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يادداشت- 1

حذف يا تخصيص ارز ترجيحي
س��ال آينده س��ال انتخابات 
رياس��ت جمهوري اس��ت و 
در دوره هاي��ي ك��ه فض��اي 
عمومي كشور با گزينش هاي 
عموم��ي مواج��ه مي ش��ود، 
ش��رايط خاصي نيز ب��ر روند 
كالن  تصميم س��ازي هاي 
اقتصادي و راهب��ردي حاكم 
مي شود. طبيعي است كه نيمه دوم سال1400، دولت 
جديد بايد قانون بودجه را اجرا كن��د. اما از نظر منطق 
اقتصاد، اگر ارز يك نرخي شود؛ هم از رانت، ويژه خواري 
و سوداگري ها جلوگيري مي كند، هم فرايند نظارت را در 
خصوص قيمت اقالم اساسي و مصرفي كه بسيار دشوار 
اس��ت، آس��ان تر مي كند. نمونه هاي عيني يك چنين 
ش��رايط آش��فته اي را در خصوص قيمت مرغ و قيمت 
روغن و ساير اقالم اساسي به عينه مي توان مشاهده كرد. 
امروز توزيع اقالم مصرفي خورد نياز مردم در استان هاي 
مختلف به يك قيمت بس��يار دش��وار اس��ت. چرا كه 
متغيرهاي متفاوتي در اين بازارها تاثيرگذار ند و هر كدام 
از اين متغيرها آثار خاص خود را در بازارها دارند. بنابراين 
همان طور كه اشاره كردم در اين شرايط يكسان سازي 
نرخ ارز براي ساماندهي فراگير قيمت ها در سراسر كشور 
يك ضرورت است. اما اين يكسان سازي بايد با يك شيب 
ماليم و به صورت تدريجي صورت بگيرد تا بازارهاي اقالم 
اساسي با تكانه هاي تورمي ناگهاني مواجه نشوند. عوارض 
يكسان سازي نرخ ارز آن است كه نرخ تورم ممكن است 
افزايش پيدا كند، اما بايد توجه داش��ت كه ريشه اصلي 
بروز تورم در رشد نقدينگي و خلق پول است. همانطور 
كه در سال گذشته زماني كه گوشت قرمز از ذيل اقالمي 
كه با ارز 4200 توماني تهيه مي شدند، خارج شد، اتفاق 
خاصي در قيمت گوشت اتفاق نبفتاد و بازار به سرعت 
خود را با شرايط جديد تطبيق داد. البته ممكن ايت در 
كوتاه مدت حذف يارانه ها برخي تكانه هاي قيمتي ايجاد 
كند اما اين تكانه ها بلندمدت نخواهد ب��ود و بازارهاي 
مصرفي بعد از مدتي خود را ب��ا واقعيات بازار هماهنگ 
مي كنند.   ادامه در صفحه 6

هادي حق شناس

وعده بانك مركزي فراموش شد

كاهش قدرت خريد روستاييان و افزايش قيمت در بهمن

تورم نقطه به نقطه بر قله 20 ماهه
 با وجود صف هاي طوالني فروش 
شاخص زير يك درصد نزول كرد

يك مقام آگاه: ايران اير پول خريِد 
بدون صف ايرباس را نداشت

زنان  ورزشكار  و  مشكالت  
ممنوع  الخروجي  از سوي  همسران 
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كوچك

زخمي  ديگر  
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 كاهش نقد شوندگي 
در بازارسهام

 حق واكسن مردم
 در مقابله با كرونا 

 وعده و وعيدهاي
 تورمي

قوانين نامناسب، عامل گرايش 
به استخراج غيرقانوني رمزارز

 دورنماي رشد بازار سرمايه
 در سال 1400

تزريق يكپارچه بي اعتمادي 
در بورس

اين رويه ك��ه تفاوتي ميان 
اشخاص حقيقي و حقوقي 
به خصوص كه ماهيت اغلب 
اش��خاص حقوقي متشكل 
اش��خاص  جزءج��زء  از 
حقيق��ي ب��ا تمك��ن مالي 
ضعيف تري اس��ت گذاشته 
شود، رويه بس��يار اشتباه و 
نادرستي است و مي توان گفت اين تفاوت و ادعاي 
اينكه جلوي معام��الت حقيقي ها را مي گيريم تنها 
يك حرف نمادين اس��ت.  نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم قاعده كلي كسب و كار در بازار سرمايه كسب 
حداكثر س��ود با تحم��ل كمترين س��رمايه گذاري 
اس��ت. مي توانيم اين فرمول را فقط براي اشخاص 
حقيقي داش��ته باش��يم و حقوقي ها نيز عكس اين 
مورد عمل كنند؟ يعني بگوييم زماني كه قيمت ها 
باال رفت نفروش��يد و در زمان نزول قيمت ها سهام 
خود را به فروش برس��انيد. تعبير بس��ياري از افراد 
حقوقي اشتباه بوده و فكر مي كنند دولت پشت اين 
كدهاي حقوقي نشسته اس��ت. حتي اگر دولت هم 
باشد نمي توان اينگونه درخواس��تي داشت. اشتباه 
محض از خود دولت ش��روع ش��د و زماني كه بايد 
عرضه انجام مي داد عرضه نكرد. اش��تباهات مكرر 
بعدي از جمله تصميمات اخير، كه زيرساخت نظام 
معامالتي غير دادند يك اش��تباهي در همان راستا 
محسوب مي شود. به نوعي شوراي بورس، سازمان 
بورس و دولت هم قسم ش��دند قيمت ها را افزايش 
دهند، اين جاده يك طرفه درس��ت شده صرفا براي 
افزايش قيمت ها در بازار ايجاد ش��ده كه اين روش 
اشتباهي اس��ت و اين از نكاتي بود كه بايد اقداماتي 
در 6 ماهه نخست س��ال انجام مي ش��د و تقاضاي 
بازار پاس��خ داده مي ش��د. درحال حاضر شركت ها 
را مي خواهند يك س��ويه به س��مت روند صعودي 
س��وق دهند بنايراين؛ قدرت مانور خريدار محروم 
ش��ده، ش��اهد كم ش��دن حجم معامالت و ضريب 
نقدشوندگي در بازارس��هام هستيم. هرچه به پايان 
سال نزديك مي ش��ويم عرضه ها افزايش مي يابد و 
بسياري از بنگاه ها و ش��ركت ها درصدد نقدكردن 
سهام خود هستند. همچنين روند نزولي و اصالحي 
دور از انتظار نيس��ت. اين روند با شيب شديد مورد 
انتظار نيس��ت اما روند در همين محدوده اس��ت و 
نمي ت��وان انتظار صعود ش��ارپي در بازار داش��ت و 
به طور كلي تمايل به ف��روش افزايش خواهد يافت. 
همچنين انتظار رشد شارپي در بازار سهام تا پايان 
سال دور از انتظار است و نمي توانيم اين تصور را در 
بازار توجيه كنيم به جز وارد شدن برخي از مسائل 
كه به عنوان محرك اصلي بتواند تقاضا و يا جذابيت 

را به صورت مضاعف افزايش دهد.

»حِق بهره مندي از عالي ترين 
حص��ول  قاب��ل  اس��تاندارد 
س��المتي« به عن��وان يكي از 
حق��وق بنيادين انس��ان ها از 
اهميت بس��ياري برخ��وردار 
اس��ت و ب��ه عن��وان يك حق 
بنيادي يا ح��ق ابتدايي، اوليه، 
جزو حقوق طبيعي و حقوقي 
تخطي ناپذير شناخته مي شود كه به هر انسان، در هر زمان 
و هر مكاني تعلق مي گيرد. اي��ران نيز با تصويب قوانين و 
مقررات مختلف در زمينه سالمت، همچنين پيوستن به 
كنوانسيون هاي مختلف بين المللي اين حق را به رسميت 
شناخته است و الزم است كه دولت و حاكميت نيز لوازم 
و تمهيدات مورد نظر در تحقق اي��ن حق بنيادي را براي 
تمام افراد ملت ايران در نقاط مختلف كشور فراهم كند. 
موضوع بهداشت و س��المت در قانون اساس��ي، قوانين 
مدني نيز در كنار حق انتخاب، حق برخورداري از شغل 
و مسكن و س��اير حقوق اوليه مانند معيشت به رسميت 
شناخته شده و دولت ها همانطور كه براي حفظ امنيت 
و آموزش و پرورش س��رمايه گذاري مي كنند و بودجه و 
امكانات تخصيص مي دهند براي بهداش��ت و سالمت و 
استانداردهاي روز بهداشت جامعه نيز اقدامات گسترده اي 
را انجام مي دهند. حتي در قوانين عادي، در جهت كمك 
به بهداشت و درمان كش��ور و وزارتخانه بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي، عالوه بر بودجه و اختصاص بخشي 
از درآمدهاي دولت، از طريق اختصاص بخش��ي از حق 
بيمه هاي پرداخت ش��ده مردم به بيمه ش��خص ثالث و 
ساير عوارض و پرداختي هاي مردم، منابع قابل توجهي در 

جهت كمك به بهداشت و درمان اختصاص يافته است. 
طرح هاي عمومي گس��ترده مانند واكس��ن فلج اطفال 
،آبله كوبي، مقابله با ماالريا، واكسن هاي سه گانه و بسياري 
از ديگ��ر از طرح هاي واكسيناس��يون عموم��ي در 100 
سال اخير در دس��تور كار بوده اس��ت و در مقابله با تمام 
پاندومي هاي ملي، منطقه اي و جهاني، همواره واكنش به 
موقع دولت ها و كادر درماني و بهداشتي كشور به سرعت 
وارد عمل شده و با آنها مقابله كرده است.  براين اساس، 
هم بر اس��اس تصريح قوانين و مقررات كش��ور، حقوق 
اوليه انسان ها، و منابع گسترده مالي كه از بودجه دولت 
و منابع مردمي براي واكسيناسيون و بهداشت و درمان 
كش��ور اختصاص يافته و هم براساس ضرورت مقابله با 
ويروس كرونا و خطر جهش و تغيير شكل دادن عملكرد 
و شكل اين ويروس، مقابله با آن و واكسيناسيون عمومي 
و گسترده آن يك ضرورت بين المللي براي زندگي بشر 
است و حتي كشورهاي پيشرفته جهان كه اكنون بخش 
عمده اي از جمعيت خود را واكسن زده اند، به اين نتيجه 
رس��يده اند كه اگر كش��ورهاي ديگر به موقع واكسينه 
نشوند، احتمال جهش ويروس و از بين بردن تالش هاي 
ادامه در صفحه 4 گسترده در...   

از هم��ان زمان��ي ك��ه بانك 
مرك��زي اع��الم ك��رد ك��ه 
مي خواهد نرخ ت��ورم را به مرز 
22 درصد برس��اند، مشخص 
بود ك��ه ط��رح اعالم ش��ده و 
زمان بندي كه براي آن در نظر 
گرفته اند با واقعي��ت زاويه اي 
قابل توج��ه خواهد داش��ت. 
نخس��تين موضوع و ابهامي كه مطرح ب��ود در رابطه با 
زمان بندي طرح بود. اينكه يك برنامه س��االنه ارايه شود 
هيچ محدوديتي ندارد اما بايد اعالم كرد كه آغاز اين زمان 
يك ساله بر چه اساس در نظر گرفته ش��ده و در واقع چه 
تغييري از زمان آغاز اين هدف گذاري در دستور كار قرار 
گرفته اس��ت. موضوع دوم دقيقا از دل ابه��ام اول بيرون 
مي آيد. مگر چه تغيير يا اتفاقي در عرصه اقتصادي ايران 
رخ داده بود كه ناگهان قصد داشتيم نرخ تورم را به شكل 
جدي پايين بياوريم. كارشناسان اقتصادي از همان زمان 
نيز اين س��وال را مطرح كردند كه آي��ا طرحي با حضور 
اقتصاددان ها در نظر گرفته شده؟ يا قرار است يك برنامه 
همه جانبه اقتصادي تعريف شود؟ هيچ يك از اين سوال ها 
با جواب مشخصي مواجه نشد و حتي معلوم نشد كه اساسا 
مسيري كه بناست به سمت كاهش تورم حركت كنيم 
ادامه در صفحه ۷ چگونه تعريف شده است.  

تعرف��ه متغي��ر، ماه هايي كه 
دستگاه ها بايد خاموش باشند 
و متوليان متعددي كه در اين 
عرصه وجود دارند، باعث شده  
كشور از 2 ميليارد دالر سرمايه 
از جنس رمز ارز محروم ش��ود. 
در ح��ال حاض��ر وزارت نيرو 
اعالم مي كند كه ۳10 مگاوات 
ظرفيت اس��تخراج قانوني رمزارز و مقداري نيز ظرفيت 
غيرقانوني در كش��ور داريم، علت اس��تخراج غيرقانوني 
نيز وجود قوانين نامناس��ب در زمينه تعرفه انرژي براي 
استخراج رمز ارز است. قوانين نامناسبي كه از آن صحبت 
مي كنم هيچ ارتباطي به باال يا پايين بودن تعرفه ندارند، 
مشكل اصلي متغير بودن تعرفه است. در همه جاي دنيا 
اگر به طور مثال بگويند قيمت 2.۵ س��نت اس��ت، براي 
تمام 12 ماه سال، برق مورد نياز را تامين و با همين تعرفه 
محاسبه مي كنند. اما اينجا فرمولي گذاشتند كه بر اساس 
آن ۸ ماه سال دس��تگاه ها مي توانند روشن باشند و 4 ماه 
خاموش. در زمس��تان هم يك ماه خاموشي ديگر وجود 
دارد و اين باعث مي ش��ود هيچ س��رمايه گذاري در اين 
بخش ورود نكند. رق��م ۳10 مگاوات برقي كه ماينرهاي 
ايراني و خارجي از آن اس��تفاده مي كنند مربوط به سال 
قبل است.  ادامه در صفحه 6

نشانه هاي رش��د تا چه زماني 
در بازار س��رمايه تداوم خواهد 
داشت؟ دليل بروز نشانه هاي 
رش��د نس��بي در بورس طي 
روزه��اي اخي��ر چه ب��ود؟ ايا 
تغييرات بنياديني در بورس رخ 
داده اس��ت؟ آيا تحول ويژه اي 
در بازار ايجاد ش��ده اس��ت كه 
نشانه هاي بهبود در بازار نمايان شده است؟ هيچكدام از 
اين متغيرهاي بنيادين نمايان نش��ده، اما همانطور كه 
انتظار مي رفت تغيير دامنه  نوس��ان اثرات رواني خود را 
بر بازار گذاش��ت و واكنش كلي بازار نسبت به اين متغير 
مثبت بود. نسبت به هفته هاي پيش  عامل بنياديني در 
بازار تغيير نكرد اما با تغيير دامنه  نوسان، منطق حسابداري 
ذهني معامله گ��ران تغيير ك��رد. در درج��ه اول خروج 
ش��تاب زده از بازار به علت ترس از منفي ۵ روزهاي قبل 
از بين رفت و اين عدد به 2 درصد كاهش يافت و در درجه 
دوم احتمال س��ود 6 درصدي از معام��الت باعث انگيزه  
كمتر عرضه ها )كه آن هم ناشي از ترس بود( شد. اين دو 
برداش��ت ذهني در روزهاي ابتدايي هفته باعث آرامش 
بيشتر معامله گران در بازار ش��ده و ترس از ريزش هاي ۵ 
درصدي پياپي را كاهش داد. در اين ميان به نظرم كمي با 
ادامه در صفحه ۷ بازار پايه نامهرباني شده است و ...  

يك سالي مي ش��ود كه هر روز 
مي گويي��م وضعي��ت بورس 
عجي��ب ش��ده و ب��ا كمك و 
اظهارنظرهاي مس��ووالن اين 
وضعيت عجيب تر مي ش��ود. 
زمس��تان س��ال 9۸ ب��ود كه 
مس��ووالن دولتي م��ردم را به 
بورس دعوت كردن��د و پس از 
آن شاهد بازدهي در حدود ۳10 درصدي در بازار بوديم 
اما پس از آن ب��ورس تهران وضعيت اصالح��ي و نزولي 
چندماهه را پيش گرفت و در نهايت باعث ش��د بسياري 
از سهامداران سرمايه خود را از بازارسرمايه خارج كنند و 
وارد بازارهاي موازي كنن��د. در ابتدا بايد گفت كه آنگونه 
دعوت مردم به بورس توسط دولت يك خطا بود و موجب 
ش��د افرادي با س��واد مالي كم و يا متوس��ط وارد بورس 
شوند و ادعاي حرفه اي بودن كنند. خريد و فروش سهام 
و يا سيگنال دادن توس��ط افراد بي تجربه موجب شد كه 
بورس وضعيت ناگواري به خود بگي��رد و از ماه مرداد، ما 
هر روز شاهد صف هاي فروش بسيار طويل در بازار باشيم. 
صف هاي طويل بورس��ي براي فروش سهام تنها تقصير 
سهامداران خرد بازار نبود بلكه در ميان دولت و مسووالن 
نيز مقصر هس��تند و با عملكرد خود باعث شدند تمامي 
ادامه در صفحه 6 سهامداران نسبت به...  

يادداشت روز

نيمه محروم جمهوريت
بيمه شدگان و مستمري بگيران 
سازمان تامين اجتماعي نيمي 
از جمعيت كش��ور را تشكيل 
مي دهند و اگر چه جزو اقش��ار 
مول��د و زحمتك��ش جامع��ه 
هس��تند وليكن در بهره مندي 
از مناب��ع عموم��ي و اعتبارات 
دولت��ي، ج��زو محروم تري��ن 
افراد هستند و غالبا شهروند درجه 2 محسوب مي شوند. 
كارگران متاس��فانه و به هر تقدير در هيچ ي��ك از قواي 
س��ه گانه نيز داراي نماينده، س��خنگو و مدافع نيستند و 
به خاطر فقدان تش��كل هاي واقعي كه ماهيت صنفي و 
حرفه اي داشته باش��ند و بتوانند مطالبات اعضاي خود را 
به خوبي نمايندگي كنند، عمال در نظامات تصميم سازي، 
تصميم گيري، اجرايي و نظارتي كش��ور، همواره سرشان 
بدون كاله مي ماند و به رغم اينكه نقش محوري در توليد 
محصوالت و خدم��ات دارند وليكن از مناب��ع عمومي و 
اعتب��ارات دولتي حصه كمت��ري نصيب آنها مي ش��ود. 
سازمان تامين اجتماعي اگر چه مبتني بر سه جانبه گرايي 
و مشاركت بيمه شده )كارگر، كارمند، كارپذير و...( كارفرما 
و دولت شكل گرفته و قوام يافته است وليكن منابع مالي 

كه دولت و كارفرما به حساب س��ازمان تامين اجتماعي 
مي ريزند، جزو حقوق بنيادين كارگ��ران بوده و تبديل به 
يك مال مشاع بين النسلي مي شود. به عبارت ديگر حق 
بيمه تامين اجتماعي بخش��ي از بهره اي است كه عوامل 
توليد به ويژه كارگران بايس��تي از ارزش افزوده توليدي 

صنعت - بازارها ببرند.
 به ويژه آنك��ه كارفرمايان حق بيم��ه تامين اجتماعي 
بابت كارگران را جزو هزينه عملياتي محس��وب كرده و 
آن را از مصرف كنن��دگان دريافت مي كنن��د و به عالوه 
اينكه كارفرمايان اين حق بيمه كارگران را در مذاكرات 
سه جانبه مربوط به تعيين دستمزدها )شوراي عالي كار( 
به عنوان جزيي از دس��تمزد، مجددا به حساب كارگران 
مي گذارند. به رغم اينكه به خاطر فرار بيمه اي قش��ري، 
كارگاهي، تع��دادي و ريالي بخش قاب��ل توجهي از اين 
حق بيمه اي را كه كارفرمايان در محاس��بات و مذاكرات 
دستمزدي مطرح مي كنند، به سازمان تامين اجتماعي 

نمي پردازند. 
كما اينك��ه در ح��ال حاضر صرفنظ��ر از ف��رار بيمه اي، 
كارفرمايان بالغ بر ۵0 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين 
اجتماعي بدهكارند. در سمت ديگر از اين مثلث سه جانبه، 
دولت نيز طي چند دهه اخير سهم الشركه قانوني خود را 

به سازمان تامين اجتماعي و در واقع به كارگران نپرداخته 
است و تنها بيمه شدگان )كارگران، كارمندان و...( هستند 
كه خوش حساب بوده و قبل از دريافت حقوق خود، حق 
بيمه متعلقه از آن كسر مي شود.  روند رو به تزايد توليد و 
انباشت بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي يك 
امر مزمن و سنواتي است و تاكنون غالب دولت ها در اين 
زمينه، كارنامه خوب��ي از خود به جاي نگذاش��ته اند و در 
حال حاضر بدهي دولت به س��ازمان تامي��ن اجتماعي، 
بالغ بر ۳60 هزار ميليارد تومان ش��ده است، كه اين رقم 
با اعمال نرخ س��ود اوراق مش��اركت محاسبه شده وگرنه 
ارزش روز واقعي آن در مقايس��ه با ساير صنعت – بازارها 
حداقل ۵ برابر اين رق��م خواهد بود و اين يعني عدم النفع 
مضاعف كارگران كه صاحب واقعي اين ذخاير و اندوخته ها 
هستند. طي چند دهه اخير به رغم اينكه دولت و مجلس 
و... به روند بدهي هاي دولت به بانك مركزي، بدهي هاي 
دولت به پيمانكاران طرح هاي عمراني و بدهي هاي دولت 
به بنيادها، نهادها و قرارگاه ها حساس هستند، وليكن در 
قبال بدهي دولت به كارگران )سازمان تامين اجتماعي( 
حساس��يت به خرج نمي دهند و گام عمل��ي در رابطه با 
تأديه اين بدهي ها برنمي دارند. طرفه تر آنكه طي يك دهه 
اخير كه صندوق هاي دولتي و دوجانبه )كارمند - دولت( 

مربوط به دستگاه هاي اجرايي دچار كسري شده اند، دولت 
صدها هزار ميليارد تومان به آنها كمك بالعوض مي كند، 
براي همسان سازي مس��تمري هاي كاركنان به گونه اي 
كه مغاير با اص��ول علمي و برخالف تج��ارب دنيا و حتي 
كش��ورهاي ثروتمند، نرخ جايگزيني )شاخص مقايسه 
حقوق بازنشسته با فرد شاغل مش��ابه( در ايران به باالتر 
از صد رسيده است و سرجمع دريافتي افراد بازنشسته از 
دريافتي فرد ش��اغل مشابه خودش��ان بيشتر شده است 
و در اين ش��رايط هيچ انگيزه اي ب��راي كار و تالش وجود 
ندارد. مضحك تر آنكه اين صندوق هاي دولتي مش��غول 
شركتداري و بنگاهداري هستند و در حالي كه طبق قانون 
اين صندوق ها بايستي ابتدا شركت هاي خود را بفروشند 
و خرج پرداخت مس��تمري كنند و س��پس دولت به آنها 
كمك كند )از منظر اينكه تضمين تداوم خدمات رساني و 
تعهدات قانوني صندوق هاي بازنشستگي با دولت است( 
مع االسف دولت به حدود 1۸ صندوق دولتي دوجانبه كه 
كارمندان در آن هستند و بنگاهدار بزرگ هستند، كمك 
بالعوض مي كند ب��راي باالبردن مس��تمري كارمندان 
ول��ي از دادن بدهي خود به س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
براي متناسب سازي س��ازي حقوق كارگران بازنشسته، 
استنكاف مي ورزد.   ادامه در صفحه 5

علي اكبر نيكواقبالفردين آقابزرگي

علي حيدري

مريم دهقانمحسن عباسيعباس آشتياني رقيه ندايي

از فروش روغن با كارت ملي تا ممنوع الخروجي مرغ از تهران! 

حاشيه  هاي عرضه »مرغ« و »روغن« در بازار 
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بانك مركزي در ماه هاي ابتدايي سال جاري، وعده داد 
كه با يك برنامه ريزي جدي، نرخ تورم را در مدت يك 
سال، بين 22 تا 24 درصد قرار خواهد داد. هرچند حتي 
اجرايي ش��دن اين وعده نيز وضعيت تورم در اقتصاد 
ايران را با فاصله اي قابل توجه در قياس با استانداردهاي 
جهاني قرار مي داد اما از همان ابتدا كارشناسان اعالم 
كردند كه با وجود اعالم يك هدف، برنامه بانك مركزي 
براي رسيدن به آن مشخص نيس��ت و واقعيت هاي 

اقتصاد ايران چيز ديگري مي گويد.
بررس��ي عملكرد اقتصادي ايران در طول س��ال هاي 
گذشته نشان مي دهد كه با وجود تمام وعده ها، عمال 
هيچ برنامه مشخصي براي اصالح زيرساخت ها وجود 
ندارد و همين موضوع تداوم مشكالت قديمي اقتصاد را 
باعث شده است. از سويي در ميان دستگاه هاي اجرايي 
در دولت و ديگر نهادهاي حاكميتي، برنامه مشخص 
و مدوني ديده نمي شود و در مسائل مهم تاثيرگذار بر 
تورم مانند نرخ بهره بانكي هيچ اتفاق نظري مشاهده 
نمي شود. در كنار آن، برنامه هايي كه چه دولت و چه 
مجلس ارايه مي كنند هيچ يك نشانه  حركت به سمت 
بهبود ساختار ها ندارد. يكي از اصلي ترين بحث هايي 
كه هر ساله در بودجه مطرح مي شود، موضوع ميزان 
افزايش حقوق  س��االنه كارمندان و كارگران است. با 
توجه به اينكه اقتصاد ايران براي س��ال هاي طوالني 
با تورم دو رقم��ي مواجه بوده و از اين رو ميزان حقوق 
نيز همواره به شكل دو رقمي افزايش يافته اما نتيجه 
اين موضوع جز افزايش سرعت نقدينگي و بي ارزش 
كردن پول ملي و البته كاهش قدرت خريد مردم نتيجه 

ديگري نداشته است.
در شرايطي كه اصالح زيرساخت ها فراموش شده، عمال 
آنچه بيشترين تاثير را بر كاهش تورم مي گذارد فضاي 
رواني جامعه و تورم انتظاري است. در سال هاي ابتدايي 
دولت روحاني، با توجه به اميد به تغيير عملكرد دولت 
احمدي نژاد و البته برطرف كردن مش��كل تحريم ها 
با مذاكرات هس��ته اي، تورم انتظ��اري در جامعه به 
پايين ترين حد خود رسيد و بدون تغيير در هيچ يك از 
سياست هاي كالن، حتي روند كاهشي قيمت برخي 
كاالها نيز كليد خ��ورد. در بازارهايي مانند خودرو كه 
در برابر كاهش قيمت مقاومت مي كردند، عدم خريد 
مردم باعث ش��د دولت با ارايه تسهيالت محصوالت 

خودروسازان را به فروش برساند. 
مثال بازار خودرو در ش��رايط ماه هاي ابتدايي امسال 
نيز به خوبي روشن كننده شرايط رواني جامعه است. 
در بهار و تابستان امسال، با وجود آنكه در عرصه كالن 
تغييرات منفي جديدي رخ نداده بود، نااميد ش��دن 
جامعه از مذاكرات جديد و كاهش تحريم ها باعث شد 
ابتدا روند افزايش قيمت ارز آغاز شود و سپس قيمت 
خودرو ركورد بزند و اي��ن در حالي بود كه كارخانه ها 
افزايش قيمتي نداشتند و تنها فضاي به وجود آمده در 
بازار باعث تورم جديد شده بود. نرخ تورم در تابستان 

سال قبل به اوج خود رسيد و با بهبود نسبي شرايط در 
پاييز امسال حتي عدد 25 درصد را نيز لمس كرد اما 
پس از آنكه مشخص شد بنا نيست در كوتاه مدت مساله 
برجام در دولت بايدن حل شود، بار ديگر روند افزايش 
قيمت كاالها آغاز شد و سرعت باالي رشد نقدينگي و 
نامشخص بودن برنامه هاي دستگاه هاي تصميم گير 

نيز اين روند را تشديد كرد.

