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 احتمال تعطيلي پايتخت 
با تداوم وضعيت قرمز

 اثر رواني فرمول جديد 
بر بازار خودرو 

پايداري جو، افزايش مصرف گاز خانگي و استفاده از مازوت در 
نيروگاه هاي برق 3 عامل كليدي آلودگي هواي تهران

 سازمان بازرسي رسما خواستار لغو مصوبه شوراي رقابت
 براي گراني خودرو شد

يادداشت- 1

يادداشت- 4

 كاهش هزينه ها
 راهكار كنترل تورم

 شاخص عدم قطعيت جهاني
 از ايران تا چين و امريكا

دوس��تان  ب��ر  وارد  انتق��اد 
اقتص��اددان درب��اره بح��ث 
مورد اش��اره اين است، مساله 
تورم ك��ه در اقتصاد اي��ران از 
اوايل دهه ۵۰ به ش��كل مزمن 
درآم��ده را عمدتا ب��ه فرمول 
موضوع پول و نقش نقدينگي 
ربط مي دهند، گرچه درس��ت 
است، ولي نشان مي دهد، از بررسي ريشه اي قضيه فوق 
ابا دارند. پايه نقش نقدينگي موثر بر تورم را بايد در هزينه ها 
و كسري بودجه دولت جس��ت وجو كرد و اين مساله در 
هزينه هايي ريشه دوانده كه الزاما به توليد منجر نمي شود. 
رسم اقتصادي ها اين است كه بابت هر پرداختي، انتظار 
دريافتي معادل حداقلي آن را داشته باشند، بنابراين فرض 
بر اين اس��ت چنانچه در دولت يكسري هزينه ها صورت 
مي گيرد، حداقل به همان اندازه بايد دريافتي به دس��ت 
آيد. در اين ميان اگر بودجه دولت به كس��ري برخورد به 
اين معناست كه هزينه ها بيشتر از درآمدها بوده يا اينكه 
هزينه ها درآمدهاي الزم را حاصل نكرده اس��ت. كسري 
بودجه كه به نقدينگي و درنهايت تورم منتهي مي شود، 
دو ريشه دارد ابتدا بايد به ناكارآمدي بودجه بگيران اشاره 
داش��ت. به اين معنا؛ تمام اجزايي كه از بودجه اس��تفاده 
مي كنند، بهره وري پاييني دارن��د، بخش دولتي، بخش 
بودجه بگيران، سيس��تم مديريت يا كاركن��ان آنان به 
گونه اي اس��ت كه دريافتي هايشان بيش��تر از ورودي ها 
است. عالوه براين بودجه بگيران زيادي هستند كه اكيدا 
به توليد ملي كمك مستقيم يا غير مستقيمي نمي كنند. 
متاسفانه نان خورهاي زيادي وجود دارد كه در تمام اجزا 
بودجه مصرف مي كنند، ب��دون آنكه كمترين كمكي به 
توليد ملي و افزايش آن داشته باشند. در نهايت هم گروه 
سومي موجود است كه فعاليت هاي موازي و تكراري انجام 
مي دهد، اين فعاليت ها بودج��ه را بدون كمكي به توليد 
ملي بيشتر تلف مي كند. بنابراين ريشه تورم كه ساختاري 
و مزمن شده، به اين دليل است كه خرج دولت بيشتر از 
ادامه در صفحه 7 دخل آن است و ... 

مفه��وم »عدم قطعي��ت« يا 
نش��انگر   Uncertainty
موقعيتي ابهام آلود، نامعلوم و 
نامشخص است كه ترديد در 
مورد يك پديده و نبود دانش 
كافي براي حدس رويدادهاي 
آينده را انعكاس مي دهد. عدم 
قطعي��ت، نمايانگر وضعيتي 
است كه اطمينان در مورد مشخصات يك واقعه و اينكه 
چه پيشامدهايي رخ مي دهد، وجود ندارد. عدم قطعيت 
در واقع، عدم توانايي ما در مورد تش��خيص پيامدهاي 
اقتص��ادي، سياس��ي و اجتماعي يا تعيي��ن احتمال 
پيامدهاي يك رخداد را نشان مي دهد. هدف اين مقاله 
 WUI  معرفي و تحليل شاخص عدم قطعيت جهاني
است كه توسط سه تن از محققان صندوق بين المللي 
پول معرفي ش��د. ش��اخص عدم قطعيت جهاني هر 
س��ه ماه يك بار به روزرساني مي ش��ود. بر پايه آخرين 
آمار مربوط به س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰، ش��اخص 
WUI نش��ان مي دهد كش��ورهايي ك��ه در وضعيت 
عدم قطعيت بيشتري هس��تند تا حدود زيادي متاثر 
از ويروس كرونا و بيماري كوويد۱۹ هستند. شاخص 
عدم قطعيت براي امري��كا، چين و ايتالي��ا به ترتيب 
برابر اس��ت ب��ا ۰.۷۴۷ و ۰.۵۶۵ و ۰.۵۴۶ و براي ايران 
معادل ۰.۴۸۷ محاسبه شده است.  دنياي پيش روي 
ما، به احتمال بسيار، ش��اهد رويدادهاي عدم قطعيت 
خواهد بود، به  طوري ك��ه با وضعيت متناقضي روبه رو 
هس��تيم يعني به موازات افزايش دانش بشري، عدم 
قطعيت ها هم بيشتر مي شوند. ش��ايد يك دليل اين 
امر، اين باش��د كه عدم قطعيت ها از دانش ما پيشي 
مي گيرند. مقادير ش��اخص عدم قطعي��ت جهاني از 
س��ال ۱۹۵۵ميالدي به بعد نش��ان مي دهد كه اين 
شاخص از س��ال ۲۰۱۲ جهش هاي بيشتري داشته 
است. اين موضوع، گواهي مي دهد كه عدم قطعيت در 
دنياي ما به شكل روزافزوني به يك واقعيت ملموس 
و اجتناب ناپذير تبديل ش��ده اس��ت. ضم��ن اينكه 
شواهد متعددي بر استمرار و تشديد عدم قطعيت در 
آينده داللت دارد، بش��ريت بايد با رويكردي انتقادي 
نس��بت به ش��ناخت همه جانبه و عمي��ق علمي آن 
مبادرت ورزد و به دنبال راهكارهايي براي ريشه يابي 
عدم قطعيت جهاني باش��د. در عين ح��ال، با تقويت 
تاب آوري و انعطاف پذيري خود، براي زندگي با عدم 
قطعيت هاي اجتناب ناپذير، آمادگي داش��ته باش��د. 
بررسي ش��اخص عدم قطعيت جهاني از سال ۱۹۵۵ 
ميالدي به بعد نشان مي دهد كه اين شاخص از سال 
۲۰۱۲ جهش هاي بيشتري داشته است. اين موضوع، 
گواه از آن دارد كه عدم قطعيت در دنياي ما به شكل 
روزافزوني به يك واقعيت ملموس تبديل شده است، 
ضمن اينكه شواهد متعددي بر استمرار و تشديد عدم 
قطعيت در آينده داللت دارد.  ادامه در صفحه 6

مرتضي افقه

احمدرضا روشن

» تعادل « فراز و فرود اقتصادي 2020را 
بررسي مي كند ، تجربه تلخ براي سال خاص

سياه چاله يارانه ها
كمك هاي دولت به جيب چه كساني مي رود؟

باالخره سال س��خت ٢٠٢٠ تمام ش��د و اميدها به 
بازگش��ت اميد و روزه��اي خوش در س��ال جديد 
ميالدي است، سال ٢٠٢٠ كه با همه گيري ويروس 
كرونا آغاز شده بود با همان سختي و فراز و فرودهاي 
سياس��ي و اقتصادي اش پشت س��ر گذارده شد تا 
نامش به عنوان يكي از س��خت ترين سال هاي عمر 
بشري در تاريخ بماند.  س��ال ٢٠٢٠ از همان ابتدا با 
پيش بيني ه��اي خاص مواجه ش��ده ب��ود با همان 
وضعيت خاص نيز به پايان رس��يد ب��ه گونه اي كه 
پيش بيني مجل��ه اكونوميس��ت، كه جه��ان را در 
س��ال ۲۰۲۰ ميزب��ان دو دگرگوني ب��زرگ خوانده 

بود تا حدودي تحقق يافت اما با كم��ي تفاوت؛ اين 
مجله نخس��تين دگرگوني را مواجه شدن با جهان 
كهنس��ال تر خوانده بود و پيش بيني ك��رده بود كه 
براي نخس��تين بار در جه��ان افراد باالي ۳۰ س��ال 
جمعيت بيشتري را نسبت به افراد كمتر از ۳۰ سال 
تشكيل خواهند داد. در تحول دوم نيز اقتصادهايي 
كه در جهان سريع ترين رشد را در سال ۲۰۲۰ تجربه 
خواهند كرد، همه در آفريقا يا آسيا خواهند بود. به جز 
جمهوري تعاوني گويان در امريكاي جنوبي، س��اير 
كشورهاي ليست سريع ترين رش��دهاي جهان، در 
آسيا و آفريقا قرار دارند...  صفحه 6 را بخوانيد

در فصل بودجه ريزي، اصلي ترين مس��ائلي كه 
مطرح شده و بخش قابل توجهي از تمركز دولت 
و مجلس صرف آن مي ش��ود، موضوع درآمدها 
و هزينه ه��اي دولت اس��ت و در نهايت وقتي دو 
طرف به يك جمع بندي قطعي درباره درآمدها 

مي رسند، عمال كار هزينه ها نيز يكسره مي شود. 
اين در حالي است كه يك س��وال مهم در طول 
تمام سال هاي گذشته فراموش شده و آن چرايي 
هزينه بااليي اس��ت كه دولت هرسال مجبور به 
صفحه 2 را بخوانيد پرداخت آنها مي شود. 

زهرا سليماني| »س��ردار سليماني اس��طوره مقاومت 
و مهرباني اس��ت.« كافي اس��ت اين عب��ارت را در گوگل 
جس��ت وجو كنيد ت��ا دامن��ه وس��يعي از اظهارنظرها و 
ديدگاه هاي مختلف در خصوص سردار سليماني از سوي 
مردم، مس��ووالن و چهره هاي مختلف سياس��ي، نظامي 
و فرهنگي داخلي و خارجي پيش روي ش��ما قرار بگيرد. 
عباراتي كه در هر كدام از آنها به بخشي از وجوه اسطوره اي 
اين سردار رش��يد اس��الم، اش��اره و روايت تازه اي از ابعاد 
مختلف زندگي سردار ارايه مي شود. هرچند گفته مي شود، 
خاك با خودش س��ردي مي آورد و آدميزادگان با سردي 
خاك از ياد مي برند كه چه افراد و ش��خصيت هايي، مدتي 
قبل كنارش��ان بوده اند و با آنها نفس مي كشيدند، اما واقع 
آن است كه با گذشت يك سال از شهادت سردار سليماني، 
هنوز داغ اين فقدان براي ايرانيان و مردم مسلمان منطقه 
تازه اس��ت و همچنان اين بغ��ض در گلوها مانده اس��ت. 
شخصيتي كه هم مورد توجه مجموعه جناح هاي سياسي 
اس��ت، هم اقش��ار و طيف هاي گوناگون مردمي عاشقانه 
دوس��تش مي دارند و حتي دش��منانش هم ب��ه احترام او 
مي ايستند و كاله از س��ر برمي دارند. بايد ديد شاخص ها و 
ويژگي هاي شخصيت هايي اسطوره اي چيست كه حتي 
گذش��ت زمان و قرون متمادي نيز قادر نيست، نقش آنها 
را از ناخودآگاه جمعي جامعه پاك كند. اما در ميان وجوه 
شخصيتي متفاوت سردار س��ليماني، بحث دستاوردهاي 
اقتصادي و معيش��تي س��ردار س��ليماني براي ايرانيان و 
ساير كشورهاي منطقه، يكي از مباحثي است كه كمتر از 
منظر تحليلي و تخصصي مورد ارزيابي قرار گرفته اس��ت. 
دستاوردهايي كه اگر نگوييم مهم تر از بخش هاي نظامي و 
راهبردي بوده اند، به اندازه آنها داراي اهميت و برجستگي 
هستند. دستاوردهايي كه باعث ش��دند صادرات ايران به 
عراق و افغانس��تان كه اعداد و ارقامي كمتر از صد مليون 
دالر را شامل مي شدند، ناگهان به بيش از ۱۰ميليارد دالر 
برس��د. يا صادرات خدمات فني و مهندس��ي كش��ورمان 
به س��وريه و... كه ارزش اف��زوده فراواني را ب��راي اقتصاد 
اي��ران بيافريند.در اين گ��زارش با در كنار هم ق��رار دادن 
خرده روايت ها در اين خصوص تالش ش��ده تا تصويري از 
مهم ترين دس��تاوردهاي اقتصادي سردار براي مخاطبان 

ارايه شود.

   برداشـت نخسـت: زماني براي شكل گيري ها 
اسطوره ها

 طي قرون متمادي متفك��ران و انديش��مندان جهان آرا 
و نظريات مختلفي در خصوص مفهوم و نقش اسطوره ها 
در شكل گيري ناخودآگاه جمعي جوامع مطرح كرده اند. 
افالط��ون در رواي��ت اس��طوره اي از عامل مثال��ي )آرك 
تايپ( اشاره مي كند كه انس��ان از طريق پيوند زدن خود 
به اسطوره ها، يافتن نشانه هايي از بازگشت به مبدا اصلي 
هس��تي را دنبال مي كن��د. در ه��ر اس��طوره عناصري از 
رخدادهاي تاريخ��ي، واقعيت هاي اجتماع��ي، نهادهاي 
اقتص��ادي و نظام هاي  اعتق��ادي و آييني ب��ا يكديگر در 
آميخته است. رمز اس��تمرار و پايداري اسطوره ها در ميان 
مردم نس��ل هاي  گوناگون و در دوره هاي پياپي، وجود بن  
مايه هاي نيرومند اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنهاست. 
از اين منظر بايد ديد س��ردار س��ليماني واج��د كدامين 

ويژگي هاس��ت كه اينگون��ه در ناخ��وداگاه جمعي مردم 
باقي مانده است. س��ردار عليزاده يكي از فرماندهان سپاه 
پاسداران كه از نزديك در جريان دستاوردهاي راهبردي 
و اقتصادي سردار س��ليماني در داخل و خارج كشور قرار 
داش��ته اس��ت، در جريان گفت وگو با »تعادل« با اشاره به 
اين واقعيت كه سردار متوجه ش��ده بود براي تاثيرگذاري 
پايدار در اذهان عمومي مردم منطقه بايد قلوب آنان را فتح 
كرد مي گويد: سردار سليماني هم در ابعاد داخلي و هم در 
ابعاد منطقه اي به دنبال بهبود شاخص هاي معيشتي اقشار 
كمتر برخوردار جامعه بود. اين راهبرد را هم در زمان حضور 
به عنوان فرمانده منطقه عملياتي جنوب ش��رق كشور در 
سيستان و بلوچستان و...پيگيري مي كرد و هم در زماني 
كه در شمايل فرمانده سپاه قدس رتق و فتق امور منطقه را 
به عهده داشت دنبال مي كرد. مقابله با فقر مطلق و تالش 
براي ايجاد بازارچه هاي م��رزي و گذرگاه هاي ترانزيتي از 
جمله اين تالش ها محس��وب مي ش��دند. در راستاي اين 
راهبرد كلي اس��ت كه هنوز هم مناطقي جنوبي و شرقي 
كشور از تالش هاي س��ردار براي حل مشكالت اقتصادي 
و رفاهي اين منطقه ي��اد مي كنند و اين تالش ه��ا را ارج 
مي نهند. در واقع س��ردار س��ليماني معتقد بود براي حل 
مشكالت امنيتي بايد زمينه رشد و توسعه پايدار اقتصادي 
را در مناطق مورد نظر ايجاد كرد تا رشد فكري و معيشتي 

مردم، سدي در برابر تالش دشمنان ايجاد كند. راهبردي 
كه امروز هم در سطح كالن كشور بايد به كار گرفته شود تا 

چشم انداز اميدبخشي براي مردم ايجاد كند.

   برداشـت دوم؛ نقش راهبردي در اقتصاد ايران 
و عراق

يكي ديگر از مجاهدت هاي قابل توجه س��ردار س��ليماني 
تالش هايي بود كه براي بهبود مناس��بات اقتص��ادي ايران 
و عراق در پي��ش گرفتند. حس��يني، دبيركل س��ابق اتاق 
مش��ترك ايران و عراق معتقد اس��ت: نقش س��ردار شهيد 
سليماني در افزايش گذرگاه هاي تجاري و صادرات انرژي از 
ايران به عراق، بسيار پررنگ است. حميد حسيني مي گويد: 
مسووليت پرونده كش��ورهاي منطقه برعهده سردار شهيد 
سليماني بود و در روابط با كش��ورهاي همسايه خصوصًا در 
بحث عراق، افغانستان و سوريه، تحوالت اقتصادي، نتيجه 
تالش و برنامه ريزي شهيد سليماني اس��ت. ايران و عراق در 
حال حاضر، ۱۰ گذرگاه رس��مي دارند كه اين در مقايسه با 
كشورهاي همسايه بي نظير است چرا كه تركيه بعد از ۴۰۰ 
سال حضور در عراق تا امس��ال فقط يك گذرگاه مشترك با 
عراق دارد و عربستان پس از سال ها در همين يك ماه گذشته، 
ادامه در صفحه 6 توانست مرز عرعر با عراق را باز كند.    

 سال
 سخت  اقتصاد

»تعادل« مجاهدت هاي سردار سليماني در حوزه اقتصاد را بررسي مي كند

ميراث سردار 
 مزيت قيمت گذاري

 جديد خودرو
يكي از موضوعاتي كه بايد 
مد نظ��ر قرار گي��رد، اين 
اس��ت كه قيمت گذاري 
از اس��اس اق��دام غلطي 
اس��ت. چراك��ه به ط��ور 
كلي دخالت ه��ر ارگاني 
باعث  در قيمت گ��ذاري 
مش��كل و گرفتاري شده 
و خواهد ش��د. قيمت گذاري نه تنها تا به حال هيچ 
مشكلي را از ميان نبرده است، بلكه خود باعث ايجاد 
مشكل شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در تمام 
دنيا قيمت گذاري ها توسط خود واحدهاي توليدي 
انجام مي ش��ود. بنابراين دخال��ت در قيمت گذاري 
تنها ايجاد دردسر مي كند. اما در مورد فرمول جديد 
شوراي رقابت، بايد گفت كه اين دستورالعمل جديد 
ضرر و زيان كمتري نسبت به ساير روش هاي قبلي 
دارد. زيرا دستورالعمل ابالغي جديد سبب افزايش 
قيمت نخواهد داش��ت و تا حدي منجر به متعادل 
شدن بازار خودرو خواهد ش��د. اما نكته اي كه وجود 
دارد، اين اس��ت كه خودروس��ازان بايد در كنار اين 
طرح افزايش توليد را نيز در دس��تور كار قرار دهند 
تا با عرضه بيشتر خودرو، حباب قيمت هاي موجود 
در بازار از بين برود. از سوي ديگر، با توجه به شرايط 
كنوني تمام قيمت ها در اثر افزايش نرخ دالر افزايشي 
بوده است، لذا اگر رييس محترم بازرسي كل كشور 
قرار است در قيمت گذاري ورود كنند، دالر انتخاب 
بهتري براي ورود به حيطه قيمت گذاري است؛ زيرا 
عامل تمام مشكالت و عدم تعادل ها در بازار نوسانات 
نرخ دالر اس��ت. با افزايش قيمت دالر، قيمت تمام 
نهاده هاي ورودي ما افزايش مي يابد. اين روش جديد 
در راس��تاي كاهش ضرر و زيان حركت مي كند و به 
احتمال زياد صنع��ت خودروي داخل��ي را از حالت 
زيان ده بودن خارج مي كند.  اما مزيت ديگر فرمول 
جديد شوراي رقابت اين است كه قيمت ها را در بازار 
كاهش مي دهد؛  به عبارتي ديگر، اگرچه با اجراي اين 
دستورالعمل ممكن اس��ت قيمت كارخانه افزايش 
پيدا كند، اما قيمت بازار كاهنده خواهد بود. چراكه 
قيمت كارخانه ايجاد رانت مي كند؛ بطوري كه قيمت 
خودرو درب كارخانه حدودا بين ۵۰ تا ۲۰۰ ميليون 
تومان متفاوت از قيمت همان خودرو در بازار اس��ت 
بنابراين اين تفاوت قيمت به ايجاد رانت دامن مي زند.

بنابراين بايد تفاوت قيمت گذاري بين كارخانه و بازار 
كنار گذاشته شود. چراكه اين تفاوت قيمتي حاكم 
بر بازار خودرو، خود عاملي ب��راي ايجاد عدم تعادل 
و مش��كالت قيمتي در بازار اين محصول مي شود.  
بنابراين يكي از نتايج مثبت اين روش قيمت گذاري 
را مي توان افزايش توليد عنوان كرد. اگر كارخانه هاي 
خودرو سازي زيان ده باش��ند نمي توان از آنها انتظار 
افزايش توليد داشت.   ادامه در صفحه 7

محمدرضا    نجفي منش

يادداشت-2

 حمايت مستقيم
 به جاي ارز دولتي

ب��ا گذش��ت حدود س��ه 
س��ال از آغ��از دور جديد 
امري��كا  تحريم ه��اي 
عليه ايران، امروز كس��ي 
نمي تواند از اين بگويد كه 
تحريم ها فشاري بر اقتصاد 
ايران نياورده اند و قطعا در 
صورتي كه فرصتي براي 
كاهش تحريم ها به وجود آيد، قطعا بايد از آن استفاده 
كنيم زيرا در گام نخست مي تواند بخشي از فشار، بر 
روي اقتصاد ايران و فعاليت هاي اقتصادي را كاهش 
دهد. در كنار دغدغه تحريم ام��ا بايد به آنچه كه در 
داخل كشور در دستور كار قرار داده ايم و اشتباهاتي 
كه داشته ايم فكر كنيم. تا وقتي ما مشكالت داخلي 
را حل نكنيم و فض��ا را براي تولي��د فراهم نكنيم، 
نمي توان انتظار داش��ت حتي كنار رفتن تحريم ها 
نيز براي اقتصاد ايران چاره س��از باش��د. ما در طول 
سال هاي گذشته با قوانين دست و پاگير و بروكراسي 
پيچيده، بسياري از توليدكنندگان را دلسرد كرده ايم 
و آمارهايي كه از وضعيت سرمايه گذاري هاي جديد 
در اقتصاد ايران منتش��ر مي شود نش��ان مي دهد 
كه توليد ديگ��ر جذابيتي براي صاحبان س��رمايه 
ندارد. از س��وي ديگر با وجود تمام شعارهايي كه در 
طول سال هاي گذش��ته داده شده، همچنان دولت 
تصدي گري اقتصادي خ��ود را ادامه داده اس��ت و 
دولت بزرگ، مانع از فعاليت بخش خصوصي واقعي 
در بسياري از حوزه ها شده است. اين در حالي است 
كه در سال هاي گذشته بس��ياري از كشورهايي كه 
عملكرد موفق اقتصادي داشته اند به بخش خصوصي 
خود اعتماد كرده ان��د و در ايران ني��ز هرگاه بخش 
خصوصي وارد عمل شده توانسته نتيجه اعتمادها را 
نشان دهد. آمار صادرات غيرنفتي در سال هاي اخير 
و در دوره تحريم به خوبي اين عملكرد را ثابت كند. 
در كن��ار آن حتي در زمان هايي ك��ه دولت به قصد 
حمايت به اقتص��اد ورود كرده، ش��رايط پيچيده تر 
شده اس��ت. يارانه اي كه در قالب ارز ۴۲۰۰ توماني 
در سال هاي اخير پرداخت ش��ده و بخش زيادي از 
منابع دولتي را به خود اختصاص داده است، نه تنها 
گره گشا نشده كه حتي باعث افزايش عدم شفافيت 
و رانت ش��ده و بخش خصوصي واقع��ي را با چالش 
مواجه كرده اس��ت. اتاق بازرگاني بارها پيش��نهاد 
كرده كه به جاي اين ارز، به اقش��ار كم درآمد، يارانه 
مستقيم تعلق گيرد. به اين ترتيب هم فضا براي رانت 
كاهش مي يابد و هم كم درآمدها با به دست آوردن 
منابع مالي جديد، امكان بهبود سطح زندگي خود 
را خواهند داشت. در عرصه اقتصادي نيز تك نرخي 
شدن ارز به شفافيت اقتصادي منجر مي شود و امكان 
س��رمايه گذاري و برنامه ريزي ب��راي آينده افزايش 
خواهد يافت.    ادامه در صفحه 7

عباس آرگون

يادداشت-3

يك��ي از ابع��اد مه��م در 
خص��وص دس��تاوردهاي 
ش��هيد قاسم س��ليماني 
كه كمت��ر در خصوص آن 
صحب��ت ش��ده، تالش ها 
و مجاهدت هاي��ي اس��ت 
كه س��ردار رش��يد اسالم 
در حوزه ه��اي اقتص��ادي 
و معيش��تي در ابعاد داخلي و منطقه اي انجام دادند 
و ظرفيت ه��اي ت��ازه اي ب��راي تولي��د، ص��ادرات و 
بهبود ش��اخص هاي معيشتي كش��ور ايجاد كردند. 
ب��از ك��ردن دروازه هاي اقتص��ادي و زمينه س��ازي 
براي گش��ايش هاي صادراتي يك��ي از همين نمونه 
دستاوردها اس��ت كه تالش مي كنم به بخشي از اين 
تالش هاي اقتصادي در دو حوزه داخلي و بين المللي 
اش��اره كنم. س��ردار س��ليماني در بحث عراق و در 
شرايطي كه وضعيت مناس��بات صادراتي و ارتباطي 
كشورمان با اين كشور هر روز در حال نزول بود و بازار 
كشور عراق به طور كامل در اختيار ساير كشورها قرار 
گرفته بود، دروازه هاي اقتصادي بسياري را پيش روي 
اقتصاد كش��ور گش��ود. به گونه اي كه صادرات ايران 
به كش��ور عراق كه به كمتر از چند صد ميليون دالر 
رس��يده بود، بعد از تالش ها و مجاهدت هاي سردار 
س��ليماني به بيش از ۱۰ميليارد دالر رس��يد. ضمن 
اينكه اتصال مسووالن ايراني با مسووالن عراقي، رفع 
موانع قانوني و اجرايي بين دو كشور، نزديكي فعاالن 
صادراتي و بازرگاني دو كشور و...   ادامه در صفحه 6

دستاوردهاي اقتصادي سردار 
نگاه 1

علي اكبر عليزاده برمي

با نزديك شدن به سالگرد 
ش��هادت س��ردار قاس��م 
س��ليماني و در حال��ي كه 
نق��اط  دوس��تدارانش در 
مختل��ف خاورميانه خود 
گراميداش��ت  ب��راي  را 
ي��اد و خاط��ره اش آم��اده 
مي كردن��د، چن��د رخداد 
ديگر هم به وقوع پيوس��ت كه قابل تامل است. مايك 
پنس، معاون رييس جمهور امريكا كه ترجيح داده بود 
آخرين روزهاي معاونت خود را به سرزمين هاي اشغالي 
سفر كند، آن را لغو كرد، نتانياهو هم براي چندمين بار 
حاضر نش��د علنا به امارات متحده بيايد در حالي كه 
يك ناو هواپيمابر امريكايي هم منطقه خليج فارس را 
ترك كرد. از مدتي قبل تر نيز يك زيردريايي اسراييلي 
با عبور از كانال سوئز شوي تبليغاتي در رابطه با حضور 
در آب هاي خليج فارس انج��ام داد. فرماندهان نظامي 
ارتش رژيم اسراييل هم از هيچ فرصتي براي فرياد زدن 
تهديدهاي خود صرف نظر نكردند در حالي كه امريكا 
نيز از حضور بمب افكن هاي خود در منطقه خبر داده و 
حتي تصاويري از سوخت گيري آنها در فضاي منطقه 
منتشر كردند! به اعتقاد كارشناس��ان اين تهديدها و 
شوهاي نظامي و علني كردن برخي فعاليت هاي نظامي 
كه ماهيت آنها در محرمانه بودن شان است، بيش از آنكه 
عرض اندام و قدرت نمايي باشد، بيانگر ضعف و ترسي 
است كه يك سال از نام قاس��م سليماني در ميان آنها 
افتاده است و ...  ادامه در صفحه 7

اقدام ابدي
نگاه 2

سيد عماد حسيني



در فصل بودجه ريزي، اصلي ترين مسائلي كه مطرح 
ش��ده و بخش قابل توجهي از تمركز دولت و مجلس 
صرف آن مي شود، موضوع درآمدها و هزينه هاي دولت 
اس��ت و در نهايت وقتي دو طرف به يك جمع بندي 
قطعي درباره درآمدها مي رس��ند، عمال كار هزينه ها 
نيز يكسره مي شود. اين در حالي است كه يك سوال 
مهم در طول تمام سال هاي گذشته فراموش شده و 
آن چرايي هزينه بااليي است كه دولت هرسال مجبور 

به پرداخت آنها مي شود.
بر اساس اليحه بودجه امسال، منابع عمومي دولت به 
بيش از 840 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. بخش 
مهمي از اين رقم مربوط به پرداخت حقوق مي شود و 
مابقي در ساير حوزه هاي هزينه هاي جاري و پرداخت 
بدهي و ديون دولت اختصاص خواهد داشت. در كنار 
آن اما دولت در طول س��ال هزينه هاي ديگري را نيز 
نهايي مي كند كه بخش مهمي از آن، عمال با عملكردي 

عجيب همراه است.
در نظام پرداختي دولت، يكي از اصلي ترين چالش ها، 
مربوط به كمك هايي مي ش��ود كه در طول س��ال از 
سوي دولت به اقش��ار مختلف مردم تعلق مي گيرد. 
نظ��ام پرداخت يارانه در اقتصاد اي��ران در طول تمام 
دهه هاي گذشته همواره تداوم داشته و در اين مسير، 
به روش هاي مختلف پرداختي دولت به مردم اجرايي 
شده است. با وجود اين روش هاي متنوع اما در عمل 
هنوز سوال هاي زيادي درباره چگونگي اين پرداخت ها 
و ميزان تاثيرگذاري آنها وجود دارد كه هيچ دولت و 
مجلسي به جمع بندي قطعي در اين رابطه نرسيده اند.

پرداخت يارانه به دو ش��كل مستقيم و غير مستقيم 
انجام مي شود. در ش��يوه مستقيم، دولت يا به شكل 
نقدي يا به شكل اعتباري مبالغي را به حساب اقشار 
مختف م��ردم واريز مي كند. قديمي ترين ش��يوه در 
دهه هاي گذشته، نظام چاپ و توزيع كوپن بوده است. 
از سال هاي جنگ با توجه به دشوار شدن شرايط تامين 
برخي نيازهاي روز از سوي مردم، دولت تصميم گرفت 
تامين برخي نيازهاي روزانه مردم را كوپن انجام دهد. 
اين شيوه در س��ال هاي جنگ توانست فشار را روي 
گروه هايي از مردم كم كند اما تداوم آن در دهه هاي بعد 
اين سوال را به وجود آورد كه تا چه زماني بايد حمايت 
كااليي ادامه داشته باشد؟اين روش تا سال 89 ادامه 
پيدا كرد اما دولت احمدي نژاد، در اين سال اعالم كرد 
كه گام نخست هدفمندي يارانه ها را كليد خواهد زد. 
به اين ترتيب توزيع كوپن متوقف شد و دولت اعالم 
كرد به جاي آن، يارانه نقدي به مردم خواهد داد. اين 
يارانه براي هر نفر 45 هزار و 500 تومان در نظر گرفته 
شد و بر خالف توصيه كارشناسان هيچ تفكيكي ميان 
گروه هاي مختلف مردم صورت نگرفت و در نهايت، به 
همه به شكل مس��اوي يارانه ماهانه تعلق گرفت.اين 
روند در طول بيش از 10 سال گذشته ادامه داشته و 
با توجه به اينكه دولت ها نتوانستند روند رو به افزايش 

تورم را كاهش دهند، در نهايت ميزان اثرگذاري اين 
يارانه به حداقل رسيده و امروز مبلغ اين يارانه سهمي 
بسيار محدود در تامين نيازهاي مردم دارد.دولت در 
جريان مصوبه سران سه قوه از آبان ماه سال گذشته، 
طرح افزايش دوب��اره قيمت بنزين را نهايي كرد و در 
اين چارچوب، سبد معيشتي خانوار با مبلغ 50 هزار 
تومان در ماه به حساب حدودا 60 ميليون ايراني واريز 
شد. اين رقم نيز در مقايسه با آنچه  به افزايش هزينه ها 
باز مي گردد، عمال هيچ گرهي از مشكالت باز نمي كند 
اما اجراي همزمان اين دو طرح با يكديگر، چند ده هزار 

ميليارد تومان در ماه براي دولت هزينه دارد.
در كنار اي��ن دو طرح، يكي از اصلي ترين چالش هاي 
به وجود آمده براي دول��ت و مجلس، نحوه كمك به 
اقشار كم درآمد در شرايط فعلي است. در واقع با توجه 
به باال رفتن دوباره فشارها بر كم درآمدها، بسياري از 
كارشناسان و مسووالن از لزوم افزايش يارانه ها صحبت 
مي كنند اما روش اين حمايت ها با اما و اگر مواجه است. 
يكي از سياست هايي كه در طول سال هاي گذشته از 
سوي دولت اجرايي شده، پرداخت ارز 4200 توماني 
به كاالهاي اساسي است. سياستي كه هرچند از سوي 
دولت موفقيت آميز اعالم مي شود اما در عمل از سوي 
بسياري از كارشناسان و فعاالن اقتصاد با اما واگر مواجه 
شده است. بررسي اليحه بودجه در مورد وضعيت ارز 
4200 توماني از اين حكايت دارد كه به استناد جزء 

)4( بند )ب( تبصره )1(، اين مجوز وجود دارد كه در 
صورت تغيير نرخ ارز ترجيحي مورد استفاده در اين 
قانون به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي )ETS(، به 
دولت اجازه داده مي ش��ود منابع وصولي را به رديف 
درآمدي ش��ماره 1601۳6 مندرج در جدول شماره 
)5( اين قانون واريز كند. منابع واريزي از محل رديف 
ش��ماره ۷1-5۳0000 مندرج در جدول شماره )9( 
قانون صرف معيشت و سالمت مردم مي شود. بر اين 
اساس نرخ 4200 تومان براي تامين بخشي از كاال هاي 
اساسي همچنان پابرجاست، ولي در صورت تغيير اين 
روال، منابع ناشي از آن به رديف ديگري از بودجه جهت 
صرف در معيشت مردم واريز خواهد شد. با اين وجود 
اما دولت اعالم كرده ك��ه آماده پذيرش نظر مجلس 

است و احتمال تغيير در اين روند وجود دارد.
در كنار آن، مجلس نيز طرح تامين كااالهاي اساسي را 
نهايي كرده كه بار ديگر به احياي نظام پرداخت كوپن 
منجر خواهد شد و هنوز مش��خص نيست دو طرف 

چگونه در اين رابطه به جمع بندي خواهند رسيد.
در كن��ار تمام اي��ن يارانه ه��اي نقدي مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم، يارانه هاي پنهان و غيرمس��تقيم نيز 
بخش مهمي از منابع اجرايي دولت را به خود اختصاص 
مي دهند. بررس��ي هايي كه در سال گذشته اجرايي 
شد، نشان از آن داشت كه دولت در طول سال حدود 
1000 ه��زار ميليارد تومان، ياران��ه پنهان پرداخت 

مي كند ك��ه بخش مهمي از آن به انرژي و س��وخت 
اختصاص پيدا مي كند. در واقع اين يارانه به كساني 
مي رسد كه امكانات و درآمد باالتري دارند. در شرايطي 
كه يارانه بايد با هدف تامين نيازهاي اقشار كم درآمد 
توزيع ش��ود اما در طول سال يارانه پنهاني چند برابر 
يارانه هاي نقدي پرداخت مي شود اما اقشار كم درآمد 
هيچ سهمي در آن ندارند. خانوارهايي كه چند خودرو 
شخصي دارند از بنزين ارزان قيمت بهره مند مي شوند 
و صاحبان خانه هاي ب��زرگ از يارانه انرژي بهره مند 
مي شوند اما خانوارهايي كه نه خودرو دارند و نه انرژي 

بااليي مصرف مي كنند از اين يارانه بي بهره هستند.
در سال هاي گذشته، بسياري از كارشناسان از لزوم 
جراح��ي در نظام پرداخت يارانه در كش��ور س��خن 
گفته اند اما در عمل هنوز راهكاري از س��وي تصميم 
گيران ارايه نش��ده است. تصميم جنجالي آبان سال 
گذشته نيز نشان داد كه تغيير ناگهاني در اين مسير 
كار بسيار دش��وار خواهد بود. يارانه ها براي دولت به 
سياه چاله اي تبديل شده اند كه نه از آنها راه برون رفتي 
وجود دارد و نه تداوم آنها به نفع اقشار كم درآمد تمام 
مي شود. هزينه باالي توزيع يارانه، بودجه را هر ساله 
به خود مشغول مي كند و دولتي كه تحت تاثير كرونا 
و تحريم ها، با محدوديت هاي جدي مواجه است، هر 
سال منابعي را تزريق مي كند كه عمال جز ثروتمندان 

كسي از آنها استفاده نمي كند.

