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يادداشت- 1

فرافكني تخلفات بودجه
در تم��ام كش��ورها مجالس، 
پارلمان ه��ا و س��اختارهاي 
تقنيني نماد شفافيت، قانون 
و شايسته س��االري محسوب 
مي شوند. در واقع تحركاتي كه 
در پارلمان به وقوع مي پيوندد 
باي��د از چن��ان س��امت و 
ش��فافيتي برخوردار باشد كه 
ساير بخش هاي اجرايي، قضايي و مديريتي نيز از آن بهره 
ببرند. در نقطه مقابل چنانچه ساختار تقنيني كشوري 
دچار تخلف، آلودگي و فس��اد ش��ود، به س��رعت ساير 
بخش هاي مديريتي كش��ور نيز دس��تخوش مشكات 
عديده اي خواهند ش��د. بنابراين وقوع تخلفي از جنس 
مشكات دستكاري بودجه نه يك موضوع ساده و عادي 
است و نه اتفاقي پيش پا افتاده كه بتوان به سادگي از كنار 
آن عبور كرد. بعد از حاشيه هايي كه در خصوص دستكاري 
جداول بودجه ايجاد شد و حتي صداي نمايندگان داخل 
مجلس نيز از اي��ن نوع تحركات غيرقانوني به آس��مان 
بلند شد، برخي نمايندگان مجلس يازدهم در پاسخ به 
پيگيري هاي اهالي رسانه درباره اين تخلف اعام كردند 
كه اين نوع تخلفات در تمام مجلس قبلي سابقه داشته 
اس��ت و موضوع جديدي اتفاق نيفتاده اس��ت. برخاف 
ادعاهاي مطرح شده به عنوان فردي كه حداقل در 2 دوره 
در مجلس و در كميسيون تلفيق از نزديك با جداول بودجه 
سر و كار داش��ته ام، هرگز با يك چنين تخلفاتي روبه رو 
نشده ام. اينكه بيش از 400 هزار ميليارد تومان تغييرات 
رخ داده در بودجه ارسالي توس��ط دولت بدون اينكه به 
س��مع و نظر نمايندگان برسد، توس��ط تعداد معدودي 
افراد با هماهنگي رييس مجلس نهايي ش��ود و به دولت 
اباغ شود، موضوع جديدي است كه هرگز سابقه اي از آن 
در فضاي عمومي و رسانه اي كشور ثبت نشده است. در 
مجالس پنجم و ششم كه گروه هاي ميانه رو و اصاح طلب 
در آن حضور داشتند، هر نوع تغييري ذيل قانون بودجه به 
رويت نمايندگان رسيده مي شد و در صورتي كه اكثريت با 
آن موافقت داشتند در نهايت وارد جداول بودجه مي شد. 
بر اس��اس اين رويكرد تخصصي و شفاف بود كه در دوره 
مجالس پنجم و ششم و دولت هاي هفتم و هشتم يكي 
از بهترين دستاوردها در حوزه اقتصاد در سال هاي پس 
از پيروزي انقاب ثبت شده است. تصويب اليحه اصاح 
قانون ماليات ها در س��ال 1380 يك��ي از گام هاي موثر 
دولت و مجلس در زمينه اقتصادي محس��وب مي شد. با 
تصويب اين اليحه يكي از موثر ترين اقدامات اصاحي در 
زمينه اقتصادي در دوره پس از انقاب اسامي عملياتي 
شد. در حوزه جذب سرمايه هاي خارجي نيز به رغم تمام 
مخالفت هايي كه صورت مي گرفت، مجلس ششم عملكرد 
منحصر به فردي از خود ارائه كرد. آمار و اطاعات مستند 
حاكي از آن است كه درآمد ملي ايران در سال 1381 به 
يكي از باالترين ارقام تاريخ ايران يعني 12/5 درصد رشد 
رسيده اس��ت. يعني به  طور متوسط درآمد ملي ايران از 
سال 77 خورشيدي تا سال 84، بيش از 38 درصد رشد 
داشته است. اگر رش��د جمعيت را در اين دوره معادل 6 
درصد فرض كنيم از سال 77 و ميانه هاي دهه 80 درآمد 
هر ايراني به طور متوسط 30 درصد افزايش و سطح زندگي 
هر ايراني به  طور متوسط يك س��وم ارتقا پيدا كرده بود. 
بدون ترديد دستيابي به يك چنين اعداد و ارقامي از طريق 
يك بودجه شلخته و دس��تكاري شده، امكان پذير نبود. 
اين شفافيت است كه باعث بهبود شاخص هاي اقتصادي 
مي شود. از سوي ديگر چنانچه روش و رويكردهاي مجلس 
يازدهم اصاح نشود و موضوعات بر روال سابق مبتني بر 
رويكردهاي غيرتخصصي و جناحي دنبال شود، مي توان 
پيش بيني كرد كه بودجه 1400 منشأ مشكات عديده اي 
در اقتصاد كشور خواهد شد. اين شكل از اظهارنظر هاي 
مجلس يازدهم كه دستكاري يك فرد يا جريان خاص در 
بودجه مختص مجلس يازدهم نيست و در تمام مجالس 
قبلي س��ابقه اين رفتار وجود دارد، در واقع فرافكني يك 
اشتباه واضح و مبرهن است. معتقدم 100نماينده اي كه 
نسبت به اين تخلف آشكار ش��كايت و اعتراض كرده اند 
بايد موضوع را از طريق كميسيون اصل 90 قانون اساسي 
دنبال كنند تا مشخص شود چه فرد يا جرياني اين تخلف 
را صورت داده اند. البته هر چند در قانون اساسي و آيين نامه 
داخلي مجلس، پيش بيني هايي براي مواجهه با تخلفات 
احتمالي نمايندگان ش��ده، اما قبل از هر عامل ديگري 
نمايندگان براي رفتارها و اعمالي كه ذيل عنوان نمايندگي 
صورت مي دهند بايد پاسخگوي وجدان خود و وجدان 
جمعي جامعه باشند. از زمان ارائه بودجه سال 1400 به 
مجلس و نحوه بررسي رفتارهاي نمايندگان در مواجهه 
با بودجه نش��ان داد كه نمايندگان نه مهارت الزم براي 
بررسي هاي دقيق را دارند و نه اينكه فضاي كلي مجلس 
به گونه اي اس��ت كه در نهايت يك بودجه شسته و رفته 
از آن بيرون بيايد. به همان اندازه كه اين اتفاق يك رفتار 
غيرقانوني و غيراخاقي است، ادعاهايي كه در خصوص 
وقوع اين تغييرات در تمام ادوار گذش��ته مجلس مطرح 
مي شود نيز غيرمستند و در واقع كذب است. ساختاري 
كه زمينه ورود افراد شايسته به مجلس را سد مي كند و 
فضا را براي ورود افراد جناحي، غيرمتخصص و سوداگر 
فراهم مي كند، بايد پاسخگوي رفتارها و تخلفاتي باشد كه 
از دل يك چنين مجلس غيرفراگيري بيرون مي آيد. در 
نهايت بايد قضاوت را به وجدان عمومي جامعه بگذاريم 
كه برخاف بسياري از نهادهاي نظارتي، چشمان باز دارد 

و بر اساس عدالت قضاوت خواهد كرد. 

علي  قنبري

آش ٨ هزار ميليارد توماني تلفيق براي دولت 

احمد توكلي در نامه اي به قاليباف: اگر تغيير در ارقام در جهت منافع فردي يا منافع اشخاص 
حقيقي و حقوقي خاص باشد، خيانت بوده و قابل چشم پوشي نيست

نرگس رس�ولي |مي گويند تاريخ تكرار مي شود. گويا 
موضع مجلس و دولت كه يك بار در دولت هشتم و مجلس 
ششم تكرار شد حاال در مجلس دهم و دولت دوازدهم در 
حال تكرار اس��ت. در آن سال مجلسي ها با تصويب طرح 
تثبيت دولت را در محاق گذاشتند وحاال مجلسي هاي جديد 
با دست بردن در اليحه بودجه به شيوه اي جديد دولت فعلي 
و آينده را در آمپاس جديد تامين بودجه قرار دادند.  آن هم 
پس از تصويب بودجه، توس��ط كميسيون تلفيق بودجه. 
آنچه در خبرها آمده است كميسيون تلفيق بي خبر و البته 
خودسرانه بودجه چندين نهاد را افزايش داد. البته اينكه 
قلم كميسيون تلفيق به نام كدام سازمان ها و نهادها خوش 
چرخيده است هم خود جالب توجه است. اين كميسيون به 
تنهايي بودجه تقويت بنيه دفاعي نيروي انتظامي، سازمان 
بسيج، فعاالن فضاي مجازي صداوسيما و طرح تحول قوه 
قضاييه و... را به طور قابل توجهي افزايش داد.  اين نهادها كه 
فعاليت هاي آنها موازي با نهادهاي دولتي همچون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امي و غيره است در بودجه در قالب 
جدول شماره ١٧ بودند كه رديف بودجه  مجزا مي گرفتند. 
طبق گزارش هاي موجود در جداول اباغ ش��ده به دولت 
تغييرات زيادي داده شده است. جزييات اين تغييرات هنوز 
به طور كامل در دسترس نيست. البته آگاهان معتقدند كه 
بدون شك تغييرات اعمال شده در اليحه بودجه بيش از 
اين ارقام است و گفته مي شود كه كميسيون تلفيق، بودجه 
برخي نهادهاي دولتي را به طور كلي حذف كرده است. براي 
مثال اعتبار 50 ميليارد توماني سازمان برنامه و بودجه براي 

اصاح ساختار بودجه نيز توسط مجلس خط خورده است. 
نكته حايز اهميت اين است كه فارغ از اينكه تغييرات و حذف 
و اضافه ها چقدر بوده، اين كار كميسيون تلفيق دست كم 
بر ضد اصاح ساختار بودجه است. ساختارهاي بودجه بر 
مبناي دو عنصر شفافيت، درآمد و هزينه شكل  مي گيرد. 
بنابراين، براي موفقيت در اصاح ساختار بودجه بايد پيش 
از هر چيز روش��ن شود كه منبع درآمد از كجا مي آيد و در 
كجا مصرف مي شود؟ وقتي دولت و مجلس بر سر مقداري 
مشخص از درآمد يا هزينه به توافق رسيده اند يعني بر اساس 

اصل شفافيت عمل كرده اند. كاري كه كميسيون تلفيق 
انجام داده مغاير با اصل شفافيت است.  ساختار بودجه در 
ايران به گونه اي است كه به راحتي هزينه ساز بوده و منابع 
واقعي را از منابع غير واقعي و تورمي تفكيك نمي كند. يكي 
از تاش هاي دولت كنوني اصاح واقعي ساختار بودجه و 
عملياتي كردن آن بوده و در سال هاي اخير اقدامات خوبي 
از جمله حذف جدول 17 انجام داده است. پيشتر اينگونه 
بود كه هر دستگاهي بودجه سال جاري خود را معيار قرار 
داده و س��پس بدون انجام هرگونه ارزيابي و تنها با در نظر 

گرفتن نرخ تورم كشور و ساير متغيرهاي احتمالي موثر در 
افزايش هزينه ها، درصدي را به درآمدها و هزينه هاي سال 
جاري اضافه مي كردند و به عنوان پيش بيني بودجه سال 
آينده خود به دولت ارايه مي دادند. در اين حالت، استمرار 
حيات دستگاه مطرح است، نه ضرورت هاي واقعي جامعه.  
بر اين اساس بررس��ي موضوعاتي از قبيل هدف يا اهداف 
و فلس��فه وجودي و توجيهات قانوني ناظر بر تهيه بودجه 
عملياتي براي دستگاه هاي دولتي مورد توجه و بازنگري 
قرار نمي گيرد. دولت شرط اصلي عملياتي شدن بودجه را 
ايجاد انضباط بودجه اي دانسته و بدين منظور تاش داشته 
اس��ت تا از يك طرف دستگاه هاي اجرايي داراي وظايف و 
برنامه هاي هم سو حذف يا ادغام شوند. از طرف ديگر، هر 
دستگاهي بر اساس ميزان عملكردش بودجه دريافت كند، 
نه بر اساس خواسته اين يا آن فرد و نهاد خاص. البته معاونت 
قوانين مجلس شوراي اسامي اين تغييرات را رد كرده و 
تغييرات در بودجه را ادعاي سازمان برنامه و بودجه خوانده 
و حتي با ابراز بي اطاعي از اصاحات جداول بودجه 1400 
اعام كرده است كه »با توجه به انتشار مطلب خاف واقع 
از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر اينكه اين 
سازمان در جريان تغييرات جداول بودجه نبوده است، الزم 
به ذكر است كه درباره بودجه سال جاري طبق روال سنواتي 
پس از تصويب قانون، جداول طي نشست هاي هيات رييسه 
كميسيون تلفيق با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس 
احكام قانون بودجه مصوب مجل��س و بندها و اجزاي آن 
اصاح مي گرديد كه ...  ادامه در صفحه 2

رسوايي دستكاري بودجه
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بانك ها و اعتبار سهام عدالتدوپينگ بورس تكرار خلق پول براي اقتصاد در بورس كلماتي كه قرباني مي گيرند
بعد از هيتلر همه آلمان درك 
كردند كه او چه بايي بر س��ر 
كش��ور و زيربناهاي آن آورده 
است… اما يك چيز نابودشده 
هم بود كه فقط ما روشنفكران 
آن را مي فهميديم و آن خيانت 
هيتلر به »كلمات«بود. خيلي 
از كلمات ش��ريف ديگر معاني 
خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره 
شده بودند، عوض شده بودند، آشغال شده بودند. )هاينريش 
بل( با خواندن اين عبارات ممكن اس��ت تصاوير بسياري 
در ذهن مخاطبان بيدار ش��ود. هر كدام از ما ممكن است 
برداشتي از اين عبارات داشته باشيم، اما به طور كلي موضوع 
مهمي كه از دل اين عبارات بيرون مي آيد، ظرفيت كلمات 
براي قرباني كردن اعتماد و اطمينان مخاطبان به هر پديده 
ارزشمندي است. در واقع كلمات بيشتر از هر جنگ افزار 
ديگري مي توانند اعتماد و اطمينان مردم را قرباني كنند. 
اساسا در طول تاريخ كلمات بيشتر از ادوات جنگي قرباني 
گرفته اند. زماني كه از عدالت صحبت مي شود اما نتيجه 
تصميم س��ازي ها به طور كلي منجر به افزايش ش��كاف 
طبقاتي و بي عدالتي مي ش��ود، ، اعتماد قرباني مي شود و 
كلمه  عدالت از معنا تهي مي شود.وقتي درباره حمايت از 
اقشار آس��يب پذير بحث و گفت وگو مي شود، اما برون داد 
تصميمات منجر به گسترش فقر و نداري مي شود، اعتماد 
مردم به حمايت هاي بيروني پايمال مي ش��ود. وقتي در 
خصوص حمايت از بورس سخن گفته مي شود اما نتيجه 
سقوط بورس است، اعتماد گرانقدر مردم به بازار سرمايه از 
ميان مي رود و... نبايد فراموش كرد اين ريزش ها و نگراني ها 
از سقوط بورس تبعاتي دارد و آن از بين رفتن يك سرمايه  
اجتماعي بزرگ به نام اعتماد به بورس است. سرمايه اي كه 
نه متعلق به يك جريان و نسل، بلكه ثروتي ميان نسلي است 
كه روند توسعه در كشور را تسريع مي بخشد. وقتي اعتماد از 
بين برود جايگاه قانون متزلزل مي شود، مشروعيت كمرنگ 
مي شود و اقدامات هر كس بر مبناي برداشت او از واقعيت 
مي شود و ديگر فصل الخطابي وجود ندارد.حاال با اين نگاه، 
به بورس تهران در 8 ماه گذشته بنگريد. وعده توزيع ثروت 
با صندوق هايETF  تبديل به توزيع فقر ش��د. وعده  عدم 
دخالت در بازار به مصوبات روزهاي چهارشنبه رسيد كه 
تبعات ويرانگري براي بورس داشت. وعده  حمايت به رها 
كردن بازار در هزار توي پيچيده س��وداگري ها منجر شد. 
وعده بازارگرداني به نوس��انگيري ختم شد. سهام خزانه، 
اوراق تبعي، تزريق نقدينگي و... همگي بي اثر از آب در آمدند. 
نتيجه مجموعه اين تصميمات كه با قدرت كلمات و عبارات 
ايجاد شدند منجر شد به قرباني شدن اعتماد مردم و خروج به 
هر قيمت ممكن از بازار و عدم توجه به وعده هاي حمايتي. به 
نظر مي رسد هنوز براي اظهارنظر قطعي براي آثار و نتايجي 
كه اين بي اعتمادي ها خواهند آفريد، كمي زود باشد. آثار 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه اين خيانِت به 
كلمات در ذهِن مردم بر جاي خواهد گذاشت در سال هاي 
ادامه در صفحه 5 بعد عيان تر خواهد شد.   

