، خيزش اخير جوانان در دفاع از مسجداالقصي، 
و انعكاس توأماِن مجاهدت و مظلوميت ملت فلس��طين 
در افكار عمومي بسياري از مناطق جهان، بشارت دهنده 
آينده درخشان است. ايشان منطق مبارزه فلسطيني يعني 
»همه پرسي از همه ساكنان اصلي فلسطين براي تعيين 
نظام سياسي كشور« را منطقي مترقي و جذاب خواندند 
و خاطرنش��ان كردند: براس��اس اين منطق كه به وسيله 
جمهوري اسالمي در اسناد سازمان ملل نيز به ثبت رسيده، 
مبارزان فلسطيني مي توانند يك همه پرسي با شركت همه 
ساكنان اصلي فلسطين از هر قوم و دين از جمله آوارگان 
فلس��طيني مطرح كنند كه نتيجه اين همه پرسي نظام 

سياسي كشور را معين مي كند. 
آن نظام سياسي آوارگان را به داخل برمي گرداند و سرنوشت 
بيگانگان ُسكني گزيده را تعيين مي كند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تاكيد ب��ر دنبال كردن اي��ن مطالبه مترقي، 
غيرقابل خدشه و براساس دموكراسي رايج گفتند: مجاهدان 
فلسطيني، مبارزه مشروع و اخالقي خود با رژيم غاصب را 
بايد به قدري ادامه دهند كه ناچار به قبول اين مطالبه شود.

خبر
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مشك هاي خالي و سراب 
پروپاگاندا

 پروپاگاندا از مراحل ابالغ يك ايده سياس��ي رفته  رفته به 
جايي برسد كه جايگزين واقعيت شود. گام نخست مرحله 
به نظر بي خطِر ابالغ يك باور سياسي  �  اجتماعي است. در 
مرحله بعد اين ابالغ چنان فراگير مي ش��ود كه به »خبر« 
تبديل مي شود. در مرحله بعد، همان خبرهايي كه در اصل 
گزاره هاي پروپاگانديستي بود، دستمايه »تفسير و تحليل« 
امور و واقعيت مي شود. با فراگيري تحليل پروپاگانديستي 
واقعيت ديگر آن گونه كه هست بيان نمي شود. اين مرحله اي 
است كه »حقيقت« نابود مي شود. »حقيقت« به معناي 
»بازنمايي عيني واقعيت« است. اگر خبر، تحليل و تفسير 
كاري كند كه واقعيت ديگر بازنمايي درستي نداشته باشد، 
واقعيت هنوز سر جايش هس��ت، اما حقيقت ديگر نابود 
شده اس��ت. واقعيت تنها به صورت تكه وپاره و فقط براي 
اينكه تأييدكننده دروغ پروپاگاندا باشد، بازنمايي مي شود. 
اما همچنان واقعيت در جايي در دنياي بيرون وجود دارد. 
اما واپسين مرحله خطرناك  ترين مرحله است و اين زماني 
است كه پروپاگاندا كامال جايگزين واقعيت مي شود. اين 
مرحله كم  تر پيش مي آيد، زيرا به سازوكاري توتاليتر نياز 
دارد و براي ايجاد آن به عواملي فراتر از پروپاگاندا - همانا به 
ارعاب فراگير - نياز است. و اين چنين پروپاگاندا جايگزين 
واقعيت مي شود. بگذاريد در مثالي خيالي كل اين فرآيند را 
نشان دهم؛ فرض كنيم مساله توليد صنعتي است. گام اول 
پروپاگاندا در آن مرحله محقر و حتي مشروع خود، اين است 
كه بگويد تنها فالن نظام سياسي يا فالن حزب با ايجاد فالن 
ساختار در جامعه مي تواند بيشترين توليد صنعتي را داشته 
باشد. تا اينجا هيچ چيز هولناك يا زيانباري وجود ندارد. در 
مرحله بعد »خبرسازي« شروع مي شود. اطالعات به نوعي 
ارايه مي ش��ود كه در واقع همان پروپاگانداست: فالن قدر 
توليد صنعتي به موفق ترين شكل با همان شيوه اي كه در 
پروپاگاندا اعالم مي شد، محقق شده است. پس »ايده« به 
»خبر« يا »داده« تبديل مي شود. مي رسيم به مرحله بعد كه 
همين »داده ها« - و فقط همين داده ها - مبناي تحليل توليد 
صنعتي قرار مي گيرد. توليد صنعتي صرفا بر مبناي همين 
داده ها تحليل مي ش��ود و همه داده هاي ديگر كنار نهاده 
مي شود. از اين طريق داده هاي تصنعي يا گزينش  شده به 
بار مي نشيند و ساختار تحليلي كاملي را پديد مي آورد. حاال 
مي توان توليد را بر مبناي همان خط سير پروپاگانديستي 
كه ايده را به خبر تبديل كرده بود، تحليل كرد و از اين رهگذر 
شناخت جديدي حاصل مي شود. از اين پس واقعيت تنها بر 
مبناي »همين شناخت« - كه استخوان بندي و جوهره اش 
پروپاگانداست - روايت مي شود و به اين ترتيب تصويري 
مجعول از واقعيت ترسيم مي شود و اين يعني »بازنمايي 
واقعيت دروغين«. اين همان مرحله نابودي حقيقت است. 
در نتيجه به چنين گزاره هايي مي رسيم: فقط از اين طريق 
چنين توليدي امكان پذير بود. از اين طريق معجزه اي در 
توليد رخ داده است و فالن و بهمان. حاال فقط مانده است كه 
اين گزاره ها كل ذهن و روح، و سطح و عمق جامعه را بگيرد. 
اين همان زماني است كه واقعيت پروپاگانديستي جديدي 
جاي واقعيت بيروني را مي گيرد و تمام. دست جامعه براي 
هميشه از واقعيت راستين كوتاه شده است. اين تيره  ترين، 
عميق ترين و درمان  ناشدني  ترين تباهي است. ِخرد اگر يك 
كاركرد داشته باشد، همين است كه جلوي اين توسعه طلبي 
شوم و بدفرجام پروپاگاندا را بگيرد. اگر چنين نشود، واقعيتي 
پديد مي آيد كه سراب است و در مهلك ترين لحظه مشك ها 
از آب تهي خواهد ماند. نه از سراب مي توان پياله اي پر كرد و 

نه از چاه هاي توهم پروپاگاندا.

مسكن دولتي  در منطقه آزاد!
 تامين س��رپناه ش��هروندان خود داش��ته باشد. اما 
برخالف آنچه كه انتظار مي رود در مناطق آزاد از جمله 
جزيره كيش كارايي اقتصاد بيشتر از سرزمين مادر 
باشد، متاسفانه شاهد تالش براي جذب رانت هاي 

دولتي در اين مناطق نيز هستيم. 
3- طرح مس��كن ملي از حدود يك س��ال پيش با 
هدف خانه دار كردن اقشار متوسط و ضعيف جامعه 
در دستور كار دولت قرار گرفته است و از همين رو، 
دولت تالش دارد با اختصاص زمين رايگان و تامين 
ارزان قيمت مصالح س��اختماني، ب��راي گروه هاي 
هدف مسكن ارزان بسازد. طرحي كه همانند ساير 
طرح هاي دولتي دچار مش��كالت عديده اي بوده و 
هس��ت. يكي از مشكالت اساسي طرح مسكن ملي 
ناتواني مالي متقاضيان تاييد شده در پرداخت آورده 
اوليه به مبلغ ۴۰ ميليون تومان اس��ت. متقاضياني 
كه هم اينك مستاجر هستند و اندك پس اندازشان 
بابت رهن مس��كن به صاحبخانه سپرده شده است 
و در حال حاضر در تنگناي ش��ديد مالي قرار دارند. 
مشكل دوم اما براي متقاضياني رخ مي دهد كه توان 
پرداخت اوليه و ثبت نام را دارند اما در ادامه فرايند يا 
قادر به پرداخت هاي بعدي نيستند يا اينكه شرايط 
اقتصادي شان اجازه صبر و انتظار يكي- دو ساله براي 
تحويل واحد مسكوني دولتي را نمي دهد و از سوي 
ديگر، دالالني در بازار سياه مسكن ملي فعال شده اند 
كه امتياز اوليه ۴۰ ميليوني را به قيمت 2۰۰ تا 3۰۰ 
ميليون تومان مي خرند. در چنين ش��رايطي، جبر 
زندگي و زمانه بر اين دس��ته از متقاضيان غلبه پيدا 
مي كند و آنها مقهور وسوسه دالالن مي شوند و رانت 

دولتي را از كف مي دهند. 
۴- بر اساس آموزه هاي علم اقتصاد، هر گونه مداخله 
دولت در بازار كاالهاي خصوصي، مكانيسم اين بازارها 
را از تعادل خارج مي كند. وقتي دولت امتيازي را به 
گروهي خاص اعطا مي كند، در واقع قيمتي پايين تر 
از قيمت تعادلي بازار را تعيين كرده است. قيمتي كه 
منجر به فعال شدن دالالن و شكل گيري بازار سياه 
مي شود. از اين رو، بي گمان، اغلب شيوه هاي حمايتي 
دولت هاي ايران در بازار مسكن، اشتباه بوده و هستند. 
گواه اين مدعا، اينكه اغلب اين طرح ها به نتيجه دلخواه 
نرسيده اند و متقاضي واقعي از حمايت و امتيازي كه 

دولت براي او اختصاص داده، بي نصيب مانده است.
5- معضل سرپناه دست كم طي دهه هاي گذشته 
بيشتر از شرايط حاكم بر اقتصاد كالن مانند نرخ هاي 
باالي تورم، نرخ هاي باالي رشد نقدينگي و افزايش 
حجم پ��ول و البته نرخ هاي پايين رش��د اقتصادي 
اثر پذيرفته اس��ت. از اين رو، راه ح��ل اين معضل را 
هم بايد در عوامل يادش��ده جست وجو كرد و هيچ 
راه ميانبري نيز وجود ن��دارد. البته همزمان، تالش 
براي الگو برداري از تجربه كش��ورهاي پيشرفته در 
ساماندهي مسكن اقشار آس��يب پذير نيز مناسب 
خواهد بود. تجربياتي مانند مسكن اجتماعي در برخي 
كشورهاي اروپايي كه دولت پس از توليد انبوه مسكن، 
واحدهاي مس��كوني را به مدت معين چند ساله به 
افراد واجد ش��رايط اجاره مي دهد و افراد خانوار طي 
مدت اجاره نشيني در امالك دولتي، فرصتي براي 
توانمندسازي خود و فعاليت مستمر در بازار كار پيدا 
مي كنند و مي توانند از طريق پس انداز )در شرايطي 
كه تورم اقتصاد بسيار پايين است(، خانه ايده آل خود 
را اجاره يا حتي خريداري كند و آپارتمان دولتي در 

اختيار متقاضي ديگري قرار گيرد.

واقعي بيني و مذاكره
جدا از اين در آس��تانه انتخاب��ات ۱۴۰۰، احتمال 
اس��تفاده از مذاكرات در مس��ير جبهه بندي هاي 
سياس��ي و اث��ر انتخاب��ات در داخل كش��ور جزو 
نگراني هاي كساني است كه به پرونده هسته اي به 
عنوان يك پرونده ملي و ن��ه جناحي مي نگرند. بر 
اين اساس بايد توجه داش��ت كه اخبار خوش وين 
از منظر واقع بيني قابل تامل و ايجاد كننده انبساط 
بيشتر در مسير پيشرفت ديپلماسي است. از سوي 
ديگر خوش بيني مفرط و اتكاي بيش��تر به اين نوع 
خبرها مي تواند مخاطرات خ��اص خود را به دنبال 
داشته باش��د.بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه آيا 
در آينده مذاكرات به معناي همه تحريم هاي مورد 
نظر رهبري مي ش��ود؟ و ايران را به سمت دوره تازه 
از مذاك��رات س��وق خواهد داد؟اگر اينگونه ش��ود 
بنابراين بايد قبول كنيم كه در نهايت پس از شكست 
مذاكرات حداكثري در دوران ترامپ در دوران فشار 
حداقلي بايدن دو كشور توانسته اند، بر سر مواردي 
خاص تفاهم كنند.لذا تا مذاكرات با جزييات منتشر 
نشود و توسط رييس جمهوري امريكا و مقام معظم 
رهبري تاييد نشود، نمي توان تصوير شفافي از عينيت 
يافتن مذاكرات به دست آورد. در واقع مذاكرات فعال 
در وضعيت برزخ گونه قرار دارد و تا زماني كه تاييد 
سران دو كشور را نداشته باشد، نمي توان از قطعيت 

يافتن آن سخن گفت.

حركت بيتكوين
به سمت يك ميليون دالر

سردبير كوين دس��ك بيتكوين را يك دارايي فوق العاده 
جذاب ب��راي نگهداري دانس��ت. در حالي ك��ه برخي از 
كارشناسان بازارهاي مالي معتقدند ارزش بيتكوين همين 
حاال هم بسيار بيشتر از چيزي است كه بايد باشد، سردبير 
كوين دسك معتقد است كه احتمال رسيدن قيمت هر 
واحد بيتكوين به هزار دالر طي پنج سال آينده دور از ذهن 
نيست. وي در مصاحبه با ياهو فاينانس با اشاره به محدود 
بودن تعداد بيتكوين هاي قابل استخراج گفت: بيتكوين 
يك كاالي محدود است و با توجه به تقاضاي باالي آن تابع 
اصل كميابي است.  سردبير كوين دسك، بيتكوين را يك 
دارايي فوق العاده جذاب براي نگهداري دانست كه يك روز 
به ارزش يك ميليون دالر مي رسد و افزود: هلوينگ بعدي 
در س��ال 2۰2۴ اتفاق مي افت��د و در آن زمان يك جهش 
قيمتي بسيار بزرگ در بيتكوين خواهيم داشت. )هلوينگ 
به يكي از ش��روط برنامه نويسي شده بيتكوين اشاره دارد 
كه طي آن هر چهار سال يك بار پاداش استخراج بيتكوين 
نصف مقدار قبل مي ش��ود و اين ميزان فع��ال ۶.25 واحد 
بيتكوين است.(  ارزش بازار بيتكوين به عنوان بزرگ ترين 
ارز ديجيتالي جه��ان در حال حاضر چيزي در حدود يك 
تريليون دالر است كه نسبت به سال قبل تقريبا دو برابر شده 
است. ارزش بازار بيتكوين بيشتر از ارزش بازار شركت هاي 
مشهوري همچون فيس بوك، تسال و علي بابا است. بسياري 
از همين ش��ركت هاي بزرگ وارد بازار بيتكوين شده اند و 
همين شركت تسال حدود 2.5 ميليارد دالر بيتكوين در 
اختيار دارد. بانك هاي بزرگ نيز همچون جي پي مورگان 
و گلدمن ساكس با الهام گرفتن از رمزارزها به دنبال توسعه 
رمزارزهاي مخصوص به خود هستند.  با اين حال برخي از 
منتقدان رمزارزها هنوز معتقدند كه ارزهاي ديجيتالي يك 
حباب بزرگ هستند. مايك نووگراتس، سرمايه گذار مشهور 
پيشتر ارزهاي ديجيتالي را يك بازي پانزي دانسته بود كه 
پايان خوشي در انتظار آنها و سرمايه گذارانشان نخواهد بود.  
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 
نسبت به روز قبل ۷.5 درصد بيشتر شده است. همه ارزهاي 
مهم ديجيتالي صعودي شدند. به نقل از سي ان بي سي، با 
افزايش احساس نياز به آمارها و تحليل هاي دقيق از عملكرد 
بازار ارزهاي ديجيتالي قرار اس��ت دو شاخص اس اند پي 
بيتكوين و اس اند پ��ي اتريوم عملكرد ارزهاي ديجيتالي 
اتريوم و بيتكوين و همچنين ارزهاي ديجيتالي متكي به 

آنها را اندازه گيري كند.

رهبر انقالب اسالمي در سخنراني تلويزيوني به مناسبت روز قدس تاكيد كردند

مبارزه مشروع  با رژيم غاصب را  ادامه دهيد كه ناچار به رفراندوم شوند

فرشاد مومني: مجلس فعلي  و  بانك مركزي  به دنبال   ترويج شوك درماني
مومني با بيان اين س��وال كه با قدرت��ي كه مافياهاي 
مفت خواره در ايران پيدا كرده اند واقعا بايد با چه زباني 
صحبت كنيم كه نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور 
متوجه اين مساله ش��ود؟، اذعان داش��ت: ما در ورطه 
بازي سياس��ت هاي تورم زا قرار گرفته و از يك سو هر 
موج از سياست هاي تورم زا حركت مارپيچي در مورد 
متغيرهاي ديگر را فعال مي كند از سوي ديگر به دليل 
اينكه طي سه دهه گذشته به تدريج و به صورت فزاينده 
بين امواج تورمي و بيكاري در ايران هم در هم تنيدگي 
كامل پيدا شده اكنون به واسطه سياست هاي نابخردانه 
تورم زا در معرض دور باطل فالكت، فقر و عقب ماندگي 
قرار گرفته ايم. تا زماني كه از نظر انديشه اي بر اين مساله 
غلبه پيدا نكنيم راه نجات وجود نخواهد داشت. در اين 
جلسه مي خواهيم اين پديده را از دريچه مناقصه هاي 
عمومي و طرح هاي عمراني ردگيري كنيم. با توجه به 
اينكه اندازه مناقصه ها در اقتص��اد ايران تقريبا حدود 
۱5 درصد توليد ناخالص داخلي است آقاي كريمي با 
دو دوتا چهارتا نش��ان داد بازي سوداگرانه و قماربازانه 
سياست هاي تورم زا كه از طريق افزايش نرخ ارز، بهره، 
قيمت هاي كليدي به صورت ناگهاني شروع مي شود. 
سپس اين دولت را دچار كسري مالي مي كند و شيوه هاي 
پوشش دادن كسري مالي دولت هم دوباره اين ماجرا 
را دامن مي زند و اينها مجبور مي ش��وند دستمزدها را 
باال ببرند و دوباره آن خودش حركت مارپيچي شدت 
بخشيده را باز توليد مي كند. به تعبير درستي كه بعضي 
از اقتصاددانان سياس��ي توسعه مطرح كردند ما دچار 
عارضه پيشروي در باتالق مي شويم مي خواهيم اين را 
از دريچه اصالح نظام تصميم گيري و تخصيص منابع به 
مثابه يك نياز بزرگ از دريچه بحث مناقصه ها و طرح هاي 
عمراني به طور خاص نگاه كنيم. زماني كه بازي، بازي 
سوداگرانه و قماربازانه باشد حكومتگرها بيشتر به سمت 
رويه هاي كوته نگرانه و ظاهرسازانه و نمايشي مي روند. 
در دول��ت اول مرحوم هاشمي رفس��نجاني زماني كه 
شوك نرخ ارز ايجاد شد انعكاس اين قضيه را از آن زمان 
به بعد مي توانيد در تمام دولت ها مشاهده كنيد. رييس 
وقت س��ازمان برنامه و بودجه چند سال بعد از اينكه از 
مسووليت خودش كنار رفت در كتاب اقتصاد ايران كه 
در سال ۱3۷۶ موسسه نياوران منتشر كرد آقاي مسعود 
زنجاني به اين اثر نمايشي در چارچوب مناسبات رانتي 
اشاره مي كند. او مي گويد تعداد طرح هاي عمراني كه در 
سال هاي ۷5 تا نيمه ۷۶ به مجموع طرح هاي عمراني 
ادامه دار كشور اضافه شد بيشتر از كل تعداد طرح هاي 
مش��ابه در طول پنج ساله اول برنامه توسعه اول كشور 
بوده است. يك اشتهاي غيرعادي ظاهرسازي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس بهاي آن را محاسبه كرد و نشان داد 
تقريبا معادل ۱5۰ ميليارد دالر منابع كشور تلف شد به 
خاطر اينكه طرح هايي كه استارت مي زدند بررسي هاي 
اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي را انجام نمي دادند، 
به ظرفيت هاي اجرايي خودشان هم توجه نمي كردند 
قطعا اين براي كساني نان شد ولي مملكت را در باتالق 

فرو برد. چند س��ال پيش مركز پژوهش هاي مجلس 
كتابي تحت عنوان بودجه ريزي در ايران منتشر كرد. 
طي دوره ۱3۶۸ ت��ا ۱3۸۰ دولت و مجلس به ازاي هر 
يك ريال سرمايه گذاري خاتمه يافته در چارچوب اثر 
نمايشي و ظاهرسازانه ۶ ريال تعهد جديد ايجاد كردند. 
ابعاد را نگاه كنيد؛ نتيجه اين مي شود كه در ابعاد نمايشي 
وحشتناك آرام آرام خالف گويي و فريبكاري هم ظاهر 
مي شود. اگر دقت كرده باشيد هر سال به صورت كامال 
نمايشي زماني كه دولت از ۱3۷۰ تا امروز اليحه بودجه 
ارايه مي دهند رقم هاي خيلي گزاف را به عنوان منابعي كه 
براي طرح هاي عمراني در نظر گرفته اند مطرح مي كنند، 
چقدر مانور تبليغاتي مي دهند و هياهو مي كنند ولي 
در اواخر سال ۱3۹5 مركز پژوهش هاي مجلس نشان 
مي دهد رويه پرفس��اد و ناكارآمدي آور به قدري اتالف 
منابع و فساد ايجاد مي كند كه بنيه مالي حكومت را رو 
به اضمحالل مي برد. در سال ۱3۹5 مركز پژوهش هاي 
مجلس گزارش منتشر كرد و در آن مي گويد وقتي كه 
سند اليحه بودجه ۹۶ را مشاهده مي كنيم به وضوح ديده 
مي شود رش��د ادعايي در طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي نسبت به خوش بينانه ترين پيش بيني عملكرد 
قانون بودجه سال ۹5، ۱۶۶ درصد رشد نشان مي دهد.