خبر روز
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آيتاهللمصباحيزدي
دارفانيراوداعگفت

رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( و 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم درگذشت. آيت اهلل 
محمدتقي مصباح يزدي از روز شنبه )6 دي ماه( به علت 
وخامت بيشتر بيماري گوارشي در بيمارستاني در تهران 
بستري شده بود كه عصر روز گذشته در سن 85 سالگي 
جان به جان آفرين تسليم كرد. او متولد 1۳1۳ در يزد 
بود و پس از پيروزي انقالب بنياد باقرالعلوم و س��پس 
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني)ره( را در قم 
پايه گذاري كرد كه تا پايان عمر رياست آن را بر عهده 
داشت. از جمله فعاليت هاي سياسي آيت اهلل مي توان 
به نمايندگي در مجلس خب��رگان رهبري، عضويت 
در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، عضويت در جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم اش��اره كرد. او همچنين به 
عنوان رهبر فكري جبهه پايداري نيز شناخته مي شود. 
از سه ماه پيش حال عمومي وي به دليل بيماري حاد 
گوارش رو به وخامت گذاشت و به همين دليل در سه 
ماه گذشته چندين مرتبه حال وي به دليل مشكالت 
جسمي شديد وخيم ش��د. بيماري اخير او از روز 11 
آذرماه سال جاري با بستري  شدنش در منزل آغاز شد 
و به دنبال پيشرفت عالئم باليني و با تشخيص پزشكان 
براي ادامه مداوا به تهران منتقل شد كه روز گذشته پس 
از شش روز بستري  شدن در بيمارستان به دليل كاهش 
شديد سطح هوشياري و عوارض مشكل حاد گوارشي 

دارفاني را وداع گفت.

اگركسيدولتراتضعيفكند
طرفدارامريكاست

رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت در ميدان جنگ 
اقتصادي اس��ت و دونالد ترامپ هم مانند صدام است، 
اظهار كرد: در اين ش��رايط كسي كه دولت را تضعيف 
مي كند و مي گويد من ضد امريكا هستم، دروغ شاخدار 
گفته است.حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
اظهار كرد: ما در ميدان جنگ اقتصادي هستيم و اگر 
كسي دولت را تضعيف كند، چه بخواهد و چه نخواهد 
حامي و طرفدار امريكاست. هر كسي دولت را تضعيف 
كند و بگويد من ضد امريكا هستم، دروغ شاخدار گفته 
اس��ت.وي ادامه داد: هر كس��ي ب��ه بخش خصوصي، 
واردكنن��دگان و صادركنندگان ضرب��ه بزند از امريكا 
حمايت كرده اس��ت؛ ما امروز براي توسعه كشور بايد 
به هم كمك كنيم. امروز روز وحدت اس��ت و هر كسي 
وحدت و اتحاد را شكسته و اختالف افكني كند از امريكا 
طرفداري كرده است.رييس جمهور با بيان اينكه از سال 
1۳9۷ جنگ اقتصادي به كش��ور تحميل شده است، 
تصريح كرد: دونالد ترامپ مانند صدام بود صدام هشت 
سال جنگ به ما تحميل كرد و سرنگون شد. دونالد ترامپ 
سه سال جنگ اقتصادي به ما تحميل كرد و در هفته هاي 
آينده سرنگون مي شود نه فقط از حكومت بلكه از زندگي. 
او آدم بي آبرويي در تاريخ بود كه جنايت و ظلم هاي زيادي 
كرد كه يكي از ظلم هاي غيرقابل گذشتش شهادت حاج 
قاسم سليماني و ابومهدي مهندس بود كه هيچگاه از 
يادمان نخواهد رفت. آنها بدانند اين ترور براي هميشه 
داغي بر سينه ماست كه انتقام آن را ملت هاي منطقه و 
ملت ايران در روزي از آنها مي گيرد.روحاني همچنين با 
بيان اينكه راه و مكتب شهيد سليماني كه همان مكتب 
امام )ره( و رهبر معظم انقالب است ادامه پيدا مي كند، 
خاطرنشان كرد: دشمن از اين ترور وحشيانه خود حتما 
ضرر كرده است. دش��من بداند مردم و جوانان ايران و 
منطقه مقاومت تر و با اميد بيشتري در مسير مقاومت 
خواهند ايستاد. امروز مردم فهميده اند كه امريكا در اين 
منطقه است منطقه روي خوش نمي بيند. ملت هاي 
منطقه روزي پاي متجاوزين را از منطقه قطع مي كنند. 

بهواكسنهايخارجياعتمادندارم
معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با تاكيد بر اينكه صاحبان ش��ركت هاي توليد كننده 
واكسن كرونا كساني هستند كه معتقدند جمعيت مردم 
دنيا زياد است و بايد 20 درصد از جمعيت دنيا كاسته 
شود، اظهار كرد: بر اساس اسنادي كه وجود دارد اين 
موسسات خود ويروس را دستكاري و آلوده كرده اند؛ در 
شرايط چگونه مي توان به آنها اعتماد كرد؟ من اعتماد 
نمي كنم.سردار محمدرضا نقدي به ارايه توضيحاتي 
درباره طرح شهيد سليماني پرداخت و گفت: مبناي 
طرح شهيد سليماني اين است كه از آلوده و مبتال شدن 
افراد جديد به بيماري كرونا پيشگيري كنيم. برخالف 
تصوراتي كه داريم ناقالني كه بيمار نيستند، از بيماران 
كرونايي خطرناك ترند؛ چرا كه بيماران از س��ايرين 
فاصله مي گيرند و حتي مردم سعي مي كنند براي آلوده 
نشدن خود به بيماري، از فرد مبتال فاصله بگيرند.وي با 
تاكيد بر اينكه اساس طرح شهيد سليماني پيدا كردن 
ناقالن كرونا است، افزود: آموزش دادن به ناقالن كرونا و 
همچنين توصيه به آنها جهت جدا كردن خود از جامعه 
و دعوت آنها به قرنطينه كردن خود از جمله مهم ترين 
اقداماتي است كه در طرح شهيد سليماني در حال انجام 
است.معاون هماهنگ كننده سپاه خاطرنشان كرد: 
مراقبت از بيماران و آموزش به آنها و همچنين رساندن 
غذا و امكانات به بيماراني كه محروم هستند با هدف 
جلوگيري از تردد آنها در خارج از محدوده قرنطينه از 
ديگر اقداماتي است كه در طرح شهيد سليماني انجام 
مي شود.سردار نقدي همچنين درباره اظهارات اخير 
خود در خصوص توصيه به پاسداران در زمينه پرهيز از 
مصرف واكسن هاي خارجي كرونا با طرح اين پرسش 
كه صاحبان ش��ركت هاي بزرگي كه اين واكسن ها را 
توليد مي كنند چه كساني هستند؟ اظهار كرد: امروز 
همان هايي صاحبان شركت هاي توليد كننده واكسن 
كرونا هستند كه معتقدند جمعيت مردم دنيا زياد است 
و بايد 20 درصد از جمعيت دنيا كاسته شود؛ اين كاهش 
نيز تنها از طريق افزايش مرگ و مير صورت مي گيرد. 

فوايدخروجازفهرستسياه
افايتيافچيست؟

كارشناس پولي و بانكي يكي از بزرگ ترين مضرات قرار 
گرفتن نام ايران در ليست س��ياه FATF را خودداري 
بانك هاي جهاني براي گشايش اعتبار LC براي تجار 
ايراني دانس��ت. امري كه بانك مركزي را ناچار به روي 
آوردن به سيس��تم حواله و هزينه و ريسك بااليي را بر 
اقتصاد كشور تحميل كرده است.در روزهاي اخير و پس 
از در دستور قرار گرفتن بررسي لوايح مرتبط با اين موضوع 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر معظم 
انقالب، موافقان و مخالفان پيوس��تن ايران به سازمان 
FATF از زواياي مختلف، نظرات خود را بيان مي كنند. در 
اين ميان عموم كارشناسان و فعاالن اقتصادي به استقبال 
از احتمال تصويب اين لوايح رفته اند. لوايحي كه در سال 
1۳9۷ از س��وي هيات دولت به مجلس تقديم و پس از 
تصويب در مجلس از س��وي شوراي نگهبان به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اما پس از هفته ها 
بررسي، سرانجام در رابطه با آن تصميم گيري صورت 
نگرفت.در همين رابطه »تاج محمد قجاوند« كارشناس 
اقتصادي و از مديران با سابقه نظام بانكي كشور بخشي 
از فوايد پيوستن ايران به اين سازمان بين المللي را براي 
اقتصاد كشور تشريح كرد و گفت: مساله مهمي كه بايد 
به آن توجه داش��ت اين اس��ت كه در حال حاضر نظام 
بانكداري ايران عمده ملزومات FATF را انجام مي دهد 
و ما به خاطر برخي نگراني هاي سياسي كه مي توان آنها 
را ب��ا تدابيري كنترل كرد، به نوعي خ��ود را دچار خود 
تحريمي كرده ايم.وي افزود: امروز به دليل اين عملكرد، 
نام كشور ما در ليست سياه سازمان FATF قرار گرفته 
اس��ت. اما قصد دارم به نكته مهم ديگري اشاره كنم؛ از 
ديد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي )OECD( كه 
به نوعي عمده ترين سازمان بين المللي تصميم گيرنده 
اقتصادي در جهان اس��ت، اقتصاد ايران در درجه ۷ كه 
بدترين رتبه ريسك پذيري به شمار مي رود، قرار گرفته 
است. اين عدد به سرمايه گذاران در سراسر جهان اين پيام 
را مي دهد كه براي سرمايه گذاري در ايران بايد متحمل 
شديدترين ريسك ها بشوند، بنابراين بديهي است كه آنها 
تمايلي براي مشاركت در تقويت اقتصاد ايران نخواهند 
داشت. عالوه بر آن بانك هاي جهاني هم براي اعطاي وام و 
فاينانس و ري فاينانس با ايران عدم تمايل نشان مي دهند.

اين كارشناس امور بانكي ادامه داد: بهترين رتبه ايران در 
اين سازمان مربوط به دولت هشتم است كه با قرار گرفتن 
در رتبه چهارم سازمان OECD از لحاظ ريسك، حتي 
در آستانه ورود به رتبه ۳ نيز بود، اما با تغيير دولت، روند 
معكوس شد و در پايان دولت دهم ايران در رتبه هفتم 
قرار گرفت. البته با اجرايي شدن برجام وضعيت ريسك 
بازار ايران به رتبه 6 ارتقا پيدا كرد كه متاسفانه مجددا 
با قرار گرفتن در ليست س��ياه FATF ما به رتبه هفتم 
بازگشتيم. بنابراين به عنوان اولين قدم بنيادي براي ايجاد 
اعتماد جهاني نسبت به اقتصاد و نظام بانكداري ايران، نياز 
است تا از اين ليست سياه خارج شويم.قجاوند اهميت 
ديگر تصويب لوايح FATF را در كاهش هزينه هاي نقل و 
انتقاالت بين المللي دانست و خاطرنشان كرد: در شرايطي 
كه نظام بانكداري ايران پرريسك تشخيص داده شده 
است، تجار و بازرگانان براي مراودات مالي با طرف هاي 
خارجي خود ناچار به استفاده روش هاي غيرمستقيم 
انتقال ارز مانند صرافي ها و كارگزاري ها هستند كه اين 
مراكز براي انجام اين مبادله، بين 10 تا 15 درصد كارمزد 
دريافت مي كنند. در حالي كه اگر بانك هاي ايراني بتوانند 
با بانك هاي جهاني ارتباط داشته باشند، اين رقم تا حد 
قابل توجهي ناچيز خواهد شد.وي استفاده از تعهدات 
LC يا اعتبار اس��نادي به جاي سيستم حواله را مزيت 
مهم ديگر خروج از ليست سياه FATF دانست و توضيح 
داد: در شرايط فعلي بانك هاي جهاني اعتبار LC براي 
واردكنندگان و صادركنن��دگان ايراني باز نمي كنند و 
به همين خاطر بانك مركزي ناچار اس��ت تا با سيستم 
حواله، گشايش اعتبار براي اين افراد انجام دهد و آمارها 
نشان مي دهد در ماه هاي اخير 98 درصد واردات كاال با 
اين سيستم انجام مي شود. اين مساله را مي توان بالي 
جان تجارت كشور دانست چرا كه در اين سيستم امكان 
سوء استفاده زيادي وجود دارد عالوه بر آن در اين سيستم 
هزينه كاال براي خري��دار ايراني حدود 25 تا 40 درصد 
افزايش پيدا مي كند.اين مدير باسابقه بانكي خاطرنشان 
كرد: در سيستم LC ريسك اعتباري و سرمايه گذاري تا 
حد بسيار زيادي كاهش پيدا مي كند و بانك مركزي و 
بانك هاي عامل مي تواند به صورت دقيق بر خريد كاال 
اعم��ال نظارت كند. اين روزها از برخي مديران ارش��د 
بانكي شنيده مي شود كه بررسي هاي انجام شده پس از 
ورود ايران به ليست سياه FATF، از عدم حمل 25 درصد 
كاالهاي خريداري شده با سيستم حواله به داخل كشور 
حكايت مي كنند. اين پديده به اين دليل رخ داده است 
كه طرف فروشنده، زماني كه با اعتبار LC مواجه نباشد، 
تمام پول كاالي خود را نقدا و يكجا دريافت مي كند. در 
حالي كه در سيس��تم LC به واسطه نظارت بانك هاي 
جهاني، روند معامله به صورت شفاف و قانونمند انجام 
شده و وجوه پرداختي به تدريج و طي مراحل مختلف از 
خريد تا تحويل كاال به حساب فروشنده واريز مي شود.

وي ادام��ه داد: ضرر بزرگ ديگر اس��تفاده از سيس��تم 
حواله اين است كه در شرايط فعلي ماندگاري پول نقد 
تجار ايراني نزد فروشندگان خارجي بين 11 تا 18 ماه 
است كه مدت زمان بسيار طوالني محسوب مي شود. 
در شرايطي كه هيچ تضميني هم براي دريافت كاالي 
خريداري شده در داخل كشور براي واردكننده وجود 
ندارد. همچنين در برخي موارد، كاالي تحويل گرفته 
شده با كاالي درخواس��تي هم مغايرت دارد و به دليل 
اينكه هيچ سازمان معتبر بين المللي بر اين معامله نظارت 
ندارد، امكان پيگيري حق تضييع شده هم وجود ندارد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: تداوم حضور 
ايران در ليست سياه FATF موجب تعميق بي اعتماد 
بانك هاي جهاني به بانك هاي ايراني مي شود و اين مساله 
احتمال ارايه فاينانس ها و ري فاينانس هاي اين بانك ها به 
كشور در آينده را هم دچار اشكال مي كند. نبايد فراموش 
كرد كه بسياري از پروژه هاي بزرگي كه امروز در كشور 
مورد بهره برداري قرار گرفته اند، در دهه هاي گذشته به 

اعتبار دريافت همين فاينانس ها امكان اجرا يافته اند.

كمك هاي دولت به جيب چه كساني مي رود؟

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران: فرمانده كل سپاه پاسداران: 

سياهچالهيارانهها

مسير نيروي قدس با شيطنت هاي امريكا تغيير نمي كندبراي هرگونه واكنشي آماده ايم
فرمانده كل سپاه درباره تحركات اخير در منطقه با بيان 
اينكه اين تحركات بازتاب پيامدهاي ناشي از اشتباه 
سال گذشته امريكايي ها در به شهادت رساندن سردار 
بزرگ سپاه اسالم و ابومهدي المهندس و يارانش است، 
تصري��ح كرد: در هر صورت ما ب��راي هرگونه واكنش 

آماده هستيم.
سرلشكر پاسدار حسين س��المي، فرمانده كل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در حاش��يه مراسم اولين 
سالگرد شهادت شهيد قاسم سليماني كه در دانشگاه 
تهران برگزار ش��د در پاسخ به پرس��ش ايسنا درباره 
تحركات اخير دش��منان در منطقه اظهار كرد: به هر 
شكل تحركات دشمن رفتاري مربوط به خود است اما 
ما معتقديم كه اين تحركات بازتاب پيامدهاي ناشي از 
اشتباه سال گذشته امريكايي ها در به شهادت رساندن 
سردار بزرگ سپاه اسالم و ابومهدي المهندس و يارانش 
است كه يك بغض فشرده اي را ميان جوانان غير جوانان 
جهان اس��الم ايجاد كرده اند.وي با بي��ان اينكه »اين 
بغض فشرده مثل يك كابوس هميشه امريكايي ها را 
رنج مي دهد و آنها براي نجات از اين كابوس خطرناكي 
كه احساس مي كنند دست به يك سلسله تحركاتي 
مي زنند« تصريح كرد: در هر صورت ما براي هرگونه 
واكنش آماده هستيم.فرمانده كل سپاه همچنين در 
پاسخ به اين پرس��ش كه آيا امروز جمهوري اسالمي 
ايران از اينكه شايد ترامپ حمله يا اشتباهي عليه ايران 
انجام دهد، نگراني دارد؟ تاكيد كرد: ايران هيچ نگراني 
ندارد و ما براي دفاع از اس��تقالل خود، منافع حياتي 
و دس��تاوردهاي انقالب بزرگ مان آماده هس��تيم و 
اين آمادگي را ظرف 41 س��اله گذشته ايجاد كرديم.

سرلشكر سالمي خاطرنشان كرد: امروز براي رويارويي 
با هر قدرتي، هيچ مشكل، نگراني و دغدغه اي نداريم ما 
حرف هاي نهايي خود را در ميدان نبرد با دشمنان مان 
خواهيم زد.وي با تاكيد بر استمرار راه شهداي مقاومت 
به ويژه س��پهبد ش��هيد قاسم س��ليماني گفت: بعد 
از ش��هادت سردار س��ليماني، ش��عله هاي مقاومت 
برافروخته تر از گذشته شد و جوانان جهان اسالم امروز 
هم براي بيرون راندن امريكايي ها از منطقه و شكست 
دادن قطعي صهيونيس��ت ها، هم براي گرفتن انتقام 
خون شهيدان و هم براي آزادسازي هميشه مسلمانان 
از سيطره و سلطه سياسي اقتصادي و فرهنگي دنياي 
غرب با محوريت و شرارت افزايي امريكايي ها مصمم تر 
از گذشته هستند. فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه 
بعد از شهادت سردار سليماني، مقاومت جريان دارد و 

هيچ چيزي متوقف نشده است، گفت: امروز به خاطر 
خون شهيد س��ليماني، ش��هيد ابومهدي و شهداي 
جريان مقاومت، جريان، موج، جوشش و رويش هاي 
جديدي به وجود آمده و سليماني هاي بي شماري در 
جهان اسالم رشد كرده اند و قدرت جهان اسالم در حال 
افزايش است؛ در اين شرايط دشمنان بايد به فكر خود 

باشند و از منطقه خارج شوند.
سرلش��كر س��المي همچنين در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود گفت: حاج قاسم نشان داد وقتي ما 
حركت مي كنيم و هنگامي كه در ميدان جنگ و جهاد 
با دشمن حضور پيدا مي كنيم، پيروز هستيم؛ سكوت و 
سكون تنها چيزي است كه مسلمانان را ذليل مي كند. 
حاج قاسم مظهر حركت بود نشانه جهاد بود و از هيچ 
قدرتي نمي ترسيد و هيچ قدرتي را غير از قدرت الهي 
معتبر نمي دانست. بنابراين مقاومت اين درس را گرفته 
كه بايد بي توقف ادامه دهد و استمرار جهاد عامل حياتي 
سعادت همه ماس��ت.وي در پاسخ به پرسشي درباره 
تداوم مسير انتقام س��خت كه در منطقه شروع شده 
است، اظهار كرد: انتقام سخت نقطه نيست بلكه يك 
مسير است؛ البته ما انتقام نقطه اي اين سردار بزرگ و 
همرزمانش را از عامالن و آمران آن خواهيم گرفت كه 
جدا از همه مسيري است كه ما طي مي كنيم؛ يعني 
آناني كه در اين شهادت ها دست داشتند، آرام نخواهند 
بود، اما زمان و مكان و كيفيت تابع شرايط خاصي است 
كه به وجود خواهد آمد و ما آن ش��رايط را به اذن خدا 
به وجود خواهيم آورد. فرمانده كل سپاه ادامه داد: اما 
مسير انتقام سخت مسير فروپاشي رژيم صهيونيستي 
و اضمحالل سلطه سياسي امريكا بر منطقه و اخراج 
امريكا از منطقه و دادن سرنوشت مسلمانان به دست 
خودشان است. عزت عظيم مسلمانان بايد حفظ شود و 
اين انتقام سخت به عنوان يك طريق و يك مسير گرفته 
شود.سرلشكر سالمي همچنين در پاسخ به پرسشي 
درباره اينكه وانمود كردن دشمنان به آرايش نظامي در 
منطقه طي روزهاي اخير، تصريح كرد: اين مهم نيست 
كه آنها چه تصميمي مي گيرند، بلكه تصميم ما مهم 
است؛ ما تصميم گرفته ايم كه با همه قدرت و ظرفيت 
و قوت در مقابل هر دشمن كوچك و بزرگ بايستيم و 
پيروزي براي ما قطعي است؛ چرا كه ما هم دشمن و هم 
خودمان را مي شناسيم. ما اراده كرده ايم كه بر دشمن 
غلبه كنيم و همانطور كه سردار سليماني گفت همه 
مرد ميدان هستيم؛ دشمن اگر آرزوي شكست دارد، 

وارد ميدان شود و ما در ميدان حاضر هستيم.

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران با بيان اينكه »شهيد 
سليماني مرد ميدان مقاومت بود«، اظهار كرد: از شهيد 
سليماني در بعد فرماندهي و نظامي خيلي تعريف شده 
است اما منطق دقيق يكي از ويژگي هاي برجسته او بود؛ 
او در همه ميدان هايي كه وارد شد با منطق وارد شد، اما 
وقتي طرف مقابل منطق را متوجه نشد، با زبان ديگري با او 
حرف زد.سردار اسماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در مراسم اولين سالگرد شهادت 
سردار سليماني و ابومهدي المهندس و ياران شان كه در 
دانشگاه تهران برگزار شد، با گراميداشت ياد شهدا اظهار 
كرد: مي دانم كه امروز و در ايام ش��هادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( همه مردم اي��ران عالقه مند بودند تا با حضور 
در دانشگاه تهران، در مراسم يادبود شهداي قهرمان خود 
شركت كنند.وي بابيان اينكه »اين مجلس با عظمت براي 
گراميداشت همه شهداي مقاومت است كه در رأس آنها 
شهيد سليماني و شهيد ابو مهدي هستند«، خاطرنشان 
كرد: از شهيد سليماني خيلي گفته شده اما هرچه هم كه 
گفته شود، باز هم كم اس��ت؛ آنچه در رسانه ها از شهيد 
سليماني و شهيد ابومهدي و ساير شهدا گفته مي شود، 
بخش كوچكي از شخصيت آنهاست.فرمانده نيروي قدس 
سپاه گفت: شهيد در آخرين سخنراني مقام معظم رهبري 
سه مدال افتخار دريافت كرد؛ ايشان در آخرين بيانات شان 
از اين سه مدال رونمايي كردند و به شهيد سليماني سه 
مدال قهرماني ملت ايران، قهرماني امت اسالمي و قهرماني 
شكستن امت استكبار اهدا كردند.سردار قاآني با بيان اينكه 
»شهيد سليماني مرد ميدان مقاومت بود، اما مقاومت را از 
درون خود شروع كرد«، خاطرنشان كرد: هركه مي خواهد 
به اين ميدان بيايد، توجه كند كه امكان ندارد، اهل مقاومت 
بود مگر اينكه در درون خود مقاومت را تجربه كرده باشند؛ 
معرفت، عبادت، اخالص و ايثار و همه ارزش هاي انساني 
و اسالمي درون كلمه »مقاومت« جاي دارد.وي افزود: از 
شهيد سليماني در بعد فرماندهي و نظامي خيلي تعريف 
شده است اما منطق دقيق يكي از ويژگي هاي برجسته او 
بود؛ او در همه ميدان هايي كه وارد شد با منطق وارد شد، 
اما وقتي طرف مقابل منطق را متوجه نشد، با زبان ديگري 
با او حرف زد.فرمانده نيروي قدس سپاه با اشاره به ساير 
ويژگي هاي شهيد سليماني گفت: نگاه راهبردي، بصيرت 
عميق و تبديل هر تهديد به فرصت جزو ويژگيهايي است 
كه آنها كه شهيد سليماني و شهيد ابو مهدي را به عنوان 
الگو قرار مي دهند، بايد اين ويژگي ها را درون خود نهادينه 
كنند. شهيد سليماني بر مدار واليت و پذيرش جايگاه رفيع 
واليت در همه اركان زندگي اش توجه داشت؛ او واليت مدار 

بود و من مي ديدم چطور به بهترين شكل و بدون درگيري 
با ديگران حرف رهبري انقالب براي او حرف اساسي بود 
و ساير نظرات را كنار مي زد.سردار قاآني تصريح كرد: به 
همه مردم ايران و مليت هاي مختلف در سراس��ر جهان 
مي گويم كه راه شهيد سليماني يك رهبر داشته و بزرگي 
اين شهيد به اين بوده كه در پرتوي آن رهبري عمل كرده 
و بزرگ شده؛ آن رهبري و آن راه همچنان برقرار است و 
حمايت از مظلوميت محرومين و تربيت آنها بر مدار زندگي 

عزتمدارانه مقاومتي همچنان ادامه دارد.
وي ادامه داد: امروز در فلس��طين قهرمان مي بينيد كه 
در سالگرد اين شهيد عالي مقام در منطقه اي كه گاهي 
حتي نمي توانستند يك تير هم در كنند، رزمايش برگزار 
مي كنند. از آن سمت لبنان علمدار را مي بينيم كه رژيم 
اش��غالگر يك مجاهدش را شهيد كرده و ۳ ماه است كه 
تهديد كرده كه مي زنيم و در طول اين س��ه ماه در تمام 
جبهه شمالي كه مرز با رژيم اشغالگر است، از وحشتي 
كه از اين علمداران دارند، يك سرباز رژيم صهيونيستي 
را هم نمي بينيد.فرمانده نيروي قدس اظهار كرد: امروز 
سوريه مقاوم ايستاد و همه بچه مسلمانان مقاوم حمايت 
كردند؛ الحمدهلل امروز تقريبا به جز بخشي كه امريكاي 
جنايتكار اش��غال كرده، سوريه آزاد ش��ده است. عراق 
مجاهد نيز همچنان محكم بر مباني خود ايستاده و در 
اين چند روز كه سالگرد جنايت امريكاي جنايتكار بوده، 
فرزندان مبارز و مجاه��د عراقي مقداري تحرك از خود 
نشان دادند، بي سابقه ترين اقدامات پروازي و امنيتي را 
امريكايي ها كه مثل بيد در درون عراق به خود مي لرزند، 
ترتيب دادن��د. در يمن مظلوم و مقت��در هم مي بينيم 
كه همچن��ان محكم حركت مي كنند؛ اين راه ش��هيد 
سليماني است كه همچنان ادامه خواهد داشت.سردار 
قاآني بابيان اينكه »حداقل سي سال دنبال زدن شهيد 
سليماني و شهيد ابو مهدي بودند« تاكيد كرد: وسوسه ها و 
شيطنت هاي رژيم اشغالگر و سعودي جنايتكار باعث شد 
در اين دوره، كثيف ترين آدم روي زمين و جنايتكار ترين 
آدمي كه انساني بي عقل اس��ت و هيچ اصولي بر فكر او 
حاكم نيس��ت، جنايتي بكند كه در دنيا سابقه نداشته 
و براي هيچ ش��خصيت سياسي و نظامي سابقه نداشته 
است.س��ردار قاآني تاكيد كرد: با صراحت مي گويم كه 
مسير نيروي قدس و مقاومت با شيطنت هايي كه امريكا 
مي كند، تغييري نمي كند اما با اين جنايتي كه كردند، 
براي همه آزادگان در دنيا كاري درست كردند و مطمئن 
باشند حتي از درون خانه شان ممكن است كساني پيدا 

شوند كه پاسخ جنايت شان را به آنها بدهند



گروه بانك و بيمه |  محسن شمشيري|
قيمت سكه نيز 12 دي 98 معادل 4 ميليون و 635 هزار 
تومان بوده و امروز 11 ميليون و 850 هزار تومان اس��ت. 
در نتيجه معادل 155 درصد ظرف يكسال رشد كرده كه 
100 درصد رشد آن به خاطر دو برابر شدن قيمت دالر از 
12950 تومان به 25750 تومان بوده و 25 درصد رشد 
اونس جهاني طال در اينيكسال نيز موثر بوده است و بقيه 
رشد آن نيز احتماال به خاطر اثر حباب مالييا پيش خور 
كردن قيمت ها در اين يك سال بوده است.  همچنين در 
ده سال اخير، سكه و ارز رتبه دوم بازدهي را در بين چهار 
دارايي مختلف مسكن، سهام، س��كه و ارز داشته است و 
در بين چهار بازار مس��كن، سكه و ارز و سهام، رتبه اول را 
بورس، به خود اختصاص داده و باالترين بازدهي ساالنه به 
ميزان51 درصد به بازار سرمايه تعلق داشته است. پس از 
آن سكه با 42 درصد، ارز با 36 درصد، مسكن با 26 درصد 
در رتبه هاي بعدي قرار داش��ته اند. براين اس��اس روشن 
است كه مسكن همچنان از ظرفيت خالي نسبت به بقيه 
برخوردار اس��ت يا به بياني ديگر با حباب كمتري مواجه 
اس��ت و اگر حباب هاي مالي بتركد، مسكن كمتر دچار 
كاهش قيمت شده و سهام و سكه و ارز به ترتيب با بيشترين 
كاهش مواجه خواهند شد  به عبارت ديگر، بورس و بازار 
سكه و ارز با بيشترين ميزان پيش خور كردن قيمت ها يا 
حباب مالي مواجه هستند يا تحت تاثير تحوالت جهاني و 

داخلي با تغييرات قيمتي بيشتر مواجه شده اند.

رشد100درصديدالردريكسال
قيمت دالر در يك س��ال گذش��ته حدود 13 هزار تومان 
افزايش يافته است. س��ال قبل در چنين روزهايي دالر در 
كانال 13 هزار تومان درجا مي زد و امروز در كانال 25 هزار 
تومان جا خوش كرده است.تش��ديد تحريم ها و نوسانات 
ارزي، شيوع ويروس كرونا، افزايش تورم و قيمت كاالها و 
خدمات، اعمال برخي سياست هاي اقتصادي و مسائلي از 
اين قبيل باعث شد تا در يك سال گذشته بازار ارز با نوسانات 
زيادي همراه شود. قيمت دالر و يورو در بازار هاي مختلف 
نسبت به 9دي ماه پارسال بيش از دو برابر افزايش يافته است. 
دالر آزاد در روزهاي مشابه سال گذشته حدود 13 هزار و 
100 تومان بود ولي امروز با رشد 96.2درصدي به25 هزار 
و 700 تومان افزايش يافته است.قيمت يورو كه در چنين 
روزهايي طي سال گذش��ته در بازار آزاد در كانال 14 هزار 
تومان بود و با قيمت 14 هزار و 250 تومان قيمت مي خورد 
امروز به 31 هزار و 200 تومان رس��يده است!صرافي هاي 
بانكي نهم دي ماه 98 قيمت هر اسكناس دالر را براي فروش 
به مردم 12 هزار و 950 تومان اعالم كرده بودند ولي امروز 
بعد از گذشت يك س��ال، نرخ فروش دالر در صرافي هاي 

بانكي به 25 هزار و 700 تومان رسيده است.
دالر در مقطعي به 32 هزار تومان هم رسيد ولي سرانجام با 
ورود بانك مركزي و افزايش عرضه از سوي بازار ساز و بروز 
برخي تحوالت جهاني، سير صعودي بازار ارز متوقف شد 
و قيمت ها در اين بازار براي مدتي به ثبات رسيدند. با اين 
حال اما همچنان ركورد افزايش قيمت ارز در دستان دولت 
روحاني اس��ت؛ قيمت دالر در ماه هاي نخست آغاز به كار 
دولت روحاني حدود 3 هزار تومان بود ولي امروز با تمام فراز 

و نشيب هايي كه در بازار ارز اتفاق افتاده، دالر در كانال 25 
هزار تومان قيمت مي خورد.

رشد۲۵درصديقيمتطالدرسال۲0۲0
قيمت طال نيز در سال گذشته ميالدي شاهد افزايش25 
درصدي بود و در آخرين روز اين سال به 1898 دالر و 67 
سنت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه افت ارزش دالر 
ادامه دارد قيمت طال روز پنجشنبه شاهد افزايش بود و به 
دليل وضعيت آشفته اقتصادي جهاني و اقدامات محرك 
اقتصادي بي سابقه دولت ها جهت كاستن از تبعات منفي 
بحران كرونا بهترين عملكرد ساالنه خود در طي يك دهه 
گذشته را تجربه كرد.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال در پايان معامالت روز پنجشنبه با 0.02 درصد رشد 
به 1898 دالر و 67 س��نت رسيد. قيمت فلز زرد در پايان 
معامالت آتي روز پنجشنبه نيز با 0.09 درصد افزايش به 
1895 دالر و 10 سنت رسيد. قيمت طال در سال گذشته 
ميالدي ش��اهد افزاي��ش 25 درصدي بود. در اين س��ال 
بانك هاي مرك��زي و دولت هاي جهان به منظور مقابله با 
تبعات منفي اقتصادي شيوع كرونا اقدام به ارايه بسته هاي 
محرك اقتصادي بي سابقه اي كردند كه اين اقدامات سبب 
رشد نرخ تورم، بي ثباتي ارزي و در نهايت رشد قيمت طال 
شد. تاي وونگ تحليلگر بازار فلزات گرانبها در موسسه بي ام 
او گفت، فدرال رزرو امريكا تا سال 2020 ميالدي همچنان 
سياست پولي انبساطي خود را تداوم خواهد بخشيد و روي 
كار آمدن حزب دموكرات سبب تزريق نقدينگي بيشتر به 
اقتصاد امريكا خواهد شد. وي افزود: بر اين اساس، ارزش دالر 
به شدت كاهش يافته و نمي توان انتظار ترميم قابل توجهي را 
داشت و اين به نفع بازار طالست... اما اگر واكسن كرونا واقعا 
موثر باشد و همه گيري تا فصل تابستان مهار شود، اين مساله 

سبب محدود شدن روند افزايشي قيمت طال خواهد شد.
قيمت نقره امسال رش��دي قوي تر از طال داشت و با ثبت 
جهش حدودا 48 درصدي بهترين عملكرد ساالنه از 2010 
تاكنون را به ثبت رساند.مقايسه نرخ رشد ساالنه قيمتي 
بازارهاي موازي بين سال هاي1388 تا 1398 حاكي از آن 
است كه بازار بورس با رشد ساالنه51 درصد باالترين نرخ 

رشد را در بين چهار بازار رقيب به خود اختصاص داده است. 
رتبه دوم با رش��د ميانگين42 درصد ساالنه به بازار سكه 
تعلق داشته است. بازار ارز با ميزان رشد 36 درصد ساالنه 
در رتبه س��وم قرار دارد.بازار مسكن نيز كه متوسط رشد 
قيمت ساالنه آن بين سال هاي1388 تا 1398 بالغ بر 26 
درصد بوده از كمترين ميزان رشد در بين چهار بازار مذكور 

برخوردار بوده است.
از طرف ديگر هم حركتي بين شوكهاي ارز و شوكهاي قيمت 
مسكن در همه سال هاي مورد بررسي )1388 تا 1399( 
مشاهده مي شود. نكته قابل توجه آن است كه نوسانات در 
قيمت مسكن با يك دوره تاخير از نوسانات قيمت ارز پيروي 
مي كند. تحليل نسبت نقدينگي به قيمت مسكن نيز نشان 
مي دهد يكي از داليل اصلي افزايش قيمت مسكن، رشد 

نقدينگي و انتظارات تورمي حاصل از آن است.
مطابق گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
در زمان هايي كه شاخص »نقدينگي به قيمت مسكن« از 
روند بلندمدت خود پيشي مي گيرد، فشاري براي افزايش 
قيمت مس��كن در دوره هاي بعدي ايجاد مي كند. بر اين 
اساس در سال 1397 بيشترين فشار براي افزايش قيمت 
مسكن از محل شوكهاي ايجاد شده در شاخص »نقدينگي 

به قيمت مسكن« به وجود آمده است.
آثار اين شوك در افزايش بسيار زياد قيمت مسكن در سال 
1398 قابل مشاهده است. افزايش قيمت در سال 1399 نيز 
مي تواند ناشي از انتظارات تورمي حاصل از رشد نقدينگي 
ارزيابي شود.طبق اين بررسي در آبان ماه 1399 متوسط 
قيمتيك متر مربع مسكن شهر تهران 27 ميليون و 828 
هزار تومان بوده است. بدون محاسبه قيمت مناطق 1، 2، 3 
و 6 متوسط قيمت مسكن در تهران 19 ميليون و 801 هزار 
تومان خواهد بود. در شهر تهران ميانگين قيمت مسكن در 

مناطق 1، 2، 3، 5 و 6 باالتر از متوسط قيمت است.
از س��وي ديگر قيمت دالري هر متر مربع واحد مسكوني 
در شهر تهران در آبان ماه 1399 به ميزان1051 دالر و در 
هشت ماه نخست سال 1024 دالر بوده است. همچنين 
سال 2020 در كل كش��ور ميانگين قيمت هر متر مربع 
مسكن 818 دالر بوده كه از نظر شاخص درآمد سرانه در 

بين پنج كشور خاورميانه وضعيت بهتري نسبت به مصر و 
لبنان محسوب مي شود. طي سال 2020 در بين پنج كشور 
خاورميانه شامل ايران، تركيه، مصر، لبنان و امارات متحده 
عربي، ميانگين قيمت دالري مسكن در ايران818 دالر و 
درآمد سرانه 7257 دالر بوده است. متوسط قيمت مسكن 
در تركيه733 دالر و درآمد سرانه 7715 دالر بود. در مصر 
ميانگين قيمت مس��كن 831 دالر و درآمد سرانه 4898 
دالر به ثبت رس��يد. لبنان با متوس��ط قيمت3693 دالر 
براي مسكن و 2745 دالر براي درآمد سرانه نامناسب ترين 
وضعيت را از اين نظر در بين پنج كش��ور مذكور دارد. اما 
بهترين وضعيت در بين پنج كش��ور ياد شده از آن امارات 
متحده عربي است. با وجود آنكه سال2020 ميانگين قيمت 
مسكن در امارات 5918 دالر بوده، درآمد سرانه اين كشور 

به 31 هزار و 948 دالر رسيد.