   افت و خيز تورمي
تاثيرگذارترين عامل براي مشخص شدن رقم نهايي 
تورم، تورم ماهانه اي اس��ت كه ثبت مي ش��ود. وقتي 
در پاييز تورم ماهانه اوج گرفت مش��خص بود كه در 
زمستان افزايش تورم غير قابل انكار است و در كنار آن 
در ماه هاي بعد وقتي تورم ماهانه كاهش يافت اميد به 
كاهش تورم نيز باالت��ر رفت. با اين وجود تورم ماهانه 
دوباره افزايش يافته، هرچند نسبت به ركوردهاي اخير 
هنوز فاصله ج��دي دارد. نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
كشور با افزايش ۰.۷ واحدي نسبت به ماه گذشته به 
2.5 درصد رسيد. اين در حالي بود كه نرخ تورم ماهانه 
دي كاهشي بود. گروه كااليي قند، شكر و شيريني ها 
با افزايش قيمت ۱۱.۷ درصدي، بيشترين تورم ماهانه 
را ثبت كردند. به طور كلي تورم ماهانه گروه خوراكي ها 
در بهمن برابر با 5.۷ درصد بوده است كه نسبت به ماه 
گذشته 4.۷۷درصد افزايش نشان مي دهد. تورم ماهانه 
خانوارهاي شهري و روستايي در اين ماه به ترتيب برابر 
با 2.4 و ۳.۳ درصد گزارش ش��ده است. به بيان ديگر، 
هزينه خانوارهاي روستايي نس��بت ب��ه خانوارهاي 

شهري در ماه گذش��ته با افزايش بيشتري روبرو بوده 
است. نرخ تورم 2.5 درصدي نسبت به ماه هاي بهمن 
و دي باالتر است اما در مقايسه با ماه هاي قبل پايين تر 
بوده است. تورم ماهانه در مهر امسال به باالتر از هفت 
درصد رس��يده بود كه در سال هاي گذشته تنها تورم 
مهرماه 9۷ نزديك به آن بوده است. در بهمن ماه تورم 
نقطه به نقطه نيز صعودي بود و با افزايش 2 درصدي 
به 4۸.2 درصد رسيد. اين رقم باالترين  تورم نقطه به 
نقطه از تير ماه سال گذش��ته به شمار مي رود. بر اين 
اس��اس ميانگين هزينه خانوارهاي كش��ور در بهمن 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4۸.2 درصد 
افزايش يافته است.  گروه روغن ها و چربي ها با افزايش 
99.5 درصدي  بيشترين افزايش قيمت را طي يكسال 
گذش��ته داش��ته اند. در نقطه مقابل گروه آب، برق و 
س��وخت با ۱۸.۸ درصد كم  ترين افزايش قيمت را در 
اين مدت تجربه كرده اند.  همچنين تورم نقطه اي براي 
خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب برابر با 4۷.2 
و 5۳.۶ درصد بوده است. اين موضوع بيانگر اين است 
كه طي يك سال گذشته هزينه خانوارهاي روستايي 
نسبت به خانوارهاي شهري بيشتر افزايش يافته است.

آنچ��ه كه اوضاع تورم را خطرناك مي كند اين اس��ت 
كه پس از حدود بيس��ت ماه و از ابتداي تابستان 9۸ 
تاكنون، تورم نقطه به نقطه در باالترين س��طح خود 
ايستاده است. در بهمن ماه نيز تورم ساالنه با افزايش 
2درصد نسبت به ماه گذشته به ۳4.2 درصد رسيد. به 
بيان ديگر، ميانگين هزينه خانوار طي يكسال منتهي 
به بهمن ۱۳99 نسبت به مدت مشابه منتهي به بهمن 

۱۳9۸ بيش از ۳4 درصد افزايش يافته اس��ت. بر اين 
اساس تورم ساالنه به بيشترين ميزان خود از ابتداي 
سال رسيد. گروه حمل و نقل كه شامل هزينه خريد 
خ��ودرو و همچنين هزينه هاي رفت و آمد مي ش��ود 
با ۶5.۳ درصد بيش��ترين تورم ساالنه را داشته است. 
در نقطه مقابل گروه آب، برق و س��وخت با 9.۳ درصد 
كم ترين تورم ساالنه را ثبت كرده اند. تورم ساالنه براي 
خانوارهاي شهري و روستايي نيز در بهمن ماه به ترتيب 

برابر با ۳4.۱ و ۳5 درصد بوده است.
اين اعداد در حالي به ثبت رسيده كه وضعيت بازارها 
در هفته گذشته نشان مي دهد كه همچنان حركت 

صعودي و البته سينوسي ادامه دارد.
بررسي بازارها نشان مي دهد كه بورس در يك هفته 
حدودا دو درصد رشد كرده و خريداران سكه نيز حدود 
هش��ت دهم درصد س��ود كرده اند. البته قيمت طال 
۰.2درصد كاهش يافته است. قيمت ارزها نيز صعودي 
بوده و خريداران دالر ۳.2 و يورو 2.۸ سود كرده اند. اين 
تغييرات نشان مي دهد كه با توجه به نامشخص بودن 
تصميمات كالن اقتصادي و سياسي بار ديگر بخشي از 
نقدينگي به بازارهاي جانبي انتقال يافته و اگر افزايش 
تقاضا براي ارز بار ديگر به افزايش قيمت در اين عرصه 
منجر ش��ود، آنگاه ايران بايد خود را براي يك جهش 
تورمي جديد آماده كند. تورمي كه چند ماه قبل به مرز 
25 درصد نيز رس��يده بود حاال در نزديكي ۳5 درصد 
قرار گرفته و با توجه به باال رفتن تورم نقطه به نقطه و 
ماهانه، الاقل در كوتاه مدت اميد چنداني به كاهشي 

شدن جدي تورم وجود ندارد.

وعده بانك مركزي فراموش شد

تورم نقطه به نقطه بر قله 20 ماهه

 آغاز بررسي بودجه از امروز 
در مجلس

جلسات علني مجلس ش��وراي اسالمي براي بررسي 
جزييات اليحه بودجه ۱4۰۰ از امروز )يكشنبه( آغاز 
مي شود. جلس��ات علني هفته جاري مجلس شوراي 
اسالمي در روزهاي يكش��نبه تا چهارشنبه تشكيل 
مي شود. رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق درباره 
اليحه بودجه ۱4۰۰ كل كشور، ادامه رسيدگي به طرح 
جهش توليد و تامين مسكن، بررسي ايرادات شوراي 
نگهبان در اليحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ 
نباتات و قرنطينه گياهي بين ايران و صربستان و بررسي 
اليحه الحاق يك تبصره به ماده ۱4 قانون صدور چك 
در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار دارد. بررسي 
اليحه نحوه كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، اليحه معاهده 
معاضدت حقوقي در امور مدني بين ايران و برزيل، اليحه 
معاهده استرداد مجرمين بين ايران و برزيل، اليحه نحوه 
واگذاري اموال تاسيسات ماشين آالت و هرگونه مالكيت 
مربوط به تاسيسات آب و فاضالب و طرح جهش توليد 

دانش بنيان از ديگر موارد كاري مجلس است.

 پيام رهبر انقالب به
 انجمن اسالمي دانشجويان در اروپا

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در پيامي ب��ه پنجاه 
وپنجمين نشس��ت اتحاديه انجمن هاي اسالمي 
دانشجويان در اروپا، نشاندن نشان »نقش آفريني در 
مسائل اساسي« بر سينه جوانان برومند كشور را از 
برترين افتخارات انقالب اسالمي خواندند. متن پيام 
رهبر انقالب اسالمي كه صبح امروز حجت االسالم 
والمسلمين احمد واعظي نماينده مقام معظم رهبري 
در امور دانشجويان در اروپا آن را در نشست مجازي 

اين اتحاديه قرائت كرد، به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

دانشجويان عزيز
هر روز كه مي گذرد اهميت نقش جوانان در پيشرفت 
كشور و تضمين آينده  آن بيشتر آشكار مي شود. بليه 
عمومي كرونا هم اين را يك بار ديگر به اثبات رسانيد. 
همت و انگيزه و اميد شورانگيز جوانان در اين ماجرا نيز 
مانند بسياري از مسائل كشور، پيشران گشايش هاي 
علمي و عملي شد. اين يكي از برترين افتخارات انقالب 
اسالمي است كه توانسته است نشان »نقش آفريني در 
مسائل اساسي« را بر سينه جوانان برومند كشور بنشاند.

از شما دانش��جويان عزيز انتظار مي رود كه در اين 
فرصت مغتنمي كه در اختيار شما است، خود را هر 
چه بيشتر به صالحيت هاي علمي و ديني و اخالقي 
آراسته كنيد و آماده  نقش آفريني شويد، و اتحاديه  
انجمن هاي اس��المي در اين باره داراي وظيفه اي 

سنگين تر و البته افتخارآميزتر است.
والسالم عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي

آينده بسيار روشن است
رييس قوه قضاييه گفت: بايد با يك دنيا اميد و تالش 
كار را با قدرت دنبال كرد و گره ها گشوده خواهد شد 
و آينده بسيار روشن و درخشان است. سيد ابراهيم 
رييسي افزود: آنچه امروز دشمن را نااميد مي كند در 
حوزه توليد، آن اس��ت كه هر چه توليد افزون شود، 
دش��من نا اميدتر مي ش��ود. وي اظهاركرد: بايد از 
ظرفيت ها به نحو مطلوب استفاده كنيم و نخبگان 
به عنوان موث��ران در جامعه بايد تالش كنند كه به 
نحوي آس��يب هاي اجتماع��ي و اقتصادي كاهش 
يابد چرا كه آس��يب هاي اجتماعي تبديل به جرم 
مي شوند. رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بايد 
كاري كرد كه ما شاهد كاهش ناهنجاري ها و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي باشيم كه اين آسيب ها تبديل 
به جرم و جرم تبديل به مسائل كيفري و جزايي نشود. 
رييسي تصريح كرد: عدالت، يعني عدالت اجتماعي 
و اقتصادي مي تواند آسيب هاي اجتماعي را كاهش 
دهد و آنچه در جامعه از فس��اد و تبعيض مي بينيم 
محصول بي عدالتي ها و محصول دور شدن از عدالت 
اقتصادي و اجتماعي است. وي ادامه داد: ما هر چه 
به عدالت عمل كنيم ش��اهد كاهش ناهنجاري ها 
هس��تيم و همان گونه كه رهبر فرمودند بايد فقر، 
فساد و تبعيض را ريشه كن كرد و نه فقر زيبنده نظام 
اسالمي است نه فساد و نه تبعيض و هيچكدام با نظام 
اسالمي سازگاري ندارند. رييس قوه قضاييه با بيان 
اينكه هيچكس نگران مشاركت مردم نباشد، عنوان 
كرد: مردم چشم و گوش باز دارند و اوضاع و شرايط 
را خوب مي بينند و عرصه ها را خوب رصد مي كنند و 
در كرونا در حركت مومنانه رهبري چقدر زيبا حضور 
يافتند با وجود اينكه دچار مشكالت مالي شده بودند.

رييسي تاكيد كرد: آنچه بايد به دنبال آن بود اين است 
كه سازمان اداري در كشور بايد كار آمد شود و هر چه 
كار آمدتر شود و اجراي عدالت در عمل و اجرا و ميدان 
بيشتر شود، اميد هم افزون شده و دشمن دچار ياس و 
نااميدي خواهد شد. وي اظهاركرد: هر كاري كه امروز 
در جهت افزايش توليد و در جهت پيشرفت اين كشور 
انجام شود، باعث اميدواري مردم مي شود و دستگاه 
قضايي كه هم وظيفه نظارت و هم قضاوت دارد، در 
حوزه هاي نظارتي وظيفه دارند كه دنبال كنند، ببيند 
و بشنوند و پيگيري كنند و خستگي ناپذير كار كنند 

تا كار به نتيجه و محصول برسد.

امريكا بدون شرط به برجام برگردد
س��خنگوي وزارت امورخارجه چين ب��ا بيان اينكه 
»برجام در مرحله حساس��ي قرار دارد« تاكيد كرد 
كه بازگشت فوري و بدون قيد و شرط امريكا به اين 
توافق، راه عبور از اين بن بست است. هوآ چون يينگ، 
سخنگوي وزارت امورخارجه چين در نشست خبري 
هفتگي خود در پاسخ به سوالي درباره موضع گيري 
جديد دولت امريكا مبني بر اينك��ه آماده مذاكره با 
ايران در چارچوب ۱+5 است، خاطرنشان كرد: توافق 
هسته اي با ايران در شرايط حساسي قرار دارد و اكنون 
يك فرصت نادر براي احياي برجام وجود دارد. بنابر 
گزارش وب س��ايت وزارت امورخارجه چين، وي در 
ادامه گفت: پكن بر اين باور است كه بازگشت بدون 
قيدوشرط و هرچه زودتر امريكا به برجام، كليد اصلي 
برون رفت از اين بن بست است. براي رسيدن به اين 
هدف ما تالش هايي را در جهت برگزاري يك نشست 
بين المللي با حضور طرف هاي برجام و اياالت متحده به 
كار گرفته ايم تا نقشه راهي براي از سرگيري پايبندي 
واشنگتن )به برجام( از طريق مذاكرات ارايه دهيم. ما 
در ارتباط با موضوعات مربوطه با همه طرف ها ارتباط 
نزديك داريم. سخنگوي دستگاه ديپلماسي چين 
افزود: ما از حركت مثبت تمام طرف ها براي پيشبرد 
روند حل وفصل سياس��ي موضوع هسته اي ايران از 
طريق گفت وگوهاي ديپلماتيك اسقبال مي كنيم. ما 
همچنين از طرف هاي مربوطه مي خواهيم كه تالش 
كنند تا اجماع به دست آمده در نشست وزيران خارجه 
در دسامبر گذشته را به كار گيرند تا برجام در اسرع 

وقت به مسير خود بازگردد.

 اصالح نظام پولي
پيش نياز اصالح بودجه

مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسالمي 
به تش��ريح برخي محورها و الزامات اصالح س��اختار 
بودجه پرداخت. بابك نگاهداري با اش��اره به بررسي 
اصالحيه اليحه بودجه ۱4۰۰ در كميسيون تلفيق و 
بررسي جزئيات اليحه بودجه در صحن علني مجلس 
از يكشنبه اين هفته، اصالح نظام پولي و مالي كشور را 
به سبب تاثير عميق آن بر اقتصاد كشور و تاثير مستقيم 
آن ب��ر بودجه، يكي از الزامات و پيش نيازهاي مهم در 
اصالح بودجه برشمرد و عنوان كرد: اصالح نظام پولي و 
مالي كشور و رفع نارسايي ها و ناكارآمدي هاي آن تاثير 
بسزايي، هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم 
بر بهبود شرايط اقتصادي كشور خواهد داشت. با اصالح 
نظام پولي و مالي مي توان رش��د فزاينده نقدينگي را 
كنترل كرد و بدين صورت از افزايش لجام گس��يخته 
تورم جلوگيري نمود و يا مي توان از فرارهاي مالياتي 
تاحدود زي��ادي جلوگيري كرد و بدين صورت منايع 
پايدار بودجه را افزايش داد و از كسري بودجه كه خود 
منجر به افزايش نقدينگي و افزايش تورم مي ش��ود، 
جلوگيري كرد. مشاور و رييس حوزه رياست مجلس 
بيان كرد: اصالح نظام پولي و مالي كشور در سه محور 
مهم مي تواند صورت گيرد، كه عبارتند از گس��ترش 
نظام تامين مالي و ابزارهاي آن و افزايش س��هم موثر 
بازار سرمايه، تفكيك حس��اب هاي تجاري خانوار از 
حساب هاي ش��خصي و افزايش قدرت تنظيم گري 
بانك مركزي در مواجهه با بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري. در محور اول اصالح نظام پولي، يعني گسترش 
نظام تامين مالي و ابزارهاي آن و افزايش سهم موثر بازار 
سرمايه، تغيير روش تامين مالي پروژه هاي بزرگ، به 
عنوان يكي از مشكالت بزرگ اقتصادي كشور كه هم 
بر روي درآمدهاي دول��ت و هم بر روي مخارج دولت 

به طور غير مستقيم اثر جدي دارد، مورد توجه است.

پيشنهاد افزايش پلكاني حقوق 
در سال 1400

يك كارشناس حوزه كار براي كاهش فاصله بين حداقل 
دستمزد و هزينه هاي معيشت كارگران پيشنهاد كرد 
دستمزد س��ال آينده كارگران به طور پلكاني افزايش 
يابد. حميد نجف درب��اره راهكار جبران عقب ماندگي 
مزدي كارگران اظهار كرد: معتقدم راه حل اينكه بتوانيم 
فاصله بين خط معيشت و هزينه هاي زندگي كارگران و 
حداقل حقوق و دستمزد آنها را كم كنيم اين است كه 
به طور تدريجي حقوق كارگران را افزايش بدهيم. وي 
گفت: پيشنهاد من اين است كه شوراي عالي كار امسال 
به طور ويژه افزايش پلكاني دستمزد را در دستور كار قرار 
بدهد. اين كارشناس حوزه كار ادامه داد: متاسفانه بعضا 
به دليل آنكه برخي در جريان حقوق و دستمزد كارگران 
ذينفع هستند، نمي توانند محاسبات دقيقي از وضع 
زندگي و هزينه هاي سبد معيشت كارگران ارايه كنند و 
اساسا دنبال افزايش پلكاني مزد هم نيستند. وي با طرح 
اين پرسش كه آيا نجومي بگير از حداقل بگير خبر دارد، 
به گسترش شكاف و فاصله طبقاتي در جامعه اشاره و 
اظهار كرد: اگر حقيقتا به دنبال كم كردن فاصله طبقاتي 
هستيم بايد حقوق ها را بر مبناي پلكاني در نظر بگيريم 
ولي اين موضوع تصويب نمي ش��ود چون شامل حال 
كساني هم مي شود كه بايد در اين زمينه تصميم گيري 
كنند به همين دليل هر قدر درصد حقوق كارمندان و 
كارگ��ران را افزايش بدهيم باز هم به دليل عدم رعايت 
شيوه پلكاني فاصله و شكاف مزدي و طبقاتي همچنان به 
قوت خود باقي اس��ت. نجف تصريح كرد: اگر بخواهيم 
دستمزد سال آينده كارگران را فرضا ۳5 درصد افزايش 
بدهيم بايد ببينيم كارگري كه دو ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان مي گيرد، ۳5 درصد چق��در به حقوقش اضافه 
مي كند؟ اگر ۱۰۰ درص��د هم به حداقل مزد كارگران 
اضافه كنيم، پنج ميليون تومان مي شود كه از رقم اعالمي 
بانك مركزي براي خط معيشت بسيار پايين تر است. 
اين كارشناس حوزه كار ادامه داد: كسي كه 2۰ ميليون 
تومان حقوق مي گيرد با افزايش 25 درصدي 5 ميليون 
تومان به حقوق او افزوده مي شود ولي كارمندي كه 4 
ميليون تومان حقوق مي گيرد با اين درصد افزايش فقط 
يك ميليون تومان به حقوقش اضافه مي شود بنابر اين 
اگر تاكيد بر شيوه افزايش تدريجي و پلكاني داريم به اين 
دليل است كه به عدالت نزديك تر است در غير اين صورت 
ش��كاف مزدي و فاصله طبقاتي با شدت بيشتر ادامه 
خواهد يافت و هيچگاه متوقف نخواهد شد. وي در پايان 
تاكيد كرد: افزايش حقوق و دستمزد هيچ ايرادي ندارد 
به شرطي كه توزيع درآمد به شكل عادالنه صورت گيرد. 
اگر افزايش حقوق عادالنه باشد و موجب شكاف و فاصله 
طبقاتي نشود ديگر شاهد اين مساله نيستيم كه قدرت 
خريد يك گروه روز به روز كمتر و گروه ديگر بيشتر شود.

عضو كميسيون تلفيق مجلس:رييس جمهور در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا:

حذف ارز 4200 توماني در سال آينده منتفي استورود كرونا به كشور را پنهان نكرديم
رييس جمهور با اشاره به پشت سرگذاشته شدن موج 
اول، دوم و سوم كرونا گفت: موج سوم موج سختي بود 
ولي به هر حال عبور كرديم و همه تالش ما اين است 
كه وارد موج چهارم نش��ويم و اميدوارم موفق شويم 
تا اينكه در ش��ب عيد مردم راحت باشند و بتوانند به 

زندگي خودشان بپردازند.
حجت االسالم و المسلمين حسن روحاني در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا با يادآوري گذش��ت يك 
سال از ورود رسمي كرونا به كشور گفت: ما از اولين 
روزي كه فهميديم ويروس وارد كشور شده تصميم 
گرفتيم به مردم اعالم كنيم. برخي ش��بهه داشتند 
كه چون نزديك به انتخابات است بگوييم يا نه و من 
گفتم ترديد نكنيد. چه انتخابات باشد چه هر مراسم 
ديگري اين را بايد به مردم گفت؛ چرا كه اين ويروس 
شوخي ندارد. وي افزود: ضدانقالبي كه شبهه افكني 
مي كند اين دول��ت به مردم گزارش نداد و نگفت كه 
ويروس وارد كشور شده است، اين يك دروغ محض 
است و ما از همان روزي كه متوجه شديم اين موضوع 
را به مردم اعالم كرديم. روحاني تاكيد كرد: از لحاظ 
ساختاري در كش��ور ما يك كار بسيار بزرگ صورت 
گرفت. يك ستاد مقابله با اين ويروس شكل گرفت. 
5۸ جلسه تاكنون در اين ستاد برگزار شده است و اين 
غير از جلسات كميته هاي تخصصي و ساير بخش هاي 

مربوط به مقابله با كروناست. 
رييس جمهور ادامه داد: ش��ايد تش��كيل اين ستاد 
ناش��ي از تجربه دفاع مقدس بود كه در همان زمان 
هم شوراي عالي پشتيباني جنگ به حكم امام شكل 
گرفت كه مصوباتش همچون قانون بود و به مجلس 
اعالم مي ش��د كه البته فقط درباره جنگ بود و اين 
ش��وراي عالي يك س��تاد پش��تيباني جنگ هم راه 
انداخ��ت. وي با تاكيد بر اينك��ه در تجربه جديد هم 
ش��وراي عالي امنيت ملي تصويب كرد كه س��تادي 
تشكيل شود كه اختياراتش در حد اختيارات شوراي 
عالي امنيت ملي باشد، گفت: يعني مصوبات آن براي 
هم��ه الزم االجرا و در حكم قانون باش��د و به همين 
صورت رهبر انقالب تاييد كردند و اين كار آغاز شد. 
اين ستاد يك تجربه بسيار گرانقدر براي كشور است. 
روحاني تصريح كرد: البته اين مصوباتي كه تاكنون 
گذرانديم مربوط به كرونا اس��ت و ب��راي بعد از اين 
ش��رايط نافذ نيست، اما در عين حال مي شود برخي 
مقررات و مصوبات را در مراجع ديگر بعدا تصويب كرد 
و به صورت مقررات دايمي درآورد. رييس جمهور با 

بيان اينكه يك تقسيم كار بنياني براي مبارزه با يك 
ويروس بي سابقه بود، اظهار كرد: مردم ما در صدسال 
گذشته سابقه چنين ويروسي ندارند كه تمام دنيا و 
كشور را تحت تاثير قرار دهد و بر كسب و كار و آموزش 

و فرهنگ و همه چيز تاثير بگذارد.
 وي يادآور شد: روزهاي اول فروردين در ستاد گفتم 
باي��د اين وي��روس را به صورت يك بليه يك س��اله 
مشاهده كنيم. بعضي از دوستان كه بين شان پزشك 
هم بود به من گفتند كه چرا گفتيد يك س��اله، اين 
ويروس يك سال طول نمي كشد و در تابستان با گرما 
تمام مي شود. من گفتم ما كه مطمئن نيستيم و بايد 
احتياط كنيم و براي يك سال آماده باشيم و ديديم 
كه اين ويروس خطرناك است و به سادگي كنار نرفت. 
روحاني تاكيد كرد: االن هم كه يك سال از آن گذشته، 
نه تنها اين ويروس تمام نشده بلكه با نوع آفريقايي و 
انگليسي و انواعي كه گفته مي شود مواجه هستيم و 
مشخص هم نيست كه بشر چه زمان از اين ويروس 
خالص شود؛ هيچكس نمي داند. اما باز هم بايد براي 
سال آينده خود را آماده كنيم. روحاني يادآور شد: ما 
در مجموع يك س��ال به يك كلمه رسيديم و آن اين 
است كه براي مقابله با اين بيماري بايد سبك زندگي 
تغيير كند. مردم بايد بدانند شرايط امروز ما شرايط 
عادي و معمولي نيست. براي خريد، بازار، مسافرت، 
آموزش، رفتن به س��ينما، مراكز مذهبي، مسافرت 
خارج از كشور، شرايط ما غير معمول است و در اين 

شرايط ما بايد سبك زندگي مان را تغيير دهيم.
رييس جمهور ادامه داد: راه حلش هم اين اس��ت كه 
بايد ماسك بزنيم، دست هايمان را شوييم، فاصله را 
رعايت كنيم، دورهمي را تعطيل كنيم، تجمعات را 
كنار بگذاريم، ترددها را كم كنيم. همه اينها س��بك 
زندگي جديد در اين شرايط است و همين يك كلمه 
را با همه ابعادش بايد مدنظر قرار دهيم تا بتوانيم به 

خوبي از اين شرايط عبور كنيم.

نماين��ده م��ردم اه��واز در مجل��س ب��ا اش��اره به 
تصميم كميس��يون تلفيق ب��راي افزايش اعتبارات 
همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي 
گفت: يكي از مطالبات جدي بس��ياري از خانواده ها 
به خصوص بازنشس��تگان تامين اجتماعي، مساله 
يكسان س��ازي حقوق و پرداختي اين قش��ر با ساير 
بازنشس��تگان كشوري و لش��گري اس��ت. به واقع 
بازنشستگان تامين اجتماعي، اغلب در زمره كارگران 
و كاركنان شريفي هستند كه جواني و زندگي خود 
را در مش��اغل س��خت و طاقت فرس��ا طي كرده اند. 
بسياري از اين اقشار نيز به دليل شرايط سخت كاري 
با مشكالت جس��مي و بيماري هاي مختلف روبه رو 
هستند كه اين امر هزينه هاي مضاعفي بر دوش آنها 
سوار كرده است. دولت در بودجه سال99، تصميمي 
غير كارشناس��ي و تبعيض آميز اخذ كرد كه حفره 
پرداختي عميق��ي را ميان دريافتي بازنشس��تگان 
تامين اجتماعي و ساير بازنشستگان كشور ايجاد كرد. 
يوسفي در تشريح اين تصميمات تبعيض آميز گفت: 
بر اساس مفاد بودجه سال 99 در برخي وزارتخانه ها 
براي بازنشس��تگان افزايش پرداختي هايي بيش از 
2.5براب��ري در نظر گرفتند، اما براي بازنشس��تگان 
تامي��ن اجتماعي كه اغل��ب در دهك ه��اي كمتر 
برخوردار جامعه قرار دارند، چنين پيش بيني هايي 
نشد. البته افزايش بيش از 2.5 برابري پرداختي ساير 
بازنشستگان با توجه به تورم كشور رقم بااليي نيست، 
اما تبعيض ميان اين دو گروه بازنشستگان كشوري 
و لشگري با بازنشستگان تامين اجتماعي، باعث بروز 
اعتراضات فراواني ش��د. يوسفي در خصوص آخرين 
تصميمات كميس��يون تلفيق در خصوص موضوع 
دالر 42۰۰توماني يادآور ش��د: دولت همواره اعالم 
مي كرد كه حذف ارز 42۰۰ توماني باعث بروز تورم 
گسترده و مش��كالت اقتصادي مي شود. ادعايي كه 
البته با رويكردهاي كارشناس��ي تطابق��ي ندارد. از 
س��ال 9۷ تا به امروز، دولت بيش از 5۱ ميليارد دالر 
ارز ترجيحي 42۰۰ توماني توزيع كرده تا كاالهاي 
اساسي گران نش��ود. اين 5۱ميليارد دالر تخصيص 
داده ش��ده را چنانچه در 25هزار تومان قيمت دالر 
آزاد، ضرب كنيم به عدد بس��يار بزرگي مي رس��يم. 
اين پول متعلق به مردم و س��رمايه هاي آينده كشور 
است كه بايد در حوزه زيرساختها و تامين مواد اوليه 
سرمايه گذاري مي شد. نماينده مردم اهواز در مجلس 
يادآور شد: اما اين حجم از سرمايه گذاري هاي ارزي، 

نه گره اي از هزار توي مش��كالت توليد كنندگان باز 
كرد و كمكي به تامي��ن نهاده هاي دامي، تجهيزات 
توليد و...ك��رد و نه ثباتي در قيمت اقالم اساس��ي و 
كاالهاي مصرفي مردم به وج��ود آورد. در واقع تنها 
عده اي از افراد داراي ارتب��اط و نفوذ و جرياناتي كه 
وصل به امضاهاي طاليي و مناسبات خاص هستند 
از دالر 42۰۰ توماني سوءاستفاده كردند. يعني علي 
رغم اين حجم از س��رمايه گذاري، مردم بايد مرغ را 
باالي ۳۰هزار تومان بخرند و ش��اهد حذف اقالمي 
چون گوشت، مواد لبني، مواد پروتئيني، ماهي، تخم 
مرغ و...از سفره هاي خود باشند. او در ادامه افزود: در 
نهايت كميس��يون تلفيق، ارز ترجيحي پيشنهادي 
دولت در بودجه اصالحي ۱4۰۰ را كه ۸ميليارد دالر 
)2.5ميليارد دالر براي دارو و 5.5ميليارد دالر براي 
اقالم اساسي( بوده است را حفظ كرد. اما در عين حال، 
دامنه هاي نظارتي محكمي را براي حفاظت و صيانت 
از دارايي هاي مردم در نظر گرفته تا جريان تامين و 
توزيع دارو و اقالم اساسي مانند گذشته دچار انحراف 
و رانت نش��ود. يوسفي در پاس��خ به اين پرسش كه 
برخي نمايندگان اعالم كردند كه مطابق بند 4 تبصره 
۱بودجه اصالحي، دالر 42۰۰ توماني طي ۶ماه حذف 
و مطابق نرخ ارز نيمايي محاسبه خواهد شد؛ آيا اين 
روند مورد قبول كميسيون تلفيق قرار گرفت؟ گفت: 
خير، نمايندگان كميسيون تلفيق با توجه به تبعاتي 
كه ممكن بود اين وضعيت در شاخص هاي اقتصادي 
و معيشتي ايجاد كند، راي به حذف اين تصميم دادند. 
در واقع روند تخصيص ارز ترجيحي 42۰۰توماني تا 
پايان س��ال ۱4۰۰ بر اساس درخواست دولت تداوم 
خواهد داش��ت. اما تفاوت اي��ن رويكرد با روش هاي 
قبلي در آن است كه نمايندگان گلوگاه هاي نظارتي 
مستحكمي را پيش بيني كرده اند تا جريان تخصيص، 
تامي��ن و توزي��ع اين مناب��ع ارزي دچ��ار انحراف و 

سوداگري برخي افراد و جريانات با نفوذ نشود. 
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كاهش 360 هزار توماني قيمت سكه 
 دالر صرافي 

به مرز 25 هزار تومان رسيد
گروه بانك و بيمه| محسن  شمشيري|

در بازار جهاني در حالي كه ارزش دالر در مقايسه با 
ساير ارزها كاهش يافته، قيمت طال نيز به پايين ترين 
حد خود در هفت ماه گذشته سقوط كرد و 1759 
دالر شد و در نتيجه سرمايه گذاران به دارايي هاي 
ديگر روي آوردند و قيمت بيت كوين با بيش از 5۶ 
هزار دالر به باالترين نرخ تاريخ خود دست يافت. در 
بازار داخلي نيز قيمت دالر و طال و س��كه نسبت به 
هفته قبل كاهش يافته است.  روز شنبه در اولين روز 
كاري اسفند 99، قيمت دالر 25 هزار و ۶00تومان  
قيمت يورو 30 ه��زار و 800 تومان و درهم امارات 
7هزار تومان اعالم ش��ده اس��ت. در بازار طال نيز با 
اعالم قيم��ت دالر 25 ه��زار و ۶00 تومان و اونس 
جهاني طال به نرخ دالر، قيمت طال و س��كه اندكي 
كاهش داشت. در بازار داخلي قيمت طالي 18عيار 
هر گرم يك ميليون و 115 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 550 هزار 
تومان وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
11 ميليون تومان است. قيمت نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
4 ميليون و 200 هزار تومان و س��كه يك گرمي 2 
ميليون و 400 هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون 
و 830 هزار تومان ارزش گذاري شده است. قيمت 
طال و س��كه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با 
كاهش همراه شده است؛ سكه طي روزهاي گذشته 
از كانال 12 ميليوني عقب نشيني كرده و به كانال 
11 ميليوني بازگشت؛ از جمله داليل اصلي نوسان 
در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني 
و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير 

خبرهاي سياسي است.