مومني افزود: در همان گ��زارش مركز پژوهش هاي 
مجلس اينها به قدري ژست گرفتند و ادا درآوردند و در 
فاصله ۱3۷۶ تا ۱3۹5 تبليغات هم كردند اما آنچه عمال 
اتفاق افتاد اينكه نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به كل 
اعتبارات هزينه اي كه در سال ۱3۷۶ حدود ۴5 درصد 
بوده در سال ۱3۹5 به حدود ۱2 درصد رسيده است 
كه به معناي يك سقوط در توانايي هاي حكومت در 
زمينه بر عهده گيري مسووليت هاي كليدي توسعه اي 
در زمينه كارهاي عمراني اس��ت. در اين زمينه ريشه 
اصل��ي كار اينكه اينها از طريق سياس��ت هاي تورم زا 
بازي را شروع كردند ولي بدهي دولت به سيستم بانكي 
در اين فاصله كه فكر مي كردند با شوك در قيمت هاي 
كليدي درآمد خودشان را زياد مي كنند بدهي دولت 
به سيستم بانكي نسبت به سال پاياني جنگ تحميلي 
تا امروز نزديك هزار برابر شده است. پيشروي در باتالق 
در اين ابعاد اتفاق افتاده و به ش��رحي كه اشاره كردم 

حكومت ناتوان تر شده.
مومن��ي خطاب به رييس بانك مرك��زي گفت: تقريبا 
دو هفته پي��ش رييس بان��ك مركزي حرف بس��يار 
شگفت انگيزي زد كه نمي دانيم چگونه تفسير كنيم كه 
قابل حمل بر صحت باشد. در كمال شگفتي ايشان گفت 
اجازه كاهش نرخ را نمي دهيم چون مي ترسيم اگر نرخ 
ارز كاهش پيدا كند با خروج سرمايه روبرو شويم. من به 
ايشان مي گويم واقعا از معاونان و مشاوران خود بخواه تا به 
تو بگويند فقط در همين دوره ۹۷ تا ۹۹ كه پي درپي شوك 
به نرخ ارز ايجاد كرديد فرار سرمايه فقط در قالب خريد 
ملك در تركيه و كشورهاي عربي حاشيه جنوب خليج 
فارس، گرجستان و بقيه جاها را گزارش دهند تا بداني 
دقيقا چيزي مي گويي كه عكس آن صحت دارد. از اينكه 

شوك نرخ ارز وارد مي كنيد هراس ايجاد مي كنيد و اين 
هراس انگيزه خروج سرمايه را بيشتر مي كند من مي گويم 
تازه خروج سرمايه كه آن گونه ظاهر مي شود كمترين 
قسمت هزينه هايي را پوش��ش مي دهد كه اين كشور 
متحمل شده است. در سال ۹۹ پژوهشكده سياستگذاري 
دانشگاه شريف گزارش منتشر كرد كه به نظرم جا دارد 
به مسووالن كشور به خصوص به رييس بانك مركزي 
آموزش دهند كه ديگر از اين حرف هاي سست و بي پايه 
و نس��نجيده نزد. صرف نظر از اينكه چه فردي روي آن 
صندلي نشس��ته نهاد بانك مركزي بايد كانون اعتماد 
بازيگران اقتصادي باش��د. اگر حرف هاي سست بنياد 
زده شود اعتماد نهادي مخدوش مي شود. پژوهشكده 
سياستگذاري دانشگاه شريف گزارشي به نام »سالنامه 
مهاجرتي ايران« منتش��ر كرده كه بسيار تكان دهنده 
است. در آنجا مي گويد تا پيش از نقطه عطف فاجعه ساز 
۱3۹۷ در فاصله ۹۶ تا پايان ۹۹ به خاطر طرز تصورهاي 
مش��كوك نرخ ارز در ايران تقريبا ۶.5 برابر افزايش پيدا 
كرد و از اين طريق همه ناهنجاري ها و نابساماني هايي 
كه در كشور وجود دارد را شدت بخشيد. از موضع اينكه 
جهش هاي نرخ ارز روي سرمايه هاي انساني كشور كه 
هزاران پله از س��رمايه هاي مادي خارج شده حياتي تر 
هستند در اين گزارش مي گويد تا پيش از نقطه عطف 
فاجعه ساز ۱3۹۷ از كل دانشجويان ايراني حداكثر 3۰ 
درصد تمايل به مهاجرت از كش��ور داشتند اما در سال 
۱3۹۹ ضريب اين تمايل از م��رز ۶3 درصد عبور كرده 
است. اميد بر اينكه فريب خوردن توسط مافياي رسانه اي 
باشد ولي مي خواهم بگويم چقدر با واقعيت تفاوت دارد. 
طي 3۰ ساله گذشته ما اين را بررسي كرديم و طي يك 
دوره آموزشي در موسسه ارايه خواهيم كرد. طي 3۰ سال 
در هر دوره اي كه شدت سياست بي ثبات ساز افزايش نرخ 
ارز بيشتر بوده شدت فرار از سرمايه گذاري هاي توليدي 
توسط بخش خصوصي بيشتر شده به اين معنا كه ترجيح 

داده اند به خارج منتقل كنند. براي اينكه ابعاد مساله درك 
ش��ود كه ما با خودمان چه كاري انجام مي دهيم و واقعا 
تنگناي ما ارز و ريال نيست بلكه به خرد قاعده گذاري نياز 

داريم و بايد كيفيت سياستگذاري ها را باال ببريم.
وي خاطرنش��ان ك��رد: مجل��س فعل��ي در نح��وه 
دس��تكاري هايي كه در س��ند اليحه بودجه س��ال 
۱۴۰۰ صورت گرف��ت و هم اظه��ارات رييس بانك 
مركزي نش��ان مي دهد اينها مي خواهن��د دوباره به 
بازي ترويج شوك درماني بروند چه از نرخ ارز و چه از 
بقيه چيزهايي كه آرام آرام صحبت مي شود در مورد 
حامل ه��اي انرژي و چيزهاي ديگر اي��ن كار را انجام 
دهند. اساس ناكارآمدسازي و فسادزايي و نابرابرسازي 
آنجا است. مگر رهبري در ابالغيه هاي اول و دوم درباره 
خصوصي س��ازي به مجمع تشخيص حكم نكرد كه 
گ��زارش ارزيابي عملكرد خصوصي س��ازي در ايران 
ارايه دهيد؟ چرا هيچكدام از دستگاه هاي نظارتي آن 
گزارش را مطالبه نمي كنن��د؟ چرا در حالي كه هنوز 
تكليف درباره آن گزارش روشن نشده كارايي مشكوك 
مي ش��ود؟ ولنگاري ها در طرح هاي عمراني يك جور 
كشور را به فساد مي كشد بعد مي گويند حجم تعهدات 
زياد ش��ده، نمي توانيم پس بخش خصوصي بياوريم 
يك جور ديگر باب فساد را باز مي كنند. سال هاي اخير 
نگاه مي كنيد سراپا تناقض و فساد شده است. از يكسو 
خودشان پنج سال ايران را به لرزه درآوردند كه بانك ها 
نبايد بنگاه داري كنند و بنگاه ها را بفروشند بعد همان 
كساني كه اين حرف ها را مي زدند خودشان تصويب 
مي كنند ب��ه عنوان رد ديون بنگاه ه��اي اقتصادي را 
به بانك ها بدهند. عين كاري كه در خصوصي سازي 
مي ش��ود و س��رپا تناقض و فاقد منطق توس��عه اي و 
داراي شبهه جدي فساد است عين اين قضيه در مورد 
طرح ه��اي عمراني و مش��اركت عمومي- خصوصي 

مطرح است.
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ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19911579
تاریخ انتشار نوبت اول.. 1400.02.04تاریخ انتشار نوبت دوم. 1400.02.18

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شماره 139960310013020086مورخ 1399.11.09هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه غضنفری نیا ....فرزند..ناصر ....نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مس�احت .....226.80 متر مربع به شماره پالک ...225....فرعی 
از .... 6اصلی واقع در قریه ایرکابخش...دو خریداری ش�ده از آقای /خانم..شکراله پورحسین 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رس�می و ماده 13 آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19911574
تاریخ انتشار نوبت اول.. 1400.02.04 تاریخ انتشار نوبت دوم. 1400.02.18

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

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

ادامه از صفحه اول



تعادل - گروه صنعت|
»تعطيالت نوروزي« و »كرونا« ترمز ش��امخ را كشيد. 
چراكه ش��امخ كل اقتصاد در فروردين ماه سال جاري 
۳۹.۶۵ اع��الم ش��د. همچنين بر اس��اس داده هاي به 
دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، شاخص مديران 
خريد صنعت در فروردين ماه ۳7.28 نسبت به اسفند 
)۵7.2۹( با كاهش بسيار زيادي همراه بوده است. نتايج 
داده هاي منتش��ر شده نش��ان از كاهش سطح تمامي 
فعاليت ها در اين بازه زماني دارد. به طوري كه در فروردين 
همه مولفه هاي اصلي شاخص كل كمتر از ماه قبل آن 
ارزيابي شده اند و بيشترين كاهش اين شاخص به دليل 
كاهش شديد ميزان توليد در بخش صنعت عنوان شده 
است. تقريبًا در همه رشته فعاليت ها، فعاالن اقتصادي 
افزايش ش��ديد قيمت مواد اوليه را بزرگ ترين چالش 
خود عن��وان كردند. اين در حالي اس��ت كه تعطيالت 
فروردين م��اه كاهش تقاض��ا را در اكث��ر فعاليت هاي 
اقتصادي داخل به دنبال داش��ته و با افزايش قيمت ها 
دوچندان نيز خواهد شد. از طرفي با افزايش سطح تورم 
و متناسب نبودن دستمزدها با مخارج افراد بسياري از 

شركت ها با كمبود نيروي انساني مواجه شده اند.

    وضعيت بد كسب وكارها در فروردين
مرك��ز پژوهش هاي ات��اق ايران، ش��امخ كل اقتصاد در 
فروردين امس��ال را ۳۹.۶۵ واحد اعالم كرد. تعطيالت 
ن��وروزي، آغاز ماه رمضان و موج چه��ارم كرونا از عوامل 
اصلي اين سقوط بوده اند. طبق نظرسنجي انجام شده از 
بنگاه هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران خريد براي 
كل اقتصاد ايران در فروردين ماه، ۳۹.۶۵ به دست آمده 
است كه نسبت به اسفندماه )۵4.7۳( كاهش قابل توجهي 
داشته و از فروردين سال گذشته كمترين نرخ را به ثبت 
رس��انده اس��ت.گزارش جديد مركز پژوهش هاي اتاق 
ايران از شاخص شامخ مربوط به فروردين 1400، نشان 
مي دهد: همانطور كه بر اس��اس ش��اخص انتظارات در 
اس��فند )44.۵7( پيش بيني مي شد به دليل تعطيالت 
نوروز و همچنين تعطيلي هاي ناش��ي از گسترش موج 
چهارم كوويد 1۹ در كشور شاهد كاهش سطح فعاليت ها 
بوديم به طوري كه در فروردي��ن همه مولفه هاي اصلي 
ش��اخص كل كمتر از ماه قبل ارزيابي شده اند.شاخص 
ميزان فعاليت هاي كسب وكار در فروردين ماه )۳۶.1۵( 
نسبت به اسفندماه )۵8.۳۹( كاهش زيادي داشته است 
كه ناشي از تعطيالت فروردين ماه بوده است. بيشترين 
كاهش اين شاخص به دليل كاهش شديد ميزان توليد 
در بخش صنعت است.شاخص ميزان سفارشات جديد 
مش��تريان )۳1.۵۳( كاهش زيادي نسبت به اسفندماه 
)۵۵.۵2(، كاهش زيادي داشته كه اين كاهش تقاضاي 
مش��تريان نيز به دليل تعطيالت فروردين ماه منطقي 
به نظر مي رسد. شاخص ميزان اس��تخدام 4۹.۶2 تنها 
شاخصي است كه در ميان ساير مولفه هاي اصلي نسبت 
به ماه قبل 4۹.17 تفاوت چنداني نداش��ته كه در ميان 
ساير شاخص ها كمترين كاهش را داشته است در بخش 
ساختمان كاهش بيشتري داش��ته و در بخش صنعت 
افزايش نيز داشته است.شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا 

لوازم خريداري شده )81.8۶( نسبت به ماه قبل )78.۵۶( 
با شيب بيشتري افزايش داشته است و طي ۵ ماه گذشته 
به بيش��ترين مقدار خود رسيده  است. افزايش نرخ تورم 
12 ماه��ه فروردين ۳8.۹ نس��بت به اس��فند ۳۶.4 نيز 
بيانگر افزايش در قيمت هاس��ت. شاخص قيمت فروش 
محصوالت و خدمات قيمت محصوالت توليد ش��ده يا 
 خدمات ارايه شده ۶۵.7۳ نيز با شيب بيشتري نسبت به

۶ ماه گذشته افزايش داشته است.شاخص انتظارات در 
ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده )۶2.۹8( 
بيش��ترين مقدار خود را از ابتداي ش��روع طرح به ثبت 
رس��انده اس��ت كه پيش بيني بهبود و رونق فعاليت ها 
در ارديبهشت ماه را نش��ان مي دهد.همانطور كه انتظار 
مي رفت فعاالن اقتصادي به دليل تعطيالت در اكثر رشته 
فعاليت ها، وضعيت رك��ود را در فروردين ماه پيش بيني 
كرده  بودند كه مصادف شدن آن با ماه رمضان و همچنين 
تعطيالت بس��ياري از كس��ب وكارها به دليل گسترش 
مجدد كوويد 1۹ اثر آن تش��ديد نيز شده است، هرچند 
نرخ كاهش ش��اخص كل در مقايس��ه فروردين س��ال 
گذشته )28.۶8( كمتر بوده است. تقريبًا در همه رشته 
فعاليت ها، فعاالن اقتصادي افزايش ش��ديد قيمت مواد 
اولي��ه را بزرگ ترين چالش خود عن��وان كردند. اين در 
حالي اس��ت كه تعطيالت فروردين ماه كاهش تقاضا را 
در اكثر فعاليت هاي اقتصادي داخل به دنبال داش��ته و 
با افزايش قيمت ها دوچندان نيز خواهد ش��د. از طرفي 
با افزايش س��طح تورم و متناس��ب نبودن دستمزدها با 
مخارج افراد بسياري از شركت ها با كمبود نيروي انساني 

مواجه شده اند.

    شاخص صنعت 
بر اس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در فروردين ماه 
۳7.28 نس��بت به اس��فند )۵7.2۹( با كاهش بسيار 
زيادي هم��راه ب��وده اس��ت. در فروردين م��اه همه 
زيرشاخص هاي اصلي ش��امخ صنعت به غيراز ميزان 
استخدام و به كار گيري نيروي انساني كاهش داشتند 
و عدد زير ۵0 را ثبت كرده اند.ش��اخص مقدار توليد 
محصوالت در بخش صنع��ت در فروردين )28.40( 
كاهش شديدي نسبت به اس��فند )۵۶.1۵( داشته و 
كمترين مقدار خود را از فروردين سال گذشته به ثبت 
رسانده كه ركود اكثر فعاليت هاي صنعتي را به علت 
تعطيالت در فروردين و كاهش ش��ديد تقاضا نشان 
مي دهد.ش��اخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
)28.۵2( در فروردين نس��بت به اسفند )۶2.18( با 
ش��دت زيادي كاهش يافته و به دنب��ال تعطيالت و 
كاهش تقاضا و طي يك سال گذشته از فروردين ماه 
س��ال قبل كمترين مقدار خود را ثبت كرده اس��ت.

شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش )4۳.78( به 
دليل تعطيالت عيد و اوج گيري كوويد 1۹ و كم شدن 
نيروي انساني به يكي از كمترين مقادير خود طي 12 
ماه اخير از فروردين سال گذشته رسيده است.شاخص 
موجودي مواد اوليه در فروردين )4۳.01( با ش��دت 
بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته و طي ۵ ماه 
گذش��ته از آبان ماه كمترين مقدار خود را ثبت كرده 
است. افزايش شديد شاخص قيمت مواد اوليه )82.۶4( 
به بيشترين مقدار طي ۶ ماه گذشته از مهرماه رسيده 

و س��ردرگمي براي خريد به دليل بي ثباتي قيمت ها، 
در كاهش شاخص موجودي مواد اوليه تأثيرگذار بوده 
است. ش��اخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انس��اني )۵۳.78( با شدت بيشتري نسبت به اسفند 
)۵0.48( افزايش داشت كه نشان دهنده انتظار فعاالن 
اقتصادي به رونق در كس��ب وكارها طي ماه هاي آتي  
است.شاخص انتظارات توليد در ماه آينده )74.۹4( 
خوش بيني باالي فع��االن اقتصادي را ب��ه بهبود در 
توليد ارديبهشت ماه نشان مي دهد. انتظارات مثبت به 
نتيجه مذاكرات براي رفع تحريم ها و اميد به گشايش 
اقتص��ادي و مالي باعث ش��ده تا ش��دت افزايش اين 
شاخص نسبت به مدت مشابه در سال هاي قبل بيشتر 
باش��د. در فروردين ماه اكثر توليدكنندگان در تأمين 
مواد اوليه خود به ويژه با افزايش ش��ديد قيمت آن با 
مش��كل مواجه شدند. از س��وي ديگر به علت كمبود 
مواد اوليه و نيروي انس��اني، س��رعت انجام و تحويل 
س��فارش را طوالني ت��ر  كرده و همچني��ن داده هاي 
قيمتي نشان دهنده هزينه هاي باالتر مواد اوليه است 
كه ط��ي ماه هاي آتي هزينه هاي باالتر به مش��تريان 
منتقل مي كند. همچنين انتظار براي نتايج مذاكرات و 
خوش بيني به ايجاد توافق و به دنبال آن گشوده شدن 
مشكالت اقتصادي فراواني كه به واسطه وجود تحريم 
براي فعاالن اقتصادي به وجود آمده از يك س��و باعث 
انتظارات مثبت براي ماه هاي آينده شده اما هم زمان 
با توجه به باال بودن نرخ تورم و به دنبال افزايش شديد 
قيمت مواد اوليه فعاالن اقتصادي براي برنامه ريزي طي 

ماه هاي آتي با سردرگمي مواجه شده اند.