افت۷درصديارزشدالردر۲0۲0
بهبود دورنماي اقتصاد جهان، كاهش نرخ بهره در امريكا 
و ادامه خريد اوراق قرضه توس��ط فدرال رزرو اين كش��ور 
باعث س��قوط ارزش دالر به پايين ترين رقم طي سه سال 
گذشته شده است. به گزارش رويترز، دالر در روز پنجشنبه 
بيشترين كاهش ارزش ساالنه خود را از 2017 تا حاال تجربه 
كرد و 2020 را به پايان رساند. دالر در مارس 2020 با اوج 
همه گيري ويروس كرونا در امريكا، به عنوان يك سرمايه 
ايمن عمل كرد ولي پس از آن به خاطر محرك هاي مالي 
فدرال رزرو سقوط بي س��ابقه اي داشت. ارزش دالر در ماه 
مارس به باالترين رقم 102.99 طي سه سال گذشته در 
برابر سبد ارزهاي اصلي دنيا رسيد و 2020 را با 89.96 يعني 
6.77 درصد كاهش ساالنه و 12.65 درصد كاهش نسبت به 
اوج ماه مارس به پايان رساند. بهبود دورنماي اقتصاد جهان 
با آغاز واكسيناس��يون كرونا، كاهش نرخ بهره در امريكا و 
ادامه خريد اوراق قرضه توسط فدرال رزرو اين كشور باعث 
ضعف بيشتر دالر شده است. انتظار تصويب محرك هاي 
مالي بيشتر و افزايش كسري مالي و كسري حساب جاري 
عوامل ديگري هس��تند كه احتمااًل در سال آينده به دالر 
آسيب مي رسانند.كوين بوچر، مدير بخش سرمايه گذاري 
شركت راونس كرافت، مي گويد: انتظار مي رود ارزش دالر 
طي چند سال آينده همچنان رو به كاهش باشد چون فدرال 

رزرو نرخ بهره را روي صفر نگه مي دارد.
يورو 2020 را با ارزش 1.2215 دالر به پايان رساند يعني 
8.97 درصد افزايش س��االنه. يورو در روز چهارش��نبه به 
1.2310 دالر رسيد كه باالترين ارزش آن از آوريل 2018 
بود. دالر اس��تراليا و نيوزيلند هر دو در روز پنجش��نبه به 
باالترين رق��م از 2018 يعن��ي 0.7743 و 0.7241 دالر 
رسيدند. اين بدان معناس��ت كه به ترتيب 9.76 درصد و 
6.82 درصد افزايش ارزش ساالنه داشتند.دالر در 2020 
حدود 4.90 درصد از ارزش خود را در برابر ين ژاپن از دست 
داده و به 103.25 ين رسيده است. دالر همچنين 12.09 
درصد از ارزش خود را در برابر كرون سوييس از دست داده 
و به 8.2176 رسيده است. ارزش دالر امريكا در برابر دالر 
كانادا هم 1.79 درصد كاهش يافته اس��ت. ارزش پوند در 
روز پنجش��نبه به 1.3686 دالر رسيديعني باالترين رقم 

از ماه مه 2018.
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حبسمنابعارزيايراندرساير
FATFكشورهاباعدمپيوستنبه

گروه بانك و بيمه|
در هفته هاي اخير با موافقت رهبر معظم انقالب مبني بر 
تمديد مهلت بررسي لوايح FATF در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، دوباره بحث لوايح چهارگانه بر سر زبان ها 
افتاده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه حس��ن روحاني 
رييس جمهوري سوم دي ماه در سخناني اظهار داشت: 
»يكي از راه هاي مبارزه با فس��اد همان چهار اليحه اي 
بود كه دو تاي آن تصويب شد و در دو تاي ديگر دستور 
رهبري راهگشاس��ت. بهترين راه براي مبارزه با فساد 
تصويب لوايح معروف به FATF است؛ البته ممكن است 
بعضي ها خوششان نيايد.« در اين باره عليرضا كالهي 
صمدي كارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايبنا اظهار 
داش��ت: در رابطه با موض��وع FATF  برخي معتقدند 
بيشترين مشكل ما تحريم ها است نه FATF، برخي نيز 
نظر متفاوتي دارند.به عنوان مثال اخيرا در يك نشستي با 
حضور فعاالن بخش خصوص و نمايندگان اتاق بازرگاني، 
يكي از كارشناسان حاضر اظهار داشت كه عدم پيوستن 
ايران به FATF، اثرمستقيم و پررنگي در كاهش ذخاير 
ارزي كشور داشته است و اين نشان مي دهد كه منابع 
ناشي از صادرات مان در كشورهاي مختلف حبس شده 
است. گروه اقدام مالي و كنوانسيون هاي آن، يك معاهده 
بين المللي است و همه دنيا به غير از چند كشور به آن 
پيوسته اند؛ آيا ما واقعا مي خواهيم در زمره اين كشورها 
قرار بگيريم؟! وي تاكيد كرد: هرچند اين اظهارات متعلق 
به آن فرد ب��ود، اما خب ما مرتب مي ش��نويم كه عدم 
تصويب لوايح FATF  مش��كالت و موانعي در بسياري 
از موارد ايجاد كرده اس��ت، از جمله پرداخت پول هاي 
واكسن كرونا و ... كه البته شنيده هاي من از بزرگان نظام 
بانكي كه البته موافق FATF هم هستند اين است كه 
اصل ماجرا تحريم ها و اوفك هست كه در حقيقت يعني 
بانك هاي خارجي براي انتقال منابع ارزي ايران ترس 
دارند و از اوفك هم كه درخواست مجوز مي كنند، پاسخي 
دريافت نمي كنند و اين معطلي ها به وجود مي آيد.در 
مجموع به نظرم اين يك معاهده بين المللي است و همه 
دنيا به آن پيوس��ته اند به غير از چند كشور؛ آيا ما واقعا 
مي خواهيم در زمره اين كشورها قرار بگيريم؟! در نتيجه 

به نظر من ما بايد اين اليحه FATF را مصوب كنيم.
اين فعال اقتصادي با بيان اينك��ه برخي ايرادات هم از 
سوي دوستان مطرح مي ش��ود كه به نظر من، در اين 
شرايط اگر بتوانيم اس��تثناهايي را براي خودمان قائل 
شويم بهتر است، باالخره حتي پيوستن مشروط به نظرم 
از اينكه قواعد بين المللي را اصال قبول نداشته باشيم، 

مطلوب تر است.

 FATF فوايد خروج ايران از ليست سياه
كارشناسان پولي و بانكي يكي از بزرگترين مضرات قرار 
گرفتن نام ايران در ليست س��ياه FATF را خودداري 
بانك هاي جهاني براي گشايش اعتبار LC براي تجار 
ايراني مي دانند. امري كه بانك مركزي را ناچار به روي 
آوردن به سيس��تم حواله و هزينه و ريسك بااليي را بر 
اقتصاد كشور تحميل كرده اس��ت.در روزهاي اخير و 
پس از در دستور قرار گرفتن بررسي لوايح مرتبط با اين 
موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور 
رهبر معظم انقالب، موافقان و مخالفان پيوستن ايران 
به س��ازمان FATF از زواياي مختل��ف، نظرات خود را 
بيان مي كنند. در اين ميان عموم كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي به استقبال از احتمال تصويب اين لوايح رفته اند. 
لوايحي كه در سال 1397 از سوي هيات دولت به مجلس 
تقديم و پس از تصويب در مجلس از سوي شوراي نگهبان 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. اما پس از 
هفته ها بررسي، سرانجام در رابطه با آن تصميم گيري 
صورت نگرفت. در همين رابطه »تاج محمد قجاوند« 
كارشناسي اقتصادي و از مديران با سابقه نظام بانكي 
كشور، در گفت وگو با ايرنا بخشي از فوايد پيوستن ايران به 
اين سازمان بين المللي را براي اقتصاد كشور تشريح كرد و 
گفت: مساله مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است 
كه در حال حاضر نظام بانكداري ايران عمده ملزومات 
FATF را انجام مي دهد و ما به خاطر برخي نگراني هاي 
سياسي كه مي توان آنها را با تدابيري كنترل كرد، به نوعي 
خود را دچار خود تحريمي كرده ايم. وي افزود: امروز به 
دليل اين عملكرد، نام كشور ما در ليست سياه سازمان 
FATF قرار گرفته است. اما قصد دارم به نكته مهم ديگري 
اشاره كنم؛ از ديد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
)OECD( كه به نوعي عمده ترين سازمان بين المللي 
تصميم گيرنده اقتصادي در جهان است، اقتصاد ايران در 
درجه 7 كه بدترين رتبه ريسك پذيري به شمار مي رود، 
قرار گرفته است. اين عدد به سرمايه گذاران در سراسر 
جهان اين پيام را مي دهد كه براي سرمايه گذاري در ايران 
بايد متحمل شديدترين ريسك ها بشوند، بنابراين بديهي 
است كه آنها تمايلي براي مشاركت در تقويت اقتصاد 
ايران نخواهند داشت. عالوه بر آن بانك هاي جهاني هم 
براي اعط��اي وام و فاينانس و ري فاينانس با ايران عدم 
تمايل نشان مي دهند. اين كارشناس امور بانكي ادامه 
داد: بهترين رتبه ايران در اين سازمان مربوط به دولت 
هشتم اس��ت كه با قرار گرفتن در رتبه چهارم سازمان 
OECD از لحاظ ريسك، حتي در آستانه ورود به رتبه 
3 نيز بود، اما با تغيير دولت، روند معكوس شد و در پايان 
دولت دهم ايران در رتبه هفتم قرار گرفت. البته با اجرايي 
شدن برجام وضعيت ريسك بازار ايران به رتبه 6 ارتقا پيدا 
كرد، كه متاسفانه مجددا با قرار گرفتن در ليست سياه 
FATF ما به رتبه هفتم بازگشتيم. بنابراين به عنوان اولين 
قدم بنيادي براي ايجاد اعتماد جهاني نسبت به اقتصاد و 
نظام بانكداري ايران، نياز است تا از اين ليست سياه خارج 
شويم. قجاوند اهميت ديگر تصويب لوايح FATF را در 
كاهش هزينه هاي نقل و انتقاالت بين المللي دانست و 
خاطرنش��ان كرد: در شرايطي كه نظام بانكداري ايران 
پرريسك تشخيص داده ش��ده است، تجار و بازرگانان 
براي مروادات مالي با طرف هاي خارجي خود ناچار به 
استفاده روش هاي غيرمستقيم انتقال ارز مانند صرافي ها 
و كارگزاري ها هس��تند كه اين مراكز ب��راي انجام اين 
مبادله، بين 10 تا 15 درصد كارمزد دريافت مي كنند. 

بيتكوينبه۲9هزاردالررسيد
قيمت بيت كوين ب��راي اولين بار از م��رز 29 هزار دالر 
فراتر رفت و بدين ترتيب ارزش اين ارز ديجيتال امسال 
با افزايش عالقه سرمايه گذاران بزرگ و كوچك تقريبًا 
چهار برابر شد.به گزارش رويترز، قيمت بيت كوين روز 
پنجشنبه براي اولين بار از مرز 29 هزار دالر فراتر رفت 
و بدين ترتيب ارزش اين ارز ديجيتال امسال با افزايش 
عالقه سرمايه گذاران بزرگ و كوچك تقريبًا چهار برابر 
شد.ارزش بيت كوين با افزايش50 درصدي در دسامبر 
از 28840 دالر گذشت و بيشترين رشد ماهانه از 2019 
را ثبت كرد. قيمت محبوب ترين رمز ارز جهان قبل از 
عقب نشيني توانست به 29300 دالر برسد و سپس با 
0.67 درصد كاهش به 28774.36 دالر رسيد.قيمت 
بيت كوين از زمان شكستن ركورد 20 هزار دالري براي 
اولين بار در تاريخ 16 دسامبر، اكنون تقريبًا 50 درصد 
افزايش يافته است.پتانسيل بيت كوين براي سودهاي 
سريع و همچنين انتظاراتي كه مي تواند به يك روش 
پرداخت اصلي تبديل ش��ود، تقاضاي سرمايه گذاران 
بزرگ تر اياالت متحده و همچنين بازرگاناني را كه معمواًل 

به دارايي هاي خود وابسته هستند جلب كرده است.
دنيس ديك، يك تاجر برجس��ته در ش��ركت »برايت 
تريدينگ«، به ريس��ك باالي س��رمايه گذاري در اين 
رمز ارز اشاره كرد و گفت: شما مي توانيد سهامي مانند 
آمازون را خريداري كنيديا سهامي مانند اپل را بخريد 
و مي دانيد كه چه چيزي به دس��ت آورده ايد. در مورد 
بيت كوين، شما واقعاً فقط روي صفحه نمايش يك رقم 
داريد و اميدواريد كه طرفي كه پشت سر شماست ارزش 
آن را بيش از آنچه براي آن پرداخته ايد، ببيند، بنابراين 
اين يك ديدگاه كاماًل پرريس��ك است.بر اساس اعالم 
وب سايت coinmarketcap.com، دستاوردهاي 
اخير موجب ش��ده اس��ت س��رمايه بازار بيت كوين از 
536 ميليارد دالر فراتر رود. به گزارش سي ان بي سي، 
بيت كوين سرانجام نه تنها جايگاه خود را در كانال 27 
ه��زار دالري تثبيت كرد بلكه به لطف ورود تقاضاهاي 
جديد براي نخستين بار به كانال 28 هزار دالر نيز وارد 
شد. بازدهي هفتگي محبوب ترين ارز ديجيتالي جهان 
به مثبت 19.88 درصد رس��يده است. طي24 ساعت 
گذشته بيت كوين با ثبت صعود 7.17 درصدي به 28 
هزار و 500 دالر رسيد. باالترين ركورد ثبت شده ارزش 
بيت كوين مربوط به روز 30 دسامبر سال 2020 بوده كه 
در آن اين ارز به قيمت28 هزار و 500 دالر رسيد. ركورد 
قبلي اين ارز مربوط به روز 27 دسامبر سال 2020 بوده 

كه در آن اين ارز به قيمت27 هزار و 273 دالر رسيد.
بيت كوين امس��ال را رويايي س��پري كرده و ارزش آن 
نسبت به ابتداي س��ال حدود 1.77 برابر افزايش يافته 
است. ارزش بازار بيت كوين در حال حاضر بيش از حدود 
490 ميليارد دالر اس��ت.پتر شف، كارشناس ارزهاي 
ديجيتالي گفت: حدود 70 درصد كل سهم بازار ارزهاي 
ديجيتالي در اختيار بيت كوين است و اين بدان معناست 
كه هر تغيير و تحولي در قيمت بيت كوين روي قيمت 
س��اير ارزهاي ديجيتالي نيز تاثير مستقيمي خواهد 
داشت. شاهد بوديم كه 2020 براي ارزهاي ديجيتالي 
فراموش نشدني و پر از دستاوردهاي بزرگ بود.  برخي 
از معامله گران معتقدند بيت كوين پتانسيل شكستن 
س��قف 100 هزار دالري را ني��ز در طوالني مدت دارد. 
بيت كوين12 سال پيش توسط گروه گمنامي از معامله 
گران بر بس��تر بالك چين ايجاد ش��د و از سال 2009 
معامالت اوليه آن شكل گرفت.البته صعود قيمتها در 
ب��ازار ارزهاي ديجيتالي محدود ب��ه بيت كوين نبود و 
قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر افزايشي بود؛ 
به گونه اي كه اتريوم با 3.13 درصد افزايش به 738.13 
دالر، بيت كوين كش با 5.81 درصد صعود به 352.94 
دالر، اليت كوين با 3.92 درصد جهش به 126.36 دالر، 
مونرو با 2.81 درصد صعود به 159.74 دالر، دش با 1.41 
درصد پيشروي به 101.23 دالر، زدكش با 3.2 درصد 
افزايش ب��ه 64.13 دالر و ميكر ب��ا 0.16 درصد صعود 
به 556.11 دالر رس��يد. به گ��زارش بلومبرگ، ارزش 
بيت كوين به عنوان بزرگ ترين ارز مجازي دنيا در ادامه 
افزايش 300 درصدي در 2020، به سمت 29 هزار دالر 
پيش مي رود.اين سرمايه ديجيتال در روز چهارشنبه از 
28840 دالر گذشت و ركورد جديدي ثبت كرد. ارزش 
بيت كوين تنها در ماه دسامبر 50 درصد افزايش يافته 
است كه احتماالً بيشترين افزايش ماهانه از 2019 تا حاال 
است.ارزش بيت كوين در 2020 در بحبوحه همه گيري 
ويروس كرونا 4 برابر ش��ده اس��ت. شاخص گلكسي 
كريپتوي بلومبرگ كه نوسانات سبد ارزهاي ديجيتال 
را رصد مي كند، حدود 270 درصد افزايش يافته است. 

ايرانوسوريهسوييفتداخلي
ايجادميكنند

ايران و سوريه به منظور گسترش و تعميق همكاري هاي 
دو جانبه تجاري، تسهيل انتقال پول بين اين دو كشور 
و دور زدن تحريم هاي بين المللي، در حال برنامه ريزي 
براي ايجاديك بانك مشترك و سوئيفت داخلي هستند.

گل محمدي، عضو ارشد ستاد توسعه اقتصادي ايران، 
عراق و س��وريه در گفت وگو با خبرگزاري دولتي چين 
)شينهوا( اظهار داشت: ما همچنين در تالش هستيم به 
منظور مقابله با تحريم ها يك سوئيفت )مكانيزم( داخلي 
بين بانك هاي مركزي ايران و سوريه ايجاد كنيم.اين 
مكانيسم سوئيفت باعث خواهد شد تا تهران و دمشق 
به سرعت، به راحتي و با دقت بتوانند پول بين دو كشور 
ارسال و دريافت كنند.بر اساس اين گزارش، مزيت اصلي 
اين روش دور زدن تحريم هاي اعمال شده عليه هر دو 
كشور توسط كشورهاي غربي به خصوص اياالت متحده 
است.گفته مي ش��ود عبدالناصر همتي، رييس بانك 
مركزي ايران از سوريه خواسته است تا موانع جلوگيري 
از تأسيس بانك مشترك را برطرف كند.اخبار مربوط به 
ايجاد بانك مشترك بين ايران و سوريه در حالي اعالم 
مي شود كه امريكا هفته گذشته تحريم هاي جديدي 
عليه بانك مركزي سوريه اعمال كرد.اين در حالي است 
كه بحران اقتصادي در س��وريه رو به وخامت مي رود و 
كاالهاي اساسي مانند گندم و سوخت با كمبود مواجه 
شده و قيمت مواد غذايي نيز به شدت افزايش يافته است

سكه و دالر رتبه دوم و سوم بيشترين بازدهي در بازار دارايي در 10 سال اخير را كسب كردند

نوسان گيران به تدريج در حال ترك بازار ارز و طال هستند 

رشد 100 درصدي دالر و 155 درصدي سكه در سال 2020

كاهشحبابوسرمايهگذاريدربازارسكهوطال
گروه بانك و بيمه |

روز جمعه با آغاز سال 2021 ميالدي، نرخ دالر در بازار آزاد 
به 25740 تومان معامله شد كه تغييري نسبت به روزهاي 
هقته قبل نداشته است. اما با افزايش اونس جهاني طال به 
1899 دالر و در مرز 1900 دالر، قيمت طال افزايش داشته 
و هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 154 هزار تومان، مظنه 
مثقال آب شده يا 17 عيار 5 ميليون تومان، سكه طرح جديد 
11 ميليون و 840 هزار تومان، سكه قديمي 11 ميليون 
و 450 هزار، نيم س��كه 6 ميليون و 200 هزار، ربع سكه 4 
ميليون و 200 هزار، سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 
معامله شد.  روز پنجشنبه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد بدون تغيير قيمت 11 ميلي��ون و 800 هزار 
تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز در 
مقابل 11 ميليون و 400 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 240 هزار تومان، ربع سكه 
چهار ميليون و 150 هزار تومان و س��كه يك گرمي به دو 
ميليون و 350 هزار تومان مبادله شد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 153هزار 
تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و 950 هزار 
تومان رسيد.انس جهاني طال نيز به قيمت يك هزار و 894 

دالر فروخته شد.

تداومثباتنرخدالر
دركانال۲۵هزارتوماني

هر دالر روز پنجشنبه در بازار آزاد ارز 25 هزار و 740 تومان، 
قيمت يورو 31 هزار و 300 تومان و درهم امارات 7 هزار و 
90 تومان اعالم شده است.همچنين هر دالر در صرافي هاي 
بانكي 25 هزار و 700 تومان معامله شد كه تغييري نداشت.
قيمت فروش يورو نيز بدون تغيير به 31 هزار و 600 تومان 
رسيد.قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 700 تومان و قيمت 
خريد هر يورو نيز 30 هزار و 600 تومان اعالم شد.همچنين 
قيمت خريد دالر دربازار متش��كله ارزي 25 هزار و 414 
تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 668 تومان بود.عالوه 
براين نرخ خريديورو در اين بازار 31 هزار و 40 تومان و نرخ 
فروش آن 31 هزار و 350 تومان معامله شد.براساس اين 
گزارش درسامانه سنا در روز معامالتي چهارشنبه، هر يورو 
با قيمت ميانگين 31 هزار و 35 تومان به فروش رسيد و هر 
دالر نيز به قيمت 25 هزار و 448 تومان معامله شد.ضمن 

اينكه در سامانه نيما حواله يورو با ميانگين قيمت 31 هزار 
و 688 تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت 25 هزار و 
529 تومان ثبت شد.روزهاي گذشته روند حركت قيمت 
دالر، كاهش��ي بود. اوايل آبان ماه ن��رخ دالر روند صعودي 
داش��ت و به بيش از 30 هزار تومان رس��يد، اما از اواس��ط 
آبان ماه سير نزولي به خود گرفت. بررسي ها نشان مي دهد 
در هفته هاي گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند 
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي 
بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال 
نيز باعث افت قيمت طال و س��كه شده و كارشناسان افت 
بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني 
كرده اند.آغاز توزيع واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي 
در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري براي 

سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد.
قيمت طال و س��كه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با 
نوسان جرئي همراه شده اس��ت؛ فعاالن بازار طال و سكه 
مي گويند: ديگر تقاضا و انگيزه اي براي خريد طال و سكه در 
بين مردم وجود ندارد و بازار در ركود به سر مي برد. بازاري ها 
مي گويند: بعد از كاهش چند ميليوني قيمت سكه ديگر 
تقاضايي براي خريد س��كه نداريم.گفتني است، در بازار 
داخلي عالوه بر قيمت جهاني طال، تغييرات قيمت ارز نيز 
باعث تغييرات قيمتي در طال و س��كه مي شود؛ برهمين 
اساس نيز افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل 
اصلي افزايش قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در 
روزهاي اخير بازهم تكرار شد ولي خيلي دوام نداشت؛ دالر 
فعال توان عبور از كانال 26 هزار تومان را ندارد و در محدود 

25 هزار و 800 تا 25 هزار و 950 تومان درجا مي زند.

كاهشسرمايهگذاريدربازارسكهوطال
محمد كشتي آراي نائب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
در حال حاضر با كاهش سرمايه گذاري در بازار طال و سكه 
روبرو هستيم.انس جهاني طال در سال 2020 از 1870 دالر 
تا 1900 دالر در نوسان بوده و قيمت ها در روزهاي پاياني 
اين سال نشان مي دهد كه بازار طال در تمام كشورها خيلي 
حاد نبوده و در آرامش به سر برده است.قيمت طال در سال 
2020 تحت تاثير دو عامل كرونا و از طرفي تقاضاي جهاني 
براي خريد طال روبرو بوده است.در داخل كشوركاهش نرخ 
ارز و از طرفي باال رفتن قيمت انس جهاني باعث شد تا قيمت 

سكه با نوسان 40 هزار توماني روبرو باشد كه نشان مي دهد 
بازار طال و سكه در داخل كشور هم با آرامش همراه است.در 
حال حاضر قيمت هر قطعه سكه طرح جديد 11 ميليون و 
810 هزار تومان، سكه طرح قديم 11 ميليون و 450 هزار 
تومان، نيم سكه 6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه 4 
ميليون و 200 هزار تومان، سكه هاي گرمي دو ميليون و 
350 هزار تومان فروخته شده است.هر مثقال طال 4 ميليون 
و 990 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عياريك ميليون و 
150 هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است.در حال 
حاضر با كم شدن حباب سكه و كاهش سرمايه گذاري در 

بازار طال و سكه روبرو هستيم.

نااميديتدريجينوسانگيرانازبازارارز
در آخرين ماه سال ميالدي 2020، بازار ارز چهارمين 
هفته كم نوسان خود را سپري كرد. شرايطي كه حاكي 
از بيم و اميد فعاالن بازار ارز نس��بت به آينده تحوالت 
اقتصادي كشور است و به عقيده كارشناسان، جدي تر 
شدن احتمال تصويب لوايح FATF مي تواند به زودي 
با نااميدي نوسان گيران از بازار ارز همراه شود.دومين 
هفته دي ماه در حالي سپري شد كه بازار ارز آرام بود. 
آرامش��ي كه از ابتداي آذرماه در اين بازار ايجاد شده و 
به صورت مقاومت قيمت دالر در كانال 25 هزار تومان 
و مقاومت قيمت يورو در كانال 31 هزار تومان خود را 

نشان داده است.

توقفدالرورشدمحدوديورو
هفته اي كه گذشت كم نوس��ان ترين هفته بازار ارز طي 
ماه هاي گذش��ته بود و در معامالت بازار آزاد دامنه نوسان 
قيمت دالر از 25 هزار و 600 تا 25 هزار و 800 تومان ثبت 
شد. در مورد معامالت يورو هم در اين بازار قيمت هر يورو 
تنها در بازه 31 هزار و 100 تا 31 هزار و 300 تومان نوسان 
داشت. نوسان بس��يار كم قيمت در خصوص قيمت دالر 
در سامانه نيما و صرافي هاي بانكي هم مصداق داشت، اما 
قيمتيورو در اين دو بخش از بازار ارز، شرايط نسبتا متفاوتي 
داشت و شيب بسيار ماليم صعودي را تجربه كرد.به اين 
ترتيب با وجود آنكه قيمتيورو در سامانه نيما و صرافي هاي 
بانكي در سه روز ابتدايي هفته در محدوده 31 هزار و 200 
تومان تا 31 هزار و 300 تومان نوسان داشت، از روز سه شنبه 

شاهد جهش قيمتي بود و در صرافي هاي بانكي به قيمت 
31 هزار و 600 تومان و در سامانه نيما به قيمت ميانگين 
13 هزار 690 تومان رسيد. اين درحالي است كه در همين 
زمان در بازار آزاد يورو با قيمت 31 هزار و 300 تومان معامله 
ش��د. يكي از داليل بروز اين پدي��ده را مي توان در تمايل 
بيشتر واردكنندگان كه متقاضيان عمده بازار ارز هستند به 

خريداري يورو  از طريق سامانه نيمايافت.

فعاالنبازاردرانتظاركاهشقيمتارز
بازار ارز درحالي براي چهارمين هفته متوالي شاهد توقف 
قيمت ها بود كه بطور سنتي در ايام منتهي به تعطيالت 
كريسمس، بازار ارز شاهد جهش موقت بهاي ارز بود. اما 
اين مساله امسال رخ نداد كه به اعتقاد كارشناسان يكي از 
داليل آن شيوع بيماري كرونا در جهان و كاهش محسوس 
سفر است. اما دليل ديگر اين پديده را مي توان در يادداشت 
چندي پيش عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي، 
درباره بازار ارز يافت. وي در آن يادداشت از مقاومت افرادي 
گفت كه پيش از اين، ارز را به عنوان پس انداز خريداري 
كرده اند و در ش��رايط فعلي بازار مانع كاهش قيمت ها و 
رسيدن به نرخ متعادل هستند. همتي در اين يادداشت 
تصري��ح كرده بود كه با وجود اي��ن مقاومت ولي عوامل 
بنيادي اقتصادي، شرايط خود را بر بازار تحميل خواهند 
كرد. مس��اله اي كه در روزهاي گذشته خود را به صورت 
ممانعت از افزايش قيمت ها در ايام كريسمس نشان داد.

از س��وي ديگر در روزهاي اخير خبرهاي سياس��ي كه 
مي تواند تاثيرات عميق و مهم اقتصادي بر جاي بگذارد، 
باعث شده است تا فعاالن بازار ارز سياست انتظار و صبر، 
پيشه كنند. اولين خبر بررسي مجدد لوايح موسوم به 
FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. طرح 
اين موضوع كه با موافقت رهبر معظم انقالب اتفاق افتاده 
است، فعاالن اقتصادي را اميدوار به تصويب اين لوايح كرد 
و به فضايي خوشبينانه از آينده اقتصادي كشور دامن زد. 
البته اعالم مواضع برخي از اعضاي مخالف اين لوايح در 
مجمع و همچنين مجلس شوراي اسالمي موجب شد 
تا همچنان ترديدها نيز برقرار باش��د و به تضعيف اين 
خوش بيني منجر شد. خبر سياس��ي دوم، آغاز به كار 
دولت جديد دموكرات در اياالت متحده امريكا در اول 

بهمن ماه است.
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يكي از مهم ترين سياس��ت هاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در طي ماه هاي اخير تنظيم قيمت ها در بازار 
فوالد بوده و در اين راس��تا نيز شيوه نامه اي را با حضور 
همه فعالن زنجيره فوالد تهيه كرده اس��ت، با اين حال 
هنوز خريداران شمش فوالد از بورس يعني نوردكاران 
طبق ش��يوه نامه عمل نمي كنند و تنها به فكر س��ود 
خود هس��تند. در حوزه فوالد طي ماه هاي اخير شاهد 
سوءاس��تفاده برخي فعاالن حوزه فوالد هستيم. براي 
مثال؛ ش��اهد اين موضوع بوديم ك��ه برخي خريداران 
فوالد از معامالت مچينگ سوءاستفاده مي كردند. براين 
اساس عدم شفافيت و نظارت از سويي و اعمال سليقه 
براي فروش ورق فوالد از س��وي فوالدسازان به يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي بازار فوالد مبدل شد و برخي از 
فعاالن بازار از معامالت مچينگ به عنوان گذرگاه فساد 
و البته غده س��رطاني بازار ياد مي كنند؛ البته از بازار به 
گوش مي رسد كه عرضه هاي اختصاصي فوالد جايگزين 
معامالت مچينگ شده كه اين موضوع نويدبخش پايان 
التهاب در اين بخش است. اما يكي از مهم ترين راه هاي 
سوءاستفاده طي ماه هاي اخير در بازار فوالد به نوردكاران 
اختصاص دارد و اين گروه ب��ا خريد مواد اوليه از بورس 
و ف��روش ۶۰ الي ۷۰ درصدي مقاطع خود در بازار آزاد، 
سود هنگفتي به دست مي آورند. از سويي ديگر اين سود 
بيشتر باعث مي شود كه مهم ترين بند شيوه نامه جديد 
فوالد، يعني بن��د ۸ را دور بزنند، بدون اينكه به نهاد و يا 
مسوولي در اين خصوص پاسخ دهند. شيوه نامه جديد 
فوالد مي تواند اغلب رانت و سوءاستفاده هاي موجود را 
از بين ببرد اما در اين بين افرادي هر روز در حال مقابله با 
اين شيوه نامه هستند. براي تاكيد مجدد؛ اغلب كساني 
كه مواد اوليه محصوالت خود را از بورس كاال خريداري 
مي كنند موظف هستند كه مقاطع توليدي  خود را نيز 
در همين بازار عرضه كنند ولي براس��اس آمار تنها ۳۰ 
درصد از اين محصوالت در بورس كاال عرضه مي شوند 
مابقي آن در بازار آزاد و با س��ود بيشتر به فروش رسيده 
مي شود.در ماده ۸ ش��يوه نامه جديد فوالد آمده است: 
همه ش��ركت هايي كه از بورس م��واد اوليه خريداري 
مي كنند بايد محصول توليدي خود را در بورس عرضه 
كنند كه اين اتفاق به شفافيت بيش��تر و بهبود اوضاع 
بازار كمك شاياني مي كند. در اين بند بيشتر تمركز بر 
روي نوردكاراني است كه شمش را از بورس خريداري 
كرده اما محصوالت خود را در بورس عرضه نمي كنند 
و محصوالت آنها س��ر از بازار آزاد در مي آورد. بررسي ها 
نشان مي دهد كه اين گروه به طور كامل بند۸ شيوه نامه 
فوالد را دور مي زنند و اغلب شمش فوالد را طي يكي دو 
ماه اخير با قيمت ۸ الي ۹ هزارتومان و در يكي دو هفته 

گذشته با قيمت 11 هزار تومان خريداري مي كنند اما 
مقاطع خود از جمله ميلگرد را در بازار آزاد به قيمت 1۵ 
هزارتومان مي فروشند. مهم ترين تاثير فروش مقاطع 
فوالدي خارج از بورس كااليي را مي توان متوجه حوزه 
مسكن دانست چراكه اغلب محصوالت توليد شده در 
اين حوزه در صعنت ساخت و ساز نيز كاربرد دارد و اين 
موضوع باعث مي شود كه قيمت نهايي ساخت و ساز تا 
حد قابل توجهي افزايش داشته باشد و خريداران مسكن 
نيز نتوانند به طور معقول و درست به خريد بپردازند. بدين 
ترتيب دور زدن بند ۸ ش��يوه نامه فوالد مي تواند تاثير 

عمده اي بر بازارهاي موازي داشته باشد.