   كاهش ۱2۶ توماني نرخ دالر
هر دالر روز ش��نبه  در صرافي هاي بانكي 25 هزار 
و 44 تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز 
كاري گذشته )پنجشنبه( با كاهش 12۶ توماني 
همراه شد. نرخ هر يورو نيز به 29 هزار و 89۶ تومان 
رس��يد. قيمت فروش يورو با كاهش 404 توماني 
نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذش��ته 
)پنجشنبه( به 29 هزار و 89۶ تومان رسيد. قيمت 
خري��د هر دالر 24 هزار و 548 تومان و نرخ خريد 
هر ي��ورو نيز 29 هزار و 304 تومان بود. همچنين 
قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار و 
79۶ تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 44 تومان 
است. عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين بازار 29 
هزار و ۶00 تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 89۶ 
تومان اعالم ش��د. براساس اين گزارش در سامانه 
نيما در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه(، هر يورو 
به قيمت 30 هزار و 838 تومان و هر دالر 25 هزار 
و 204 تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه 
سنا روز كاري گذشته )پنجشنبه(، حواله يورو به 
قيم��ت 29 هزار و 13توم��ان معامله و همچنين 
حواله دالر به قيمت 24 هزار و 392 تومان فروخته 
شد. قيمت دالر كه در هفته هاي گذشته با توجه 
به افزاي��ش اميدواري در زمينه ص��ادرات نفت و 
دسترس��ي به منابع مالي كاهشي ش��ده بود، در 

روزهاي اخير دوباره نوسان دارد.

   كاهش ۳۶۰ هزار توماني قيمت سكه 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران ديروز )شنبه، دوم اسفندماه( با كاهش 3۶0 
هزار توماني نسبت به روز كاري قبل )پنجشنبه( 11 
ميليون و 480 هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون تومان معامله شد. 
نيم س��كه بهار آزادي ۶ ميليون و 450 هزار تومان، 
ربع س��كه چهار ميليون و 200 هزار تومان و سكه 
يك گرمي هم دو ميليون و 400 هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه ب��ر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 108 هزار تومان و هر 
مثقال طال به چهار ميليون و 800 هزار تومان رسيد. 
اونس جهاني طال نيز يك هزار و 785 دالر فروخته 
شد.قيمت سكه از 30 دي ماه تا چند هفته گذشته در 
كانال 10 ميليون توماني در نوسان قرار داشت، اما به 
تدريج رشد كرد. بررسي ها نشان مي دهد در روزهاي 
گذش��ته قيمت س��كه و طال متاثر از بازار ارز روند 
صعودي داشته است. ارزش دالر با توجه به داده هاي 
مبتني بر وجود مشكالت كارگري در مقايسه با ساير 
ارزها كاهش يافت، اما پوند قدرتمند ماند.  اطالعات 
نااميد كننده از بازار كار، خوش بيني به بهبود سريع 
اقتصاد اياالت متحده را كاه��ش داد. درعين حال 
پوند به رغم وضع خرده فروشي در ژانويه، قدرتمند 
باقي ماند.ش��اخص دالر در برابر ۶ ارز ديگر پس از 
كاهش 0.4 درصدي يك شبه، با 0.1 درصد كاهش 
به 90.483 رس��يد. يورو در برابر دالر امريكا با 0.2 
درصد افزايش به 1.2107 رس��يد، دالر امريكا در 
برابر ين ژاپن با 0.1 درصد كاهش به 105.۶2 واحد 
رسيد، دالر استراليا در برابر دالر امريكا با 0.4 درصد 

افزايش به 0.7793 رسيد.   
قيمت بيت كوين در معامالت روز شنبه 8.8۶ درصد 
افزايش ياف��ت و به باالترين س��طح 5۶175 دالر 
رسيد، كه باالترين رقم تاكنون است. تا ساعت 33: 
00 به وقت مسكو، رشد قيمت بيت كوين كند شد 
و معامالت با قيمت 5۶، 018 دالر انجام شد. قيمت 
طال به پايين ترين حد خود در هفت ماه گذش��ته 
سقوط كرد در حالي كه سرمايه گذاران به دارايي هاي 
ديگر روي آوردند. اين فلز زرد جذابيت خود را براي 
سرمايه گذاران از دست داده، در حالي كه قيمت طال 
در روز جمعه به سطحي رسيد كه از اوايل جوالي 
سال 2020 ديده نشده است.معامالت آتي طال در 
ماه آوريل در معامالت اوليه با قيمت 1759 دالر در 
هر اونس روبرو شد، اما در اواخر روز ضررهاي خود 

را جبران كرد.

آمادگي بانك ملت براي حمايت 
همه جانبه از صنعت پتروشيمي

مديرعام��ل بانك مل��ت اظهار كرد: افزايش س��هم 
درصد محصوالت پتروش��يمي در دنيا و به فعاليت 
درآوردن پتانسيل هاي بالقوه موجود در اين صنعت، 
نيازمند همكاري بيش از پيش بانك ها و شركت هاي 
پتروشيمي در كشور است. به گزارش روابط عمومي 
بانك ملت، دكتر محمد بيگدلي در افتتاحيه دومين 
نمايش��گاه و همايش تخصصي حمايت از س��اخت 
داخ��ل در صنعت پتروش��يمي با ابراز خرس��ندي 
از حض��ور در جمع تخصصي فع��االن اين صنعت، 
از همه دس��ت ان��دركاران صنعت پتروش��يمي كه 
نق��ش تعيين كنن��ده اي در عبور از ش��رايط جنگ 
اقتصادي داشته اند سپاسگزاري كرد. وي از صنعت 
پتروشيمي به عنوان يك صنعت استراتژيك نام برد 
كه پس از صنايع غذايي و خودرو، س��ومين صنعت 
بزرگ دنيا محس��وب مي ش��ود و رتبه نخست را در 
صادرات غيرنفتي كشور به خود اختصاص داده است. 
مديرعامل بانك ملت با اشاره به اين نكته كه صنعت 
پتروشيمي در سال گذشته، 15 ميليارد دالر درآمد 
ارزي براي كشور داشته است، يادآور شد: در شرايط 
تحريم و جنگ اقتصادي كنون��ي، ارزآوري بهترين 
خدمت براي كشور بوده است. دكتر بيگدلي با اشاره 
به تقاض��اي 4 تا 5 برابري محصوالت پتروش��يمي 
در مقابل ديگر محص��والت حوزه انرژي گفت: تنوع 
محصوالت پتروشيمي بسيار باال است و تامين مواد 
اوليه هزاران كارگاه توليدي و صنايع مختلف كشور 
از سوي پتروشيمي ها انجام مي شود. وي با بيان اين 
نكته كه در سطح جهاني نيز باالترين تقاضا مربوط 
به محصوالت پتروشيمي در مقابل ديگر محصوالت 
صنعت انرژي است، اظهار داشت: آينده صنايع نفت 
و انرژي در صنعت پتروشيمي نهفته است بنابراين 
بايد به سمت توسعه هرچه بيشتر اين صنعت حركت 
كنيم. دكتر بيگدلي با تاكيد بر اين نكته كه ضرورت 
ايجاب مي كند كه صنعت پتروشيمي را در كشور رونق 
و سهم پتروشيمي كشور را در جهان ارتقا دهيم، اضافه 
كرد: در سالي كه به نام جهش توليد نامگذاري شده 
اس��ت بخش مهمي از اين جهش، مي تواند از طريق 
شركت هاي پتروش��يمي محقق شود و توجه و نگاه 
ويژه به اين صنعت از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي 
است. وي با بيان اين نكته كه بانك ها براي حمايت از 
جهش توليد، بايد صنعت پتروشيمي را مورد حمايت 
ويژه قرار دهند، گفت: بانك ملت همواره تامين مالي 
پتروشيمي هاي كشور را در دستور كار داشته و تا به 
امروز حمايت هاي ويژه اي از اين شركت ها انجام داده 
است. به گفته دكتر بيگدلي، بانك ملت كه زماني از 
س��وي فعاالن اين صنعت به عنوان بانك انرژي نام 
گرفته بود بيش از 20 ميليارد دالر در حوزه نفت و گاز 

و پتروشيمي سرمايه گذاري كرده است.

گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بانك مركزي گفت: در 10 ماه ابتداي سال 
720 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش در قالب 
تسهيالت از سوي بانك ها پرداخت شده است. 9.2 
ميليارد دالر ارز ترجيحي از ابتداي امس��ال تاكنون 
براي تأمين كاالهاي اساسي، نهاده هاي كشاورزي، 

دارو و تجهيزات پزشكي پرداخت شده است.
همتي با اشاره به تأمين مالي 75 هزار ميليارد توماني 
ش��بكه بانكي براي حمايت از آس��يب هاي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا با نرخ 12 درصد گفت: با كمك 
دولت بيش از 30 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به 
صورت قرض  الحس��نه به صورت وام به سرپرستان 

خانوارها پرداخت شد.
عبدالناص��ر همتي در ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان همدان اظهار داشت: به رغم 
مشكالت ناشي از كرونا، امسال 32 ميليارد دالر ارز 
براي واردات تامين شده كه بيش از 22 ميليارد دالر 
آن از محل صادرات غيرنفتي بوده است. به گفته وي، 
طي 2.5 سال گذشته و در اوج فشار حداكثري، كشور 

را عمدتا با صادرات غيرنفتي اداره كرديم.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به نقش موثر فعاالن 
اقتصادي در خنثي كردن تحريم ها، تصريح كرد: با 
كمك تجار و توليدكنندگان كش��ور بحران تحريم 
را پشت سر گذاش��ته ايم اما هنوز به مرحله كاهش 

تحريم ها نرسيده ايم.
 به رغم مشكالت فراوان شاهد تحول بزرگي در عرصه 
اقتصادي كشور هستيم به طوري كه بخش اعظمي از 
ارز مورد نياز واردات كه توسط دولت تامين مي شد 
اكنون با مشاركت صادركنندگان انجام مي شود و اين 
به معناي عدم وابستگي به نفت و مديريت كشور با 

توليدات غيرنفتي است.
همتي تاكيد كرد: اعتبارات بانك ها محدود است و 
آنها به منابع اليزال وصل نيستند.تامين ارز از طريق 
سامانه نيما توسط صادركنندگان به خوبي در حال 
انجام است و در بهمن ماه سال جاري روزانه به طور 
ميانگين بيش از 80 ميليون دالر معامله شده است.
وي با اش��اره به اينكه به رغم مشكالت فراوان شاهد 
تحول بزرگي در عرصه اقتصادي كش��ور هس��تيم 
عنوان ك��رد: بخش زيادي از ارز م��ورد نياز واردات 
كه توسط دولت تأمين مي ش��د اكنون با مشاركت 
صادركنندگان انجام مي ش��ود و اين به معناي عدم 
وابس��تگي به نفت و مديريت كش��ور ب��ا توليدات 

غيرنفتي است.
رييس كل بانك مركزي ضم��ن اعالم اينكه تامين 
ني��از واردات كش��ور از طريق درآمده��اي نفتي به 
كمتر از نصف رسيده اس��ت، گفت: عمده ارز مورد 
نياز كش��ور از طريق صادرات غيرنفتي تامين شده 
اس��ت. در گذش��ته حدود 70 درصد ني��از وارداتي 
كشور توسط دولت و به واسطه درآمدهاي نفت و گاز 
تأمين مي شد، اما در حال حاضر اين رقم به كمتر از 
30 درصد رسيده است. رشد اقتصادي در شش ماه 
ابتداي امسال مثبت بوده است و بر اساس برآوردها و 
اطالعات بخش ها انتظار مي رود اين روند در 9 ماهه 

سال جاري نيز ادامه يابد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تأمين مالي 75 
هزار ميليارد توماني ش��بكه بانكي براي حمايت از 
آسيب هاي ناشي از ش��يوع ويروس كرونا با نرخ 12 
درصد گفت: با كمك دولت بيش از 30 هزار ميليارد 
تومان از اين مبلغ به صورت قرض الحسنه به صورت 

وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد.
وي ضمن تاكيد به درنظر گرفتن شرايط اقتصادي 
كش��ور و وجود محدوديت منابع، عملكرد بانك ها 
را در زمينه اعطاي تس��هيالت با ن��رخ 12 درصد به 
توليدكنندگان را قابل قبول دانست و گفت: اگرچه 
مش��كالت ايجاد ش��ده در فضاي كس��ب و كار به 
دليل شيوع بيماري كوويد 19 فشار مضاعفي براي 
اصناف ايجاد كرده اس��ت ليكن در طرف مقابل نيز 
بايد به محدوديت هاي نظام بانكي توجه شود، چرا 
كه اعطاي س��ود به س��پرده گذاران را نبايد از نظر 
دور داشت، ضمن آنكه عليرغم همه محدوديت ها، 
نظ��ام بانكي در تخصيص بهين��ه منابع و با توجه به 
محدويت ها، هم��واره حامي فضاي كس��ب و كار و 

توليد بوده است.در اين راستا بخش صنعت به صورت 
ميانگين 30 درصداز مجموع تسهيالت پرداختي را 

به خود اختصاص داده اند.
همتي در بخش ديگري از س��خنان خود به موضوع 
نقدينگي اش��اره كرد و گفت: از ابتداي سال تاكنون 
با وجود تمام فش��ارها به خاط��ر كنترل هاي بانك 
مركزي رشد نقدينگي در حد 30 درصد بوده است 
و بانك مركزي به لحاظ التزام به سياست هاي پولي 
قادر نيست اجازه دهد بيش از حد پول پر قدرت در 
اقتصاد تزريق شود، چرا كه اين تزريق به تورم بيشتر 
در جامع��ه دامن خواهد زد. البته طبيعي اس��ت به 

خاطر اين مساله با ناماليمات روبرو شويم.

    منابع مالي بانك هاي خصوصي 
در داخل استان ها سرمايه گذاري شود

 رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
همدان با ابراز گاليه از بانك هاي خصوصي اس��تان، 
گفت: منابع مالي در اختيار اين بانك ها بايد در داخل 
استان و با هدف رونق بخش توليد و گردش چرخه 

اقتصادي سرمايه گذاري شود.
علي اصغر زبردس��ت در شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان همدان با حضور رييس كل 
بانك مركزي، اظهار داش��ت: نيمي از س��پرده هاي 
مردم استان در اختيار بانك ها و موسسات خصوصي 
اس��ت كه هيچ نفعي ه��م براي م��ردم اين منطقه 
نداشته است. اين بانك ها سپرده هاي مردم استان را 
در مناطق ديگر كشور سرمايه گذاري و در راستاي 

منافع خود هزينه مي كنند.
تاكن��ون نظ��ارت دقيقي ب��ر عملك��رد بانك هاي 
خصوصي نبوده به نحوي كه اي��ن بانك ها عمال در 
توس��عه اقتصادي استان نقش��ي ندارند. زبردست، 
خواستار بررسي عملكرد بانك هاي خصوصي شد تا 
اندوخته هاي مردم در اين موسسات به بخش توليد 

هدايت شود.
او همچنين به تعهدات ارزي صادركنندگان استان 
همدان اش��اره كرد و گفت: كل بده��ي 152 نفر از 
فعاالن اقتصادي استان 103 ميليون يورو است كه 
بخش زيادي پرداخت و 35 ميليون يورو آن باقيمانده 
اس��ت .در اين راستا 42 فقره از كارت هاي بازرگانان 

اين استان تعليق شده كه نيازمند رسيدگي است.
زبردس��ت با اش��اره ب��ه غيرواقعي ب��ودن برخي از 
تعرفه هاي گمركي يادآوري كرد: در اين رابطه بايد 
تعرفه هاي گمركي محص��والت صادراتي بازنگري 
شود تا صادركنندگان بدهكار بتوانند تعهدات ارزي 

خود را پرداخت كنند.
اس��تاندار همدان ني��ز گفت: نق��ش آفريني بخش 
خصوصي همزمان با اعم��ال تحريم هاي ظالمانه و 
مشكالت اقتصادي ناشي از آن در همراهي با مردم و 
دولت براي رشد و رونق توليد و بهبود شرايط، بسيار 

خوب و قابل تقدير است.

سيدسعيد شاهرخي در شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي اس��تان همدان كه با حضور رييس 
كل بانك مركزي برگزار ش��د، اظهار داشت: فعاالن 
اقتصادي كش��ور و اس��تان همدان در 2 سال اخير 
به صورت جهادي وارد ميدان توليد ش��دند كه اين 
مشاركت و فعاليت موثر شايسته قدرداني و تجليل 
اس��ت. اس��تان همدان در بخش صنع��ت، معدن، 
كشاورزي و گردشگري داراي قابليت و ظرفيت هاي 
بي نظيري است كه بخش خصوصي موفق به اجراي 
طرح هاي ارزش��مندي در اين بخش ه��ا با كمك و 
حمايت دولت شده است. اس��تاندار همدان گفت: 
بخش گردش��گري و صادرات با توج��ه به وضعيت 
دش��وار ناش��ي از ش��يوع كرونا دچار مشكل و ضرر 
و زيان ش��ده، ام��ا به خوب��ي در برابر اين ش��رايط 
نامس��اعد مقاومت كرد و به فعاليت خود ادامه داد. 
توليدكنندگان و صنعتگران استان همدان همواره به 
ويژه در يكسال اخير در خط مقدم مبارزه با فشارهاي 
اقتصادي حضور داشتند و به رغم مشكالت موجود، 
نقش موثري را در عرصه توليد و اقتصاد ايفا كردند. او 
ابراز اميدواري كرد: حضور رييس كل بانك مركزي 

در جمع فعاالن اقتصادي اس��تان همدان گره گشا 
باش��د تا بتوانيم به مطالبات اين قش��ر رسيدگي و 
مش��كالت آنها را حل و فصل كنيم. سند راهبردي 
توسعه استان براي سال هاي 98 تا 1400 با بررسي 
دقيق منابع و ظرفيت هاي موجود تدوين شده و براي 
هر بخش نيز پروژه هاي خاصي تعريف ش��ده است. 
درهمين ارتباط دولت با اجراي پروژه هاي ملي كمك 
بزرگي به رشد و توسعه استان همدان كرد به نحوي 
كه استان به يك كارگاه بزرگ عمراني تبديل شده و 
دراين ميان نقش و مشاركت بخش خصوصي بسيار 
چشمگير و موثر است. در اين نشست روساي اتحاديه 
سيب زميني كاران، كشمش و خشكبار، مرغداران 
گوش��تي و چند واح��د توليدي مش��كالت خود را 
مطرح و خواس��تار بازنگري و اص��الح فرايند ارزش 
گذاري كاالهاي صادراتي ش��دند. تسهيل شرايط 
صادرات و تعهدات ارزي و اختصاص ارز براي واردات 
برخي از مواد اوليه و همچنين تخصيص تسهيالت 
ارزان قيمت به اصناف آس��يب ديده از كرونا از ديگر 
خواس��ته هاي توليد كنندگان و بازرگانان اس��تان 

همدان در اين جلسه بود.

پرداخت ۷۲0 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش در 10 ماه

۹,۲ ميليارد دالر ارز ترجيحي براي تامين كاالهاي اساسي

حمايت صندوق ضمانت صادرات  از صادركنندگان 
مديرعامل صندوق ضمانت ص��ادرات ايران گفت: 
درهاي صندوق براي تمامي صادركنندگان كشور از 
كوچك تا بزرگ با هرمقياس و در هرصنف گشوده 
است هرچند سياست ما اين است كه صادركنندگان 
كوچك و متوس��ط را كه كمتر برخوردار هستند با 
اولويت بيش��تري تحت پوشش حمايت قرار دهيم. 
سيد عبداهلل سجادي در مراس��م روز ملي صادرات 
و تجليل از تعدادي از صادركنندگان استان كرمان 
كه با حضور اس��تاندار كرمان، نمايندگان استان در 
مجلس و جمعي از صادركنندگان برگزارشد، افزود: 
اين موسس��ه زير نظر وزارت صم��ت وظيفه دارد با 
ايجاد امنيت براي صادرات كش��وراز طريق پوشش 
ريس��ك هاي تجاري و سياس��ي ص��ادرات دغدغه 
صادركنن��دگان را در برابر مخاطرات��ي كه خارج از 
كنترل آنان اس��ت برطرف كند تا صادركنندگان با 
خيال آس��وده به بازاريابي و بازارگش��ايي بپردازند. 
وي افزود: در 10 ماهه س��ال جاري صندوق حدود 
8/2 ميليارد دالر از صادرات كشور را تحت پوشش 
قرارداده كه معادل 10 درصد صادرات كشور است 
ودر س��طح اس��تاندارد جهاني قراردارد و نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.  

سجادي افزود: در حال حاضراستان كرمان ششمين 
استان برخوردار از خدمات صندوق است كه ظرف 
س��ال هاي اخي��ر 210 ميليون دالر پوش��ش هاي 
صادراتي توسط صندوق براي استان ارايه شده است 
و از لحاظ پرداخت خس��ارت اين اس��تان رتبه دوم 
پرداخت حدود 50 ميليون دالر توسط صندوق را به 

خود اختصاص داده است. 
وي ادام��ه داد: انتظ��ار داري��م تعداد بيش��تري از 
صادركنندگان استان از خدمات صندوق بهره مند 
ش��وند واز اين تريبون اعالم مي كنم صندوق سقف 
100 ميلي��ون دالر براي خدم��ات صادراتي به اين 
استان براي سال آينده تعيين مي كند كه در صورت 
اس��تفاده افزايش خواهد يافت . مديرعامل صندوق 
اظهارداش��ت: از آق��اي دكت��ر پورابراهيمي رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس تقاض��ا داريم به رفع 
چالش هاي قانوني صندوق از جمله معافيت از ماليات 
بر ارزش افزوده و كمك به افزايش سرمايه صندوق 
حمايت نمايند.انش��ااهلل تا پايان سال 200 ميليون 
يورو افزايش سرمايه صندوق محقق خواهد شد كه 
ظرفيت ريسك پذيري صندوق را تا 5 ميليارد دالر 

افزايش خواهد داد .



گروه بورس|
بازارس��رمايه اولي��ن روزكاري اس��فندماه را ب��ا ن��زول 
۰/۴۵درصدي و صف هاي فروش كار خود را آغاز كرد. سرخ 
پوشي و نزول بورس تقربيا ۶ روزي مي شود كه با روش هاي 
گوناگون در بازار تكرار مي شود اما؛ نكته قابل تامل اينجاست 
كه با وجود صف هاي طوالني فروش س��هام شاخص تنها 
كمتر از يك درصد نزول مي كند و كاري با صف هاي طوالني 

و معامالت بازار ندارد.
سياست هاي خارجي روي بورس تاثير بسيار مهمي دارند 
چراكه مي توانند در مدت مشخصي نرخ دالر را تغيير دهند. 
براي مثال؛ روز پنجشنبه وزارت خارجه امريكا طي نشست 
مجازي با وزراي خارجه تروئيكاي اروپايي، از تصميم خود 
براي مذاكره با ايران براي بازگشت به توافق هسته اي خبر 
داد. ندپرايس، سخنگوي اين وزارتخانه نيز در بيانيه اي اعالم 
كرد دعوت اتحاديه اروپا براي شركت در جلسه گروه۱+۵ و 
ايران را خواهد پذيرفت. همچنين بامداد روز جمعه نماينده 
موقت امريكا در سازمان ملل در نامه اي به رييس شوراي 
امنيت اين س��ازمان ادعاي دولت پيشين امريكا مبني بر 
بازگشت همه تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را پس 
گرفت. اين خبر تنها طي چندساعت روي بازارهاي موازي 
بورس تاثيرگذاشت و درنهايت موجبات نزول اين بازار را 

فراهم ساخت.
آلمان، فرانس��ه، انگليس و آلمان روز پنجشنبه با صدور 
بيانيه  مش��تركي نوش��تند: درخصوص ايران سه كشور 
اروپايي و اياالت متحده منافع اساس��ي خود در خصوص 
حفظ نظام عدم اشاعه هسته اي را به اشتراك گذاشتند. 
در اين خصوص سرانجام برجام دستاوردي در ديپلماسي 
چندجانبه بود. سه كشور اروپايي از عزم اياالت متحده براي 
بازگشت به ديپلماسي و ازسرگيري گفت وگوهاي عميق 
و قابل اتكا بين تروئيكاي اروپا و امريكا استقبال كردند. سه 
كشور اروپايي بر هدف مشترك خود مبني بر بازگشت ايران 
به پايبندي كامل به تعهداتش ذيل برجام تاكيد كردند. وزير 
خارجه آنتوني بلينكن تاكيد داشت كه مطابق با گفته هاي 
جو بايدن، اگر ايران به پايبندي دقيق تعهداتش ذيل برجام 
بازگردد، اياالت متحده نيز همين كار را خواهد كرد و حاضر 
است كه در اين خصوص به گفت وگو با ايران مشغول شود. 
قريب به سه  ماه است كه فعاالن بازار هاي مختلف از كاال و 
خدمات گرفته تا بازار هاي سرمايه گذاري ازجمله طال، ارز، 
مسكن، سهام و حتي خودرو )كه يك سالي است به كاالي 
سرمايه اي تبديل شده است( در انتظار تعيين تكليف آينده 
سياسي روابط ايران و امريكا هستند همه اينها به اين دليل 
است كه به زعم اقتصاددانان تحريم ها روابط اقتصادي ايران 
را با دنيا محدود كرده و با بسته شدن اقتصاد ايران مراودات 
تجاري، مالي و بانكي با ساير كشور ها با دشواري هاي زيادي 
مواجه شده است. تحت تأثير اين رويداد درآمدهاي ارزي 
ايران با كاهش مواجه شده و اين كاهش درآمدهاي ارزي 

منجر به تشديد كسري بودجه دولت شده است.
دارابي با بيان اينكه بازار سرمايه در 2سال اخير براساس تورم 
باال رفته و درصورت بازگشت امريكا به برجام انتظار مي رود 
رشد تورمي جاي خود را به رشد واقعي بدهد، ادامه مي دهد: 
بنابراين بازگشت امريكا به برجام براي شركت هاي بنيادي، 
بزرگ و شركت هايي كه بخش قابل مالحظه اي از مبادالت 
ما را انجام مي دهند، مي تواند خبر خوبي باشد. به گفته او 
هم اكنون بازارهاي جهاني وضعيت خوبي دارند، تنش هاي 
سياسي به كمترين ميزان خود رسيده و نشانه هايي از رشد 
در اقتصاد ايران هم به چش��م مي خ��ورد و اين عوامل نيز 
اميدواري را براي بهبود وضعيت بورس بيشتر كرده است. 