در حالي كه اقتصاددانان تاكيد 
دارند كه بانك ها و صندوق هاي 
قرض الحسنه و اعتباري، بايد به 
تامين منابع خرد در بخش هاي 
اجتماعي، اقتصادي، خانوارها، 
كارگاه هاي كوچك و متوس��ط 
مشغول باش��ند و تامين منابع 
كان و ب��زرگ باي��د از طري��ق 
ب��ورس و براي طرح ه��اي بزرگ اقتص��ادي و كارخانه ها و 
ش��ركت هاي بزرگ از طريق فروش س��هام، فروش اوراق و 
تشكيل شركت هاي س��هامي عام پروژه محور انجام شود و 
در چند دهه اخير بارها بر اين موضوع تاكيد شده است، اما 
گويا سرنوشت بورس نيز مانند دولت و واحدهاي اقتصادي 
به منابع بانك ها وابس��ته شده است و در روزهاي اخير بارها 
شاهد تاكيد دولت، مسووالن و برخي كارشناسان، بر حمايت 
بانك ها از بورس بوده ايم.  معناي اين روند، چيزي جز افزايش 
نقدينگي، خلق پول، رشد پايه پولي و تورم نخواهد بود و همان 
وضعيت بهره وري و كارايي پايين واحدهاي اقتصادي، كسري 
بودجه دولت، اثرگذاري ضعيف سياست هاي مالي دولت كه 
باعث شده روزانه 3 هزار ميليارد تومان نقدينگي توليد شود 
و اقتصاد را با رشد پايين اقتصادي و منفي در سال هاي اخير 
روي پا نگه دارد، موجب ش��ده كه بورس نيز از طريق منابع 
ارزي صندوق توس��عه ملي و منابع نقدينگي و تسهيات 
بانكي بانك ها به كارگزاري ها و فعاالن بورس، روي پا بماند و 
حداقل از كاهش شديد شاخص جلوگيري نمايد.  واقعيت 
اين اس��ت كه در سال هاي 96 تا 99 متاثر از رشد نرخ ارز و 5 
برابر شدن آن، اين تصور ايجاد شد كه موجودي انبارها، مواد 
اوليه، ماشين آالت شركت ها با ارزش ريالي بيشتري روبرو 
شده و در نتيجه بازدهي ريالي سهام باال رفته است و همين 
موضوع باعث پيشخور شدن اثر نرخ ارز و كاهش ارزش پول 
ملي بر قيمت سهام و شاخص كل شد.  همان طور كه عده اي 
تصور مي كردند نرخ دالر تا 30 هزار تومان و 50 هزار تومان 
باال مي رود و درنتيجه اقدام به پيشخور كردن نرخ دالر كردند، 
اما بعد از مدتي مشخص ش��د كه نرخ واقعي دالر متناسب 
با ش��رايط اقتصاد ايران، نرخي حدود 19 تا 23 هزار تومان 
است، و در نتيجه نرخ ها با نوسان مختلفي مواجه شد.  همين 
وضعيت روي قيمت سهام اثرگذاشت، برخي از حقوقي ها 
در سال 99 اقدام به فروش س��هام كردند و افراد معمولي و 
غير حرفه اي تحت تاثير تبليغات و تشويق مسووالن دولت 
و برخي شركت ها و كارگزاري ها، اقدام به خريد سهام كردند 
و قيمت سهام به شكل غيرمتعارفي رشد كرد و حتي نسبت 
قيمت سهام به سود و بازدهي آن كه بايد چيزي بين 5 تا 10 
باش��د، تا 30 باال رفت و عده اي اعام كردند كه فرمول هاي 
قبلي درست نيست و بايد از روش هاي جديد و قيمت دارايي 
به جاي بازدهي تبعيت كنيم و همين موضوع عامل رش��د 
بي ضابطه قيمت ها شد.  اما از نيمه دوم سال 99 روند برعكس 
شد و سهامداران متوجه شدند كه ديگر خبري از شيريني 
رشد قيمت ها نيست و با تغيير فضاي كسب وكار و اميد به 
بازگشت امريكا به برجام، رشد نرخ ارز متوقف شده و در نتيجه 
ارزيابي ارزش دارايي ها و قيمت سهام نيز كاهش قيمت ها را 

نشان مي دهد، بر عكس، عده اي مانند شرايط ورشكستگي 
موسس��ات اعتباري غيرمجاز، خواستار كمك و حمايت و 

جبران خسارت ها شدند. 
براين اساس، فشار بر بانك ها افزايش يافته تا مانند شرايط 
واحدهاي اقتصادي كه به تسهيات بانكي بيشتر نياز دارند، 
كسري بودجه دولت كه به فروش اوراق و استقراض از بانك 
مركزي نياز دارد و مقابله با شيوع كرونا كه به تسهيات بانكي 
نياز دارد، براي حمايت از بورس نيز با تسهيات بانكي و منابع 
ارزي صندوق توسعه ملي و... نيز راهكاري ارايه شود.  اما اين 
روند نشان دهنده حفظ سازمان و نهادي است كه عما در 
اقتصاد به وظيفه سازماني خود عمل نمي كند بلكه براي سرپا 
نگه داشتن آن به حمايت دولت و بانك ها و خلق پول و تورم 
باالتر نيازمند اس��ت. براين اساس اين پرسش مطرح است 
كه چرا بايد از نهاد و س��ازماني كه عما نمي تواند به تامين 
منابع بزرگ براي طرح هاي عمراني و كارخانه ها كمك كند، 
تسهيات بانكي داده ش��ود؟ زيرا قرار بود كه بورس حامي 
بزرگ بانك ها براي تامين مالي بزرگ باشد اما عما به روزي 
رسيده كه براي كمك اندك به حفظ ثروت سهامداران آن بايد 
تسهيات بانكي داده شود.  ناگفته پيداست كه وقتي حجم 
نقدينگي كشور از 70 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 
باالي 3000 هزار ميليارد تومان در 1400 رسيده و هنوز رشد 
اقتصادي محدود است و در طول دهه 1390، رشد ميانگين 
اقتصادي بسيار اندك و نزديك به صفر بوده است و واحدهاي 
اقتصادي كشور براي تامين سرمايه در گردش خود روزانه به 
3000 ميليارد تومان تزريق پول جديد نياز دارند، در نتيجه 
براي كمك به بورس نيز حمايت هاي موقتي فعلي دردي دوا 
نخواهد كرد و عما جز تورم و رشد نقدينگي نتيجه اي ندارد و 
عما نوعي آينده فروشي و استفاده از درآمد آينده براي تحقق 
قيمت ها و شاخص هاي امروز است و سهامدار، كارگزاري، 
فعاالن بورس نيز مانند واحدهاي اقتصادي كشور، بدهكار 
بانك ها خواهند ش��د و دور و تسلسل بدهي و تسهيات و 
تورم و نقدينگي در اقتصاد بيشتر نمايان خواهد شد.  از اين 
رو، الزم اس��ت كه مسووالن كشور به جاي كار موقتي روي 
حفظ قيمت س��هام در بورس، به بهبود فضاي كسب وكار، 
تغيير شرايط كان اقتصاد، بهبود روابط خارجي توجه كنند 
و هزينه هاي مبادله، تحريم، رش��د نرخ ارز و كاهش ارزش 
پول ملي را كاهش دهند تا شركت ها و كارخانه ها بتوانند با 
حركت بهتر خود، رضايت س��هامداران را نيز جلب نمايند.  
آنچه در اقتصاد، بازار پول، موسسات اعتباري، تامين سرمايه 
در گردش واحدهاي اقتصادي، و تورم فزاينده سال هاي اخير 
رخ داده را نبايد در بورس تكرار كنيد و بايد موتور تزريق پول و 
خلق پول و رشد نقدينگي و تورم را خاموش كنيد تا گروه هاي 
فقير بتوانند با حقوق اندك خود، معيشت و زندگي را اداره 
كنند.  اين كه عده اي از 50 ميليون سهامدار بورس با افتخار 
سخن مي گفتند و رش��دي بدون كيفيت و موقتي را دامن 
زدند، و افراد غيرحرفه اي را دعوت كردند، نتيجه همين است 
كه حاال جمع بزرگي فروشنده سهام عدالت هستند و جمع 
بزرگي نگران قيمت سهام خود هستند. بايد اقتصاد را با روش 
اصولي به سمت توسعه هدايت كرد نه با روش هاي موقتي و 

حمايت هاي ضربتي تزريق پول و تسهيات بانكي و ارزي.

در پ��ي حمايت دولت��ي از بازار 
س��هام، بار ديگر رنگ س��بز به 
تابلوي اين بازار بازگشته است. 
آن گون��ه كه مس��ووالن بورس 
اعام كرده اند »اختصاص يك 
درصد از منابع صندوق توسعه 
ملي به صن��دوق تثبيت بازار«، 
»رفع ممنوعيت نهادهاي مالي 
بازار سرمايه براي استفاده از تسهيات بانكي« و »اعطاي 
اقامت 5 ساله براي سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام 
به مبلغ دس��ت كم 250 هزار دالر« 3 مصوبه براي حمايت 
از بازار سرمايه اس��ت كه از روز سه شنبه اجرايي شده. اگر 
چه اين مصوبات منجر به »توليد رضايت« در ميان فعاالن 
بازار س��هام و به ويژه سهامداران خرد ش��ده است و انتظار 
مي رود اين مصوبات، اعت��راض آنها مقابل نهادها و مراجع 
تصميم گيري كشور را - به ويژه در آستانه برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري - كاهش داده يا حذف كند؛ اما بي گمان، 
تدوين، تصويب و اجراي چنين طرح هايي فاقد پش��توانه 
نظري و كارشناس��ي است و در نهايت نيز »تعادل« را براي 
بازار سهام به ارمغان نخواهد آورد. بي گمان، مداخله دولت در 
هر بازاري از جمله بازار سهام منجر به خروج بازار از »تعادل« 
خواهد شد. شارژ بازار سهام با منابع صندوق توسعه ملي يكي 
از مصاديق مداخله دولت در مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار 
سهام به شمار مي رود، مس��اله اي كه تداعي كننده تزريق 
35 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كش��ور به حساب 
مشتريان موسسه هاي اعتباري است. از سويي، تخصيص 
مناب��ع »عمومي« كش��ور به ب��ازاري خاص ك��ه گروهي 
خاص در آن فعال هستند و س��اير آحاد جمعيت كشور از 
آن بي بهره اند، شبهه ش��رعي دارد و از سوي ديگر، تزريق 
چنين منابعي پيامدهاي تورمي سترگي دارد كه برداشت 
از جيب فقرا تعبير مي شود و نابرابري درآمدي بيشتري را 
به جامعه تحميل مي كند. »رفع ممنوعيت نهادهاي مالي 
بازار سرمايه براي استفاده از تسهيات بانكي« اما قصه پر 
غصه ديگري اس��ت. آن گونه كه در سايت رسمي سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصريح شده، منظور از نهادهاي مالي، 
»نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند كه از آن جمله 
مي توان به كارگزاران، كارگزاران / معامله گران، بازارگردانان، 
مشاوران سرمايه گذاري، موسسات رتبه بندي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
پ��ردازش اطاعات مالي، ش��ركت هاي تأمين س��رمايه و 
صندوق هاي بازنشستگي اشاره كرد.« حال مشخص نيست 
كه چرا مثا كارگزاري ها و مش��اوران ك��ه از محل خريد و 
فروش سهام توسط سهامداران كس��ب درآمد مي كنند، 
بايد از منابع بانكي اس��تفاده كنند؟ يا مشخص نيست چرا 
شركت هاي سرمايه گذاري نيازمند وام بانكي هستند؟ مگر نه 
اين است كه بازار سهام خود تامين كننده منابع مالي از محل 
مشاركت هاي سهامداران است؟ »اعطاي اقامت 5 ساله براي 
سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام به مبلغ دست كم 
250 هزار دالر« اما سياست جذب سرمايه خارجي توسط 
تركيه را تداعي مي كند...  ادامه در صفحه 5