  حمايت از شيوه نامه جديد فوالد
اميرمسعود پرور، مدير كاالي كارگزاري گنجينه سپهر 
پارت در گفت وگو با »تعادل« درخصوص ش��يوه نامه 
جديد فوالد مي گويد: شيوه نامه عرضه و تقاضا فوالد به 
تازگي در بازار اجرايي شده و بايد مدت زمان مشخصي 
را براي تاثيرگذاري اين ش��يوه نامه صبر نمود. يكي از 
مهم ترين مشكالت در زنجيره فوالد عدم شفافيت در 
بحث قيمت گذاري اس��ت كه اين موضوع در تمامي 

زنجيره نفوذ كرده اس��ت.اين كارشناس حوزه كااليي 
ادامه مي دهد: عدم شفافيت قيمت گذاري در حوزه هاي 
توليد، ارزش گذاري، كيفيت فرآيند توليد و محصوالت، 
روش هاي تامين مالي، تامين م��واد اوليه و امثال اين 
موارد نفوذ كرده و س��از و كارهاي متنوعي براي بازار 
فراهم ساخته است. محاسبه اين روند كمي سخت است 
به طور كلي نمي توان به اين زنجيره اتكا و استناد كرد 
چراكه؛ روش اجرا و دستاوردهاي اين شيوه نامه هنوز 
به كلي مشخص نشده است.پرور با اشاره به اينكه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت وظيفه نظارت بر اين موضوع 
را دارد مي گوي��د: يكي ديگ��ر از مهم ترين بخش هاي 
اين شيوه نامه، نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است كه از طريق ثبت نام در سامانه بهين ياب آغاز و به 
نظارت هاي بيشتر كمك مي كند. اين ثبت نام در سامانه 
مي تواند شفافيت قيمتي و تبعيت فروشندگان مقاطع 
فوالدي را در پي داش��ته باشد.مدير كاالي كارگزاري 
گنجينه سپهر پارت تاكيد مي كند: اغلب دغدغه اين 
گروه بحث صادرات است و برخي با اين موضوع موافق و 
برخي ديگر نيز مخالف اند. اين دسته به دو گروه تقسيم 
مي ش��وند و گروهي براين نظرند كه نخس��ت قيمت 

شمش تعيين و سپس مقاطع در بورس عرضه شود اما 
برخي ديگر با اين موضوع مخالف هستند و مي گويند 
اين روند بايد به صورت عكس اجرا ش��ود. با اين اوضاع 
هنوز هم شيوه نامه فوالد به طور كامل تدوين نشده و 
نيازمند تبيين يكسري قوانين است اما با گذر زمان و 
جا افتادن اين شيوه نامه مشكالت پيش آمده نيز حل 
مي شود.اين كارشناس بازارس��رمايه اظهار مي كند: 
درحال حاضر نياز مقاطع فوالدي در كش��ور بس��يار 
گسترده است و نخس��ت بايد اين مقاطع توليد شده 
جوابگوي نياز داخلي باشند كه به طور تقريبي اين نياز 
به 1۲ تا 1۴ ميليون مي رس��د و بعد از اين مورد بايد به 
رفع نيازهاي صادراتي پرداخت اما بايد ديد كه دولت تا 
چه ميزان از اين طرح ها حمايت مي كند.پرور در نهايت 
مي گويد: شيوه نامه جديدفوالد به طور كلي به نفع بازار 
اس��ت و در كنار اين مصوبه مجلس نيز به اين موضوع 
ورود كرده و به ارايه راه حل مي پردازد و تش��كل هاي 
تعاوني هاي و تولي��د كننده نيز بايد به كمك يكديگر 
به يك جمع بندي واحد برسند. همچنين بورس كاال 
به عنوان يك نهاد خود انتظام بازار شناخته مي شود و 
بايد بيش از پيش از ظرفيت هاي اين بازار استفاده كرد.

بورس كاالاخبار بازار سرمايه4   Sat. Jan 2. 2021  1843   شنبه   13     دي 1399   18 جمادي االول 1442  سال هفتم    شماره 

لزوم عرضه امالك مازاد بانك ها 
و شهرداري ها در بورس كاال

پس از عرضه هاي موفق امالك مازاد بر تابلوي امالك 
و مستغالت بورس كاال كه هفته هاي گذشته از سوي 
شركت عمران پرديس، يك بانك خصوصي و وزارت 
دفاع، چندين ملك ديگ��ر نيز در نوبت پذيرش براي 
عرضه در بورس كاال قرار دارند كه كارشناسان شرايط 
ايجاد ش��ده را فرصت��ي مغتنم ب��راي عرضه امالك 
سايرنهادهاي عمومي و دولتي و به خصوص بانك ها 
و شهرداري ها عنوان مي كنند. به گفته كارشناسان، 
رهايي از ش��يوه ناكارآمد مزايده هاي س��نتي براي 
فروش امالك، رقابتي ش��دن قيمت ف��روش، ايجاد 
شفافيت، سهولت روند معامالت و كنار رفتن شبهه در 
روند مزايده ها از جمله مزاياي ورود نهادهاي مختلف 
براي فروش امالك مازادشان در بورس كاالست. در 
اين ميان با وجود بندهاي قانوني 1۶ و 1۷ قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مبني 
بر لزوم عرضه امالك مازاد بانك ها و تأكيدات بند 1۹ 
اقتصاد مقاومتي در راستاي شفاف سازي و سالم سازي 
اقتصاد در كنار ماده 1۴ قانون ساماندهي و حمايت از 
توليد و عرضه مسكن، كماكان نهادها طبق روال قبل 
و در سازوكاري غيرشفاف و مزايده اي اقدام به فروش 
امالك خود مي كنند. ميالد كلهري، كارشناس بازار 
سرمايه در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفت: عرضه 
ام��الك دولتي و امالك ب��زرگ ارگان هاي ديگر هم 
چون بانك ها و شهرداري در بورس با توجه مكانيزم 
آس��ان و دقيق عرضه در بورس كاال مي تواند پاياني 
بر مزايده هاي غير شفاف و ناكارآمد امالك باشد كه 
بروكراسي اداري پيچيده و زمان بر شدن نتايج آن را در 
پيش مي گرفت. وي افزود: با ورود امالك مازاد نهادها 
به بورس كاال، روش هاي سنتي و منسوخ گذشته كنار 
گذاشته مي شود و تشريفات زائد كه جذابيت معامالت 
را كاهش داده و ش��فافيت را خدش��ه دار مي كند نيز 
حذف مي ش��ود. به گفته كلهري، تمامي محصوالت 
عرضه شده در بورس كاال از برگزاري تشريفات مزايده 
و مناقصه به دور هستند و امكان نظارت بر معامالت 
ب��ورس كاال به دليل ش��فافيت باال وج��ود دارد و در 
صورت ورود امالك نهادهاي بزرگ به بورس كاال، يك 
ش��فافيت مطلوب در اين حوزه ايجاد مي شود. مدير 
كااليي كارگزاري صبا جهاد در ادامه به ظرفيت بورس 
كاال در حوزه معامالت مسكن اشاره كرد و گفت: عرضه 
اوراق سلف موازي مس��كن در بورس كاال به خانه دار 
شدن مردم و حفظ ارزش سرمايه آنها، كمك خواهد 
كرد و مي توان از ظرفيت بازار سرمايه براي تأمين مالي 
پروژه هاي بزرگ و انبوه سازي بخش خصوصي استفاده 
كرد. او در رابطه با روش مناسب فروش متري مسكن 
در بورس كاال، اظهار كرد: با توجه به رشد قيمت هاي 
اخير در بازارهاي مختلف كش��ور كه عمدتًا ناشي از 
رشد قابل توجه نرخ ارز مي باشند، بازار مسكن نيز به 
عنوان يكي از بازارهايي كه عالوه بر نقش مصرفي، به 
عنوان مقصدي جذاب براي سرمايه گذاري، هميشه 
مورد توجه بوده است، از اين رشد مستثني نبوده است. 

افزايش پذيره نويسي در بورس كاال
براساس اطالعيه بورس كاال، صندوق سرمايه گذاري 
طالي س��رخ نوويرا و صندوق س��رمايه گذاري گروه 
زعفران سحرخيز در نظر دارند واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي مذكور را با مجوزهاي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، از طريق بازار صندوق هاي سرمايه گذاري 
قاب��ل معامله در ب��ورس كاالي ايران پذيره نويس��ي 
كنند. براس��اس اطالعيه هاي مذك��ور، نوع صندوق 
س��رمايه گذاري ط��الي س��رخ نووي��را، صن��دوق 
سرمايه گذاري در گواهي سپرده زعفران، زيره سبز و 
پسته، اوراق مشتقه مبتني بر زعفران، زيره سبز و پسته 
بوده و 1۰۰ درصد از واحدهاي س��رمايه گذاري ممتاز 
صندوق به تعداد يك ميليون واحد را موسسان تعهد 
كرده و معادل ارزش مبناي آنها به ميزان 1۰ ميليارد 
ريال را به حس��اب صن��دوق س��رمايه گذاري طالي 
سرخ نوويرا )در شرف تاسيس( واريز كرده اند و مابقي 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق به ارزش مبناي هر 
واحد 1۰ هزار ريال براي پذيره نويس��ي و خريد عموم 
عرضه مي ش��ود. بر همين اس��اس، تعداد واحدهاي 
سرمايه گذاري قابل انتشار 1۰۰ ميليون واحد بوده كه 
از اين تعداد يك ميليون واحد به صورت سرمايه گذاري 
ممتاز پذيره نويسي شده و ۹۹ ميليون واحد به صورت 
س��رمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي است. مبلغ 
اس��مي هر واحد 1۰ هزار ريال تعيين شده و براساس 
اي��ن اطالعيه، خريد واحدهاي ETF مس��تلزم وجود 
كد معامالتي فعال در سيستم شركت سرمايه گذاري 
مركزي است. نوع صندوق سرمايه گذاري گروه زعفران 
سحرخيز نيز صندوق س��رمايه گذاري در اوراق بهادار 
مبتني بر كاالي كش��اورزي از جمله پسته، زعفران و 
زيره سبز بوده و 1۰۰ درصد از واحدهاي سرمايه گذاري 
ممتاز صندوق به تعداد 1۰ ميليون واحد را موسسان 
تعهد كرده و مع��ادل ارزش مبناي آنها به ميزان 1۰۰ 
ميليارد ريال را به حساب صندوق سرمايه گذاري گروه 
زعفران سحرخيز )در شرف تاس��يس( واريز كرده اند 
و مابقي واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق به ارزش 
مبناي هر واحد 1۰ هزار ريال براي پذيره نويسي و خريد 
عموم عرضه مي شود. بر همين اساس، تعداد واحدهاي 
سرمايه گذاري قابل انتشار 1۰۰ ميليون واحد بوده كه 
از اين تعداد 1۰ ميليون واحد به صورت سرمايه گذاري 
ممتاز پذيره نويسي شده و ۹۰ ميليون واحد به صورت 
س��رمايه گذاري عادي قابل پذيره نويسي است. مبلغ 
اس��مي هر واحد 1۰ هزار ريال تعيين شده و براساس 
اي��ن اطالعيه، خريد واحدهاي ETF مس��تلزم وجود 
كد معامالتي فعال در سيستم شركت سرمايه گذاري 
مركزي است. همچنين در اطالعيه هاي مذكور اشاره 
شده، محدوديت حجمي براي هر سفارش خريد وجود 
نداشته و تنها بايد سفارشات خريد مضربي از يك ورقه 
باشد. حداكثر تعداد اوراق قابل خريداري توسط هر كد 
معامالتي حقيقي و حداكثر تعداد اوراق قابل خريداري 

توسط هر كد معامالتي حقوقي نيز نامحدود است.

پذيره نويسي صندوق هاي 
كاالي كشاورزي از هفته جاري

عليرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي اي��ران در رابط��ه با زمان آغ��از فعاليت 
صندوق هاي كااليي كش��اورزي در بورس كاال، اظهار 
داشت: از هفته آينده پذيره نويسي ۲ صندوق كشاورزي 
قابل معامله در بورس كاال آغاز مي شود و افراد حقيقي و 
حقوقي مي توانند در اين پذيره نويسي شركت كنند. وي 
ادامه داد: سرمايه گذاري در اين صندوق به صورت هر 
واحد است و واحدهاي اين صندوق متشكل از كاالهاي 
كش��اورزي اس��ت كه در بورس كاال معامله مي شوند. 
ناصرپور گفت: سهامدار با خريد هر واحد از اين صندوق، 
به مدير صندوق اج��ازه مي دهد در كاالهاي مبتني بر 
سپرده مانند پسته و زعفران سرمايه گذاري كند. وي با 
بيان اينكه اين صندوق هاي قابل معامله با سرمايه متغير 
ايجاد مي شود، افزود: صندوق هاي كشاورزي در مرحله 
نخس��ت با حداقل 1۰ ميليارد تومان و با 1۰۰ ميليون 
واحد سرمايه گذاري، پذيره نويسي مي شود و در صورت 
تكميل واحدها، دوباره سرمايه صندوق افزايش مي يابد. 
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران اضافه كرد: هفته آينده پذيره نويسي در ۵ روز كاري 
صورت مي گيرد و بعد از دريافت مجوز از سازمان بورس، 
معامالت ثانوي در بورس كاال انجام مي ش��ود. معاون 
توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران گفت: 
يكي از مزاياي اين صندوق ها، متنوع سازي سبد سهامي 
سهامداران است و ريسك را كاهش مي دهد و همچنين 
در بخش اقتصاد كالن، اين صندوق ها باعث پايدارسازي 

قيمت محصوالت مي شوند.

تشكيل تعيين كميته قيمت فوالد
عليرضا رزم حس��يني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
طي چند روز گذشته درباره قيمت فوالد و سيمان بيان 
كرد: درباره قيمت فوالد و سيمان در كميسيون عمران 
حاضر ش��ده و توضيحاتي درباره قيمت اين دو كاال كه 
در احداث ساختمان نقش دارند ارايه دادم؛ نمايندگان 
حساس��يت هاي دقيق و زيادي در حوزه مديريت بازار 
فوالد و س��يمان دارند. وي تصريح كرد: ما در اين يكي 
دو ماه گذشته به منظور مديريت و تنظيم بازار، شيوه 
نامه اي را در ستاد اقتصادي دولت اعمال كرديم كه وقتي 
اجرا شد منجر به كاهش قيمت ها گرديد. وزير صنعت، 
معدن و تجارت اضافه كرد: در چند روز گذشته قيمت 
جهاني فوالد افزايش داشت و نمايندگان مجلس نگران 
اين موضوع شدند. رزم حسيني گفت: قانون به ما اجازه 
داده كه بايد محصوالت فوالدي در بورس عرضه شود و 
همه توليدكنندگان بايد همه محصوالت خود را بر اساس 
شيوه نامه فوالدي در بورس عرضه كنند. وي با بيان اينكه 
اقدامات الزم را در راستاي تنظيم بازار از هفته آينده انجام 
مي دهيم، تصريح كرد: از هفته آينده كميته فوالد تشكيل 
جلسه مي دهد تا عرضه فوالدسازان را در بورس كامل 

كنيم تا قيمت آن در بازار متعادل شود.

كاهش ۵۰ درصدي ارزش 
معامالت ايرالكو

شركت آلومينيوم ايران در هفته منتهي به 11 دي ماه 
سال جاري موفق به ثبت معامالت ۵11 ميليارد ريالي 
در بورس كاال شد.ارزش معامالت شركت نسبت به هفته 
قبل از آن كاهش در حدود ۵۰ درصدي )و نسبت به دو 
هفته قبل كاهش بيش از ۷۵ درصد( را نشان مي دهد 
كه به علت ادامه تقاضاي ضعيف براي محصوالت اين 
شركت اس��ت. ۳.۰۰۰ تن از شمش آلومينيومي اين 
شركت در بورس كاال عرضه شد كه صرفاً براي ۹۴۰ تن 
از اين عرضه، تقاضا ثبت گرديد. نرخ پايه و معامله شده 
اين محصول به ۵11 ميليون و ۹۰۰ هزار ريال در هر تن 
رسيد كه نسبت به هفته قبل از آن كاهش بيش از ۳.۲ 
درصدي را نشان مي دهد. ۵۰۰ تن بيلت اين شركت نيز 
در بورس كاال عرضه شد كه با تقاضاي ضعيف و ناچيز 
۲۰ تني همراه شد. ارزش معامالت اين محصول نيز كه 
در قيمت ۵۴۵ ميليون ريالي به ازاي هر تن معامله شد، 
به 1۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال رسيد. نرخ محصول 
بيلت آلومينيوم در مقايسه با هفته اول دي ماه كاهش 

در حدود ۶.۷ درصدي را نشان مي دهد.

انعقاد بيش از ۱۱ ميليون 
قرارداد آتي در بورس كاال

معامالت بازار مش��تقه بورس كاالي ايران طي بازه ۹ 
ماهه اول سال 1۳۹۹ با انعقاد 11 ميليون و ۶۷۷ هزار 
و ۹۶۳ قرارداد آتي به ارزشي بيش از 1۶1 هزار و ۳۸1 
ميليارد و ۴۷۷ ميليون ريالي به پايان رسيد. اين تعداد 
قرارداد آتي با حضور بيش از ۴۹۶ هزار معامله گر بر پايه 
۴ دارايي زعفران نگين و پوش��ال، پسته و زيره سبز و 
در ۲۴ سررسيد معامالتي منعقد گرديد. معامله گران 
بيشترين تعداد قرارداد را در سررسيدهاي فعال قرارداد 
آتي زعفران نگين منعقد كردند. به طوري كه تعداد 11 
ميليون و ۳۵۹ هزار و ۵۹ قرارداد تنها در ۶ سررس��يد 
معامالتي بر پايه زعفران نگين منعقد شد تا اين دارايي 
پايه، ۹۷ درصد از حجم كل معامالت را در قبضه خود 
در آورد. ارزش اين معامالت به رقم 1۳۲ هزار و ۹۵۹ 
ميليارد و ۳۹۳ ميليون ريال رسيد كه دربرگيرنده ۸۲ 
درصد ارزش كل معامالت ب��ازار آتي در دوره مذكور 
بود. انعقاد تعداد 11۳ هزار و ۶۳۷ قرارداد آتي زعفران 
پوشال نيز ارزشي بيش از ۹11 ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
ريال را رقم زد. در اين دوره، ۲۰۲ هزار و ۴۲ قرارداد آتي 
پسته نيز در حالي توسط معامله گران منعقد گرديد كه 
ارزشي بيش از ۲۷ هزار و ۳۵۲ ميليارد و ۳۸۳ ميليون 
ريالي را به ثبت رساند. براس��اس اين آمار معامالتي، 
پسته نيز با سهم 1۷ درصدي از حجم و سهم ۲ درصدي 
از ارزش كل قراردادهاي منعقده پس از زعفران نگين 
باالترين جايگاه را به خود اختصاص داد. گفتني است، 
معامله گران در ۶ سررسيد معامالتي قرارداد آتي زيره 
سبز نيز در مجموع ۳۲۲۳ قرارداد را به ارزشي نزديك 

به 1۵۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال منعقد كردند.

»تعادل« اوضاع بازار فوالد را بررسي مي كند 

نوردكارانشيوهنامهجديدفوالدرادورميزنند

رونق بيش از پيش بورس كاال
در هفته اي كه گذش��ت، ش��اخص بورس تهران، باز هم 
كاهش��ي ش��د و در پايان روز معامالتي چهارشنبه، اين 
شاخص از كانال يك ميليون و چهارصد هزار واحدي به 
كانال يك ميليون و سيصد هزار واحدي عقب نشيني كرد. 
شاخص فرابورس نيز اين هفته نتوانست خود را در كانال 
بيست هزار واحدي نگه دارد و به كانال نوزده هزار واحدي 
بازگش��ت. در تحليل وضعيت بازار بورس و فرابورس در 
هفته گذشته، محبوبه ابراهيمي، كارشناس بازار سرمايه 
گفت: يكي از مش��كالت اساس��ي بازار در شرايط فعلي، 
كمبود نقدينگي در بازار است و به همين دليل سهم هاي 
بزرگ و شاخص ساز قادر به حركت صعودي نيستند. وي 
افزود: در اين هفته وجود ثبات بازار ارز، بهبود روندبازارهاي 
جهاني و همچنين تغيير فرمول قيمت گذاري خودرو، 
آغاز آزمايش واكس��ن كرونا بر روي داوطلبان، افزايش 
نرخ در محصوالت گروه سيماني و بازپرداخت ديون سه 
نماد بانكي بزرگ، انتظار بازاري متعادل وجود داشت، اما 
به دليل عدم انطباق حجم ورود پول با اندازه بازار اين امر 
ميسر نشد. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به عملكرد 
هيجاني سهامداران در روزهاي گذشته اشاره كرد و گفت: 
سهامداران در ش��رايط فعلي بسيار هيجاني عمل كرده 

و به محض تغييرات در بازار به س��رعت به سمت خروج 
زودهنگام از يك س��هم حركت مي كنند. اين مساله در 
كاهش ارزش شاخص و عدم تثبيت بازار بسيار اثرگذار 
است. اما بايد اين را به ياد داشته باشيم كه نوسانات فعلي 
چندان منطقي نيس��ت و بيش از هرچيز از بي اعتمادي 
برخي سهامداران به بازار ناش��ي مي شود. ابراهيمي در 
ادامه به ابهامات موجود در شرايط اقتصادي اشاره كرد و 
گفت: شايعات و ابهامات در ارتباط با پرونده هاي اقتصادي 
و سياسي مهم كشور همچون لوايح FATF، برجام و اليحه 
بودجه كل كشور، چش��م انداز پيش روي بازار را با ابهام 
روبرو ساخته و ريسك سياسي بازار را افزايش داده است. 
ابراهيمي هفته هاي پيش رو را اميدوار كننده ارزيابي كرد 
و گفت: »با توجه به عملكرد مناسب برخي صنايع و افزايش 
قابل توجه نرخ هاي جهاني، به نظر مي رس��د با انتش��ار 
صورت هاي مالي ۹ ماهه اين گروه ها فرصت رشد خوبي را 
به دست آورند و كليت بازار صعودي شود«. ابراهيمي در 
پايان اشاره كرد كه »اگر بازارگردانان نقش اصلي خود كه 
همان نقدشوندگي در بازارسهام از طريق كنترل عرضه 
و تقاضا در بازار اس��ت را به خوبي ايفا كنند، اثرات بسيار 

مفيدي بر بازار سرمايه خواهند گذاشت.«

  بورس كاال، داغ
بورس كاال اما هفته پرهيجاني را پش��ت س��ر گذاش��ت. 
محمدرضا اسالمي، كارش��ناس بورس كاال در گفت وگو 
با ايرنا ضمن اش��اره به تحوالت هفته گذشته، گفت: اين 
هفته مشخص شد كه در هفته آينده نخستين صندوق 
كااليي كشاورزي كشور پذيره نويس��ي خواهد شد. اين 
پذيره نويس��ي نويد ورود صندوق هايي جديدي را به بازار 
مي دهد كه مي تواند با استقبال سهامداران، تاثيرات مثبتي 
بر بازار س��رمايه و همچنين بازار محصوالت كش��اورزي 
بگذارد. وي در ادامه افزود: در هفته گذشته خريد و فروش 
فوالدي ها، با استقبال خريداران گرم شد و تاالر محصوالت 
صنعتي و معدني، روزهاي پرهيجاني را پشت سر گذاشت. 
به ويژه آنكه »عليرضا رزم حسيني« وزير صنعت، معدن و 
تجارت نيز گفت كه قرار است در هفته هاي آينده عرضه 
فوالد در بورس كامل شود و توليدكنندگان فوالد بايستي 
تمام محصوالت خ��ود را به بورس كاال عرضه كنند«. اين 
كارشناس بازار سرمايه همچنين يادآورد شد: »در اين هفته 
همچنين مشخص شد كه گشايش انبار رطب مضافتي 
براي آغاز معامالت گواهي س��پرده كااليي در هفته هاي 
آينده صورت خواهد پذيرفت و اي��ن اقدام براي اولين بار 

در بورس كاال صورت مي پذيرد. اس��المي به دو خبر مهم 
ديگر هفته نيز اشاره كرد و گفت: در هفته گذشته نخستين 
انبوه ساز براي عرضه دو بلوك مسكوني خود در بورس كاال 
اعالم آمادگي كرده اس��ت. همچنين در اين هفته شاهد 
عرضه محصول دوده صنعتي شركت كربن ايران در بورس 
كاال بوديم. در بازار معامالت آتي اما همچنان روزهاي كم 
نوساني را شاهد بوديم. »سيد حسين حسيني« كارشناس 
معامالت آتي در همين ارتباط گفت: در بخش معامالت 
آتي زعفران بايد گفت كه از ابتداي هفته قيمت زعفران و 
گواهي سپرده آن در بازار معامالت آتي كاهش پيدا كرده 
است و با عرضه سررسيد جديد در اين معامالت در هفته اي 
كه گذشت، اين روند نزولي ش��دت بيشتري گرفت و در 
برخي نمادها نيز صف فروش تشكيل شد. اما با اين كاهش، 
بر حجم معامالت افزوده شده است. حسيني همچنين به 
معامالت سكه در بازار اشاره كرد و گفت: وضعيت معامالت 
گواهي سپرده سكه، روند خنثي و در برخي موارد منفي را 
در پيش گرفته و تغيير محسوسي نداشته است. دليل اين 
امر نيز تثبيت قيمت دالر در كانال ۲۵ هزارتومان است و تا 
زماني كه اين نرخ تغيير محسوسي نكند، بازار نيز با تحولي 

اساسي روبرو نخواهد شد.

مزيت معامالت گواهي سپرده كااليي براي اقتصاد
بورس كاال به عنوان نقطه عطف پوشش ريسك ناشي 
از نوسان قيمت ها در بازارهاي داخلي، مسيري هموار 
براي عملي كردن اين راهكار است كه تاكنون موفق به 
طراحي ابزارهاي مالي گوناگوني با تاثيرات مثبت شده 
است. اما برخي چالش ها براي مدت زمان زيادي است 
كه حركت به سمت توسعه و بسط هرچه بيشتر اين 
ابزارهاي مالي را با مشكل مواجه كرده است به طوري 
ك��ه در حال حاضر عموم دادوس��تدهاي محصوالت 
پتروش��يمي و صنعتي در ب��ورس كاال، از كانال بازار 
فيزيكي با مكانيزم حراج انجام مي شود. اين موضوع 
به وضوح گواه آن است كه با وجود نياز روزافزون براي 
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت ابزارهاي مالي نوين، 
موانعي بر س��ر اين راه وجود دارد كه عزم جدي براي 
رفع آن را مي طلبد. به صورت دقيق تر تمركز معامالت 
بر بازار فيزيكي به جاي رونق دادوستد همين كاالها در 
چارچوب اوراق گواهي سپرده، يك نقص در اين حوزه 
به ش��مار مي رود. علت عمده اين مشكل پيچيدگي 
اجرايي كردن اين ابزارها اس��ت زيرا اين ابزارها معاف 
از ماليات هستند اما كاالهايي كه با اين ابزارها معامله 
مي شوند معاف از ماليات نبوده و براي حل اين تناقض 
نياز به تغيير برخي رويه هاي اجرايي است كه بتوان از 
ظرفيت هاي قانوني براي مديريت بازار بهره برد. از اين 
رو در گفت وگو با رضا محتشمي پور قائم مقام مديرعامل 
ب��ورس كاالي ايران درگفت وگو ب��ا دنياي اقتصاد به 

جزئيات بازار گواهي سپرده كااليي پرداخته شده است.
وي درخص��وص اينكه چرا بازار گواهي س��پرده كااليي 
بورس كاال ساير محصوالت را پذيرش نمي كند مي گويد: 
بورس كاال زيرس��اخت الزم را براي عرضه كاال در قالب 
گواهي س��پرده كااليي در اختيار دارد، يعني انبارهاي 
پذيرش شده موجود است و امكان توسعه آن نيز نيازمند 
گذر زمان نيس��ت. اوراق گواهي سپرده كااليي مي تواند 
چند كاركرد در بازار داش��ته باش��د كه هر كدام معني و 
الزامات متفاوتي دارد. كاركرد اول اين اس��ت كه به جاي 
آنكه عرضه كنن��ده كاالي خود را در بورس پذيرش كند 
و مراح��ل پذيرش را ب��راي كاال طي كن��د، كاالي خود 
را در انبار تحت كليد بورس كاال س��پرده ك��رده و اوراق 
گواه��ي آن  را به فروش برس��اند. در اينجا ديگر نيازي به 
فرآيند پذيرش ندارد. بنابراين يكي از كاركردهاي اوراق 
گواهي سپرده، تسهيل در فرآيند پذيرش كاال است كه 
اگر تعداد توليدكننده ها زياد باشد مي تواند چالش هاي 
فرآيند پذيرش را مرتفع كند. كاركرد بعدي اين است كه 
راه اندازي بازار گواهي س��پرده بستر الزم براي راه اندازي 
معامالت ثانوي��ه را فراهم مي كند و با ب��اال رفتن حجم 
معامالت مرجع قيمتي متفاوتي را در بازار ايجاد مي كند، 
به طوري كه نياز نباشد براي تعيين قيمت كاالها به مراجع 
خارجي نظير بورس فلزات لندن مراجعه كنيم و از بازار 
گواهي سپرده كااليي قيمت واقعي كشف مي شود. وقفه 
در راه اندازي بازار گواهي س��پرده براي س��اير گروه هاي 

كااليي كه اكنون در تاالر فيزيكي بورس كاال مورد معامله 
قرار مي گيرند، مربوط به محدوديت هاي مباحث مالياتي 
است. ابتدا بحث ماليات مكرر گواهي هاي سپرده كااليي 
مطرح است كه براساس تفسيري كه سازمان امور مالياتي 
از اين موضوع دارد مش��مول ماليات مي ش��ود. از اين رو 
امكان راه اندازي بازار ثانويه آن تاكنون مهيا نبوده است. 
اين موضوع از س��وي بورس كاال درحال پيگيري است و 
اميدواريم كه در كوتاه مدت به نتيجه موردنظر برس��د. 
در اين صورت مي توانيم اين انتظار را داش��ته باشيم كه 
معامالت ثانويه گواهي س��پرده كااليي راه اندازي شود، 
زيرا در راه اندازي معامالت گواهي سپرده براي ديگر كاالها 
محدوديتي وجود ندارد و درحال حاضر معامله مي شوند. 
اما در معامالت ثانويه به دليل مسائل مالياتي تاكنون امكان 
فعال كردن آن وجود نداشته اس��ت. دركنار اين امر نيز 
مي توان به حساسيت هايي كه در اين بازار وجود دارد اشاره 
كرد. اين حساسيت ها در بازار گواهي سپرده سكه مشاهده 
ش��د كه بعضي از نهادهاي متولي ب��ازار، فروش گواهي 
سپرده را به شخص ديگري جايز نمي دانند. درحالي كه 
در كاالهايي مثل پروفيل و ميلگرد كه محدوديت خريد 
براي آنه��ا وجود ندارد، مي توانيم اوراق گواهي س��پرده 
كااليي را براي آنها عرضه كنيم، اما نيازمند رفع مشكل 
مالياتي آن هستيم. و كاركرد ديگر هم وقتي انجام مي شود 
كه اوراق امكان وثيقه گذاري پيدا كنند كه راهكار بسيار 
ساده اي براي تامين مالي توليدكنندگان كوچك خواهد 

بود.محتش��مي پور درباره مساله بورس كاال براي گواهي 
س��پرده بورس كااليي صنعتي و معدني و پتروشيميايي 
اظهار مي كند: هم اكنون مساله اصلي بورس كاال بي نظمي 
ش��ديد در بازار اين كاالها است كه در محصوالت فوالدي 
اين بي نظمي برجسته تر است. بي نظمي موجود، كل بدنه 
عملياتي بورس كاال را تحت تاثير قرار داده و درگير خود كرده 
است به طوري كه هر روز با يك مقررات و تنش جديد در 
بازار فوالد مواجه هستيم كه علت اصلي آن مربوط به عدم 
وجود نهادي است كه ساماندهي اين بازار را برعهده بگيرد. 
برخالف حوزه پتروشيمي هنوز رگوالتور مناسبي براي بازار 
محصوالت فوالدي تشكيل نشده است. منظور از رگوالتور 
مجموعه اي است كه اوال آراي بخش هاي مصرف كننده، 
حاكميتي و عرضه كنن��ده در آن به صورت متوازن لحاظ 
شده باشد، دوم اينكه حدودي از اختيار را داشته باشد آن 
هم براي اينكه ساير بخش ها در اين حوزه مداخله كمتري 
داشته باشند و س��وم اينكه فرآيند مقررات گذاري از يك 
قاعده مندي حداقلي تبعيت كند كه اين موارد در بازار فوالد 
وجود ندارد. از طرف ديگر فوالد كااليي است كه سهم آن 
در بازار داخلي و خارجي مهم بوده و حتي تاثير آن بر زندگي 
روزمره مردم بسيار زياد است. در بورس كاال نيز سهم بزرگي 
از عرضه در تاالر فيزيكي را به خود اختصاص داده اما عموم 
مواقع با مشكل و بحران مواجه است. از اين رو تا زماني كه اين 
فرآيند بخواهد ادامه يابد بخش زيادي از انرژي بورس كاال را 

بيهوده صرف خود مي كند.



گروه راه و شهرسازي|
ديروز براي سومين روز متوالي وضعيت هواي تهران قرمز 
ش��د. اين در حالي اس��ت كه طي هفته گذشته وضعيت 
آلودگي هواي تهران در ش��رايط ناس��الم براي گروه هاي 
حساس يا نارنجي قرار داشت و از روز چهارشنبه اين شرايط 
به قدري وخيم تر شد كه براي همه افراد جامعه ناسالم شد 
و در وضعيت قرمز قرار گرفت. اين همه در حالي است كه 
بنا به پيش بيني سازمان هواشناسي به عنوان زير مجموعه 
وزارت راه و شهرس��ازي، وضعيت جوي در تهران و ساير 
كالنشهرهاي كشور دست كم تا روز دوشنبه هفته جاري 
پايدار خواهد بود كه به معني انباشت بيش از پيش آلودگي 
هوا خواهد بود. در همين حال، به دليل افزايش 30 درصدي 
مصرف سوخت گاز خانگي در استان تهران و از سوي ديگر 
روي آوردن نيروگاه هاي برق استان به استفاده از سوخت 
مازوت با هدف جلوگيري از خاموش��ي برق، نقشي قابل 
توجهي در انباشت آلودگي در تهران بازي خواهد كرد.از 
اين رو، انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران اعالم 
كرد: با توج��ه به پايداري آلودگي هوا، احتمال تعطيلي ۲ 
روزه تهران در هفته پيش رو وجود دارد. در همين چارچوب، 
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز در صفحه توييتر خود 
نوشت: طبق نظر كارشناسان، كاهش يك درجه اي دماي 
منازل، مصرف گاز خانگ��ي را به ميزان ۱0 درصد كاهش 
مي دهد. ضمن درخواست از مسووالن براي كاهش مصرف 
سوخت هاي غيراستاندارد در كالن شهرها، از شهروندان 
دعوت مي كنم تا با همراهي در اين حركت جمعي، به كاهش 

آلودگي هوا و ارتقاء سالمت عمومي كمك كنند.

  احتمال تعطيلي تهران
محسني بندپي عصر چهارشنبه در حاشيه جلسه كميته 
اضطرار آلودگي هوا به خبرنگاران گفت: با توجه به غلظت 
آالينده ها در صورت تصويب هيات دولت احتمال تعطيلي 
يك تا دو روز در هفته آين��ده وجود دارد. در همين رابطه 
موارد را به معاون اول رييس جمهور اطالع رساني كرده ايم 
و در صورت تاييد اجرايي خواهد شد. استاندار تهران تاكيد 
كرد: طبق پيش بيني هواشناسي تا هفته آينده پايداري 
هوا را داريم از اين رو دومين جلس��ه اضطرار آلودگي هوا 
تشكيل ش��د. وي با اش��اره به ميزان باالي مصرف گاز در 
استان تهران اظهار گفت: امسال ميزان مصرف گاز خانگي 
در استان تهران ۱۲۲ ميليون مترمكعب بود كه در ۲0 سال 
اخير ركورد زد. اگر به ميزان يك درجه از مصرف وس��ايل 
گرمايشي كم شود صرفه جويي خوبي است و كمك مي كند 
تا نيازمندي هاي صنايع براي گاز كه سبب قطع گاز آنها 
شده، جبران شود. بندپي ادامه داد: صداو سيما در ترويج و 
تشويق مردم به صرفه جويي در مصرف گاز اقدام كند، چرا كه 
همكاري و همراهي مردم در كاهش مصرف سوخت و ساير 
اقدامات سبب مي شود تا آاليندگي هوا به حدي نرسد كه 

سالمت آحاد جامعه را به خطر بيندازد.

  توقف  فعاليت هاي  ساختماني
اس��تاندار تهران همچنين يادآور شد: در اين جلسه مقرر 
ش��د كليه فعاليت هاي س��اختماني كه ذرات معلق را در 
هوا متصاعد مي كنند، متوقف شوند و موارد استثنايي با 
معاونت عمراني استانداري هماهنگي شود. همچنين در 

جلسه گذش��ته تردد كاميون ها در شب ممنوع شده بود 
كه اكنون طبق مصوبه ستاد ملي، تردد كاميون هايي كه 
عمر باالي ۲0 س��ال دارند ممنوع اس��ت. وي با اشاره به 
سهم ۱0 تا ۱۲ درصدي موتورسيكلت ها در آلودگي هوا 
گفت: 3 ميليون موتور س��يكلت در ته��ران داريم كه زير 
۵0 مورد معاينه فني دارند و تكليف شده تا راهور نسبت 
به توقف موتور سيكلت هاي فاقد معاينه فني اقدام كند، 
ضمن اينكه همه دستگاه هاي دولتي، بنگاه هاي اقتصادي، 
صنوف و شركت هايي كه از موتور و پپك موتوري استفاده 
مي كنند ملزم شدند كه از موتور سيكلت هاي فاقد معاينه 

فني استفاده نكنند.