خبرگزارش 
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وضعيت محيط كار
در زمستان ۹۹ بهبود يافت

تعادل | اطالعات منتش��ر ش��ده از پايش محيط 
كسب وكار در فصل زمستان 1۳۹۹ نشان مي دهد 
در اين فصل رقم شاخص ملي محيط كسب وكار با 
0,1۳ واحد بهبود به ۵,8 رس��يده است. بر اساس 
نتايج حاصل از پايش ملي محيط كسب وكار ايران 
در زمستان 1۳۹۹، رقم شاخص ملي، 80.۵ )نمره 
بدترين ارزيابي 10 اس��ت( محاس��به ش��ده كه تا 
حدودي از وضعيت اين شاخص نسبت به ارزيابي 
فصل گذشته )پاييز 1۳۹۹ با ميانگين ۹۳.۵( بهتر 
است. همچنين بر اس��اس يافته هاي اين طرح در 
زمستان 1۳۹۹، اس��تان هاي »كردستان، كرمان 
و چهارمحال و بختياري «به ترتيب داراي بدترين 
وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي »سمنان، 
مركزي و آذربايجان شرقي« به ترتيب داراي بهترين 
وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير استان ها 

ارزيابي شده اند.

    جزييات شاخص محيط كسب وكار 
در زمستان 1۳۹۹، فعاالن اقتصادي مشاركت كننده 
در اي��ن پايش، به ترتيب س��ه مولف��ه »غيرقابل 
پيش بيني ب��ودن و تغييرات قيمت م��واد اوليه و 
محصوالت، بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات 
و رويه هاي اجرايي ناظر بر كس��ب وكار و دشواري 
تأمين مالي از بانك ها« را نامناسب ترين مولفه هاي 
محيط كسب وكار كش��ور نسبت به ساير مولفه ها 
ارزيابي نموده اند. بر اساس يافته هاي طرح، ميانگين 
ظرفيت تولي��دي )واقعي( بنگاه ه��اي اقتصادي 
ش��ركت كننده در ط��رح در فصل پايي��ز معادل 
72.42 درصد بوده كه نس��بت به همين ميزان در 
پاييز گذش��ته )80.40 درصد(، با افزايش تقريبي 
2 واحدي مواجه ش��ده اس��ت. فع��االن اقتصادي 
به طور متوسط، ميزان تأثير كرونا بر كسب وكار را 
۳.۶ ارزيابي نمودند. الزم به ذكر است كه شاخص 
كل كشور، شاخص اس��تاني و ساير شاخص ها نيز 
در اين فصل با در نظر گرفتن اين عامل محاسبه و 

گزارش شده اند.
بر اس��اس يافته هاي اين طرح در زمستان 1۳۹۹، 
اس��تان هاي »كردس��تان، كرم��ان و چهارمحال 
و بختياري «ب��ه ترتي��ب داراي بدترين وضعيت 
محيط كسب وكار و استان هاي »سمنان، مركزي و 
آذربايجان شرقي« به ترتيب داراي بهترين وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ساير استان ها ارزيابي 
شده اند. براساس نتايج اين پايش در زمستان 1۳۹۹، 
وضعيت محيط كس��ب وكار در بخش كشاورزي 
)۹2.۵( در مقايسه با بخش هاي خدمات )87.۵( و 
صنعت )۶0.۵( نامناسب تر ارزيابي شده است. در بين 
رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي 
استاندارد ISIC.rev4 رشته فعاليت هاي » ساير 
فعاليت هاي خدمات، فعاليت حرفه اي، علمي و فني 
وفعاليت اداري و خدمات پشتيباني« داراي بدترين 
وضعيت محيط كس��ب وكار و رشته فعاليت هاي 
» مالي و بيمه، اس��تخراج مع��دن و توليد صنعتي 
)ساخت( « بهترين وضعيت محيط كسب وكار را 
در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي در 
كشور داشته اند. وضعيت محيط كسب وكار كشور 
برحسب تعداد كاركنان شاغل در بنگاه هاي بر اساس 
نتايج به دست آمده به صورت بنگاه هاي با ۶ تا 10 نفر 
كاركن )84.۵( داراي بدترين وضعيت و بنگاه هاي 
داراي 200 كارك��ن و بيش��تر از آن )۵4.۵( داراي 
بهترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير 
بنگاه ها ارزيابي شده اند. وضعيت محيط كسب وكار 
كشور برحسب سال تأس��يس بنگاه اقتصادي در 
كارگاه هاي ۶ تا 10 سال، بدترين وضعيت )87.۵( 
و در كارگاه ه��اي كمتر از 2 س��ال، داراي بهترين 

وضعيت )4۹.۵( ارزيابي شده اند.
همچنن بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، 
شاخص ملي محيط كس��ب وكار ايران در زمستان 
1۳۹۹، عدد ۹۶.۵ )عدد 10 بدترين ارزيابي است( 
به دست آمده است كه بهتر از وضعيت اين شاخص 
در ارزيابي فصل گذش��ته )پاييز 1۳۹۹ با ميانگين 
7.۶( است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 
1۵.۶ است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 2۹.۶ 
حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 
81.۵ است كه در فصل گذشته عدد 8۹.۵ ارزيابي 
شده بود. بر اين اساس، همانند فصل گذشته محيط 
جغرافيايي با عدد 20.۵ و محيط مالي با عدد 2۳.8 
به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط ها بر 
اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده اند. الزم 
به ذكر است كه شاخص شين به دليل در نظر گرفتن 
وزن عوامل مختلف در محاس��به، از دقت بيشتري 
نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است. در بين 
رشته فعاليت هاي اقتصادي برحسب طبقه بندي 
استاندارد ISIC.rev4 در فصل پاييز، فعاليت هاي: 
1. تأمي��ن جا و غذا ش��امل هتل ه��ا، اقامتگاه ها و 
رس��توران ها و تاالرهاي پذيرايي )۳1.8(؛ 2. اداري 
و خدمات پشتيباني شامل آژانس هاي توريستي و 
مسافرتي، موسسات حمل مسافر و موسسات كرايه 
لوازم، ابزار و ماشين آالت )0.8(؛ ۳. ساير فعاليت هاي 
خدماتي )7۵.7(، بيشترين آسيب را از شيوع ويروس 
كرونا متحمل ش��ده و در مقابل رشته فعاليت هاي 
مالي و بيمه )2۹.4(؛ 2. اس��تخراج معدن )8.۵(؛ ۳. 
توليد صنعتي )س��اخت( )۵۳.۳( كمترين آسيب 
را از ش��يوع ويروس كرونا نسبت به ساير فعاليت ها 
متحمل شده اند. همچنين در فصل زمستان 1۳۹۹، 
ميزان آسيب وارده بر كسب وكارها از شيوع ويروس 
كرونا در استان هاي اردبيل )۳۳.8( خراسان جنوبي 
)2۳.7(، كردستان )۶.7( و چهارمحال و بختياري 
)8۶.۶(، بيش��ترين مقدار و در استان هاي اصفهان 
)14.۵(، البرز )2۳.۵(، مركزي )28.۵( و آذربايجان 
ش��رقي )۶1.۵(، كمترين مقدار نس��بت به س��اير 

استان ها توسط فعاالن اقتصادي ارزيابي شده اند.

آغاز فعاليت گروه هاي شغلي 
يك و دو از امروز

تس�نيم | ريي��س ات��اق اصن��اف ته��ران پيرامون 
محدوديت هاي ضد كرونايي در تهران، گفت: در شهر 
تهران گروه ش��غلي 1 و 2 مي توانند اين هفته با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي فعاليت نماين��د و گروه هاي 
شغلي ۳ و 4 همچون هفته هاي گذشته تعطيل هستند 
و به هيچ وجه امكان فعاليت ندارند.قاسم نوده فراهاني 
رييس اتاق اصناف تهران در خصوص محدوديت هاي 
ضد كروناي��ي در تهران، اظهار داش��ت: با رايزني هاي 
صورت گرفته با استاندار تهران و ستاد ملي مديريت كرونا، 
خوشبختانه در ستاد ملي فعاليت گروه هاي شغلي يك 
و دو از شنبه 18 ارديبهشت مصوب گرديد. بنابراين در 
شهر تهران گروه شغلي 1 و 2 مي توانند از اول اين هفته با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي فعاليت نمايند و گروه هاي 
شغلي ۳ و 4 همچون هفته هاي گذشته تعطيل هستند و 
به هيچ وجه امكان فعاليت را ندارند. وي با بيان اينكه بازار 
بزرگ تهران و پاساژها از امروز بازگشايي و مجاز به فعاليت 
خواهند ب��ود، افزود: تمديد تعطيلي صنوف گروه هاي 
شغلي ۳ و 4 از شنبه 18 ارديبهشت ماه آغاز و تا جمعه 
28 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.  فراهاني با اشاره به 
وضعيت سخت اقتصادي صنوف اظهار داشت: با جلسات 
متعددي كه با مسووالن مربوطه برگزار نموديم و بيان 
شرايط موجود و توانايي رعايت كامل پروتكل ها توسط 
اصناف، توانستيم ايشان را متقاعد به فعاليت اكثريت 
اصناف نماييم. وي در خص��وص رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در واحدهاي صنفي گفت: دغدغه اصلي تمامي 
اصناف س��المت جامعه مي باشد و در اين مرحله نيز با 
تشديد رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط واحدهاي 
صنفي، هم رونق اقتصادي در صنوف ايجاد مي گردد و 
هم اصناف با تمام توان همچنان در مديريت بيماري كرونا 

همراهي خواهند نمود.

گراني لوازم خانگي
 اجتناب ناپذير است

مهر | س��خنگوي انجمن توليدكنن��دگان لوازم 
خانگي گفت: رشد دستمزد و نرخ مواد اوليه خود به 
خود منجر به افزايش قيمت لوازم خانگي مي شود 
و ش��ركت ها براي تغيير قيمت م��دارك خود را به 
سازمان حمايت ارسال مي كنند. حميدرضا غزنوي، 
در مورد افزايش قيمت لوازم خانگي اظهار داشت: 
با توجه به افزايش ۳۹ درصدي دس��تمزد كارگران 
و افزايش نرخ مواد اولي��ه به خصوص مس، فوالد و 
آلومينيوم، توليدكننده ل��وازم خانگي چاره اي جز 
افزايش قيمت ندارد چراكه قيمت هر كااليي متأثر 
از نرخ مواد اوليه و هزينه هاست. سخنگوي انجمن 
توليدكنندگان لوازم خانگ��ي در مورد افزايش 2۵ 
درصدي نرخ كاالهاي ش��ركت پارس خزر، گفت: 
بسياري از شركت ها افزايش قيمت نداده اند و بعضي 
نيز همچون همين شركت افزايش قيمت داشته اند. 

شامخ فروردين سال جاري 3۹.65 واحد اعالم شد

وزير صمت از مصوبه افزايش قيمت خودرو دفاع كرد

عوامل سقوط فعاليت بنگاه ها 

واكنش معكوس بازار خودرو به مصوبه شورا 
هفته گذش��ته افزايش متوس��ط 8.2 درصد قيمت براي 
محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو و متوسط 8.۹ درصد 
براي محصوالت گروه س��ايپا براي س��ال 1400 توسط 
شوراي رقابت رقم خورد. اين افزايش قيمت براساس تورم 
بخشي يكساله اعالم شده توس��ط بانك مركزي و پس از 
كسر تورم هاي اعمال شده قبلي در س��ه ماهه اول و دوم 
سال 1۳۹۹ و در نهايت پس از اعمال متغيرهاي كيفيت 
و بهره وري محاس��به ش��ده كه براي تمامي خودروهاي 
مشمول دستورالعمل قيمت گذاري شورا، تا پايان شهريور 
1400 اعمال و اجرا مي ش��ود. گويا قيمت هاي جديد به 
خودروسازان ابالغ نشده و اين امر به اين هفته موكول شده 
است. اما ببينيم اين مصوبه چه اثري بر بازار خودرو گذاشته 
است؟ رصد چند روز پيش بازار خودرو نشان مي دهد، اعالم 
خبر تصويب افزايش قيمت ها از سوي شوراي رقابت، هنوز 
تاثيري در قيمت خودروها در بازار ايجاد نكرد ه اس��ت؛ به 
طوري كه قيمت ها نه تنها افزايشي نبوده، بلكه روند كاهشي 
را نيز در پيش گرفته است. همچنين به گفته كارشناسان، 
كاهش سطح انتظارات تورمي، تقاضاي سرمايه گذاري در 
بازار خودرو را به حداقل رسانده و از طرفي، تقاضاي مصرفي 
با وجود تورم مستمر سال هاي اخير، به شدت كاهش پيدا 
كرده كه اين موضوعات چش��م انداز بروز رك��ود را در بازار 

خودرو پررنگ كرده است.

    آخرين وضعيت بازار خودرو
واكنش بازار خورو به مصوبه افزايش قيمت توسط شوراي 
نگهبان چه بود؟ كارشناسان مي گويند: واكنش معكوس 
بازار خودرو را مي توان به تعطيلي سه هفته  اخير بازارهاي 
رس��مي معادالت به جهت محدوديت هاي كرونايي، عدم 
اعالم قيمت هاي جديد رس��مي محصوالت ايران خودرو و 
سايپا، ربط داد. به گفته آنها، خريداران و فروشندگان خودرو، 
معامله خ��ود را به بعد از تعطيالت و ماه ماه مبارك رمضان 
موكول كرده اند.در همين حال، مرتضي شجاعي كارشناس 
خودرو درباره اثر افزايش قيمت كارخانه اي در بازار خودرو 
به »تسنيم« گفت: در مقطع كنوني، اثرپذيري بازار خودرو 
از شاخص هاي كالن اقتصادي به مراتب بيشتر از تغييرات 
قيمت كارخانه اي است. نمود اين مساله در ركود و ريزش 
نس��بي بازار خودرو با وجود افزايش قيمت هاي كارخانه از 
نيمه دوم سال ۹۹ مشهود است. وي افزود: از نيمه دوم سال 
گذش��ته تاكنون، قيمت ها در كارخانه دست كم 2 مرتبه 

افزايش پيدا كرده، اما در بازار آزاد نرخ ها افت كرده اس��ت.
اين كارشناس خودرو گفت: با وجود انتظار ريزش بيشتر در 
بازار خودرو، مقاومت برخي سرمايه گذاران و فعاالن موجب 
ش��ده، كاهش  قيمت ها در بازار متناس��ب با تقويت ارزش 
پول ملي نباش��د كه عوامل ديگري نظير شوك آزادسازي 
واردات خودرو به بازار در كوتاه مدت و استمرار ركود بازار در 
بلندمدت مي تواند اين مقاومت را بشكند. وي با بيان اينكه 
قيمت هاي اعالمي از سوي شوراي رقابت تناسبي با يكديگر 
ندارند، گفت: همين مس��اله سبب ش��ده خريداران حتي 
در سبد محصوالت يك خودروس��از به دنبال خودرويي با 
بيشترين شكاف ميان قيمت كارخانه و بازار بروند و نيز برخي 
پيش خريداران نسبت به قيمت اعالمي كارخانه در مقايسه 
با قيمت كارخانه اي ساير محصوالت ابراز نارضايتي كنند. 
اين مس��اله در بازنگري اخير شوراي رقابت نيز مورد توجه 
قرار نگرفته و اين بي نظمي در رويه قيمت گذاري كماكان 
پابرجاست. ش��جاعي ضمن اشاره به امكان كاهش قيمت 
برخي ديگر از محصوالت خودروسازان به زير نرخ كارخانه 
گفت: كاهش سطح انتظارات تورمي سبب شده، تقاضاي 
س��رمايه گذاري در بازار خودرو به حداقل برسد و از طرفي، 
تقاضاي مصرفي نيز با وجود تورم مستمر سال هاي اخير، 
به شدت كاهش پيدا كرده كه برآيند اين 2 عامل، چشم انداز 

بروز ركود و زيرفروشي را در بازار خودرو پررنگ كرده است.

    حمايت وزير از گراني 
و مقاومت عده اي در برابر ريزش قيمت ها

البته نكت��ه جالب ماجرا واكنش وزير ب��ه گراني خودرو 
توسط ش��وراي رقابت اس��ت. عليرضا رزم حسيني، در 
حاشيه دومين جلسه ستاد تس��هيل در سال 1400 در 
خصوص افزايش قيمت خودرو با اشاره به اينكه شوراي 
رقابت با جايگاه قانوني كه دارد مي تواند به حذف رانت بين 
كارخانه و بازار كمك كند، تلويحا از مصوبه گراني شوراي 
رقابت حمايت كرد. او با اش��اره به اينكه سال گذشته با 
افزاي��ش 400 درصدي ن��رخ ارز و افزايش قيمت اقالم 
مورد نياز توليد خودرو، ش��وراي رقابت حداقل افزايش 
قيمت را براي خودرو ها در نظر گرفت، افزود: اين ش��ورا 
مي تواند به حذف رانت بين كارخانه و بازار كمك كند و با 
اعمال درست قيمت، رانت بين كارخانه و بازار را بشكند. 
رزم حسيني افزود: توليد خودرو با وجود شرايط كرونا و 
تحريم ادامه دارد، اميدوار هستيم قيمت ها واقعي شود و 
وضعيت بازار بهبود پيدا كند. وزير صمت همچنين گفت: 
رقابتي كردن بازار خودرو تا حدودي به واردات و فعاليت 
شركت هاي خصوصي نياز دارد.بنابراين به نظر مي رسد 
كه بازار خودرو به انتظار كاهش بيش��تر قيمت ها و ورود 
احتمالي خودروهاي جديد وارد فاز ركودي شده است. از 
طرفي كاهش شديد قيمت خودروهاي كم كاركرد نسبت 

به نمونه صفر كيلومتر حي��ن معامله، حاكي از مقاومت 
عده اي در برابر ريزش بيش��تر قيمت ها و باال نگه داشتن 

اسمي قيمت خودروهاي صفر كيلومتر است.

    قيمت انواع خودرو 
اما ببينيم قيمت خودروها در بازار چگونه است؟ بررسي 
آخرين معامالت و مقايس��ه آنها با قيمت ه��ا در روزهاي 
نخست ارديبهشت ماه نشان مي دهد، در محصوالت گروه 
صنعتي ايران خ��ودرو، 20۶ تيپ 2 كه ت��ا 218 ميليون 
تومان هم پيش رفته ب��ود اكنون با حدود قيمتي 1۹8 تا 
210 ميليون تومان يا تيپ ۵ آن كه تا 2۵۵ و 2۶0 ميليون 
تومان هم باال رفت اكنون در محدوده 2۵0 ميليون تومان 
ثبت قيمت شده اند. پژو 207 اتوماتيك نيز از محدوده ۳8۵ 
ميليون تومان به ۳7۹ ميليون تومان رسيده است همچنين 
پژو پارس از حدود 218 ميليون تومان پايين آمده و به 210 
ميليون تومان نزديك شده است. پژو GLX 40۵ همچنان 
در همان رنج 187 تا 18۹ ميليون تومان قيمت گذاري شده 
است. سمند LX نيز از 1۹1 ميليون تومان به حدود 182 
ميليون تومان رسيده است. رانا هم از 20۶ ميليون تومان 
ارزان تر شده و مابين 1۹۹ تا 202 ميليون تومان، بسته به 
دلخواه دارنده خودرو )آگهي كننده( قيمت گذاري ش��ده 
اس��ت. دنا حدود دو تا چهار ميليون تومان و دنا پالس هم 
حدود هفت الي هشت ميليون تومان كاهش قيمت داشته 
است. در حال حاضر دنا در محدوده 2۶۶ تا 2۶8 ميليون 
تومان و دنا پالس در محدوده ۳42 ميليون تومان است . 
عالوه براين ها در محصوالت ديگر خودروساز بزرگ كشور 
نيز نوسان هاي كاهشي قيمت نسبت به دو هفته گذشته 
ديده مي شود. به طور مثال سايپا 111 از 127 ميليون تومان 
به 124 ميليون تومان، سايپا 1۳1 از 11۶ ميليون تومان 
به حدود 110 ميليون تومان و سايپا 1۵1 )پرايد وانت( هم 
از محدوده 124 ميليون تومان به زير 120 ميليون تومان 
رسيده است.ساينا نيز از 148 ميليون تومان به 140 تا 14۳ 
ميليون تومان، تيبا 2 از 1۳2 تومان به 12۵ تا 1۳0 ميليون 
تومان و تيبا2 پالس از 1۵۵ به 140 تا 14۵ ميليون تومان 
رسيده اند. كوييك دنده اي و كوييك R نيز طي دو هفته 
اخير نوسان قيمتي چندان نداشته و در همان محدوده هاي 
قبلي، قيمت گذاري شده اند. در حال حاضر كوييك دنده اي 
حدود 14۵ ميليون تومان و كوييك R در محدوده 1۵2 

ميليون تومان قرار دارند.