پيمان حدادي، كارشناس ديگر بازار سهام هم مي گويد: با 
بازگشت به برجام دالر احتماال ارزانتر مي شود و اين موضوع 
در كوتاه مدت باعث اصالح بازار س��هام مي شود. اما اگر با 
برداشته شدن تحريم ها گشايش اقتصادي حاصل شود 
و شركت ها بتوانند صادرات خود را راحت تر انجام دهند، 
وضعيت اقتصادي بهتر مي شود و افزايش اميد به آينده در 
ميان مدت باعث رشد بازار سهام مي شود.به گفته او اما اگر 
گشايش اقتصادي مانند وعده هاي قبلي دولت در حد حرف 
باقي بماند و دالر نيز ريزش كند بازار سهام با ركود همراه 
مي شود و ريزش سنگيني خواهد داشت.اين كارشناس 
در رابطه با نمادهايي كه با نزول قيمت دالر رشد مي كند، 
افزود: صنايعي مانند خودرو و بانكداري صنايعي هستند كه 
با نزول قيمت دالر رشد مي كنند و افت قيمت دالر به نفع 
اين نمادهاس��ت. با اين اخبار شاهد روند نزولي در تمامي 

بازارهاي مالي بوديم به گونه اي كه روز جمعه و روز شنبه بازار 
ارز رونق چنداني نداشت و بسياري از فعالين اين بازار با ترس 
از سقوط اقدام به فروش سهام خود كردند. همان گونه كه در 
گزارش هاي پيشين گفته شد نرخ دالر تاثير بسيار مهمي 
روي بازار سرمايه دارد و مي تواند طي چند روزه به طور كلي 
وضعيت بازار را تغيير دهد. بسياري از سهام موجود در بازار 
كاموديتي محور هستند و بر مبناي نرخ دالر معامله مي شود 
و اگر با توجه به سياست هاي خارجي نرخ دالر در بازار كاهش 
يابد شاهد يك روند اصالحي در بورس خواهيم بود. جز نرخ 
دالر، آغاز مذاكرات نيز مي تواند فضاي بورس را تغيير دهد و 
نا اميدها به اميد تبديل شود. اين بدان معناست كه مذاكرات 
مي تواند براي كشور ما كاهش تحريم ها را داشته باشد و با اين 
كاهش شركت هاي مختلف از جمله شركت هاي بورسي 
مي توانند با دنياي بيرون ارتباط موثري داش��ته باشند و 
درنهايت به مرور يك صع��ود پر قدرت در بورس و اقتصاد 

كشور خواهيم داشت.
خروج از تحريم ها مي تواند اقتصاد ايران را به سمت و سوي 
رشد ببرد و اگر اقتصاد ايران رشد كند بورس نيز صعودي 
خواهد بود. طي ماه هاي نخست سال جاري بازدهي بورس 
به بيش از 3۱۰ درصد و اين موض��وع در حالي رخ داد كه 

اقتصاد ايران هيچ گونه رشدي نداشت.

پيشبينيهاراجعبهبازارچهميگويند؟
اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگوي 
اخير اظهار مي كند: نكته قابل توجه اين اس��ت كه اكنون 
تصور اكثر فعاالن بازار بر اين اس��ت كه بازار سهام گاهي 
بدون ورود واقعي جريان نقدينگي و فقط براساس قوانين 
و آيين نامه هاي معامالتي يا اصالح قوانين گذشته در مدار 
صعودي قرار مي گيرد كه اكثر فعاالن بازار اين موضوع را 
امري ناپايدار مي دانند.زماني روند واقعي در معامالت بازار 
سرمايه شكل مي گيرد كه چشم انداز تورمي در كليت اقتصاد 
 EPS وجود داشته باشد و در نهايت با توجه به ايجاد تحول در
شركت ها زمينه افزايش قيمت سهام فراهم مي شود. با توجه 
به كاهش چشم انداز تورمي در كليت اقتصاد كشور، تغيير 
خاصي در روند عملياتي شركت ها ديده نمي شود؛ بنابراين 
در بهترين حالت انتظار ثبات EPS شركت ها وجود دارد و 
ممكن است بازار سرمايه چشم انداز تورمي خود را از دست 
دهد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد:  نكته قابل 
توجه در دو سال اخير اين بود كه نه تنها بازار سرمايه بلكه 
همه بازارها از جمله بازارهاي فيزيكي و غيرفيزيكي به عنوان 
مامني براي سرمايه هاي س��رگردان جهت حفظ قدرت 
خريد در برابر تورم مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته بود 
و در نهايت شاهد سرايت فشار فروش بازارهايي مانند بازار 
مسكن و خودرو در كليت بازار سرمايه بوديم. سياست هاي 
خارجي منجر به تحريم شده بود و تحريم ها زمينه فشار بر 
كليت اقتصاد كشور و تورم را فراهم كرد. فقط تحريم ها باعث 
ايجاد وضع اخير در بازارهاي سرمايه گذاري نشد بلكه شرايط 
اقتصادي نيز باعث شد تا تحريم ها به عنوان ماشه اي، چهره 
واقعي آنها را نشان دهد، همچنين عوامل زيادي كنار هم 
قرار گرفتند تا وضع موجود شكل بگيرد و تورم در اقتصاد 
كشور به وجود آيد. به گفته اميرباقري، تورم بر كليه بازارها 
به ويژه بازار سرمايه تاثير گذاشت و باعث رشد بازار سرمايه 

با ورود جريان نقدينگي هاي خرد به بدنه بازار شد.
اميرباقري اضافه مي كند: نكته اي كه بايد به آن توجه كرد 
اين است كه به مرور با توجه به تغيير اتمسفر سياسي امريكا 
و كليه جهان و از طرف��ي مقاومت اقتصادي ايران در برابر 
تحريم هاي ظالمانه به مرور زمان تورم به سمت ركود گردش 
مي كند. س��والي كه اكنون در ذهن اكثر سرمايه گذاران 
وجود دارد اين اس��ت كه آيا با چرخش اتمسفر سياسي و 
بهبود اوضاع ش��اهد ريزش بازار سرمايه خواهيم بود؟ در 
اين زمينه بايد نرخ ارز به عنوان پايه اي ترين كميتي كه بر 
تورم اقتصاد صادرات محور تاثير مي گذارد مورد توجه قرار 
گيرد. اين امر باعث ش��د تا تحريم هاي خارجي به عنوان 
ماش��ه اي در جهت آزادسازي اين نرخ عمل كند و ناگهان 
اقتصاد با موج سهمگين تورمي مواجه شود.  اين كارشناس 
بازار سرمايه مي گويد: به نظر مي رسد دولت فعلي و دولت 
آينده به اين نتيجه برسند كه قيمت گذاري دستوري نه 
تنها درباره نرخ ارز بلكه هيچ كاالي ديگري حتي به بهاي 
حمايت از مصرف كننده پاسخگو نخواهد بود و فقط ارجاع 
تورم به آينده اس��ت. انتظار مي رود نرخ ارز در ميان مدت 
و بلندمدت مطابق با واقعيت هاي اقتصادي تغيير داشته 
باشد، هر چند كه مي تواند در كوتاه مدت از هيجان ناشي 
از تحريم ه��ا و ورود نقدينگي به بدنه اقتصاد تاثير بپذيرد 
اما در ميان مدت و بلندمدت خود را با واقعيات اقتصادي 
هماهنگ خواهد كرد. اكنون فعاالن ريزش س��نگيني را 
براي بازار متصور نيستند اما اين نكته بايد مورد توجه قرار 
گيرد كه در كنار عدم ريزش سنگين شاخص بورس، رشد 
پرشتاب و روند افزايش سنگيني هم در انتظار بازار نيست. 
اكنون مسووالن حاضر در بازار دامنه نوسان نامتقارن را براي 
بهبود وضعيت بازار به كار گرفتند اما بايد به سمتي پيش 
رفت كه دامنه نوساني در بازار وجود نداشته باشد تا از اين 
طريق بازار بيشتر به سمت تحليل محور شدن پيش رود. 
وي ادامه مي دهد: مديريت بازار س��رمايه براساس بحران 
به وجود آمده چنين تصميمي را اتخاذ كرد و پيش بيني 
مي شود كه در ميان مدت و بلندمدت اين راهكار كارايي 
خود را از دست دهد. هر چقدر كه بازار از قيمت گذاري هاي 
دستوري، دستورالعمل و آيين نامه هاي دستوري فاصله 
بگيرد و به سمت بازار آزاد و تعيين قيمت ها از طريق عرضه 
و تقاضا پيش برود در ميان مدت و بلندمدت شاهد اقتصاد 
واقعي تر و رقابتي تري خواهيم بود. سال ها به بهانه حمايت 
از مصرف كننده واقعي، نرخ گذاري دستوري اعمال و اجرا 
مي شد اما اين اقدام تاكنون چيزي جز زيان براي مصرف 
كننده نهايي و فساد در كليت اقتصاد به همراه خود نداشته 
است. تحليلگران بايد س��ناريوهاي مختلف را با توجه به 
مسائل مختلف سياسي بازنويسي و اقدام به محاسبه كنند 
تا بتوانند سهام ارزنده را در بازار تشخيص دهند و اقدام به 

خريد سهام با توجه به چشم انداز مناسب كنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه در نهايت اظهار مي كند: در 
كوتاه مدت در بازار خبري از سودهاي كالن نيست و اكثر 
سرمايه گذاران حاضر در بازار متوجه شده اند كه جريان هاي 
سفته بازي در كوتاه مدت كه قيمت سهام كوچك را با حباب 
مواجه مي كرد جز براي عده معدودي از بازيگران، چيزي جز 
ضرر و زيان به همراه نداشت، سرمايه گذاران از اين موضوع 
عبرت گرفتند و ديگر بايد ديدگاه حرفه اي و تحليل محور 

وارد اين بازار براي سرمايه گذاري خواهند شد.

شاخصبورسمنفيشد
در معامالت روز شنبه بيش از ۶ ميليارد و ۹۴ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۵۴ هزار و ۶۴۷ ميليارد 
ريال داد و ستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 
۶3۷ واح��د كاهش به ۴3۸ هزار و 32۰ واحد و ش��اخص 
قيمت )ه��م وزن( با ۴۱۶ واحد افت ب��ه 2۸۶ هزار و ۵۱3 
واحد رس��يدند. ش��اخص بازار اول يك هزار و ۹۸ واحد و 
ش��اخص بازار دوم 2۱ هزار و ۷۹۰ واحد كاهش داشتند. 
حقوقي ها حدود ۶۴۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خ��رد پنج هزار و ۱۷۰ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 23درصد يعني هزار و ۱۷۰ميليارد 
تومان س��هام خريدند و م��ازاد خريدش��ان ۱2درصد از 
كل معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي در سه 
گروه »محصوالت ش��يميايي«، »فرآورده هاي نفتي« و 
»شركت هاي چندرشته اي صنعتي« رقم خورد در حالي 
كه برآيند معامالت گروه هاي »رايانه و فعاليت هاي وابسته 
به آن« و »فعاليت هاي هنري، سرگرمي و خالقانه« به نفع 

حقيقي ها تمام شد.
در اولين روزكاري اسفندماه افزايش سهام حقيقي ها در 
3۷نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۱۸۹نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول 
2۵۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم ۸3۰ميليارد 
تومان بود. آخرين قيمت ۸۹ نماد حداقل يك درصد نسبت 
به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۴۴۸ نماد با كاهش 

بيش از يك درصدي قيمت همراه بوده اند.
عالوه بر اي��ن در بين تمامي نمادها، نم��اد »ملي صنايع 
مس ايران« با س��ه هزار و 2۶۸ واحد، »بانك پارسيان« با 
۵۸۹ واحد، »معدني و صنعتي گل گه��ر« با ۱۴۹ واحد، 
»ش��ركت ارتباطات س��يار ايران« با ۸۶ واحد، »پرداخت 
الكترونيك سامان كيش« با ۸2 واحد، »بيمه پارسيان« 
با ۸۱ واحد، »شركت س��رمايه گذاري ساختمان ايران« 
ب��ا ۶3 واحد، »خدمات انفورماتيك« ب��ا ۶۱ واحد، »مس 
شهيد باهنر« با ۶۰ واحد، »تايدواتر خاورميانه« با ۵2 واحد، 
»معدني و صنعتي چادرملو« با ۴۱ واحد و »تامين سرمايه 
اميد« با 3۸ واحد بيش��ترين تاثير مثبت را بر ش��اخص 
كل داش��تند. برپايه اين گزارش اولين روز اسفندماه نماد 
»صنايع پتروش��يمي خليج فارس« با يك ه��زار و 2۹۹ 
واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با ۸۸۵ 
واحد، »فوالد مباركه اصفهان« با ۵۷۸ واحد، »نفت و گاز 
پتروشيمي تامين« با ۴۹۱ واحد، »سرمايه گذاري غدير« 
با ۴3۴ واحد، »بان��ك ملت« با ۴۱۶ واحد، »پااليش نفت 
اصفهان« ب��ا ۴۰۱ واحد، »پااليش نفت ته��ران« با 32۰ 
واحد، »پااليش نفت بندرعباس« ب��ا 3۱۰ واحد، »فوالد 
خوزستان« با 3۰۱ واحد، »پتروشيمي جم« با 2۸۹ واحد، 
»بان��ك تجارت« ب��ا 2۸۱ واحد و »گس��ترش نفت و گاز 
پارسيان« با 2۶۴ واحد تاثير منفي بر شاخص گذاشتند. 
»ملي صنايع مس ايران«، »بانك پارسيان«، »فوالد مباركه 
اصفهان«، »ليزينگ پارسيان«، »توسعه و عمران اميد«، 
»سرمايه گذاري س��يتا تامين« و »تامين سرمايه امين« 
درگروه نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. »گروه فلزات 
اساسي« هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه ۵۸۱ ميليون و ۴۸ هزار برگه سهم 
به ارزش هش��ت هزار و ۱۹۶ ميليارد ريال داد و ستد شد. 
ش��اخص فرابورس نيز نزديك به ۹۰ واحد كاهش داشت 
و روي كانال ۱۷ هزار و ۴۹۹ واحد ثابت ماند، همچنين در 
اين بازار يك ميليارد و 233 ميليون برگه س��هم به ارزش 
۴۵ هزار و ۱۱۱ ميليارد ريال داد و س��تد شد.  روز مذكور 
نمادهاي »توليد نيروي برق دماوند«، »فرآورده هاي غذايي 
و قند چهارمحال«، »نيروگاه زاگرس كوثر«، »پليمر آريا 
ساسول«، »پخش هجرت«، »مجتمع توليد گوشت مرغ 
ماهان«، »معدني كيمياي زنجان گستران« و »بيمه دي« 
تاثير مثبت بر شاخص داشتند. روز شنبه نمادهاي »بيمه 
پاسارگاد«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »سرمايه گذاري صبا 
تامين«، »پتروشيمي تندگويان«، »هلدينگ صنايع مدني 
خاورميانه«، »پتروشيمي زاگرس«، »پتروشيمي مارون«، 
»اعتباري ملل«، »سهامي ذوب آهن اصفهان«، »شركت 
آهن و فوالد ارفع«، »گروه توسعه ملي مهر آيندگان«، »گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي« و »صنعتي مينو« تاثير 

منفي بر شاخص اين بازار را ثبت كردند.

واكسيناسيون جمعيت اين كشورها وجود دارد و لذا قبل 
از اينكه اين ويروس با جهش هاي نوع انگليسي، برزيلي و 
آفريقايي، خط��ر بزرگ تري ايجاد كند و دوباره مانند يك 
ويروس جديد وارد كشورهاي واكسن زده شود، بايد تمام 

مردم جهان از واكسن فعلي برخوردار شوند. 
به عبارت ديگر، اقتصاد و جامعه امروز جهان، تجارت جهاني، 
فعاليت بشر در تمام كشورهاي جهان، نيازمند استفاده از 
واكسن در تمام كشورهاي جهان است و براي مقابله جدي 
با اين ويروس، بايد همه افراد بشر از واكسن استفاده كنند. در 
غير اين صورت، نه تنها جهش ويروس كرونا، مي تواند دوباره 
اقتصاد و كشورهاي مختلف را به تعطيلي، قرنطينه شدن، 
ركود اقتصاد و خانه نشيني مجبور كند، بلكه هزينه هاي 
سنگين حمايت هاي مالي در دوره كرونا، اعتبارات مالي 
بانك ها و دولت ها، هزينه س��نگين واكسيناسيون را در 
كشورهاي مختلف از بين خواهد برد. كشورهاي صنعتي از 
امريكا تا اروپا و كره جنوبي و ژاپن و چين، حداقل ۵ تريليون 
دالر كمك مالي به اقتصاد هاي خود تزريق كرده اند تا با ادامه 
حيات خود، فرصت استفاده از واكسن را داشته باشند و با 
كرونا مقابله كنند. در ايران نيز صدها هزار ميليارد تومان 
تاكنون به اقتصاد تزريق شده و ايران نه تنها مردم كشور خود 
بلكه براي كمك به كشورهاي همسايه از جمله افغانستان 
نيز بايد برنامه هاي ويژه اي را اجرا كند تا ايمن سازي در ايران 

و كشورهاي همسايه تقويت شود. وقتي ۴۰ هزار ايراني جان 
خود را در اين بيماري از دس��ت داده اند ضروري است كه 
مانند دفاع از كشور در يك جنگ، مسووليت پذيرتر باشيم 

و براي نجات جامعه و اقتصاد ايران تالش كنيم. 
در اقتصاد ايران نيز در سال جاري، عالوه بر خسارت هاي 
س��نگين بيكاري و تعطيلي و رك��ود اقتصاد، هزينه هاي 
بسياري صرف مقابله با كرونا شده است، پول بسياري چاپ 
شده و نقدينگي و پايه پولي رشد ۴۰ درصدي داشته و تورم 
بااليي را ايجاد كرده و مواد خوراكي و پروتئيني ۶۷ درصد 
رشد داشته و معيشت و زندگي را براي مردم سخت تر كرده 
است. بسياري از صنايع و شركت ها و توليدات با مشكل بسيار 
مواجه شده اند و ادامه اين مسير مي تواند خطرات امنيتي و 
اجتماعي به همراه داشته باشد. مردم عالوه بر خسارت هاي 
اقتصادي، نگران وضعيت و آينده خود هستند و همه اين 
موارد، ضرورت حضور به موقع مس��ووالن و اجراي طرح 
بزرگ واكسيناسيون را براي همه مردم ايران بيش از پيش 
مطرح كرده است. براين اساس الزم است كه در طرح بزرگ 
واكسيناسيون جهاني، واكسن از كشورها و شركت هاي 
مختلف جهان تهيه شود و مردم ايران نيز در كنار ملت هاي 
اروپا و آس��يا به سرعت واكسينه شوند. وقتي هند و چين 
با بيش از يك ميليارد جمعيت به س��مت واكسينه مردم 
رفته اند براي ۸۰ ميليون ايراني، كار سختي نيست و توان 

كشور نيز امكانات الزم را فراهم خواهد كرد و تنها به مديريت 
و دلسوزي و مس��ووليت پذيري در برابر قانون نياز دارد تا 
مسووالن در كنار مردم با اين مشكل اساسي جامعه بشري 
مقابله كنند.  مسووالن كشور كه براي اجراي قانون سوگند 
ياد كرده و از سوي مردم براي امور عمومي و اساسي كشور 
انتخاب شده اند بايد توجه داشته باشند كه اين حق اساسي 
بهداشت و درمان و واكسيناسيون عمومي، در اصول مختلف 
قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اصل2۹، 
حق خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي را 
براي همگان به رسميت مي شناسد. همچنين منشور حقوق 
شهروندي نيز بر حق سالمت و كيفيت زندگي تصريح كرده 
است. در بعد بين المللي نيز در اعالميه جهاني حقوق بشر، 
سالمتي را به عنوان بخشي از استاندارد مناسب زندگي تلقي 
و تصريح كرده است؛ همچنين ميثاق بين المللي حقوق 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر حق سالمت تاكيد دارد.

حق بر س��المت مولفه هايي را دارد كه يكي از مولفه هاي 
آن اين اس��ت كه شهروندان در محيط و جامعه اي سالم و 
امن زندگي كنند؛ برخورداري از محيط زندگي و اجتماع 
سالم، الزمه توس��عه اجتماعي و رشد بالنده انسان است. 
لذا دولت ها موظف هستند تا حد امكان محيطي سالم را 
فراهم كنند؛ به بيان ديگر، دولت ها مكلف هس��تند براي 
تحقق بهداشت و سالمت همگاني سيستم بهداشتي موثر 

و يكپارچه اي را در سطح ملي تأسيس نمايند. بنابراين در 
راس »حق بر بهره مندي از استاندارد باالي سالمتي«، يك 
سيستم سالمتي موثر و يكپارچه قرار دارد كه در برگيرنده 
برنامه هاي مناسب براي مراقبت هاي بهداشتي و همچنين 
تحقق زيرساخت هاي تعيين كننده حق بر سالمتي باشد.در 
خصوص بيماري ناخوانده كرونا، مطالبه ملي بر تهيه واكسن 
كرونا از حق بر سالمت نشات مي گيرد.هر روز تاخير در تهيه 
واكس��ني كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني است و 
قابل اعتماد مي باشد سبب تلف شدن نيروهاي انساني و 

سرمايه هاي انساني مي گردد.
در حال حاضر يكي از كشورهاي جهان دوسوم جمعيت 
خود را واكسن زده است و حتي براي اشخاصي كه به صورت 
غيرقانوني در كشورش سكونت دارند و شهروند محسوب 
نمي شوند و حتي ماليات پرداخت نمي كنند حق تزريق 
واكسن قائل شده اس��ت در صورتي در همين حين يك 
شهروند قانوني ايراني از امكان تزريق واكسن كرونا برخوردار 
نمي باشد. به عبارت ديگر، در حال حاضر امنيت جاني يك 
شهروند قانوني ايراني از امنيت جاني يك فرد غيرقانوني در 
كشور ديگر كمتر است. تركيه كه از كشورهاي همسايه است 
در رتبه هشتم در بيست كشور جهان در تزريق واكسن قرار 
دارد. تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس، به سرعت كار 

واكسيناسيون را شروع كرده اند. 
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قيمتگذاريخودرو
سامانمييابد؟

در طول چند سال اخير زمزمه هاي مختلفي مبني بر 
حذف ش��وراي رقابت در قيمت گذاري خودرو مطرح 
شده اما همچنان اين بخش مرجع تصميم گير در تعيين 
دستورالعمل قيمت گذاري خودرو است. به اعتقاد شوراي 
رقابت بازار خودرو هنوز در مرحله انحصار قرار دارد و با 
استناد به اين موضوع بايد دستورالعمل اين بخش توسط 
شوراي رقابت تعيين شود. شوراي رقابت معتقد است 
اگر در بازار سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد كننده، 
خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد 
كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا 
ورود بنگاه هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت 
مواجه باشد بايد مديريت الزم جهت تعيين دستور العمل 
قيمت گذاري انجام شود. با اين وجود نمايندگان مجلس 
درصدد حذف شوراي رقابت از روند قيمت گذاري خودرو 
بر آمده اند به نحوي كه طبق مصوبه جديد كميسيون 
صنايع و مع��ادن مجلس، ش��وراي رقابت از پروس��ه 
قيمت گذاري خودرو حذف مي شود. كميسيون صنايع 
و معادن مجلس ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو 
اعاده شده از شوراي نگهبان را اصالح كرده است كه بر 
اساس آن مقرر ش��د خودروهاي توليد شده داخلي در 
بورس عرضه شوند. در اين ماده قيمت پايه عرضه خودرو 
در بورس توسط سازمان حمايت از مصرف كننده تعيين 
شده و ساز و كار تحقق اين مهم بايد در بورس مهيا شود. 
عالوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلي مانند كيفيت، 
بومي سازي، قطعه سازان، خدمات پس از فروش و... نيز در 
اين طرح بررسي شده است. البته طرح ساماندهي صنعت 
خودرو مصوب مجلس دهم بود كه شوراي نگهبان به 
ماده ۴ آن ايراد گرفت اما در مجلس يازدهم اين موضوع 
بررسي و ايرادات آن رفع شد. در حال حاضر كليات اين 
طرح در كميسيون صنايع و معادن تصويب و جزئيات آن 
در دست بررسي است. نمايندگان اين كميسيون اما در 
پروسه عرضه خودرو در بورس تأكيد دارند كه عرضه هر 
محصولي در بورس كاال بايد با قيمت پايه انجام شود كه 
در اين زمينه سازمان حمايت را جايگزين شوراي رقابت 
كرده اند. بنابراين اگر فروش خودرو از مسير بورس كاال در 
مجلس و شوراي نگهبان نهايي شود شوراي رقابت ديگر 
دخل و تصرفي در قيمت گذاري محصوالت خودرويي 
نخواهد داش��ت. نمايندگاه مجلس معتقدنداجرايي 
شدن اين طرح باعث كاهش زيان خودروسازان خواهد 
شد و با ممانعت از قيمت س��ازي در بازار، خودرو از يك 
كاالي سرمايه اي به يك كاالي مصرفي تبديل مي شود 
تا مصرف كننده واقعي به راحتي به خودرو دسترسي 
پيدا كند و از س��وي ديگر همين ام��ر موجبات خروج 
دالالن از بازار را نيز فراهم خواهد كرد. با اين وجود برخي 
هم معتقدند اين طرح بيش��تر به ايجاد فضاي رانت و 
سفته بازي منتهي خواهد شد و نتايج آنچنان مثبتي را 
ايجاد نخواهد كرد. به هر حال خودروسازان با استقبال از 
عرضه خودرو در بورس كاال مي خواهند براي هميشه از 
چرخه قيمت گذاري خودرو شوراي رقابت خالص شوند. 
البته هنوز اين طرح به تصويب نهايي مجلس نرسيده 
است و به طور حتم با مخالفت شوراي رقابت هم روبه رو 
است ولي بايد ديد آيا اين راهكار به ظاهر منطقي مي تواند 
دردي از بازار پر التهاب صنعت خودرو دوا كند يا مانند 

ساير نسخه ها به شكست منتهي خواهد شد.

ابالغضريباعتباري
۶۰درصديخريدسهام

مديريت نظارت بر كارگزاران س��ازمان بورس مصوبه 
كميته پايش ريسك بازار درباره افزايش ضريب تعديل 
سهام، حق تقدم س��هام و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در محاس��به حساب 
تضمين موضوع معامالت اعتباري اوراق بهادار را به كليه 
شركت هاي كارگزاري ابالغ كرد كه از دوم اسفند اجرا 
خواهد شد. بر اين اساس، پيرو ابالغيه صورت جلسه 3 
مرداد سال ۹۷ هيأت مديره سازمان در خصوص اصالح 
دس��تورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس 
تهران و فرابورس و ابالغيه هاي اصالح ضرايب تعديل 
اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمين موضوع 
معامالت اعتباري اوراق بهادار و با استناد به اختيارات 
اعطايي به كميته پايش ريسك بازار طبق مصوبه هيأت 
مديره سازمان، مصوبه بند يك صورتجلسه 2۹ بهمن 
كميته پايش ريسك بازار در خصوص افزايش ضريب 
تعديل سهام، حق تقدم سهام واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در محاس��به حساب 
تضمين موضوع معامالت اعتباري اوراق بهادار به شرح 
زير ابالغ مي شود. ۱. در خصوص افزايش ضريب تعديل 
س��هام حق تقدم س��هام و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در محاسبه حساب 
تضمين معامالت اعتباري اوراق بهادار )موضوع مواد ۶ 
و ۷ دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس 
تهران و فرابورس و بند 3 اصالحات آن دستورالعمل( 
به ش��رح زير تصميم گيري ش��د: 2- در مورد سهام 
پذيرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس 
)موضوع جز الف بند 3 پيوسته بند ۸ صورتجلسه مرداد 
سال ۹۷ هيأت مديره سازمان(: ۶۰ درصد قيمت پاياني

آخرينوضعيتپذيرش
سرخابيهادرفرابورس

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران درمورد آخرين 
وضعيت پذيرش سرخابي ها در فرابورس توضيح داد: 
پرس��پوليس از نظر فرايندي جلوتر از استقالل است. 
جلسه پيش پذيرش و هماهنگي اوليه پرسپوليس انجام 
شده و بايد تكميل مدارك را انجام دهند تا وارد هيات 
پذيرش شوند. وي به اين سوال كه تكليف بدهي هاي دو 
باشگاه به بازيكنان و مربيان مختلف چه مي شود، پاسخ 
داد: بسياري از موارد در گزارشي كه به دست من رسيد 
در ۶ ماهه برطرف شده است و دولت هم دارايي اي كه 
الزم بوده را تزريق كرده است. مديرعامل فرابورس تاكيد 
كرد: اما اصالح ساختار در دو باشگاه انجام مي شود كه 

بايد متناسب با بازار سرمايه باشد.