بعي��د مي دانم ك��ه بانك ها 
سهام را به عنوان وثيقه وام 
بپذيرند. مگر اينكه به عنوان 
مثال حدود 50 تا 60 درصد 
ارزش روز س��هام را مبناي 
وثيقه و اعتبار ق��رار دهند. 
اينكه اين كار چه كمكي به 
بازار مي كند؛ قاعدتا كس��ي 
كه فروشنده س��هام است، سهم خود را نمي فروشد، 
چرا ك��ه به هر ح��ال از وامي كه گرفت��ه مي تواند از 
طريق فعاليتي كه م��د نظر دارد وجوه نقد مورد نياز 
خود را تامي��ن كند و بعيد به نظر مي رس��د كه اين 
ط��رح عملياتي ش��ود چراكه به هر حال كس��ي كه 
وام مي گيرد، با يك ريس��ك بسيار مهم همراه است. 
ريس��ك از اين قرار اس��ت كه افراد زمان��ي كه وام را 
مي گيرند بايستي يك هزينه به عنوان بهره  پرداخت 
كنند و از آن طرف احتمال دارد با توجه به ش��رايط 
فعلي بازار همان دارايي كه سهام است، روز به روز از 
ارزشش كمتر شود. يعني از يك طرف ارزش دارايي 
فرد كمتر مي شود و از طرف ديگر بدهي اش به علت 
هزينه بهره، افزايش پيدا مي كند؛ بنابراين اين مساله 
براي اينكه سهامداران از سهام خود به عنوان وثيقه 
اس��تفاده كنند، ريسك بزرگي محسوب مي شود. از 
همه مهم تر اينكه آنچنان مبلغ قابل توجهي نيز اعتبار 
داده نمي شود. در مورد سهام عدالت حدود 7 ميليون 
تومان تس��هيات پرداخت مي شود كه عدد خاصي 
باش��د كه بتواند به بازار سرمايه و همچنين خود فرد 
كمكي كند. در مجموع اين طرح را  خيلي عملياتي و 
موثر نمي بينيم. كسي كه يك ميليارد تومان پرتفوي 
دارد را در نظ��ر بگيري��د. اگر بتوان��د از طريق 500 
ميليون تومان آن وام بگيرد، اوال در طول يك س��ال 
20 درصد بهره دارد. از طرف ديگر آن يك ميليارد هم 
اگر ب��ه فرض 10 تا 15 درصد ضرر كند، حدود 150 
ميليون ضرر مي كند. در مجموع 250 ميليون تومان 
بابت يك وام ضرر مي كند. پس اجرايي شدن چنين 

طرحي بعيد به نظر مي رسد.
مهم ترين نكته اين است كه بازار به يك تعادلي برسد 
تا اينكه س��هام به عنوان يك دارايي پذيرفته ش��ود. 
درست است كه اكنون س��هام، يك دارايي جداگانه 
محسوب مي شود، اما ارزش آن مشخص نيست. زيرا 
هر روز بازار منفي است و ارزش آن نه براي سهامدار 
مشخص است و نه براي بانك كه مي خواهد آن را به 

عنوان وثيقه قبول كند.
در حال حاضر بازار اصا شرايط عادي ندارد و در يك 
وضعيت بحراني قرار دارد. به عنوان مثال؛ فرض كنيد 
كه قيمت سكه و ارز در حال سقوط باشد؛ پس معموال 
كسي اين دو را به عنوان وثيقه قبول نمي كند. زيرا بازار 
روند نزولي دارد. براي سهم نيز به همين شكل است. 
فكر مي كنم اين موضوع بيش��تر يك مانور رسانه اي 

است تا اينكه در عمل انجام شود.

پيمان حداديمجيد اعزازيمحسن شمشيريمحسن عباسي

 فهرست جديد ۴۲ كشور »ويژه«
 و »پرخطر« كرونايي رونمايي شد

 روند صعودي
 شاخص كل بازارسرمايه ادامه دارد

 چرا قيمت شكر
 همه را شوكه كرد؟ 

» تعادل« دور تازه مناسبات 
ارتباطي ايران و عربستان را 

بررسي مي كند

 منع پرواز به 15 كشور
 پرواز هوشمند به 26 كشور
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ادامه از صفحه اول|
در خصوص قان��ون بودجه ١٤٠٠ طبق همين روال اقدام 
شده است و پس از اصالح ارقام مندرج در جداول در انطباق 
با مصوبات مجلس، جداول اصالح شده و براي دولت ارسال 
گرديد. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خالف س��نوات قبل 
بنا بر مذاكرات به عمل آمده با معاون امور مجلس رياست 
محترم جمهوري مقرر ش��د كه جداول با امضاي رياست 

مجلس ارسال شود.«

گزارشهاچهميگويد؟
بر اساس تغييراتي كه رييس مجلس و كميسيون تلفيق 
حداقل ۸ هزار ميليارد تومان به بودجه برخي از نهادها اضافه 
كرده اند بودجه برخ��ي از نهادهايي كه صفر بوده افزايش 

قابل توجه داشته و حتي بودجه برخي دو برابر شده است.
از جمله اين نهادها نيروي انتظامي است. اگرچه در بودجه 
مصوب مجلس هيچ اعتباري براي نيروي انتظامي وجود 
نداشت، اما در قانوني كه به دولت ابالغ شده حدود ۲ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه به نيروي انتظامي تخصيص 
داده شده كه آن را صرف مسكن، ارتقاي بهداشت و سالمت 

و تقويت بنيه دفاعي خود كند.
بودجه دو هزار ميليارد توماني بس��يج دو برابر شده و به ۴ 
هزار ميليارد تومان رسيده است. ۵۰ ميليارد تومان به طب 
سنتي اختصاص داده ش��ده و هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان 
بودجه جديد براي فعاليت هاي س��ايبري در نظر گرفته 
شده است. از بخش سايبري س��ازمان تبليغات اسالمي 
تا بودجه ه��زار و ۵۰۰ ميليارد توماني براي فعاالن فضاي 

مجازي صدا و سيما.

دفاعتلفيقيها
تلفيقي ها كه با هجمه زيادي براي اين اقدام ش��ان مواجه 
ش��ده اند، حاال دست به دامن تاريخ شده و معتقدند چون 
اين اقدام مسبوق به سابقه است پس نبايد از كميسيون 

تلفيق ايرادي گرفت. 
جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق مجلس كه اين امر را 
متذكر شده در دفاع از اقدام كميسيون تلفيق گفته است: 
اصالحات و تغييراتي كه در برخي از جداول بودجه انجام 
شده در دوره هاي گذشته هم بوده  است.اين اقدام مجلس 
غيرقانوني نيست و در دوره هاي گذشته هم اين اقدام صورت 
گرفته اس��ت.وقتي مجلس درآمدها را اضافه كرد، قاعدتا 

تغييراتي در توزيع رخ مي دهد كه كميسيون تلفيق با اجازه 
مجلس، اصالحاتي را در اين خصوص انجام  داد كه البته اين 

تغييرات با هماهنگي دولت بوده  است. 
وي با بيان اينكه در روند تصويب و بررسي بودجه ممكن 
است، پروژه يا طرحي از قلم بيفتد، ادامه داده است: ممكن 
است با توجه به حجم دروازه ها سهم استان ها در توزيع تغيير 
كند و به جاي اينكه دولت اين تغييرات را انجام دهد، مجلس 

اين اصالحات را با هماهنگي دولت انجام مي دهد.عمده اين 
اصالحات در جهت محروميت   زدايي و توزيع در پروژه هاي 

عمراني مانند راه هاي روستايي است.
البته حس��ين راغفر اقتص��اددان هم اين دس��تكاري را 
سابقه دار مي خواند و مي گويد: اين پديده جديدي نيست و 
در دوره هاي قبل هم به نوعي اتفاق افتاده است يعني پس 
از تصويب، تغييراتي در مفاد آن ايجاد يا كم و زياد شده  كه 

اين نشان از نفوذ روساي مجلس و رييس كميسيون تلفيق 
اس��ت و نزديكي اين دو به يكديگر را نشان مي دهد. البته 
اين يك خطاي فاحش و ناديده گرفتن نقش مجلس است 
كه در دوره هاي پيشين بر آن سرپوش گذاشته مي شد اما 
خوش��بختانه اين بار تعدادي از نمايندگان در مقابل اين 

موضوع، انحصارطلبي يا مبادله قدرت و فرصت ايستادند.
وي ادامه داد: اينكه چند نف��ر بتوانند انتظارات جريانات 
خاص داخل مجلس يا حتي خارج از آن را به طرق مختلف 
تامين كنند، درواقع زير سوال بردن ماهيت مجلس است 
و اين پرس��ش ها را مطرح مي كند كه پس نقش مجلس 
چيس��ت؟ چرا مردم رأي مي دهند؟ اگر قرار اس��ت تفكر 
خاصي منويات خود را بر كشور حاكم كند اين همه هزينه 
انتخابات و تشكيل مجلس براي چيست؟ متاسفانه همه 
اين موارد نشان مي دهد شيرازه نظام مردم ساالري از خيلي 
وقت پيش با آس��يب هاي جدي روبرو شده است و به رغم 
اينكه همه اين را مي دانند اما كسي به آن توجه نمي كند 
و متاسفانه پيامدهاي اين موضوع مي تواند تكان دهنده و 

سهمگين باشد.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا تصريح مي كن��د: مردم 
نمي پذيرند كه نمايندگان آنها هيچ كاره باشند، چند نفر 
بودجه كشور را با اهداف حزبي و در خدمت جريانات خاص 
اجرا كنند و هزينه آن را جامعه بپردازد. بودجه سال ۱۴۰۰ 
سر تا پا با مشكالت جدي روبرو و بدون نظرات كارشناسي 
تصويب شده اس��ت حاال هم مفاد آن را تغيير مي دهند تا 

منويات يك جريان خاص در قدرت حاكم شود.
وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه تعدادي از نمايندگان 
مجلس به صراحت نق��ض قوانين و مقررات مختلف را به 
رييس مجلس اعتراض كردند كه بسيار ارزشمند است. 
همزمان با اين مس��اله ديديم كه چگونه نقض قوانين به 
سهولت توس��ط نيروي قانونگذار صورت مي گيرد و هيچ 
اتفاق خاصي نمي افتد. االن چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ 
خود رييس مجلس براي مواردي بايد پاسخگو مي بود كه به 
سهولت از كنار آن عبور كردند. خطر اين مساله دامن زدن 
به بي اعتمادي مردم است و اين سوال مطرح مي شود كه 

شركت در انتخابات با چه هدفي بايد باشد؟
راغفر خاطرنش��ان ك��رد: نمايندگان بايد صداي اقش��ار 
فرودستي باشند كه كمتر شنيده مي شوند. متاسفانه ما 
ش��اهد رويه اي هستيم كه افراد در آن پاسخگو نيستند و 

تبعات اين موضوع شكننده است.

دريچهرويداد ايـران2   Thu. Apr 29. 2021  1926   پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400    16  رمضان 1442  سال هفتم    شماره 

دكتر روحاني در ديدار با جمعي از كارگران: 

رييس جمهور از كارگران به عنوان ستون فقرات جامعه 
كه همواره پاي نظام و كشور ايستاده و در همه صحنه هاي 
دفاع از انقالب و نظام حضور داشته اند، نام برد و گفت: 
تكريم و بزرگداشت مقام كارگر وظيفه همه ما است و 
دولت براي بهبود وضعيت معيشت كارگران و كاستن از 
مشكالت اين قشر عزيز كشور از هيچ كوشش و تالشي 
دريغ نكرده و نخواهد كرد. حجت االسالم والمسلمين 
دكتر حس��ن روحاني عصر چهارشنبه و در آستانه ۱۱ 
ارديبهش��ت ماه روز جهاني كارگر، در ديدار جمعي از 
كارگران، با اش��اره به مشكالت جامعه كارگري كشور 
اظهار داشت: امروز متاسفانه امنيت شغلي و معيشت اين 
قشر زحمتكش جامعه، به واسطه تحريم هاي ظالمانه و 
غيرانساني امريكا و همچنين شيوع ويروس عالمگير 
كرونا مورد تهديد قرار گرفته است. دكتر روحاني با بيان 
اينكه در مقابله با جنگ اقتصادي سه ساله دشمن عليه 
ملت ايران، كارگران سربازان خط مقدم بوده اند، گفت: 
دولت با افتتاح طرح هاي ملي طي يكسال گذشته براي 
تداوم توليد تالش كرد و كارگران با فداكاري و ايثار خود 
در مراك��ز توليدي و كارخانجات دش��من را در تحقق 
اهدافش براي به تعطيلي كشاندن چرخه توليد در كشور 
ناكام گذاشتند. رييس جمهور در ادامه با اشاره به آثار و 
تبعات شيوع ويروس كرونا در جهان و از جمله ايران بر 
كسب و كارها و اشتغال كارگران، گفت: متاسفانه شيوع 
اين بيماري عالمگير تاثيرات نامطلوبي روي اش��تغال 
كارگران و اصناف و مش��اغل مختلف داشته است اما 
دولت همه تالش خ��ود را در اين مدت انجام داده كه با 
ارايه تسهيالت و كمك هاي حمايتي، تا حد توان از بار 
سنگين اين مش��كالت بكاهد. دكتر روحاني در ادامه 
با اش��اره به سوءاس��تفاده معاندان و بدخواهان نظام از 
اعتراضات صنفي جامعه كارگري ايران، گفت: ترديدي 
وجود ندارد كه مشكل جامعه كارگري صنفي بوده و هيچ 
سويه سياسي ندارد و اين صنف شريف با هوشياري كامل 
ضمن بيان مشكالت و مطالبات خود از مسير صحيح، 
اجازه بهره برداري سياس��ي را به دشمنان و مخالفان 
كشور و نظام نخواهند داد. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
آنچه امنيت شغلي كارگران را تضمين مي كند، ايجاد 
رونق اقتصادي است، گفت: بهترين راه كمك به بهبود 
وضعيت كارگران، كمك به بهبود اقتصاد كشور است و 
كساني كه به ظاهر سنگ كارگران را به سينه مي زنند 
بايد كمك كنند تا اقتصاد ايران همانند همه اقتصادهاي 
دنيا به ريل اصلي و طبيعي خود برگردد. دكتر روحاني 
با بيان اينكه دولت براي فراهم كردن زمينه اشتغال و 
كاس��تن از نرخ بيكاري در كشور اقدامات زيادي انجام 
داده و قبل از جنگ اقتصادي در طول ۴ سال )93 تا 96(، 
به طور متوسط ساالنه 7۰۰ هزار شغل ايجاد كرده است، 
گفت: همه تالش خود را انجام مي دهيم تا در كنار ايجاد 
اشتغال پايدار مانع از بيكاري شاغلين شويم زيرا اعتقاد 
داريم از دست رفتن يك شغل، بازكردن راه براي نوعي 
آسيب اجتماعي خواهد بود. رييس جمهور كارگران را 
مهم ترين توليد كنندگان ثروت ملي در كشور دانست 
و افزود: عدالت اجتماعي زماني تحقق پيدا مي كند كه 
توليد كنندگان ثروت، دسترنج واقعي خود را به دست 
آورند و دولت برغم همه تنگناهاي مالي ناشي از تحريم ها 
و كرونا و فقدان منابع مالي موثر همه تالش خود را براي 
حمايت از كارگران با افزايش حقوق ها انجام داده است. 
دكتر روحاني در ادامه با اشاره به اهميت نقش تشكل هاي 
كارگري، اظهار داشت: اهميت تنظيم رابطه ميان كارگر 
و كارفرما ايج��اب مي كند به تش��كل هاي كارگري و 
كارفرمايي ميدان داده شود تا با مطالعه، مشكالت صنف 
متبوع را اولويت بندي كرده و پيشنهادهاي اجرايي خوبي 
را براي رفع مشكالت به دولت ارايه دهند. رييس جمهور 
مطالبات جامعه كارگري را به حق و درست خواند و تاكيد 
كرد: اين مطالب��ات بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد و 
اين وظيفه دولت و همه دستگاه هاي ذي ربط است كه 
نس��بت به همه دغدغه ها و انتظارات به حق كارگران 