 از سوي مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي  صورت گرفت

 قدرداني از كارگران شاغل
 در واحد اتفاقات و حوادث

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي به مناسبت 
روز جهاني كار و كارگر، با حضور در محل كار تعدادي از 
اكيپ هاي اتفاقات وح��وادث آب و فاضالب، از زحمات 
 همكاران و كارگران شاغل در اين بخش قدرداني نمود .
 به گزارش روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب استان 
مركزي، صبح روز ش��نبه 11 ارديبهشت ماه، مهندس 
يوس��ف عرفاني نس��ب مديرعامل اين شركت به همراه 
مهندس سرآباداني مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
اراك، ضمن سركش��ي به اكيپ هاي مشغول به فعاليت 
در سطح شهر اراك و همچنين روستاي قلعه ارجناوند، با 
همكاران و كارگران اين اكيپ ها ديدار و گفت وگو كرد و 

با اهداي گل از زحمات و تالش هاي آنان قدرداني نمود.

آغاز به كار ستاد پايش تنش آبي 
درآبفاي استان اصفهان

در پي دستورالعمل مديرعامل شركت مهندسي آب 
وفاضالب كشور مبني بر تش��كيل ستاد تنش آبي در 
استان ها، نخستين جلسه س��تاد تنش آبي در آبفاي 
استان اصفهان برگزار ش��د. در اين جلسه كه با حضور 
مديرعامل، معاونان و برخي مديران مرتبط برگزار شد 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان در 
سخناني با اشاره به كاهش 40 درصدي نزوالت جوي 
در سال آبي اخير گفت: اعضاي اين ستاد موظفند هر 
 هفته با ارايه پيشنهادهاي راهبردي براي مقابله با چالش
 كم آبي در جلسات ستاد شركت كنند. هاشم اميني بر 
اتخاذ راهكاره��اي جديد تامين و توزيع عادالنه آب در 
شهرها و روس��تاهاي استان تاكيد كرد و اظهار داشت: 
آبفاي استان اصفهان بابهره گيري از فناوري هاي نوين 
مانندس��امانه هاي تله متري و تله كنترل و همچنين 
پايش مداوم شبكه توزيع، سعي در توزيع عادالنه آب 
شرب بين مردم دارد. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان اطالع رساني به مردم در خصوص كميت 
و كيفيت آب را مهم ارزيابي كرد و بيان داش��ت: برخي 
از سودجويان در فضاي مجازي اطالعات نادرستي به 
مردم مي دهند كه روابط عمومي به عنوان سخنگوي آبفا 

بايداطالعات دقيق را در اختيار مردم قرار دهد.

رنكينگ استاني كسب وكارها



تعادل|رقيه ندايي|
چندماهي مي شود كه تمامي مسووالن به يك اجماع 
همگاني براي س��امان يافتن بازارسرمايه رسيده اند 
و در اين ميان بس��ياري از مسووالن و فعالين كااليي 
بازارس��رمايه درتالش اند كه قيمت گذاري دستوري 
به طور كامل از اقتصاد و خصوصا بورس كاال حذف شود.

سامان يافتن بازارس��رمايه مي تواند وضعيت تمامي 
بورس ها از جمله بورس كاال راتغيير دهد و فعالين اين 
بازار را نس��بت به معامالت اميدوارتر از گذشته كند. 
تقريبا از مردادماه سال گذشته تاكنون بازارسهام روند 
اصالحي را پيش گرفته و براساس داده هاي موجود تنها 
چهار نقطه رشد را لمس كرده كه باتوجه به دخالت هاي 
مكرر مسووالن غيربورسي، بي اعتمادي سرمايه گذاران 
به بازار و عوامل متعدد ديگري ش��اخص بازارس��هام 
نتوانست ركورد شكني كند و همچنان روند اصالحي 

خودرا تجربه مي كند.
اين روزها و هفته ها ديگر وضعيت بازارس��هام و اخبار 
موجود در آن تغييريافته و شاهد يك اجماع همگاني 
دربين مسووالن براي پايان يافتن سرخ پوشي شاخص 
هس��تيم كه از نظر برخي از فعالين بازارس��رمايه اين 
اجماع مي تواند كارساز باشد و دربلندمدت وضعيت بازار 
را تغيير دهد.  اما در اين ميان قيمت گذاري دستوري نيز 
تاثير بسزايي در بورس كاال و به طور كل اقتصاد داشته 
است.براساس آمارهاي موجود حدود ۸۸ درصد فعالين 
و مسووالن بورسي نسبت به قيمت گذاري دستوري 
اعتراض كرده اند و اين موضوع را عامل رانت مي دانند 
و اين گ��روه معتقدند افرادي مواف��ق قيمت گذاري 
دستوري هستند كه از اين رانت ايجاد شده به جايي 
رسيده اند. قيمت گذاري دستوري به طور كل چرخه 
توليد و معامالت محصوالت را برهم مي زند و مشكالت 
عديده اي ايجاد مي كند اما در اين ميان برخي از گروه ها 
موافق قيمت گذاري دس��توري هستند چراكه رانت 
ايجاد شده براي اين گروه بسيار مطلوب است وفرقي 
ندارد كه چرخه اقتصاد كشور برهم بخورد. »تعادل« 
در گزارش خود درآخرين روزهاي زمستان سال 1399 
با مداركي رانت موجود در حوزه نورد را اثبات كرد اما؛ 
بعد از گذشت بيش از 2 ماه هنوز هم شاهد از بين رفتن 
اين رانت نبوديم و هنوز هم رانت براي نوردكاران وجود 
دارد و برخي از مسووالن تنها شعار مي دهند و توجهي 

به موضوع ندارند.

     رونق سنگ آهن در بورس كاال
در اواخر سال گذشته بود كه س��نگ آهن راهي بازار 
ح��راج باز بورس كاالي ايران ش��د ت��ا از اين پس اين 
محصول نيز ام��كان تعيين نرخ در بازاري ش��فاف و 
رقابتي را داشته باش��د. برخالف انتظار محموله هاي 
سنگ آهن عرضه ش��ده در بازار حراج باز بورس كاال با 
استقبال گسترده خريداران روبرو شد به گونه اي كه 
رقابت متقاضيان براي اين كااله��ا به رقابت قيمتي 
نيز انجاميد. فروش سنگ آهن در اين بازار و به شكل 
رقابتي، در حالي كه فروش خارج از بورس اين محصول 
مشمول قيمت گذاري دستوري است را مي توان گامي 

به سمت برخورداري از اقتصاد باز تلقي كرد.
در هفته هاي ابتدايي امس��ال ني��ز اغلب عرضه هاي 
س��نگ آهن در بورس كاال با استقبال خريداران روبرو 
شد، اين در حالي بود كه قرار گرفتن نرخ ارز در مسير 
نزولي، بس��ياري از بازارها را با ركود روبرو كرده بود  اما 
معامالت حراج باز سنگ آهن با افت نرخ ارز و تعديل 
انتظارات تورمي وارد فاز ركودي نش��د. رشد مستمر 
بهاي جهاني س��نگ آهن و فوالد يك��ي از مهم ترين 
داليل بي اثر شدن اين سيگنال هاي كاهشي در بازار 
سنگ آهن داخل بود. اكنون نيز سنگ آهن به عنوان 
محصول باال دستي حوزه فوالد مي تواند عوامل رشد 
بورس كاال را فراهم س��ازد و رش��د توليد را به زنجيره 

بازگرداند اما اين درصورتي است كه فرد يا افرادي در 
عرضه اين محصول دخالت نكنند و اجازه دهند بورس 
كاال به عنوان يك متولي جلوي رانت و سودهاي اشباع 

شده را بگيرد.

     پيگيري حذف قيمت گذاري دستوري
حتي محم��د حس��ن ابراهيم��ي س��روعليا، عضو 
هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نيز به 
قيمت گذاري دس��توري اعتراض ك��رده و مي گويد: 
طي ماه هاي گذش��ته در پي مخالفت س��هامداران با 
قيمت گذاري دس��توري كاالها، س��ازمان بورس نيز 
مخالفت خود را با اين رويكرد به مجلس و دولت اعالم 
كرد و خوشبختانه حمايت هايي از طرف آنها انجام شد 
كه حذف رويكرد قيمت گذاري از بازار سرمايه را به طور 
جدي پيگيري مي كنيم. سرمايه هاي مردم مي توانست 
به ديگر بازارها به جز بازار س��رمايه ورود كند و به طور 

طبيعي در آن بازارها به اقتصاد كشور لطمه وارد كند.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص مخالفت س��هامداران شركت ها با 
قيمت گذاري دستوري كاالها اظهار داشت: مخالفت 
با قيمت گذاري دستوري نه تنها از سوي سهامداران 
مورد اعتراض قرار مي گيرد بلكه س��ازمان بورس كه 
نقش متولي گري بازار سرمايه را بر عهده دارد به طور 
حتم با اين موضوع مخالفت خواهد كرد. ابراهيمي سرو 
عليا با بيان اينكه ما معتقديم كه قيمت ها بايد به سمت 
شفافيت پيش بروند و منفعت حاصل از توليد و فروش 
ش��ركت ها به سهامداران برس��د و در اختيار آنها قرار 
بگيرد، گفت: اينكه به هر دليلي بعضي از محصوالت به 
سمت قيمت گذاري دستوري مي روند و به جاي آنكه 
منفعت آنها به سرمايه گذار برس��د به افراد سودجو و 
دالل مي رسد نه تنها با منطق اقتصادي مطابقت ندارد 
بلكه به دور از انصاف و عدالت اس��ت. هيچ اقتصادي 
نمي تواند با قيمت گذاري دس��توري مستدام باشد و 
مزيت رقابتي داشته باشد اين مساله را سازمان بورس 
به اركان مختلف از جمله مجلس و دولت منتقل و اعالم 

كرده كه به عنوان حافظ منافع سهامداران كامال مخالف 
با قيمت گذاري دس��توري هستيم.  وي با بيان اينكه 
نمونه هايي از قيمت گذاري دستوري كه هم اكنون در 
بازار سرمايه در حال رخ دادن بوده آسيب جدي را به 
شركت ها و سهامداران رسانده است، گفت: طبيعتا اين 
وضعيت نمي تواند ادامه دار باشد و بايد به سمتي پيش 
رفت كه قيمت ها براساس مكانيزم بازار تعيين شوند.

هر زمان زمينه تعيين قيمت ها توسط بازار فراهم شود، 
شاهد ايجاد تعادل و انصاف در قيمت ها خواهيم بود و در 
مقابل زماني كه به سمت ايجاد محدوديت در قيمت ها 
پيش رويم، عده اي سودجو به اين موضوع دامن مي زنند 

و قيمت ها را بي دليل افزايش مي دهند.

     قيمت گذاري  دستوري 
چرخه اقتصاد را برهم مي زند

همايون دارابي، كارش��ناس و تحليلگر بازارس��رمايه 
در گفت وگو با »تعادل« درخص��وص قيمت گذاري 
دستوري مي گويد: زماني كه قيمت گذاري دستوري 
مطرح مي شود س��از و كارهايي همانند بورس رقابت 
كنار مي رود و به جاي آن چيزي كه مقام و مس��وول 
دولتي مي گويد جايگزين مي ش��ود من به شخصه با 
س��از و كار قيمت گذاري دستوري مخالفم وقتي اين 
موضوع در بازار عملي مي شود. فردي تمايل ندارد كه 
باتوجه به چارچوب هاي اقتصادي روند توليدي پيش 
بگيرد و دوم اينكه محصول خود را وارد بازار رقابتي كند 
به همين علت شاهد وضعيتي مي شويم كه سال هاي 

قبل داشتيم و اكنون نيز تبعات آن باقي مانده است.
اين مدير بورس��ي توضيح مي دهد: براي مثال؛ ما در 
حوزه نورد ما ميليون ها تن ظرفيت داريم اما؛ در حوزه 
ش��مش، معادن و س��نگ آهن عمال ظرفيت خاصي 
نداريم و مجبور مي ش��ويم كه سيستم سهميه بندي 
آهن يا گندله را دركش��ور برق��رار كنيم. چراكه هيچ 
فرد يا گروهي طي اين س��ال ها براي سرمايه گذاري 
به دنبال اين محصوالت نرفته اس��ت و اغلب به دنبال 
يك سود فوري در انتهاي زنجيره بوده اند. دارابي ادامه 

مي دهد: اگر ما قيمت گذاري دستوري را كنار بزنيم و 
بگذاريم بازار با رقابت هاي موجود تصميم گيري كند 
آن زمان مي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه تمامي 
زنجي��ره به صورت تعادلي رش��د كند. ب��راي نمونه؛ 
وقتي در بازار با كمبود س��نگ آهن مواجه مي شويم 
تمايل به افزايش قيمت س��نگ آهن پيدا مي شود و 
درنهايت سرمايه گذاري هاي جديد صورت مي گيرد 
و محصوالت بيشتري توليد مي شود و موجبات ارزاني 
سنگ آهن نيز فراهم مي شود. حال وقتي سنگ آهن 
ارزان شد سرمايه گذاري هاي جديدي صورت مي گيرد 
و دوباره اين زنجيره تكميل و بهتر شده. وي مي گويد: 
حتي مي توان تكنولوژي هاي جديدي را مطرح كرد و 
اگر شما در س��ال جاري با 1/2 تن گندله فوالد توليد 
مي كنيد وقتي متوجه مي شويد كه قيمت اين محصول 
در بازار افزايش يافته و به اين نتيجه مي رسيد كه اين 
قيمت گندله بايد با يك روش جديد با 1/1 محصوالت 
خود را توليد كنم و به همين علت بهينه سازي فرايندها 
با موادجديد رخ مي دهد.  تمامي اين كارها زماني كه 
شما قيمت گذاري دستوري را در بازار اجرايي مي كنيد 
معني ندارد. اين بدان معناس��ت كه ش��ما بايد پشت 
در اتاق يك مقام مس��وول براي يك امضاي طاليي و 
اتمام كاراتان بمانيد و نه ديگر روي زنجير و تكنولوژي 
س��رمايه گذاري نمي كنيد و تنها به دنب��ال رانت آن 

امضايي طاليي هستيد. 
درنهايت دارابي توضيح مي ده��د: اگر قيمت گذاري 
دستوري برداشته ش��ود، شاهد يك تحول در تمامي 
اركان اقتصادكش��ور خواهيم بود چراكه؛ تجربه هاي 
كشورهايي كه اقتصاد دستوري داشته اند بسيار تلخ 
بود و مثل شوروي كه بزرگ ترين معادن سنگ آهن و 
زغال سنگ را همراه با كارخانه هاي فوالد سازي داشت 
اما؛ هيچ تواني براي رقابت در بازار جهاني فوالد نداشت و 
هيچگاه نديديم كه شوروي سابق به توليد فوالد بپردازد 
چراكه آنقدر سيستم دستكاري شده بود به جاي اينكه 
توليدات اقتصادي باشند كامال بي ارزش بودند و توان 

رقابت نداشتند.

نوس��ان نرخ ارز تاثير بسياري بر روي تقاضا مواد اوليه 
در بازار داشته و موجبات كاهش تقاضا و به واسطه آن 
تعويق تقاضا ب��راي مصرف كنندگان به جهت خريد 
محصوالت نهايي را فراهم ساخته است. اين وضعيت 
ح��ال حاضر را مي ت��وان يك روند كامال مرس��وم در 
بازارهاي كااليي دانست كه در چرخه هاي اقتصادي 
ركود و رونق خودنمايي برجس��ته اي دارد.با توجه به 
وضعيت حال حاضر بايد هشدار كاهش تقاضا و تضعيف 
توليد را در بازارهاي داخلي مطرح كرد اما؛ عبور از اين 
 مسيرچندان پيچيده نيست، آن هم در شرايطي كه

 علي رغ��م ركود انتظاري در بازار داخلي، اما بازارهاي 
جهاني در فاز رونق ق��رار دارند.حمايت هاي اعتباري 
ب��دون ب��ار تورم��ي از خريدار م��واد اوليه از س��وي 
عرضه كننده توجه به نرخ گذاري مواد اوليه و حمايت از 
صادرات در كنار ترغيب تقاضا از جمله مواردي است كه 
مسير را براي عبور غيرتورمي از ركود احتمالي بازارهاي 

كااليي فراهم خواهد كرد.
طي ساليان اخير بهاي آزاد ارزي راهبر اغلب بازارهاي 
كااليي داخلي بود و انتظ��ار مي رود اين روند ادامه دار 
باشد. بررسي س��ال اخير نشان مي دهد كه علي رغم 
قرنطينه وانس��داد حداكثري مرزه��اي صادراتي در 
ماه هاي نخستين سال گذشته نرخ ارز روند صعودي و 
به رو بااليي داشته و اغلب تحرك تقاضا در اين وضعيت 
به ثبت رسيده كه خروجي آن وضعيت بهتر معامالتي 
نسب به سال جاري بوده است البته؛ نبايد فراموش كرد 

كه اوضاغ اكنون كمي با سال گذشته متفاوت است.
نرخ ارز طي روزهاي گذشته در ميانه هاي رقم 21 الي 
20 هزار معامله شده كه اين رقم پايين نرخ از ميانه هاي 
دي ماه تا امروز است و بررسي اخبار و وضعيت نشان 

مي دهد كه روند نزولي قيمت ه��ا همچنان ادامه دار 
خواهد بود. اين موضوع در حالي است كه قيمت هاي 
اعالمي از سمت و سوي صرافي ملي پايين تر از اين ارقام 
را ثبت كرده است و در شرايط حال حاضر ارزنيمايي 
براي متوس��ط روزانه خريد و ف��روش 22هزار و 500 
تومان درج ش��ده و البته متوسط هفتگي اين نرخ نيز 
باالتر از 22 هزار و 750 تومان محاس��به مي ش��ود. با 
توجه به اين موارد احتمال كاهش شديدتر بهاي روزانه 
نيمايي ارز وجود دارد البته كه هنوزهم بازار آزاد ارز ميل 

به كاهش نرخ ها تا حد زيادي دارد.
البته نوس��ات ارزي موج��ود را مي توان ب��ه وضوح و 
شفافيت در حجم خريد مواد اوليه و محصوالت مياني 
در بورس كاال مش��اهد كرد. براي نمونه در پنج هفته 
نخست سال جاري حجم معامالت پليمرها در بورس 
كاال نزديك به 2۸5 هزار تن براي انواع استاندارد ثبت 
شده، آن هم در شرايطي كه در اين بازه زماني در سال 
گذش��ته، بيش از 300 هزار تن كاال م��ورد معامله و 
خريد و فروش قرار گرفته است. نبايد فراموش كرد كه 
 در سال اخير ش��يوع ويروس كرونا وضعيت غيرقابل 
پيش بيني و بسيار وخيمي به دنبال داشت اما؛ بازهم 
حج��م معامالت س��ال 1399 باالتر از س��ال جاري 
محاسبه مي شود. از س��وي ديگر حجم معامالت روز 
دوشنبه در بازار پليمرها به قدري ضعيف بود كه يك 
اس��تثنا به ش��مار مي رود، تا جايي كه نزديك به 34 
درصد از عرضه ها مورد خريد و فروش قرار گرفت. البته 
عرضه هاي روز دوشنبه را مي توان عرضه هاي جذابي به 
شمار آورد كه با رقابت گسترده براي خريد روبرو مي شد 
ولي هم اكنون ش��اهد عقب گرد محسوس خريداران 
هستيم. البته كاهش خريداران دليل ديگري هم دارد 

كه »تعادل« در گزارش پيش��ين خود به اين موضوع 
يعني قيمت گذاري دستوري و دخالت مسووالن در 

بورس كاال اشاره كرده است. 
حال اگر بخواهيم ساده تر بيان كنيم بايد بگوييم كه 
بازار پتروش��يمي ها خود را براي ورود به يك فاز ركود 
آماده كرده اند و تجربه نشان مي دهد دوره هاي ركود 
بين 3 تا 6 ماه به طول مي انجامد البته در دوران كرونا 
و نوس��انات ارزي مي توان دوره را كمي كوتاه تر نيز در 
نظر گرفت. در اين مي��ان بايد به يك نكته مهم تر نيز 
اشاره كرد و آن هم شرايط بازار فوالد است چراكه؛ اين 
محصول ماه ها حواشي همچون قيمت گذاري دستوري 
و امثال آن را به خود ديده است. طي سال گذشته براي 
6 هفته ابتدايي س��ال، حجم معامالت شمش فوالد 
رقمي نزديك به 271 هزار تن ب��ود اما اين رقم براي 
سال جاري به 557 هزار تن رسيده است. موشكافي 
اين رش��د نرخ مي تواند به ترسيم روندي براي گذار از 
روزهاي سخت منتهي شود، اما شاهد هستيم كه بازار 
فوالد چند اختالف مهم با بازار پتروشيمي ها دارد؛ يكي 
اينكه قيمت هاي پايه در اين بازار در ماه هاي اخير بين 
70 تا ۸0 درصد نرخ هاي جهاني تعيين شده، همچنين 
وضعيت بازارهاي جهاني فوالد روبه رشد ارزيابي شده 
ولي براي بازار پتروشيمي ها در هفته هاي اخير روند 
عمومي نزولي بوده است. نكته ديگر آنكه بخش مهمي 
از شمش فوالد خريداري شده از بورس كاال به توليد 
مصنوع��ات فوالدي به منظور صادرات مي رس��د كه 
براي بازار پليمرها به اين گس��تردگي نيست كه مثال 
انتظار داشته باشيم نيمياز خريد مواد اوليه به مصرف 
مصنوعات صادراتي برسد.با توجه به اين موارد بايد به 
اين چند نكته توجه كرد كه فاكتور قيمت مواد اوليه 

يكي از داده هاي موثر براي عبور از ركود بوده همچنين 
توجه به صادرات را بايد نقطه قوت مهمي قلمداد كرد. 
با توجه به اين دو فاكتور در كنار فروش اعتباري مي توان 
از روزهاي سخت ركودي احتمالي گذر كرد كه منافع 

كل را در اقتصاد ايران در بر خواهد داشت.