تغييرروشدسترسي
بهسهامعدالتوجودندارد

علي عسگري، معاون توس��عه مديريت و منابع وزارت 
اقتص��اد درخصوص برگزاري انتخاب��ات هيات مديره 
ش��ركت هاي اس��تاني س��هام عدالت اظهار داش��ت: 
ش��ركت هاي س��هامي عدالت پيش از اين با سازوكار 
ديگري در استان ها و شهرستان ها و در قالب تعاوني هاي 
سهامي عدالت فعاليت مي كردند. وي ادامه داد: بيش از 
۱۰ سال است كه اين شركت ها در اين قالب فعاليت و 
نمود پيدا كردند، اما فعاليت اين شركت ها با اين ساختار، 
اقتصادي و مديريتي نبوده است. بنابراين اگر مديريت 
به همين روش ادامه پيدا كند، اين شركت ها در آينده 
شرايط مناس��بي نخواهند داشت و منافع سهامداران 
در اس��تمرار اين وضعيت مديريتي تامين نمي شود.

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه در ۱۰ سال گذشته 
سهامداران هيچ نقش��ي در اداره شركت هاي استاني 
سهام عدالت نداش��تند و جايي به حساب نمي آمدند، 
گفت: اساسا سهامداران اطالعي از شرايط اين شركت ها 
نداشتند و نمي دانستند صاحب چه دارايي هايي هستند 
و حتي در كدام ش��ركت ها س��هم دارند و چه نقش��ي 
مي توانند در سهامداري داشته باشند.عسگري افزود: 
متاسفانه كساني كه در ۱۰ سال گذشته اين شركت ها را 
اداره مي كردند، بر اين باور بودند كه مالك اين شركت ها 
هستند و به س��ليقه خودشان و با هر ميزان توانايي كه 
داشتند، اين شركت ها را اداره و مديريت مي كردند. وي 
با اشاره به دارايي شركت هاي استاني سهام عدالت تاكيد 
كرد: مجموع دارايي اين شركت ها به بيش از 3۸۶هزار 
ميليارد تومان مي رسد، اما سرمايه به اين بزرگي كه در 
3۱ استان كشور توزيع ش��ده، در اين مدت متاسفانه 
هيچ مابه ازايي به جز آن چيزي كه ارزش اين سهام خود 
به خود در بورس رشد داشته براي اين شركت ها ايجاد 
نشده است يا از محل سودي كه از قبال شركت هاي سهام 
عدالت از طريق سازمان خصوصي سازي به سهامداران 
پرداخت شده، فعاليت اقتصادي بيروني نداشته اند. معاون 
توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد و دارايي كشور در 
پاسخ به اين سوال كه اين شركت ها با وضعيت نامطلوب 
مديريتي تاكنون چگونه به سهامداران سود پرداخته اند، 
اظهار داش��ت: اين ش��ركت هاي اس��تاني معموال در 
شركت هاي بزرگي مانند شركت هاي فوالدي، معدني، 
پااليشي، پتروش��يمي، بانكي، دارويي و ... سهم دارند 
كه تمام اين شركت ها معتبر و عمدتا سودده هستند. 
البته برخي از اين شركت ها، بورسي بوده و برخي ديگر 
غير بورس��ي و برخي ديگر هم زيانده، اما به هر حال در 
مجموع اين شركت ها سودده بودند و سود سهامداران از 
مجموعه فعاليت اين تعداد شركت ها از طريق سازمان 
خصوصي سازي پرداخت مي شد.وي ادامه داد: برخي 
از اين شركت هاي س��هام عدالت با توجه به سودي كه 
داشتند، به دنبال فعاليت هاي غيرمولد از جمله خريد 
ملك رفتند و اين سرمايه را در فعاليت هاي توليدي به كار 
نگرفتند. برخي ديگر هم حتي وارد خريد امالك نشدند 
و فقط سود سهامداران را پرداختند، اما انتظار مي رفت 
باتوجه به اينكه سهام بس��يار بزرگي داشتند، بتوانند 
زايشي از اين سرمايه داشته باشند و اين سرمايه بايد تا به 
امروز چند برابر مي شد. عسگري تاكيد كرد: شركت ها 
مي توانستند با پشتوانه اين سهام، سرمايه گذاري كنند 
و خطوط توليد سودده راه اندازي كنند و اگر شركت داري 
واقعي انجام شده بود، سهام عدالت امروز به چند برابر 
رسيده بود.معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه به دليل 
همين روش نادرست مديريتي، مقام معظم رهبري در 
ارديبهشت ماه امسال دستور داد تا سازماندهي جديدي 
انجام شود و مردم خودشان اختيار اداره شركت ها را به 
دست بگيرند، اظهار داشت: تصميم گرفته شد مردم در 
اداره شركت ها سهيم باشند و اين موضوع از طريق وزارت 
اقتصاد سازمان بورس و همچنين از مسير شوراي عالي 
بورس پيگيري شود و دراين راستا، شركت ها به صورت 
استاني تفكيك شدند و شكل جديدي به خود گرفتند. از 
آن پس تعاوني  هاي شهرستاني جمع آوري شدند و در هر 
استاني، شركتي تشكيل شد كه مراحل پذيرش در بورس 
را آغاز كردند تا به عنوان يك ش��ركت بورسي فعاليت 
كنند و براي آغاز اين فعاليت بايد اعضاي هيات مديره 
جديدي تعيين شود از اين رو تصميم و سياست اين بود 
كه اعضاي هيات مديره هم توسط مردم و سهامداران 
انتخاب شوند. وي تاكيد كرد: بنابراين براي اينكه ساختار 
نادرست پيشين شكس��ته شود و شركت هاي استاني 
سهام عدالت ساختار درستي را شكل دهند، اداره اين 
شركت ها با حضور مستقيم مردم انجام  شود و مانند هر 
شركت بورسي سهامي عام، مردم درباره سرنوشت آ ن 
تصميم گيري كنند.عسگري با توضيح شرايط آينده پس 
از برگزاري انتخابات گفت: در حال حاضر سود يكسان به 
تمام سهامداران عدالت پرداخت مي شود، اما از اين پس 
ديگر اين سود يكسان نخواهد بود و بر اساس عملكرد 
شركت ها سود سهامداران مشخص مي شود. در حال 
حاضر ارزش سهام شركت هاي استاني متفاوت است 
كه دقيقا به عملكرد اين شركت ها برمي گردد. به طور 
قطع كس��اني كه در راس اين شركت ها حضور دارند و 
آشنا به مسائل سهامداراي هستند، مي توانند بازدهي 
بهتري براي شركت رقم بزنند. وي تاكيد كرد: البته هيچ 
يك از كانديداها نمي توانند چنين تضميني را بدهند 
كه حداقل س��ود با يك رقم مشخص شده را پرداخت 
مي كنند، چرا كه فعاليت شركت داري به عوامل بسيار 
متعددي از جمله هيات حاكمه آن شركت، شرايط بازار، 
شرايط روابط بين الملل، مسائل سياست هاي اقتصادي 
داخل كشور بستگي دارد. اما حداقل نتيجه اين است 
اين انتخابات مي تواند باعث شود هيات حاكمه آشنا به 
مسائل سهامداري بر سر كار بيايد كه تخصص بيشتري 
براي حفظ منافع س��هامداران دارند.معاون توس��عه 
مديريت و منابع وزارت اقتصاد با بيان اينكه ديگر امكان 
جابه جايي سهامداران بين انتخاب دو روش مستقيم و 
غيرمستقيم براي مديريت سهام خودشان وجود ندارد، 
گفت: اوايل امس��ال اين امكان به افراد داده شد كه بين 
دو روش مستقيم و غيرمستقيم يكي را انتخاب كنند و 
از اين پس ديگر اين ا مكان وجود ندارد كه سهامداران 
عدالت بين اين دو روش مديريتي جابه جا شوند و انتخاب 

خود را تغيير دهند.

با وجود صف هاي طوالني فروش شاخص زير يك درصد نزول كرد

سيگنال برجام به بورس منفي بود

حق واكسن مردم  در مقابله با كرونا 
ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه وضعيت ناوگان هوايي كش��ور به دليل 
تحريم هاي 40 س��اله صنعت هوايي نابسامان است 
و از 323 هواپيم��اي اين ناوگان صرف��ا 157 فروند 
فعال است، اظهارنظر درباره هواپيماهاي برجامي و 
احتمال اجراي قرارداد خريد هواپيماهاي بيشتر بر 
اساس قراردادهاي سابق با »اي. تي. آر«، »ايرباس« 
و »بويين��گ« در ميان مس��ووالن دولت��ي از چند 
هفته پيش داغ ش��ده اس��ت. در اين ميان، اظهارات 
هفته گذش��ته تورج دهقاني زنگنه، رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري و معاون وزي��ر راه مورد توجه 
رس��انه هاي داخلي و خارجي قرار گرفته است،  آنجا 
كه او مدعي ش��د: در دوران پس��ابرجام كشورهاي 
اس��تكباري به ص��ورت برنامه ريزي ش��ده به جاي 
آنكه هواپيماي پهن پيكر و يا ايرباس تحويل دهند، 
هواپيم��اي كوچك اي تي آر دادن��د در حالي كه در 
همان دوره مي توانس��تند ب��راي هواپيماي 320 يا 

321 مجوز بگيرند.
دي��روز ام��ا ي��ك مق��ام آگاه در واكنش ب��ه ادعاي 
معاون وزي��ر راه مبني بر تحويل برنامه ريزي ش��ده 
هواپيماهاي كوچك در قراردادهاي برجامي گفت: 
خريد هواپيماهاي اي تي آر خواسته مديران ايران اير 
بود.اين مقام آگاه در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه در 
آن دوره وزارت راه و شهرس��ازي و مديران ايران اير 
به اين جمع بندي رسيده بودند كه هم به هواپيماي 
پهن پيك��ر و هم كوچك ني��از دارند ك��ه بتوانند در 
فرودگاه ه��ا و مس��يرهاي مختلف ب��ا ظرفيت هاي 
متفاوت فعاليت داشته باشند، گفت: مجموعه ايران اير 
هواپيماهاي  اي تي آر را براي ناوگان خود مناسب ديد 
و با توجه به مطالعاتي كه در ايران اير انجام شد به اين 

نتيجه رسيدند كه اي تي آر خريداري كنند.
وي ادام��ه داد: بنابراين با توجه ب��ه انتخاب مديران 
ايران اير در آن زمان درخواست خريد اي تي ار داده 
شد كه اي تي آر زودتر از ايرباس توانست مجوز فروش 
هواپيما به ايران را دريافت كند.اين مقام آگاه با تاكيد 
بر اينكه خري��د هواپيماي  اي تي آر نتيجه مطالعات، 
بررسي هاي انجام شده و خواسته شركت ايران اير بود، 
اظهار كرد: در ترتيبات تحويل هم چيزي برنامه ريزي 
شده نبود. موضوع اين است كه ساخت هواپيماهاي 
پهن پيكر و اعمال سفارشات شركت خريدار زمان بر تر 
از هواپيماي كوچك است. از سوي ديگر صف مشتري 
براي هواپيماهاي ايرباس هم بيشتر از اي تي از بود. 

وي تاكيد كرد: طبيعي اس��ت كه ش��ركت ها براي 
پروازهاي خود نياز به هواپيماهاي دوربرد دارند و در 
نتيجه تقاضا براي آن بيش��تر باشد اما ايران اير براي 
پروازهاي كوتاه خود با توجه به ظرفيت مسافرپذيري 
اين پروازها نياز به هواپيماهاي كوچك هم داشت در 

نتيجه درخواست خريد ارايه شد.
اين مقام آگاه با بيان اينكه واقعيت اين است كه عده اي 
با نقد اين قراردادها مي خواهند ديده ش��وند وگرنه 
به خوبي مي دانند كه ايران اي��ر هم به هواپيماهاي 
پهن پيكر و دور برد و هم به هواپيماهاي كوچك نياز 
دارد، اف��زود: در همان دوره اگر آق��اي زنگنه در اين 
سمت حضور داشت باز هم نسبت به خريد اي تي آر 
اقدام مي كرد چراكه مي دانيم بحث ناوگان فرسوده 

در بخش هوايي چقدر جدي است.
وي با تاكيد بر اينكه اگر ق��رارداد ادامه پيدا مي كرد 
هواپيماهاي ايرباس به ايران اير تحويل داده مي شد، 
اظهار داش��ت: درهمان دوره اي كه مذاكرات خريد 
هواپيماها انجام مي شد شركت فالي دبي 150 فروند 
هواپيماي ايرباس را با پول نقد سفارش داد و طبيعي 
است كه وقتي شركتي پول نقد دهد، سفارشات آن 
شركت زودتر تحويل مي شود. اگر ايران اير در همان 
زمان پول نقد به ايرباس مي داد مي توانس��ت زودتر 
هواپيماها را تحويل بگيرد.اين مقام آگاه در پاسخ به 
اينكه عده اي مدعي هس��تند منافع ايران اير در اين 
قراردادها ديده نشده چراكه با خروج امريكا از برجام 
تعهدات به اجرا نرس��يد، گفت: در اين موضوع با سه 

مساله مواجه هستيم اول اينكه اگر ما به طرف هاي 
ق��رارداد اعالم مي كرديم كه باي��د از ما دفاع كنيد و 
قرارداد را آنگونه كه ما مي خوانيم به اجرا برسانيد بايد 
پول نقد مي داديم تا هواپيماها را تحويل مي گرفتيم و 
ايران اير پول نقد در اختيار نداشت و قرار بود در دوره 
اقساط اين هواپيماها را خريداري كند.وي ادامه داد: 
دوم اينكه در داخل كسي اجازه نمي داد در حالي كه 
برجام به هم خورده است، هواپيماها را تحويل بگيريم. 
موضوع سوم اين است كه هر دو شركت مايل به فسخ 
قرارداد نبودن��د بلكه به دليل اجبار و فش��ار امريكا 

نتوانستند قرارداد را ادامه دهند.
اين مق��ام آگاه تاكيد كرد: مهم تري��ن موضوع اين 
اس��ت كه در اي��ن ش��رايط زياني متوجه اي��ران اير 
نش��د و قراردادها به گونه اي بود كه ب��ا لغو آن به هر 
دليل از جمله برگش��ت تحريم ها، ايران اير غرامت 
يا زياني را پرداخت نكرد و خوش��بختانه يك دالر از 

پيش پرداخت ها از بين نرفت. 

    تمام اين موضوعات در قرارداد 
به نفع ايران اير ديده شد

وي گفت: اگر ايران اير مدعي مي شد كه طبق قرارداد 
بايد تمامي هواپيماها تحويل ش��ود بايد پول آن را در 
همان زمان به صورت نقد پرداخت مي كرد در آن دوره 
ايران اير نه تنها پولي نداشت بلكه توان انتقال پول به 
دليل بازگش��ت تحريم ها وجود نداشت و هيچ بانكي 

قبول نمي كرد اين پول را جابه جا كند. 

    بدعهدي  غربي ها
تورج دهقاني زنگنه ديروز نيز در گفت وگو با فارس 
گفت: غربي ها هميشه بدقولي كرده اند، دو كمپاني 
سازنده با ايران اير قرارداد دارند، نماينده آنها بايد 
در ايران باشد، مش��كالتي كه از نظر داكيومنت و 
تأمين قطعات هواپيما دارند قاعدتًا طبق قراردادها 
بايد رفع ش��ود برخ��ي از اين هواپيماه��ا گارانتي 
و وارانتي دارن��د اما طرف مقاب��ل ميدان را خالي 
كرد و رفت نظير بقيه كارهايش��ان.  بله در قرارداد 
موضوع پيگيري حقوقي بابت خروج يكطرفه و عدم 
اجراي تعهدات هم درج شده است، همين كار را اگر 
ما انجام مي داديم آقايان در بوق و كرنا مي كردند. 
ما اگر يك فروند از اين هواپيما به شركت ديگري 
مي داديم آنها چه كار مي كردند؟ چقدر مي گفتند 
»قواني��ن بين الملل��ي را رعاي��ت نكرده اند و متن 
قرارداد رعايت نشده است«، اين عهدشكني، چيز 
تازه اي از غربي ها نيس��ت؛ البته ما ب��از رها نكرده 
اي��م و در اين ب��اره در حال پيگيري هس��تيم.  او 
همچنين با اشاره به س��خنان هفته گذشته خود 
تاكيد كرد: بله. من اعالم كردم كه همين غربي ها 
هواپيم��اي پهن پيكر به ما ندادن��د و هواپيماهاي 
كوچك را، برنامه ريزي ش��ده به م��ا دادند؛ پس از 
طرح اين موضوع دي��دم رويترز اعالم كرد كه قرار 
بود هواپيماي بوئينگ 777 به ايران داده ش��ود و 

ايران خودش قبول نكرده است.
در حالي كه اواًل اين هواپيما اصال مال ايران نبود، 
اين هواپيما را به تركيه فروخته بودند مي خواستند 
آن هواپيم��ا را به م��ا بدهند ضمنا مش��كالتي به 
وجود آمد، طرف مقابل زمان كش��ي كرد تا برجام 
به هم خورد، امروز هم كه هيچ يك از اين كارها را 
نكرده اند باز زبان شان دراز است، كمپاني ايرباس 
قرارداد فروش 100 فروند ايرباس را با هما داشت 
كمپاني بوئينگ هم ق��رارداد 80 فروند بوئينگ، 
اما ام��روز ايرباس مي گويد اين ق��رارداد به حالت 
تعليق درآمده است، خوب اگر اين قرارداد تعليق 
ش��ده اس��ت پس چرا بابت هواپيماهايي كه قبال 
فروخته ايد خدمات نمي دهي��د؟ چرا داكيومنت 

نمي دهيد؟
چرا رويژن هاي جديد كتاب هاي هواپيما را به ايران 
نمي دهيد؟ چرا دسترسي ايران را به ايرباس قطع 
كرده ايد؟ اينها همه چرا هايي است كه بايد طرف 

مقابل پاسخ دهد.

در شهر

خبر ويژه
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افزايش 10 درصدي مسافران مترو 
در دوران كرونا

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران با اشاره به اينكه آمار مسافران نسبت به اوايل بهمن 
10 درصد افزايش يافته است، گفت: جهت پيشگيري از 
انتقال كرونا در مترو، شهروندان سفرهايشان را مديريت 
كنند. نوبخت در گفت وگو با فارس، درباره آمار مسافران 
متروي پايتخت اظهار كرد: طي روزهاي اخير نسبت به 
اوايل ماه پيش 10 درصد به آمار مسافران مترو افزوده 
شد و روزانه يك ميليون 100 هزار نفر از مترو استفاده 
مي كنن��د.  او با بيان اينكه علي رغ��م بحران اقتصادي 
و كاهش آمار مس��افران، جابه جايي ش��هروندان را در 
خطوط مختلف با تمام ظرفي��ت انجام داده ايم، گفت: 
براي اينكه هزينه ها را جبران كنيم نياز به كمك دولت از 
طريق اجراي مصوبات مربوطه است. نوبخت گفت: يك 
سال از شيوع كرونا مي گذرد و طي اين يك سال، مداوم 
ضدعفوني قطارهاي مترو انجام گرفته و مشكلي در اين 
راستا نداشته ايم. وي با اشاره به اينكه فعال افزايش نرخ 
بليت مترو نداريم، گفت: شهروندان سفرهاي خود را از 
طريق مترو مديريت كنند، چرا كه قادر نيستيم ظرفيت 
قطارهاي مترو را افزايش دهيم و در صورت بي توجهي 
شهروندان نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي، خطر 

ابتال به كرونا وجود دارد.

دريافت جايزه مدل 34000 منابع 
انساني توسط شركت متروي تهران

در پنجمين كنفرانس ملي مديريت منابع انساني شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه موفق به كسب جايزه 
مدل 34000 منابع انساني ش��د. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو ي 
تهران وحومه، پنجمين كنفرانس ملي مديريت منابع 
انس��اني به ميزباني دانش��گاه تهران و با حضور معاون 
رييس جمهور وجمعي از مديران برتر كشور در سالن 
همايش هاي دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار و 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه براي اولين بار با 
حضور در اين فرايند موفق به كسب جايزه مدل 34000 
منابع انساني »تنديس برنزين استاندارد 34هزار« شد . 
اين جايزه بر اساس ارزيابي كه توسط تيم ارزيابي مدل 
34000 دانشگاه تهران از تمامي فرايندهاي منابع انساني 
و مصاحبه با تعدادي از كاركنان شركت در تايخ هاي 13 و 
14 بهمن ماه سال جاري انجام گرفت به شركت اهدا شده 
است. گفتني است اين جايزه در مراسم پاياني پنجمين 
همايش ملي مديريت منابع انساني كشور به دكتر بابك 
ناصري معاون سرمايه هاي انساني شركت بهره برداري 

راه آهن شهري تهران و حومه اهدا شد.

نيمه محروم جمهوريت
نتيجه آنكه نيمي از جمعيت كشور كه اتفاقا در صحنه هاي 
انقالب، جنگ، بازس��ازي و در عرصه توليد هميشه در 
صف مقدم بوده و هستند، در زمان توزيع منابع عمومي 
و اعتبارات دولتي در انتهاي صف قرار گرفته و مي گيرند 
و هيچگاه در نظامات تصميم س��ازي، تصميم گيري، 
اجرايي و نظارتي نظام، به چشم نمي آيند و چه بسا در 
بسياري از بودجه هاي سنواتي كل كشور حتي از انتهاي 
صف هم به بيرون صف پرتاب ش��ده اند. در بودجه سال 
1400 نيز همين قصه تلخ تكرار شد و دولت در اليحه 
اوليه بودجه كل كش��ور، اعتباري را جهت باز پرداخت 
بدهي هاي خود به سازمان تامين اجتماعي )حتي براي 
تأديه بدهي هاي جاري دولت كه در سال آينده بالغ بر 
60  هزار ميليارد تومان مي شود( پيش بيني نكرده بود 
و در كميس��يون تلفيق مجلس رقم نازلي لحاظ شد و 
زماني كه كليات مصوبات كميسيون تلفيق درخصوص 
اليحه بودجه كل كشور رد شد و اليحه جهت اصالح در 
دس��تور كار دولت قرار گرفت مجددا نيز رقم الزم براي 
تأديه بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي )براي 
پوشش بدهي هاي جاري دولت و نيز براي اختصاص به 
متناسب سازي مستمري كارگران بازنشسته( پيش بيني 
نشده است. به قرار اطالع به رغم همه تكاليف قانوني دولت 
)ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر تأديه كامل 
بدهي ها در طول سال هاي برنامه( و به رغم همه قول و 
قرارهايي كه دولت به كارگ��ران داده بود، در اصالحيه 
بودجه سال 1400 كه در هفته گذشته از سوي دولت 
به مجلس ارسال شد و عنقريب در دستور كار مجلس 
قرار خواهد گرفت. هي��چ رقمي براي تأديه بدهي هاي 
دولت به س��ازمان )جهت اختصاص به متناسب سازي 
مستمري كارگران( لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتي 
تكاپوي بدهي هاي بيمه اي جاري دولت به سازمان تامين 
اجتماعي را نمي كند. به نظر مي رسد با توجه به اينكه در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم، بايد جامعه 
كارگري و قاطبه بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان 
تامين اجتماعي با دقت عملكرد متوليان و مس��وولين 
نظام در دولت و مجلس را در ارتباط با تأديه بدهي دولت 
به كارگران زير نظر داشته و رصد كنند و به كساني راي 
بدهند ك��ه گام هاي عمل��ي در بازپرداخت بدهي هاي 
بيمه اي دولت به سازمان تامين اجتماعي داشته و دارند. 
فعال در مجلس، دولت و كل اجزاي نظام، همه كانديداي 
رياست جمهوري هستند و همگي احساس تكليف كرده 
و مي كنند، فلذا جامعه كارگري بايد دقيقا رصد كند ببيند 
چه كساني واقعا در قبال تأديه مطالبات  بيمه كارگران 
)س��ازمان تامين اجتماعي( از دولت، حساس هستند 
و ب��راي تأديه بدهي هاي بيمه اي دولت گام هاي عملي 
برمي دارند. پيشنهاد مي كنم ميزان تالش افراد در احزاب 
و نحله هاي سياسي كشور )اصولگرا، اصالح طلب، اعتدالي، 
كارگزاران و...( براي تأديه بدهي هاي بيمه اي دولت به 
سازمان تامين اجتماعي، مالك و معيار حمايت جامعه 
كارگري از آنان در انتخابات رياست جمهوري قرار گيرد. 

يك مقام آگاه: ايران اير پول خريِد بدون صف ايرباس را نداشت

تكذيب مداخله غرب در فروش تحميلي هواپيماهاي كوچك



 تورم وضعيتي است كه طي آن سطح عمومي قيمت ها 
به طور مداوم و به مرور زمان، افزايش مي يابد. نكته حائز 
اهميت در تعريف تورم عنصر زم��ان و تداوم افزايش 
س��طح عمومي قيمت هاس��ت. بدين معنا كه سطح 
عمومي قيمت ها بايد در يك دوره نسبتا بلندمدت و 
طي زمان افزايش داش��ته باشد. اگر قيمت ها در يك 
دوره خاص افزايش يابند و س��پس اين روند صعودي 
قطع شود، به اين فرايند تورم اطالق نمي شود. به طور 
خالصه تورم در معناي اقتصادي آن عبارت اس��ت از 
افزايش عمومي، نامتناسب و خودافزاي قيمت ها كه 
غالبا حالتي مداوم و برگشت ناپذير دارد. البته برخي از 
صاحب نظران اعتقاد دارند كه تورم فقط افزايش سطح 
عمومي قيمت ها نيس��ت بلكه اين افزايش قيمت ها 
معلول وضعيت تورمي است و نبايد آن را معادل و عامل 
بروز وضعيت تورمي محسوب كرد. بلكه محور اصلي 
عارضه تورم به افت ارزش واحد مبادله برمي گردد كه 
در نتيجه سياست هاي پولي نادرست ايجاد مي شود و 
نماد بيروني آن هم افزايش حجم پول، خلق نادرست 
اعتبار و افت قدرت خريد پول ملي اس��ت و بر همين 
اساس است كه در تمام جهان وظيفه اصلي بانك هاي 
مركزي را حف��ظ ارزش پول مل��ي تعريف مي كنند. 
نرخ هاي تورم باال موجب توزيع ناعادالنه درآمدها، تغيير 
نامناسب قيمت هاي نسبي و در نتيجه توزيع غيربهينه 
منابع، افزاي��ش نااطميناني و بي ثبات��ي در اقتصاد، 
كوتاه تر ش��دن افق تصميم گيري فعاالن اقتصادي، 
كاهش سرمايه گذاري بلندمدت و افزايش هزينه هاي 
مبادله مي ش��ود و بر اين اساس ضروري است فعاالن 
اقتصادي اط��الع دقيق از وضعيت تغييرات قيمتي و 

تورم داشته باشند.

   تعريف شاخص قيمت  
قيمت هاي مورد استفاده در اين شاخص، قيمت هاي 
خرده فروشي كاالها و خدمات مي باشد. شاخص مذكور 
در كش��ور ايران توسط مركز آمار ايران در سطح شهر 
و روس��تا و به طور جداگانه( و بانك مركزي )مناطق 
شهري( محاسبه مي گردد. در محاسبه سبد شاخص 
قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور مركز 
آمار ايران، بيشترين ضريب اهميت مربوط به مسكن 
و اجاره )۳۲ درصد(، خوراكي ها )۲۸درصد( و در بين 
خوراكي ها نان و غالت )7.۳6درصد( وگوشت قرمز و 
سفيد )6.9درصد( بيشترين سهم را دارند. سهم بخش 
حمل و نقل )9.۸ درصد(، بخش بهداش��ت و درمان 

)6،6درصد( بوده، سهم كل كاالها )۵۲ درصد( و كل 
خدمات معادل )۴۸درصد( بوده است.