پاسخگو باشيم.
دكتر روحاني در پايان تاكيد كرد: تحقق ش��عار سال و 
افزايش توليد در گروي همكاري مثلث بخش خصوصي، 
دولت و مجلس است و اميدواريم مشكالت كارگري در 
غوغاهاي انتخاباتي گم نشود و مشكالت كارگران صرفا 
دستمايه تسويه حس��اب هاي سياسي انتخاباتي قرار 
نگيرد. در اين مراسم تعدادي از فعاالن بخش هاي مختلف 
جامعه كارگري و نمايندگان تعدادي از تش��كل هاي 
كارگري به بيان ديدگاه ها و نظ��رات خود پرداختند. 
سخنرانان با اشاره به وضعيت و مشكالت اقتصادي حاكم 
بر كشور ناشي از شديدترين و ظالمانه  ترين تحريم هاي 
تاريخ عليه اين كشور و نيز شيوع كرونا در ۱۴ ماهه اخير، 
در عين حال از زحمات و اقدامات دولت براي حمايت از 

جامعه كارگري در حد توان قدرداني كردند.
لزوم توجه بيشتر به جامعه حقوق بگير كارگري و نيز 
بازنشستگان، اصالح كامل موضوع قراردادهاي موقت 
كارگري، ايجاد امكان بهره مندي نخبگان عرصه كارگري 
از حمايت هاي بنياد ملي نخبگان، لزوم حمايت بيشتر 
از موضوع تامين مسكن براي كارگران، رضايت نسبي از 
ميزان افزايش حقوق و رضايت از روند بررسي افزايش 
حقوق ساالنه و نيز اعالم رضايت از اصالح سازوكار كميته 
سه جانبه تعيين حقوق و دستمزد از عمده ترين مواردي 
بود كه از سوي فعاالن و نمايندگان تشكل هاي كارگري 
در اين جلسه بيان ش��د. در مراسم ديروز همچنين با 
حضور رييس دفتر رييس جمهور و وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از تعدادي از برگزيدگان جامعه كارگري كشور 

تجليل به عمل آمد.

واكنش تازه محمدجواد ظريف به 
انتشار فايل صوتي خود در اينستاگرام

محمدجواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان كه در سفر 
عراق به سر مي برد روز گذشته با انتشار يك دلنوشته در 
صفحه اينستاگرامي خود به همراه ويدئويي از لحظه ورود 
خود به عراق و حضور در محل شهادت سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليماني، از دوستي و همكاري ديرينه خود با 
اين شهيد و همچنين از عدم توجه به عمق مباحث مطرح 
شده پيرامون اهميت هم افزايي دو بال قدرت خارجي 

كشور يعني ديپلماسي و ميدان نوشت.
به گزارش آبان نيوز، متن دلنوشته وزير امور خارجه به 
ش��رح ذيل اس��ت:  به هنگام ورود به بغداد بار ديگر در 
شهادتگاه دوست ديرينه ام شهيد پرافتخار سپهبد حاج 
قاسم سليماني، شهيد ابومهدي المهندس و يارانشان 
حضور پيدا كردم و يك ب��ار ديگر در كنار نماد زبوني و 
استيصال جنايت كارانه ترامپ به دالوران اين مرزوبوم 
افتخار كردم. ولي بسيار تاسف خوردم كه چگونه يك 
بحث نظري محرمان��ه پيرامون ض��رورت هم افزايي 
ديپلماس��ي و ميدان – به منظور استفاده دولتمردان 
بعدي از تجربيات گرانبهاي ۸ س��ال گذشته – به يك 
كش��مكش داخلي تبديل مي ش��ود و آسيب شناسي 
صادقانه و مشفقانه برخي روندها به مثابه انتقاد شخصي 
معرفي مي گردد. افتخار رفاقت عمي��ق و همكاري با 
حاج قاس��م بيش از دو دهه ادامه داشته و رابطه قلبي و 
كاري ما تا هنگام شهادت ايشان نه تنها كمرنگ نشد 
بلكه همواره تعميق يافت. نه تنها امروز و در محضر مردم 
بزرگ ايران، بلكه در بيش از دو دهه گذشته، در داخل يا 
خارج، در پشت درهاي بسته يا در علن، صالبت، انسانيت، 
صلح طلبي و شجاعت شهيد سليماني را در جهان فرياد 
زده و مكرر يادآوري كرده ام كه اگر صلحي در افغانستان 
و عراق برقرار شده است و اگر تروريسم داعش شكست 
خورده است، بيش از هرچيز مرهون درايت و شجاعت 
سردار سليماني و رشادت  و ايثار مردم اين سرزمين ها 
بوده است. در ۴۰ س��ال گذشته كوشيده ام در تحليل 
مجتهد و در اجرا مقلد باش��م. در مقام كارگزار همواره 
تابع سياست هاي مصوب كشور بوده و از آنها با قدرت 
دفاع كرده ام. اما در بيان نظر كارشناسي، عافيت طلبي، 
مماش��ات و خودسانس��وري را خيانت دانس��ته ام كه 
از مواليمان علي عليه الس��الم آموخت��ه ام »إن أعظم 
الِخيانِه ِخيانُه ااُلمِه، و أفظ��ع الِغشِّ ِغشُّ األئمِه؛ همانا 
بزرگ ترين خيانت، خيانت به اّمت است و زشت ترين 
دغلكاري، دغلكاري نسبت به پيشوايان است.« تقليل 
بحث نظري در خصوص ارتباط دو بال قدرت خارجي 
جمهوري اسالمي ايران، يعني ديپلماسي و ميدان، به 
مثابه بهانه اي براي دوگانه سازي ميان نظاميان سرافراز 
و ديپلمات هاي غيور كه هر دو براي عزت و سربلندي 
ايران عزيز مي كوشند، نه تنها كوته انديشانه بلكه در تقابل 
كامل با نگرش اين دانشجوي روابط بين الملل است كه 
ميدان و ديپلماسي را مقوم و مكمل مي داند و نكته اصلي 
عرايضش -در نواري كه نمي داند چگونه از آن سوي آبها 
سردرآورده- ضرورت تنظيم هوشمندانه رابطه ميان 
اين دو بال و تعيين اولويت ها توسط ساختارهاي قانوني 

و تحت اشراف عالي مقام معظم رهبري است.
حراست از منافع كشور و مردم مقاوم، صبور و دالور ايران 
عهدي است كه تا آخرين لحظه به آن پايبندم و از مكر 

مكاران و سرزنش سرزنش كنندگان بيمي ندارم.

واكنشروحانيبهانتشارفايلظريف
حسن روحاني صبح چهارشنبه در جلسه هيات دولت، با 
تبريك ميالد امام حسن مجتبي)ع( گفت: امام حسن)ع( 
را بايد امام صلح، صبر و وحدت امت اسالمي بدانيم. امام 
حسن مجتبي)ع( در شرايط سختي بار امامت و خالفت 
را توامان برعهده گرفت. وقتي بي وفايي عده اي از ياراني 
كه به زبان خود را از دوستداران مي دانند و در عمل خود 
را عقب مي كش��ند و در مسير ايستادگي نيستند، چه 
مشكالتي را براي جامعه ايجاد مي كند. به گزارش ايرنا، 
رييس جمهوري ادامه داد: امام خميني)ره( درباره امام 
حسن مجتبي)ع( جمله اي دارد مبني بر اينكه شرايط 
س��خت بعد از موال علي ابن ابي طالب)ع(، دوران امام 
حس��ن)ع( و حتي حادثه كربال به دليل مقدس مآبان 
احمق در نهروان بود، يعني عده اي مقدس ماب كه در 
ظاهر اهل نماز و دعا بودند اما با جهالت و ناداني برابر موال 
ايستاده و در نهروان شمشير كشيدند. رييس شوراي 
عالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه امام بزرگوار مي گويد 
اگر نهروان نبود اين مشكالت در زمان امام حسن)ع( و 
حادثه كربال نبود، اظهار داشت: وظايف ما بسيار سنگين 
است. همه افرادي كه خودشان را عالقه مند به كشور و 
انقالب، اسالم و ايران مي دانند، بايد حواس شان را جمع 
كرده و در مقاطع حساس تاريخي بايد به گونه اي عمل 
كنند كه مصالح و منافع اس��الم مدنظر باشد. به گفته 
روحاني، آنچه براي امام حس��ن)ع( مهم بود مصلحت 
وح��دت و منافع دنياي اس��الم بود و آنچه ب��راي امام 
حسين)ع( مهم بود، اين بود كه امت اسالمي در مسير 
اسالمي و حق حركت كند و انحرافي ايجاد نكند. امام 
حسن)ع( مبارزه كرد كه وحدت و اصل امت اسالمي باقي 
بماند و امام حسين)ع( جنگيد كه امت اسالم انحراف 
پيدا نكنند يعني يك هدف را در دو مسير دنبال كردند. 
وي افزود: وقتي شرايط جامعه سخت مي شود و نياز به 
صبر و تحمل يا مبارزه و شمشير مي شود، قرآن مجيد 
مي فرمايد خداوند به برخي امت ها و ملت هاي مسلمان دو 
بار اجرا مي دهد به دليل صبر، ايستادگي و مقاومت شان.

رييس جمهوري با اش��اره به تهمت هايي ك��ه به امام 
حسن)ع( بعد از پيمان صلح تصريح كرد: آن همه حرف 
ناروا به امام حسن)ع( زده شد و ايشان خم به آبرو نياورد.

آش ٨ هزار ميليارد توماني تلفيق براي دولت 

رسوايي دستكاري بودجه

رسواييدستكاريبودجهبهروايتاعداد
جنجال »دستكاري« در بودجه سال جاري توسط چند تن 
از اعضاي مجلس و كميسيون تلفيق، با انتشار جداول و اعداد 
و ارقام تغيير يافته و تعريف رديف هاي جديد وارد فاز تازه اي 
شد. در جدولي كه »ايرنا« منتشر كرده ، چند رديف بودجه اي 
براي »ارتقاي بهداشت و سالمت نيروي انتظامي، كمك به 
مسكن نيروي انتظامي، شوراي ايرانيان خارج از كشور، طرح 
تحول قوه قضاييه، صندوق ذخيره بس��يجيان، حلقه هاي 
مياني س��ازمان تبليغات اسالمي، بخش سايبري سازمان 
تبليغات اسالمي، دفتر طب سنتي در وزارت بهداشت، شوراي 
قيمت گذاري محصوالت كشاورزي، فعاالن فضاي مجازي 
صدا و سيما« تعريف ش��د كه پيش تر و در مصوبه مجلس 
بودجه اي براي آنها تعريف نشده بود. نكته ديگر جدول منتشر 
شده، افزايش بودجه مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس و 
ديوان محاس��بات در مجموع به اندازه ۴39 ميليارد تومان 
است. تغيير در بودجه سال جاري كشور حدود 7 هزار و ۸۰۰ 
ميليارد تومان است در حالي كه فروش نفت كشور تا بهمن 
سال گذشته ۱۰ هزار ميليارد تومان اعالم شده بود. تغييرات 
در اعداد و ارقام نشان مي دهد كه بودجه به نفع نهاد و افراد 
خاص تغيير كرده است. با دستكاري در جداول بودجه، سال 
جاري نيز مانند سال هاي 9۸ و 99 چاپ پول رخ مي دهد كه 

اين امر تورم زايي بودجه را بيشتر مي كند. 

بودجهرادستكاريكردهاند
ابتداي هفته  نامه اعتراضي برخ��ي نمايندگان خطاب به 
رييس مجلس منتشر شد. در اين نامه نمايندگان نسبت 
به »دس��تكاري در جداول بودجه آن هم پس از تصويب در 
صحن علني بدون اطالع« اعتراض داشتند. كمي پس از اين 
خبر، علي خضريان، نماينده مجلس در توييتر انتقادهايي 
را ب��ه محمدباقر قاليباف، رييس مجل��س و الياس نادران، 
رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ وارد و آنها را متهم به 
»تغييراتي گسترده در ارقام و اعداد بودجه پس از راي گيري 
و تصويب آن در مجلس و با اطالع آنها« كرد. اين تغييرات 
گسترده از آن جهت نگران كننده است كه با نظر مستقيم 
رييس مجلس و رييس كميس��يون اعمال شده كه پس از 
تاييد جداول بودجه توسط ش��وراي نگهبان و ابالغ آن به 

دولت موضوعيتي ندارد و به صورت خودسر صورت گرفته 
است. اين تغييرات در شرايطي كه تا زمان برگزاري انتخابات 
فرصتي باقي نمانده، گمانه زني هايي را پيرامون سياس��ي 
بودن تغيي��رات در جداول بودجه به نف��ع افراد و نهادهاي 

خاص تقويت مي كند. 