  پايداري جو و آلودگي هوا  در كالنشهرها
در همي��ن حال، فريبا گودرزي، كارش��ناس س��ازمان 
هواشناسي گفت: جوي پايدار تا يكشنبه هفته آينده در 
بيشتر مناطق كشور حاكم خواهد بود كه اين امر موجب 
تداوم غلظ��ت آالينده ها و آلودگي ه��وا خواهد بود. به 
گزارش وزارت راه و شهرسازي، گودرزي افزود: شهرهاي 
پر جمعيت و صنعتي مانند ته��ران، كرج، اصفهان، قم، 
اراك، قزوين، زنجان و مش��هد ش��اهد افزايش غلظت 
آالينده ها در روزهاي آتي خواهند بود كه اين امر كاهش 
كيفيت هوا را به همراه دارد. وي ادامه داد: به مردم در اين 
شهرها توصيه مي شود از تردد هاي غير ضروري خودداري 
ك��رده و نيز از انجام حركت هاي فيزيكي و ورزش��ي در 
فضاي باز بپرهيزند. كارشناس سازمان هواشناسي با ابراز 
اميدواري نسبت به بهتر شدن شرايط جوي در روزهاي 
دوشنبه به بعد گفت: روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته 
پيش رو، براي مناطقي از درياي خزر و گيالن بارش باران 

پيش بيني ش��ده كه تالطم درياي خزر را نيز به همراه 
خواهد داشت. بر اساس اين گزارش، از روز يكشنبه هفتم 
دي ماه، با وضعيت جوي پايدار آلودگي هواي تهران شدت 
گرفت و شاخص آلودگي در روز دهم دي ماه در بسياري 
از مناطق و ايستگاه هاي سنجش كيفيت از ۱۸۲ گذشت 
و با قرار گرفتن در ش��رايط قرمز نفس كشيدن را براي 
همه گروه هاي جامعه سخت كرد. كيفيت هواي پايتخت 
ديروز- دوازدهم دي- نيز از لحاظ غلظت آاليندگي ذرات 
معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون با ش��اخص لحظه اي ۱۵۲ 
در شرايط ناس��الم براي همه افراد است. بر اين اساس، 
ايستگاه هاي پارك سالمت منطقه۱۷، شهرداري منطقه 
۱۱ و شهرداري منطقه ۲۱ به ترتيب با شاخص هاي ۱۸3، 
۱۸۲ و ۱۷۹ بيشترين آاليندگي را طي ۲۴ ساعت منتهي 
به ساعت ۸ صبح ديروز داشتند. همچنين ايستگاه هاي 
ژئو فيزيك منطقه۶، شهرداري منطقه۱۶ و ميدان امام 
خميني منطقه۱۲ به ترتيب با ش��اخص هاي ۴۹، ۷۴ و 
۸۶ كمترين آاليندگي را در اين مدت داشتند. شاخص 
كيفيت هوا معياري براي تعيين روزانه كيفيت هوا و ميزان 
ارتباط آن با سطوح س��المت افراد است كه به ترتيب از 
صفر تا ۵0 در شرايط پاك يا سبز، ۵۱ تا ۱00 در شرايط 
قابل قبول يا زرد، ۱0۱ تا ۱۵0 در ش��رايط ناسالم براي 
گروه هاي حس��اس يا نارنجي، ۱۵۱ تا ۲00 در شرايط 
ناسالم براي همه يا قرمز، ۲0۱ تا 300 در شرايط بسيار 
ناس��الم يا بنفش و 30۱ تا ۵00 در شرايط خطرناك يا 
ارغواني تعيين شده است. بر اين اساس، از ابتداي امسال 
۱۵ روز ه��واي پاك، ۱۸۱ روز هواي قابل قبول يا همان 
سالم و ۸۷ روز هواي ناس��الم براي گروه هاي حساس و 

چهار روز ناسالم براي همه گروه ها به ثبت رسيده است.

  وضعيت »قرمز« هواي تهران
براساس اعالم شركت كنترل كيفيت هواي تهران، شاخص 
كيفيت هوا هم اكنون در پايتخت ۱۵۱ و كيفيت هوا براي 
س��ومين روز پياپي در وضعيت ناس��الم براي همه است. 
به گزارش ايسنا، براس��اس پيش بيني هاي انجام شده در 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران طي صبح امروز )۱۲ 
دي( با حاكميت جو پايدار و آرام همراه با انباشت آالينده ها، 
كيفيت هواي بيشتر مناطق در محدوده ناسالم و ناسالم 
براي گروه هاي حس��اس قرار خواهد گرفت. براساس اين 
گزارش طي روز با عدم وزش باد موثر شرايط براي پراكندگي 
آالينده ها فراهم نمي شود همچنين اواخر وقت امروز افزايش 
ترافيك شامگاهي سبب افزايش غلظت ذرات معلق شده و 
برقراري وضعيت ناسالم و ناسالم براي گروه هاي حساس در 
بيشتر نواحي دور از انتظار نيست. عدم وزش باد موثر تا صبح 
فردا )۱3 دي( همراه با آغاز تردد خودروها در نخستين روز 
هفته سبب افزايش غلظت آالينده ها مي شود و در نتيجه 
كيفيت هوا در بيشتر مناطق در وضعيت ناسالم و ناسالم 
براي گروه هاي حساس قرار مي گيرد. حاكميت جو پايدار 
و آرام طي فردا )۱3 دي( نيز سبب تجمع آالينده ها خواهد 
ش��د و با افزايش تردد خودروها در ساعات پاياني شنبه بر 
غلظت آالينده ها به ويژه ذرات معلق افزوده شده و احتمال 
مي رود كيفيت هواي شهر تهران به ويژه در مناطق پرتردد 
در وضعيت ناسالم و ناس��الم براي گروه هاي حساس قرار 
بگيرد. براساس گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، 
شاخص ۲۴ ساعت گذشته كيفيت هواي تهران منتهي به ۸ 
صبح امروز با شاخص ميانگين ۱۵۸ در شرايط ناسالم براي 
همه قرار داش��ت. كيفيت هواي هم اكنون نيز با شاخص 

ميانگين ۱۵۱ همچنان در شرايط ناسالم براي همه است.
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چه كساني بايد آورده مسكن 
مهر را تكميل كنند؟

افزايش قيمت مسكن مهر پرديس كه در واقع رشد 
هزينه هاي س��اخت و به روزرساني قيمت عرصه 
محسوب مي شود موضوع جديدي نيست اما هر از 
گاهي در فضاي مجازي به شكل گسترده منتشر 
مي شود؛ مديرعامل عمران پرديس مي گويد سرنخ 
اين هياهو به دريافت بخش كمي از هزينه ساخت از 
دالالن مربوط مي شود. به گزارش ايسنا، دريافت 
۲0 تا ۲۵ درصد از هزينه هاي س��اخت، اجباري 
شدن خريد عرصه كه از اواخر سال ۱3۹۸ اجرايي 
شده، دريافت هزينه هاي نگهداري و دريافت سود 
دوران مشاركت از س��وي بانك از جمله مواردي 
است كه صداي بخشي از متقاضيان را درآورده و 
البته مديرعامل شركت عمران پرديس مي گويد 
دريافت بخش��ي از هزينه ساخت و اجباري شدن 
خريد عرصه مشمول سرمايه گذاران و دالالن است. 
سيد مهدي هدايت بيان مي كند: خريداران دوم 
و بيشتر بايد بخش��ي از هزينه تكميل واحدها كه 
حدود ۱۶ تا 3۱ ميليون تومان بر اساس فاز هر واحد 
شهر جديد پرديس است را پرداخت كنند. در واقع 
هدف اين اس��ت كه دالالن، بخش كمي از هزينه 
تكميل واحدها را بپردازن��د. هدايت، متقاضيان 
اوليه، افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي، 
خانواده هاي شهدا و جانبازان را از پرداخت مبلغ 
افزايش هزينه ساخت، معاف دانست و گفت: اوال 
متقاضيان اولي��ه و اصلي، اجباري به خريد عرصه 
ندارند. افراد تحت پوش��ش نهاده��اي حمايتي، 
خانواده شهدا و جانبازان هم حتي اگر متقاضيان 
دوم، سوم و بيشتر باشند اجباري به خريد عرصه 
ندارند و مشمول پرداخت بخشي از هزينه ساخت 
نخواهند ش��د. همچنين در برخي موارد، افرادي 
كه استطاعت مالي ندارند، حتي اگر تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي و جزو متقاضيان اوليه نباشند 
از پرداخت قيمت عرصه و پرداخت افزايش هزينه 
ساخت معاف مي شوند. تشخيص عدم استطاعت 
اين خانوارها بر عهده كميته اي است كه اين موارد 
را بررس��ي مي كند. در روزهاي گذش��ته اخباري 
ش��نيده ش��د مبني بر اينكه طبق اعالم مجلس 
شوراي اسالمي، دولت اجازه فروش عرصه مسكن 
مهر را ندارد. صديف بدري � عضو كميسيون عمران 
مجلس � ب��ا تكذيب اين خبر گفت: فروش عرصه 
مسكن مهر كماكان مجاز است و مشكلي در اين 
خصوص وجود ندارد. البته در اين خصوص اجباري 
نيست و متقاضيان مي توانند با همان شرايط اجاره 

۹۹ ساله ادامه دهند.

خالي شدن بازار مسكن 
از متقاضيان واقعي

حسن محتش��م، كارشناس بازار مس��كن با بيان 
اينكه افزايش س��قف وام بانكي با توجه به شرايط 
فعلي تاثيري در بازار مسكن ايجاد نمي كند گفت: 
متقاضيان توان بازپرداخت اقساط وام هاي سنگين 
را ندارن��د، بانك ها هم تمايلي به افزايش س��قف و 
مدت بازپرداخت نشان نمي دهند؛ در اين شرايط 
عمال متقاضيان واقعي تا مدت ها از بازار مسكن دور 
خواهند بود. محتشم در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
علت اصلي ركود معامالت و ركود ساخت و ساز، عدم 
ثبات پول ملي است كه وابستگي شديدي به دالر 
و درهم دارد. اين نابس��اماني باعث افزايش قيمت 
مسكن و پايين آمدن توان خريداران مصرفي شده 
اس��ت. به تبع آن ساخت و ساز نيز افت محسوسي 
پيدا كرده اس��ت. وي افزود: عدم ثبات ارزش پول 
ملي باعث شده كه س��ازنده نداند در آينده قيمت 
تمام شده چقدر درمي آيد. اگر دالر روي هر عددي 
تثبيت شود تكليف سازنده و توليدكننده مسكن 
روشن مي شود اما اين بالتكليفي باعث سردرگمي 
سازندگان و انبوه سازان براي برنامه ريزي شده است. 
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران 
با بيان اينكه تا زمان افزايش توان متقاضيان واقعي، 
ساخت و س��از در ركود باقي مي ماند گفت: بخش 
مسكن با پارادوكس مواجه شده است؛ از يك طرف 
تقاضا براي مس��كن رو به افزايش اس��ت و از سوي 
ديگر با قفل ش��دگي معامالت مواجهيم. محتشم 
تصريح كرد: آنچه باعث افزايش قيمت مسكن شده، 
تقاضاي واقعي نيست؛ زيرا افراد فاقد مسكن توانايي 
كافي براي خريد ندارند. طي سه سال گذشته رشد 
قيمت ها از تقاضاي س��رمايه گذاري نشأت گرفته 
است. اگر تقاضاي واقعي و مصرفي هم به معامالت 
اضافه شود احتماال در آينده افزايش قيمت بيشتري 
را شاهد خواهيم بود. وي با بيان اينكه از آبان امسال 
پرداخت وام به خانه اولي ها متوقف شده است گفت: 
براي متقاضيان خريد مسكن، تنها راه دريافت وام، 
خريد اوراق تسهيالت مس��كن است كه در تهران 
به هر نفر ۱00 ميليون تومان به اضافه ۴0 ميليون 
تومان بابت تعميرات پرداخت مي ش��ود. اگر زوج 
باشند ۲۴0 ميليون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد 
تعلق مي گيرد كه اقس��اط آن س��نگين مي شود. 
همچنين براي دريافت اي��ن مبلغ حدودا بايد 3۵ 
ميليون تومان اوراق خريداري ش��ود و عمال حدود 
۲00 ميليون تومان دست زوج ها را مي گيرد كه عمال 
با توجه به قيمت مسكن در تهران مي شود ۷.۵ متر 
خانه با آن خريداري كرد. اين كارشناس بازار مسكن 
افزايش سقف تسهيالت با توجه به شرايط فعلي را 
غير اجرايي دانس��ت و گفت: در كشورهاي توسعه 
يافته معموال ۹0 درصد مبلغ مسكن از سوي دولت 
تسهيالت پرداخت مي شود اما هم  اكنون در ايران 
قابل اجرا نيس��ت. مدت زمان پرداخت تسهيالت 
بايد 30 ساله و نرخ سود آن بايد تك رقمي شود. اما 
مي بينيم كه بانك ها تمايلي به پرداخت وام مسكن 
ندارند؛ زيرا با توجه به شرايط تورمي اقتصاد ايران، 
پرداخ��ت وام هاي طوالني مدت ب��راي بانك ها به 

صرفه  نيست. 

فرمانداري تهران: صدور مجوز 
تردد بين شهري آنالين مي شود 
صدور مجوز تردد بين شهري در فرمانداري تهران 
از روز ش��نبه ۱3 دي م��اه تا سه ش��نبه ۱۶ دي ماه 
متوقف مي ش��ود و پس از آن به صورت آنالين ارايه 
خواهد شد. به گزارش تسنيم،  ايمان قرباني رييس 
روابط عموم��ي فرمانداري تهران اعالم كرد: در پي 
ش��يوع ويروس كرونا و محدوديت هاي اعالم شده 
توسط ستاد ملي مقابله با كرونا، فرمانداري تهران 
به عنوان مرجع صدور مجوزهاي تردد بين شهري 
خودروها مش��غول به خدمت بوده كه در اين مدت 
خدمات بسيار خوبي به اقشار مختلف اعم از مردم و 
دستگاه ها ارايه شده است. وي افزود: به دليل وجود 
مشكالتي چون ازدحام تعدد درخواست ها همچنين 
ضرورت رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي، با تصميمات اتخاذ ش��ده 
صدور مجوزهاي مذكور از روز ش��نبه ۱3 دي ماه 
تا سه شنبه ۱۶ دي ماه متوقف مي شود و پس از آن 
به صورت آنالين ارايه خواهد شد. قرباني ادامه داد: 
بنابراين از اين به بعد براي دريافت مجوز تردد بين 
ش��هري مراجعه حضوري نداري��م و طي روزهاي 
آينده نشاني س��ايت درخواس��ت آنالين دريافت 
مجوز و نحوه درخواس��ت و شرايط مجوز به اطالع 

عموم خواهد رسيد.

حمل و نقل و شهرسازي 
بيشترين شكايت تهراني ها

رييس كميته شفافيت شهر تهران از انتشار پيام هاي 
سامانه ۱۸۸۸ روي وب سايت شفاف خبر داد و گفت: 
حمل و نقل و شهرسازي بيشترين شكايت شهروندان 
تهراني به ۱۸۸۸ است. بهاره آروين در گفت وگو با ايسنا، 
با اش��اره به انتش��ار داده هاي ۱۸۸۸ يا سامانه نظارت 
همگاني شهرداري تهران روي سامانه شفافيت گفت: اين 
حركت گامي پيشروانه و مهم از سوي سازمان بازرسي 
شهرداري تهران محسوب مي شود، چراكه سازمان هاي 
نظارتي به اين دليل كه با حوزه تخلفات مرتبط هستند 
و در مورد حفظ حريم شخصي و آبروي افراد مالحظاتي 
دارند، معموال با سطح بااليي از محرمانگي كار مي كنند 
و از اين جهت متاس��فانه هيچ نوع گ��زارش عمومي از 
ميزان تخلفات انجام ش��ده در دس��تگاه هاي مختلف 
يا ش��كايات مردم از آنه��ا ارايه نمي ش��ود. وي با بيان 
اينكه سازمان بازرسي شهرداري تهران براي اولين بار 
در كش��ور، گزارش��ي عمومي از ميزان ثبت شكايات، 
انتقادات و پيشنهادهاي شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ 
را در معرض افكار عمومي قرار داده است، گفت: بر اين 
اساس شهرداري تهران عملكرد خود را در حوزه نظارت 
همگاني با شهروندان به اشتراك گذاشته است. آروين 
با بيان اينكه سازمان بازرسي شهرداري تهران در اِِشلي 
كوچك اين گام ارزشمند را برداشته است، عنوان كرد: 
اگر ديگر سازمان هاي نظارتي از اين حركت الگو گيرند، 
ممكن است تحولي جدي در كشور رخ دهد. به عنوان 
مثال اگر سازمان بازرسي كشور چنين گام ارزشمندي 
برداشته و شكايات شهروندان از دستگاه هاي مختلف 
را به صورت عمومي منتشر كند دستگاه ها براي پايين 
آوردن آمار شكايات مردم با يكديگر رقابت خواهند كرد؛ 
ضمن اينكه اگر به جاي رس��يدگي به شكايات پشت 
درهاي بس��ته، آنها را به صورت عمومي منتشر كنيم، 
تحليل اين آمارها نتايج مثبتي ب��ه نفع مردم خواهد 
داشت. به گفته اين عضو شوراي شهر پايتخت، پيش 
از اين اطالعات پيام هاي ۱۸۸۸ به صورت گزارش هاي 
ادواري در اختي��ار حوزه هاي معاونتي قرار مي گرفت و 
انتشار عمومي آنها با جزييات اتفاق نيفتاده بود. آروين 
در پاسخ به پرسش��ي درخصوص تفاوت اصلي سامانه 
۱۸۸۸ با سامانه ۱3۷ گفت: س��امانه ۱3۷، سامانه اي 
است كه عمدتا نيازها و فوريت هاي شهري را به صورت 
۲۴ ساعته پيگيري مي كند و سامانه ۱۸۸۸، سامانه اي 
اس��ت كه در آن شكايات و پيش��نهادهاي شهروندان 
درخصوص عملكرد مديريت ش��هري ثبت و پيگيري 
مي شود. همچنين اگر پيام هاي ۱3۷ بي پاسخ بماند، 
شهروندان مي توانند به سامانه ۱۸۸۸ شكايت كنند؛ 
البته ش��هروندان بعض��ا در تفكيك اين دو س��امانه از 
يكديگر دچار س��ردرگمي  مي ش��وند. وي همچنين 
تصريح كرد: وقتي از شفاف شدن شكايات ۱۸۸۸ سخن 
مي گوييم، بحث فساد يا تخلفات مالي مطرح نيست؛ 
بلكه منظور كاستي ها و ضعف هاي عملكردي و فرآيندي 
شهرداري است كه منجر به شكايت و انتقاد شهروندان 
مي ش��ود. مباحثي مثل رش��وه، زدوبند، پارتي بازي و 
فس��اد مالي، موضوعاتي هستند كه معموال در ۱۸۸۸ 
پيگيري و رسيدگي نمي شوند. وي در تشريح مزاياي 
انتشار عمومي پيام هاي ۱۸۸۸ اظهار كرد: در گذشته 
شهروندان اطالع نداشتند در محدوده سكونتشان چند 
نفر مثال درباره تاخير اتوبوس يا مشكالت زمين ورزشي 
پيام گذاشته اند، اما اكنون با انتشار عمومي پيام ها افراد 
مي توانند به تفكيك مسائل شهري يا مراكز مسوول در 
شهرداري ببينند چه پيام هايي گذاشته مي شود. به گفته 
آروين، مجموع پيام هاي شكايت و انتقاد شهروندان در 
۱۸۸۸ از ابتداي سال تاكنون، حدود ۱۷ هزار مورد بوده 
است. براساس گزارش هاي كلي وب سايت شفاف، در 
سال ۹۹ بيشترين گاليه مندي ش��هروندان در حوزه 
حمل و نقل و ترافيك بوده است كه تاخير اتوبوس بخش 
خصوصي، تعمير و نگهداري پ��ل عابر پياده و تعيين 
هزينه حمل و نقل عمومي و تاكسي به ترتيب بيشترين 
سهم را از شكايات شهروندان داشته اند. وي با بيان اينكه 
همچنين عملكرد حوزه شهرسازي و معماري دومين 
رتبه نارضايتي شهروندان را به خود اختصاص داده است 
كه تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري، ساخت 
و احداث بناي بدون مجوز، آلودگي ها و مزاحمت هاي 
ناش��ي از شهرس��ازي و تبديل پاركينگ ب��ه انباري و 
تجاري بيشترين شكايات را متوجه خود كرده اند، گفت: 
سومين حوزه داراي بيشترين گاليه مندي نيز خدمات 
شهري بوده كه اصلي ترين شكايات آن مربوط به قيمت 
محصوالت و عملكرد ميادين ميوه و تره بار، زمين بازي 
داخل پارك ها و عملكرد متصدي كانكس بازيافت است.

پايداري جو، افزايش مصرف گاز خانگي و استفاده از مازوت در نيروگاه هاي برق 3 عامل كليدي آلودگي هواي تهران 

هزينه ساخت منطقه 2 آزادراه 2 برابر شد، نرخ عوارض تردد از منطقه يك آزاد راه هم به 30 هزار تومان رسيد

احتمال تعطيلي پايتخت با تداوم وضعيت قرمز

تهران- شمال؛ گران ترين آزاد راه كشور
گروه راه و شهرسازي|

جه��ش نقدينگ��ي و افزايش ن��رخ تورم، ن��ه تنها 
هزينه هاي خانوار ك��ه هزينه هاي دولت را نيز تحت 
تاثير قرار داده است به گونه اي كه تنها در فقره تكميل 
آزاد راه ته��ران – ش��مال، به گفته رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور از تيرماه تا كنون، هزينه هاي 
س��اخت ۲ برابر افزايش يافته است. در همين حال، 
روز پنجش��نبه نرخ هاي جديد عوارض آزادراهي در 
سراسر كشور منتشر شد كه بر اساس آن، نرخ عوارض 
تردد از قطعه اول آزادراه يادشده با طول تقريبي 3۲ 
كيلومتر 30 هزار تومان براي خودروهاي س��واري 
اعالم شد و عنوان گران ترين آزادراه كشور را به خود 
اختصاص داد. ديروز اما محمدباقر نوبخت در بازديد 
از بزرگ ترين تونل كشور در منطقه ۲ آزادراه تهران 
-شمال، از تكميل منطقه ۲ اين آزادراه تا پايان دولت 
دوازدهم خبر داد. به گزارش ايسنا، نوبخت در بازديد 
مشترك با رييس بنياد مستضعفان از منطقه ۲ آزادراه 
تهران- شمال، با اشاره به ميزان اعتبار تخصيص داده 
شده براي تكميل اين قطعه از آزادراه، اظهار كرد: از 
آخرين بازديد صورت گرفته از منطقه ۲ آزادراه تهران 
شمال كه در تيرماه انجام شد، تا امروز ۱۲00 ميليارد 
تومان براي اين قطعه از آزادراه سرمايه گذاري شده 
اس��ت. البته تورم هزينه احداث اين قطعه از آزادراه 
را ت��ا حدود دو براب��ر افزايش داد. وي ب��ا بيان اينكه 
هزينه احداث قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال بيش از 
پيش بيني ها و برآوردهاي اوليه بود، گفت: براساس 
برآورده��اي اوليه هزين��ه احداث قطع��ه ۲ آزادراه 
تهران-شمال ۲000 ميليارد تومان پيش بيني شد 
اما تورم سبب شد تا اين رقم به 3۷00 ميليارد تومان 

برس��د. به گزارش »تعادل«، به گفته جالل بهرامي، 
معاون س��اخت آزادراه هاي شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور در ۵ اسفند سال ۱3۹۸ 
هزينه احداث هر يك كيلومتر آزادراه در مسيرهاي 
با ش��رايط عادي، ۲0 ميليارد تومان است. نوبخت با 
اشاره به احداث بزرگ ترين تونل خاورميانه در قطعه 
۲ آزادراه تهران شمال افزود: در حال حاضر اين تونل 
كه بيش از ۶۴00 متر ط��ول دارد، در مراحل نهايي 
قرار دارد و تا يك ماه آينده، عمليات عمراني اين تونل 

تكميل خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: با تكميل 
منطقه يك آزادراه تهران شمال، حدود ۶0 كيلومتر 
از مسير به سمت شمال كاسته شد و با تكميل قطعه 
۲ نيز بيش از ۵ كيلومتر از مسير تردد به سمت شمال 
كاهش مي يابد. همچنين قطع��ه دوم آزادراه تهران 
ش��مال كه طولي معادل ۲۲ كيلومتر دارد و بيش از 
۹0 درصد آن، تونل اس��ت، به اميد خدا تا پايان دولت 
دوازدهم مسير رفت آن تكميل مي شود و براي اتمام 
كل آزادراه تهران شمال، تنها ۴۷ كيلومتر باقي خواهد 
ماند. وي اضافه كرد: دولت مصمم اس��ت با همكاري 
بنياد مستضعفان تا پايان امسال 3۴00 ميليارد تومان 
در تكميل قطعه ۲ آزادراه تهران- شمال سرمايه گذاري 
كند و خوش��بختانه هم��ه برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته در حال تحقق است. او اظهار كرد: دولت و بنياد 
مستضعفان كه هر كدام ۵0 درصد سرمايه گذاري الزم 
را براي آزادراه تهران-شمال متقبل مي شوند، مصمم 
هستند با تخصيص هرچه سريع تر منابع مالي مورد 
نياز، اين پروژه تكميل شود چراكه طوالني تر شدن آن 
از نظر زماني هزينه ساخت آزادراه را بيشتر خواهد كرد.

  جزييات آخرين وضعيت آزادراه
 تهران - شمال

پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان نيز در بازديد از منطقه 
۲ آزادراه تهران شمال، جزيياتي از آخرين وضعيت پيشرفت 
اين پروژه را تشريح كرد و گفت: عمليات عمراني احداث 
مسير رفت تونل ۶۴000 متري البرز شرقي تا پايان سال 
به پايان مي رسد. فتاح اظهار كرد: پس از تكميل عمليات 
عمراني اين تونل، عمليات نصب تجهيزات و تاسيسات آن 
آغاز مي شود و اين تونل به گونه اي طراحي شده كه تجهيزات 
و تاسيسات آن در طبقه فوقاني تونل نصب مي شوند.  رييس 
بنياد مستضعفان با بيان اينكه خوشبختانه احداث مسير 
رفت در منطقه ۲ آزادراه تهران شمال، طبق برنامه ريزي و 
زمانبندي در حال اجرا اس��ت ادامه داد: هم اكنون كار در 
قطعه ۲ آزادراه تهران شمال، به صورت ۲۴ ساعته و بدون 
حتي يك روز تعطيلي در حال انجام است و ۸00 دستگاه 
ماشين آالت س��نگين و ۲000 كارگر و مهندس در اين 
منطقه مشغول كارند و به همين ميزان نيز در حال پشتيباني 
براي تامين مصالح مورد نياز اين پروژه هستند. وي با اشاره به 
هماهنگي قابل توجه بنياد مستضعفان و دولت براي تكميل 
منطقه ۲ آزادراه تهران شمال گفت: تا امروز دولت و بنياد 
مستضعفان به تمام تعهدات خود براي تكميل مسير رفت 
در منطقه ۲ آزادراه تهران شمال عمل كرده اند و در طول 
اجراي پروژه آزادراه تهران ش��مال، هيچگاه دولت و بنياد 
مستضعفان تا اين اندازه با يكديگر هماهنگ نبوده اند. فتاح 
با بيان اينكه احداث آزادراه تهران شمال به دست توانمند 
متخصصان ايراني انجام مي شود، اظهار كرد: امروز با افتخار 
مي توان گفت اين يك پروژه كامال ايراني اس��ت و تمامي 
طراحي ها و اجراي اين مسير كه سطح تكنولوژي به كار رفته 
در آن را مي توان در تراز تكنولوژي روز دنيا دانست، به دست 

مهندسان ايراني انجام شده است.  رييس بنياد مستضعفان 
با تاكيد بر بي اثر بودن تحريم ها تصريح كرد: استقبال مردم 
از قطعه يك آزادراه تهران شمال، باعث شد تا انگيزه ما براي 
سرعت بخشيدن به كار بيشتر شود و با تمام قوا براي عمل 

به وعده خود، تالش مي كنيم.

  عوارض ۳2 كيلومتر آزادراه؛ ۳۰ هزار تومان
در تحولي ديگ��ر، وزارت راه و شهرس��ازي نرخ جديد 
عوارض عبور از آزادراه ها را به ش��ركت هاي آزادراه هاي 
خصوصي ابالغ كرد. به گزارش مهر، معاونت برنامه ريزي 
و مديريت منابع وزارت راه و شهرس��ازي در راس��تاي 
اجراي ماده 3۴ آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي 
عمراني بخش راه و ترابري از طريق مش��اركت بانك ها 
كه وزير راه و شهرسازي را مسوول تعيين نرخ عوارض 
ساالنه وس��ايط نقليه عبوري از آزادراه ها تعيين كرده، 
نرخ جديد عوارضي را اعالم كرد. سه آزادراه تهران-قم، 
تهران-كرج-قزوين و بندرعباس-بندر شهيد رجايي، 
دولتي هستند و نرخ عوارض عبور از آنها طبق قانون به 
پيشنهاد وزارت راه و تصويب شوراي اقتصاد به رياست 
معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
تعيين مي شود. بر اساس اين اطالعيه، نرخ هاي جديد 
ع��وارض آزادراهي از ۱0 دي ماه قابل اجرا ش��ده اند. بر 
اساس نرخنامه جديد آزادراه ها، قطعه يك آزاد راه تهران 
شمال با طول تقريبي 3۲ كيلومتر گران ترين نرخ عوارض 
را دارد به گونه اي كه به طور تقريبي هر خودروي سواري 
براي پيمودن يك كيلومتر از اين آزاد راه بايد مبلغ هزار 
تومان عوارض بدهد. البته اين رقم براي روزهاي عادي 
است و در روزهاي پيك ترافيكي عبور از اين قطعه به ۴0 

هزار تومان براي هر خودروي سواري افزايش مي يابد.

نرخ عوارض تردد از آزادراه تهران- شمال )تومان(

تريليكاميون سه محوركاميون دومحوراتوبوسكاميونتميني بوسوانتسوارينام آزادراه

---۴۶۰۰۰-۳۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۱۰۰۰تهران شمال قطعه يك )روزهاي عادي( 

---۴۶۰۰۰-۴۰۰۰۰۴۰۰۰۰۴۱۰۰۰تهران شمال قطعه يك )روزهاي پيك( 

۱۰۰۰۰۱۶۰۰۰۱۴۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۳۰۰۰۳۰۰۰۰۳۷۰۰۰تهران شمال قطعه چهار



نرگس رسولي |
باالخره سال سخت ٢٠٢٠ تمام شد و اميدها به بازگشت 
اميد و روزهاي خوش در سال جديد ميالدي است، سال 
٢٠٢٠ كه با همه گيري ويروس كرونا آغاز شده بود با همان 
س��ختي و فراز و فرودهاي سياسي و اقتصادي اش پشت 
س��ر گذارده ش��د تا نامش به عنوان يكي از سخت ترين 
سال هاي عمر بشري در تاريخ بماند. سال ٢٠٢٠ از همان 
ابتدا ب��ا پيش بيني هاي خاص مواجه ش��ده بود با همان 
وضعيت خاص نيز به پايان رسيد به گونه اي كه پيش بيني 
مجله اكونوميست، كه جهان را در سال ۲۰۲۰ ميزبان دو 
دگرگوني ب��زرگ خوانده بود تا حدودي تحقق يافت اما با 
كمي تفاوت؛ اين مجله نخستين دگرگوني را مواجه شدن 
با جهان كهنسال تر خوانده بود و پيش بيني كرده بود كه 
براي نخستين بار در جهان افراد باالي ۳۰ سال جمعيت 
بيشتري را نسبت به افراد كمتر از ۳۰ سال تشكيل خواهند 
داد. در تحول دوم نيز اقتصادهايي كه در جهان سريع ترين 
رشد را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهند كرد، همه در آفريقا يا 
آسيا خواهند بود. به جز جمهوري تعاوني گويان در امريكاي 
جنوبي، ساير كشورهاي ليست سريع ترين رشدهاي جهان، 
در آسيا و آفريقا قرار دارند؛ از جمله سوريه، روآندا، اتيوپي، 
بوتان، نپال، س��احل عاج، ميانمار و هند. البته پيش بيني 
اكونوميست از اقتصاد ايران نيز خاكستري بود يعني در حالي 
كه تورم كاهش خواهد يافت، رشد توليد ناخالص داخلي 
همچنان منفي خواهد بود. اما در همين سال كشورهاي 
همسايه ايران به رش��د اقتصادي خود ادامه خواهند داد. 
عراق با ۲.8 درصد، عربس��تان ب��ا 1.7درصد و تركيه با ۴ 
درصد الگوهاي تقريبا با ثبات در نرخ رشد را براي سال آينده 
نشان مي دهند. محور ديگر اين گزارش بررسي چشم انداز 
اقتصادي امريكا بود. پيش بيني هايي كه در آنها هيچ خبري 
از كرونا و تاثيرش بر اقتصاد و تمام پيش بيني هاي مرسوم 
نبود. برعكس آنچه اكونوميست پيش بيني كرده بود با ورود 
كرونا و تحميل شرايط خاص محدوديتي براي همه صنايع و 
اقتصادهاي دنيا اقتصاد دنيا با ركود خاصي مواجه و موجب 
شد تا اكثر صنايع با زيان هاي زيادي دفاتر اقتصادي خود 
را ببندند. در اين سال تصميم گيري هاي خاصي براي برون 
رفت از شرايط اقتصادي به بخش هاي مختلف اقتصادي 
تحميل شد تا ش��ايد كمي از بار زيان هاي تحميلي كرونا 
كاسته شود. تحميلي كه موجب ش��د تا بسياري خبر از 
كاهش ٢.٥ درصد رشد اقتصادي دنيا در يكسال را بدهند 
و از همان ابتداي س��ال هشدارهاي درمورد ميزان تحقق 
برنامه هاي نوشته شده براي اين سال را داشته باشند. اين 
در حالي است كه پيش از شيوع اين بيماري، انتظار مي رفت 
جهان رشدي ٥.٢ تا ٤.٣ درصدي را تجربه كند. چين شايد 
تنها اقتصاد بزرگي باش��د كه در سال ٢٠٢٠ رشد داشته 
است، هر چند رش��د 8.١ درصدي اقتصاد اين كشور نيز 
بسيار كمتر از رقم پيش بيني شده يعني ٦ درصد بوده است. 
همانطور كه انتظار مي رفت، كشورهاي فقير بيشترين ضربه 

را از ركود اقتصادي ناشي از كرونا خوردند. تعداد افرادي كه 
بر اثر اين همه گيري در سراسر جهان به فقر مطلق كشيده 
شده اند به بيش از ١٢٠ميليون نفر مي رسد. اين يعني يك 
دهه پيشرفت در مقابله با فقر كامال از بين رفته است. خبر 
خوب اينكه واكس��ن كرونا مي تواند سرعت رشد اقتصاد 
جهان در س��ال ٢٠٢١را افزايش دهد. اما سرعت اين باد 
موافق از يك كشور تا كش��ور ديگر فرق دارد؛ كشورهايي 
كه بدهي عمومي كمتري دارند، مديريت اقتصادي شان 
عاقالنه تر است و محدوديت هاي موثري را براي جلوگيري 
از شيوع بيماري اعمال كرده اند احتماال بهترين عملكرد 
را خواهند داشت. اقتصاددانان معتقدند از اين نظر انتظار 
مي رود چين يك سوم كل رشد اقتصادي جهان در سال 
٢٠٢١را ب��ه خود اختصاص دهد. در مقابل، بعيد اس��ت 
سهم اروپا و امريكاي شمالي در اين رشد جهاني نسبتي 
با سهم شان از اقتصاد جهان داش��ته باشد. در كل انتظار 
مي رود بازيابي و احياي اقتصاد به كندي انجام گيرد. سوالي 
كه باقي مي ماند اين است كه آيا اين مشكالت اقتصادي 
منجر به افزايش نزاع هاي سياسي در داخل كشورها و در 
ميان آنها شد يا خير.كشورهاي اقتصادي و توريست پذير 
جهان براي كاهش س��رعت انتقال ويروس كرونا مجبور 
به اعمال محدوديت هايي براي مسافران شدند. با شرايط 
به وجود آمده، امكان مس��افرت هاي توريس��تي و كاري 
براي مردم كاهش يافت و اين كاهش تقاضا باعث شد كه 
شركت هاي هواپيمايي، مراكز گردشگري، هتل ها و نظاير 
آن، درآمد پيش بيني شده خود را از دست بدهند و مجبور 
به تعديل نيرو شوند. روالي كه در نهايت منجر به كاهش 
درآمد چند ميلي��ارد دالري و اخراج ه��زاران نفر در اين 
صنعت شد.اين چرخه در مورد ديگر صنايع نيز مشهودبود؛ 
همچون شركت هاي توليدي و كارخانه ها كه براي واردات 
و ص��ادرات خود دچ��ار محدوديت هاي زيادي ش��دند و 
آنها براي جبران اين ضرركردها مجبور به تعديل نيروي 

گسترده شدند. آن زمان بود كه نگراني ها در مورد افزايش 
نرخ بيكاري و كاهش توان خريد كارگران تازه بيكار شده 
براي خريد كاالهاي اساسي باعث شد تا نگراني از معكوس 
شدن چرخه مارپيچ، باعث نزولي شدن هر چه بيشتر اقتصاد 
شود.در شرايط كنوني اكثر كارخانه ها و شركت ها براي حفظ 
فاصله ميان كارمندان خود، و پيروي از پروتكل هاي ابالغي 
سازمان  بهداشت جهاني، دوركاري را سرلوحه كاري خود 
قرارداده اند. اما اين تصميم )دوركاري( در برخي صنايع باعث 
شد تا در فرآيند توليد تاثير مستقيم و بسزايي داشته باشد، 
چون ام��كان دوركاري براي فعاليت هايي همچون توليد 
وجود نداشت و توانست شركت ها و كارخانه ها را با چالش 
بسيار عظيمي روبه رو كند.  وجود اين ويروس باعث شده 
است كه موسسات و بنگاه ها در مواجهه با كاالهاي وارداتي، 
صادراتي و توليدي خود دچار مش��كالت زيادي شوند و 
همين موضوع باعث شده است كه با چالش عدم نقدينگي 
مواجه شوند. روالي كه درنهايت موجب شد عالوه بر كاهش 
رشد اقتصادي جهان پيش بيني هاي آني را نيز با مخاطره 
مواجه كند و ممكن است اختالل در بازار مالي باعث افزايش 
نگراني  آنها شود.روالي كه باعث شد تا بيشتر سرمايه گذاران 
با توجه به عدم قطعيت و پيش بيني ناپذيري ويروس كرونا 
در اين شرايط ترجيح دهند به دليل عدم اطمينان ايجاد 

شده، سرمايه گذاري  خود را متوقف كنند.