    بررسي وضعيت تورم كل كشور 
در بهمن ۱۳۹۹

بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران نرخ تورم كل 
كشور )مناطق ش��هري و روستايي در ماه بهمن سال 
۱۳99 بر مبناي سال پايه ۱۳9۵( معادل ۳۴.۲درصد 
اعالم شده است. در اين دوره تورم در مناطق روستايي 
تقريبا معادل يك واحد درصد بيشتر از مناطق شهري 
بوده است. در بهمن ۱۳99 تغيير نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( معادل ۴۸.۲ درصد 
بوده به عبارتي نس��بت به سال گذشته خانوارها بايد 
براي خريد يك س��بد يكس��ان معادل ۴۸.۲ درصد 
بيشتر هزينه كنند. تورم نقطه به نقطه مناطق روستايي 
معادل 6واحد درصد بيش��تر از مناطق ش��هري بوده 
اس��ت به عبارتي در مناطق روس��تايي با درآمد سال 
پيش روس��تاييان كمتر از ۴7 درصد) كمتر از نصف( 
سبد مصرفي س��ال گذش��ته را مي توانند خريداري 
كنند. تورم ماهانه بهمن ماه ۱۳99 معادل ۲.۵ درصد 
اعالم شده است. در بهمن سال ۱۳99 كاالها معادل 
)۴0.۲ درصد(، خدمات معادل )۲۵.7 درصد(، در اين 
ميان خوراكي ها )۳۴.۳درص��د(، خوراكي هاي تازه 
)۳0درص��د(، اجاره مس��كن )۲6،7 درصد(، كاالها و 
خدمات عمومي )۲۱.۱ درصد( و كاالهاي بادوام )77.۴ 

درصد( افزايش قيمت داشته اند.
همانطور كه از نمودار شماره )۱( قابل مشاهده مي باشد 
در بهمن ۱۳99 در بين گروه هاي كااليي و خدماتي 
گروه حمل و نق��ل )6۵.۳ درصد(، نان و غالت )۴۵.6 
درصد(، چاي، قهوه، كاكائو، نوش��ابه و آبميوه )۴۵.۱ 
درصد(، ش��ير، پنير و تخم مرغ )۴۴.۸ درصد(، ميوه 
و خشكبار )۳۴.۵درصد(، مبلمان و لوازم خانگي )۴۳ 
درصد(، تفريح و فرهنگ )۳9.7 درصد(، شكر، مربا، قند 
و شكالت )۳7.6 درصد( و روغن ها و چربي ها )۳7.۴ 
درصد( بيشترين افزايش قيمت را داشتند. همانطور 
كه در جدول شماره )۲( نش��ان داده شده است روند 
نرخ تورم ساالنه در يكس��ال گذشته ابتدا داراي روند 
كاهش��ي بوده اما در مرداد ماه سال جاري دوباره سير 
صعودي به خود گرفته اس��ت و با توجه به اينكه تورم 
نقطه به نقطه يك شاخص پيش نگر براي تورم ساالنه 
است روند رو به رش��د نرخ تورم نقطه به نقطه جدول 
شماره )۳( نشان مي دهد كه در ماه هاي پيش رو شاهد 

افزايش قيمت ها هستيم.

نمودار ش�ماره )۱( نرخ تورم س�االنه گروه هاي 
كااليي و خدماتي در بهمن۱۳۹۹ )به س�ال پايه 

 )۱۳۹۵

نمودار شماره )2( نرخ تورم ساالنه كل كشور از 
بهمن ماه ۱۳۹8 الي بهمن ماه ۱۳۹۹

ماخذ: مركز آمار ايران

نمودار ش�ماره )۳( نرخ تورم نقطه به نقطه كل 
كشور از بهمن ماه ۱۳۹8 الي بهمن ماه ۱۳۹۹

همانطور كه از نمودار شماره )۴( قابل مشاهده است، 
نرخ تورم ماهانه بهمن ماه ۱۳99 )درصد تغيير نسبت 
به ماه قبل( معادل )۲.۵ درصد( بوده كه در بخش كاالها 
مع��ادل )۳.۴درصد( و در بخش خدم��ات معادل )۱ 
درصد( اعالم شده است. همانطور كه در نمودار شماره 
)۴( نشان داده شده است در طول بهمن ماه شكر، مربا، 
عسل، شكالت، قند و شكرشريني ها )۱۱.7 درصد(، 
سبزيجات و حبوبات )9.6 درصد(، ميوه و خشكبار )6.۵ 
درصد(، گوشت قرمز و گوشت ماكيان )۵.۸ درصد(، 
روغن ها و چربي ها )۵.۲ درصد(، ماهي ها و صدفداران 
)۴،6درصد( و هتل و رستوران )۴.۵ درصد( بيشترين 
افزايش قيمت را داشتند. خدمات مربوط به آب، برق و 
سوخت و ارتباطات در اين ماه كاهش قيمت داشتند.

نمودار ش�ماره )۴( روند نرخ ت�ورم ماهانه كل 
كش�ور بهمن ماه ۱۳۹8 الي بهمن ماه ۱۳۹۹ )به 

سال پايه ۱۳۹۵( 
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نمودار ش�ماره )۵( نرخ تورم ماهانه گروه هاي 
منتخب كاالها و خدمات مصرفي در بهمن ماه 

۱۳۹۹ )به سال پايه ۱۳۹۵(

اگ��ر تغييرات قيم��ت كاالها و خدمات را نس��بت 
به مش��ابه س��ال گذش��ته در نظر بگيريم مشاهده 
مي شود جهت خريد سبد مصرفي سال گذشته در 
بهمن ماه ۱۳99 )تورم نقطه به نقطه( روس��تاييان 
بي��ش از ۵۳،6 درص��د و افراد شهرنش��ين بيش از 
۴7.۲ درصد از قدرت خريد خود را از دست دادند. 
مصرف كنندگان نس��بت به سال گذشته بايد براي 
خريد سبد يكسان در گروه هاي روغن ها و چربي ها 
)99.۵ درص��د(، ميوه و خش��كبار )۸۸.۲ درصد(، 
شكر، مربا، قند، ش��كالت )69،۵درصد(، مبلمان و 
لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها )66،9درصد(، 
نان و غالت )6۴ درصد( و ماهي و صدفداران )60.6 

درصد( بيشتر هزينه كنند.

نمودار ش�ماره )6( ن�رخ تورم نقط�ه به نقطه 
گروه ه�اي منتخب كااله�ا و خدمات مصرفي 
در يك س�ال منتهي به بهمن ۱۳۹۹ )به س�ال 

پايه ۱۳۹۵(

ماخذ: مركز آمار ايران 

    قيمت هاي  نسبي  مصرف كنندگان
مهم ترين آس��يب تورم ه��اي باال به ه��م خوردن 
قيمت هاي نس��بي در اقتص��اد اس��ت. در اقتصاد 
تخصي��ص كاالها و خدمات بر اس��اس قيمت هاي 
نسبي صورت مي گيرد نه قيمت هاي مطلق. دولت 
در س��ال هاي مختلف بنا بر مصلحت هاي گوناگون 
از افزاي��ش برخي كاالها و خدمات جلوگيري كرده 
است در حالي كه قيمت ساير كاالها و خدمات بدون 
محدوديت سياست گذاري بوده است. اين موضوع 
به ش��دت موجب ناكارآمدي نظام تخصيص كاالها 
و خدمات شده اس��ت. جهت تحليل اين موضوع با 
اس��تفاده از متغير انحراف معيار يك سال گذشته 
بررسي شده است و نتايج نشان مي دهد كه در بهمن 
۱۳99 نوسانات نرخ تورم و تغيير قيمت هاي نسبي 
در تورم نقطه به نقطه و س��االنه افزايش يافته است 
اما در تورم ماهانه ش��اهد كاهش نوسانات و تغيير 

قيمت هاي نسبي بوديم.
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حذف يا تخصيص ارز ترجيحي
به نظر مي رسد يارانه هاي پنهان و س��ودي كه در واردات 
كاالهايي كه با ارز ۴۲00 توماني تهيه مي شوند، بيشتر به 
جيب افراد و خانواده هاي برخودار مي رود و مردم دهك هاي 
پاييني سهم كمتري از اين س��رمايه گذاري هاييارانه اي 
مي برند. مثال عين��ي اين الگوها در يارانه هاي بنزين، مرغ 
و...قابل مشاهده است. يعني خانواده هايي كه بيشتر مرغ 
مي خورند يا بيش��تر از اقالم مصرفي اس��تفاده مي كنند، 
بيشتر از يارانه هاي پرداختي استفاده مي كنند. از سوي ديگر 
خانواده هاي محروم كه دسترسي كمتري به اقالم مصرفي 
دارند از يارانه هاي كمت��ري بهره مي برند. اين معادله طي 
سال هاي گذشته كامال امتحان خود را در اقتصاد ايران پس 
داده است و شايد زمان آن رسيده باشد كه اين روند معيوب 
در مسير اصالح قرار بگيرد. پرسشي كه با اين توضيحات 
به ذهن خطور مي كند آن است كه بهترين تصميم در اين 
شرايط چيست؟ معتقدم كه اگر نرخ ارز واقعي مي شد و در 
مسير يكسان سازي قرار مي گرفت و منابع برآمده از آن صرف 
حمايت از خانواده هاي محروم و افرادي كه ذيل نهادهاي 
حمايتي قرار دارند، مي شد به صواب نزديك تر بود. البته بايد 
توجه داشت كه روند شناسايي خانواده هاي كمتر برخوردار 
در اين ميان بسيار حايز اهميت است؛ نظامات يارانه اي كشور 
بايد به گونه اي اصالح شود كه جهت گيري يارانه ها به سمت 
اقشار نيازمند جامعه سوق پيدا كند، نه اينكه هر كس كه 
مصرف بيشتري داشته باشد از يارانه هاي افزون تري برخودار 
باشد و در سوي مقابل خانواده هاي محروم دسترسي كمتري 
به ظرفيت هاي حمايتي داشته باشند. مبتني بر اين مسائل 
اينكه كميس��يون تلفيق مجلس بعد از كش و قوس هاي 
فراوان و پس از اينكه دولت در بودجه اصالحي اعالم كرده 
كه ارز ترجيحي در نيمه دوم سال حذف خواهد شد، دوباره 
راي به تداوم پرداخت ارز ۴۲00 توماني داده اس��ت، محل 
تامل فراواني است و بيانگر مشخص نبودن نقشه راه ساختار 
تقنيني كشور در خصوص مسائل كالن است. به هر حال 
نمايندگان مدت ها بر روي حذف دالر ۴۲00 توماني تاكيد 
داش��تند. امروز كه دولت در اليحه اصالحي راي به حذف 
ارز ترجيحي در نيمه دوم سال داده است، مخالفت دوباره 
مجلس با ان و برقرار كردن تخصيص ارز ترجيحي موضوع 
را كمي پيچيده و مواضع اقتصادي نمايندگان را نامشخص 

جلوه مي دهد.

تزريق يكپارچه بي اعتمادي در 
بورس

 بورس بي اعتماد و يا كم اعتماد شوند و در نتيجه بي اعتمادي 
و چند عامل ديگر دست در دست هم داد و موجبات نزول 
بازار را فراهم ساخت. بعد از عملكرد مسووالن به سازمان 
بورسي ها مي رسيم كه اين سازمان طي يك سال كاري سه 
رييس به خود ديد. مصوبات شبانه و اجازه اظهارنظر تمامي 
ارگان هاي جامعه درخصوص بازار سرمايه و امثال اين موارد 
وضعيت فعلي بازار را پديدار ساخت. حال مهم ترين نكته 
براي بازگشت بازار را مي توان جلب اعتماد سهامداران و پس 
از تزريق نقدينگي در اين بازار دانست كه اگر اين موارد اجرايي 
شود در نهايت شاهد يك وضعيت معقول در بازار خواهيم بود.

قوانين نامناسب، عامل گرايش به 
استخراج غيرقانوني رمزارز

از ۱۳ مرداد س��ال گذش��ته كه قان��ون تعرفه انرژي 
اس��تخراج رمزارز ابالغ ش��د، هيچ  س��رمايه گذاري 
جديدي شكل نگرفته است. وضعيت ناپايدار و متغير 
در يك صنعت با ريسك هاي باال و تعرفه هاي متغير از 
جمله مواردي است كه فردي براي سرمايه گذاري در 
اين بخش ورود نكرد. تمام كشورهاي چين، لهستان، 
اسپانيا كه در ايران مشغول به فعاليت هستند، جزو 
آن دس��ته افرادي محسوب مي شوند كه مجوز ۳۱0 
مگاوات را دارند. اما سرمايه گذاري جديدي از خارج 
يا داخل وارد اين عرصه نش��ده است، اين افراد نيز از 
آن جا كه هيچ چاره اي ندارند دستگاه ها را روشن نگه 
مي دارند. متغير بودن تعرفه انرژي در كشور مشكل زا 
است، اما اگر تعرفه معقول از قيمت تمام شده برق ما 
بيشتر باشد، مورد قبول همه قرار مي گيرد و فرقي بين 
ايراني و خارجي نيست. ماينرهاي ديگر كشورها هم 
در كشور خودشان هم در ايران مشغول به كار هستند 
و آنها نيز از اين وضعيت بسيار متغير براي تعرفه انرژي 
ناراضي هستند. از طرفي اين ادعا كه مناطق آزاد و ويژه 
اكنون جوالنگاه ماينرهاي داخلي و خارجي شده اند، 
درست نيست. اكنون اغلب مزارع استخراج رمز ارز چه 
آنهايي كه صاحبان خارجي دارند چه آنها كه متعلق به 
ايرانيان هستند، در مناطق ويژه اقتصادي قرار دارند. 
آن هم به اين دليل كه زماني كه مي خواستند تجهيزات 
استخراج رمزارز را به صورت قانوني وارد كشور كنند، 
هيچ گونه كد تعرفه اي در داخل كشور تعريف نشده 
بود و اگر مي خواستند كار كنند بايد دستگاه ها را به 
مناطق ويژه مي بردند تا مجبور به تخصيص تعرفه كد 
براي ترخيص نشوند. اين ضعف از سمت ما بوده كه 
تعرفه و كد اختصاصي براي ماينرها نداشتيم. از سال 
9۸ نيز هيچ ثبت سفارش درستي در اين زمينه انجام 
نشده است. از ظرفيت برق موجود، سهم خارجي ها 
۱0 درصد هم نيست. يك سرمايه گذار ايراني- چيني 
از ۱70 مگاوات ظرفيت اس��تفاده مي كند كه تقريبا 
60 درص��د كل ظرفي��ت ۳۱0 مگاوات��ي را به خود 
تخصيص داده اس��ت. اين سرمايه گذار دستگاه هاي 
خود را قبل از تعرفه گذاري وارد كشور كرده و به دليل 
نداش��تن كد تعرفه اي در مناطق ويژه مستقر شدند. 
اكنون ۲0 درصد از ظرفيت فعلي اس��تخراج رمز ارز، 
در دست ماينرهاي ايراني است كه قبال در اين زمينه 
سرمايه گذاري كرده اند و دستگاه هاي شان به اجبار 
بايد ۴ ماه از سال را خاموش باشد. در صورت تخصيص 
تعرفه براي واردات، تدوين استاندارد براي تجهيزات 
كه اجرا شده و صدور جواز از سوي وزارت صمت براي 
ماينينگ، ممكن است مشكالت كمي مرتفع شوند. اگر 
يك نفر با اين تعرفه متغير بتواند كار كند، خاموشي ها 
را تحمل كند، دس��تگاه جديد وارد كرده يا دستگاه 
قديمي را با خوداظهاري روش��ن كن��د، باز هم موانع 
ديگري وجود دارد. موانعي كه ش��ركت شهرك هاي 
صنعتي سر راه افراد مي گذارد و تبعيض هايي كه بين 
اين صنعت و صنايع ديگ��ر درباره تخصيص زمين و 
انشعابات صورت مي گيرد، باعث وارد آمدن ضربه اي 
بر پيكره اين صنعت شده، به طوري كه از سال گذشته 
تاكنون س��رمايه گذاري در آن شكل نگرفته است. از 
طرف ديگر با جذاب ش��دن موضوع استخراج رمزارز 
در جامعه، برخي براي رفع مش��كالت سوءمديريت 
شبكه توليد و توزيع انرژي برق، روي موج ماينينگ و 
رمز ارز سوار شدند اما بعدا به اين اشتباه خود اعتراف 
كردند كه خاموشي هاي برق و مشكالتي كه در شبكه 
توليد و توزيع وجود دارد، به استخراج رمز ارز ارتباطي 
ندارد برق واگذارشده در داخل كشور مربوط به كساني 
است كه دستگاه خود را از طرح خوداظهاري يا مبادي 
ديگر وارد كش��ور كرده اند و اكنون تعدادشان اندك 
است. اكنون بيش از ۳0تا ۴0 مگاوات برق واگذارشده 
مش��مول بهره برداري نيست و در حال حاضر تفاوت 
زيادي بين مزارع داخل مناطق ويژه و خارج از آن وجود 
ندارد. مش��كل اصلي در بحث استخراج رمز ارز، عدم 
سرمايه گذاري جديد در اين عرصه است كه متاسفانه 
پا نگرفتن اين صنعت در ايران به محروم شدن كشور 
از ۲ ميليارد دالر سرمايه از جنس رمز ارز، منجر شده 
است. اين عدد مي توانس��ت نياز ارزي خرد كشور را 
پوشش دهد. هماني كه به گفته وزارت صمت ماهي 
۱۳0 ميليون دالر است و بيشترين فشار را بر بازار ارز 
ايجاد مي كند. صندوق سلطنتي نروژ به عنوان پشتوانه 
ارزي خود رمز ارز بيت كوين را دارد، در خيلي از كشورها 
نيز موضوع طالي ديجيتال به وجود آمده اما متاسفانه 
ما با بدعت هايي روبرو هستيم كه اشتباه است. ما در 
كشور مي توانستيم با اين صنعت مانند ديگر صنايع 
برخورد كنيم. مي توانستيم تعرفه را بر مبناي درآمد 
بگذاريم و به جاي يارانه، سازمان امور مالياتي، ماليات 
بر درآم��د را دريافت كند تا كش��ور از عوايد مالياتي، 
اشتغالزايي، همراهي با تكنولوژي و تنوع بخشيدن به 

سبد ارزي كشور بهره ببرد.

گزارش تحليلي وضعيت تورم كل كشور در بهمن ماه ۱۳۹۹ )بر اساس آمار مركز آمار ايران( 

كاهش قدرت خريد روستاييان و افزايش قيمت در بهمن

۱-مناقصه گزار : شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱88۹2۰۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۱6۷8۴۷۷
به نشانی : خوزستان - اهواز - باالتر از فلکه ۴ اسب ) سه راه تپه ( روبروی شهرک صنعتی شماره ۴

امور تدارکات و عملیات کاال شركت گاز استان خوزستان - واحد تدارکات اتاق 2۰6 تلفن : ۰6۱۳۴۱۹۹۹۵8
)CP LOGGER. INTRUPTER) GIS 2- موضوع مناقصه : خريد دستگاهای اندازه گیری خطوط لوله و شبکه بر پايه

مربوط به تقاضای شماره ۳۰۳۹8۹۹۱۵8 
از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2۰۹۹۰۹۳۳۷۷۰۰۰۱۵۰

٣- نوع تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار : اصل فیش واريزی وجه نقد به شماره حساب شبا IR 2۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱2۳۳۰۴۰22۴۰۴ و شناسه واريز ۳۵۱۱2۳۳۵۷2۹26۹۰8۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰2۰۰۷ بنام خزانه بانک مرکزی شركت گاز استان خوزستان قابل واريز در 
کلیه شعب بانک ملی ايران و ساير بانک های مجاز با ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و يا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خريد قبل از سر رسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در 

پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد. 
۴- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابی کیفی مناقصه گران : حداکثر ۱۴ روز بعد از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم

۵- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزيابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزيابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرايط توزيع خواهد شد.
6 - تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران ، میبايست الزاما از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ايران صورت پذيرفته و بر اساس قانون حمايت از کاالی ايرانی ، اولويت خريد ، استفاده از توان تولیدات داخل کشور می باشد

۷- نامه آخرين تغییرات اساسنامه آن شرکت ، بهمراه اعالم آمادگی و ذكر شناسه ملی حقوقی و ارائه کد پستی و تلفن تماس الزامی است.
8- تكمیل و ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزيابی ، هیچگونه حقی را جهت مناقصه گران ايجاد نخواهد کرد.

۹ -خريد اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واريز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا IR 2۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱2۳۳۰۴۰22۴۰۴ و شناسه واريز ۳۵۱۱2۳۳۵۷2۹26۹۰8۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰2۰۰۷ بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز 
استان خوزستان قابل واريز در کلیه شعب بانک ملی ايران و ساير بانک های مجاز از طريق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اينترنی WWW.setadiran . irمراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند.

۱۰- فیش / رسید پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ريال خريد اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد )رديف ۳ آگهی( به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت تحويل گردد.
WWW.setadiran . ir ۱۱- مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران ، در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی خود را جهت شرکت در مناقصه ، محقق سازند.
۱2 - ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ۰2۱-۴۱۹۳۴ 
دفتر ثبت نام 88۹6۹۷۳۷- 8۵۱۹۳۷68 -۰2۱

))آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ((
شركت ملي گاز ايران

شرکت گاز استان خوزستان

نوبت دوم
شماره مجوز ۱۳۹۹.۷۰6۳

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی نسبت به شناسايی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد . بدينوسيله از کليه شرکتهای واجد شرايط که مايل به شرکت در اين ارزيابی هستند دعوت 
می گردد از تاريخ 99/۱۲/0۲ ساعت  ۱۴  الی   99/۱۲/0۵ ساعت ۱6 اسناد ارزيابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دريافت نمايندو تا تاريخ    ۱9 /99/۱۲ ساعت ۱6 اسنادفوق را از طريق سامانه ارسال نمايند. 

 بديهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق 
سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده درسايت هيچگونه حقی را برای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت 

عدم پاسخگويی يا خرابی فکس مسئوليت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲ طبقه همکف ۳۳۴9۲۳۵7-۳۳۲0۴09۱ -0۱۱

آدرس کميته فنی -  بازرگانی : ساری -  بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 0۱۱-۳۳۲0۲۴0۸

۱- محل تامین اعتبار : منابع داخلی
2- مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يک بار قابل تمديد می باشد .

۳- نوع تضمین شرکت درفرايند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۲۳۴0۲/ت ۵06۵9 ه�   مورخ ۱۳9۴/9/۲۲ و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به 
شماره حساب  بانک مرکزی) IR710100004001102607375883(واريز گردد .

۴- زمان مهلت دريافت اسناد : ازدوشنبه ۱۴00/0۱/۲۳ الی چهارشنبه ۱۴00/0۱/۲۵ساعت ۱۴:۳0)ضمناًاصل تضمين شرکت درفرآيند ارجاع کاردراين مهلت ثبت اتوماسيون اداری وتحويل دبيرخانه رمزمحرمانه گردد(
۵-   زمان عودت  پیشنهادمالی : شنبه  ۱۴00/0۲/0۴ ساعت ۱۴:۳0

6- زمان گشايش پیشنهادات :يکشنبه  ۱۴00/0۲/0۵ )ساعت 9 صبح(
ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های ياد شده از طريق سامانه اعالم می گردد.

۷- شرايط متقاضی :
- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاوير مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 9۸/۱۲/۲9 با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعايت ماده ۴آيين نامه راهکارهای 
افزايش ضمانت اجرايی وتقويت حسابرسی ، تعهدنامه رعايت مبارزه با پولشويی، اساسنامه، آخرين تغييرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکيج پيمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هيات مديره و سهام 

داران باالی ۱0% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکميل فرم پولشويی ارسالی ، گواهی ايمنی صادره از اداره کار ، گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده(
- عضو وندور ليست وزارت نفت در حيطه توليد کنندگان وعضويت سامانه ستاد و تامین کنندگان اقالم عمومی و يدکی ۰۱

- ارزيابی مشتريان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
-   داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر) ارائه رزومه کاری مرتبط(

-   تضمين کيفيت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
-   نظام کيفيت و نحوه تضمين محصوالت ) گارانتی (

http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت -
- » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراين مرحله از مناقصه  به  هر تعداد مناقصه گر می باشد « .

www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سايت شرکت گاز استان مازندران به آدرس
و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir مراجعه نمايید .

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شرکت ملي گاز ايران

نوبت دوم
شماره مجوز: ۱۳۹۹.۷۰۳۱ تجديد مناقصه عمومی )يک مرحله ای(

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

شماره مناقصه: ۱۲۰۶۳۰ 

حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد بريالمبلغ تضمینشماره فراخوان سامانه ستادتعدادموضوع مناقصه: خريدرديف

۳۳2۰۹۹۰۹۱۵۷8۰۰۰2۹۱۷62/۱۵۹/۳۷۵۱۵/2۴۳/۱8۷/۵۰۰6۰ رديفاقالم عمومی و يدکی ۰۱ سال ۱۹۹

شرکت گاز استان مازندران
     )سهامی خاص(

مناقصه عمومي تك  مرحله اي 
موضوع: عبارت است از خريد روزانه 70 پرس ناهار و ۵0 پرس شام جمعا به تعداد ۱۲0 پرس براي كاركنان براساس برنامه غذايي در روزهاي كاري و روزهاي تعطيل 

براساس دستورالعمل هاي بهداشت و سالمت در محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز. 
مهلت فروش اسناد: از تاريخ ۹۹/۱2/۰2 لغايت ۹۹/۱2/۱2 

مبلغ تضمین شركت براي كل موضوع مناقصه: 6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد.  
محل فروش اسناد: 

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل، ساختمان شهيد عباسپور، بلوك ۲ نيم طبقه دوم واحد ۲07 آقاي عباسي 0۲۱-۸۸۸۸70۸6
تبريز: كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول قطران، ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم، اداره مناقصات و قراردادها 

مهلت و محل تحويل پیشنهادات: 
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه مورخ 99/۱۲/۲6 محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس 

تبريز، كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول خيابان قطران، تلفن ۴9-۳۳۳۲۸9۴6 دورنگار: ۳۳۳۲۸9۵0 
مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب ۱۳0۲۸۱0۲0۲۱۱ بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي 

وليعصر-  فلكه بارنج با ارائه معرفينامه كتبي. 
تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفینامه كتبي خواهد بود. 

ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادات: 
ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ 99/۱۲/۲6 ساختمان ستادي شركت توزيع برق تبريز واقع در وليعصر، خيابان نظامي، اول قطران.

شرايط خاص: ارائه يكي از مدارك: داشتن گواهي صالحیت فعالیت در حوزه تهیه غذا يا مجوز تاسیس يا بهره برداري و يا پروانه كسب از اتحاديه 
مربوطه توسط مناقصه گران الزامي است. 

آدرس  هاي اينترنتي شركت بدين شرح مي باشد: 
http://www.toztab.ir شركت توزيع نيروي برق تبريز

 http://www.tavanir.org.ir و سايت توانير http://Iets.mporg.ir پايگاه اطالع رساني مناقصه
درج آگهي در سايت فقط براي اطالع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرس هاي ذكرشده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و خريد 

از طريق اينترنت قابل قبول نمي باشد. 

نوبت دوم

شناسه آگهي: ۱۰۹7۱۶8

شركت توزيع نیروي برق تبريز

شركت توزيع نیروي برق تبريز )سهامي خاص(

جدول شماره )8( روند شاخص انحراف معیار )پراكندگي( 
شاخص هاي قیمتي در دوازده ماه منتهي به بهمن ۱۳۹۹

تورم ساالنه تورم نقطه به نقطه تورم ماهانه ماه 

۳.۴۱۹.۹۱۱.6بهمن ۱۳۹۹

۳.6۱۷.6۱۱.۳دي ۱۳۹۹

۳.۱8۱۷.۹8۱2آذر ۱۳۹۹

۷.8۷۱8.8۵۱۰.۹۷آبان ۱۳۹۹

۳.۴۳۱8.2۵۱۰.۴۱مهر ۱۳۹۹

۱.۷۱۴.۳۹.6شهريور ۱۳۹۹

2.۷۱2.۴۴8.۹مرداد ۱۳۹۹

2.۷۱۱.۹8.۵تیر ۱۳۹۹

2.8۱۱.۷8.۳8خرداد ۱۳۹۹

۳.8۱۱.۷8.6ارديبهشت ۱۳۹۹

۴.2۳۱۱.8۹۹.۷فروردين ۱۳۹۹

۱.۱۹۱۰.۹8۱۱.۵۷اسفند۱۳۹8

2.۱8۱۱.۳8۱۳.68بهمن ۱۳۹8



تعادل|  گروه تجارت |
اواخر شهريورماه س��ال جاري بود كه خبر كاهش 
عرضه روغن جامد در فروش��گاه ها خبرس��از شد 
پس از روغن جامد، روغن مايع نيز در بازار كمياب 
ش��د. طبق بررس��ي  هاي صورت گرفته در آبان ماه 
در پيگيري عل��ت افزايش قيم��ت روغن جامد 4 
موضوع قابل تامل مطرح شد. »حذف دالر 4۲۰۰ 
تومان��ي براي واردات م��واد اوليه روغ��ن جامد«، 
»مساله تحريم ها«، »افت توليد« و »عدم ترخيص 
روغن ه��اي دپوي��ي« از جمله داليل��ي بود كه به 
كمبود روغن در بازار و افزايش قيمت  ها دامن زد. با 
وجود اينكه مسووالن همواره وعده رفع مشكالت 
توليد و توزيع روغن جامد و مايع را داده بودند، اما 
تا به امروز، مش��كل عرضه روغن در بازار رفع نشده 
اس��ت. به طوري كه با كمياب شدن روغن جامد در 
بازار، برخي فروش��گاه ها به هر كارت ملي تنها يك 
روغن جامد مي دهند. اما مس��ووالن وزارت صمت 
اين اقدام را تاييد نكرده  اند. البته يكي از مسووالن 
وزات صمت اين موضوع را تاييد نكرد و در اظهاراتي 
عنوان كرده كه روغن و ديگر كاالهاي اساس��ي با 
كارت ملي توزيع ش��ود را تايي��د نمي كنيم، اما در 
بعضي فروش��گاه ها مصرف كنن��دگان اين كاالها 
را به مق��دار زياد مي خواهند، ب��راي اينكه به همه 
مصرف كنندگان برسد، ممكن است فروشنده براي 
فروش دوباره كارت ملي بگيرد. اما مش��كل عرضه 
تنها به بازار روغن ختم نمي شود؛ چراكه بازار مرغ 
نيز اين روزها ش��اهد صف هاي طوالني وحواش��ي 
زيادي اس��ت. به طوري كه طي روزهاي گذش��ته 
خبري منتش��ر ش��د مبني براينكه »خروج مرغ از 
تهران تا اطالع ثانوي ممنوع شده است.« تصميمي 
كه فعاالن اين حوزه آن را دخالت مستقيم دولت در 

بازار مرغ عنوان كردند. 