ماجراچيست؟
 پس از تقديم اليحه بودجه به مجلس، برخي نمايندگان 
مجل��س و البته كارشناس��ان اقتص��ادي، آن را تورم زا و 
غيرواقعي مي دانس��تند؛ فروش نفت به روزي بيش از دو 
ميليون بشكه همچنين كس��ري عملياتي حدود 3۲۰ 
هزار ميليارد توماني از موضوعات پر مناقشه بودجه سال 
جاري بودند. هر چند بعدها اين ارقام اصالح و فروش نفت 
به روزي يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه رسيد و ۴۰ درصد 
كسري عملياتي بودجه نيز بر اساس گفته هاي رحيم زارع، 
سخنگوي كميسيون تلفيق با درآمدهاي پايدار جبران و 
۱9۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني شد، اما به نظر مي رسد 
تفاوت ميان دولت و مجلس بر سر بودجه تنها به درآمدهاي 
نفتي يا كسري عملياتي بودجه محدود نمي شد و برخي 
نماين��دگان درصدد تغيير ش��اكله و رديف هاي بودجه 
هس��تند. در اين راس��تا برخي اقدامات نظير حذف ارز 
دولتي، تغيير نرخ تس��عير از ۱۱ ه��زار و ۵۰۰ توماني كه 
دولت در بودجه لحاظ كرده با نرخ ۱7 هزار و ۵۰۰ تومان 
مدنظر نمايندگان نيز از ديگر تغييرات مهم در بودجه سال 
جاري بود. پس از كش و قوس هاي فراوان، بودجه در اواخر 
سال گذشته به تصويب رسيد اما برخالف عرف هر سال كه 
جداول  بايد نهايتا تا دو روز پس از ابالغ بودجه، به دولت برود، 
يك ماه بعد به دست دولت رسيد. تاخير در ابالغ جداول به 
دولت، شائبه دستكاري را در آن افزايش داد. تا اينكه توييت 
ابتداي هفته خضريان، مهر تاييدي بر شائبه دستكاري در 
جداول بودجه بود. پس از اين توييت، برخي نمايندگان 
اين ادعا را مطرح كردند كه س��ازمان برنام��ه و بودجه از 
تغييرات جداول باخبر بوده كه سازمان برنامه در جواب 
با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد: »جداول بودجه ۱۴۰۰ در 
۲۵ فروردين ماه در نامه اي توسط رييس مجلس شوراي 

اس��المي به رييس جمهوري ابالغ شد و سازمان برنامه و 
بودجه در جريان تغييرات نبوده و فقط به عنوان مجري 

قانون، خود را ملزم به اجراي آن مي داند.«

جدول17بازگشت
بر اساس آنچه خبرگزاري ها از تغييرات جداول بودجه منتشر 
كرده اند، جدول ۱7 كه در سال هاي اخير محل اختالف دولت 
و نهادهاي بودجه گير بوده، بازگردانده شده است. هر چند اين 
موضوع را محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در 
روزهايي كه اليحه در كميسيون تلفيق بررسي مي شد، گفت 
و خاطرنشان كرده بود: »بر اثر تغييرات اعمال شده توسط 
كميسيون تلفيق، بودجه برخي مراكز و نهادها در ذيل جدول 
۱7 از محل منابع حاصله از افزايش نرخ ارز كاالهاي اساسي، 
افزايش قابل توجهي يافته است.« جداول ۱7 تا بودجه سال 
96 در اليحه قرار داشت و در سال 97 حذف شد. مهم ترين 
استدالل نمايندگان براي حذف اين جدول كه عمدتا براي 
نهادهاي فرهنگي بود، عدم پاسخگويي و نظارت ناپذيري آنها 
عنوان شد. پيشنهاد براي اين نهادها، قرارگيري شان در ذيل 
بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد بود تا اين وزارتخانه بتواند بر 
فعاليت آنها نظارت كند. اين پيشنهاد سال 97 وارد بودجه 
شد و حتي واكنش مثبت وزير ارش��اد را نيز در پي داشت. 
اما براي بودجه س��ال جاري، مجلس مجددا جدول ۱7 را 
بازگرداند و حتي رديف هاي جديدي براي برخي نهادها ايجاد 
كرد. اين امر در شرايطي كه وضعيت شيوع كرونا در كشور 
نگران كننده تر است و بيم آن مي رود براي بودجه ۱۴۰۰ نيز 
به مثابه بودجه 9۸ و 99 چاپ پول صورت گيرد، تورم را بيش 
از پيش افزايش داده و افراد بيشتري را به ورطه فقر مي كشاند. 

بسيجوصداوسيماپولبيشتريميگيرند
بر اس��اس جدول منتشرش��ده از دس��تكاري هاي برخي 
نمايندگان كميسيون تلفيق دولت موظف است هفت هزار 
و 79۸ ميليارد تومان به سازمان و نهادها براي سال جاري 
بودجه دهد. نكته اي كه در اين جدول وجود دارد، بيشتر بودن 
بودجه سازمان بسيج از آن چيزي است كه براي تقويت بنيه 
دفاعي به نيرو انتظامي داده مي شود؛ سال جاري كل بودجه 

براي تقويت بنيه دفاعي انتظامي 3 هزار و ۱6 ميليارد تومان 
و بودجه سازمان بسيج نيز ۴ هزار و ۱67 ميليارد تومان است. 
قرار است در سال جاري فعاالن فضاي مجازي صدا و سيما، 
هزار و پانصد ميليارد تومان بودجه بگيرند. در حالي كه دولت 
در اليحه اي كه آبان ماه به مجلس تقديم كرد، براي اين نهاد 
بودجه اي در نظر نگرفته ب��ود. هر چند وارد كردن نهادها و 
سازمان هاي جديد با بودجه هاي هنگفت محدود به صدا و 
سيما نمي شود و در برخي وزارتخانه ها نيز قرار است، ايجاد 
شوند. دفتر طب سنتي در وزارت بهداشت نمونه ديگري از 
هزينه تراش��ي مجلس براي دولت در سال جاري است كه 
۵۰ ميليارد تومان آب مي خورد. از س��وي ديگر دولت قرار 
است به طرح تحول قوه قضاييه نيز بودجه اي ۴۰۰ ميليارد 
توماني دهد. البته نمايندگان دستكاري كننده مجلس را نيز 
بي نصيب نگذاشته اند و بودجه اين قوه را افزايش 3۵9 ميليارد 
توماني دادند تا به 99۱ ميليارد تومان برسد. اما نكته عجيب در 
حضور رديفي با نام »شوراي ايرانيان خارج از كشور« است كه 
بودجه ۵۰ ميليارد توماني شان نيز به دولت ابالغ شده است. 
اينكه ايرانيان خارج از كشور چگونه و براي چه اهدافي بايد از 

داخل بودجه بگيرند نيز از ايرادات اين رديف است. 

رسمبدعهدي
دستكاري بودجه به اندازه 7۸ درصد فروش نفت در يازده 
ماه سال 99 به نفع برخي نهادهاي خاص، سواالتي را ايجاد 
مي كند. در ابتدا اينكه بذل و بخش��ش ها براي صدا و سيما 
و ايجاد رديف هاي جديد براي سازمان هايي كه بودجه اي 
براي شان توسط دولت در نظر گرفته نشده بود، از كجا قرار 
است تامين شود؟ در شرايطي كه كشور در بيم و اميد رفع 
تحريم قرار دارد و ممكن اس��ت فروش نفت به روزي يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نرسد و احتمال مي رود سال جاري 
نيز چاپ پول يكي از گزينه هاي پيش روي سياستگذاران 
براي پوشش كسري باشد، آيا برخي نمايندگان در پي دادن 
امتيازات خاص به افراد و نهادهايي حتي به بهاي باال رفتن 
تورم هستند؟ چرا در ش��رايط شيوع گسترده كرونا و ورود 
انواع جهش يافته و خطرناك آن به كشور، بودجه براي بخش 

بهداشت و درمان در نظر گرفته نشده است؟

برخي  تغييرات  جداول  توسط  كميسيون  تلفيق    مجلس  )ميليارد  تومان(
مصوبه ارگان و نهاد مورد نظر
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به دولت
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۱۵۰۰+۰۱۵۰۰فعاالن فضاي مجازي صدا و سيما2۱۵۰+۸۶۶۳۰۱۶تقويت بنيه دفاعي انتظامي

۳۶۱+2۵۰۶۱۱دانشگاه امام حسين )۵( ۴۰+۰۴۰ارتقاي بهداشت و سالمت نيروي انتظامي
2۰۴۶+2۱2۱۴۱۶۷سازمان بسيج۳۰۰+۰۳۰۰كمك به مسكن نيروي انتظامي
۱۰2+۶۵۱۷۵۳شوراي عالي حوزه علميه۵۰+۰۵۰شوراي ايرانيان خارج از كشور

۵.2+۱۷.۸2۳دانشگاه اهل بيت۰۴۰۰۴۰۰طرح تحول قوه قضاييه
2۰+۴۶۵۴۸۵جامعه المصطفي العالميه۳۰+۰۳۰صندوق ذخيره بسيجيان

۳۵.۳۸۵.۳۵۰شوراي سياستگذاري ائمه جمعه۸۰+۰۸۰حلقه هاي مياني سازمان تبليغات اسالمي

تغيير ارقام در جهت مناف��ع فردي يا منافع 
اشخاص حقيقي و حقوقي خاص خيانت بوده 
و به هيچ وجه قابل چشم پوشي نيست. خبر 
تغيير برخي ارقام جدول هاي اليحه بودجه 
۱۴۰۰ در كميس��يون تلفي��ق بودجه بدون 
رعايت قواعد قانوني براي هر ناظر بي طرفي 

مهم است. متعاقباً نامه يكصد نماينده به رييس مجلس 
در اعتراض به اين مساله، موضوع را بسيار مهم تر مي سازد؛ 
زيرا؛ محور آن اعتراضات، دفاع از شفافيت بودجه  ريزي در 
مجلس و رعايت قانون در اين فرايند اس��ت و همچنين 
مخاطب اصلي اعتراض، رييس محترم كميسيون تلفيق 
جناب آقاي دكتر نادران اس��ت ك��ه عضو هيات امناي 
اين سازمان مردم نهاد نيز هست و بايد در شفاف سازي 
و پاس��خگويي آماده  تر باش��د. در اين راستا روز گذشته 
سه شنبه هفتم ارديبهشت ماه، الياس نادران به دعوت 
هيات مديره ديده بان، در جلس��ه مجازي هيات مديره 
شركت كردند و گزارش كار كميسيون و پاسخ برخي از 
اعتراضات مطرح شده را ارايه كردند. پس از بحث و بررسي 
هيات مديره، ديده بان پيشنهادها و نكات زير را خطاب به 

رييس مجلس تقديم مي كند: 
نخست( ديده بان چون توضيحات آقاي نادران را شفاف ساز 
بسياري از ابهامات دانست به جنابعالي پيشنهاد مي كند كه 
ترتيبي مقرر فرماييد تا ابتدا رييس كميسيون در نخستين 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي، گزارش خود را به 
نمايندگان ارايه كند. اين كار حتمًا بايد در جلسه علني 
باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خيانت در امانت 

اركان مجلس مالزم��ه دارد و اين اتهام براي 
مجلس بسيار هزينه زا و سنگين است. 

دوم( اگر دوس��تاني از معترضان محترم پس 
از شفاف سازي و پاس��خگويي به اعتراضات، 
همچنان بر اعتراض خويش پا فشردند، بايد 
مصاديق هر اتهام احتمالي را به طور مس��تند 
تعيين كنند تا نهادهاي نظارتي مانند كميسيون اصل 
9۰ قدرت ارزيابي داشته باشند و سازمان هاي مردمي، 
نيز در جايگاه ناظر بي طرف، براساس مدارك ارايه شده 
و برحسب وظيفه ذاتي خود، موضوع را پيگيري و ارزيابي 
كنند و نتايج را، هرچه باشد، به اطالع مردم برسانند و به 

لوازم نتيجه گيري نيز، هرچه باشد، ملتزم باشند.
س��وم( ج��داي از اش��كال اصول��ي و نواق��ص قانوني و 
محدوديت هاي تحميلي اقتضايي در مسير، آن چيز كه 
اهميت ويژه دارد، تغيير ارق��ام در جهت منافع فردي يا 
منافع اشخاص حقيقي و حقوقي خاص است كه خيانت 
بوده و به هيچ وجه قابل چشم پوش��ي نيست. در نهايت 
الزم مي دانم اين نكته را يادآور شوم كه عدم رعايت دقيق 
آيين نامه در فرايند رسيدگي به بودجه در مجلس متأسفانه 
امري است كه اكثراً ناخواسته، همه ساله تكرار مي شود. 
علت نيز ساختار نامتوازن و مساله  دار بودجه  ريزي فعلي در 
كشور است و تا نواقص و ايرادات ساختاري برطرف نشود 
اين روند همچنان تكرار  خواهد شد. اميدواريم نسبت به 
اصالحات ساختاري بودجه  ريزي كه عقل و شرع به وجوب 
آن حكم مي كنند، هرچه زودت��ر كاري صورت پذيرد تا 

اينگونه تخلفات ديگر صورت نپذيرد.

احمد توكلي در نامه اي به قاليباف
واكنش

دستكاري غيرقانوني بودجه ١۴٠٠ در مجلس خيانت است

تهديدامنيتشغليكارگران
نظركارشناسيخودراگفتمازناحيهتحريمهاوكرونا

خودسانسوريراخيانتدانستهام



گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
مقايسه نرخ س��ود بين بانكي در دوازده ماه سال 1399 با 
دوازده ماه 1398 نش��ان مي دهد كه در س��ال گذشته به 
دليل شيوع ويروس كرونا، فش��ار حداكثري تحريم ها و 
افزايش فشار بر كسري بودجه دولت و نياز كشور به مخارج 
و نقدينگي و پرداخت تسهيالت بانكي بيشتر، نرخ سود 
بين بانكي در س��ال 99 بين 9 تا 22 درصد در نوسان بوده 
و بيشترين نوسان نرخ ها را در 12 سال اخير داشته است 
در حالي كه در سال 98 نرخ سود بين بانكي بين 18 تا 19 

درصد روندي با ثبات داشته است. 
اين نوسان نرخ سود بين بانكي نشان دهنده اين واقعيت 
است كه عملكرد بازار بين بانكي و عرضه و تقاضا و نرخ سود 
بازار بين بانكي، متاثر از واقعيت هاي اقتصاد، تغيير كرده 
و پديده هايي مانند دو برابر ش��دن نرخ ارز و افزايش تقاضا 
در بازار ارز و طال، رشد 50 درصدي تسهيالت بانكي براي 
كمك به واحدهاي اقتصادي و مقابله با خسارت هاي كرونا 
و تعطيلي بازار و كسب وكارها، كسري بودجه دولت، فروش 
باالي 100 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولت از محل 
3 درصد سپرده هاي بانك ها و... روي نرخ سود بين بانكي 
اثرگذار بوده است.  در مقطع فروردين تا مرداد 99 نرخ سود 
بين بانكي به ترتيب باالي 16، 11، 9، 13 و 14 درصد بوده 
و دليل آن عدم نياز بانك ها به منابع بين بانكي بوده است و 
به خاطر ثبات نسبي سال 98، تقاضاي پول كاهش يافته 
و نرخ س��ود نيز به زير 10 درصد در خرداد ماه رسيد. اما از 
تيرماه تا آبان ماه به دليل رشد نرخ ارز، خسارت هاي كرونا، 
كسري بودجه دولت، فروش اوراق بدهي دولتي و... به تدريج 
روي تقاضاي پول و نرخ سود بين بانكي اثرگذار شده و نرخ 
را افزايش داده است. در حالي كه در سال 98 در همه ماه ها 
نرخ سود بين بانكي باالي 19 درصد و 18 درصد بوده است. 
باالترين نرخ سود بين بانكي سال 99 نيز مربوط به آبان 99 
و قبل از پيروزي دموكرات ها در امريكا بوده كه نرخ سود بين 
بانكي تا 22.6 درصد باال رفت. اين موضوع نشان مي دهد كه 
متناسب با نوسانات بازار ارز و طال، نرخ سود بين بانكي نيز باال 
رفته است اما بعد از پيروزي بايدن و تشكيل دولت در امريكا، 
و اميد به بازگشت امريكا به برجام، مذاكرات ايران و اروپا، و 
كاهش التهاب بازار ارز، نرخ سود به زير 20 درصد كاهش 
يافت و در حال حاضر در نزديك 20 درصد به سر مي برد. در 
نتيجه اگر نتايج مذاكرات و بازگشت امريكا به برجام اعالم 
شود، قطعا روي تقاضاي پول، هزينه ها و مخارج اقتصاد، 
كاهش نرخ ارز، كاهش نرخ س��ود بين بانكي نيز اثرگذار 
خواهد بود.  در فروردين تا خرداد 99 به دليل كاهش حجم 
معامالت روزانه به زير 60 هزار ميليارد تومان، نرخ سود نيز 
ب��ه 11 و 9 درصد كاهش يافت. اما از تيرماه تا آبان 99 كه 
معامالت بين 85 تا 96 هزار ميليارد تومان بوده نرخ سود 