     مس  به  تثبيت  قيمت  مي رسد؟
بهاي مس در بورس فلزات لندن در ساعات ابتدايي 
بازگش��ايي اين بازار در روز چهارش��نبه پنجم مه از 
كانال 10 هزار دالر عبور كرد تا ش��ايد اين فلز بتواند 
در اين روز ركورد جديد قيمتي خود در سال 2021 
را به ثبت رس��انده و به رك��ورد تاريخي قيمت خود 
نزديك شود. بيش��ترين قيمت معامله مس در سال 
2021 مربوط به هفته گذش��ته و روز 29 آوريل بود 
كه اين فلز سرخ در بورس فلزات لندن با نرخ 9 هزار و 
990 دالر به ازاي هر تن مورد داد و ستد قرار گرفت.

سرعت خوب واكسيناسيون در برخي از كشورهاي 
دنيا از جمله اياالت متحده امريكا و برخي كشورهاي 
اروپايي، افزايش اميدواري به بهبود رش��د اقتصادي 
دنيا، محرك هاي مالي كه دولت ها به منظور جبران 
لطمات ناشي از ش��يوع كرونا به اقتصاد خود تزريق 
كردند، در عين افزايش تقاضا براي اين فلز از س��وي 
چين و در ادامه اياالت متحده امريكا در سال جاري 
مهم ترين داليل اين اوج گيري قيمتي هستند. مس 
فلزي پركاربرد در زيرساخت و توسعه انرژي هاي پاك 
اس��ت، تمركز برخي از كشورهاي دنيا بر جايگزيني 
اين انرژي ها با نف��ت مي تواند تقاضاي آن را افزايش 
دهد و از رش��د قيمتي اين فلز سرخ در ميان مدت و 

بلندمدت حمايت كند.
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وضعيت مطلوب تاالر نقره اي
در هفته اي كه گذشت شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلف��ي در حوزه ب��ورس كاالي اي��ران بوديم كه 
مهم ترين موضوع به عرضه هاي سنگ آهن، پذيرش 
و عرضه موفق كنس��انتره س��نگ آه��ن چادرملو و 
جذابيت طرح ه��اي عرضه مس��كن در بورس كاال 
اختصاص داشت. تحليل گر ارشد بين المللي صنعت 
فوالد و سنگ آهن معتقد است برنامه ريزي اشتباه 
در س��ال هاي اخير عالقه مندي س��رمايه گذاران به 
س��رمايه گذاري در حوزه مع��دن و صنايع معدني را 
كم كرده اس��ت. كيوان جعفري طهراني مي گويد: 
فاصله نرخ س��نگ آهن در داخل با نرخ جهاني بيش 
از دو برابر است و اين فاصله نسبتا باال عالقه مندي به 
سرمايه گذاري را به شدت كاهش داده است و احتماال 
كمبود مواد اوليه باالدستي دامن همه را در چند سال 
آينده مي گيرد. به اعتقاد وي، رش��د سرمايه گذاري 
در بخش معدن به سود صنعت فوالد كشور و تامين 
نياز مواد اوليه اين صنعت خواهد بود. معاون پيشين 
دبيركل بورس تهران مي گويد كه عرضه كاالي هر 
شركتي در بورس كاال، ظرفيت هاي جديدي را مقابل 
آن ش��ركت در زمينه ش��فافيت معامالتي، تسهيل 
فروش و كش��ف واقعي قيمت فراهم مي كند و براي 
رسيدن به نتيجه مطلوب نهادهاي سياست گذار نبايد 
وارد حوزه قيمت گذاري محصوالت شوند تا براساس 
سازوكار بورس، نرخ واقعي محصول مشخص شود. 
مدير بازرگاني ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو 
مي گويد كه در هفته اخير نقطه عطفي در بازار سنگ 
آهن كش��ور اتفاق افتاد و با پرچم��داري چادرملو، 
تابوي قيمت گذاري دس��توري در باالدست زنجيره 
فوالد شكسته شد و براي نخس��تين بار 50 هزار تن 
كنسانتره توليدي اين شركت در بورس كاال عرضه 
و در فض��اي كامال رقابتي به فروش رس��يد.به گفته 
حسين اطمينان، اس��تمرار عرضه ها در بورس كاال، 
قطعا نويدبخش س��ودآوري بيش��تر براي شركت 
چادرملو خواهد بود كه سهامداران نيز از اين موضوع 

منتفع خواهند شد. 
محمدرضا تابش، عضو سابق ش��وراي پول و اعتبار 
و نماينده ادوار مجلس ش��وراي اس��المي مي گويد 
كه طرح و ايده پيش فروش متري مس��كن و عرضه 
امالك افراد حقيقي و حقوق��ي و ارگان ها در بورس 
كاال جذاب است و قابليت اجرا دارد.تابش با بيان اينكه 
نياز به بررسي و آسيب شناسي طرح هايي از اين دست 
با بهره گيري از ظرفيت بازار س��رمايه در اقتصادمان 
ض��رورت دارد، افزود: پيش فروش متري مس��كن، 
طرحي بسيار پسنديده اس��ت به ويژه براي افرادي 
كه توانايي تهيه مس��كن را ندارند؛ البته در كشوري 
ك��ه تورم ب��اال را تجربه مي كند باي��د تضمين براي 
اجراي چنين طرح هايي ايجاد شود تا بستر و مامني 
براي اعتماد مردم و تحقق اين طرح به وجود ايد كه 
ابزارهاي بورسي مي تواند تضميني مناسب در اجراي 
دقيق اينگونه طرح ها باشد. يك توليدكننده سيمان 
راهكار اساسي حل گراني قيمت در حوزه سيمان را 
ورود اين محصول به بورس كاال دانست و گفت: اگر 
اين موضوع اجرايي شود توليد و عرضه سيمان شفاف 
شده و قيمت ها تا حد مناسبي معقول خواهد بود حتي 
شايد روند كاهشي قيمت ها نيز به وجود بيايد.ابراهيم 
غالمزاده معتقد است با ورود سيمان به بورس كاال، اين 
صنعت از قيمت گذاري خارج شده و سازوكار شفافي 

را پيدا خواهد كرد.

اجماع براي عرضه زنجيره فوالد 
در بورس كاال

علي جدي نايب رييس كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس درگفت وگو با كاال خبر گفت: در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس به دنبال آن هستيم كه بازار 
فوالد را شفاف و دالالن و واسطه ها را از اين بازار حذف 
كنيم.در واقع توليد در زنجيره فوالد با ارتباط مستقيم 
ميان توليد كننده و عرضه كننده رونق مي گيرد و تنها 
س��ازوكار قابل اتكا براي برقراري اين ارتباط، بورس 

كاالست.
اين نماينده مجلس با اش��اره به نق��ش بورس كاال 
در حذف واس��طه گري بيان كرد: ب��ورس كاال تنها 
مكانيزمي اس��ت كه كوچك ترين معامل��ه در آن با 
شفافيت كامل انجام مي ش��ود كه همين شفافيت 
ني��از امروز بازاره��اي كااليي براي س��نجش دقيق 
ش��رايط و اتخاذ تصميم گيري هاي درس��ت است.

جدي با بيان اينكه در نشست هاي كميسيون هاي 
مجلس، نمايندگان بخش فوالد كش��ور و مسووالن 
مربوطه حضور دارند گفت: مسووالن ماه هاست كه از 
توليدكنندگان باالدست مي خواهند كه قطره چكاني 
عرضه نكنند، از صنايع پايين دست نيز مي خواهند 
كه مواد اوليه خريداري شده را در توليدبه كار گيرند 
و واسطه گري نكنند اما اين تالش ها به دليل عرضه 
بخ��ش بزرگي از توليدات در خ��ارج از بورس جواب 

نمي دهد چراكه آمار اين بخش شفاف نيست.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه 
داد: اما وقتي قرار باشد همه فعاالن زنجيره در بورس 
كاال دور هم جمع ش��وند و عرضه خارج از بورس��ي 
نباشد، آن زمان شفافيت بر كل توليد حاكم مي شود و 
هيچ شركتي نمي تواند براساس منافع شخصي خود 

عرضه كم يا واسطه گري انجام دهد.
اين نماينده مجلس تاكيد مي كند كه اگر با مخالفت 
برخي اف��راد با عرضه محص��والت در بورس مواجه 
مي شويم دليل آن حذف منافع برخي افراد پرنفوذ در 
بازار است چراكه شفافيت بورس زنگ خطري براي 
ادامه فعاليت اين افراد در امر واسطه گري فوالد است.

جدي در پايان تصريح كرد: با توجه به اس��تراتژيك 
بودن صنعت فوالد، بايد ميزان دقيق توليد، مصرف 
داخلي و صادرات شفاف شود كه اين شفافيت با تمركز 
عرضه در بورس كاال و البته كشف قيمت منطقي و به 
دور از نرخ گذاري دستوري به دست مي آيد؛ با تحقق 
اين رويه هر شركتي كه خارج از اين چرخه عمل كند، 
مشخص مي شود كه به جاي توليد به امر واسطه گري 

مشغول بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.

 كاهش حبابي قيمت مسكن
 با عرضه در بورس كاال

ميثم مهرپور كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو 
با كاال خبر گف��ت: اگر نهادهاي مرتبط از رونق عرضه 
امالك افراد حقيقي و حقوقي و همچنين شركت هاي 
توليد كننده مسكن به همراهي معرفي ابزارهاي مالي 
اين حوزه در بورس كاال حمايت كنند، با تامين نقدينگي 
و رشد سرمايه گذاري در بخش مسكن، تحولي بزرگ 
و نادر در توليد و عرضه مسكن ايجاد كنند كه مي تواند 
بخش��ي از مش��كالت فعلي اين حوزه را درمان كند. 
مهرپور ادامه داد: پيش فروش مسكن متري در قالب 
انتشار اوراق س��لف موازي در بورس كاال اتفاق خوبي 
اس��ت كه در اين طرح، همه افراد جامعه مي توانند به 
اندازه س��رمايه خود اقدام به خريد متراژهايي از يك 
پروژه كنند و در هر شرايطي سرمايه خود را براساس 
تورم مس��كن حفظ كنند؛ اما ورود ب��ه اين معامالت 
لزوما به معناي خريد مسكن نيست و افراد بايد براي 
تحويل ملك تا زمان سررسيد پروژه، ميزان اوراق خود 
را به اندازه يك واحد مسكوني برسانند. اين كارشناس 
اقتصاد مسكن در ادامه با اشاره به حضور افراد حقيقي 
و حقوقي و عرضه امالك سازمان ها و نهادها در بورس 
كاال گفت: اين روش نيز عالوه بر شفاف سازي معامالت 
مي تواند حب��اب قيمتي را كاهش ده��د و تلويحا به 
معناي حذف دالالن امالك است و راهكاري است تا 
همه عرضه كنندگان و متقاضيان از طريق بورس كاال 
يكديگر را پيدا كنند. وي با بيان اينكه البته نمي توان 
انتظار حل كل مشكالت بازار مسكن كشور را از طريق 
عرضه مسكن در بورس كاال داش��ت، ادامه داد: براي 
حل مشكالت مسكن كشور نياز به اقدامات ساختاري 
است بنابراين طرح هاي ارايه شده در بورس كاال براي 
رشد توليد، س��رمايه گذاري و تسهيل تامين مسكن 
راه حل هاي كارآمدي اس��ت و مي تواند در راس��تاي 
معضالت كالن اين بخش كارساز باشد. مهرپور در پايان 
با اشاره به اينكه در كشور با كمبود عرضه مسكن مواجه 
هستيم بيان كرد: در حال حاضر به ۸00 هزار مسكن 
نيازمنديم و با توجه به انباش��ت تقاضا ممكن است با 
كاهش عرضه مواجه باش��يم، از سوي ديگر با كاهش 
قدرت خريد مسكن از سوي مردم رو به رو هستيم كه 
توانايي خريد خانه را ندارند به اين ترتيب طرح هايي 
كه در بورس كاال در دستور كار است مي تواند تاثيرات 
مثبت��ي را در افزايش قدرت خريد و رش��د عرضه ها 
داشته باش��د. محمود محمودزاده، معاون وزير راه و 
شهرس��ازي به تازگي اعالم كرد كه افراد حقيقي هم 
در كنار نهادهاي مختلف مي توانند امالك خود را در 
بستر شفاف و رقابتي بورس كاال به فروش برسانند. به 
گفته محمودزاده همچنين در طرح انتشار اوراق سلف 
مسكن كه به فروش متري شهرت يافته، افرادي كه قادر 
به خريد مسكن در يك مرحله نيستند طي چند مرحله 
مي توانند اقدام به خريد متراژهاي يك واحد مسكوني 

كنند و سرمايه هاي خود را به ارزش روز نگه دارند.

احتمال ادامه افزايش قيمت 
سنگ آهن در كوتاه مدت

احتماال قيمت سنگ آهن است در كوتاه مدت در پي 
حاشيه سود باالي فوالد بيشتر تقويت شود، درحالي 
كه عرضه كنندگان ب��راي تامين تقاضاي قوي چين 
تالش مي كنند.براس��اس اعالم پلتس، حاشيه سود 
نورد گرم داخلي چينHRC تا پايان آوريل به ركورد 
177.۸ دالر در هر تن رسيد كه باعث شد قيمت نورد 
گرم به سطح باالي 5750 يوان معادل ۸۸۸.72 دالر 
در هر تن برسد. در همين حال حمل دريايي سنگ 
آهن اس��تراليا به چين هنوز هم به سطوح ثبت شده 
در 2 تا 4 سال پيش نرسيده درحالي كه صادرات واله 
نيز هنوز به طور كامل پس از حادثه شكست سد باطله 
بهبود نيافته است. بنابراين پلتس پيش بيني كرده 
كه به دليل افت موجودي فوالد و ثبت سفارشات باال، 
قيمت فوالد در ماه مي به رشد خود ادامه دهد. با اين 
حال ممكن اس��ت قيمت هاي سنگ آهن و فوالد در 
نيمه دوم سال در پي كند شدن روند تقاضاي صنايع 
پايين دستي و شرايط اعتباري محدودتر، تعديل شود.

افزايش ۱۳ درصدي صادرات 
محصوالت پتروشيمي

احمد مه��دوي ابهري، دبيركل انجم��ن كارفرمايي 
صنعت پتروش��يمي با اشاره به اينكه در سال گذشته 
11 واحد پتروشيمي به بهره برداري رسيد، افزود: اين 
موضوع رشد 10 درصدي توليد محصوالت پتروشيمي 
را در پي داشت. با اين حال توانستيم در صادرات بهتر 
عمل كنيم و صادرات محصوالت پتروشيمي در سال 
99 در مقايسه با سال قبل از آن افزايشي 13 درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. به گفته مهدوي، امس��ال نيز با 
توجه به اينكه حجم بااليي از افزايش توليد طرح هاي 
بهره برداري ش��ده در جهش دوم صنعت پتروشيمي 
طي سال 99 در سال جاري محقق شده است، افزايش 
توليد اتفاق افتاده كه صادرات را نيز به همان نس��بت 
باال برده است.  وي با تاكيد بر اينكه با وجود موانعي كه 
تحريم ها ايجاد كرده اما مشكلي براي صادرات نداريم، 
گفت: طبق روال تعريف ش��ده، انتقال پول صادرات 
پتروش��يمي به كش��ور در حال انجام است. دبيركل 
انجمن كارفرمايي صنعت پتروش��يمي درباره مجوز 
واردات واكس��ن به بخش خصوصي ني��ز تاكيد كرد: 
پتروشيمي ها در اين زمينه ورود نكرده اند و ارز حاصل از 
صادرات پتروشيمي براي واردات ساير تجهيزات مورد 
نياز مورد استفاده قرار مي گيرد.  وي با اشاره به اينكه 
تنوع در توليد محصوالت پتروشيمي بايد افزايش يابد، 
ادامه داد: با بهره برداري از طرح هاي پتروش��يمي در 
جهش دوم و سوم پتروشيمي، براي تنوع محصوالت 
برنامه ريزي هايي انجام شده اس��ت.  مهدوي با بيان 
اينكه تنوع محصوالت بيشتر در طرح هاي جهش سوم 
پتروشيمي كه تا سال 1400 به بهره برداري مي رسد 
مورد توجه قرار گرفته، افزود: البته ايجاد تنوع در صنعت 
پتروشيمي بيشتر مربوط به صنايع پايين دستي است 

كه متولي آن وزارت صنعت است.