  دستاورد ٢٠٢٠ براي اقتصاد كشورها 
هر چند كه رصد اقتصاد در س��ال گذش��ته ميالدي جز 
ركود و اتفاقات ناميمون حاصلي نداش��ت اما با همه فراز 
و نشيب هاي س��ال ٢٠٢٠ برخي اقتصاددانان معتقدند 
كه س��ال ٢٠٢٠ تجربه گرانبهايي براي كش��ورها بود به 
گونه اي كه محدوديت هاي مراودات اقتصادي و تجاري 
با دنيا موجب ش��د تا تصميم گيران اقتصادي به سمتي 
بروند كه وابستگي صددرصدي شان به كشورهاي ديگر 

را محدود كنند تا از اين دست اتفاقات نتواند اقتصادشان 
را به ورطه نابودي بكش��د. به همين جهت، جهت گيري 
كشورها به سوي ناسيوناليس��م توليدي سوق پيدا كرد 
و بسياري از كش��ورها به اين نتيجه رس��يده اند كه بايد 
بخش��ي از اين توليدات را به داخل كشورش��ان بياورند و 
ديگر نمي شود به صورت هفتگي يا ماهانه اين زنجيره را 
تغذيه كرد و به گردش درآورد، بلكه بايد كشورها به طرف 
ناسيوناليسم توليدي گرايش پيدا كنند و در داخل زنجيره 
توليد را كامل كنند؛ بنابراين آنچه بيشتر از همه در اقتصاد 
بين الملل و همه كشورهاي صنعتي و نيمه صنعتي آسيب 
ديد، تجارت بين المللي بود، اما برخي كشورها كه رويكرد 
اقتصادي خاصي داشتند به مراتب بيشتر تاثير پذيرفتند؛ 
مثال در كشورهايي مانند تركيه، امريكا، اسپانيا و چين كه 
جهانگردي، پذيرش توريسم و هتل داري محوريت داشت 
بسيار از اين بيماري متضرر ش��دند.  در عراق هم بخش 
مهم��ي از اقتصاد كه مربوط به حض��ور زائرين بود، تأثير 
قابل توجهي گرفته است و فقط در كربال بيش از 6۰ هزار 
نفر بيكار شده اند.صنايع خودروسازي كه مادر تخصصي 
هزاران صنعت ديگر هستند با ادامه تعطيلي ها و دوركاري 
كارخانه هاي ش��ان مجبور به تعطيل��ي برخي خطوط و 
كارخانه هاي خود شدند و با كاهش فروش شان چند ده 
ميليارد دالر از برنامه هاي توليدش��ان عقب افتادند. اين 
روال حتي با ورود خودروهاي جديدي كه در سال ٢٠٢٠ 
رونمايي شد نيز جبران نخواهد ش��د. اين امر در صنايع 
معدني، س��اختماني و خدماتي مشهودتر و البته بيشتر 
اس��ت و تنها صنعتي را كه شايد بتوان موفق سال ٢٠٢٠ 
خواند آي تي بود . و آن هم به خاطر شرايط خاصي بود كه 
محدوديت هاي مراودات بيروني ايجاد و بستر استفاده از 
آي تي را در همه دنيا گسترش داد. بسياري از تحليلگران 
معتقدند يك سال زمان مي برد تا اقتصاد امريكا به جاي اول 
خود بازگردد، اما خيلي ها هم بر اين نظرند كه اين مساله 
يك دهه طول مي كشد؛ يعني وقتي 6۰ ميليون نفر بيكار 
مي شوند ممكن است بتوانند طي يك سال برخي از آنها به 
سركارهاي خود بازگردند اما اين مربوط به كسب وكارهاي 
خرد است، اما كارخانه هايي كه تعطيل شده و توليداتي 
كه تكميل چرخه توليدشان زمان بر است مدت ها طول 
خواهد كش��يد تا دوباره احيا ش��وند.درعين حال بايد در 
نظر داشت بسياري از كشورها تالش دارند به ملي گرايي 
تكيه كنند، لذا به چرخه هاي پيشين بازنخواهند گشت، 
بنابراين آثار و تبعات شيوع كرونا با توجه به آنچه در تجارت 
بين الملل رخ داده درازمدت خواهد بود و دست كم شش 
سال طول مي كشد كه دوباره اقتصاد بين الملل به صورت 
جهاني درآيد.با همه اين احوال فيچ در جديدترين گزارش 
خود كه رويترز منتشر كرده، نوشته است: »ما تنها براي دو 
اقتصاد )ساحل عاج و نيوزيلند( چشم انداز مثبت پيش بيني 
مي كنيم. بنابراين هرگونه ارتقاي رتبه براي اقتصادهاي 
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فروش گوشي و تبلت 
كاركرده افزايش يافت

رييس انجمن صنفي فروش��ندگان تلفن همراه، 
سيم كارت و لوازم جانبي گفت: با توجه به نوسانات 
افزايش نرخ ارز مردم براي تهيه گوشي و تبلت بيشتر 
به فروش��گاه هاي دست دوم فروشي روي آورده اند. 
افشار فروتن الريجاني در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به افزايش مراجعه براي خريد گوشي تلفن همراه 
و تبلت كاركرده اظهار داشت: با توجه به باال بودن 
قيمت كاالي نو طي ماه هاي اخير، ميزان مراجعات 
مردم براي خريد كاالي دس��ت دوم افزايش يافته 
است. وي افزود: اكنون با توجه به نوسانات افزايش 
نرخ ارز مردم براي تهيه گوش��ي و تبلت بيشتر به 
فروش��گاه هاي دست دوم فروش��ي روي آورده اند. 
ريي��س انجمن صنفي فروش��ندگان تلفن همراه، 
س��يم كارت و لوازم جانبي تصريح ك��رد: در كل به 
دليل شيوع كرونا و لزوم استفاده دانش آموزان براي 
حضور مجازي در كالس هاي درس حجم مراجعه 
مردم براي خريد گوشي تلفن همراه و تبلت افزايش 
يافته اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: به دليل لزوم 
اس��تفاده دانش آموزان از گوشي يا تبلت مرجعات 
براي خريد اين لوازم افزاي��ش يافته اما با توجه به 
گراني، ميزان مراجعه براي خريد لوازم دست دوم 
نسبت به قبل افزايش قابل مالحظه اي داشته است. 
فروتن الريجاني نوس��انات نرخ ارز و ش��يوع كرونا 
را مهم ترين عوامل افزايش خريد گوش��ي و تبلت 

كاركرده عنوان كرد.

مشكالت  حقوقي و دعاوي 
پيام رسان هاي بومي شناسايي شد

مع��اون مركز ملي فض��اي مجازي از شناس��ايي 
مشكالت حقوقي و دعاوي مربوط به پيام رسان هاي 
بومي با مش��اركت ق��وه قضاييه خب��ر داد وگفت: 
دس��تورالعمل شفاف س��ازي مباح��ث حقوق��ي 
اين كس��ب و كارها به زودي ارايه مي ش��ود. امير 
خوراكيان در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه بخشي 
از اهداف مدنظر در حوزه توس��عه پيام رسان هاي 
بومي محقق شده است و شواهد نشان مي دهد كه 
با پيشرفت هايي در اين حوزه روبه رو هستيم، گفت: 
فاز نخست حمايت از پيام رسان هاي بومي به اتمام 
رسيده و هم اكنون شاهد هستيم كه پيام رسان هاي 
بومي در كش��ور، مش��كالت فني را پش��ت س��ر 
گذاشته اند. به اين ترتيب بخشي از اهداف ما محقق 
شده است. وي گفت: در طراحي فاز دوم حمايتي از 
پيام رسان هاي بومي، وارد يك برنامه مدون شده ايم 
و مشكالت مربوط به اين كسب و كارها را شناسايي 
و پيگيري مي كنيم تا اهداف مدنظر در اين حوزه 
به صورت كامل محقق ش��ود. مع��اون مركز ملي 
فضاي مجازي خاطرنشان كرد: مشكالت حقوقي 
و دعاوي مرتبط با پيام رسان ها و پلتفرم هاي بومي 
در كارگروهي كه با مشاركت قوه قضاييه تشكيل 
شده اس��ت، در دست شناس��ايي و پيگيري است 
و اميدواريم به زودي به نتيجه برس��د. خوراكيان 
اف��زود: با وجودي كه تاكنون مس��ووليت پلتفرم، 
مس��ووليت توليدكننده محتوا و مسووليت كاربر 
تفكيك نشده و دقيق و شفاف نبوده است، در اين 
كارگروه به دنبال دقيق سازي موضوعات هستيم. 
چرا كه به صورت يك جانبه نمي توان مس��ووليت 
كل يك پلتفرم را متوجه يك نفر كرد. بر اين اساس 
بايد ه��م كاربر و هم صاحبان پلتف��رم و محتوا در 
اين زمينه مسووليت پذير باشند. وي ادامه داد: از 
اين رو در حال دقيق سازي موضوعات هستيم و به 
زودي دستورالعمل شفافي در اين زمينه تدوين و 
ارايه خواهيم كرد. معاون مركز ملي فضاي مجازي، 
ظرفيت ايجاد شده در مركز داده وزارت ارتباطات 
را از ديگر اقدامات حمايتي براي پيام رس��ان هاي 
بومي در جهت افزايش زيرساخت ها عنوان كرد و 
در پاسخ به انتقاداتي كه نسبت به ظرفيت اين مركز 
وجود دارد، گفت: اين مركز به تازگي ايجاد شده و 
قطعًا ارتقا پيدا مي كند. با وجود فضاي بزرگي كه 
تدارك ديده شده اس��ت، اين مركز داده تا ۴ برابر 
نس��بت به فاز اول افزايش ظرفيت خواهد داشت. 
خوراكي��ان تاكيد كرد: در ف��از دوم طرح حمايت 
از پيام رس��ان هاي بومي، با توجه ب��ه ارزيابي هاي 
انجام ش��ده از عملكرد پيام رس��ان ها با اس��تفاده 
از ش��اخص هاي كمي و كيفي، به طور مش��خص 
حمايت از 6 پيام رس��ان بومي را برنامه ريزي كرده 

و دنبال مي كنيم.

تشكر وزير ارتباطات از همراه 
اول و مخابرات بابت توسعه 

در استان هاي جنوبي كشور 
وزير ارتباطات گفت: از همراه اول و مخابرات بابت 
توسعه در استان هاي جنوبي كشور تشكر مي كنم 
كه كار را بسيار خوب، منظم و مطابق با برنامه پيش 

برده اند.
به گزارش خبرگزاري موج، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در ادامه س��فر ١٠ روزه خود به اس��تان 
سيستان وبلوچستان و در جلسه كنترل پروژه هاي 
ارتباطي فارس، هرمزگان و زنجان گفت: از همراه 
اول و مخابرات تشكر مي كنم كه كار را بسيار خوب، 

منظم و مطابق با برنامه پيش برده اند.
آذري جهرم��ي همچنين با بيان اينكه ايرانس��ل 
از برنامه توس��عه عقب افتاده اس��ت، عنوان كرد: 
از ايرانس��ل خواس��ته بودم تجهي��زات الزم براي 
استان هرمزگان را بفرستند؛ از مسووالن ايرانسل 
مي خواهم تا در روند انجام برنامه هايش��ان شتاب 

بخشند.

ميراث سردار
در حال حاض��ر كويت و اردن هم با يك م��رز با عراق در 
ارتباط هستند، اما كشور ما از شلمچه، خرمشهر، چذابه، 
مهران، سومار، خسروي و چند گذرگاه ديگر ارتباط تجاري 
دارد.حس��يني افزود: نكته بسيار مهم اين است كه براي 
بازگشايي تك تك اين گذرگاه ها تالش ها و رايزني هاي 
زيادي هم در داخل كشور و هم در داخل عراق شده است.
سردار شهيد سليماني با نگاه امنيتي و سياسي كه داشت 
به اين نتيجه رسيده بود كه براي گسترش روابط، نمي توان 
بر پايه سياست تكيه كرد و بايد روابط اقتصادي را هر چه 
بيشتر پايدارتر كرد.باوجود اينكه امريكايي ها تالش هاي 
زيادي كردند تا روابط ايران و عراق را بر هم بزنند، اما فروش 
انرژي ما در بحث برق و گاز به عراق متوقف نش��د و خود 
عراقي  ها هم حاضر به مذاك��ره با امريكايي ها براي قطع 

روابط اقتصادي با ايران نشدند.
  برداشت سوم؛ گذرگاه هاي ارتباطي ايجاد 

مي شوند
او در ادامه گفت: يكي ديگر از كارهاي مهم سردار شهيد 
س��ليماني كه بس��يار روابط ايران و عراق را متحول كرد 
ايجاد ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق بود كه در 
آن ستاد، همه مسائل اقتصادي ايران و عراق مورد حل و 
فصل قرار مي گرفت.سردار سليماني با ايجاد ستاد بازسازي 
عتبات در عراق، باعث ش��د تا روابط ايران و عراق بيش از 
گذشته مردمي تر ش��ود و با برگزاري راهپيمايي اربعين، 
شاهكار بزرگ ديپلماسي عمومي را با درايت ستاد عتبات به 
خوبي برگزار كردند. پس از حمله امريكايي ها، همه امكانات، 
ادارات و وزارتخانه هاي حكومتي عراق به دست امريكايي ها 
افتاده بود و عماًل ايران نمي توانست هماهنگي هاي الزم را 
براي كار اقتصادي انجام دهد. شهيد سليماني با بينشي كه 
داشت بازارچه هاي مرزي را در 18 نقطه از مرز به راه انداخت 
به طوري كه اي��ن بازارچه ها در خاك ايران بود و نيازي به 
ارتباط و مجوز از مراجع حكومتي عراق نداشت به همين 
دليل تجار عراقي به راحتي و بدون رواديد وارد اين بازارچه ها 

شدند و توانستند كاال خريد و فروش كنند.
  برداشت چهارم؛ ايجاد خطوط انتقال انرژي 

امن 
در كنار اين موارد تالش هاي زايدالوصف شهيد سليماني 
توانست عراق، سوريه و ايران را به يك خط انتقال انرژي 
امن تبديل كند. كنعاني مقدم، كارشناس مسائل راهبردي 
مي گويد: با اقدامات شهيد سليماني سوريه، عراق و ايران 
تبديل به خط مستقلي از كل منطقه براي انتقال انرژي 
ش��دند و در نتيجه عالوه بر اينكه آن هفت تريليون دالر 
امريكايي ها به فنا رفت، منابع مالي جنگ عليه تروريسم از 
همين طريق تامين شد.حسين كنعاني مقدم در خصوص 
نقش سردار س��ليماني در ترسيم راهبردهاي اقتصادي 
محور مقاومت با بيان اينكه يكي از مهم ترين مسائل كشور 
انتقال انرژي در امنيت كامل اس��ت، گفت: ممكن است 
ميلياردها دالر سرمايه گذاري براي انتقال انرژي از ايران به 
مديترانه صورت بگيرد اما اگر امنيت نداشته باشد، قطعا اين 
سرمايه گذاري به نتيجه نمي رسد. بنابراين يكي از اقداماتي 
كه شهيد حاج قاسم سليماني انجام داد، در كشورهايي كه 
انرژي از آنها عبور مي كند، امنيت خط انتقال نفت و گاز را 
تامين كرد. او كه با بازار گفت وگو مي كرد با اشاره به اقرار 
امريكايي ها در خصوص 7 تريليون دالري كه در منطقه 
هزينه كرده اند، اظهار كرد: ميلياردها دالر نيز عربستان 
سعودي به وسيله گروه هاي تروريستي داعش و جبهه 
النصره و عوامل خودش در منطقه هزينه كرده است. يكي از 
اقدامات بسيار خوبي كه اين شهيد بزرگوار انجام داد، پيوند 
زدن اقتصاد منطقه بود. اين كارشناس مسائل راهبردي 
افزود: در واقع سوريه، عراق و ايران تبديل به خط مستقلي 

از كل منطقه براي انتقال انرژي شدند. 
  برداشت پنج؛ بيت المال امانت است

در شرايطي كه شايد برخي تصور كنند، سردار سليماني 
از منظر امكانات و لجستيك با دست باز و فراغ بال هزينه 
مي كرد، اما واقعيات مستند حاكي از ان است كه سردار 
حساس��يت هاي فراواني نسبت به استفاده از بيت المال 
داش��تند. در همين خصوص كنعاني مق��دم به ويژگي 
شخصيتي شهيد سليماني اش��اره و عنوان كرد: يكي از 
خصلت هاي خوبي كه شهيد سليماني داشت اين بود كه 
اگر يك گلوله هم مصرف مي ش��د، حساب و كتاب آن را 
نگاه مي داشت و نمي گذاشت بيت المال صرف اقداماتي 
شود كه ثمر نداشته باش��د. كنعاني مقدم با بيان اينكه 
گروه هاي تروريستي و امريكا به دنبال تصرف تمام منابع 
سوريه و عراق بودند، گفت: ترامپ بارها گفته است به نفت 
عالقه مند است و قصد ماندن در خاورميانه را دارد و تركيه 
را تشويق كرد شمال س��وريه و عراق را مورد هجوم قرار 
دهد و منابع نفتي آن را داش��ته باشد. اين منابع نفتي در 
اختيار گروه هاي تروريستي مانند داعش قرار مي گرفت و 
با صادراتي كه انجام مي داد، پول هاي كالني نصيب داعش 
مي شد. او افزود: ايران و حاج قاسم سليماني توانست در 
شرايطي كه در منطقه جنگ بود، اقتصاد مقاومتي را عمال 
با حضور گروه هاي مقاومت ايجاد كند بطوري كه اقتصاد 
گروه هاي مقاومت در منطقه كامال خودكفا شده است و 
امروز صادرات نفت و گاز به عراق و سوريه مي تواند يكي از 

مهم ترين راه هاي دور زدن تحريم ها باشد.
  برداشت آخر؛ اينجا چراغي روشن است

اين روند ظرفيت س��ازي در اقتصاد كش��ورهايي چون 
سوريه، افغانستان وروسيه نيز به همين منوال دنبال شد. 
برنامه ريزي هاي راهبردي كه با استفاده از پيوست هاي 
اقتصادي و معيشتي تالش مي كردند، ساختار معقولي 
را براي رش��د متوازن كش��ورهاي منطقه فراهم كنند. 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي گسترده به سوريه، 
ظرفيت سازي هاي تازه براي صادرات به روسيه و ارتقاي 
سطح مناس��بات اقتصادي ايران و افغانستان به بيش از 
1۳ميليارد دالر بخشي از دستاوردهاي اقتصادي است 
كه س��ردار سليماني با اس��تفاده از آنها تالش مي كرد تا 
ملت هاي منطقه را متوجه ظرفيت هاي دورنزاي اقتصاد 
خود كند. تالش هايي كه مي بايست همچنان با جديت از 
سوي مسووالن و كارگزاران اقتصادي و ديپلماسي كشور 
دنبال شود تا نهالي را كه سردار در منطقه كاشته است، 
روزي به درخت تناوري بدل شود كه ملت هاي مسلمان 
منطقه را در مسير رش��د و توسعه پايدار همه جانبه قرار 
مي دهد. سرداري كه هرچند ظاهرا امروز ديگر در ميان 
ما نيست، اما در شمايل يك اسطوره تا ابد بر بلنداي تاريخ 
خواهد ايستاد. چراغي كه روشن شده و در حال نورپاشي 
به پيرامون اس��ت تا ضرورت حفاظت و پاسداري از اين 
ظرفيت هاي اقتصادي، ارتباطي و راهبردي را يادآور شود.

» تعادل « فراز و فرود اقتصادي 2020را بررسي مي كند ، تجربه تلخ براي سال خاص

سال  سخت  اقتصاد

شاخص عدم قطعيت جهاني  از ايران تا چين و امريكا
در اين مقاله تمركز بر معرفي شاخص عدم قطعيت جهاني 
WUI بود كه توسط آهير، بلوم وفورچري با حمايت صندوق 
بين المللي پول معرفي شد. يافته هاي اين تحقيق نشان داده 
كه با افزايش ش��اخص عدم قطعيت جهاني  WUI سطح 
بالتكليفي فعاليت ها در سراسر جهان و در تمامي بخش ها 
افزايش مي يابد و به توليد اقتصادي آس��يب مي زند. تا دهه 
197۰، شوك هاي عدم قطعيت به عنوان يك عامل منفي 
بر توليد و عرضه كل عمل مي كردند كه آن هم اغلب ناشي 
از تنش هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه بود، اما رفته رفته بر 
تنوع داليل ايجاد عدم قطعيت افزوده شده است.همچنين 
طبق داده هاي ش��اخص عدم قطعيت جهاني، طي زمان، 
تاثير شوك عدم قطعيت جهاني بر كشورهاي با اقتصادهاي 
كوچك و مبتني بر بازار آزاد، بيش��تر بوده است، چراكه اين 
كش��ورها ارتباط تجاري بيشتري با دنيا دارند. البته ممكن 
است در برخي برهه هاي تاريخي، با اينكه يك كشور با اقتصاد 
جهاني رابطه تنگاتنگي ندارد، اما سطح عدم قطعيت بيشتري 
را تجربه كرده باشد.براي نمونه، سطح فعلي عدم قطعيت در 
چين به  طور قابل توجهي پايين تر از سطح عدم قطعيت در 
طول انقالب فرهنگي اين كشور در اواخر دهه 196۰ است، 
دوره اي كه چين نسبت به زمان حاضر، كمتر به ساير نقاط 
جهان متصل بود.شاخص عدم قطعيت، يك پيش بيني كننده 
قوي براي ميزان رشد يا ركود توليد در آينده است و شوك هاي 
عدم قطعيت بر توليد، سرمايه گذاري و اشتغال تاثير منفي 

مي گذارد. هر چند تاثير آن از كش��وري به كشور ديگر و از 
يك بخش توليدي نس��بت به بخش ديگر متفاوت است. 
در سطح كشور، اثر عدم قطعيت در كشورهاي با نهادهاي 
ضعيف تر، بيشتر خواهد بود و در سطح بخشي، ثبات مالي 
از ضربه هاي عدم قطعيت مي كاهد.در كشورهاي پيشرفته 
مقادير ش��اخص عدم قطعيت نزديك به هم است، چراكه 
اين كشورها گرايش دارند با هم حركت كنند و سياست ها و 
روابط اقتصادي و مالي تنگاتنگ تر و هماهنگ تري دارند. در 
عين حال، عدم قطعيت در كشورهاي توسعه نيافته، به طور 
قابل مالحظه اي بيشتر از كشورهاي پيشرفته است و ارتباط 
مثبتي با عدم قطعيت در سياستگذاري و نيز نوسانات بازار 
سهام و رابطه منفي با رشد اقتصادي دارد. به عبارت ديگر، 
افزايش و اوج گيري هاي شاخص عدم قطعيت در اقتصادهاي 
پيش��رفته همگام تر از شاخص عدم قطعيت در كشورهاي 
با بازارهاي نوظهور مثل هند و اقتصادهاي كم درآمد است. 
عدم قطعيت در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي كم درآمد، تا 
حدود زيادي به اندازه متوسط شاخص عدم قطعيت جهاني 
است. اين امر به اين دليل است كه بحران ها و شوك هاي اين 
كشورها با هم رخ نمي دهند و همزمان نمي شوند.بنابراين، 
هر چه كه پيوندهاي سياسي، اقتصادي و تجاري قوي تري 
بين كشورها وجود داشته باشد، نوسانات و افزايش و كاهش 
شاخص عدم قطعيت در آنها از رفتار مشابهي پيروي مي كند. 
همچنين، متوسط ش��اخص عدم قطعيت در اقتصادهاي 

كم درآمد نسبت به بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي پيشرفته 
باالتر است.يكي از داليل بالقوه اين امر اين است كه به نظر 
مي رسد كش��ورهاي كم درآمد داراي شوك هاي سياسي 
داخلي بيشتري مانند كودتا، انقالب و جنگ هستند. آنها 
مستعد ابتال به بالياي طبيعي مانند همه گيري ها، سيل ها، 
زلزله ها و پيامدهاي ناگوار آنها در كشور خود هستند. اقتصاد 
آنها بي ثبات تر اس��ت، زيرا از ش��وك هاي خارجي آسيب 
بيشتري مي بينند و از ظرفيت نهادي و دانشي محدودتري 
براي مديريت و مقابله با اين ش��وك ها برخوردار هس��تند.

يافته مهم ديگر در مورد شاخص عدم قطعيت اين است كه 
يك رابطه U  واژگون بين عدم قطعيت و دموكراسي وجود 
دارد. بدين معني كه با حركت كشورها از رژيم استبدادي و 
آنوكراسي به سمت دموكراسي ناقص، عدم قطعيت افزايش 
مي يابد. در عين حال، با حركت كشورها از دموكراسي ناقص به 
دموكراسي كامل، عدم قطعيت كاهش مي يابد.در كشورهاي 
داراي اقتصادهاي پيشرفته و بزرگ، تعداد جهش هاي مربوط 
به شاخص عدم قطعيت، كمتر است، اما وقتي در اين كشورها 
بحران و عدم قطعيتي رخ مي دهد، بزرگ تر و آثار آن پايدارتر 
است. اين نتيجه گيري احتماال براي اقتصاد جهاني به عنوان 
يك كل يكپارچه نيز صادق است، يعني شوك عدم قطعيت 
عالم گير و جهان گستر- به عنوان مثال ظهور و انتشار ويروس 
كرونا- تاثيرات منفي طوالني مدت بر توليد كاال و خدمات و 
اشتغال دارد و تازه در آينده بايد منتظر تاثيرات ركودي باز 

هم بيشتركرونا باشيم.در مجموع براي كاهش يا مديريت 
عدم قطعيت ها ما نيازمند همياري جهاني هستيم. تا زماني 
كه يك چارچوب سياستي پايدار در سراسر دنيا و در قالب 
همكاري هاي بين المللي ايجاد نشود، عدم قطعيت، به شدت 
بر اقتصاد جهاني تاثير مي گذارد و در انتها، درس بزرگي كه 
عدم قطعيت به ما مي آموزد اين است كه كشورها، دولت ها، 
جوامع، سازمان ها و شهروندان بايد ياد بگيرند مهارتي به نام 
انعطاف پذي��ري را در خود تقويت كنند.جهان از اين به بعد 
ضمن شناخت انتقادي از نظام سياسي و اقتصادي جهاني 
كه موجد عدم قطعيت است، بايد بيش از پيش با اين مفهوم 
آشنا شود، چراكه انعطاف پذيري الزمه مديريت شرايط عدم 
قطعيت است. متخصصان رشته هاي مختلف، بايد به شكل 
ژرف تري بر اين ويژگي بشري تاكيد ورزند و اين مفهوم را به 
جنبه هاي مختلف علوم اعم از اقتصاد، مديريت، علوم سياسي، 
جامعه شناسي، روانشناسي و حتي علوم مهندسي، علوم پايه 
و ساير علوم، پيوند داده و تزريق كنند. تقويت ويژگي هايي 
مثل استواري، صبوري و بردباري، س��ازگاري با تغييرات، 
ايجاد ظرفيت بهبودي س��ريع در برابر مش��كالت، قدرت 
بازيابي، مقاومت و سخت جاني در برابر شرايط چالش برانگيز، 
انعطاف پذيري ذهني و جسمي و ساخت ظرفيت تاب آوري 
و ارتقاي آستانه تحمل، از مواردي است كه انسان حيران از 
هجوم عدم قطعيت ها نيازمند دانش اندوزي و مهارت آموزي 

است.

ادامه از صفحه اول

دستاوردهاي اقتصادي سردار 
از ديگر دس��تاوردهايي بود كه با تالش ه��اي مجاهدانه 
و مخلصانه س��ردار سليماني ايجاد ش��د و دستاوردهاي 
فراواني را براي دو ملت مسلمان ايران و عراق فراهم كرد. 
اين بستر رش��د در خصوص بهبود مناس��بات اقتصادي 
كشورمان با روسيه نيز دنبال شد و دروازه هاي تازه اي در 
اين خصوص براي اقتصاد و صادرات ايران گش��وده شد. 
اما زمينه هايي كه س��ردار در حوزه هاي اقتصادي ايجاد 
مي كردند، نيازمند پيگيري هاي ارتباطي و لجستيكي از 
سوي مسووالن و مديران اجرايي كشور بود كه متاسفانه 
به اين ضرورت ها توجه نشد. در واقع در شرايطي كه بايد 
زمينه حضور بازرگانان ايراني در روسيه براي بي اثر كردن 
تحريم هاي اقتص��ادي و فرآيند دور زدن تحريم ها فراهم 
مي ش��د، اين روند بعد از شهادت س��ردار سليماني در اثر 
برخي س��وءمديريت ها، ناتواني ها و... به س��رانجام مورد 
نظر نرسيد. حوزه مهمي ديگري كه سردار در بخش هاي 
اقتصادي و معيشتي دنبال كردند، كشور سوريه است كه 
در هر زمينه اي از بحث انتقال تكنولوژي و فناوري گرفته 
تا صدور خدمات فني و مهندسي، همچنين صادرات اقالم 
صنعتي، كاالهاي مصرفي مردم سوريه و... ظرفيت هاي 
قابل توجهي پيش روي فعاالن اقتصادي و ارتباطي كشور 

ايجاد كرد. اما همان  طور كه اش��اره كردم، زماني كه اين 
دروازه هاي اقتصادي باز مي ش��وند، نيازمند راهبردهاي 
تكميلي ارتباطي و اجرايي هس��تند كه در اين زمينه ها 
بخش هاي مجري و تصميم س��از كشور به درستي عمل 
نكردند. اين موضوع باعث ش��د تا ساير رقباي منطقه اي 
ايران از جمله تركيه از غفلت ايران نهايت استفاده را ببرند و 
با وجود جنايات فراواني كه در ايجاد و گسيل داشتن داعش 
و گروه هاي تكفيري به س��وريه مرتكب شده بودند، بازار 
كاال و خدمات اين كشور را به دست بگيرند. بر اين اساس 
امروز در بازار كاالهاي مصرفي س��وريه، تركيه به مراتب 
حضور پررنگ تري دارد. از سوي ديگر پوتين هم با سفر به 
سوريه تالش كرد تا ظرفيت هاي اقتصادي سوريه را به نفع 
بازرگانان و صادركنندگان روسيه به كار بگيرد. در اين ميان 
متاسفانه هنوز مقامات بلندپايه دولت و رييس جمهوري 
- با وجود سفر بش��ار اسد به تهران - راهي دمشق نشدند 

تا رقباي ايران در بازار سوريه دست باالتر را داشته باشند.
در بحث افغانس��تان هم همين روند حاكم است؛ به دليل 
ارتباطاتي كه س��ردار س��ليماني در قالب س��پاه قدس و 
گروه هاي جهادي در افغانستان ايجاد كرده بودند، صادرات 
كشورمان به افغانستان به بيش از 1۰ ميليارد دالر رسيده 

بود كه اين روند طي دهه گذشته كاهش پيدا كرده است. 
خوش��بختانه دول��ت و رييس جمهوري اخي��را در حال 
بازآفريني سهم ايران در بازار افغانستان هستند و نگاه خود 

را به جاي غرب به كشورهاي منطقه معطوف كرده اند. 
در ابعاد داخلي هم از زماني كه س��ردار سليماني به عنوان 
فرمانده لشكر ثاراهلل كرمان انتخاب ش��د و پس از آن هم 
فرماندهي قرارگاه جنوب ش��رق را به عهده گرفتند، يكي 
از مهم ترين رهيافت هايي كه سردار سليماني به آن رسيد، 
درك اين واقعيت بود كه بس��ياري از مس��ائل و مشكالت 
امنيتي و راهبردي منطقه جنوب ش��رق كشور ريشه در 
مسائل اقتصادي، معيشتي و در واقع فقر مردم دارد. در اين 
برهه سردار س��ليماني با درك بااليي كه به آن رسيده بود 
اين ايده را مطرح كردند كه ريشه اصلي ناامني هاي جنوب 
شرق، مشكالت معيشتي مردم منطقه است و چنانچه در 
اين زمينه برنامه ريزي درس��تي صورت بگيرد، بسياري از 
چالش ها حل خواهد ش��د. در راستاي اين ايده مشخص 
بود كه سردار سليماني با مسووالن دولت وقت برنامه ريزي 
براي حفر چاه هاي كشاورزي، بهبود شاخص هاي اشتغال، 
رشد كشاورزي، بهبود فضاي كسب و كار و... را در دستور 
كار قرار داد تا ريشه فقر در اين منطقه خشك شود. در واقع 

سردار شهيد س��ليماني با اين تالش هاي اقتصادي، قلب 
مردم منطقه را فتح كرد و بسياري از جوانان بلوچ در قالب 
بسيج مردمي وارد ميدان سازندگي شدند. هنوز هم مردم 
منطقه به نيكويي از اين تالش ها ياد مي كنند و خاطرات 
ش��يريني از برنامه هاي اقتصادي و معيش��تي اين شهيد 
بزرگوار ياد مي كنند. دركي كه به نظر مي رسد امروز هم در 
برنامه ريزي ها و اتخاذ راهبردهاي كالن كش��ور بايد مورد 

توجه قرار بگيرد و به ابعاد و زواياي گوناگون آن عمل شود.
به  طور كلي شهيد سليماني، يك انسان مجاهد در همه ابعاد 
امنيتي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و... بود و تالش مي كرد 
تا كشور و مردم در همه زمينه ها تقويت شوند. خاطرم هست 
يك بار رييس كل بانك مركزي مطرح مي كرد كه مشكلي 
با عراق در خصوص مطالبات ايران ايجاد شده بود. براي حل 
اين مشكل رييس كل بانك مركزي از سردار سليماني تقاضا 
مي كند كه براي وصول مطالبات ايران از عراق همراه هيات 
ايراني راهي عراق ش��ود تا به حرمت و اعتباري كه سردار 
سليماني ميان مردم و مسووالن عراقي دارد، روند بازپرداخت 
مطالبات ايران با سرعت بيشتري انجام شود. اميدواريم خدا 
بر درجات اين شهيد بزرگوار بيفزايد و ان شاءاهلل اين شهيد 

ارجمند را شفيع همه مسووالن دلسوز كشور قرار دهد.