نيز افزايش داشته و تا 22 درصد در آبان باال رفته است. 
در نتيجه روند با ثبات نرخ سود 18 تا 19 درصدي سال 98 
در سال 99 تكرار نشده و با نوسان شديد از 9 تا 22 درصد 
در ماه هاي مختلف همراه شده است و اين موضوع نشان 
مي دهد كه با فش��ارهاي حداكثري در سال 99، و شيوع 
كرونا و افزايش نياز به تسهيالت بانكي، التهاب هاي بازار ارز 
نيز بيشتر شده و درنتيجه روي بازار بين بانكي و نرخ سود 
اثرگذار بوده است و بعد از شيوع شديد كرونا و دو برابر شدن 
نرخ ارز، نوسانات نرخ سود بين بانكي نيز مشهود شده است. 
از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه در صورت 

تزريق دايمي نقدينگي براي حمايت از بورس يا كس��ري 
بودجه دولت در سال 1400، بايد همچنان شاهد باال ماندن 
نرخ سود بين بانكي باشيم كه اكنون نزديك به 20 درصد 
است و ممكن است كه در ماه هاي آينده نيز افزايش يابد. اما 
اگر تزريق نقدينگي و چالش هاي اقتصاد مهار شود مي توان 

به كاهش نرخ سود بين بانكي اميدوار بود. 

بانكهايتسهيالتدهندهوگيرنده
نگاهي به بانك هاي سپرده گذار و سپرده پذيريا به عبارت 
ديگر، تسهيالت دهنده و تسهيالت گيرنده نشان مي دهد 
كه كل بانك ها روزانه به طور متوسط 77 هزار و 530 ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت كرده و تسهيالت گرفته اند يعني 
برخي بانك ها مازاد منابع داشته و تسهيالت داده اند و تعداد 
ديگري از بانك ها كه كمبود منابع داشته اند تسهيالت و 
سپرده گرفته اند.  بانك هاي اصل 44 مانند ملت، صادرات، 
تجارت، بيشترين مازاد منابع را داشته و تسهيالت با نرخ 
17.63 درصد داده اند و بانك هاي خصوصي بيش��ترين 
كسري منابع را داشته اند و تسهيالت با نرخ 17.42 درصد 
دريافت كرده اند. بانك هاي اصل 44 روزانه 41860 ميليارد 
تومان تسهيالت با نرخ 17.63 درصد داده اند و بانك هاي 
خصوصي روزانه 61950 ميليارد تومان با نرخ 17.42 درصد 

تسهيالت دريافت كرده اند.  بانك هاي دولتي و تجاري در 
مقام دوم تس��هيالت دهنده بوده اند كه 16450 ميليارد 
تومان تس��هيالت با نرخ 17 درصد داده اند و موسس��ات 
اعتباري نيز در رتبه دوم تسهيالت گيرنده روزانه 8780 
ميليارد تومان تسهيالت با نرخ 17.33 درصد گرفته اند.  
بانك هاي دولتي تخصصي نيزيكي ديگر از گروه هاي بانكي 
داراي مازاد منابع و تسهيالت دهنده با نرخ 19 درصد بوده اند 
كه روزانه 9020 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند.

به عبارت ديگر، بانك هاي مش��مول اصل 44، بانك هاي 
دولتي تج��اري و بانك ه��اي دولتي تخصص��ي عمدتا 
تسهيالت دهنده بوده اند و مازاد منابع داشته اند و درنتيجه 

كمتر با كسري مواجه شده اند و تسهيالت گرفته اند .
اما در مقابل بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري عمدتا 
با كسري مواجه بوده اند و تسهيالت گرفته اند و در نتيجه 

كمتر تسهيالت به ديگر بانك ها پرداخت كرده اند. 
يعني منابع و تسهيالت بين بانكي عمدتا از سوي بانك هاي 
اصل 44، دولتي و تخصصي به سمت بانك هاي خصوصي 
و موسسات اعتباري در حال انتقال بوده است و اين موضوع 
نشان مي دهد كه بانك هايي كه دولت در آنها همچنان سهام 
دارد، به خاطر اقتص��اد دولتي، منابع ارزان قيمت، حضور 
شركت هاي دولتي در آنها، از مازاد منابع بيشتري نسبت به 

بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري برخوردار بوده اند. 

روندنرخسودبينبانكيدر12سالاخير
بازار بين بانكي از سال 1388 به شكل جدي تري اقدام به 
تامين منابع مورد نياز بانك ها كرده و امكان قرض گرفتن 
يا تسهيالت گرفتن يك هفته اي يا چند هفته اي از ساير 
بانك ها براي تامين كسري برخي بانك ها را فراهم كرده 
است.  به عبارت ديگر، بانك هايي كه كسري منابع داشته اند 
و امكان پرداخت تعهدات خود را در اتاق پاياپاي معامالت 
بانكي و معامالت شبانه نداشته اند، براي تامين كسري خود، 
به جاي اينكه از منابع گران قيمت بانك مركزي با جريمه 
34 درصدي استفاده كنند، از بانك هاي ديگر كه مازاد منابع 
داشته اند، قرض گرفته اند و براي يك هفته ياچند هفته به 
نرخ هاي به مراتب كمتر از اضافه برداشت بانك ها از بانك 

مركزي، اقدام به تامين منابع كرده اند. 
البته اين اقدام باعث رش��د ضريب فزاينده و خلق پول در 
بازار بين بانكي شده و حجم نقدينگي را افزايش داده است و 
در نتيجه آثار تورمي نيز ايجاد كرده است اما كارشناسان با 
توجه به اضافه برداشت هاي بانك ها از بانك مركزي و رشد 
پايه پولي، اين روش تامين منابع از ساير بانك ها را بهتر از 
برداشت يك بانك از منابع بانك مركزي ارزيابي كرده اند. 

زيرا رش��د ضريب فزاينده و نرخ پايين ت��ر جذب منابع از 
ساير بانك ها بهتر از رشد پايه پولي بانك مركزي و جريمه 
34 درصدي آن ارزيابي شده است.  اما نگاهي به آمار رشد 
معامالت در بازار بين بانكي در اين 12 سال نشان مي دهد 
كه رشد عجيبي را در دريافت تسهيالت بين بانكي شاهد 
بوده است.  معامالت بين بانكي از رقم متوسط روزانه 40 
ميليارد تومان با نرخ 15.5 درصدي، ب��ه 77 هزار و 530 
ميليارد تومان در سال 1399 با نرخ 17.5 درصد رسيده و 

در اين 12 سال 1938 برابر شده است. 
بيشترين رشد ساالنه مربوط به سال 1389 بوده كه 275 
درصد رشد كرده و از 40 ميليارد تومان در سال 88 به 150 

ميليارد تومان رسيده است. 
اما بيشترين افزايش از نظر قدر مطلق افزايش تسهيالت بين 
بانكي را در سال هاي 96 تا 99 شاهد بوده ايم كه روزانه به 
22 تا 77 هزار ميليارد تومان رسيده است كه ارقام عجيب 
و بزرگي را ثبت كرده است.  كمترين نرخ معامالت در سال 
1389 بوده كه با نرخ 14.4 درصد و رقم متوس��ط 1500 
ميليارد تومان در روز كمترين نرخ سود بين بانكي را ثبت 
كرده است. بيشترين نرخ مربوط به سال 1393 بوده كه 
متوس��ط روزانه 3810 ميليارد تومان با نرخ 27.1 درصد 
باالترين نرخ را در سال هاي اخير ثبت كرده است.  از سال 
88 تا سال 99 به ترتيب نرخ موزون بازار بين بانكي به طور 
متوسط 15.5، 14.4، 18.4، 21.6، 23.3، 27.1، 24.5، 
18.6، 18.7، 19.7، 18.9 و 17.5 درصد بوده اس��ت. به 
عبارت ديگر، ن��رخ بازار بين بانكي عالوه بر رش��د حجم 
معامالت در بازار بين بانكي، نرخ سود نيز از 88 تا 93 روبه 
افزايش بوده است و اوج آن س��ال 93 با 27.1 درصد بوده 
است. اما از س��ال 93 تا 99 روند نزولي داشته است غير از 
سال 1397 كه به خاطر شروع تحريم ها و افزايش نرخ ارز و 
در نتيجه رشد تقاضاي نقدينگي نرخ سود از 18.7 سال 96 
به 19.7 درصد در سال 97 باال رفت. اما از آن پس، نرخ سود 
آرام گرفته و كاهش داشته است و حتي در مقطعي به زير 

10 درصد در ابتداي سال 99 رسيده بود. 

يادداشترويداد
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نرخ سود بازار بين بانكي در سال 99 متناسب با رشد نرخ ارز، كرونا و كسري بودجه افزايش داشت

حجم معامالت بازار بين بانكي در اين 12 سال 1938 برابر شده است
نوسان سود بانكي 9 تا 22 درصدي متاثر از چالش هاي اقتصاد

همتي از جزييات تصميمات بانك مركزي خبر داد 

تسهيالتبانكيوافزايشنرختسعيرارزبرايحمايتازبازار
گروه بانك و بيمه| 

رييس كل بانك مركزي از موافقت اين بانك با تصميماتي 
از جمله اعطاي تس��هيالت به كارگزاري ها و شركت هاي 
سرمايه گذاري و اصالح نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها 
در راستاي حمايت از بازار سرمايه خبر داد. همتي اعالم كرد: 
دو جلسه مفصل درخصوص بورس داشتيم. يكي درستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت و در حضور رييس محترم جمهور 
و ديگري جلسه اي در مجلس شوراي اسالمي در حضور 
رييس محترم مجلس.اراده جمعي دولت و مجلس حمايت 
از بازار سرمايه و اقدام براي افزايش اعتماد سهامداران به بازار 
بورس است. تصميمات متخذه درجهت حمايت از بورس 
خصوصا سهامداران خرد بود. مجاز بودن بانك ها در اعطاي 
تسهيالت به كارگزاري ها و شركت هاي سرمايه گذاري، 
پيشنهاد مستثني شدن بانك ها از قانون رفع موانع توليد 
درخريد سهام بورسي غيرمديريتي، فروش 200 ميليون 
دالر از منابع صندوق توسعه ملي و پرداخت معادل ريالي آن 
به صندوق تثبيت سهام و نيز اصالح نرخ تسعير دارايي هاي 

ارزي بانك ها، مواردي از موافقت هاي بانك مركزي بود.

تزريق۵هزارميلياردتومانبهبازارسرمايه
از سوي ديگر، محمدعلي دهقان دهنوي رييس سازمان 
بورس گفت: تخصيص منابع از صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه در دس��ت اجرا است و 200 
ميليون دالر معادل 5 هزار ميلي��ارد تومان به بازار تزريق 
مي شود.بانك ها بايد بدون وارد شدن در بنگاه داري، وارد 
سرمايه گذاري شوند و اين مي تواند بازار سرمايه را با رونق 
مواجه كند و اين سرمايه گذاري مورد تمايل بانك ها هم 
هست و انگيزه بانك ها را دو برابر مي كند. دهقان دهنوي 
افزود: از بانك ها و موسسات اعتباري به دليل عالقه مندي به 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه و حمايت از سهامي كه متعلق 
به آنها و زيرمجموعه هايشان بود، درخواست داشتيم كه 
وارد بازار سرمايه شوند، ولي موانعي بود، اما با اين مصوبات، 
موانع و جرايم رفع شده است. وي افزود: نبايد صندوق ها 
و بانك ها در بورس وارد بنگاه داري ش��وند. پيشنهاد شده 

امكان سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه 
فراهم شود. بازار سرمايه داخلي كه محل حضور بزرگ ترين 
و شفاف ترين شركت هاي اقتصادي كشور است، مي تواند 
مشمول سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي شود.با تضمين 
دولت اوراق مشاركتي هم مشوق خوبي است. به صندوق 
تثبيت بازار و صندوق توسعه بازار اجازه داده شد تا سقف 
20 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي با ضمانت دولت منتشر 
كنند. مردم انتظار ندارند چيزي كه از دولت خريده اند ضرر 
 ETF كنند. كساني كه صندوق قابل معامله پااليش يكم يا
را از دولت خريداري كردند به دليل نوسانات بازار متحمل 
زيان شدند. از دولت تقاضا كرديم تا واحدهاي جديديا سهام 
قابل واگذاري به آنها داده شود؛ لذا مقرر شد زيان اين دسته 
از افراد جبران شود. بازار سرمايه در برخي مواقع دوره رونق 
را طي مي كند و اين به موارد متعددي بستگي دارد. منطقي 
نيست بدون آموزش وارد بازار سهام شويم. مردم بايدياد 
بگيرند كه پس انداز اضافي خود را به بازار سرمايه بياورند نه 

اينكه منزل يا خودروي خود را بفروشند و وارد بازار شوند.