اجماع همگاني براي پايان قيمت گذاري دستوري

حمايتواقعيازبازارسرمايهوتوليدچگونهمحققميشود؟

تاثير نوسان ارزي بر روي بورس كاال
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گروه بازارسرمايه|
خودرو از صنايع مهمي است كه مي تواند به عنوان يكي 
از نمادهاي پيش��رفت كشورها و نمايش قدرت صنعتي 
جوامع محسوب ش��ود. در حال حاضر در سطح جهاني 
س��رعت رش��د و رقابت دراين صنعت فزاين��ده بوده و 
استفاده از تكنولوژي هاي جديد در كنار بهره برداري از 
سيستم هاي نوين مديريتي از مشخصه هاي بارز رقابت 
در اين صنعت اس��ت. صنعت خودروسازي ايران پس از 
صنعت نفت بزرگ ترين صنعت بوده و شركت هاي فعال 
در اين صنعت حدود ۵% از كل ارزش بازار بورس را به خود 
اختصاص داده اند. صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده 
با زنجيره اي از صنايع قبل و بعد از خود، صنعتي كليدي 

محسوب شده و داراي پتانسيل بااليي در ايجاد اشتغال 
و توسعه اقتصادي است.  درساخت خودرو مجموعه اي 
از تكنولوژي هاي فلزي، پالس��تيكي، شيميايي، چوب، 
پارچه، عايق، شيشه، الكتريكي، الكترونيكي، متالوژي، 
طراحي و غي��ره دخالت دارند به همي��ن دليل صنعت 
خودرو به لحاظ ضريب همبستگي پسين رتبه دوم را در 
بين صنايع كشور دارد. در اين تحليل به بررسي شركت 
گروه بهمن نماد »خبهمن« پرداخته شده است. مهم ترين 
موضوع فعاليت اين شركت مربوط به سرمايه گذاري در 
سهام، سهم الشركه، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها 
يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي ب�ا ه�دف كسب انتفاع 
به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل 

ي�ا اش�خاص تح�ت كنت�رل واح�د، كنت�رل ش�ركت، 
موسسه يا صندوق س��رمايه پذير را در اختيار گرفته يا 
در آن نفوذ قابل مالحظه يابد و ش��ركت، موسس��ه ي�ا 
ص�ندوق س�رمايه پذير )اعم از ايراني و خارجي( در زمينه 
يا زمينه هاي زير فعاليت كن��د: توليد، واردات، صادرات، 
توزيع و فروش خودروهاي سبك و سنگين و ساير حمل 
و نقل در داخل و خارج كش��ور، توليد، واردات، صادرات، 
توزيع و فروش قطعات خودروهاي س��بك و سنگين و 
صنايع مرتبط ب�ا خ�ودرو و حم�ل و نق�ل در داخل و خارج، 
خدمات پس از فروش خودروهاي س��بك و سنگين در 
داخل و خارج كشور، سرمايه گذاري در حوزه هاي خدمات، 
امالك، انرژي، نفت و گاز، پتروشيمي، فناوري اطالعات، 

بيم�ه و ارايه خ�دمات و امور بازرگاني است. سهام شركت 
گروه بهمن در روزهاي منفي اين بازار وضعيت مطلوبي 
دارد و مورد توجه سرمايه گذاران بورسي نيز بوده است. 
پيش از بررسي اين س��هم بايد گفت كه »خبهمن« در 
سال گذش��ته يك افزايش را تجربه كرده است. بررسي 
اين س��هم را از فروردين ماه سال ۱۳۹۹ شروع مي كنيم 
كه بازار سهام روزهاي بسيار مطلوبي داشت در اين بازه 
زماني ش��اهد رشد قيمتي اين سهم از ۳۰ تومان تا ۱۵۰ 
تومان بوديم كه مي توان گفت يك جهش قيمتي بسيار 
سود آور بود و بازدهي ۱۰۰۰ درصدي براي سهامداران 

خود برجاي گذاشته است.
بررسي ها نشان مي دهد كه »خبهمن« در ميان نمادهاي 
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»تعادل« وضعیت سهام شرکت گروه بهمن را بررسی می کند

نوسان گیری با طعم سود بیشتر؟

روابط عمومی شرکت  فوالد خوزستان

 » آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شماره : 52431133 «

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عملیات تعمیر و بازسازی 40 واحد منزل وياليی و آپارتمان ناحیه غیر صنعتی

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22  )با ارسال  ايمیل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت www.ksc.ir منوی مديريت خريد و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه 

اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحیت ايمنی اداره کار و تائید واحد ارزيابی تامین کنندگان( از تاريخ  1400/02/29  به مدت 

دو روز در قبال ارائه اصل رسید واريز مبلغ 500.000 ريال )غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاريخ تحويل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1400/03/08

تاريخ گشايش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز يکشنبه مورخ 1400/03/09
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.000.000.000ريال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

E.HEIBATI@KSC.IR : کارشناس: الهام هیبتی                   تلفن: 6418-3213-061                  ايمیل

نوبت اول

خودرويي وضعيت قابل قبول��ي دارد و براي نمونه؛ اين 
س��هم تقربيا ۱۰ الي ۱۵ روز پس از آغاز ريزش هاي بازار 
ش��روع به اصالح خود ك��رد. اين نماد دقيق��ا از روز يك 
ش��هريور وارد فاز روند نزولي ش��د و سقف تاريخي خود 
يعن��ي ۳۲۰ تومان را شكس��ت. اين موض��وع در حالي 
اس��ت كه بخش عمده اي از س��هام بازار از نيمه تيرماه 
 روند نزولي را آغ��از و در نهايت در مردادماه به طور كامل 

سرخ پوش شد.

   حمایت ها و مقاومت هاي قوي »خبهمن«
همان گونه كه در نمودار پيداست قيمت ۳۲۰ تومان يك 
سقف تاريخي براي اين سهم است كه روز يك شهريور 
ماه سال ۱۳۹۹ شكسته ش��د و پس ازآن سهام شركت 
گروه بهمن وارد فاز اصالحي شد و بعداز يك دوره تقريبا 
در اوايل پاييز سال مذكور بر روي قيمت ۱۷۰ الي ۲۰۰ 
تومان صعود خود را آغ��از كرد اما؛ اين صعود موقت بود 
كه سهم وارد فاز اصالحي ش��د. براساس داده ها قيمت 
۱۳۰ تومان يك كف قيمتي بس��يار قوي براي س��هام 
مذكور تلقي مي شود و حتي در زمان صف هاي سنگين 
نيز اين سهم شكسته نشده و در مقابل استقبال بسيار 
خوبي نيزبا قيمت ۱۳۰ تومان از يك س��هم شده است. 
البته »خبهم��ن« در كانال قيمتي خود يعني ۱۳۰ الي 
۲۵۰ تومان نوسان مي كند و اين دو عدد را مي توان يك 
سقف و كف ارزشمند دانست.  سهام شركت گروه بهمن از 
ميانه هاي آبان تاكنون كف قيمتي خود يعني ۱۳۰ تومان 
را نشكسته است و بدين ترتيب مي توان گفت قيمت ۱۳۰ 
تومان براي »خبهمن« ارزنده است. همان گونه كه گفته 
شد اين سهم وضعيت مطلوبي دارد و مدتي كف كانالي 
۱۵۰ توماني داش��ت اما باتوجه به ريزش هاي ادامه دار 
بازار اين كف به ۱۳۰ تومان تبديل شد و باتوجه به پول 
هوشمند موجود در بازار نمي توان كف قيمتي كمتر از 
۱۳۰ تومان براي اين س��هم ديد. درنهايت و با بررس��ي 
داده هاي تكنيكال، س��هام شركت گروه بهمن مستعد 
لمس نواحي ۱۵۰ تومان، ۱۸۰ توم��ان و ۲۱۵ توماني 
است كه اگر بازارسهام رش��د معقولي داشته باشد اين 
نواحي بهترين قيمت ها شناخته خواهد شد. البته سهام 
شرکت گروه بهمن هميشه مثبت نيست، نبوده و نکات 
منفی خود را دارد برای مثال؛ چندی پيش شامل سفته 
بازی شد و بعد از حمايت های حقوقی های اين سهم در 
نهايت اين گروه پس از کس��ب س��ود از اين سهم خارج 
شدند. همچنين بخش عظيمی از حقوقی هاي اين سهم 
در نقش نوسان گير ظاهر شدند که اين موضوع به زيان 
سهامداران حقيقی و کليت بازارسرمايه است و اگر اين 
وضعيت نوسان گيری حقوقی ها ادامه دار باشد می توان 
يک وضعيت اسفناک برای »خبهمن« ديد. بنابراين می 
توان گفت که وضعيت حقوقی های اين س��هم مطلوب 

نيست و ممکن است شاهد سقوط سهم نيز باشيم. مقاومت متوسطمقاومت قوي
قاومت

م

نقطه عطف

حمايت

حمايت
 متوسط

فروش قويحمايت قوي

فروش

خنثي

خريد

خريد قوي

تامين مالي از محل اوراق اجاره 
مبتني بر سهام

مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار درگفت وگو با سنا گفت: جلسه اخير كميته فقهي 
به موضوع بررسي سهامي كه جهت اجاره دادن براي 
تامين مالي از محل انتش��ار اوراق اجاره معرفي شده 
بود، اختصاص داشت. وي با بيان اينكه در اين جلسه 
درخصوص اين موضوع و جوانب آن طرح بحث شد، 
افزود: يكي از ظرفيت هايي كه در حال حاضر در بازار 
سرمايه ايران- به عنوان يك بازار سرمايه اسالمي مطرح 
در سطح بين المللي -وجود دارد، استفاده از اوراق اجاره 
مبتني بر سهام است. دبير كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، توضيح داد: اوراق اجاره مبتني بر سهام، 
در س��طح بازارهاي مالي اسالمي دنيا، يك محصول 
مالي جديد و نوآور و پيش��رو محسوب مي شود كه به 
مدد تصويب و تاييد آن در كميته فقهي و به پشتوانه 
آراي فقهي مراجع عظام تقليد در بازار سرمايه ايران 
عملياتي هم شده و با استفاده از اين سازوكار، خيلي 
از شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها مي توانند 
تامين مالي كنند. پيره اظهار داشت: نكته اي كه وجود 
دارد اين است كه با توجه به اينكه سهام شركت هاي 
مختلفي در بازار س��رمايه در حال معامله است و اين 
ش��ركت ها از نظر مالحظات فقه��ي هم تفاوت هايي 
با هم دارند، سهام تمام ش��ركت ها از نظر مالحظات 
كميته فقهي قابليت اجاره دادن را ندارد. وي با اشاره 
به اينكه بر اين مبنا سهام تمام شركت ها نمي تواند به 
عنوان دارايي مبناي موضوع انتش��ار اوراق اجاره قرار 
بگيرد، خاطرنش��ان كرد: از نظر مالحظات فقهي، آن 
دسته از ش��ركت هايي كه دارايي هاي قابل اجاره آنها 
در مجموعه اموال شركت بر ساير انواع دارايي ها غلبه 
داشته باش��د، مي تواند مبناي انتشار اوراق اجاره قرار 
بگيرد و در خصوص اين س��هم ها بعد از اينكه كميته 
فقهي اين موضوع را تاييد كرد، امكان انتشار اوراق اجاره 
براي آنهاوجود دارد. دبير كميته فقهي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ادامه داد: س��از و كاري كه در اين رابطه 
پيشنهاد مي شود و البته مورد اجرا هم قرار مي گيرد، 
اين اس��ت كه مجموعه اي مانند يك هلدينگ يا يك 
شركت سرمايه گذاري كه سهم ها را در اختيار دارد، و آن 
سهم از نظر مالحظات فقهي قابليت اجاره دارد، توسط 
آن شركت كه باني ناميده مي شود به خريداران اوراق 
اجاره فروخته مي شود و خريداران اين اوراق، آن سهم 
را خريداري مي كنند و بعد منافع آن سهم را در قالب 
اجاره به ش��رط تمليك به باني واگذار مي كنند . پيره 
افزود: مش��ابه انواع اوراق اجاره، ساز و كار كلي فرآيند 
انتشار و روابط حقوقي بين طرفين در مورد اوراق اجاره 
مبتني بر سهام هم وجود دارد و شركت ها مي توانند با 
استفاده از ظرفيت اوراق اجاره مبتني بر سهام، از اين 

محل تامين مالي كنند . 



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه خريد و فروش غيرقانوني امتياز مسكن 
ملي ب��ه مبالغي باالت��ر از 200 ميلي��ون تومان هم 
اينك سياست گذاري اشتباه در حوزه تامين مسكن 
محرومان و طبقه متوسط را نمايان كرده است، خبر 
آمده كه قرار است طرح ملي مسكن در جزيره كيش - 
يك منطقه آزاد توريستي و تجاري با درآمدهاي قابل 
توجه و معاف از قوانين بيمه اي و مالياتي س��رزمين 
مادر - نيز اجرا شود. آنگونه كه مديرعامل منطقه آزاد 
كيش اعالم كرده است، گراني مسكن در جزيره كيش 
بر آينده منطقه تاثير منفي دارد و به همين دليل طرح 

ملي مسكن در اين جزيره اجرا خواهد شد.
به گ��زارش »تعادل«، دو گ��روه جمعيتي در كيش 
ساكن هستند. گروه اول، بوميان جزيره كيش هستند 
كه اغلب از مواهب و زرق و برق اين جزيره بي بهره اند 
و در چهارچوب زندگي سنتي خود، روزگار را سپري 
مي كنند. گروه دوم اما نيروي انساني شاغل در مراكز 
تجاري و توريستي كيش است كه اتفاقا مديرعامل 
منطقه آزاد كيش روي اين گروه دست گذاشته است 

نه بوميان جزيره كيش!
 او در حالي آينده اين منطقه را به مس��كن ملي گره 
زده است كه صاحبان كسب و كارهاي جزيره كيش 
مسوول بالفصل تهيه سرپناه براي نيروي انساني خود 
هستند. كساني كه فارغ از قوانين و محدوديت هاي 
س��رزمين مادر، از موهبت اقتص��اد آزاد بهره مندند 
اما ظاهرا نمي خواهند هزينه تامين س��رپناه نيروي 
انساني خود را تقبل كنند و به همين دليل است كه 
مسووالن اين منطقه تجاري تالش كرده و مي كنند 
تا رانت زمين رايگان و س��اخت و ساز به قيمت هاي 
 دولتي را سراغ بگيرند. واقعيت اين است كه طرح هاي 
دولت محور در حوزه مسكن از 50 سال پيش تاكنون 
نتوانسته معضل سرپناه را براي ش��هروندان ايراني 
ح��ل كند و تنها تش��ديد كننده افزايش قيمت هاي 
مسكن از مسيرهاي انحرافي بوده است. الينحل باقي 
ماندن معضل سرپناه در ايران البته داليل گوناگوني 
دارد و راهكارهاي مناس��ب با اين علل را مي طلبد نه 
توزيع رانت ميان گروه هاي جمعيتي كم بضاعت كه 
حتي قادر به حفظ رانت اعطايي از سوي دولت را نيز 
ندارند و به اجبار، آن رانت را به ثمن بخس به دالالن 
مي فروشند. آنگونه كه تسنيم گزارش كرده، جعفر 
آهنگران، مديرعامل منطقه آزاد كيش اظهار كرده 
است: گراني مسكن در جزيره كيش مشكلي است كه 

بر آينده منطقه و كيفيت فعاليت منابع انساني تاثير 
منفي دارد. به همين دليل س��اخت واحد هاي طرح 
ملي مس��كن و ارزان قيمت در جزيره كيش و بندر 
آفتاب در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. وي تعديل 
قيمت ها در جزيره كيش را دغدغه معيشتي ساكنان 
اين منطقه عنوان كرد و افزود: در راستاي دستيابي 
به اهداف و سياس��ت هاي كالن س��ازمان، اقدامات 
موثر و كارآمد در اين زمينه انجام ش��ده و اس��تمرار 

خواهد داشت.

   امتياز مسكن ملي ۲۰۰ ميليون تومان
معامله  مي شود

اين در حالي است كه اقبال شاكري، عضو كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي گفته است: امتياز طرح 

ملي مسكن 200 ميليون تومان معامله مي شود.
ش��اكري با يادآوري س��هم اندك بخش مس��كن از 
تس��هيالت بانكي اظهار كرد: پرداخت تسهيالت به 
بخش مسكن بر اساس قانون باعث رونق توليد مي شود 

و بسياري از بخش هاي اقتصادي فعال خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بانك ها به دالل بازي عادت كرده اند، 
افزود: بيش از نيم��ي از خانه هاي خال��ي موجود در 
كشور به بانك ها تعلق دارد. بانك ها به جاي اينكه پول 
را به مردم بدهند، به سمت انجام كارهاي اقتصادي و 

بنگاه داري رفته اند.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي تأكيد 

كرد: بايد به وزارت اقتصاد و بانك مركزي فشار وارد شود 
تا به اين ترتيب بانك ها به كارهاي توليدي تسهيالت 
پرداخت كنند، آن هم كارهاي توليدي بسيار موثر از 

جمله توليد مسكن كه براي مردم بسيار مهم است.
ش��اكري همچنين گفت: گاليه بس��يار سنگيني از 
اتحاديه مش��اوران امالك داريم؛ وزي��ر محترم راه و 
شهرسازي در يك برنامه زنده اعالم مي كند كه خريد 
و فروش امتياز واحدهاي طرح ملي مسكن غيرقانوني 
اس��ت. وي ادام��ه داد: همان لحظه ريي��س اتحاديه 
مشاوران امالك روي خط مي آيد و مي گويد »خيلي 
هم قانوني است و ما انجام مي دهيم و هيچ مشكلي هم 
وجود ندارد.«، خيلي عجيب اس��ت كه وزير مملكتي 
مي گويد معامله امتياز طرح ملي مس��كن غيرقانوني 
اس��ت، اما در بنگاه ها اين امتياز 200 ميليون تومان 
خريد و فروش مي شود، بنابراين وزير راه و شهرسازي 

بايد بتواند بنگاه هاي امالك را سر خط بياورد.
وي ابراز كرد: طرحي بزودي به مجلس مي آيد تحت 
عنوان ماليات بر عايدي س��رمايه كه بخشي از آن به 
مسكن مربوط است. اين طرح به همراه قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي از سرمايه اي شدن مسكن در كشور 

جلوگيري مي كند.

   برخورد قضايي با ثبت كنندگان معامالت
در اين ح��ال، طبق اعالم يك مس��وول وزارت راه و 
شهرس��ازي، با دفاتر ثبت اسناد يا بنگاه هاي امالك 

كه در خريد و فروش واحدهاي اقدام ملي مس��كن 
مشاركت كنند، برخورد مي شود.