    بازار ناآرام روغن و وعده مسووالن 
هنوز س��ريال عرضه روغن در ب��ازار ناتمام مانده 
اس��ت؛ از خبر كمب��ود روغ��ن از ش��هريورماه و 
وعده مس��ووالن در آبان ماه، هنوز ب��ازار روغن با 
مش��كل عرضه مواجه اس��ت. طبق آخرين اخبار 
منتشرش��ده، در برخي فروشگاه ها، فروش روغن 
جامد منوط به ارايه كارت ملي ش��ده و در برخي 
ديگر از فروشگاه ها، فروش اجباري ساير كاالها را 

به مشتريان اعالم مي كنند. 
در واق��ع از اواخر ش��هريور امس��ال عرضه روغن 
جامد در بازار كم ش��د و كمت��ر از يك ماه بعد نيز 
اين مشكل براي روغن مايع ايجاد شد. مشكالت 
ايجاد شده در حدي بود كه براساس گزارش هاي 
رسيده از تهران و برخي شهرستان ها يا به طور كل 
روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود، يا با قيمت هاي 
باالتر به بهانه كمياب ش��دن فروخته مي ش��د، يا 
خريد روغن منوط به خريد اقالم ديگر بود يا اينكه 
پس از ايستادن در صف به هر نفر تنها يك روغن 

فروخته مي شد.
صف هاي طوالني و چندين ساعته كه در شرايط 
كرونايي با وجود هش��دارهاي كارشناسان بخش 
بهداشت و درمان كشور در آن روزها تشكيل شد 
و حتي هن��وز هم در برخي مناطق همچنان براي 
خريد روغن تش��كيل مي ش��ود! البته اين صف ها 
فقط مختص به روغن نيس��ت و گويا تب آن براي 
اقالم ديگر هم داغ ش��ده و معلوم نيست چند نفر 
ناخواسته با ايس��تادن در اين صف ها درگير كرونا 

شده اند. البته از همان روزها نيز مسووالن مربوطه 
در اي��ن باره نظراتي مط��رح و علت كمبود عرضه 
روغ��ن را تحريم هاي ظالمانه، مش��كالت ارزي و 
انتقال آن و عدم تخصيص ارز براي واردات روغن 
خام توسط بانك مركزي اعالم كردند. حتي به اين 
موضوع هم اشاره شد كه به دليل جو ايجاد شده در 
بازار برخي روغن مي خرند و در خانه انبار مي كنند 
و همين موضوع تقاضا را باال برده است. اما چندي 
بعد شركت بازرگاني دولتي از تزريق ۷۰ هزارتن 
روغن براي خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبير 
انجمن صنفي روغ��ن نباتي نيز اعالم كرد كه اين 
مقدار روغن بين كارخانه ها توزيع و پس از آن وارد 
بازار خواهد شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت.

اگرچه چندي بع��د وضعيت عرض��ه روغن مايع 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي و بعد از آن در خرده 
فروشي ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبي رسيد اما 
گزارش ها نشان مي دهد كه هنوز برخي استان ها 
در تامين روغن مايع مصرفي خانوار با مش��كالتي 
مواجه هس��تند. هرچند كه در كن��ار آن كمبود 
عرضه روغن جامد همچنان خودنمايي مي كند و 
ش��هروندان را با چالش هاي بسياري مواجه كرده 
است؛ به طوري كه براساس مش��اهدات ميداني 
از برخ��ي ازمحله هاي ش��هر ته��ران در بعضي از 
فروشگاه هاي زنجيره اي خريد روغن جامد با ارايه 
كارت ملي ميسر است؛ يعني به هر كارت ملي تنها 

يك روغن جامد فروخته مي شود نه بيشتر!
با اين وجود به نظر مي رس��د هنوز وعده هاي داده 
شده در خصوص حل مشكل روغن مايع و جامد 
به طور كامل عملياتي نش��ده و ضروري است كه 
مسووالن مربوطه هرچه سريع تر نسبت به ايجاد 
ثبات در بازار مواد غذايي در روزهاي پاياني س��ال 

اقدامات الزم را انجام دهند.
در اين مي��ان اما، صدي��ف بي��ك زاده، مديركل 
دفتر خدمات بازرگان��ي وزارت صمت در واكنش 
به اينك��ه فروش روغن با كارت مل��ي در برخي از 

فروش��گاه ها صورت مي گي��رد به »ايلن��ا« گفته 
اس��ت: »فقط براي برخي از كاالهايي مانند لوازم 
خانگي، الستيك هاي سبك و سنگين و كاالهاي 
س��رمايه اي و مصرفي پردوام كه ليس��ت آنها به 
انجمن ها و اتحاديه ها اطالع رس��اني ش��ده است؛ 
براي شفاف شدن زنجيره كد ملي فرد را مي گيرند 
اما اين كار براي كاالهاي اساسي و مصرفي مانند 
روغن انج��ام نمي گيرد. اين روند م��ورد تاييد ما 
نيست و وزارت صمت دستورالعمل يا بخشنامه اي 
ندارد كه براي مثال توزيع روغ��ن نباتي با كارت 
ملي انجام شود. شايد سليقه برخي از فروشگاه هاي 
زنجيره اي يا واحدهاي توزيع كننده به اين صورت 
باشد.«  او تاكيد كرده كه »در حد خرده فروشي و 
مصرف خريدار از فروش خودداري كند، امتناع از 
عرضه تلقي شده و تخلف صنفي انجام داده است و 
اگر اين موضوع به 1۲4 اطالع داده شود رسيدگي 

مي شود.«

    بازار نابسامان مرغ
اما اوضاع بازار مرغ هم بهتر از بازار روغن نيس��ت. 
چراكه اخير خبري منتش��ر شد كه نش��ان از اين 
داش��ت كه »خروج مرغ از تهران و كرمان ممنوع 
شده اس��ت.« محمد علي كمالي سروستاني مدير 
عامل اتحاديه مرغداران گوشتي تهران، نسبت به 
اين ممنوعيت واكنش نشان داده و گفته است كه 
اين حد دخالت دولت بازار را به هم ريخته اس��ت و 
طي دو روز گذش��ته ما هم نس��بت به اين تصميم 
معترضي��م. او همچنين عنوان ك��رده كه در بحث 
تامين مرغ، خيلي از اس��تان ها نياز استان ديگر را 
تامين مي كردند؛ متاس��فانه يك روز نقل و انتقال 
مرغ را ممنوع مي كنند و روز بعد دستور مي دهند 
كه مرغ قطعه بندي نش��ود و اين دستورها در بازار 
آث��ار وحش��تناكي دارد و ثبات قيمت ه��ا را بر هم 
مي زند. اما به گفت��ه مدير عامل اتحاديه مرغداران 
گوش��تي، كمبود مرغ در بازار ب��ه دو عامل ارتباط 

دارد؛ نخس��ت كمبود دانه  و خوراك مرغ است كه 
دولت به جاي س��ه ماه فقط به اندازه 4۰ روز جيره 
مرغ��داران را تامين كرده و برنام��ه توليد را برهم 
زده اس��ت و دومين موضوع اين اس��ت كه با توجه 
به اينكه در آس��تانه نوروز ۹۹ قرار داريم مرغداران 
براي تامين نياز مردم در حال پرورش مرغ هستند 
كه پايان اسفند ماه اين مرغ ها از كشتارگاه به بازار 
عرضه مي ش��ود و قيمت را متع��ادل خواهد كرد. 
سروس��تاني در رابطه با قيمت  ها نيز گفته اس��ت: 
مرغ در كشتارگاه ها كيلويي ۲۳ هزار تومان است اما 
برخي واحدهاي صنفي مرغ را بين ۲۵ تا بيش از ۳۲ 
هزار تومان مي فروشند. در مناطق شمالي شهر مرغ 
بيش از كيلويي ۳۲ هزار تومان فروخته مي ش��ود، 
برخي هم هس��تند كه مرغ  بدون آنتي بيوتيك را با 

قيمت باالتري مي فروشند.
همچنين حبيب اس��داهلل نژاد، نايب رييس كانون 
انجمن صنفي مرغداران گوشتي با بيان اينكه اتخاذ 
تصميمات جزيره اي هيچ دستاوردي جز آشفتگي 
بازار به دنبال نخواهد داشت، به »ايسنا«گفته است: 
تهران از معدود اس��تان هايي است كه بيش از ۸۰ 
درصد مرغ مورد نيازش از استان هاي ديگر تامين 
مي شود و هرگز صادركننده مرغ به ساير استان ها 
نبوده اس��ت. وي ادامه داد: بنابراين اگر قرار باشد 
هر اس��تاني براي خودش تصميم جزيره اي بگيرد 
و خروج مرغ از اس��تانش را ممنوع كند اين باعث 
مي شود برخي اس��تان ها بدون مرغ شوند كه ما با 
اينگونه تصميمات مخالفيم و هيچ منطقي ندارد. 
او با اش��اره به اينكه در روزه��اي آينده قيمت مرغ 
كاه��ش مي ياب��د و متعادل تر مي ش��ود، گفت: با 
افزايش تخصيص نهاده يعني تخصيص ۹۰۰ گرم 
نهاده براي هر قطعه مرغ و افزايش س��ن كشتار از 
4۰ روز به 4۵ روز قطعا به توليدات ۲۰ درصد اضافه 
خواهد شد و همين امر در روزهاي آينده به كاهش 
قيمت مرغ در بازار كمك خواهد كرد و پيش بيني 
مي شود قيمت آن را به زير ۲۳ هزارتومان برساند.
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روند صعودي توليد لوازم خانگي 
مهر | توليد لوازم خانگي در 1۰ ماهه امس��ال نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال در يخچال و فريزر، ماشين 
لباسشويي و تلويزيون به ترتيب با افزايش ۳۰.۸ درصد، 
۵۳.۲ درصد و 44.۷ درصد مواجه بوده است. بررسي آمار 
وزارت صمت از وضعيت توليد در كشور نشان مي دهد 
روند شتابان افزايش توليد لوازم خانگي در داخل كشور در 
دي ماه امسال نيز ادامه يافته است به طوري كه بر اساس 
آمار تجميعي، توليد انواع لوازم خانگي در 1۰ ماهه امسال 
با رشد قابل توجهي همراه بوده است. طي 1۰ ماهه سال 
جاري يك ميليون و ۶۸۶ هزار دستگاه يخچال و فريزر 
توسط توليدكنندگان داخلي توليد شده است، اين در 
حالي اس��ت كه در 1۰ ماه سال گذشته يك ميليون و 
۲۸۸ هزار دستگاه از اين محصول توليد شده بود. بدين 
ترتيب توليد يخچال و فريزر در 1۰ ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰.۸ درصدي يافته است 
.همچنين در 1۰ ماه امسال ۸۸۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
ماشين لباسشويي در كش��ور توليد شده است. اين در 
حالي است كه در مدت مشابه س��ال قبل ۵۷4 هزار و 
۷۰۰ دستگاه توليد ش��ده بود. بنابراين توليد ماشين 
لباسشويي در 1۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد ۵۳.۲ درصدي يافته است. در 1۰ ماه امسال 
۹۹۵ هزار دستگاه انواع تلويزيون توسط توليدكنندگان 
داخلي توليد شده كه در مدت مشابه پارسال نصف اين 
حجم، يعني تنها ۶۸۷ هزار و 4۰۰ دستگاه توليد شده 

بود؛ يعني رشد 44.۷ درصدي داشته است.

صادركنندگان برتر تهراني 
معرفي مي شوند

رييس كنفدراسيون صادرات ايران از برگزاري مراسمي 
براي معرفي و تقدير از صادركنندگان برتر تهراني خبر 
داد. بر اساس اعالم محمد الهوتي با پايان يافتن بررسي 
پرونده ها و تاييد نهايي كارگروه، 14 صادركننده نمونه 
و شايسته تقدير استان تهران، در مراسمي كه به صورت 
حضوري )بس��يار محدود( و مجازي برگزار مي شود،  
روز دوشنبه چهارم اسفند ماه معرفي مي شوند. طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اين مراسم از سايت اتاق 
تهران پخش خواهد ش��د و با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي امكان برگزاري آن مانند س��ال هاي گذشته 
وجود ندارد. به گفته او، از دو ماه قبل با دريافت مدارك 
صادركنندگان، كار بررسي مدارك و مستندات آغاز شد 
و در هفته پاياني بهمن ماه، با مشخص شدن نتايج اوليه، 
اين فرآيند به اتمام رس��يد. پس از آن نيز در جلسه اي 
با حضور اعضاي كارگروه كه نمايندگان سازمان هاي 
مرتبط هستند، فهرست نهايي 14 صادركننده شايسته 

تقدير با مرور مجدد پرونده ها مشخص شد.

 توليد »آريا« و »شاهين« 
موفقيت در صنعت خودرو است

مه�ر| عض��و كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
ش��وراي اس��المي در بازديد از مرك��ز تحقيقات گروه 
خودروسازي سايپا با اش��اره به اينكه زماني در صنعت 
خودرو تنها مونتاژكننده بوديم و اكنون به توليدكننده 
تبديل ش��ده ايم، اظهار داش��ت: طي س��ال هاي اخير 
اقدام هاي ارزشمندي توسط گروه خودروسازي سايپا 
در توليد خودروهاي جديد و به روز صورت گرفته است. 
لطف اهلل سياهكلي، با بيان اينكه طراحي و توليد خودرو در 
مجموعه سايپا توسط كارشناسان داخلي انجام مي شود، 
گفت: باعث افتخار است كه سايپا به توليدكننده خودرو 
تبديل ش��ده و مي تواند براي صادرات محصوالت خود 
برنامه ريزي كند. وي اف��زود: توليد خودروهاي جديد 
س��ايپا »آريا« و »شاهين« نش��ان دهنده اين موضوع 
است كه در صنعت خودرو به موفقيت هاي بسيار خوبي 
رسيده ايم كه اين امر بسيار ارزشمند است و اميدوارم 
چنين فرآيندي در آينده ادامه پيدا كند. سياهكلي با 
اشاره به حمايتي كه مجلس از صنايع خودروسازي در 
جهت جهش توليد مي تواند داشته باشد، اظهار داشت: 
مجلس آمادگي كامل دارد تا با وضع قوانين و مقررات، 

كمك خوبي به صنعت خودرو داشته باشد.

سهميه نفت سفيد خانوارهاي 
فاقد گاز طبيعي اعالم شد

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: براي هر خانوار ۵۰۰ ليتر نفت سفيد در نظر 
گرفته شده كه در كارت بانكي معرفي شده مشتريان 
شارژ مي شود و تا تاريخ ۵ فروردين سال 14۰۰ اعتبار 
دارد. بر پايه اين خبر، س��بحان رجب پور مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري بيان كرد: 
سهميه خانوارهاي يك و دو نفره ۵۰۰ ليتر، سه و چهار 
نفره ۵۰۰ ليتر، پنج و شش نفره ۵۰۰ ليتر و هفت نفره به 
باال نيز ۵۰۰ ليترمي باشد . وي افزود: آن دسته ازمصرف 
كنندگان نفت سفيد سوز فاقد گاز طبيعي با در دست 
داشتن كارت بانكي به فروشندگي هاي عرضه سوخت 
محل سكونت خود مراجعه و نسبت به دريافت مقدار 
سوخت تعيين شده اقدام نمايند . مدير منطقه ساري 
از شهروندان خواست تا شكايات و پيشنهادات خود را با 
شماره تلفن هاي ۳۳۲۷۰1۳۸ و ۳۳۲۷۰14۰ منطقه 
ساري و شماره ۰۹۶۲۷ شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران اطالع دهند تا رسيدگي شود .

انتصاب مسوول گزينش برق 
منطقه اي مازندران

طي حكمي از سوي مدير كل هسته گزينش و به پيشنهاد 
مدير عامل محترم ش��ركت برق منطقه اي مازندران و 
گلستان، بر اساس صورتجلسه شوراي هسته گزينش 
ش��ركت مادر تخصصي توانير مهن��دس جالل الدين 
مواليي قرا به عنوان مسوول نمايندگي هسته گزينش 

توانير برق منطقه اي مازندران منصوب شد.

 دورنماي رشد بازار سرمايه
 در سال 1400

بهتر است دامنه  نوسان اين بازار نيز بازتر شود تا شرط 
انصاف در خصوص سهام اين گروه نيز رعايت گردد. همه 
سهام اين بازار را نبايد سهام بنجل و پروژه اي و... فرض 
كرد. دامنه  نوساِن كمتر، اين سيگنال را به سهامداران 
اين بازار مي دهد كه سهام خود را بفروشيد و وارد سهام 
۶ درصدي شويد. اين عامل باعث منفي شدن اين گروه 
شده است. در خصوص بازاگردان ها پيش  تر هم عنوان 
كردم كه در شرايط فعلي فعاليت بازارگردان ها با توجه 
به افت شديد قيمت ها و تغيير دامنه نوسان و لزوم تغيير 
در دستورالعمل بازارگرداني و عملكرد نامناسب چند ماه 
گذشته بازارگردان ها بايد متوقف شود زيرا قيمت ها در 
سطوحي نيست كه بازارگردان ها با عرضه و نوسانگيري 
بخواهند بازار را متعادل كنند. همان طور كه در ابتداي 
مطلب هم اشاره شد بايد ديد تا چه زماني نشانه هاي رشد 
در بازار تداوم خواهد داشت؟ از نظر من با افت و خيزهاي 
هميشگي، بازار تا پايان ارديبهشت/ اوايل خرداد پتانسيل 
رشد دارد اگرچه كه صعود يكسره و بي وقفه نخواهيم 
داشت. به تدريج كه به نيمه هاي اسفند ماه مي رسيم 
عرضه هاي سنتي پايان سال شروع خواهند شد كه عمدتا 
به دليل شناسايي سود در پايان سال مالي شركت هاي 
۲۹ اسفندي است. از منظر تكنيكالي مقاومت نه چندان 
قوي در شاخص 1ميليون و ۳4۰هزار واحدي و مقاومت 
معتبرتر در ش��اخص 1ميليون 4۰۰هزار واحدي قرار 
دارد كه بايد مد نظر معامله گران باش��د. ممكن است 
اين مقاومت ها و تايم زماني پايان سال در يك محدوده  
منطبق شوند. )به صورت نرمال شايد ۳۰ الي ۳۵ درصد 
باالتر از قيمت هاي فعلي( شخصا معتقدم، بعد از اين رشد 
و استراحت كوتاه مدت بار ديگر شاخص توان رشد در 
سال جديد با براي يك دوره ۲ الي ۳ ماهه خواهد داشت. 
در صورتي كه اتفاق غيرمترقبه اي رخ ندهد، پتانسيل 
شاخص در دولت روحاني، اعدادي نزديك سقف قبلي 
شاخص اس��ت )بين 1۸۰۰ الي 1۹۰۰( . توجه داشته 
باشيد كه بازارهاي موازي دوباره در حال برگشت به پيك 
قيمتي خود هستند. )اگرچه كه ركود شديدي را تجربه 
مي كنند(، در اين شرايط بورس نيز كم كم ترس خود را 
كنار خواهد گذاشت و آماده پس گرفتن اعداد از دست 

رفته خواهد شد.

وعده و وعيدهاي تورمي
اگر امروز مي بينيم كه نرخ تورم دوباره باال رفته ريش��ه 
در شعارزدگي و پشت كردن به مسائل علمي و تجارب 
گران بهاي گذشته است. اقتصاد ما در حالي در آرزوي 
ت��ورم ۲۲ درصدي ق��رار دارد كه امروز در بس��ياري از 
كش��ورهاي جهان نرخ تورم تك رقمي اس��ت و حتي 
دولت ها تالش مي كنند براي گردش اقتصاد، نرخ تورم 
را از صفر دور كنند. اما متاسفانه در ايران نگاه به مسائل 

ساختاري همواره فراموش شده است.
اقتصادي كه با رشد ش��ديد و دايمي نقدينگي مواجه 
است و در قوانين ساالنه همچنان در حال توليد بار جديد 
نقدينگي است قطعا با مشكالت جدي مواجه مي شود. 
ما هر س��ال مي بينيم كه به جاي آنكه دولت و مجلس 
به ارايه راهكاري براي اصالح مسائل زيربنايي بپردازند 
درگير ميزان افزايش حقوق يا تامين بودجه شركت ها 
و نهادهاي مختلف هستند و همين امر راه را براي تورم، 
ركود، بيكاري و بسياري از ديگر مشكالت باز مي كند. در 
چنين بستري سرمايه گذاري براي فعاليت هاي مولد 
در قياس با فعاليت هاي زودگ��ذر و داللي قطعا جنبه 
محدودتري دارد و تحت تاثير همين شرايط است كه 
ما پس از سال هاي طوالني بحث و گمانه زني هنوز هيچ 
راهكار قطعي براي موضوعاتي كه بسياري از كشورهاي 
جهان سال ها پيش برايشان چاره پيدا كرده اند نداريم 
و در اين چارچوب، هرچه ديرتر به س��راغ راه حل هاي 
اصلي برويم، قطعا براي بازگشت به شرايط عادي، كاري 

دشوارتر در پيش خواهيم داشت.

از فروش روغن با كارت ملي تا ممنوع الخروجي مرغ از تهران! 

حاشيه  هاي عرضه »مرغ« و »روغن« در بازار 

جايگاه اتاق ايران پس از تغيير قانون
تعدادي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي طرحي 
را با عنوان »اصالح قانون ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران و الحاقات بعدي آن« تقديم مجلس 
كرده اند؛ در اين طرح پيشنهادشده است كه ماهيت حقوقي 
اتاق بازرگاني از يك موسسه غيرانتفاعي به موسسه عمومي 
غيردولتي تغيير يابد. در همين راستا، در گزارشي كه اخيرا 
توسط مركز پژوهش هاي اقتصادي اتاق ايران منتشر شده، 
تاكيد شده كه با تغيير ساختار حقوقي اتاق از يك موسسه 
غيرانتفاعي به »موسسه عمومي غيردولتي«، مطابق با 
ماده ۵ قانون خدمات كشوري اتاق تبديل به يك »دستگاه 
اجرايي« مي ش��ود. در آن صورت ات��اق يك نهاد صنفي 

نماينده بخش خصوصي نخواهدبود.
در مقدمه توجيهي طرح پژوهشي اتاق ايران آمده است 
كه با تصريح 11 مش��كل، نتيجه گيري شده كه اتاق 
به دليل عدم وجود نظارت هاي شايس��ته غيروابسته، 
نماينده خوبي براي فعاالن بخ��ش خصوصي به ويژه 
توليدكنندگان كش��ور به ش��مار نمي رود. بررس��ي 
مواد پيشنهادي طرح نش��ان مي دهد كه راهكارهاي 
پيشنهادي مانند تبديل اتاق به نهاد عمومي غيردولتي، 
حكومتي كردن ساختار شوراي نظارت و سياسي كردن 
فرآيند انتخاب��ات در عمل ماهيت صنفي و مدني اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن و كش��اورزي ايران را از بين 
مي برد. بسياري از مش��كالت نام برده شده در مقدمه 
طرح را مي توان از طريق اصالح ايين نامه ها و رويه هاي 
داخلي ات��اق بازرگاني رفع ك��رد. در ادامه اين گزارش 
تصريح شده است: تغيير س��اختار حقوقي اتاق از يك 
موسسه غيرانتفاعي به »موسسه عمومي غيردولتي«، 
موجب مي شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات كشوري 
اتاق تبديل به يك »دستگاه اجرايي« شود كه به معناي 
اجازه مداخله بي حدوحصر نهادهاي حكومتي به دخالت 
در امور اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
است. بدين ترتيب اتاق ديگر يك نهاد صنفي كه از بخش 
خصوصي نمايندگي مي كند، نخواهد بود. در ادامه اين 
گزارش به قانون دايمي نمودن »قانون ارتقاء سالمت نظام 

اداري و مقابله با فساد« اشاره شده كه در آن قانون كه پس 
از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام از حيث مطابقت 
با سياست هاي كلي نظام توسط رياست محترم مجلس 
شوراي اسالمي در تاريخ 1۳۹۹/11/1۳ جهت اجرا به 
رييس محترم جمهور ابالغ شده، اذعان كرده است كه 
نهادهايي مانند اتاق ايران »موسسه خصوصي حرفه اي« 
هستند. در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده، در 
تركيب جديد شوراي عالي نظارت اتاق بازرگاني نقش 
نمايندگان اتاق بسيار كمرنگ شده است و به جاي آن 
نظارت بر انتخابات از طريق ايجاد هيات نظارت مركزي با 
تركيبي از منصوبين وزير صنعت، معدن و تجارت، ديوان 
محاسبات، معاون قوه قضاييه، معاون وزارت اطالعات و 
معاون سازمان بازرسي كل كشور به شدت حكومتي شده 
كه مي تواند جايگاه اتاق را در نظام بين المللي به شدت 
تضعيف نمايد. بر اساس قانون اتاق بازرگاني بين المللي، 
س��ازمان هاي محلي و ملي عضو اين نه��اد بايد قطعًا 
نماينده كسب وكارها و منافع حرفه اي اعضاي خود بوده 
و براي مقاصد غيرسياسي تشكيل شده باشند. ساختار 
پيشنهادي در تضاد آشكار با اين قانون است. در ادامه در 
نقد اين طرح عنوان ش��ده كه طرح كنوني با حركت به 
سمت پيچيده تر كردن فرايند انتخاب هيات نمايندگان 
اتاق از طريق همسان سازي آن به نوعي انتخابات حزبي و 
سياسي و طرح موضوعاتي مانند اكثريت و اقليت و غيره، 
جز افزايش اعتراضات و تضادهاي ميان اعضاء، دستاورد 
ديگري دربر نخواهد داشت. در ادامه به تجارب كشورهاي 
توسعه يافته و درحال توسعه اشار شده كه مويد اين نكته 
است كه اتاق هاي بازرگاني در دنيا بيش ازپيش در حال 
كمرنگ كردن وابستگي خود به دولت و حركت به سمت 
حذف كمك هاي دولتي، هم��راه با ارايه خدمات موثر 
به منظور جذب حداكثري اعضاء و تمركز بر نمايندگي 
بخش خصوصي هس��تند. اين در حالي است كه طرح 
پيشنهادي خالف جهت اين رويكرد عمومي در دنيا و به 
دنبال تقويت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملكرد 

مناسب اين نهاد است.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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خبرروز

كرونا جان ۶۸  نفر ديگر را در ايران گرفت
تاكنون يك ميليون و ۵۶۶ هزار و ۸۱ نفر در كشور به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال شده و با فوت ۶۸ نفر از بيماران مبتال تعداد 
جان باختگان كرونا در ايران به ۵۹ هزار و ۴۰۹ نفر رسيده است. سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعالم اين خبر 
گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي هفت هزار و ۹۲۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و ۴۷۲ نفر بستري 
شدند. با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۵۶۶ هزار و ۸۱ نفر رسيد. هم اكنون ۱۱ شهرستان قرمز، 
۵۲ شهرستان نارنجي، ۲۱۷ شهرستان زرد و ۱۶۸ شهرستان آبي هستند و شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، 

دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، كارون و هويزه در وضعيت قرمز قرار دارند.

رويداد

وزير كشور از محدوديت هاي جديد كرونايي براي نوروز 
خبر داد و گفت: امسال هيچ نمايشگاه بهاره اي نداريم و 
همچنين براي كاهش شيوع ويروس كرونا در خوزستان، 
ورود و خروج به اين استان ممنوع اعالم شد. عبدالرضا 
رحماني فضلي وزير كش��ور در دهمين جلسه قرارگاه 
عملياتي ستاد مبارزه با كرونا در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: جلس��ه امروز قرارگاه با چند دستور برگزار شد. 
يكي از دستورات مربوط به نحوه و چگونگي و تأثيرگذاري 
عملكرد طرح شهيد سليماني در كشور بوده است. او افزود: 
بسيج، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه كه در 
اجراي اين طرح دخيل بودند، گزارشاتي ارايه دادند. نقاط 
ضعف و قوت اين طرح مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر 
شد تا براي دو الي سه هفته آينده، يك رزمايش با اولويت 
مناطق قرمز در كشور به ويژه در استان خوزستان داشته 
باشيم. به گفته او، طرح شهيد سليماني با قوت خودش در 
كشور ادامه پيدا مي كند و تمامي دستگاه ها و نهادها، بيش 

از پيش با اين طرح همكاري خواهند داشت.