افزايشنرختسعيرارزبهنفعبازارسرمايه
نرخ تبديل دو واحد پولي به يكديگر، نرخ تسعير ارز تلقي 
مي ش��ود؛ در واقع اگر عمليات مالي يك ش��ركت به ريال 
ثبت شود، بايد تمام معامالت ارزي آن به ريال تبديل شود 
كه اين تبديل واحد پولي را تسعير ارز مي گوييم. تسعير ارز 
اصطالحي است كه هر از گاهي به گوش مي رسد و برخي 
از آن آگاهند اما برخي ديگر نس��بت به آن اطالعات كافي 
ندارند. تسعير ارز كه به آن تبديل واحد پولي نيز گفته مي شود 
يكي از مفاهيم مهم اقتصادي است و از طريق اين مولفه، اثر 
تغييرات نرخ ارز در عمليات مالي و حسابداري شركت ها 
و واحدهاي تجاري بررس��ي شده و به صورت استاندارد در 
صورت هاي مالي آنها اعمال مي شود. به تازگي اين عبارت 
را زياد مي شنويم و اظهارنظرات مختلفي از آن مي شود كه 
جديدترين آن، يادداشت روز سه شنبه عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي است كه از آمادگي اين بانك براي 
اصالح نرخ تسعير دارايي ارزي بانك ها خبر داده است. اين 

خبر خوبي براي بانك هاست و باعث افزايش درآمد بانك ها 
و سوددهي بيشتر نمادهاي بانكي در بورس نيز خواهد شد 
چه بسا بانك مركزي نيز اعالم كرده بود كه نرخ تسعير ارز 
بانك ها در پايان س��ال 99 افزايش خواهد يافت و حاال در 
جديدترين اظهارنظر نيز در واكنش به درخواست فعاالن 
بازار سرمايه براي اصالح نرخ تسعير دارايي هاي ارزي بانك ها 
با اين موضوع موافقت كرده است. مطالبات و بدهي هاي يك 
شركت ممكن است بر مبناي ارزهاي خارجي مختلف باشد 
ولي طبق استانداردهاي حسابداري، مبلغ تمامي حساب ها 
مي بايست بر مبناي واحد پول رايج كشور يعني ريال ثبت 
و نگهداري شوند. به اين دليل معادل ريالي بدهكاران ارزي 
در دفاتر ثبت مي شود و در پايان هر دوره مالي )سال مالي 
يا مقطع زماني تهيه گزارشات مالي( نيز مطالبات ارزي بر 
مبناي نرخ روز ارز )به طور مث��ال نرخ ارز در تاريخ12/29( 
محاسبه و تعديل مي ش��ود كه به اين عمل تسعير نرخ ارز 
مي گوييم.  براي خري��د و فروش كاالها و خدماتي كه قرار 
است بهاي آنها به ارز پرداخت يا دريافت شود، استقراض يا 
اعطاي تسهيالتي كه قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد 
و معامالت مربوط به تحصيل يا فروش دارايي ها و تبديل 
تسويه بدهي ها به ارز از جمله مواردي است كه تسعير ارز در 
آنها اتفاق مي افتد.  در اين ميان شركت هاي صادرات محور 
در ازاي فروش محصوالت خود، دالر دريافت مي كنند و براي 
اينكه اين مقدار را در صورت هاي مالي خود وارد كنند بايد 
آن را به ريال تبديل كنند. اما با توجه به اينكه قيمت دالر 
در كشور در حال تغيير است براي تبديل دالر به ريال كدام 
نرخ دالر بايد لحاظ شود. از آنجايي كه تعيين نرخ لحظه اي 
ارز دشواراست، معموال به صورت تقريبي در بازه هاي زماني 
مختلف مثل يك هفته يايك ماه از ميانگين نرخ ارز به عنوان 
نرخ تقريبي استفاده مي شود. اما اگر نوسانات نرخ ارز شديد 
باش��د، نمي توان به اين ميانگين اتكا كرد.  در پايان اينكه، 
افزايش نرخ تس��عير ارز به بانك ها اين امكان را مي دهد تا 
دارايي هاي خود را با نرخ باالتري محاس��به كنند و س��ود 
محاسبه شده در صورت هاي مالي بانك ها افزايش مي يابد 
و اين خبر خوبي براي سهامداران بانكي است. البته معموال 

بانك مركزي بانك ها را ملزم به افزايش سرمايه از محل نرخ 
تسعير ارز مي كند تا بتوانند از زيان انباشته خود كم كنند.

اثربخشياصالحنرختسعيرارز
درشفافيتصورتهايماليبانكها

حميد ميرمعيني كارشناس بازار سهام گفت: سياست هاي 
مالي بانك ها بايد قابليت توضيح دهندگي داشته باشند، 
زيرا جلوگيري از انتشار اطالعات واقعي حقوق بسياري 
از س��هامداران بانك ها را مورد تضييع ق��رار خواهد داد. 
ميرمعيني، درباره اصالح نرخ تس��عير ارز بانك ها گفت: 
قيمت واقعي ارز ش��ايد در محدوده بيش از 320 درصد 
يعني آنچه بانك ها تزريق كردند، قرار دارد و با يك انتظار 
عقالني و منطقي برگشت نرخ ارز به قيمت تسعيري كه 
براي بانك ها در نظرگرفته شده بود، بسيار ضعيف و حتي 
محال به نظر مي رسد. وي دليل موضوع اشاره شده را چنين 
بيان كرد: سياست هاي مالي بانك ها بايد قابليت توضيح 
دهندگي داشته باشند، بنابراين نياز است تا دارايي هايا 
بدهي هاي خود را با يك نرخ واقعي در صورت هاي مالي 
انعكاس دهند. نتيجه مخالفت با اين مساله جلوگيري از 
انتشار اطالعات واقعي خواهد بود كه حقوق بسياري از 
سهامداران بانك ها در اين رابطه را هم مورد تضييع قرار 
خواهد داد. اين كارشناس بازارسهام در همين خصوص 
اظهار داشت: با توجه به اينكه صورت هاي مالي بانك ها 
مورد بررسي قرار گرفته، انتظار مي رفت تا منابع ارزي آنها 
به نرخ واقعي تري تسعير شود و اثراتش دربخش عملكردي 
بانك ها تاثيرگذارد. واقعيت اين است كه صورت هاي مالي 
بانك ها هراندازه قابل اتكاتر و به روزتر باشد از ارزش باالتري 
برخوردارخواهد بود زيرا شفافيت اطالعاتي را به نمايش 
مي گذارد. ميرمعيني در ادامه اضافه كرد: نبايد فراموش 
كرد كه به طور حتم مالحظاتي در اين زمينه وجود دارد 
كه سبب ش��ده صورت هاي مالي بانك ها در حال حاضر 
انعكاس واقعي از وضعيت مالي بنگاه هاي اقتصادي را به 
نمايش نگذارد، اما تا حد امكان بايد در كنار اين مالحظات 

شفاف سازي را مالك عمل قرار داد.

 متوسط  معامالت  روزانه  به  ميليارد تومان  
و  نرخ  سود بازار  بين بانكي در سال 99  به درصد

متوسط روزانه ماه 
معامالت 

نرخ 
متوسط روزانه ماه ميانگين 

معامالت 
نرخ 

ميانگين

9564019.97مهر 5894016.68فروردين 

9041022.63آبان 5219011.71ارديبهشت 

7544020.68آذر 584209.72خرداد 

7234020.52دي 8481013.14تير 

7776019.98بهمن9689014.79مرداد 

7285019.840اسفند 9093017.19شهريور 

6684018.97كل سال 98 7753017.55كل سال 99

كاهشنرخسودبينبانكي
اثرتورميدارد

بايد توج��ه داش��ت كه هر 
سياس��تي با هزينه ها و آثار 
مثبت ومنفي همراه است و 
بايد به آثار تورمي تزريق منابع 
و تسهيالت و همچنين آثار 
تورمي كاهش نرخ سود توجه 
داشت و سهامداران و فعاالن 
بازار سرمايه نبايد براي ايجاد 
رونق، انتظار تورم بيشتر در جامعه را داشته باشند. كاهش 
نرخ سود بانكي در سال هاي گذشته، همواره به صورت 
سنتي با استقبال بازار بورس مواجه شده و حداقل براي 
چند صباحي بورس را سبز نگه داشته است،: اما كاهش 
نرخ بهره بي��ن بانكي به عنوان نرخ پاي��ه پولي، همواره 
نگراني هايي را در مورد رشد پايه پولي و به دنبال آن رشد 
نقدينگي و تورم، دام��ن مي زند. بنابراين، هر اقدامي در 
آن سوي ميدان، ممكن اس��ت به تورم باال منجر شود و 
سود سهامداران در بازار به بهاي تحميل تورم به جامعه 
به دس��ت آيد لذا بازي با اين ابزار با هدف تاثيرگذاري بر 
بورس را صحيح نمي دانم. به نظر مي رس��د ابزار تغيير 
سود يا نرخ بين بانكي موثرتر از سود سپرده بانكي باشد، 
كمااينكه مي توانيم يك تطبيق زماني ميان دوران رونق 
بورس در سال گذشته با كاهش نرخ بهره بين بانكي و نيز 
دوران افت بازار با افزايش نرخ بهره بين بانكي پيدا كنيم 
سود سپرده بانكي به دليل تاثير بر عمليات تجهيز منابع 
بانك ها از سپرده گذاران حائز اهميت است و مي تواند تاثير 
مستقيم بر جريان منابع از بانك ها داشته باشد. البته، با 
لحاظ تورم باال در اقتصاد ايران و محاس��به سود واقعي 
سپرده ها، به نظر مي رسد منطق تصميم سپرده گذاران 
زياد تحت تاثير محرك تغيير نرخ ها نباشد.  بدون ترديد 
بانك مركزي از طريق ابزار سود بانكي اعم از سودسپرده 
بانكي و سود بين بانكي توان تاثيرگذاري بااليي در جريان 
پول در بازار پول و سرمايه دارد. البته بايد بين نحوه تاثير 
اين دو عامل تمايز قائل شد. براين اساس، مي توان گفت 
همواره در خصوص نرخ بهره بين بانكي و نيز نرخ س��ود 
سپرده ها، تعداد مدافعان كاهش نرخ سود بانكي در بازار 
سرمايه بيش از مخالفان بوده است. استدالل دم دستي 
مدافعان هم اين است كه كاهش سود سپرده ها به جريان 
منابع به س��مت بازار بورس منجر مي شود. ريشه افت 
ش��اخص را بايد در افت اعتماد عمومي سرمايه گذاران 
جس��ت وجو كرد، افت و فروكش كردن معنادار ميزان 
باالي تبليغات رس��انه اي و حمايت هاي دولتي از ورود 
سرمايه ها به بورس، در مقطعي كه بازار وارد فاز اصالحي 
شد به اعتماد س��رمايه گذاران به ويژه سرمايه گذار خرد 
لطمه زده است. همچنين اظهارنظرها و ورود نسجينده 
برخي افراد به حوزه بورس كه شديدا به جريان اطالعات 
و گفتمان مقامات رسمي حساسيت دارد، به تالطم بيش 
از پيش بازار و خروج شتابزده سهامداران خرد منجر شد. 
از س��وي ديگر موضوعاتي چون اصرار بر قيمت گذاري 
دستوري محصوالتي همانند فوالد در بورس كاال توسط 
دولت، بدون توجه به اثرات عملكردي بر شركت ها، خروج 
سرمايه را تشديد كرد. در واقع سهامداران به اين نتيجه 
رس��يدند كه دولت برخالف زمان دعوت عموم به بازار 
سرمايه، در دوران اصالح بازار برنامه حمايتي مشخصي 
از بازار ندارد. در حقيقت سلسله اي از رويدادها و اقدامات 
منجر به وضعيت فعلي شده است، اقداماتي هم كه اخيرا 
سازمان بورس شروع كرده است به نوعي با تاخير انجام 
شده است. به عنوان مثال اقداماتي مثل انتشار اوراق براي 
حمايت از سهام توسط نهادي هاي بزرگ مي توانست از 
قبل ترها انجام شود. حال كه بازار در چنين وضعيتي گرفتار 
شده، نبايد تصميمات هيجاني گرفت. بهترين راه براي 
خروج بورس از وضعيت كنوني، فراهم سازي امكان تخليه 
هيجان بازار است به گونه اي كه در مدت زمان مناسبي 
اصالح مدنظر در بازار صورت گي��رد و از اعمال ابزارهاي 

مقطعي براي جلوگيري از اصالح بازار اجتناب كرد.

حسن  درگاهي

حمايتهاياينبانكازنظام
سالمتكشوردرسالگذشته

 مديرعامل بانك رفاه كارگران حمايت هاي اين بانك از 
نظام سالمت كشور در سال گذشته را بي سابقه توصيف 
كرد و خاطرنشان ساخت: بانك رفاه كارگران در سال 99 
و در شرايط ويژه ناشي از شيوع بيماري كرونا در كشور، با 
تمام توان در كنار كادر درمان و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي ايس��تاد و با ارايه طرح هاي مختلف 
تس��هيالتي و همچنين اهداء كمك ه��اي بالعوض به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، همياري مطمئن 
براي نظام سالمت در ارايه و توسعه خدمات بهداشتي و 
درماني بود. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، 
اسماعيل هلل گاني در نشست مشترك با برخي از اعضاي 
انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت كشور، با 
اعالم اين مطلب افزود: بانك رفاه كارگران در سال گذشته 
بيش از 40 هزار ميليارد ريال پرداختي به نظام سالمت 
كشور داشت كه از آن جمله مي توان به اعطاي كمك هاي 
بالعوض به دانشگاه هاي علوم پزش��كي ايران، تهران، 
خراسان شمالي، فارس، هرمزگان، بوشهر، مراغه، اراك، 
بيرجند، چهار محال و بختياري، سراب و بيمارستان هاي 
ش��هيد دكتر لبافي نژاد و مركز طبي كودكان تهران و... 
اش��اره كرد كه در راس��تاي ايفاي نقش موث��ر در حوزه 
مسووليت هاي اجتماعي انجام گرفته است. مديرعامل 
بانك رفاه كارگران، از توزيع ماس��ك در بين س��اكنين 
حاشيه تهران، خريد آمبوالنس و تجهيزات پزشكي براي 
تعدادي از بيمارستان هاي كشور، احداث اماكن بهداشتي 
و كلينيك در مناطق محروم، حمايت از پويش اجتماعي 
سازمان نظام پزشكي، حمايت از كانون هموفيلي ايران، 
حمايت از كمپين »جان من ايران«، توزيع اقالم بهداشتي 
در مناطق كمتر برخوردار، مشاركت در خريد دستگاه 
اكسيژن ساز براي برخي از بيمارستان هاي كشور و... نيز 
به عنوان برخي ديگ��ر از اقدامات و كمك هاي بالعوض 
بانك رفاه كارگران در سال 99 در حمايت از نظام سالمت 

كشور و شرايط ويژه ناشي از شيوع ويروس كرونا نام برد.