خريد و فروش امتي��از واحدهاي ط��رح اقدام ملي 
مسكن به ش��كل غيرقانوني در جريان است. اين در 
حالي است كه بارها مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
اعالم كرده اند در صورت اين اقدام، فروش��نده سلب 
امتياز مي ش��ود. درج آگهي فروش امتياز واحدهاي 
اقدام ملي مس��كن در فضاي مجازي س��ر و صداي 
زيادي به پا كرده است. نرخ ها نيز در مناطق مختلف 
متفاوت است، به طوري كه در بعضي مناطق كشور از 
20 ميليون تومان شروع مي شود و در شهر پرديس 

به 2۷0 تا ۳00 ميليون تومان مي رسد.
به گزارش مهر، به تازگي امير زاغيان، معاون مسكن 
و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان 
گفته كه فروش واحدهاي اقدام ملي مسكن عالوه بر 
لغو امتياز متقاضي، برخورد قانوني از طريق مراجع 
قضايي با دفاتر ثبت اسناد و مشاورين امالك كه در 

اين فعاليت مشاركت دارند را به همراه دارد.
با اين حال، چند روز قبل محمود محمودزاده، معاون 
وزير راه و شهرس��ازي به ايس��نا، گفت: تا زماني كه 
معامالت غيررس��مي به عنوان س��ند شناخته شود 
خريد و فروش مسكن ملي اجتناب ناپذير است، ولي 
ما با مصاديق خريد و فروش مس��كن ملي از طريق 

صنوف مرتبط برخورد مي كنيم.
گرم ش��دن بازار فروش امتياز مسكن ملي، واكنش 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي را نيز در پي 
داشت كه در اين خصوص گفت: اشخاصي كه امتياز 
خودشان را مي فروشند فرم »ج« آنها قرمز مي شود و 

ديگر نمي توانند دوباره امتياز داشته باشند.
با همه اين تفاس��ير، معامالت امتياز مسكن ملي به 
شكل زير پوس��تي و حتي علني در فضاي مجازي و 

برخي بنگاه هاي امالك در جريان است.
به گزارش »تعادل«، بي گمان، برخورد با انواع فساد 
اقتص��ادي چيزي بيش از اس��تفاده از يك ُمس��كن 
موقت نيس��ت. تن دادن به آموزه هاي علم اقتصاد و 
بهره ب��ردن از اين آموزه ها در سياس��ت گذاري تنها 
راه حل مش��كالت اقتصادي كش��ور و از جمله حل 
معضل مسكن اس��ت. آيا روزي فراخواهد رسيد كه 
مسووالن به جاي سياس��ت گذاري هاي نادرست و 
بعد برخوردهاي مقطعي براي رفع اثرات جانبي آن 
سياس��ت ها، از ابتدا سياس��ت گذاري هاي درست و 

دقيقي را وضع كنند؟
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رويكرد كارمندي  نسبت به 
بازارسرمايه

 يك موضوع واحد داشتند، در آن زمان مي توانستيم 
نسبت به بازار سرمايه در سال ۱۴00 اميدوارم شويم. 
ما نسبت حركت بازار به سمت مكانيزيم خوب كردن 
شاخص مكلف نيستيم، ما مكلف هستيم كه اقتصاد 

ايران را رقابت پذير كنيم. 
نخست در اقتصاد برداشتن گام هايي براي حركت 
از اقتصاد دستوري، سوسياليستي محدوده كننده 
به س��مت يك اقتصاد رقابت��ي و عرضه و تقاضايي 
و دوم برداشته ش��دن تحريم ها به صورت كامل و 
اتصال اقتصاد ايران ب��ه زنجيره تامين بين المللي 
و س��رمايه گذاري خارجي اس��ت كه اين دو عامل 
بورس ايران را مي تواند همانند شاتل به سمت باال 
حركت دهد، البته اين رشد و حركت به سمت باال از 
مدل تورمي نخواهد بود و به صورت اقتصادي رشد 

خواهد كرد.
ح��ال ب��ا زم��ان كوت��اه باقي مان��ده از دولت چه 
كنيم؟يكس��ري مصوب��ات در بازارتصويب كنيم، 
شاخص بورس را افزايش دهيم. براي مثال با مصوبه 
۷+۳ شاخص بازار افزايشي ش��د؟ با تزريق پول از 
صندوق توسعه ملي چطور؟ شما چگونه مي خواهيد 
كاهش قيمت دالر را در بازارسرمايه جبران كنيد؟ 

چقدر منابع احتياج است؟
با وضعيت حال حاضر اين موضوع شدني نيست زيرا 
سياست گذاري پولي ما مشخص نيست، نرخ بهره 
مشخص نيس��ت، قيمت دالر و تورم نيز مشخص 
نيست. ش��ما چگونه انتظار داريد بازارسرمايه يك 
حركت استاندارد روبه باال داشته باشد. اينها سواالتي 
اس��ت كه با رويكرد كارمندي در دولت نمي توان 
پاسخ داد و اين بزرگ ترين مخل رشد بازار سرمايه 
اس��ت چون رويكرد كارمندي نس��بت به اين بازار 

ديده مي شود.
باتوجه به تجربه برجام به تحريم ها نمي توان الزاما 
خوش بين يا بدبين بود. برداشته شدن تحريم ها اگر 
به صورت كامل و واقعي باشد، اگر تحريم هاي مالي 
و بانكي، پتروشيمي و معدني برداشته شود اين قفس 
از روي اقتصاد ايران برداشته شود. مي توان مطمئن 
بود كه رشد اقتصادي ايران مي تواند به دو رقم برسد 
و اين تجربه نيز در بازار وجود دارد اما شرط اينجاست 
كه تمامي اين موضوعات سريعا رخ دهد و براي اين 
مورد كمي بايد صبر كرد. البته تيم مذاكره كننده 
مي گويد كه اين تحريم يك دفعه برداشته خواهد 
شد و برداشته شدن كمك شاياني به رشد اقتصادي 

كشور مي كند.
اقتصاد ايران20 درصد كوچك ش��ده است و اين 
موضوع يعني اينكه اقتصاد پتانسيل رشد مجدد را 
دارد اما بازهم تاكيد مي كنم برداشتن تحريم ها بايد 

به صورت كامل رخ دهد.

خسروي: دولت ما را 
مجبور به انجام تخلف مي كند

مصطفي  قلي خس��روي، رييس اتحاديه امالك با اين 
ادعا كه دخالت دولت در بازار مسكن مشاوران امالك 
را مجبور به تخلف كرد،  گفت: مشاوران امالك نقشي 
در افزايش قيمت مس��كن ندارند. به گزارش تسنيم، 
 خسروي با اشاره به برخي دخالت هاي دولت دوازدهم 
در بازار مسكن و مشاوران امالك، اظهار كرد: متاسفانه 
برخ��ي دخالت ها موجب ش��ده تا مش��اوران امالك 
مجبور به خالف و دور زدن بخشنامه ها شوند و توليد 
فس��اد ش��ود. وي با انتقاد از مداخله دولت در مسائل 
جزئي ادامه داد: متاس��فانه در كش��ور دولت كارهاي 
جزيي را انجام مي دهد و بانك ها كار ساختمان سازي 
را انجام مي دهند. وي يادآور ش��د: س��ال گذش��ته از 
ابتداي ارديبهش��ت ماه تا ۱2 ارديبهش��ت ماه در بازه 
۱2 روزه تعداد كل قرارداده��اي تهران ۱۱ هزار 59۱ 
 مورد بوده اس��ت كه از اين تعداد 5 ه��زارو ۱8۷ مورد 
مبايعه نامه و 6 هزار و ۳۴6 مورد اجاره نامه بوده كه در 
سامانه امالك ثبت وكد رهگيري دريافت شده است. وي 
ادامه داد: در بازه ۱2 روزه ابتداي ارديبهشت ماه امسال 
تعداد ۱5 هزار و 5۷۳ مورد قرار داد در تهران ثبت شده 
اس��ت كه از اين تعداد ۱۴ ه��زار و ۴5۱ مورد آن اجاره 
است كه بررسي اين آمار نشان مي دهد تعداد مستاجرها 
افزايش زيادي داشته است كه بيشتر اين افزايش به دليل 

كاهش قدرت خريد و خانه دار شدن افراد است.

افزايش سقف وام نوسازي 
بافت هاي فرسوده

سقف تس��هيالت نوس��ازي بافت هاي فرس��وده در 
كالن شهرها از 50 ميليون تومان به ۱20 ميليون تومان 
و در ساير ش��هرها از ۴0 ميليون تومان به 80 ميليون 
تومان افزايش يافت. به گزارش مهر، عباس ش��فيعي 
عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران گفت: 
هيات وزيران در جلسه مورخ 5 ارديبهشت ۱۴00 خود 
بنا بر پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي )شركت بازآفريني 
شهري ايران( سقف تسهيالت يارانه اي )سود 9 درصد( 
موضوع نوسازي بافت هاي فرسوده را در كالن شهرها 
از 500 ميليون ريال به ۱,200 ميليون ريال و در ساير 
ش��هرها از ۴00 ميليون ريال ب��ه 800 ميليون ريال 
افزايش داد. ش��فيعي تصريح كرد: همچنين عالوه بر 
اين تسهيالت، از محل منابع بانك مسكن )بانك عامل( 
در كالن ش��هرها مبلغ ۱,800 ميليون ريال و در ساير 
شهرها مبلغ ۱,200 ميليون ريال نيز با نرخ ۱8 درصد به 
متقاضيان نوسازي بافت هاي فرسوده پرداخت خواهد 
شد. عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران 
ادامه داد: همچنين به موجب اين مصوبه تس��هيالت 
قرض الحسنه وديعه اس��كان موقت موضوع نوسازي 
بافت هاي فرسوده نيز در كالن شهرها ۴00 ميليون ريال 
و در ساير شهرها ۳00 ميليون تومان تعيين شده است.

برخورد با دفترخانه هايي كه مسكن ملي به نام مي زنند

توزيع رانت مسكن ملي در كيش
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چهرهروز

آمادگي تهران براي مقابله با بارش ها و توفان هاي بهاري
مديركل خدمات ش��هري شهرداري تهران با اش��اره به پيش بيني بارش باران هاي ش��ديد همراه با توفان و گرد و غبار ظرف 
روزهاي آينده از آمادگي مناطق و نواحي شهر تهران براي مقابله با بارش ها و توفان هاي بهاري خبر داد. اصغر عطايي در تشريح 
آمادگي ش��هرداري تهران براي بارش هاي بهاري گفت: آمادگي خوبي در سطح مناطق 22گانه و نواحي 124 گانه ايجاد شده 
است و از روزهاي گذشته به طور كامل مسيل ها و كانالها رصد و پايش شده و پاكسازي هاي الزم انجام شده است. خوشبختانه 
تا كنون مشكلي در زمينه آبگرفتگي وجود نداشته است و تنها در چند مورد به صورت جزئي شاهد شكستگي درختان آن هم 

به صورت شكستگي شاخه ها بوديم.

ديپلماسي

زهراس�لیماني|در ش��رايطي كه افكار عمومي 
ايرانيان طي روزهاي گذش��ته، يكسره تحت تاثير 
موضوع انتخابات و نحوه مواجهه ش��وراي نگهبان با 
صالحيت هاي عمومي نامزدها قرار داشت، حادثه اي 
در بطن تحوالت اقتصادي كشور به وقوع پيوست كه 
بررس��ي ابعاد و زواياي گوناگون آن ضروري به نظر 
مي رس��د. ماجرا از جايي آغاز شد كه بعد از تحوالت 
برآم��ده از مذاكرات وين و ج��وي از خوش بيني كه 
در خصوص احياي برج��ام و پايان يافتن تحريم ها 
آغاز شد، قيمت ارز آرام آرام در مسير كاهش قيمت 
قرار گرفت. اين روند تعديل طي روزهاي سه ش��نبه 
و چهارش��نبه )14و15ارديبهشت ماه( نرخ ارز را در 
محدوده قيمتي 20 و 19ه��زار توماني نيز قرار داد 
و جوي از خوش بيني را ني��ز در خصوص دورنماي 
آينده اقتصادي كشور ايجاد كرد. به تبع اين دورنماي 
اميدبخش، افكار عمومي ايرانيان نيز اميدواري هاي 
افزون تري نس��بت به بهبود نس��بي اوضاع دش��وار 
اقتصادي پيدا كردند. اما در شرايطي كه كارشناسان 
اقتص��ادي دليل بنيادين تعديل ن��رخ ارز را كاهش 
انتظارات تورمي جامعه و شكل گيري صف هاي فروش 
ارز، مقابل صرافي ها ارزيابي مي كردند، نمايندگان 
مجلس و رسانه هاي اصولگرا در حركتي هماهنگ 
اعالم كردند كه دليل تعدي��ل نرخ ها ارز، نه كاهش 
انتظارات تورمي جامعه، بلكه ارزپاشي گسترده دولت 
در بازار است. در روزهاي پاياني هفته، خبرگزاري هاي 
فارس و مهر در فضاس��ازي هايي هماهنگ و بدون 
انتش��ار اس��ناد و مدارك مس��تدل اعالم كردند كه 
بانك مركزي به دنبال س��ركوب قيمت ارز از طريق 
توزيع گس��ترده ارز در بازار است. كار به جايي رسيد 
كه دبير اقتصادي خبرگزاري مهر با انتشار توييتي 
رسما، رييس كل بانك مركزي كشور را تهديد كرد 
كه ممكن است در ادامه به سرنوشت ولي اهلل سيف 
دچار شود. فرش��ته رفيعي با انتشار توييتي نوشت: 
»صدور كيفرخواست براي ولي اهلل سيف، هشداري 
جدي براي همتي است كه وارد بازي هاي انتخاباتي 
براي ارزپاش��ي و كاهش نرخ دستوري ارز نشوند.« 
دولتم��ردان ام��ا در واكنش به اين دامنه وس��يع از 
تخريب ها به مصوبه مجلس يازدهم اشاره مي كردند 
كه اساس��ا امكان اثرگذاري بانك مركزي در بازار ارز 
را محدود س��اخته و كاهش نرخ ارز بيش از 2درصد 
را ممنوع كرده اس��ت. اين كاهش ميان دولتمردان 
و افكار عموم��ي از يك طرف و نمايندگان مجلس و 
رسانه هاي اصولگرا از س��وي ديگر در تمام روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه ادامه داشت تا اينكه مخالفان 
دولت تاكتيك تازه اي را براي مهار كاهش فزاينده نرخ 
ارز تدارك ديدند، تاكتيكي كه باعث شد، روند كاهشي 
نرخ ارز پايان پيدا كند و دالر ناگهان در مدار صعودي 
قرار بگيرد. انتشار خبري كذب به نقل از منابع آگاه در 
شبكه پرس تي وي رسانه برون مرزي صدا و سيما در 

اين خصوص كه مذاكرات در وين با بن بست جدي 
مواجه شده و دو طرف اعالم كرده اند كه طي ماه هاي 
آينده دستيابي به توافق ممكن نيست، ناگهان ورق 
را در اتمسفر اقتصادي كش��ور بازگرداند و دالر را در 
مدار صعودي قرار داد. باز انتش��ار گسترده اين خبر 
در شبكه هاي مختلف صدا و سيما به اندازه اي تكرار 
ش��د كه اين تصور حتي در ميان تحليلگران كاربلد 
حوزه اقتصادي نيز ايجاد ش��د ك��ه احتماال احياي 
برجام منتفي اس��ت.خبري كه هرچند بالفاصله از 
سوي عراقچي، معظي )معاون اطالع رساني دولت( و 
واعظي )رييس دفتر رييس جمهوري( تكذيب شدند، 
اما اين تكذيبيه ها نتوانست روند افزايشي نرخ دالر را 
مهار كند و ثبات را به بازار ارز بازگرداند. در اين ميان 
بسياري از گروه هاي مردمي به دنبال يافتن پاسخي 
براي اين پرس��ش بودند كه چرا، اصولگرايان و صدا 
وسيما كاهش نرخ ارز را بر نمي تابند و در برابر تعديل 

قيمت دالر ايستادگي مي كنند؟

برخ�ورد جناح�ي و سياس�ي ب�ا موضوعات 
اقتصادي

پاسخگويي به اين پرسش كه چرا رسانه هاي اصولگرا 
كه طي ماه هاي گذش��ته همواره دول��ت را به دليل 
عدم توانايي در كنترل ن��رخ ارز مي نواختند، امروز 
به مهم ترين منتقد روند تعديل نرخ ارز بدل ش��ده؟ 
ريشه بسياري از مش��كالت اقتصادي اين روزهاي 
كشور را نمايان مي سازد. واقع آن است كه تحليلگران 
و استراتژيس��ت هاي جناح اصولگ��را از ماه ها قبل 
مبتني بر اين تصور كلي كه بع��د از پيروزي ترامپ 
در انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا، آنها مس��ير 
ساده اي را براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم خواهد پيمود، برنامه ريزي هاي تبليغاتي 
و انتخاباتي خود را دنب��ال مي كردند. مبتني بر اين 
راهبرد كلي بود كه بس��ياري از چهره هاي برجسته 
اصولگرا و نمايندگان مجلس، توئيت هاي حمايتي 
در خصوص پيروزي ترامپ منتشر مي كردند و او را 
مخالف نئوليبرال ها و گلوبال ها معرفي مي كرد. اين 
تاكتيك كلي اصولگرايان اما، با پيروزي بايدن ناگهان 
رنگ باخ��ت و جاي خود را به نوعي دس��تپاچگي و 
آش��فتگي داد. در ش��رايط جديد، مخالفان برجام و 
طيف ه��اي دلواپس نگران بودند ك��ه بعد از حضور 
بايدن و احياي برجام، شاخص هاي اقتصادي كشور 
به سرعت در مسير رشد و شكوفايي قرار گيرند. بهبود 
اقتصادي كشور اين معناي كلي را براي افكار عمومي 
به دنبال داشت كه برجام و تداوم گفت وگوها با غرب 
در بلندمدت مي تواند، مشكالت اقتصادي و راهبردي 
كشور را حل كند. در يك چنين شرايطي طبيعي است 
كه افكار عمومي، در انتخابات خردادماه، كاراكتري را از 
ميان كانديداهاي موجود انتخاب مي كردند كه بتواند 
گفت وگو و مذاكره با جهان پيراموني را تداوم بخشد. 

طبيعي است در يك چنين معادله، اصالح طلبان و 
گروه هاي ميانه رو بيشترين شانس را براي پيروزي 
در انتخابات داشتند. مبتني بر اين تحليل كلي، تغيير 
فضاي سياسي به نفع دموكرات ها و حضور بايدن به 
عنوان يكي از حاميان برجام باعث شد تا نمايندگان 
اصولگرا به طور ناگهاني دس��ت به اقدامات انتحاري 
بزنند. تصويب طرح اقدام راهبردي براي بي اثر ساختن 
برجام كه با درايت علي اكبر صالحي بي اثر شد، يكي 
از نخستين واكنش هاي طيف هاي تند اصولگرا براي 
مواجهه با اين شرايط تازه بود. اقدامات تهاجمي كه 
بر اساس برخي ش��نيده ها با تذكارهايي كه از سوي 
دفتر رهبري صادر شد، در ادامه تعديل شدند تا تيم 
مذاكره كننده در وي��ن برنامه هاي نظام را همچنان 
پيگيري كنند. انبساطي كردن بودجه 1400 با هدف 
رش��د تورم و افزايش نقدينگي و... دومين قدمي كه 
مجلس براي مقابله با بهبود شاخص هاي اقتصادي 

از خود بروز داد.

همه راه ها به انتخابات ختم مي شود
طي ماه هاي اس��فندماه 99 و فروردين م��اه 1400نيز 
طيف هاي مخال��ف برجام و ت��داوم گفت وگوها از همه 
امكانات خود براي ضربه زدن به تيم مذاكره كننده بهره 
بردند. انتش��ار فايل صوتي ظريف با لي��الز يكي ديگر از 
تالش هايي بود كه با هدف حاشيه س��ازي براي رييس 
دستگاه ديپلماسي كشورمان در پيش گرفته شد. اين 
روند ادامه داشت تا ميانه هاي ارديبهشت ماه كه آرام آرام 
پ��ازل مذاكراتي ايران، تصوير توافق را در خود ثبت كرد. 
با ارس��ال پالس هاي مثبت از سوي كشورهاي اروپايي، 
امريكا، روسيه و چين انتظارات فزاينده تورمي در اقتصاد 
ايران جاي خ��ود را به دورنمايي اميدبخش درخصوص 
آينده مذاكرات داد. در اين رايط بسياري از شركت هاي 
اروپايي اعالم كردند كه آماده ورود به بازار كشور هستند؛ 
ضمن اينكه مذاكرات براي عودت اموال بلوكه شده ايران 
در كشورهاي تركيه، عراق، كره جنوبي، هند و... نيز انجام 
ش��د و برنامه ريزي براي بازگشت دارايي هاي مسدودي 
ايران آغاز شد. بهبود مناسبات ارتباطي ايران و عربستان 

و آغاز گفت وگوهاي دو كشور در اين خصوص ُبعد تازه اي 
از تالش هاي ديپلماتيك ايران براي عبور از فضاي بحراني 
قبلي بود. در اين شرايط طبيعي است كه بازار ارز نيز به 
سمت تعديل و كاهش حركت كند. گزارش هاي ميداني 
خبرنگار »تع��ادل« از ميدان فردوس��ي و صرافي ها نيز 
حاكي از اين واقعيت بود كه دارندگان ارز در حال فروش 
ارزهاي خارجي خود هستند. مجموعه اين عوامل باعث 
شد تا دالر در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه وارد داالن 
20 و 19هزار توماني شود. اما مخالفان برجام در داخل و 
خارج مجلس كه احساس مي كردند در حال باختن قافيه 
اقتصادي به حريف هستند، با استفاده از خبرسازي كذب 
پرس تي وي اين روند را معكوس ساختند تا نرخ ارز در روز 
پنجشنبه به داالن 21 هزار توماني بازگردد. حركتي كه 
بازتاب وسيعي در شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد و افكار 
عمومي انتقادات دامنه داري از آن كردند. در واكنش به اين 
خبرسازي جعلي رييس دفتر رييس جمهوري بالفاصله در 
گفت وگويي رسانه اي اعالم كرد كه خبر پرس تي وي در 
خصوص به بن بست كشيدن مذاكرات هيچ پايه و اساس 
درستي ندارد و جعلي است. واعظي همچنين پيش بيني 
كرد كه روند كاهشي نرخ ارز در روزهاي ابتدايي هفته آينده 
همچنان تداوم خواهد داشت و دالر به محدوده نرخ واقعي 
خود خواهد رسيد. عالوه بر واعظي، عليرضا معزي، معاون 
ارتباطات دفتر رياست جمهوري نيز به اين ماجرا واكنش 
نشان داد و در توييتي نوشت: »اين بار منبع آگاه به كمك 
دالالن ارز آمد. »منبع آگاه« صداي رساي همه دلواپسان 
مذاكرات وين اس��ت. با عبور از اين فضاي ملتهب به نظر 
مي رسد كه مواجهه جناح هاي سياسي اين روزها در پهنه 
اقتصاد كشور بيشتر از هر قلمروي ديگري شدت گرفته 
است. مخالفان برجام به دنبال آن هستند تا با فضاسازي 
و خبرسازي هر گونه بهبود در شاخص هاي اقتصادي را 
مهار كنند تا رقيب فرصتي ب��راي بهره برداري از آنها در 
انتخابات پيش رو نداشته باشد. تاكتيكي كه هرچند ممكن 
است، منفعت هاي جناحي براي برخي افراد و جريانات 
داشته باشد، اما بدون ترديد منافع ملي و عمومي كشور را 
خدشه دار خواهد ساخت. اما ايا طيف هاي سياسي مخالف 