تعادل |
از نيمه دوم سال جاري، بحث هايي پيرامون قيمت گذاري 
خودرو و آزادسازي قيمت هامطرح شد كه بيشتر هم مطابق 
خواست خودروس��ازان بود. اما متوليان امر معتقدند كه در 
شرايط كنوني آزادسازي قيمت خودرو به صالح نيست. بر 
همين اساس، پس از توافق شوراي رقابت با خودروسازان، 
فرمول جديد براي قيمت گذاري خودروهاي پرتيراژ اعالم 
شد اما مشروط بر افزايش توليد خودرو. با اعالم اين فرمول 
جديد، روند كاهشي چند ماهه قيمت ها در بازار خودرومتوقف 
و نوسان افزايشي جزئي به خود ديد. بطوريكه فرمول جديد 
ش��وراي رقابت براي قيمت گذاري خودروها و آزادس��ازي 
قيمت 45 درصد خودروهاي داخلي، عالوه بر افزايش قيمت 
كارخانه اي خودروها، نرخ هاي بازار را نيز تا حدي افزايش داد. 
در اين ميان، برخي از كارشناسان معتقدند كه باعالم فرمول 
جديد، جو رواني ايجاد شدهبه زودي برطرف و مجدد ثبات 
در قيمت ها ش��كل خواهد گرفت. دليل آنها براي بازگشت 
ثبات به بازار خودرو اين اس��ت كه در بازار ارز شاهد نوسان 
نيستم واز سوي ديگر، عرضه خودرو به اندازه كافي صورت 
مي گيرد وهمين امر سبب مي شود كه قيمت خودرو تا پايان 
سال افزايش نيابد. با اين حال اما رييس سازمان بازرسي كل 
كشور در نشس��ت با وزيرصمت تاكيد كرد كه اين تصميم 
بايد مورد بازبيني قرار بگيرد. روز گذشته نيز بازرس كل امور 
صمت سازمان بازرسي نيز در اظهاراتي گفته است كه طرح 
شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو، مورد ايراد است و 
بايد تجديدنظر شود. از اين رو، سازمان بازرسي رسماً خواستار 

لغو مصوبه شوراي رقابت براي گراني خودرو شد. 

  روايت جديد شيوا از فرمول جديد
مصوبه هفته گذشته شوراي رقابت براي قيمت گذاري جديد 
خودروها، عالوه بر افزايش قيمت كارخانه اي خودروها باعث 
گران ش��دن خودرو در بازار نيز شد بطوري كه اواخر هفته 
گذشته شاهد رشد قيمت اكثر خودروها در بازار بوديم. هرچند 
در اين وضعيت فروش��ندگان براي عرضه خودروهاي خود 
دست نگه داشته اند و منتظر باالرفتن دوباره قيمت ها هستند. 
براساس تصميم جديد شوراي رقابت قرار شده يك فرصت 
يك ماهه به خودروسازان داده شود تا آنها بتوانند متناسب با 
افزايش توليد و فرمول جديد شوراي رقابت نسبت به تغيير 
قيمتي محصوالت خود اقدام كنند.در فرمول جديد كيفيت 
و افزايش توليد، عوامل اصلي در افزايش قيمت هستند يعني 
بطور نمونه متوسط قيمت سه ماهه آبان، آذر و دي ماه خودرو 
در بازار آزاد را محاسبه و قيمت شوراي رقابت را از آن كسر و 
عدد به دست آمده را بر سه تقسيم مي كنيم در صورتي كه 
متوس��ط 50 درصد افزايش در توليد اتفاق افتاده باشد اين 
عدد به دست آمده را به قيمت شوراي رقابت اضافه و قيمت 
جديد خودرو براي ماه بهمن مشخص مي شود اما اگر به هر 
نس��بتي افزايش 50 درصدي توليد محقق نشود به همان 
نسبت افزايش قيمت كمتري اعمال مي شود. رييس شوراي 
رقابت در اظهاراتي گفته كه با اين روش به دنبال اين هستيم 
تا تا تفاوت قيمت و به اصط��الح برخي ها رانت را كم و دالل 
بازي و واس��طه گري را در بازار خودرو حذف كنيم.او معتقد 
است كه اين فرمول جديد باعث مي شود خودرو ساز نيز به 
سمت افزايش توليد متمايل شود البته عالوه بر دو خودرو ساز 
بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز ديگر نيز به شرط رفع موانع 
توليد خود را افزايش دهند. به گفته رضا شيوا، هر قدر توليد 

افزايش يابد هزينه تمام شده توليد نيز كاهش مي يابد بنابراين 
افزايش قيمت به شرط افزايش توليد هم صرفه اقتصادي براي 
خودرو ساز دارد و هم در نهايت منطقي شدن قيمت خودرو 
را در پي خواهد داشت. حال چنانچه به گفته رييس شوراي 
رقابت، خودروس��از نتواند توليد خود را در دي ماه امس��ال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش دهد، درصد كمي 
را در افزايش قيمت ها كسب خواهد كرد. به عنوان نمونه اگر 
خودروساز به جاي افزايش توليد 50 درصدي به رشد توليد 
25 درصدي برسد، در فرمول به جاي تقسيم قيمت ها به 3 
رقم 6 براي آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزايش قيمت براي 
آنها بسيار ناچيز خواهد بود. البته شيوا اين راهم گفته كه بحث 
تغييرات قيمتي 18 محصول از همين حاال مطرح نيست و 

انتشار اين مطلب نادرست بوده است.

  واكنش بازار به فرمول شورا 
اما ببينيم واكنش بازار به رونمايي از فرمول جديد ش��وراي 
رقابت چگونه بوده اس��ت؟ رصد قيمتي بازار خودرو نشان 
مي دهد، قيمت پرايد كه تا قبل از اعالم فرمول جديد به 100 
ميليون تومان رس��يده بود، هم اكنون به مرز 110 ميليون 
تومان هم نزديك شده اس��ت. تيبا 2 نيز كه با قيمت 122 
ميليون تومان به فروش مي رس��يد، امروز قيمتش به 12۷ 
ميليون تومان افزايش يافته است. خودروي سمند نيز كه 
يك شبه و در واكنش به فرمول جديد، از 1۷6 ميليون تومان 
به مرز 180 ميليون تومان رسيده و قيمت پژو 405 مدل جي 
ال ايكس نيزبا افزايش چند ميليون توماني به 180 ميليون 
تومان در يك روز رسيده است. در اين ميان قيمت پژو 206 
تيپ 2 با افزايش 10 ميليون توماني از 1۹0 ميليون تومان به 
مرز قيمتي 200 ميليون تومان رسيده است. قيمت پژو 206 
تيپ نيز 5 با افزايش بيش از 5 ميليون توماني در يك روز به 

251 ميليون تومان رسيده است. 

  نوسان قيمت و بهم خوردن ثبات بازار 
در اين ميان كارشناسان بازار خودرو معتقدند كه اعالم فرمول 
جديد از سوي شوراي رقابت، اثر رواني بر بازار خودرو داشته 
است. بطوريكه مصوبه اين شورا باعث نوسان قيمت ها و باال 
رفتن قيمت خودرو در بازار ش��ده است، هر چند با توجه به 
ثبات نرخ ارز پيش بيني مي كنيم اين نوسان موقتي باشد. 
اين در شرايطي اس��ت كه در اويل آبانماه شاهد كاهش 30 

درصدي قيمت خودروها در ب��ازار بوديم. به عبارتي ديگر، 
قيمت ها در بازار خودرو تقريبا به ثبات رسيده بود و فروشنده 
و خريدار خود را به اين قيمت ها عادت داده بودند اما با فرمول 
جديد شوراي رقابت شاهد نوسان در قيمت ها هستيم.سعيد 
موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با تاييد اثر 
رواني فرمول ش��ورا بر بازار خودرو در اظهاراتي به »فارس« 
گفته است: وضعيت خودرو در بازار طوري شده بود كه اگر 
كسي نياز به خودرو داشت خريدش را انجام مي داد اما با اعالم 
فرمول جديد، فروشندگان براي فروش خودروي خود دست 
نگه داشته اند و قيمت ها افزايش يافته است.به گفته او، طبق 
دستورالعمل شوراي رقابت قرار است با افزايش تيراژ توليد، 
قيمت كارخانه اي خودروها نيز افزايش يابد. در صورتي كه 
عرضه خودرو زياد شود، شاهد ثبات در بازار خواهيم بود. از 
سوي ديگر، برخي كارشناسان بازار خودرو مي گويند كه با 
ثبات نرخ ارز در بازار، احتمال افزايش قابل توجه قيمت خودرو 
در بازار وجود ندارد، زيرا قيمت خودرو در بازار زماني باال مي رود 
كه ن��رخ ارز افزايش يابد. برخي ديگر امابر لزوم آزاد س��ازي 
واردات خودرو به منظ��ور رفع انحصار از بازار خودرو، تاكيد 
مي ورزند. به گفته آنها، در صورتي كه خودرو به كشور وارد 
شود، خريدار تصميم گير اصلي در بازار خواهد بود و تصميم 
مي گيرد كه چه خودرويي را با چه قيمتي بخرد. در نتيجه 
انحصار از بين مي رود و قيمت ها واقعي مي شود. اما تا زماني 
كه محدوديت عرضه خودرو و وجود انحصار در بازار، قيمت ها 
روبه افزايش خواهد بود. چراكه مردم به خودرو به عنوان يك 
كاالي سرمايه اي نگاه مي كنند، به همين دليل با نوسان قيمت 

ارز، قيمت خودرو نيز افزايش مي يابد.

  پيش بيني قيمت خودرو تا پايان سال
البته برخ��ي پيش بيني ها از وضعيت بازار خودرو نش��ان 
مي دهد، از آنجايي كه در بازار نوس��ان ارز وجود ندارد، آن 
تقاضاهاي كاذبي كه در بازار شكل مي گرفت و همه به دنبال 
سوددهي بيشتر بودند، ايجاد نمي شد؛ فلذا بازار دچار نوسان 
هيجاني و افزايش قيمت هاي قابل توجه نمي شد. بنابراين 
طي ماه هاي آتي و چند ماهه باقيمانده تا پايان سال، چنانچه 
نوسان شديدي در بازار ارز نداشته  باشيم، در قيمت خودرو 
هم نوسان نخواهيم داشت. همانطور كه مشهود است، از 
زماني كه نوسان چنداني در بازار ارز نداشته ايم، بازار خودرو 
هم آرام پيش آمده است و نوسان جزيي و در محدوده يك 

الي سه ميليون تومان افزايش يا كاهش داشته است. از سوي 
ديگر، بايد اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت كه طي چند 
مدت اخير عرضه خودرو بسيار بيشتر شده و همان عرضه 
40 هزار خودروي��ي كه وعده آن داده ش��ده بود، در حال 
ورود به بازار است. بنابراينن زماني كه عرضه به حد كافي 
است و در مقابل خريدار در بازار كم است، تقاضاي كاذب و 
واسطه گري نيز شكل نخواهد گرفت. همانطور هم كه اشاره 
شد، بعيد است كه تا پايان سال افزايش قيمتي در بازار آزاد 

خودرو شكل بگيرد.

  سازمان بازرسي: مصوبه شورا لغو شود 
اما اعالم شوراي رقابت نه تنها صداي كارشناسان خودرويي 
بلكه صداي ص��داي مقام هاي باالدس��تي را ني��ز درآورد. 
به طوري كه حس��ن حجت االس��الم والمس��لمين حسن 
درويشيان رييس س��ازمان بازرسي كل كشور پس از پايان 
نشست با وزير صنعت، معدن و تجارتدر گفت وگو با خبرنگاران 
هدف از تصميم جديد شوراي رقابت را نزديك شدن قيمت ها 
به قيمت واقعي بازار دانست. اما تاكيد كرد كه اين تصميم 
البته بايد مورد نظارت قرار بگيرد كه به افزايش قيمت منجر 
نشود.عليرضا رزم حسيني وزير صمت نيز در اي ن جلسه 
با بيان اينكه تمام فعاليت هاي صنعت خودرو در س��ازمان 
ايدرو متمركز ش��ده تا هم انحصار شكسته شده و هم زيان 
خودروسازها رفع ش��ود، گفت: پذيرفتني نيست كه ملت 
شريف ايران خودرويي با ضريب اطمينان و قيمت مناسب 
نداشته باشند.در همين حال، اشكان ميرمحمدي بازرس 
كل امور صمت سازمان بازرسي، درباره مصوبه اخير شوراي 
رقابت ب��راي افزايش قيمت خودرو با فرمول جديد افزود: با 
بررسي هاي به عمل آمده، شرايط بازار براي به كنترل گرفتن 
قيمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با اين مصوبه 
قيمت ها هم افزايش پيدا مي كند.ميرمحمدي تصريح كرد: 
مقرر شده تا در بازه زماني يك ماهه و طي سه ماه به صورت 
30 درصد، 30 درصد اين قيمت براي تعدادي از خودرو ها 
افزايش پيدا كند، ولي اين رقم در مابقي خودرو ها هم موثر 
خواهد بود و بازار را دچ��ار التهاب مي كند. وي گفت: با اين 
مصوبه شوراي رقابت؛ مرجع تعيين قيمت بازار به نوعي تحت 
هدايت خودروسازان قرار مي گيرد و با عرضه قطره چكاني 
خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را كنترل مي كنند 
كه اين شرايط يك فشار را به مردم تحميل خواهد كرد. به 
گفته اين مقام مسوول، با توجه به اين شرايط كه ايده آل هم 
نيست تصميم گرفته شده مستلزم تجديد نظر خواهد بود. 
ميرمحمدي ادامه داد: پيشتر نامه اي به شوراي رقابت ارسال 
كرديم و درخواس��ت تجديد نظر را اراي��ه داديم، اما مصوبه 
شوراي رقابت ابالغ شد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
افزايش توليد منجر به كاهش قيمت يا افزايش قيمت مي شود 
به »تسنيم« گفت: افزايش توليد در صورت عرضه مناسب در 
بازار مي تواند قيمت را به نوعي كاهش دهد، ولي مديريت اين 
موضوع در اختيار خودروساز قرار مي گيرد. ميرمحمدي افزود: 
اقدام شوراي رقابت شتابزده است و بايستي با شاخص هاي 
ديگر در ارتباط با كاهش قيمت خ��ودرو و تدبير براي زيان 
انباشته خودروس��ازان تصميمي اتخاذ كند تا هم از توليد 
حمايت شود و هم به مصرف كننده فشار وارد نشودوي ادامه 
داد: اگر قرار باشد كه مديريت بازار در اختيار توليدكنندگان 
باشد قطعًا براي حفظ منافع خودشان اتفاقاتي رخ مي دهد 

كه زيان آن به مردم مي رسد.
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دو اقدام ابدي 
پيش از آن نيز خود او اين وحش��ت را درون آنها كاش��ته بود.
وقتي ابزار نظام��ي راهبردي همچون زيردريايي كه ماهيت 
فعاليتش زير سطحي و مخفي كاري اس��ت از روي سطح و 
با دعوت از رس��انه ها از كانال سوئز عبور و از آن مهم تر مقصد 
خود را اعالم مي كند، بيش از هر چيز نشان از حجم اين ترس 
همراه با تهديد دارد.بي ترديد شهيد قاسم سليماني مهم ترين 
شخصيت عملياتي بود كه توانس��ت پروژه امريكا و اسراييل 
را در خاورميانه زمينگير كند.اگر اقدامات و برنامه هاي قاسم 
سليماني نبود امروز ما ش��اهد مرزهاي جديدي در منطقه 
بوديم؛ مرزهايي كه منابع نفتي جهان را در مناطق محدودتري 
قرار مي داد.به گفته يكي از كارشناس��ان اگر قاسم سليماني 
نبود ما امروز سايكس پيكو شماره 2 و وعده بالفور 2 را به چشم 
مي ديديم.قاسم سليماني با رشد دادن نهال حشد الشعبي در 
عراق باعث شد امروز اين ساختار نه تنها يك نهاد نظامي باشد 
بلكه به جرياني اجتماعي و سياسي در بدنه جامعه عراق تبديل 
شود.يكي از رهبران فلسطيني معتقد است كه انديشه هاي 
راهبردي قاسم سليماني را تا ساليان درازي گروه هاي مقاومت 
مورد استفاده قرار خواهند داد. او تاكيد مي كند: قاسم سليماني 
مكتب جديدي از نظامي گري را در جهان ابداع كرد كه برخي 
از افسران و كارشناسان نظامي عرب آن را مستحق تدريس در 
دانشكده هاي جنگ مي دانند.در كنار آن، او علمدار ديپلماسي 
جهادي بود. مجاهدي كه بارها گره كور اختالفات بسيار پيچيده 
گروه هاي عراقي را با درايت خود باز كرد، سياستمداران عراق 
مي توانند ساعت ها از جلساتي كه بعد از حضور قاسم سليماني 
از بن بست خارج شده اند، سخن بگويند.اين امر در مورد برخي 
رخدادهاي سياسي چند نقطه ديگر منطقه هم صدق مي كند 
كه پرداختن به آن در اين مجال نمي گنجد.تقريب بين مذاهب 
و حتي اديان را هم مي توان در قالب اين ديپلماسي قرار داد، 
شيعه و سني ها و حتي ايزدي ها در عراق، اهل تسنن، دروزي ها 
و علويان سوريه، مسيحيان، دروزي ها، اهل تسنن و شيعيان در 
لبنان، اهل تسنن و زيدي ها در يمن و... احترام خاصي را براي 
اين سردار ايراني داشته و هر يك مي توانند موارد مختلفي را در 
اين رابطه بازگو كنند.اما در حالي كه دوستانش از او با نام حاج 
قاسم ياد مي كردند، دشمنانش او را ژنرال سليماني مي خواندند 
و در هر ضربه اي كه متحمل مي شدند به دنبال ردي از وي بودند 
تا ببينند او اين بار چگونه آنها را غافلگير كرده است.اگر امريكا 
در افغانستان به آنچه مي خواست نرسيد، در عراق شكست 
خورد و اگر اسراييل در جنگ هاي خود با لبنان و غزه همچنان 
از شكست هاي خود غافلگير اس��ت، اگر داعش و گروه هاي 
اقماري اش ديگر حكومت سرزميني ندارد و اگر مردم سوريه 
همچنان كشور خود را يكپارچه مي بينند و عراقي ها آزادانه در 
كشورشان به زيارت عتبات مي روند، همگي از ديدگاه دوست 
و بيش از آن دش��منان يكي از داليل اصلي اش به حاج قاسم 
بازمي گردد.و دس��ت آخر بايد گفت اقداماتي كه شهيد حاج 
قاسم سليماني طي سال هاي حضورش در راس محور مقاومت 
در سكوت انجام داده بود دير يا زود بعد از شهادتش علنا دامن 
آنها را خواهد گرفت.چون قاسم سليماني به همان اندازه كه براي 
مردم منطقه امنيت و ثبات آورد براي دشمنان اين منطقه نا 

امني و دلهره ابدي خواهد داشت.

كاهش هزينه ها   راهكار كنترل تورم
آن هم به خاطر ناكارآمدي هاي زمان بودجه ريزي است. در 
رابطه با رفع مشكل تورم توسط راهكارهايي مانند كارآفريني، 
سپرده گذاري در بانك يا خريد سهام نيز بايد گفت كه يكي از 
مشكالت اين است كه همواره به دنبال قطعي و ثابت شدن 
هزينه ها هستيم، سپس درصدد كسب درآمد برمي آييم. 
سال هاي گذشته درآمد نفتي وجود داشت و تمام اين موارد 
را پوشش مي داد، اكنون چنين نيست، بنابراين از دو سو بايد 
حركت كرد. با اين تفكر كه پول نفت مانند دوره احمدي نژاد 
افزايش پيدا نمي كند و قابل اطمينان نيست بايد به سمت 
كاهش هزينه ها گام برداريم و بخش قابل توجهي از درآمد 
توسط دولت به وسيله ماليات ها تامين شود. اتفاقا ماليات 
معادل هزينه اي دولتي اس��ت كه مابه التفاوت آن خدمات 
دولتي ص��ورت مي گيرد، اما خريد س��هام اصالح ربطي به 
دولت ندارد.چنانچه دولت درصدد برآي��د، اموال خود را به 
فروش رساند در آن مقطع ارتباط با بورس مطرح مي شود. در 
غيراينصورت بورس به اين معنا خواهد بود كه بخش هايي از 
سهام توليدكنندگان كشور مورد خريداري قرار گيرد. در اين 
بين چنانچه دولت به دليل كمبود بودجه به فروش اموال خود 
رو آورد، اين مساله يك پروسه مغلوب خواهد بود زيرا اموال 
دولتي در هر حالتي مربوط به مردم است، چنانچه اين اموال 
صرف امور عمراني شود، موثر واقع خواهد شد، اما به صرف امور 
جاري برسد، درآمد نسل هاي آتي را هزينه امور جاري و مردم 
امروز كرده و اين خيانت در امانت محسوب مي شود.نقش بانك 
مركزي در اين خصوص و وظايف بانك مركزي نيز مشخص 
است. متغيرها و سياست هاي پولي را تعيين مي كند. ولي 
بخش قابل توجهي از متغيرهايي كه منجر به تورم مي شود، 
بانك مركزي كشور را در حالت انفعال قرار داده و قدرت مانور 
زيادي به او نمي دهد. به هرحال همان طوركه اشاره كردم، 

سياست هاي پولي بانك مركزي كامال مشخص است.

مزيت قيمت گذاري جديد خودرو
اما اگر جلوي زيان گرفته شود، افزايش توليد نيز محقق 
خواهد شد. با اين دستورالعمل جديد قيمت گذاري تا حد 
زيادي مي توان زيان شركت هاي خودروسازي را كاهش 
داد.بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه يكي از موانع افزايش 
توليد شركت هاي خودرو سازي نبود برخي مواد اوليه است. 
اما مشكل اصلي وارد نشدن اين قطعات و مواد اوليه نيست، 
زيرا ما تا حدود زيادي توانسته ايم در طول سال هاي تحريم 
اين قطعات را وارد كنيم. مشكل اصلي عدم تخصيص ارز 
توسط بانك مركزي بوده كه مانع ترخيص قطعات وارد 
شده از گمرك شده اس��ت. برهمين اساس، اگر مشكل 
تخصيص ارز برطرف شود، با وجود اين طرح جديد حتما 
شركت هاي خودرو سازي مي توانند افزايش توليد داشته 
باشند. در نهايت مي توان اينگونه جمع بندي كرد كه اين 
طرح باعث مي شود بخشي از مشكالت خودروسازان حل 
شود و با پيگيري هايي كه توسط وزارتخانه صورت مي گيرد، 
مشكل هاي اوليه نيز حل خواهد شد.بنابراين اين طرح 
جديد قدمي به جلو محسوب مي شود و اين اميد وجود دارد 
كه اين شيوه جديد قيمت گذاري گامي در راستاي از بين 

رفتن هر گونه قيمت گذاري دستوري باشد.

حمايت مستقيم  به جاي ارز دولتي
اقتصاد ايران بايد با بهبود زيرساخت هاي الزم، به سمت 
كم اثر شدن تحريم ها حركت كند و اگر توليد رونق پيدا 
كند، كنار رفتن تحريم ها نيز مي تواند به جهشي جديد 

در مسير اقتصادي كشور منجر شود.

دستفروشان شهر اصفهان 
در 29 بازارچه ساماندهي شدند 

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري 
اصفهان گفت: پيش از كرونا اكثر دستفروش��ان شهر 
اصفهان را در 2۹ بازارچه سطح شهر مستقر و ساماندهي 
كرديم اما به واسطه شرايط كرونايي ممنوعيت ايجاد 
بازارچه هاي دستفروش��ي برقرار است كه مصمم به 
س��اماندهي هستيم. حسن محمدحس��يني با بيان 
اينكه براي جلوگيري از تخلفات شهري در مجموعه 
شهرداري اگر حمايت و مشاركت شهروندان نباشد به 
مشكل برمي خوريم، اظهار كرد: اداره كل پيشگيري و 
رفع تخلفات شهري به صورت شبانه روزي فعاليت دارد 
و 33 وظيفه به صورت مستقيم و برخي وظايف به صورت 
غيرمستقيم به عهده ما گذاشته شده به طوري كه برخي 
مردم ما را به عنوان پليس شهرداري مي شناسند. وي 
جلوگيري از تكدي گري و دستفروشي، برخورد با نصب 
تابلوهاي خارج از عرف و مج��وز و جلوگيري از نصب 
داربست هاي خطرآفرين را از ديگر وظايف اين اداره كل 
عنوان كرد. محمدحسيني آموزش نحوه رفتار با كودكان 
كار، كنترل مديريت خشم، ضوابط شهرسازي، قوانين 
حقوقي، آموزش ضابطين قضايي و ايين هاي دادرسي 
را از آموزش هاي ارايه شده به پرسنل عنوان و اظهار كرد: 
اداره كل پيشگيري و رفع تخلفات شهري ارتباط خوبي 
با 2۹ اتحاديه در شهر اصفهان با محوريت جلوگيري از 
تخلف دارد و آموزش هايي در اين زمينه برگزار مي كند. 
وي با بيان اينكه در حوزه رفع تخلفات در سطح شهر، 
نظارت ها به روز شده و يكي از اقدامات استفاده از ابزارهاي 
نوين است، ادامه داد: تعامل با حوزه هاي ديگر از جمله 
دستگاه قضايي و انتظامي بخشي از تعامالت مطلوب ما 
با ديگر نهادها بوده و اين دو دستگاه در همه ماموريت ها 
همواره كنار ما هستند. همچنين استفاده از دوربين هاي 
س��طح ش��هر براي رفع تخلف، ارتقاي علمي و كيفي 
واحدهاي پيشگيري و ارتباط با مراكز دانشگاهي براي 

افزايش بهره وري به ما كمك كرده است.

افزايش سهم حمل و نقل 
عمومي؛ راهكار بلندمدت

 براي حل آلودگي هوا
شهردار اصفهان گفت: شهرداري براي رفع مشكل 
آلودگي هوا، راهكار بلندم��دت را در نظر گرفته تا 
س��هم ناوگان حمل و نقل عمومي را افزايش دهد. 
قدرت اهلل نوروزي با اشاره به تعطيلي شهر اصفهان 
به دلي��ل آلودگي هوا، گفت: بايد مراقب بود در اين 
شرايط اقش��ار آس��يب پذير و عموم مردم آسيب 
نبينند. متاسفانه فقط شهر اصفهان اينگونه نيست 
و برخي شهرهاي همجوار هم به تعطيلي كشيده 
ش��ده و اين مش��كل در مكان هايي كه واحدهاي 
صنعتي مستقر است، وجود دارد. وي با بيان اينكه 
شهرداري براي رفع اين مشكل، راهكار بلندمدت را 
در نظر گرفته تا سهم ناوگان حمل و نقل عمومي را 
افزايش دهد، اظهار كرد: شهر تا جايي كه ظرفيت 
دارد بايد پياده محور شده و از حمل و نقل عمومي 
و پاك مثل مترو و بي  آرتي و نيز دوچرخه بيش��تر 
استفاده شود. در همين راستا ۷۷۷ كيلومتر ظرفيت 
ايجاد مسير دوچرخه در شهر اصفهان وجود دارد كه 
قول داديم تا پايان سال 150 كيلومتر از اين مسير 
راه اندازي شود و اين در حالي است كه در سال هاي 
گذشته مسيرهاي دوچرخه در شهر اصفهان حدود 
40 كيلومتر بوده اس��ت. وي با اش��اره به استفاده 
برخي شهروندان از مسيرهاي دوچرخه با موتور يا 
خودرو بيان كرد: در برخي خيابان هاي شهر مانند 
خيابان نيكبخت موتورسوارها و برخي خودروها از 
الين دوچرخه وارد مسير مي شدند كه اين كار در 
شأن شهر اصفهان نيس��ت. وي با اشاره به اجراي 
طرح ش��هروند ديپلمات در شهر اصفهان هدف از 
اين طرح را تقويت ارتباطات اصفهان با 13 ش��هر 
خواهرخوانده عنوان كرد و گفت: درصدد هستيم با 
اجراي طرح هاي كاربردي، روابط بين المللي شهر با 

ديگر شهرها ارتقا پيدا كند. 

بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي ميانرود 
با سرعت بيشتري ساخته مي شود

عنايت اهلل رحيمي در س��فر به تهران در نشست هايي 
مختلف، موضوعات متعددي همچون تامين نيروهاي 
م��ورد ني��از دس��تگاه هاي اجراي��ي و فرمانداري ها و 
بخش��داري هاي تازه تاسيس استان و ش��هرداري ها، 
توافقات پيرامون سفر رييس جمهور به استان فارس، 
پروژهاي آزادراهي و بزرگراهي استان، پروژه هاي ريلي 
و فرودگاهي، تكميل بيمارستان ها و پروژه هاي بهداشتي 
و درماني را پيگيري كرد. رحيمي با اشاره به ديدار خود 
با سعيد نمكي، وزير بهداشت تكميل بيمارستان هاي 
در حال احداث و تجهيز آنها و آزمايشگاه هاي پيشرفته 
دانش��گاه علوم پزش��كي و تجهي��زات م��ورد نياز در 
دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز و الرستان گراش، فسا 
و جهرم را از مباحث مطرح شده در اين ديدار برشمرد 
و عنوان كرد: مقرر ش��د وزير بهداشت در اين زمينه ها 
به اس��تان فارس كمك كند. وي همچنين از موافقت 
وزير براي كمك به اتمام بيمارس��تان هاي با پيشرفت 
فيزيكي باال در استان خبر داد. احداث بيمارستان ۷00 
تخت خوابي ميان رود در زميني به مساحت 18 هكتار 
از ديگر مباحث مطرح ش��ده در ديدار استاندار فارس و 
وزير بهداشت بود. اس��تاندار فارس با بيان اينكه پروژه 
برج پژوهشي سرطان توسط خير آغاز شده است، اظهار 
كرد: با توجه به توافقات انجام شده 50 درصد از اين پروژه 
نيز با كمك دولت تكميل خواهد شد. استاندار فارس 
در نشست ديگري نيز با وزير راه و شهرسازي داشت كه 
به گفته او در اين ديدار مباحثي همچون حل مشكل 
اراضي حريم و محدوده شهر صدرا، بافت هاي فرسوده 
ساماندهي و بازآفريني بافت اطراف شاهچراغ، اراضي 
مسكن ملي، باقي مانده مسكن مهر، آزادراه ها و بزرگراه ها 
و راه هاي روس��تايي، خطوط ريلي، ترمينال خارجي و 
فرودگاه هاي استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

سازمان بازرسي رسما خواستار لغو مصوبه شوراي رقابت براي گراني خودرو شد

اثر رواني فرمول جديد بر بازار خودرو 

مديرعامل بزرگ ترين شركت توليد خوراك دام و طيور شمال دستگير شد

ماجراي يك دستگيري 
تعادل | گروه تجارت | در ادامه برخورد با اخاللگران بازار 
نهاده هاي استان مازندران و كشور، عصر روز گذشته مديرعامل 
بزرگ ترين شركت توليد خوراك دام و طيور شمال كشور به 
اتهام اخالل در بازار نهاده ها و اقدامات مجرمانه ديگر توسط 
پاسداران گمنام امام زمان)عج( در اطالعات سپاه مازندران 
دستگير شد. نزديك به يك سال اس��ت كه كمبود عرضه و 
گراني در بازار نهاده هاي دامي، خبرساز شده است؛ كمبودي 
كه بسياري از بازارها را با چالش جدي همراه كرد.  البته داليل 
مختلفي براي اين كمبود نهاده ها در بازار مطرح مي ش��داما 
بس��ياري از كارشناسان حوزه صنعت دام و طيور، تخصيص 
ارز ترجيحي را  از داليل اين نابساماني در بازار نهاده هاي دامي 
عنوان كردند؛ چرا كه اين ارز باعث ش��د حياط خلوتي براي 
دالالن و مفسدان به وجود آايد و با واردات نهاده هاي دامي با 
ارز دولتي، اقدام به احتكار اين نهاده ها كنند و در نهايت آن را 
با قيمت آزاد در بازار عرضه كنند.  اما افزايش قيمت نهاده هاي 
دامي و عدم كنترل و نظارت مسووالن دولتي بر بازار دام و طيور، 
مشكالت عديده اي را براي دامداران و حتي مصرف كنندگان به 
وجود آورد، به طوري كه هزينه هاي نگهداري دام براي دامداران 
را افزايش داد و به موازات آن شاهد افزايش قيمت مرغ، تخم مرغ 
و گوش��ت قرمز در بازار بوديم.  با افزايش نارضايتي ها در بازار 
نهاده هاي دامي كمبود شديد دان و خوراك مرغ گزارش هاي 
متعددي مبني بر وجود فساد متعددي در حلقه هاي متعدد 
واردات تا توزيع خوراك م��رغ به نهادهاي نظارتي و امنيتي 
استان ارسال شد. از همين رو، هفته گذشته با ورود اطالعات 
سپاه مازندران و با پيگيري هاي به عمل آمده رد پاي يكي ديگر 
از شركت هاي واردكننده در اين فساد آشكار شد و با مسجل 
شدن نقش گسترده اين شركت در افزايش قيمت نهاده هاي 
طيور، باالخره اين واردكننده بزرگ نهاده هاي دامي توسط 

سازمان اطالعات سپاه مازندران دستگير شد. 

  جزييات ماجرا 
عصر روز گذشته مديرعامل بزرگ ترين شركت توليد خوراك 
دام و طيور ش��مال كش��ور به اتهام اخالل در بازار نهاده ها و 
اقدامات مجرمانه ديگر توسط پاسداران گمنام امام زمان)عج( 
در اطالعات سپاه مازندران دستگير شد. پس از دستگيري 
واردكننده بزرگ نهاده هاي دامي در مازندران، زواياي جديدي 
از اين پرونده فساد رمزگشايي و مشخص شد مدير اصلي اين 
شركت در اسپانيا حضور داشته و از راه دور توسط بستگان خود 
بدون اينكه ردپايي از خود به جاي گذارد آن را مديريت مي كرد. 
يافته هاي كارشناسان اقتصادي اطالعات سپاه نشان داد يكي 
از شگردهاي اين شركت، نگهداري و دپوي نهاده ها در گمرك 

به داليل واهي ازجمله عدم تخصيص ارز و بروكراسي اداري 
در ترخيص كاال بود تا از اين طريق ضمن ايجاد كمبود تصنعي 
نهاده در بازار، ايجاد تنش در صنعت دام طيور و ضرر و زيان به 
اين بخش توليدي، مصرف كنندگان نهايي در زنجيره توليد 
مرغ را مجبور به تأمين نهاده ها از طريق بازار غيررسمي كند. 
با افزايش بررسي ها مشخص شد صاحب اصلي اين شركت 
معروف ظاهرا به دليل دريافت ارز دولتي نهاده هاي وارد شده 
را به قيمت مصوب به شركت هاي توزيع كننده مي فروخت، 
اما در قرارداد پنهاني مابه التفاوت قيمت در بازار آزاد را از طريق 
شماره حساب هاي ديگري دريافت مي كرد تا ضمن قانوني 
نش��ان دادن قراردادها و معامالت، محصوالت خود را با نرخ 
آزاد به شركت هاي توزيع كننده به فروش برساند. اين اقدام 
هرچند س��ود و منافع زيادي را براي اين شركت به ارمغان 
آورد اما به دليل افزايش قيمت تمام شده صنعت مرغداري، 
ضربه سنگيني به اقتصاد مرغداران و مصرف كنندگان نهايي 
وارد كرد. با تداوم اين بحران و مسجل شدن نقش گسترده 
اين شركت در افزايش قيمت نهاده هاي طيور، باالخره اين 
واردكننده بزرگ نهاده هاي دامي توسط پاسداران گمنام امام 
زمان )عج( در اطالعات سپاه مازندران دستگير شد. اطالعات 
به دست آمده از منابع موثق نشان مي دهد حلقه هاي متعددي 
از همكاران و همراهان اين اخاللگر صنعت مرغداري شناسايي 
شدند كه به زودي آنها نيز گرفتار محاكم قضايي خواهند شد و 
با ورود متهمان جديد زواياي ديگر اين پرونده بازگشايي شده 
و مشخص خواهد شد كه چه كساني با تراكنش هاي نجومي 
در اخالل و بحران بازار نهاده هاي دامي و خوراك مرغ استان و 

كشور نقش داشته و دارند. 