  اعمال محدوديت هاي ترددي جديد
 براي نوروز

رحماني فضلي گفت: موضوع بعدي در خصوص نگراني در 
ترددهاي شهري و بين شهري بود. به دليل اينكه در ايام 
منتهي به نوروز قرار داريم الزم است تصميم گيري هايي 
در رابطه با ترددها انجام ش��ود. نيروي انتظامي گزارش 
عملكردي در خصوص اجراي طرح محدوديت هاي تردد از 

ابتداي سال تاكنون ارايه داد و مقرر شد براي عيد هم طرح 
ويژه اي را در راستاي كنترل ترددها در جاده ها انجام دهد. 
او بيان كرد: قرار است ناجا به سامانه هاي وزارت بهداشت 
متصل ش��ود و خودروهايي ك��ه در درون آنها، افرادي با 
تست كروناي مثبت حضور دارند، ممنوع از تردد شوند. 

ممنوعيت تردد از ۲۱ الي سه صبح همچنان ادامه دارد.

    امسال هم نمايشگاه هاي بهاره نداريم
وزير كشور ادامه داد: موضوع بعدي كه در جلسه مطرح 
ش��د، بحث خريدهاي نوروزي و امكان تجمعات در 
اين خريدها بود. امسال هم مانند سال قبل هيچ گونه 
نمايشگاهي نداريم و خريد و فروش هاي فوق العاده 
را قرار است اصناف بر روي واحدهاي صنفي نظارت 
داشته باش��ند كه فروش هاي فوق العاده باعث ايجاد 
تجمعات نشود. رحماني فضلي افزود: دستفروشان 
هم با تدابيري كه از طرف شهرداري ها و اصناف در نظر 

گرفته شده، قرار است كار خود را دنبال كنند.

    توضيحاتي در رابطه با واردات 
واكسن هاي كرونا

وزير كش��ور بيان كرد: گزارش هايي در خصوص نحوه 
تأمين و توزيع واكس��ن كرونا در جلسه مطرح شد. قرار 
بر اين شد تا واكس��ن هاي خريداري شده از كشورهاي 
مختلف سريعًا به كشور وارد شوند. به گفته وي، اولويت 
تزريق واكسن فقط و فقط با وزارت بهداشت است و هيچ 
نهاد ديگري نمي تواند براي تزريق واكسن كرونا، اولويتي 

ارايه دهد.

    مرزهاي خوزستان بسته شد
او با اش��اره به وضعيت استان خوزس��تان اظهار داشت: 
همانطور كه مي دانيد وضعيت خوزس��تان قرمز است. 
مرزهاي اين استان بسته ش��د. ترددهاي بين شهري، 
ممنوع و ورود به خوزس��تان از اس��تان هاي مجاور هم 
ممنوع شده است. رحماني فضلي افزود: خواهشمنديم 
علما و شيوخ در اين استان تالش كنند كه با يك جريان 
آگاهي بخشي و فرهنگ سازي عمومي، فضاي اجتماعي 
اين استان را اقناع كنند تا پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كنند. وزير كش��ور در پايان خاطرنشان كرد: بررسي ها 
حاكي از آن بوده كه ورود روزان��ه ۳۰۰ الي ۴۰۰ نفر در 
روزهاي گذشته از مرز خوزستان به كشور باعث تشديد 

كرونا در اين استان شده است.

محدوديت هاي ترددي جديد براي نوروز
جامعه خبر

خطر واكسن هاي تقلبي 
كرونا در بازار سياه 

نايب رييس انجمن داروس��ازان اي��ران با تاكيد بر 
ل��زوم بهره گيري از ظرفي��ت داروخانه ها در زمان 
واكسيناسيون عمومي كرونا و توزيع و عرضه اين 
واكس��ن، در عين حال نس��بت به طرح ادعاهايي 
مبني ب��ر خريد و فروش واكس��ن كرون��ا در بازار 
سياه هش��دار داد.دكتر س��يد علي فاطمي درباره 
وضعيت توزيع واكس��ن كرون��ا و احتمال دخيل 
شدن داروخانه ها در اين زمينه، گفت: روند سازمان 
غذا و دارو ب��راي داروهاي حس��اس، گران قيمت 
و داروهايي ك��ه يارانه زي��ادي دريافت مي كنند، 
اين اس��ت كه اين داروها را با برچس��ب  اصالت كه 
يك ك��د منحصربه فرد دارن��د، توزيع مي كند كه 
اين داروها در س��امانه تي تك ثبت شده و اين دارو 
كامال قابل رصد و پيگيري اس��ت و اگر يك دارو از 
زنجيره دارويي خارج شود، به راحتي مي توان آن را 
شناسايي كرد كه از كدام داروخانه يا كدام شركت 
پخش، نشت كرده اس��ت. فاطمي تاكيد كرد: در 
برنامه ملي استقرار و گسترش واكسيناسيون كرونا 
كه از سوي معاونت بهداش��تي تدوين شده است، 
چهار فاز زمانبندي براي واكسيناسيون مشخص 
شده است؛ فاز اول شامل كاركنان خط اول مقابله با 
كرونا شامل پرسنل بيمارستان ها، پرسنل عملياتي 
اورژانس، پرسنل بهشت زهرا، پرسنل درمانگاه ها 
و مطب ه��اي عمومي، متخصصي��ن عفوني، ريه، 
اطفال و داروخانه ها و پرس��نل داروخان��ه، افراد با 
ريسك باال شامل پرس��نل خانه هاي سالمندان، 
جانبازاني كه در مراكز نگهداري جانبازان هستند، 
افراد ك��م توان ذهني، جانبازان ب��االي ۵۰ درصد 
و جانبازان ش��يميايي و تنفسي و افراد پرريسك و 
داراي بيماري هاي زمينه اي اس��ت. فاز دوم شامل 
افراد مس��ن باالي ۶۵ سال اس��ت. فاز سوم شامل 
افرادي اس��ت كه در مراكز جمعي مانند زندان ها، 
افراد نظامي، مراكز نگهداري افراد بي سرپرست و 
مهاجرين و مشاغلي كه بيشترين تماس را با مردم 
دارند، است. فاز چهارم شامل ساير افراد جامعه بر 
اساس اولويت سني است كه همان واكسيناسيون 
عمومي محس��وب مي ش��ود. نايب رييس انجمن 
داروسازان ايران با اشاره به احتمال طرح ادعاهايي 
مبني بر خريد و فروش واكسن كرونا در بازارهاي غير 
رسمي، اظهار كرد: بايد توجه كرد كه براي نگهداري 
بلندمدت واكسن كرونا هم مانند ساير واكسن ها به 
 فريزر منفي ۱۸ درجه نياز اس��ت. بنابراين در بازار 
غير رس��مي اوال احتمال دارد چيزي كه به عنوان 
واكسن كرونا به افراد فروخته مي شود، واقعا واكسن 
نباشد و آب يا محلول هاي ديگري باشد و دوما اگر 
هم واكسن واقعي باشد، در ناصرخسرو يا بازارهاي 
غيررسمي ديگر امكان نگهداري اين واكسن ها وجود 
ندارد و از آنجايي كه واكسن يك فرآورده بيولوژيك 
است، زود از بين مي رود و تزريق آن فايده اي ندارد.

شمار مصدومين زمين لرزه سي سخت به ۶۷ نفر رسيد
مجموعا ۶۷ نفر بر اثر وقوع زمين لرزه در 
اس��تان كهگيلويه و بوير احمد مصدوم 
شدند كه هفت نفر بس��تري و ۶۰ نفر به 
صورت س��رپايي مداوا يافتند. دبيركل 
جمعيت هالل احمر گفت: اين زلزله روز 
چهارشنبه بيست و نهم بهمن ماه با قدرت 
۵.۶ ريشتر در اس��تان هاي كهگيلويه و 
بوير احمد و اصفهان حوالي شهرس��تان 

سي سخت رخ داد و داراي يك پيش لرزه به بزرگي ۲.۸ 
ريشتر و چهار پس لرزه بود. محمد حسين قوسيان مقدم 
با اشاره بر مناطق متاثر از اين زلزله عنوان كرد: شهرستان 
دنا، منطقه سي س��خت و پاتاق در استان كهگيلويه و 
بويراحمد و شهرستان سميرم منطقه پادنا در استان 
اصفهان بر اثر اين زلزله آسيب ديده اند. به عالوه در ساعات 
اوليه شاهد ريزش كوه در محورهاي مواصالتي ياسوج 
به دنا، قطع برق، گاز، آب و اختالل در شبكه تلفن همراه 
بوديم. قوسيان مقدم با اشاره بر جزئيات عمليات امداد و 
نجات در اين حادثه تصريح كرد: تا ساعت ۱۲ ظهر امروز 
دوم اسفندماه، مجموعاً ۶۷ نفر بر اثر اين حادثه مصدوم 
شدند كه هفت نفر بستري و ۶۰ نفر به صورت سرپايي 

مداوا يافتند. او با اشاره بر اسكان اضطراري 
هموطنان عنوان كرد: مجموعه ۱۱ هزار و 
۱۲۵ نفر اسكان اضطراري يافتند و تعداد 
۲۳۶۵ نفر نيز با دريافت چادرهاي مسافرتي 
و امدادي در نزديكي منازل خود اس��كان 
يافته اند. دبيركل جمعي��ت هالل احمر 
خاطرنش��ان كرد: تاكنون ۴ هزار و ۵۰۰ 
كيلوگرم نايلون پوششي، ۲۰۰ تخته پتو، 
۷۰ تخته موكت، ۱۰۱۳ بسته غذايي ۷۲ ساعته و ۱۸۴ 
شعله وسيله گرمايشي ميان هموطنان آسيب ديده از اين 
حادثه توزيع شده است. قوسيان مقدم با اشاره بر تعداد 
نيروهاي امدادي حاضر در منطقه زلزله  زده تصريح كرد: 
در اين زمين لرزه تاكنون ۲۸۹ نيروي عملياتي امداد و 
نجات مشاركت داشته، ۷۱ دستگاه خودروي امدادي 
سبك و س��نگين و يك فروند بالگرد نيز براي تسريع 
در روند امدادرساني به كار گرفته شده اند. او با اشاره بر 
جزئيات روستاهاي آسيب ديده نيز ابراز داشت: مجموعًا 
۱۴۷ روستا بر اثر اين زمين لرزه متاثر شده و برخي منازل 
و ابنيه در شهرهاي سي سخت و روستاهاي اطراف بين 

۲۰ تا ۴۰ درصد تخريب شده اند.

يك فاجعه بهداشتي بيخ گوش تهران 
معاون اول دادس��تان تهران از پيگيري 
دادستاني تهران در مورد موضوع آبياري 
اراض��ي زراعي با آب ه��اي غيرمتعارف 
خبرداد. احمد رحمانيان گفت: دادستاني 
تهران دستگاه هاي مرتبط را در راستاي 
حف��ظ حقوق عام��ه مكلف ك��رده تا از 
اس��تفاده از آب هاي غيرمتع��ارف براي 
اراضي كشاورزي جلوگيري كنند. احمد 

رحمانيان با اشاره به ورود دادستاني تهران به موضوع 
اس��تفاده از آب ه��اي آلوده و غيرمتعارف در س��طوح 
زيركش��ت اراضي زراعي اس��تان تهران بيان كرد: در 
راستاي گزارشات واصله به حوزه معاونت پيشگيري از 
وقوع جرم و حقوق عامه دادستاني تهران مبني بر استفاده 
از آب هاي غيرمتعارف و آلوده براي آبياري سبزيجات با 
توجه به دستورالعمل حقوق عامه و احياي آن، دادستاني 
تهران به اين موضوع ورود كرد. او با اش��اره به تاكيدات 
دكتر القاصي دادستان تهران مبني بر پيگيري موضوع 
از سوي معاونت پيشگيري از وقوع جرم و حقوق عامه 
توضيح داد: با توجه به اين موضوع بررسي آن در دستور 
كار اين معاونت و دادسراي ناحيه ۳۷ تهران قرار گرفت 
و بر اين اساس دستگاه هاي مسوول به دادستاني تهران 
دعوت شدند و جلسه اي برگزار شد. رحمانيان ادامه داد: 
در آن جلسه مشخص شد كه حدود ۱۸۰ هزار هكتار 
اراضي زراعي زير كشت در استان تهران وجود دارد كه 
۳۳ هزار و ۶۰۰ هكتار آن از آب هاي غيرمتعارف استفاده 
مي كنند و عمده اين اراضي در ش��هرهاي پاكدشت، 
ش��هرري، قرچك و ورامين است. معاون اول دادستان 

تهران با بيان اينكه استفاده از اين آب هاي 
غيرمتعارف تاثير زيادي بر سالمت مردم و 
همچنين اثرات سوء بر محيط زيست دارد، 
به گوشه اي از مصوبات مربوط به اين جلسه 
ب��راي جلوگيري از اس��تفاده از اين آب ها 
اشاره كرد و گفت: در اين راستا مقرر شد كه 
شركت آب و فاضالب تهران حداكثر تا پايان 
آبان ماه سال آينده نسبت به ايجاد شبكه 
فاضالب و جلوگيري از ورود هرگونه فاضالب خانگي به 
رودخانه هاي استان تهران اقدام كند. او ادامه داد: عالوه 
بر اين مقرر شد كه سازمان حفاظت از محيط زيست با 
پايش دقيق روان آبها در بخش كشاورزي موضوع را رصد 
و در صورت مشاهده استفاده از فاضالب؛ افراد متخلف را 
به مراجع قضايي معرفي كند. رحمانيان از بهينه سازي 
و ايجاد طرح هاي ساماندهي آبهاي سطحي به عنوان 
يكي ديگر از مصوبات اين جلسه ياد كرد و افزود: براي 
تحقق اين امر نيز مقرر ش��د كه آب منطقه اي استان 
تهران نسبت به تهيه و تس��ريع اجراي اين طرح اقدام 
كند و استانداري اعتبارات الزم براي عملي شدن آن را 
در اختيار آب منطقه اي قرار دهد . معاون پيشگيري از 
وقوع جرم و حقوق عامه دادستان تهران از جمع آوري 
پمپ هايي كه از فاضالب براي آبياري سبزيجات استفاده 
مي كنند توسط شركت آب منطقه اي خبرداد و بيان كرد: 
همچنين بنا شد دانشگاه علوم پزشكي و جهادكشاورزي 
نسبت به شناسايي مزارعي كه با فاضالب خام آبياري 
مي ش��وند اقدام و آنه��ا را به مراج��ع قضايي معرفي و 

سبزيجات آلوده را معدوم كند.

تع�ادل| اتف��اق ت��ازه اي نيس��ت. 
ممنوع الخروج شدن س��رمربي تيم ملي 
اسكي آلپاين بانوان توسط همسرش، اين 
اتفاق يك بار در س��ال ۹۴ براي نيلوفر اردالن كاپيتان 
تيم ملي فوتسال ايران رخ داد و يك بار ديگر در سال ۹۶ 
براي زهرا نعمتي پرچمدار المپيك ريو. اينكه اين زنان با 
سختي براي خود مسيرهاي سخت را هموار مي كنند و 
براي رسيدن به آرزوهايشان با تمام وجود تالش مي كنند 
و ناگهان سدي به نام همسر تمام آنچه را كه تا امروز رشته 
بودند پنبه مي كند، مساله اي نيست كه براي ما تازگي 
داشته باشد. سال هاست كه همسران از حق خود براي 
ممنوع الخروج كردن زنانشان استفاده مي كنند و چند 
سالي است كه اين استفاده از حق در بين همسران زنان 

ورزشكار بيش از پيش مورد استفاده قرار مي گيرد. 

     تمسخر شغل و تحقير كردن 
»سميرا زرگري« سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين كه به 
علت ممنوع الخروج شدن از سوي همسرش نتوانست 
تيم ملي را در مسابقات قهرماني جهان ايتاليا همراهي 
كند، اتفاقي كه واكنش هاي بس��ياري را در پي داشت. 
تيم ملي اسكي آلپاين زنان و مردان ايران روز سه شنبه، 
به رقابت هاي قهرمان��ي جهان ايتاليا اعزام ش��دند اما 
س��ميرا زرگري، س��رمربي تيم زنان توسط همسرش 
ممنوع الخروج ش��د و نتوانس��ت تيم ملي را همراهي 
كند. زرگري در صفحه ش��خصي خود در اينس��تاگرام 
خواستار حمايت مسووالن شده و نوشته »روزها، ماه ها 
و سال هاس��ت كه ش��غل من از طرف شوهرم مسخره 
مي شود. ش��وهري كه امريكا به دنيا آمده و در ايران هم 
بزرگ نشده است. داليل ديگر ممنوع الخروجي را هم 
خواهم گفت. فقط به حمايت مسووالن محترم نياز دارم 
چون سال هاست براي پرچم كشورم زحمت كشيده ام 

و عاشق كشورم هستم.«
»حق خروج زنان از كش��ور« در اليحه »حفظ كرامت و 
حمايت از زنان در برابر خشونت« مورد توجه قرار گرفته 
و برايش راهكاري نيز در نظر گرفته ش��ده است كه در 
صورت تصوي��ب مي تواند از بروز چني��ن رخدادهايي 

جلوگيري كند.

    اندر خم يك كوچه
اما اشرف گرامي زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت 
امور زنان و خانواده رييس جمهوري، دراين باره به ايسنا 
مي گويد: باعث تاسف است كه هنوز پس از اين همه فراز و 
فرودي كه در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم يك 
كوچه ايم. اين ممنوع الخروجي آن هم براي زنان توانمند 
كه با هدف ارتقاي جايگاه ملي كش��ور صورت مي گيرد، 
نشان از آن است كه نتوانس��ته ايم در كشورمان حقوق 
زنان را ادا كنيم و كرامت آنان را پاس بداريم. وقتي اجازه 
داده مي شود شخصيت و هويت مستقل زنان اينچنين 

گستاخانه زير سوال برود. 

  مسووالن از ورود و اعتراض به اين ناحق 
دريغ مي كنند

اين حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در س��ال ۱۳۵۱ 
مصوب شده است و در سال هاي پس از آن دچار تغييراتي 
شد. اين تغييرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان 
در اين قانون وابسته به دريافت اجازه از شوهر هستند. در 
طي سال هاي گذشته هم شاهد بوديم كه اگر شوهر اراده 
مي كرد، زن قهرمان ملي را ممنوع الخروج مي كرد. نه تنها 
در مورد سرمربي تيم ملي بلكه قهرمانان ورزشي كشور از 
اين سلطه خسارت هاي زيادي ديدند. جالب اين است كه 
مسووالن از ورود و اعتراض به اين ناحق دريغ مي كنند و 
حاضر نيستند به حمايت از اين زنان بپردازند حال آنكه 
هيچ كس به فكر خسارت هاي مادي و معنوي وارد شده 

به زنان نيست.

  »حف�ظ كرامت و حمايت از زنان  در برابر 
خشونت« 

او با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از كشور زنان 
در اليحه »حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت«، 
افزود: در ماده ۵۷ اليحه »حفظ كرامت و حمايت از زنان در 
برابر خشونت « آمده است كه »زناني كه براي خروج از كشور 
نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه وي 
از اعطاي اذن، مي توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و 
مستندات خود مبني بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه 
خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع 

رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم 
پس از اخذ تامين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و 
دفعات سفر خواهد داد.« مشاور حقوقي و پارلماني معاونت 
امور زنان و خانواده همچنين اين را هم گفت كه در بررسي 
اليحه مذكور راه حل مقطعي كوچكي ايجاد شده است كه 
به دليل نيازهاي پيش رو و آينده نگرانه، كافي نيست و بايد 

اقدام اساسي تري صورت گيرد.

   دادستان كل كشور حق ورود  دارد
گرامي زادگان در پاسخ به اين سوال كه آيا راهكار جايگزيني 
براي اخذ حق خروج زنان از كشور تا هنگام تصويب اين 
اليحه وجود دارد؟، تصريح كرد: بله. دادستان كل كشور 
حق ورود دارد و طبق شرح وظايف خود به استناد تبصره 
ماده ۲۹۲ قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب ۱۳۹۲ 
مي تواند در موضوع رفع ممنوعيت خروج از كشور به عنوان 
مدعي العموم ورود كند. هم اكنون اين راه حل وجود دارد.

   ما نگران ضرر  ديدن كودكان 
در اين لجاجت ها  هستيم

او در بخش ديگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و 
خانواده مكرر مورد خطاب زناني است كه شوهرشان به 
داليل گوناگوني مانع خروج آنان از كشور هستند. اخيرا با 
حوادث پيش آمده، نگراني معاونت از تبعات اين ممنوعيت 
افزايش يافته و مخاطراتي را در پيش رو مي بيند. ما نگران 
اين هستيم كه با اين نحوه برخورد بين زن و شوهر و گاه 
لجاجت هاي ناگوار، تزلزل و جدايي افزايش يابد و كودكان 
از آن بيشترين ضرر را ببيند هرچند كه زنان اغلب خود 

مهم ترين قرباني اين سلطه غيرقابل كنترل هستند.

  پيش از اينكه دير شود 
بايد قانون گذرنامه اصالح شود

به گفته مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و 
خانواده، پيش از اينكه دير شود بايد قانون گذرنامه اصالح 
شود و زنان از اين ممنوعيت هاي غيرقابل قبول خالص 
شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انساني 
باشد هيچگاه اين اختالفات و عدم تفاهم ها پيش نخواهد 
آمد. همچنين وظيفه مجلس شوراي اسالمي نيز در اين 

شرايط حساس بسيار مهم است. نمايندگان بايد به 
شرايط جامعه و خواس��ته به حق زنان توجه كنند و 

بدانند كه حقوق ملت بايد در اولويت امور باشد.

    شروط ضمن عقد
 براي برخي خانواده ها مقبول  نيست

گرامي زادگان درباره »شروط ضمن عقد« براي گرفتن 
حق خروج از كشور زنان، اظهار كرد: شروط ضمن عقد 
يكي از راهكارها مي تواند باشد. اين شروط براي برخي از 
خانواده هنوز مقبول نيست و آن را قابل اعتنا نمي دانند. 
وظيفه مسووالن بوده و هست كه فرهنگ آموزش حقوق 
زنان و خانواده ها را توسط مراكز مرتبط و آگاه براي افراد 
تش��ريح كنند و اين آموزش را توس��عه دهند. آگاهي، 
توانمندي مي آورد. زنان با آگاهي مي توانند به آينده خود 
بيشتر بينديشند و در تصميم گيري براي آينده خود نه تنها 
شروط مندرج در سند ازدواج بلكه بر اساس ماده ۱۱۱۹ 
قانون مدني، شروط ديگري را نيز به آن بيفزايند. او ادامه 
داد: شرايط امروز با سال تدوين قانون گذرنامه كه عمري 
بيش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قياس نيست. قانون را 
بايد روزآمد كرد وگرنه پاسخگوي ملت نخواهد بود. يادآور 
شوم كه همين مطالبات و درخواست هاي مكرر زنان به 

معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا اليحه اصالح 
بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دس��تور كار معاونت 
راهبردي قرار گيرد و از ابعاد حقوقي و فقهي آن بررسي 
شود. معاونت با بيش از ۶ ماه مطالعه و كار كارشناسي اين 

اليحه را آماده تقديم به دولت كرده است.

     نيازي به تكرار شروط ضمن عقد 
در وكالت نامه مجزا   نيست

مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده، 
درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وكالتنامه اي مجزا، 
افزود: در مورد اينكه پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج 
بايد مجددا اين وكالت براي شروط در دفتر اسناد رسمي 
هم ثبت شود، اين تكرار و دوباره كاري را معاونت امور زنان 
و خانواده با رياس��ت اسناد كشور كه معاون قوه قضاييه 
هستند در ميان گذاشت و ايشان نيز طي بخشنامه اي به 
كليه دفاتر ازدواج اعالم كرد كه ثبت در دفتر ازدواج كافي 
است و نيازي به تكرار وكالت در دفاتر اسناد رسمي نيست.

مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده معتقد 
است كه زنان مي توانند هر شرطي را كه مغاير با ذات عقد 
نباشد در هنگام ازدواج اعالم كنند و در صورت موافقت زوج 
و دادن وكالت به زن، آن را در سند ازدواج بياورند. مهم اين 

است كه زنان در هنگام ازدواج، خواسته هاي خود را مطرح 
كنند و به آن جنبه سنديت بدهند.

    دختران با اين ممنوعيت ها 
در انتخاب همسر سختگير مي شوند

گرامي زادگان در پايان گفت: خطاب من به مس��ووالن 
كشور است كه وظيفه دارند رعايت حقوق زنان را در نظر 
بگيرند. سياست هاي كشور به عنوان نمونه - بر اساس 
افزايش ازدواج، جمعي��ت و به خصوص باروري تنظيم 
مي ش��ود ولي در اجرا با تدوي��ن مقرراتي ديگر، ضد آن 
سياست عمل مي ش��ود. دختران كه قصد ازدواج دارند 
وقتي اين محدوديت ه��ا و ممنوعيت ها را مي بينند در 
انتخاب همسر سختگيرتر مي شوند و ديگر به سادگي 
تن به ازدواج نمي دهند. در همين مدت تلفن ها نش��ان 
مي داد كه ممنوع الخروجي يك س��رمربي زن توسط 
شوهرش، چگونه آن تالش ها را براي افزايش جمعيت 
و ازدياد ازدواج خنثي مي كند. ما در كشور نياز به يك 
سياست اصولي با همكاري همه ذينفعان داريم تا بتوانيم 
جامعه اي بهتر و مفيدتر براي آحاد مردم به خصوص 
زنان فراهم كنيم. قبل از آنكه دير ش��ود بايد با اصالح 

اصولي قوانين و مقررات، حقوق زنان را تامين كنيم.

گزارش

زنان  ورزشكار  و  مشكالت  ممنوع  الخروجي  از سوي  همسران 

زخمي  ديگر  بر  پيكر  زنان  سختكوش

هنر

در پي انتش��ار نامه اي براي 
اولوي��ت دادن به هنرمندان 
در واكسيناس��يون، فاطمه 
معتمدآري��ا تاكي��د ك��رد 
كه همراه��ي و فعاليتي در 
ارتب��اط با اين درخواس��ت 
نداش��ته و اولويت را شروع 
واكسيناسيون گسترده براي 

مردم مي داند.اين بازيگر سينما و تئاتر در نامه اي كوتاه كه در اختيار خبرگزاري ايسنا 
قرار داده نوشته است: »اينجانب فاطمه معتمد آريا خبر مربوط به هرگونه فعاليت خود 
در ارتباط با درخواست اولويت واكسيناسيون هنرمندانه سينما را اكيدا تكذيب مي كنم. 
با وجود از دست رفتن بسياري از هنرمندان تكرار ناشدني سينما به دليل ابتال به كرونا، 
اولويت را شروع واكسيناسيون گسترده و بدون اتالف وقت همه مردم ايران مي دانم.« 
اين در حالي است كه اخيرا نامه اي از سوي سازمان نظام پزشكي به وزارت بهداشت 
منتشر شده كه در آن خواسته شده با توجه به فعاليت هنرمندان در عرصه فيلمسازي و 
سريال سازي براي توليد برنامه هاي هنري با هدف دعوت مردم به ماندن در خانه، ترتيبي 
اتخاذ شود تا سهميه الزم براي اولويت واكسيناسيون هنرمندان همپاي كادر درمان 
در نظر گرفته شود. اين نامه كه از سوي حسين كرمانپور - مديركل روابط عمومي و 
امور بين الملل سازمان نظام پزشكي- خطاب به كيانوش جهانپور - رييس مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - نوشته شده در يكي 

دو روز گذشته با واكنش ها و انتقادهاي مختلفي همراه بوده است.

فاطمه معتمدآريا تكذيب كرد
هنر

مس��تند »امير« با موضوع 
انقراض فك هاي درياي خزر 
در حال تصويربرداري است. 
»امير« عنوان فيلم مستندي 
به كارگردان��ي محمدرضا 
كيوانفر است كه به تالش يك 
حافظ محيط  زيس��ت براي 
جلوگيري از شكار و انقراض 

ُفك ها مي پردازد. اين فيلم كه در مرحله تصويربرداري است، در مركز گسترش سينماي 
مستند و تجربي تهيه مي شود. محمدرضا كيوانفر درباره  موضوع مستند »امير« توضيح 
داد: فك خزري با نام علمي Pusa Caspica يك گونه  پستاندار دريايي كمياب است 
كه تنها در درياي خزر و رودخانه هاي منتهي به آن مانند ولگا و اورال زندگي مي كند. او 
افزود: امير شيرازي تنها حامي فك خزري در ايران در تالش است كه اينگونه را از انقراض 
نجات دهد. وي در سال ۲۰۱۹ كمپين بزرگي با هدف جمع آوري امضا براي جلوگيري 
از شكار قانوني اين پستاندار در روسيه راه انداخت و سرانجام شكار فك در روسيه ممنوع 
شد اما متاسفانه در بسياري از كشورهاي حوزه درياي خزر همچنان شكار اينگونه  دريايي 
ادامه دارد و فعاليت هاي دريايي در شمال درياي خزر هم باعث مرگ بسياري از فك ها 
شده است. اين مستندساز با اشاره به آشنايي ۵ ساله اش با امير شيرازي، درباره روند 
تصويربرداري اين مستند گفت: تنها ۲۰ درصد از تصويربرداري »امير« باقي مانده كه 
مربوط به سكانس هاي گرفتار شدن فك ها در تور صيادان و انجام عمليات نجات است 

كه در كنترل ما نيست و بايد منتظر زمان مناسب براي انجام آن باشيم.

توليد مستندي درباره ُفك هاي خزري
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