برجام متوجه اين واقعيت خواهند شد؟

»تعادل« تحوالت بازار ارز طي روزهاي اخير را بررسي مي كند
بازي منابع آگاه با بازارهاي ترسو

جامعه

۳۳۵  فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ۳۳5 بيمار 
كوويد19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۷4 هزار و 241 نفر رس��يد. بنابر اعالم 
مرك��ز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت بهداشت، تا كنون يك ميليون 
و 2۳1 هزار و ۶52 نفر ُدز اول واكس��ن 
كرونا و 25۳ هزار و ۶۳5 نفر نيز ُدز دوم 

را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده 
در كشور به يك ميليون و 4۸5 هزار و 2۸۷ ُدز رسيد. 
در عين حال بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
1۷ هزار و ۷۶ بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور 
شناسايي ش��د كه دو هزار و ۶۸1 نفر از آنها بستري 

شدند. بر اين اس��اس مجموع بيماران 
كوويد19 در كشور به دو ميليون و ۶2۷ 
هزار و 94 نفر رسيد. خوشبختانه تا كنون 
دو ميليون ۷4 هزار و ۸9 نفر از بيماران، 
بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. از طرفي پنج هزار و 5۳4 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد19 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تا كنون 1۶ ميليون و ۷۸9 هزار 
و ۳۳۸ آزمايش تشخيص كوويد19 در كشور انجام 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر 102 ش��هر كشور در 
وضعيت قرمز، 2۳5 شهر در وضعيت نارنجي، 111 

شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ممنوعيت تردد بين استاني در كشور از ۲۱ ارديبهشت
سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا 
از ممنوعيت ت��ردد بين اس��تاني با 
خودروهاي ش��خصي از س��ه شنبه 
21 ارديبهش��ت ماه تا ش��نبه هفته 
بع��د از آن خب��ر داد. دكت��ر عليرضا 
رييسي با اشاره به اتخاذ دو تصميم در 
جلسه با رييس جمهور گفت: در اين 
 جلسه دو تصميم قطعي شد؛ يكي از 

تصميم هايمان اين بود كه از روز س��ه شنبه 21 
ارديبهش��ت ماه از س��اعت 12 ظهر ت��ا 12 ظهر 
شنبه هفته بعدش كليه راه هاي ارتباطي استان ها 
و ورود و خ��روج بين اس��تان هاي مختلف ممنوع 
است. او افزود: از آنجايي كه اين روزها به تعطيالت 
عيد فطر منتهي مي ش��ود و ممكن اس��ت دچار 
مشكل ش��ويم، براي جلوگيري از سفرها تصميم 
بر اين شد كه طي اين مدت تردد بين استان هاي 
متخلف در سراسر كش��ور و بدون در نظر گرفتن 

رنگ بندي ش��هر ممنوع ش��ود. البته 
ممنوعيت س��فرها از طري��ق هوايي 
و ريلي وجود ن��دارد، اما ب��راي تردد 
خودروهاي ش��خصي در تمام كشور 
اين ممنوعيت اعمال مي شود. رييسي 
ادامه داد: تصميم ديگرمان اين بود كه 
تشديد نظارت بر رعايت پروتكل ها به 
ويژه در حوزه اصن��اف اتفاق بيفتد. از 
روز شنبه مشاغل يك و دو مي توانند در شهرهاي 
قرمز و نارنجي فعاليت كنند اما سختگيري ها در 
زمينه رعايت پروتكل ها افزايش مي يابد و اگر نقض 
پروتكل مشاهده و مسلم شود، در شهرهاي قرمز 
سه هفته و در شهرهاي نارنجي دو هفته متخلف را 
تعطيل مي كنيم. البته تصميم گيري نهايي درباره 
امتحانات پاي��ه نهم و دوازدهم و همچنين آزمون 
سراسري و كارشناسي ارشد در روز شنبه از طريق 

ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم مي شود.

كاهش ميانگين سني  فوتي هاي  كرونا
اگر واكسيناس��يون به همين شكل 
جلو رود، روند مراجعه ها كاهش پيدا 
مي كند و تابس��تان آرامي در پيش رو 
خواهيم داش��ت. رييس بيمارستان 
شهداي تجريش با اشاره به وضعيت 
ورودي بيم��اران مبت��ال ب��ه كرونا به 
اين بيمارس��تان، بيان ك��رد: در حال 
حاضر پنج بخش عادي و چهار بخش 

آي سي يو را به بيماران كرونايي اختصاص داديم و 
همچنان تعداد بيماران و مراجعان كرونايي با شيب 
ماليمي رو به افزايش اس��ت. رضا جليلي خشنود 
ادامه داد: در اين موج نسبت به موج هاي قبلي هم 
سن درگيري پايين آمده و هم ميانگين سني افرادي 
كه فوت مي كنند، كمتر شده كه اين نشان دهنده  آن 
است كه جهش هاي جديدي كه اتفاق مي افتد براي 

س��ن هاي پايين تر و نسل جوان و افراد 
بدون بيماري زمين��ه اي هم خطرات 
زيادي دارد. خشنود در رابطه با عالئم 
ويروس هاي جهش يافته، افزود: عالئم 
اين ويروس ها شديدتر است، ولي اين 
طور نيس��ت كه عالئمي از خود نشان 
دهند كه در ويروس قبلي نبوده است، 
در واقع هم��ان عالئم اس��ت اما اغلب 
در سنين پايين تر و با ش��دت بيشتر خود را نشان 
مي دهد. او در مورد وضعيت كرونا در تابستان، ادامه 
داد: اگر واكسيناس��يون طبق همين وضعيتي كه 
االن انجام مي ش��ود، پيش رود و در كنارش تا چند 
هفته آينده واكسن هاي توليد داخل هم وارد بازار 
شود و واكسن هاي وارداتي هم رو به افزايش رود يك 

تابستان آرام خواهيم داشت.

زهرامعرف�ت | 12 ظهر روز ش��نبه 
11 ارديبهش��ت ماه، در تونل ش��ماره 
42 معدن بزرگ طزره دو كارگر جواِن 
۳0 و ۳5س��اله حبس ش��دند و بعد از گذشت شش 
روز، باالخره امدادگران توانستند جسد آنها را بيرون 
بكشند. كارگراِن جواني كه به اميد ساختِن آينده خود 
پا به معدن گذاش��تند اما سرنوشتشان جور ديگري 
رقم خورد. كابوِس مرگ هميشه همراهشان است! از 
حبس شدن در يك فضاي بسته براثر ريزِش آوار گرفته 
تا گازگرفتگي و برق گرفتگي و انفجار، اينها عمده ترين 
داليل حوادِث مرگبار در معدن اس��ت. همان شغلي 
كه هيچ كس جرات ندارد قبل از آن، عنواِن كار سخت 
را براي ش��غل خود برگزيند! آنها كه مدعي هستند 
كارشان سخت است هميشه مي گويند »كاِر ما بعد از 

كار در معدن سخت ترين است«.

  كارگران معدن 
در چه شرايطي كار  مي كنند؟

صدا، ارتعاش، گرم��ا، گردوغبار، گازه��ا و بخارات 
ش��يميايي، اينها بخش��ي از آن چيزي اس��ت كه 
كارگران مع��دن، روزانه ب��ا آن درگيرند. كارگراني 
كه بعد از گذش��ت مدتي از كار در چنين شرايطي 
معموال با مش��كالت و بيماري هاي بسياري مواجه 
مي شوند؛ معدود كارگران معدني را مي توان سراغ 
گرفت كه با مشكالِت ريوي و تنگي نفس هاي گاه  و  
بي گاه دست و پنجه نرم نكنند! شايد به همين دليل 
است كه كمترين ش��غلي را مي توان در اين سطح، 
س��خت و زيان آور دانس��ت. طبق قانون »كارهاي 
س��خت و زيان آور، كارهايي است كه در آنها عوامل 
فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط 
كار، غير اس��تاندارد ب��وده و در اثر اش��تغال كارگر 
تنش��ي به مراتب باالت��ر ازظرفيت ه��اي طبيعي 
)جسمي و رواني( در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن 
بيماري ش��غلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با 
به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و 
ايمني و غيره، صفت س��خت و زي��ان آور بودن را از 
آن مش��اغل كاهش يا حذف نمود«. اين مشاغل به 

دوگروه تقسيم مي شوند: 
گروه الف: مشاغلي كه صفت س��خت و زيان آوري با 
ماهيت شغل وابستگي دارد اما مي توان با به كارگيري 
تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير مناسب توسط 

كارفرما سختي و زيان آوري آنها را حذف كرد.

گروه ب: مشاغلي كه ماهيتًا س��خت و زيان آور بوده 
و با به كارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير 
فني توس��ط كارفرما ، صفت سخت و زيان آوري آنها 
كاهش يافته ولي كماكان س��خت و زيان آوري آنها 

حفظ مي شود. 
همانطور كه در قانون آورده شده است، برخي از كارها 
ماهيتا سخت و زيان آور هستند. كار معدن نيز از اين 
دست مشاغل است؛ يعني چه محيط به لحاظ ايمني 
و بهداشت، مساعد باشد و چه نباشد، كاِر معدن در هر 

وضعيتي، سخت و زيان آور است.

  كار در يك قدمي مرگ
آنها جاِن خود را در قباِل دريافت دستمزد حداقلي، 
كف دستشان مي گيرند و هر روز در يك قدمي مرگ 
كار مي كنند. پاي صحبت بس��ياري از اين كارگران 
كه بنش��ينيم، متوجه خواهيم ش��د كه باوجوِد كار 
در چنين ش��رايطي نه تنها دستمزدي بيش از ساير 
كارگران دريافت نمي كنند بلكه گاهي اندك دستمزد 
و حقوقشان نيز ناديده گرفته مي شود. معوقاِت مزدي، 
عدم پرداخِت حق بيمه و يا رد ش��دِن ليس��ِت بيمه 
آنها در رده مش��اغل عادي و بدون محاسبه سخت و 
زيان آور بودِن شغل، از جمله مهم ترين دغدغه هاي 
اين كارگران است. علي رغم اينكه طبق ماده 52قانون 
كار، كار اين كارگران، نبايد در روز از ۶ساعت و در هفته 
از ۳۶ساعت تجاوز كند اما آنها گاهي مجبورند بيش از 
يك شيفت كار كنند تا درآمدشان كفاِف هزينه هاي 

زندگي را بدهد! 

  ايمني معدن حائز اهميت است
از اينها كه بگذريم به گفته بس��ياري از كارشناسان، 
ايمني و بهداش��ت محي��ط كار، خاصه در محيط ها 
و معادِن كوچك معموال رعايت نمي ش��ود. ش��هرام 
غريب )كارشناس ايمني و بهداشت محيط كار( در 
گفت وگو با ايلنا، در خصوص ش��رايط كار در معدن 
گفت: هر چه يك صنعت، پولسازتر باشد مثل معدن 
و فوالد و نفت و گاز، قاعدتا بايد داراي ايمني دقيق تر، 

ريزبينانه تر و كاراتري نيز باش��د. در معدن، حوادثي 
مثل ريزش هاي طبيعي، سستي نواحي و بدنه هاي 
تونل، انفجار، غبارهاي موجود، خطاهاي انس��اني، 
تصادف و تصادم ها، برخورد با موانع و اجس��ام ُبرنده 
وجود دارد كه هر كدام از اينها داراي دسته بندي هاي 

متفاوتي هستند.
او ادامه داد: طب��ق ماده قانون  95 قانون كار، كارفرما 
مي بايست وس��ايل و تجهيزاِت مناسِب ايمني را در 
اختيار كارگران قرار دهد. همچنين طبق ماده قانون 
105 قانون كار، اگر كارش��ناس ايمني و بازرس كار، 
شرايط محيط را ناايمن تشخيص دهد، اين موضوع 
بايد گزارش شود و براساس اين گزارش مي بايست، 
پيگيري و در نهايت نقص كنترل شود. در خصوص كار 
در معدن بايد اصول كار در فضاي بسته مورد توجه قرار 
گيرد. يكي از خطرناك ترين مشكالتي كه در فضاي 

بسته به وجود مي آيد، كمبود اكسيژن است.

    پيش بيني راه هاي فرار 
اين كارش��ناس ايمني و بهداشت محيط كار گفت: 

مبحث مهمي كه در ايمني كار بايد مورد توجه قرار 
گيرد، بحث پيش بيني  است و اصال طبق قانون ايمني 
»پيشگيري، كنترل و اقدام و اعالم صريح« ازجمله 
اضالع مثلث ايمني هستند. بنابراين در بحث ايمني 
معدن نيز پيش بيني هايي را بايد مورد توجه قرار داد؛ 
به طور مثال پيش بيني راه هاي فرار، پيش بيني اينكه 
اگر اشخاصي محبوس شوند در چه زماني و چگونه 
مي توان به آنها دسترسي پيدا كرد، پيش بيني مقدار 
اكس��يژِن مورد نياز در آن محيط، تهويه مناس��ب و 
همچنين مانيتورينگ و رصِد كارگران، اينها مواردي 
اس��ت كه بايد مورد توجه ق��رار گيرند. عالوه براينها 
چك كردِن روزانه مناطقي كه احتمال ريزش در آنها 
باالست، در كار معدن بسيار اهميت دارد. براي شروع 
كار روزانه، در ابتدا مي بايس��ت كارش��ناس مربوطه 
وارد معدن شود و بعد از بررس��ي ها، كارگر كار خود 

را آغاز كند. 
او افزود: در كار معدن قواي جس��ماني كارگران نيز 
اهميت دارد، به غير از قواي جسماني، بايد به تقويت 
روحيه اين كارگ��ران نيز توجه ويژه اي نش��ان داد؛ 

كارگري كه به لحاظ روحي آسيب ديده است خيلي 
زودتر دچار آسيب مي ش��ود تا كارگري كه مشكل 

روحي و فكري ندارد. 

    ايمني هزينه نيست
غريب با تاكيد بر اينكه ايمني هزينه نيس��ت، گفت: 
كارفرمايان��ي ك��ه ايمني برايش��ان هزينه اس��ت و 
نمي توانند هزينه كنند، نبايد اجازه كار داشته باشند. ما 
سه اصل مهم داريم؛ انسان، محيط زيست و تجهيزات. 
براي هيچ كدام از اين مولفه ها نمي توان قيمتي در نظر 
گرفت. اگر به اين س��ه اصل، كه جان انسان در صدر 
همه آنهاست، توجه نكنيم ش��اهد چنين اتفاقاتي 
خواهيم بود. او با اش��اره به حادثه معدن زغال سنگ 
يورت، گفت: حادثه در معدن زغال سنگ بسيار زياد 
اس��ت و ما معدن زغال سنگ در كشور بسيار داريم. 
بنابراين اگر توجه ويژه اي نشود طي روزها و ماه ها و 
س��ال هاي بعد همچنان شاهد وقوع چنين حوادثي 
خواهيم ب��ود. البته نقش عوامل طبيع��ي را در بروز 
اين ح��وادث نمي توان ناديده گرفت اما نقش آنها در 
مقايسه با نقش عوامل انساني بسيار كمتر است. او با 
اشاره به حادثه معدِن طرزه و طوالني شدِن عملياِت 
جست وجو براي امدادرساني و سرانجام مرِگ اين دو 
كارگر، گفت: نباي��د فراموش كنيم، كه در اين  موارد 
ديگر ثانيه ها تعيين كننده هستند و نه جلسات. بايد 
دس��تورات تعجيلي و تاكيدي براي بررس��ي هرچه 
زودتر به اين موضوع داده مي شد تا مي توانستند اين 

عزيزان را سالم بيرون بياورند.

  ۲۰ تا ۳۰ درصد صورت  وضعيت
 بايد براي ايمني لحاظ شود

اين كارشناس ايمني و بهداشت محيط كار در پاسخ 
به اين سوال كه چگونه مي توان از بروز چنين حوادثي 
جلوگيري كرد، گفت: به نظر من بهترين و موثرترين 
راهكار براي اينكه اين مسائل كنترل شود و كارفرماي 
باالدست خيلي راحت بتواند پيمانكار را كنترل كند، 
اين است كه چيزي حدود 20 تا ۳0درصد از صورت  

وضعيِت پيمان��كاران براي ايمني لحاظ ش��ود. اگر 
درصدي از صورت وضعيت در اختيار ايمني باش��د و 
كارفرمايان بدانند در صورِت رعايت نكردن مس��ائل 
ايمني و بهداشت، مقداري از پولشان داده نمي شود، 
در اين ص��ورت بالغ بر ۷0درص��د از حوادث كنترل 
مي ش��ود. درواقع كارفرما مجبور است به خاطر آزاد 
شدِن پول خود، بهترين شرايط را مهيا كند و حوادث 

كنترل شود. 
غريب گفت: تا زماني ك��ه ايمني را به عنوان آخرين 
آيتم درنظر بگيريم و بگوييم هزينه دارد و تفكر توليد 
محوري صرف داشته باشيم، ايمني هميشه در صف 
انتظار باقي مي ماند، اما وقتي ديدگاه ما توليد همراه 
با ايمني باشد مطمئنا جان انسان ها، محيط زيست، 
تجهيزات و ش��رايط روحي و رواني تمام كارگران و 

خانواده هايشان نيز در امان مي ماند. 

    سخن آخر
اواخر سال 9۸، در يكي از جمعه هاي منتهي به سال 
جديد، زماني كه يك كارگر معدنچي در شهرستان 
كوهبنان براي جبراِن كس��ري حقوق ماهانه اي كه 
كفاِف هزينه ه��اي زندگي  را نمي داد، مجبور به كار 
در تنها روِز تعطيلي خود بود، بر اثر كش��يده شدن 
دس��تگاه بونكر بر بدنش جان س��پرد. همان زمان 
همكاراِن او دلنوشته اي را نوشتند كه شايد آوردِن 
بخش هايي از آن، حق مطلب را براي سخن پاياني 
اين گزارش ادا كند. آنها نوشتند: » ... گويا اين قصه 
غم بار و م��رِگ تلخ معدن كاران از زمس��تان يورت 
گرفته تا معادن اش��كلي زرند كرم��ان و مرگ هاي 
تك نفره در س��اير معادن زغال س��نگ اين استان و 
ساير معادن و مدفون شدن كارگران در زير خروارها 
خاك همچنان ادامه دارد. نه كسي درد اين كارگران 
را فهميد و نه هيچ ارگان و يا نهادي پاسخگوي مرگ 
تلخ و حوادث ناگوار و س��خت اين كارگران نيست و 
نخواهد بود. آيا بايد همه  كارگران در معادن چنين 
سرنوشتي داشته باشند؟ آيا ما كارگران نبايد طعم 
روزهاي خوش و زندگي در كنار خانواده را بچشيم؟ 
عالوه بر سختي كارمان سختي مرگ مان و مشكالت 
دردناك بيماري شغلي مان است اما نه گوشي براي 
شنيدن و نه قانوني براي اجرا شدن است؛ متاسفانه 
قانون در معادن روي كاغذ اجرا مي شود. سخت ترين 
كار، كمترين مزد، كوتاه ترين عمر؛ دنياي تاريك يك 

معدن كار، بدرود روزهاي روشن.«

جسد دو معدنكار جوان  بعد  از 6   روز جست وجو  پيدا  شدگزارش

مرگ  در  اعماق  زمين
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