 فساد گسترده درتوزيع نهاده هاي دامي
پيش از اين اما برخي نس��بت به فس��اد و رانتي كه در حوزه 
نهاده هاي دامي وجود دارد، هش��دار داده بودند؛ بطوري كه 
علي خضريان سخنگوي كميسيون اصل ٩٠ در اظهاراتي 
گفته بود كه كه فس��اد در توزيع نهاده هاي دامي وجود دارد 
و نياز است كه رييس جمهور و معاونانش، به درخواست هاي 
وزارت جهاد كشاورزي و هشدارهاي وزارت اطالعات درباره 
حساسيت موضوع تامين ارز مناس��ب براي واردات و توزيع 
نهاده هاي دامي و عدم ابالغ دس��تورات به موقع رس��يدگي 
كنند.خضريان با بيان اينكه وزارت صمت اش��راف كافي بر 
مشكالت بخش كشاورزي ندارد و با وزارت جهاد كشاورزي 
نيز هماهنگ نبوده است، گفته بود: اين وزارتخانه تعمدا پيگير 
اولويت تخصيص ارز از سوي بانك مركزي نبوده و دغدغه هاي 
الزم را در اين زمينه نداشته است. به گفته اين نماينده مجلس، 

در جلس��ه مورخ ١٦ خرداد ٩٩ در وزارت صمت، حدود يك 
ميليارديورو ارز تخصيصي به واردات نهاده ها ميان تعداد قليلي 
از واردكنندگان توزيع شد كه به دنبال افشاي موضوع و ورود 
دستگاه هاي نظارتي و سازمان هاي مردم نهاد اين مصوبه باطل 
شد و از آنجايي كه دولت مكلف است 2. 5 ميليون تن كنجاله 
س��ويا و ذرت را تحت عنوان ذخاير استراتژيك در انبارهاي 
سراسر كشور ذخيره كند، اين ميزان در شهريور ١٣٩٩ به ٦٩ 
هزارتن سويا و ٢٣٠ هزارتن ذرت رسيده و اين نشان مي دهد 
كه عزم جدي براي تامين نهاده هاي دامي و همچنين كنترل 
بازار سياه از سوي دولت وجود ندارد. از سوي ديگر، نايب رييس 
كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه برخي عناصر دولتي 
عمدا در تامين نهاده خوراك دام مشكل ايجاد مي كنند، گفت: 
برخي افراد كه از وزارت جهاد رفته اند، با تاسيس شركت در 
كنار شركت پشتيباني امور دام باعث فساد شده اند. محمد 
جواد عسگري نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس در 
گفت وگو با »خبرگزاري فارس« درپاسخ به مشكالت نهاده 
خوراك دام و طيور به ويژه ش��كل گيري بازار سياه با وجود 
صراحت قانون براي عرضه اين نهاده از كانال دولتي گفته بود: 
مشكالت نهاده در كشور چند تا است، نخست اينكه برخي 
عناصر دولتي تعمدا مي خواهند مشكل ايجاد كنند و به جاي 
حل مشكل، عمدا در مسير سنگ اندازي مي كنند. وي در پاسخ 
به اينكه منظور شما كدام نهادها است؟ گفت: مثال يكي بانك 
مركزي است، قرار بود كه طي يكسال براي تامين ۹. 2 ميليون 
تن ذرت، 4. 3 ميليون سويا و 6. 6 ميليون تن جو ارز اختصاص 
دهد، اما اين ارز اختصاص نيافت يا با تاخير و تعلل انجام شد. 

پاي بانك مركزي در ميان است؟
بنابر آمار اين نماينده مجلس، سال ۹8 به ميزان 450 ميليون 
دالر ارز به بهانه واردات نهاده هاي دامي به افراد داده شده، اما 
نهاده اي وارد نشده، سال ۹۹ به ميزان 145 ميليون دالر ارز 
براي واردات نهاده داده اند، اما وارد نشده بانك مركزي اينها 
را پيگيري نكرده است، بنابراين مقصر اصلي همان نهادهاي 
دولتي اند كه اخالل ايجاد مي كنند. عسگري در پاسخ به اينكه 
آيا اين ارزها را شركت هاي دولتي يا خصوصي دريافت كرده اند، 
گفت: بخش هاي خصوصي گرفته اند. نايب رييس كميسيون 
كشاورزي مجلس ادامه داد: نكته دوم پشتيباني امور دام به 
ماموريت خود به خوبي عمل نمي كند و شركت هاي اقماري 
مشكل ايجاد مي كنند.  وي افزود: برخي افرادي كه از وزارت 
جهاد كشاورزي رفته اند، در كنار شركت پشتيباني امور دام 
كش��ور كه يك شركت دولتي اس��ت، يك شركت تاسيس 
كرده اند و باعث ايجاد رانت و فس��اد مي شوند و اين شركت 

انحصاري است، دستگاه هاي قوه قضاييه، وزارت اطالعات، 
اطالعات سپاه و سيس��تم هاي بازرسي و نظارت كشور بايد 
ورود كرده و به اين موضوعات رسيدگي كنند. البته اين نماينده 
مجلس معتقد است كه رييس جمهور بايد همه اختيارات نهاده 
را به وزارت جهاد بدهد و در توضيح آن مي گويد: رييس جمهور 
بايد بپذيرد كه همه ماموريت هاي بازرگاني نهاده ها بايد جزو 
اختيارات وزارت جهاد كشاورزي باشد و رييس جمهور براي 
اينكه ثابت كند، نيتش خير است، بايد اين را قبول كند و اگر 
نپذيرد قطعا در اين اخالل ها نقش دارد و بايد به مردم پاسخگو 
باشد. وي ادامه داد: نكته بعدي اينكه در شرايط فعلي چند 
كار را انجام دهيم بايد تغيير در جي��ره غذايي ايجاد كنيم، 
افراد عالقه مند را اجازه دهيم وارد كنند و تهاتر ايجاد كنند، 
اما متاس��فانه دولت در اين زمينه هم اخالل ايجاد مي كند. 
عسگري گفت: بخش خصوصي آماده است با اعتبار خود يا به 
صورت تهاتري نهاده وارد كند، اما بخش دولتي در اين زمينه 

همكاري نمي كند. 

فساد درسيستم دولتي باعث بازار سياه نهاده شده
عسگري همچنين درباره اينكه چطور بازار آزاد شكل مي گيرد، 
گفت: سامانه بازارگاه ايراد اساسي دارد و اگر اينها برطرف شود 
.  او با باين اينكه فساد در سيستم دولتي باعث شكل گيري 
بازارهاي سياه نهاده مي شود، در پاسخ به اينكه گفته مي شود 
تعدادي افراد طي س��ال هاي اخير در كشور اينقدر بال و پر 
گرفته اند كه اكنون بادور زدن قانون بازار سياه نهاده درست 
كرده اند و به چندين برابر قيمت مي فروش��ند، گفت: همه 
اينها در سيستم دولتي است، فساد در سيستم هاي دولتي 
نهادينه ش��ده و اين عناصر فرصت طلب فض��ا را براي نفوذ 
اين آدم ها هموار مي كند. نايب رييس كميسيون كشاورزي 
مجلس همچنين عنوان كرده كه كشت هاي فراسرزميني 
در سال هاي گذشته بسيار ضعيف بوده و وزارت امور خارجه 
بسيار كند عمل كرده اس��ت اين وزارتخانه بايد 80 درصد 
وقت خود را روي مسائل اقتصادي بگذارد و اكنون بسياري از 
كشورها روي كشت فراسرزميني كار مي كنند االن عربستان 
رفته منطقه قفقاز در قطعات 100 هزار هكتار كشت مي كند 
قطر در عراق در قطعات 20 هزار هكتاري كشت مي كنند اما 
وزارت امورخارجه نتوانسته ارتباطي با ديگر كشورها برقرار 
كند.  او گفته است كه براي سال آينده برنامه داريم و مجلس 
ورود مي كند و با اصالح خريد تضميني وضعيت كشت نهاده ها 
را بهبود مي دهيم و باتوجه به اقليم هاي مختلف مي توانيم ۹. 
2 ميليون تن ذرت، 4. 3 ميليون تن سويا و 6.6 ميليون تن 
جو را مي توانيم در كشور توليد كنيم و تنها اراده مي خواهد.  
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خبرروز

روند كاهشي جان  باختگان كرونايي با فوت 114 بيمار
سخنگوي وزارت بهداشت گفت: در ۱4 ساعت منتهي به ۱2 دي ماه و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 6286 بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد. سيما سادات الري اظهار كرد: تا ۱2 دي ماه ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 6286 بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه 8۰۳ نفر از آنها بستري شدند. وي ادامه داد: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و 2۳۱ هزار 
و 42۹ نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: متاسفانه در طول 24 ساعت منتهي به ۱2 دي ماه، ۱۱4 بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۵ هزار و ۳۳۷ نفر رسيد. الري افزود: خوشبختانه تا كنون ۹۹۵ هزار و ۵۷۰ نفر از بيماران، بهبود يافته 
و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند؛ ضمن اينكه ۵۰۱۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 

میراثنامه

اس��تاندار يزد با اش��اره به توقف بس��ياري از طرح هاي 
سرمايه گذاري استان به دليل تاريخي بودن پهنه هاي 
مورد نظ��ر طرح، ب��ر انج��ام مطالعات اكتش��افي در 
محدوده هايي كه تاريخي تشخيص داده مي شود، تاكيد 
كرد. محمدعلي طالبي در نشست هم انديشي معرفي يزد 
به عنوان پايلوت مقصد ايمن گردشگري كشور، با اشاره 
به خأل مطالعاتي در حوزه ميراث فرهنگي و دستگاه هاي 
مختلف ديگر، گفت: ماهانه چند طرح سرمايه گذاري 
مربوط به دس��تگاه هاي مختلف در هنگام اس��تعالم با 
مانع مواجه مي ش��ود و علت آن قرار گرفتن طرح ها در 
محدوده هاي تاريخي اس��ت و دليل آن نيز اكتش��اف و 
بررسي هاي اوليه به دليل نبود اعتبارات در اين زمينه است. 
بايد محدوده هايي كه تاريخي تشخيص داده مي شود 
مورد بررسي و فعاليت اكتشافي  قرار گيرد تا در هنگام ارايه 
طرح هاي سرمايه گذاري با مشكل مواجه نشويم. استان 
يزد به حوزه ميراث فرهنگي نياز دارد و خأل پژوهش هاي 
مربوطه در آن وجود دارد هرچند كه با رويكرد مطلوب 
انتخاب يزد به عنوان محلي ب��راي پژوهش هاي پايگاه 
ميراث فرهنگي، اقدامات و فعاليت هاي خوبي را شاهد 
هستيم. بهروز عمراني، رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي 

كشور نيز با بيان اينكه هر ساله تمركز پژوهشگاه بر يكي 
از استان هاست، به ظرفيت يزد در حوزه پژوهش و مدنظر 
قرار گرفتن آن براي سال جاري اشاره كرد و گفت: البته 
پژوهشگاه قباًل نيز پژوهش هايي را در استان داشته كه 
مصداق آن مطالعات صورت گرفته در خصوص زيلوي 
ميبد است كه به علت كرونا به برهه زماني جديدي معوق 
شد. براي گردشگري پس��ا كرونا، اكوتوريسم و ميراث 
طبيعي استان يزد بايد مورد توجه جدي باشند كه در اين 
باره نيز جاذبه هاي زيادي را در استان يزد داريم. محمدرضا 
دش��تي، رييس فراكسيون گردشگري مجلس با اشاره 
به ضعف اس��تان در حوزه پژوهش، تصريح كرد: بسيار 

متاسفيم كه از امر باستان شناسي و ميراث فرهنگي در يزد 
كمتر استفاده شده در حالي كه بايد از ظرفيت پژوهشگران 
و باستان شناسان و نيروهاي استان استفاده و برنامه هاي 
متعدد را در اين حوزه را پياده كنيم. محمدصالح جوكار، 
دبير فراكسيون گردشگري مجلس هم با بيان اينكه در 
حوزه پژوهشي، آشنايي نيروهاي بومي با جغرافياي منطقه 
اهميت دارد، گفت: نگهداري از شناسايي بسيار مهم تر 
اس��ت چرا كه پهنه هاي باستان شناسي زيادي كشف و 
شناسايي شده كه متاسفانه بعداً رها شده اند و اين مساله 
غيرقابل توجيه اس��ت. وي رها شدن پهنه هاي تاريخي 
را عامل دخل و تصرف افراد س��ودجو به منابع طبيعي و 
مواريث فرهنگي دانست و گفت: يزد از نظر فرهنگي، غناي 
زيادي دارد و نبايد صرفا به برنامه هاي خود تا سال ۱4۰۰ 
بينديشيم بلكه بايد اقدامات را عميق تر از قبل پيش ببريم. 
سيدمصطفي فاطمي، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري يزد هم با بيان اينكه يزد يكي از 
فقيرترين استان هاي كشور در حوزه باستان شناسي است، 
گفت: هرساله يكي از مناطق كشور توسط وزارت ميراث 
فرهنگي براي پژوهش انتخاب مي شود اما در خصوص اين 

مطالعات، اقدامي در استان يزد نشده است.

سرمايه گذاري به شرط اكتشاف در پهنه هاي تاريخي
جامعه خبر

ورود محموله واكسن كرونا 
به ايران كذب است

 رييس مركز اطالع رساني وزارت بهداشت، گفت: تا 
اين لحظه هيچ محموله اي از واكسن كرونا به مقصد 
ايران بارگيري نشده است. كيانوش جهانپور، اظهار 
كرد: تا اين لحظه هيچ محموله واكسني براي درمان 
كرونا به مقصد ايران از هيچ مبداي بارگيري و ارسال 
نشده اس��ت. وي تاكيد كرد: هر زمان اين موضوع 
تحقق پيدا كند، اطالع رس��اني در خصوص آن نيز 
جهت آگاهي مردم از سوي مراجع رسمي همچون 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد.
 همچنين عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا 
در كالن شهر تهران، درمان بيماران كرونايي را بسيار 
سخت و پيچيده و نيازمند همكاري همه بخش هاي 
بيمارستاني دانس��ت. زالي در مراسم افتتاح بخش 
ICU ويژه كرون��ا و پاويون دس��تياران تخصصي 
در بيمارس��تان ش��هيد لبافي نژاد، گفت: خدمات 
آموزشي و تحقيقاتي تناقضي با هم نداشته و خدمت 
به مردم به خوبي انجام مي شود. اولين پژوهشكده 
چش��م در بيمارس��تان لبافي نژاد راه اندازي شد و 
به زودي پژوهش��كده اورولوژي در اين بيمارستان 
فعال مي شود. زالي، بيمارستان هوشمند را يكي از 
نيازهاي امروز در دنيا و كشورمان ذكر كرد كه اين 
بيمارستان ها مشتري مدار و محور مدار هستند و 
افزود: سيستم هاي نرم افزاري در بيمارستان هاي 
هوش��مند كاربرد زيادي دارد و در بيمارستان هاي 
هوش��مند جراحي هاي مختلف از راه دور مديريت 
خواهد ش��د. وي با بيان اينكه از نظر مديريتي يك 
بيمارستان هوشمند يك مركز بيمار محور است، 
بيمارس��تان لبافي نژاد را مشتري مدار، محورمدار، 
فرآيندمدار ذكر كرد كه در حد اعال به خدمات رساني 
به بيمار مي پردازد. زالي، توانمندي باالي اس��اتيد 
و محققان و متخصصان اين مركز در س��طح ملي و 
فراملي را ستودني و مايه افتخار برشمرد و پيشتازي 
و پيشقراولي بيمارستان لبافي نژاد در شكل گيري 
چشم پزش��كي و اورولوژي نوين در كشور را يادآور 
شد. فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر تهران، 
درمان بيماران كرونايي را بسيار سخت و پيچيده و 
نيازمند تقويت همه بخش هاي بيمارستاني دانست 
و با اش��اره به ارزنده بودن اقدام مبتكرانه و طراحي 
مهندسي خاص بخش ICU كرونا، خاطرنشان كرد: 
مي تواند اين مدل ارزنده به عنوان يك الگو در عرصه 
جهاني نيز مطرح شود. به گفته زالي، در اين مدل با 
هوشمندي يك گراديان و اختالف فشاري ايجاد شده 
است كه ضمن اينكه امكان چرخش ويروس را در 
فضاي ICU و اطراف بيمار كرونايي منتفي مي كند 
باعث مي شود بيماران تخت هاي مجاور از آلودگي 
مصون بمانند. همچنين به ص��ورت مرتب فضاي 
اطراف بيمار را با استفاده از مكانيسم هاي مختلف 
نظير اشعه ماوراي بنفش استريليزاسيون مي كند 

كه كار بسيار ارزنده اي است.

سير صعودي آلودگي هوا در ۲ روز آينده
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به سير 
صعودي آلودگي هواي ته��ران در 2 روز 
آينده گف��ت: از هر طريقي كه مي توانيد 
درمواظبت از خودتان تالش كنيد. حسن 
خليل آبادي، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران در صفحه 
شخصي خود در توييتر درباره آلودگي هوا 
در پايتخت اظهار داشت: سير صعودي 

آلودگي هوا از هفته گذشته تا كنون شيب زيادي داشته، 
هشدار داده اند كه شنبه و يكشنبه روزهاي آلوده تري 
خواهد بود. وي افزود: لطفاً از هر طريقي كه مي توانيد در 
كاهش توليد آلودگي و مواظبت از خودتان تالش كنيد. 
به گزارش فارس، عليرغم تشديد آلودگي هوا نه تنها اقدام 
موثري توسط دستگاه هاي مربوطه انجام نگرفته بلكه رفع 

و كاهش آلودگي هوا طي روزهاي اخير فقط 
به شهروندان حواله شده است به طوري كه 
پيروز حناچي، ش��هردار تهران نيز گفت: 
كاهش يك درجه اي دماي منازل، مصرف 
گاز خانگي را به ميزان ۱۰ درصد كاهش 
مي دهد و در بهبود وضعيت هوا موثر است. 
شاخص كيفيت هوا طي ساعات گذشته 
به طور ميانگين بر روي عدد ۱68قرار داشت 
و هواي تهران ب��راي همه افراد جامعه آلوده و وضعيت 
پايتخت به لحاظ آلودگي هوا قرمز بود. همچنين تهران 
از ابتداي س��ال همزمان با ش��يوع كرونا ۱۵ روز هواي 
پاك، ۱8۱ روز هواي قابل قبول، 8۷ روز هواي ناس��الم 
براي گروه هاي حساس جامعه و 4  روز هواي ناسالم براي 

همه افراد داشته است.

كمك نيكوكاران به خانواده زندانيان 
معاون سالمت، اصالح و تربيت اداره كل 
زندان هاي استان تهران گفت: نيكوكاران 
با اه��داي 4۰۰۰ و ۱۱۰ بس��ته غذايي 
در روزهاي غيبت سرپرس��ت خانه، در 
امر معيشت به خانواده اين افراد كمك 
كردند. به گزارش ايرنا، علي اس��معيلي 
گفت: نيكي و بخشيدن مال براي كمك 
به ديگران، آثار و بركات زيادي دارد، در 

واقع افرادي كه براي گ��ذران زندگي نياز به حمايت 
دارند، اعضاي همين جامعه هستند و نتايج ارزشمند 
هرگونه ياري رساندن به آنان را مي توان در زندگي ديد. 
معاون س��المت، اصالح و تربيت اداره كل زندان هاي 

استان تهران افزود: اگر سرپرست خانواده 
به دليل ارتكاب جرمي زنداني مي شود، 
جامعه بايد از خانواده وي حمايت كند تا از 
بروز آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي اين 
عده جلوگيري كند. وي با اشاره به نقش 
جهادگران در اين مس��ير اظهارداشت: 
نيكوكاران در قال��ب گروه هاي جهادي 
 و مردم��ي، ط��ي ماهي كه گذش��ت، با 
جمع آوري كمك هايشان، 4 هزار و ۱۱۰ بسته غذايي 
به ارزش يك ميليارد تومان به خانواده هاي زندانيان 
نيازمند اهدا كردند تا س��فره آنان به ويژه در شب يلدا 

رنگي شود.

افزايش اختالالت متابوليك در ايام قرنطينه
يك متخص��ص بيم��اري هاي داخلي، 
معتقد است؛ كم تحركي قرنطينه هاي 
طوالني م��دت و بي توجه��ي به ورزش 
و رژي��م غذاي��ي متناس��ب با ش��رايط 
خانه نش��يني، باعث افزاي��ش اختالل 
متابوليك در كشور ش��ده است. سحر 
اعتماد، در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: 
توجه ب��ه قرنطين��ه و مح��دود كردن 

فعاليت ه��اي بيرون از خانه به معن��اي كم تحركي و 
پرخوري نيست، چراكه چرخه س��وخت و ساز بدن 
بايد روند قبلي خ��ود را حفظ كند ت��ا دچار اختالل 
متابوليك نشود. وي تصريح كرد: اختالل متابوليك 
مهم ترين مشكل دنياي مدرن است و باعث مي شود 
س��االنه تعداد بي ش��ماري در اثر اي��ن اختالل جان 
خود را از دس��ت دهند، اين در حالي است كه سبك 
زندگي بي تحرك و عادات غذايي ناس��الم باعث شده 
كه اختالل متابوليك مثل يك پاندمي در كل جهان 
در حال گس��ترش باش��د. اعتماد ادامه داد: بر اساس 
تحقيقات به عمل آمده كساني كه اختالل متابوليك 

دارند بيشترين ميزان افراد فوت شده در 
اثر پاندمي كوويد ۱۹ را شامل مي شوند. 
اين متخصص بيماري هاي داخلي گفت: 
كسي از نظر متابوليك سالم در نظر گرفته 
مي شود كه پنج معيار اصلي در اين زمينه 
را داشته باشد، يعني قندخون ناشتاي زير 
 HDL ،۱۵۰ ۱۰۰، تري گليس��يريد زير
يا هم��ان چربي مفيد خون ب��االي 4۰، 
فشارخون زير 8۰/۱2۰ و دور كمر زير 88 در خانم ها و 
زير ۱۰۰ در آقايان داشته باشد. اعتماد افزود: كسي كه 
هر پنج معيار را داشته باشد يعني از سالمت متابوليك 
برخوردار اس��ت. اگر ۳ مورد از اينها مختل باشد، فرد 
دچار سندرم متابوليك است كه زمينه ساز بيماري هاي 
قلبي و سكته مغزي و ديابت است. وي با بيان اينكه تنها 
نيم درصد افراد چاق از سالمت متابوليك برخوردارند، 
ادامه داد: داشتن وزن ايده آل نيز به معني سالم بودن 
از نظر مسائل متابوليك نيست، دور كمر، مولفه مهمي 
اس��ت و مي توان گفت كه يك نشانگر جايگزين براي 

بررسي سالمت متابوليك است.

هنر

مريم جاللي به دنبال برخي حواشي پيش آمده درخصوص انتخابش به عنوان دبير 
علمي اين دوره از جشنواره مي گويد: اينكه مي گويند براي شان نام آشنا نبوده ام، عجيب 
نيست زيرا بنده را به عنوان يك پژوهشگر ادبيات كودك مي شناخته اند تا يك شاعر و 
البته حوزه تخصصي بنده ادبيات و شعر كودك است. دبير علمي پانزدهمين جشنواره 
شعر »فجر« و استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با 
ايسنا درباره چگونگي ايجاد ارتباط ميان جامعه ادبي با چنين رويدادي اظهار كرد: ابتدا 
بايد ببينيم كه ترويج و توسعه شعر فارسي و نيز آفرينش آثار ادبي در اولويت كار ما قرار 
دارد؟ سپس اين نكته مهم است كه ما از كدام زاويه به اين ماجرا نگاه مي كنيم؟ درباره 
شعر بايد بگويم پديده شعر قطعا چند سو دارد و به آفرينش و خلق شعر محدود نمي شود. 
جاللي در پاسخ به اين سوال كه چطور با وجود ارتباطي كه به گفته او خيلي وقت است 
وجود دارد، عده اي از جامعه شاعران هنوز نسبت به انتخاب دبير علمي جشنواره شعر 
»فجر« از جامعه دانشگاهي انتقاد مي كنند گفت: من نمي توانم به جاي ديگران كه 
چنين كنشي داشته اند، پاسخ دهم. آنها حتما دليلي براي اين داشته اند و داليل شان را 
هم مكتوب كرده اند و من هم آنها را ديده ام و خيلي هم نسبت به اين شاعران ارادت دارم 

و مي دانم شخصيت بنده را نشانه نگرفته اند و نظرشان كلي است. 

واكنش دبير علمي جشنواره شعر »فجر« به 
حاشيه ها

هنر

يك فيلم ساز مي گويد كه حداقل كمكي كه دولت مي تواند، براي سينماي هنري 
و تجربي در نظر بگيرد، اين اس��ت كه امكانات »هنروتجربه« را به همان شكلي كه 
در حال حاضر اس��ت، حفظ كند و در عين حال پيش��نهاد مي دهد كه همان طور 
كه »هنروتجربه« س��عي مي كند، اكران فيلم هايش را از سينماي بدنه جدا كند، 
بهتر است در اكران آنالين نيز اينگونه عمل كند و يك پلتفرم جداگانه براي اكران 
آنالين فيلم هايش در نظر بگيرد. به گزارش ايسنا، اسماعيل منصف با اشاره به اينكه 
»هنروتجربه« هم مانند س��ينماي بدنه در دوران شيوع كرونا و تعطيلي سينماها 
آسيب هايي ديده است، بيان كرد: مخاطبان واقعي و دغدغه مند سينما پاي فيلم هاي 
هنري و تجربي اين موسسه مي نشستند و اين موضوع باعث مي شد كه مخاطبان 
درباره فيلم ها نظر بدهند، بنويسند يا حتي ديگران را ترغيب كنند كه به تماشاي 
فيلم هاي اين موسسه بنشينند. وي ادامه داد: اگرچه در »هنروتجربه« بازخورد مالي 
زيادي مانند سينما بدنه وجود ندارد اما يك مزيت آن نسبت به سينماي بدنه اين 
اس��ت كه زماني كه سينماها باز بود و مخاطبان فيلم هاي هنري و تجربي را تماشا 
مي كردند، يك تبادل فكر و نظر شكل مي گرفت كه بسيار مفيد بود و به فيلمسازان 

نيز كمك مي كرد. 

يك پيشنهاد براي اكران آنالين فيلم هاي 
»هنر و تجربه«

چند س��الي اس��ت كه ش��اهد هجوم 
گسترده ملخ هاي صحرايي به جنوب 
كشور هستيم كه خسارات زيادي را به 
مزارع و باغات وارد مي كنند اما سوال اينجاست كه 
آيا اين حشرات براي محيط زيست و اكوسيستم هاي 
طبيعي آن نيز به همين اندازه مضر هستند؟ حتما 
عبارت »مور و ملخ« را بارها و بارها ش��نيده ايد، در 
ايران از گذشته براي اشاره به جمعيت فراوان به ويژه 
حمله دشمن از اين عبارت استفاده مي شده كه نشان 
از جمعيت زياد دارد كه امروزه مي توان از اين عبارت 
براي حمله ملخ ها به مزارع و باغات كشور به ويژه در 
جنوب كشور استفاده كرد. ملخ ها موجوداتي هستند 
كه به طور عادي، بدون هيچ مزاحمتي در گوش��ه و 
كنار مزارع، باغات، دره ها و كوه ها زندگي مي كند، اما 
سوال اينجاست كه چرا گاهي شاهد هجوم ميليوني 
اين حش��رات به مزارع هستيم كه خسارات زيادي 
را به محصوالت كش��اورزي وارد مي كنند؟ و سوال 
ديگر اين است كه آيا به همان اندازه كه براي مزارع 
خطرناكند براي محيط زيس��ت و اكوسيستم هاي 
طبيعي هم خطرناك و مضر هس��تند؟ به گزارش 
ايرنا، اگر بخواهيم به س��ابقه ملخ ها روي كره زمين 
نگاه مي بينيم كه قبل از دايناسورها وجود داشتند، 
فس��يل هاي كشف شده نش��ان مي دهد كه قدمت 
اين حشرات به ۳۰۰ ميليون سال قبل بر مي گردد، 
ملخ ها از طريق تخم ريزي در فصل تابستان يا بهار 
گسترش مي يابند و ملخ ماده در هر دوره صدها تخم 
را در يك غالف در خاك جاي مي دهد، ملخ ماده در 
طول زندگي خود كه ۳ تا ۵ ماه است، بين 2 تا ۵ بار 
تخم ريزي مي كند در نتيجه هر ملخ به صورت بالقوه 
قادر به توليد بيش از هزار حشره ديگر است، در واقع 
نوزادان پس از بيرون آمدن از تخم، بس��يار پرخور و 
حريصند و آنچه را س��ر راه خود بيابند، مي خورند. 
زماني كه غذاي مورد ني��از ملخ ها در منطقه اي كه 
زندگي مي كنند تمام مي ش��ود آنها براي به دست 
آوردن غذا مهاج��رت مي كنند كه گاهي به صورت 
توده هاي بزرگ و سياه در آسمان مشاهده مي شوند 
و ناگهان با س��رعت و س��رو صداي زيادي كه مانند 

صداي برگ هاي خشك است در باغات و مزارع فرود 
مي آيند و هر چه سر راهشان باشد را مي خورند و از 
بين مي برند، قدرت تخريب اين حشره آنقدر باالست 
كه در صورت عدم مقابله ب��ا آن به نابودي ميليون 
هكتار زمين كشاورزي و قحطي منجر مي شود. بر 
اساس تحقيقات بين المللي ملخ صحرايي مي تواند 
حداقل روي زندگي يك نهم جمعيت كره زمين اثر 
منفي بر جاي بگذارد. يكي از مصيبت بارترين حمله 
ملخ ها به سال ۱۹۵4 و كشور كنيا بر مي گردد، در اين 
سال چند گروه ملخ اين كشور را هدف قرار دادند كه 
بزرگ ترين آنها با حضور بيش از ۱۰ ميليارد حشره، 
فضايي به مس��احت 2۰۰ كيلومتر مربع را پوشش 
داده بودند. گفته مي شود هر ۱۱۰۰ ملخ بزرگسال 
در روز غذاي يك انسان را مي خورند در نتيجه لشكر 
ميليوني آنها طي چند ماه مي تواند خسارت زيادي 
را به كش��ور مورد هجوم، تحميل كند. در ايران در 
سال ۱۳۹۷ شاهد هجوم گسترده اي از هزاران هزار 
ملخ به مناطق جنوبي بوديم ك��ه بيش از ۱8 هزار 
هكتار از م��زارع را تحت تاثير ق��رار داده بودند، به 
گفته متخصص��ان امر اين حمله با اين حجم بزرگ 
بعد از حدود نيم قرن اتفاق افتاد، در واقع اس��نادي 
وجود دارد كه تخريب 2۵۰ هزار هكتار از زمين هاي 
كش��اورزي به علت هجوم ملخ ها را در سال ۱۳4۰ 

نشان مي دهد.

  ورود دسته هاي ملخ صحرايي از كويت 
و عربستان به ايران

چندي پيش رييس س��ازمان حفظ نباتات كشور 
اعالم ك��رد كه بايد آم��اده ورود دس��ته هاي ۱۰۰ 
ميليوني ملخ صحرايي از كويت و عربستان به ايران 
باشيم كه به احتمال زياد از اوايل بهمن ماه خواهد 
بود، بنابراين باغات شيراز و كرمان در خطرند كه در 
صورت عدم مبارزه به موقع و مناسب انفجار جمعيتي 
ملخ صحرايي مهاجم در كشور اتفاق خواهد افتاد و 
استان هاي زيادي را درگير مي كند و تا باغات شهر 
ش��يراز پيش مي رود و وارد باغات پس��ته و خرماي 
كرمان مي ش��ود. كيخس��رو چنگلوايي با اشاره به 

اينكه كانون اصلي اين ملخ هاي صحرايي در ش��اخ 
آفريقا و شبه جزيره عربستان است ،گفت: اين حشره 
همه چيزخوار بوده و ب��ه دليل پروازي بودن مبارزه 
با آن سخت اس��ت. به گفته وي ملخ هاي صحرايي 
مي توان��د روزانه 4۵ ميليارد توم��ان فقط به گندم 

خسارت وارد كنند. 

  تاثير روش هاي مقابله با حشرات
 بر محيط زيست

روش ه��اي مختلفي ب��راي مقابله با اين حش��رات 
وجود دارد كه سم پاش��ي يكي از آنها است اما سوال 
اينجاست كه آيا اين روش تاثير منفي بر روي ديگر 
زيستمندان آن منطقه ندارد؟ يا اينكه همانطور كه 
دشمن محصوالت كشاورزي است به محيط زيست 
هم آس��يب وارد مي كنند؟ محمد مدادي مدير كل 
دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان 
حفاظت محيط زيست در اين باره به خبرنگار محيط 
زيست ايرنا گفت: مهاجرت ملخ ها شايد سابقه چند 
هزار ساله دارد و يك فرايند طبيعي در چرخه زندگي 
اين حشرات اس��ت. وي افزود: به دليل شرايط آب و 
هوايي شمال آفريقا و عربستان كه معموال در اين فصل 
از س��ال بارندگي در آن مناطق زياد است و بعد از آن 
هم پوشش گياهي علفي غني رشد مي كند و جمعيت 
بزرگ ملخ در آنجا تشكيل مي شود چون غذاي كافي 
در دسترس اس��ت اما به دليل حاره اي و گرمسيري 
بودن منطقه، از حدود بهمن ماه اكوسيستم منطقه 
به سرعت خشك مي شود و اين ملخ ها براي به دست 
آوردن غذا مهاجرت مي كنند كه در اين ش��رايط به 
سمت شمال و شمال شرق حركت مي كنند كه وارد 
بخش هايي از ايران در استان هاي جنوبي نيز مي شوند. 
مدادي اظهار كرد: اين روند به لحاظ اكوسيستمي و 
آب و هواي��ي يك فرايند طبيعي تلقي مي ش��ود اما 
اينكه اينها چرا وارد مزارع مي شوند و اكوسيستم هاي 
طبيعي را رها مي كنند هم مي تواند داليلي داش��ته 
باش��د از جمله اينكه مناطق جنوبي كشور به لحاظ 
اكوسيستمي خيلي مناطق غني نيست، آب و هواي 
خشكي دارد و ش��ايد مراتع پر علف نداشته باشد از 

طرف ديگر هم اكوسيستم هاي طبيعي و زيستگاه ها 
به داليل مختلف از جمله چراي بي رويه دام تخريب 
شدند بنابراين اين جمعيت ملخ ها در اكوسيستم هاي 
طبيعي غذاي مورد نيازش��ان را پي��دا نمي كنند از 
طرفي هم دسترسي به مزارع آس��ان تر است از اين 
رو به مناطق كش��اورزي حمله مي كنند. وي ادامه 
داد: در حالت عادي ملخ ها را براي اكوسيس��تم هاي 
طبيعي خيلي خطر بالقوه اي نمي دانيم اما طبيعتا در 
مناطقي كه كشاورزي انجام مي شود خساراتي وارد 
مي كنند البته طبق روال همه ساله به محض اينكه به 
كشور يمن مي رسند فائو رصد مي كند و هشدارهاي 
الزم را مي دهد و متعاقب آن در اس��تان هايي كه در 
معرض هجوم ملخ ها هستند مانند بوشهر، هرمزگان 
و تا حدودي كرمان ستادهاي مديريت بحران تشكل 
مي شوند و دستگاه هاي اجرايي وارد عمل مي شوند. 
مدي��ر كل دفتر م��وزه ملي تاريخ طبيع��ي و ذخاير 
ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به 
اينكه با اين حساب ملخ ها براي محيط زيست ضرر 

چنداني ندارند، گفت: وقتي يك گونه مهاجم تلقي 
مي شود مي تواند پوشش گياهي آن منطقه را تحت 
تاثير قرار دهد اما چون اين سال هاي سال اتفاق افتاده 
و به يك فرايند عادي تبديل شده و با توجه به اينكه 
در مناطق جنوبي و مركزي كشور هم خيلي پوشش 
گياهي متراكمي  وجود ن��دارد، از اين رو ملخ ها هم 
مانند بقيه خطرات بالقوه اي كه وج��ود دارد، ديده 
مي شوند يعني براي محيط زيست تهديدي جدي به 
شمار نمي آيند. مدادي درباره اينكه يكي از راه هاي 
مبارزه با ملخ ها سمپاشي است و اين روش چه تاثيري 
در محيط زيس��ت دارد، اظهار داشت: توصيه ما اين 
اس��ت كه روش هاي ديگر مب��ارزه مانند روش هاي 
بيولوژيك با حذف فيزيكي در اولويت قرار گيرند اما 
با اين حال چون مس��ووليت اين كار با دستگاه هاي 
ديگر است و موضوع هم موضوع آسيب به محصوالت 
كشاورزي است از اين رو تصميم گيري با آنهاست اما 
 همواره توصيه محيط زيست اين بوده كه روش هاي

 كم ضررتر را ترجيح دهند.

  تاكنون خسارتي به منابع طبيعي
 از جانب ملخ ها نداشتيم

 مدي��ر كل دفتر موزه ملي تاري��خ طبيعي و ذخاير 
ژنتيكي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت درباره 
اينكه چرا معموال ملخ ها از نقاط جنوبي كشور فراتر 
نمي روند، گفت: چون ارتفاع پروازي ملخ ها بيشتر 
از هزار متر نيست از اين رو از ارتفاعات بيشتر از هزار 
متر نمي توانن��د عبور كنند مگر اينكه در يك مدت 
زمان طوالني از البه الي دره ها مثال به بخش هايي از 
اصفهان برسند كه آنهمزمان مي برد و جمعيت بسيار 
كمي از آنها موفق به انجام اين كار مي ش��وند. وي با 
بيان اينكه تاكنون گزارشي مبني بر خسارت بر منابع 
طبيعي از جانب ملخ ها در اين چند سال نداشتيم، 
افزود: مس��وول اصلي مبارزه با ملخ ها وزارت جهاد 
كشاورزي است اما در زمان برگزاري جلسات نماينده 
محيط زيست اس��تان هم در حضور دارد و تا جايي 
كه بتواند بر فرايند كار نظارت مي كند اما مسووليت 

اجرايي و مديريت با وزارت جهاد كشاورزي است.

گزارش

ملخ ها براي اكوسيستم هاي طبيعي خطر بالقوه اي ندارند

تاثيرملخهايصحراييبرمحيطزيست
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