افزايش۳۷درصدينرخبيمه
شخصثالثمردمراشوكهكرد

دبير شوراي عالي تأمين اجتماعي با بيان اينكه افزايش37 
درصدي قيمت بيمه شخص ثالث مردم را شوكه كرده 
اس��ت، گفت: فعاالن اين حوزه بايد پاس��خگو باشند يا 
حداقل قبل از افزايش قيمت، زمينه سازي كنند.محمد 
اكبر اشرفي دبير شوراي عالي تأمين اجتماعي و عضو 
هيات مديره كانون مركزي كاركنان بازنشسته و مستمري 
بگيران تأمين اجتماعي كل كشور در مصاحبه با راديو با 
بيان اينكه افزايش نرخ حق بيمه بايد بر اساس معيار و 
شاخص هايي انجام شود گفت: اگر شاخص هايي كه براي 
افزايش قيمت بيمه شخص ثالث وجود دارد حداقل بايد 
براي جامعه هدف مشخص شود يعني مردم بايد بدانند 
كه اين ارقام بر اساس چه فعل و انفعاالت علمي يا تجربي 
و اقتصادي تعيين مي شود.وي افزود: افزايش نرخ حق 
بيمه تأثير زي��ادي روي زندگي روزمره مردم مي گذارد 
چراكه بيمه شخص ثالث اجباري است و لذا هر درصدي 
كه به آن اضافه مي شود بايد بر مبناي يك آناليز و بررسي 
و تحقيقات ميداني و علمي باش��د.دبير ش��وراي عالي 
تأمين اجتماعي با بيان اينكه افزايش 37 درصدي قيمت 
بيمه شخص ثالث مردم را شوكه كرده گفت: فعاالن اين 
حوزه بايدپاسخگو باشند يا حداقل قبل از افزايش قيمت، 
زمينه سازي كنند تا مردم هم در جريان كار قرار بگيرند.

اشرفي افزايش نظارت ها در حوزه بيمه اي به ويژه بيمه 
شخص ثالث و ساير بيمه هاي صنعتي را خواستارشد 
و افزود: ب��ه ازاي افزايش حق بيمه ش��خص ثالث بايد 
تعهداتي هم تعريف شود اما با توجه به موقعيت درآمدي 
و دريافتي مردم بايد نظارت ها را بيشتر و براي افزايش 
قيمتها نيز مباني را تعريف كنيم.دبير شوراي عالي تأمين 
اجتماعي با بيان اينكه نرخ ديه و بيمه شخص ثالث خارج از 
چارچوب قانوني و علمي تعريف نمي شود گفت: گزارشات 
شركت هاي بيمه مبني بر خسارت 107 درصدي از بابت 
بيمه شخص ثالث بايد قابل اثبات و مباني آن نيز مشخص 
باشد.محمد باقري عضو كميسيون اقتصادي مجلس با 
بيان اينكه تعريف شركت هاي بيمه از نظر متضرر شدن 
به خاطر بيمه شخص ثالث بايد مشخص شود گفت: بايد 
ديد كه واقعًا شركت هاي بيمه از اين بابت ضرر كرده اند 
يا اينكه سودشان كمتر شده است؟!وي افزايش نرخ ديه 
را غيرمنطقي دانست و افزود: اگرچه ارزش جان انسان 
بسيار بسيار باالس��ت اما با اين وضعيت جامعه و سبد 
كااليي مردم اين درصد از افزايش هم درس��ت نيست.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: افزايش نرخ ديه 
ساختار خاص خودش را دارد اما دستگاه هايي كه نرخ 
ديه را مشخص مي كنند بايد توجه داشته باشند كه با اين 
كار آيا به مردم خدمت مي كنند يا اينكه مردم با اين نرخ 
متضرر مي شوند؟!باقري بر لزوم تجديدنظر در تعيين نرخ 
ديه تأكيد و اظهاركرد: نرخ ديه را مجلس تعيين نكرده اما 
دستگاه هاي ذيربط در اين قضيه بايد درمورد نرخ ديه 
تجديد نظر و بازنگري كنند.اين نماينده مجلس با اعالم 
اينكه مجلس موضوع خسارت 107 درصدي شركت هاي 
بيمه را پيگيري خواهد كرد گفت: موضوع مهم تر بحث 
ديه است كه بايد بر مبناي علمي و دقيق تعيين شود.عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
مي توان از كشورهاي موفق در حوزه بيمه الگو گيري كرد 
اظهار كرد: متاسفانه ما در قانونگذاري از تجربه هاي دنيا 

در اين زمينه استفاده نكرديم.

انتقادازروندپرداختوامازدواج
عضو هيات رييسه مجلس در نامه اي به بانك مركزي اعالم 
كرد:  گر چه بانك مركزي بخشنامه اعطاي وام را در هفتم 
فروردين ماه سال جاري ابالغ كرده است اما گزارشات 
مردمي متعدد بيان مي كند بانك ها در زمينه اعطاي وام به 
كندي عمل مي كنند. دهنوي عضو هيات رييسه مجلس 
پيرو جوابيه روابط عمومي بانك مركزي پيرامون مكاتبه 
قبلي درباره مشكالت دريافت وام ازدواج، به بيان نكاتي در 
خصوص تبيين ابعاد مطالبه زوج هاي جوان پرداخت. بهتر 
است مسووالن بانك مركزي توجه داشته باشند پيگيري 
حقوق مردم، وظيفه ما نمايندگان است و اگر در گذشته 
به هر دليلي از آنها بازخواستي نمي شده دليل نمي شود 
كه مجلس فعلي هم با هم��ان رويه با حضرات برخورد 
كند. اما اينكه مطالبه چند هزار زوج در صف دريافت وام 
ازدواج، بدون مكاتبه يك مقام سياسي شنيده نمي شود 
و مسووالن امر، قبل از نامه نگاري، اطالعات را در اختيار 
مردم نمي گذارند باعث تاسف است. روابط عمومي بانك 
مركزي كه مي تواند س��ريعًا دست به قلم شده و جهت 
تنوير افكار عمومي جوابيه صادر كند چرا تا 6 ارديبهشت 
هيچگونه اظهارنظري نكرده و با روزه سكوت خود، باعث 
شد برخي افراد، اخبار ناصحيح را به عنوان اخبار رسمي به 
آحاد جامعه ارايه كنند؟ شايسته بود روابط عمومي بانك 
مركزي، پيش تر، به بيانات معاون ساماندهي امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان كه در زمان هاي مختلف درباره وام 
ازدواج مصاحبه كرده و در جامعه به عنوان مرجع اخبار 
وام ازدواج شناخته شده است، پاسخ مي داد. همچنين 
مطابق قانون بودجه سال 1400 تمامي بانك ها موظفند 
به صورت ماهانه، تعداد تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيالت 
را به صورت عمومي اعالم كنن��د. چرا بانك  مركزي بر 
اجراي اين بند از قانون كه توسط بخشنامه خودش نيز 
ابالغ شده نظارت نمي كند تا آمار به صورت منظم توسط 
بانك ها منتشر ش��ود؟ گر چه بانك مركزي بخشنامه 
اعطاي وام را در هفتم فروردين ماه سال جاري ابالغ كرده 
است اما گزارشات مردمي متعدد بيان مي كند بانك ها 
در زمينه اعطاي وام به كندي عمل مي كنند. همچنين 
در اين جوابيه ادعا ش��ده كه طي حدود يك ماه از ابالغ 
شرايط و ضوابط دريافت وام ازدواج حدود 10 هزار نفر از 
اين تسهيالت بهره مند شدند كه با توجه به پيش بيني 
جمعيت حدود 1 ميليون نفري زوج هاي جوان در سال 
1400 و همچنين افراد مانده در صف از س��ال 1399 
مشخص است كه سرعت اعطاي وام ازدواج بسيار كم طي 
مي شود به صورتي كه با ادامه يافتن روند فعلي پرداخت 
تنه��ا 10 درصد )حدود 120 هزار نفر( افراد متقاضي از 
تسهيالت ازدواج بهره مند شده و اين امر به مانند سال 
گذشته موجب تشكيل صف دريافت وام ازدواج مي شود.



گروه بازارسرمايه|
اواخر شهريورماه سال گذشته و با توافق صورت گرفته قرار 
شد از مجوز قانوني براي اختصاص يك درصد از منابع ريالي 
صندوق توسعه ملي سپرده گذاري شده در بانك ها جهت 
اختصاص به صندوق تثبيت بازار س��رمايه و حمايت از اين 
بازار استفاده شودو براساس اعالم صندوق توسعه ملي، بعد 
از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اختصاص منابع 
صندوق به بازار سرمايه، فرايند آن بالفاصله در صندوق بررسي 
و در دستور كار قرار گرفته است ولي پيگيري نكردن سازمان 
بورس از بانك مركزي و مشكالت تسعير نرخ ارز توسط بانك 
منجر به اجرايي نشدن مصوبه شده است. بعد از شرايطي كه 
براي بازارسرمايه طي ماه شهريور سال گذشته پيش آمد، 
رييس سازمان وقت سازمان بورس يعني قاليباف اصل، اعالم 
كرد كه با پيگيري هاي وزير اقتصاد به دنبال انتقال يك درصد 
از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار هستند و 
از مدت ها قبل به دنبال اين ماجرا بوده اند.در حالي اين اعالم 
مقامات بورس ابهامات بسياري را با خود به همراه داشت علي 
ربيعي، سخنگوي دولت از ورود منابع توسط صندوق توسعه 
ملي به بورس خبر داد كه »سپرده گذاري يك درصد از دارايي 
صندوق توسعه ملي از ابتداي هفته بعد در صندوق تثبيت بازار 
انجام خواهد شد كه مي تواند موجب پايداري بازار سرمايه و 
بورس شود«. اين اتفاقات حدودا روز ۱۸ شهريور ماه رخ داد 
و با وجود هنوز هم مبلغي به توسط صندوق توسعه ملي به 
بورس وارد نشده است.  حتي طي روزهاي گذشته محسن 
عليزاده، عضو ناظر شوراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه تاكنون 
ريالي از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت واريز نشده 
است گفت: صندوق توسعه ملي به صورت هيات امنايي اداره 
مي شود هرچند كه توافقاتي براي واريز ۱۰۰۰ ميليارد تومان 
از اين صندوق به صندوق تثبيت انجام شد اما به اجرا نرسيد و 
شروطي را براي تخصيص اين منابع در نظر گرفتند كه براي 
س��ازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود. عليزاده درباره 
اينكه طبق قانون از صندوق توسعه ملي چه منابعي بايد به 
بازار سرمايه تخصيص پيدا كند، اظهار داشت: از زمان وضع 
قانون تا به امروز بايد حدود ۱۰ الي ۱۵ هزار ميليارد تومان از 
صندوق توسعه ملي به بازار تخصيص پيدا مي كرد اما اين رقم 
واريز نشده است البته بازار سرمايه در شرايط حال حاضر براي 
بهبود و ثبات نياز به اعداد بيشتري از اين مبالغ دارد. عضو ناظر 
شوراي عالي بورس ادامه داد: بخشي از اين منابع را مي توان از 
صندوق توسعه ملي تامين كرد بخشي ديگر را از سهامداران 
حقوقي تامين شود. در يك سال گذشته سرمايه از سهامداران 
حقيقي به سهامداران حقوقي انتقال پيدا كرده و چند شركت 
حقوقي بزرگ و بانك ها درآمد بسيار بااليي از بازار سرمايه 
كسب كردند. اين شركت ها امروز بايد وارد شوند و وضعيت 

بازار را بهبود بخشند و يكي از موضوعاتي كه در جلسه سران 
قوا مورد بررسي قرار مي گيرد بحث ورود شركت هاي حقوقي 

است تا شرايط بازار بهبود يابد.

    چرا مبلغي از صندوق توسعه ملي 
به بورس واريز نشد؟

اينكه چرا در اين مدت منابع ريالي پيش بيني شده به طور 
كامل در اختيار صندوق تثبيت بازار س��رمايه قرار نگرفته 
است و جريان به چه صورت بوده؛ موضوعي است كه صندوق 
توسعه ملي در رابطه درگفت وگوي جديد خود درخصوص 
آن توضيح داده است. طبق اعالم صندوق توسعه ملي، در دوم 
مهر ماه ۱۳۹۹ مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، در خصوص 
تخصيص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هيات امناء 
صندوق توسعه ملي مطرح و مقرر شد كه اين مصوبه در هيات 
عامل اين صندوق مطرح و به بانك مركزي ابالغ شود. بنابر اين 
در تاريخ سوم مهرماه نيز جلسه هيات عامل صندوق به صورت 
فوق العاده تشكيل شد، اختصاص منابع مورد نظر شوراي عالي 
امنيت ملي براي بورس مصوب و به بانك مركزي ابالغ شد ولي 
به دليل عدم پيگيري سازمان بورس اوراق بهادار از طريق بانك 
مركزي و مشكالت تسعير ارز توسط بانك مركزي، اينمصوبه 

هنوز اجرايي نشده است. 

  ۱۰۰۰ميلي�ارد در صن�دوق تثبي�ت ب�ازار 
سپرده گذاري شد

طبق توضيح صندوق توسعه ملي، در ادامه با توجه به مشكالت 

به وجود آمده اقتصادي، با هماهنگي به عمل آمده با هيات 
نظارت صندوق توس��عه ملي، مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد تومان 
پس از تصويب در هيات عامل صندوق، در صندوق تثبيت 
سرمايه سازمان بورس سپرده گذاري شد. همچنين، در ۲۸ 
فروردين ۱۴۰۰ جلسه اي با هماهنگي دژپسند، وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي و با حضور اكثريت اعضاي هيات عامل، 
در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده كه از 
محل مطالبات صندوق توسعه ملي از سازمان امور مالياتي، 
۵۱۰۰ ميليارد تومان براي كمك به سازمان بورس و اوراق 
بهادار در صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده گذاري شود كه 
بالفاصله نامه مربوطه به رييس سازمان امور مالياتي كشور 
ابالغ و رونوشت آن به افراد ذي مدخل از جمله رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزير امور اقتصادي و دارايي ارسال شده 
است. صندوق توسعه ملي در توضيح خود يادآور شده كه در 
اين شرايط اين صندوق، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را 
پس از بررسي فرايند كار به اجرا گذاشته و پيگيري نكردن 
س��ازمان بورس از بانك مركزي منجر به عدم تسعير ريالي 

منابع ارزي شده است. 

     چرا پيگيري صورت  نگرفت؟
براس��اس اعالم صندوق توسعه ملي پيگيري خاصي براي 
تزريق اين پول صورت نگرفت و مس��اله اصلي اينجاس��ت 
بازارسرمايه در سال ۱۳۹۹ سه رييس متفاوت به خود ديد و 
بعد ازاستعفاي شاپور محمدي، حسن قاليباف اصل بر روي 
كار آمد و درنهايت پس از آن رييس فعلي سازمان بورس يعني 

محمدعلي دهقان دهنوي رياست سازمان بورس را برعهده 
گرفت. هريك از اين افراد رويكرد و برنامه هاي خاص خود را 
داشتند و نمي توان انتظار داشت هر يك اين افراد برنامه هاي 
فرد ديگري را دنبال كند. مهم ترين هدف سازمان بورس و 
رييس اين سازمان سرو سامان دادن وضعيت بازارسرمايه 
است اما در ميان دغدغه سامان بخشي وضعيت بازارسهام 
باعث شده كه وعده تزريق يك درصد از صندوق توسعه ملي 
فراموش شود و ديگر خبري نشود تا زماني كه برخي اعتراض 
كنند و دوباره اين موضوع كميبه جريان بيفتد. به طور عام و 
براساس اعالم صندوق توسعه ملي اگر مسووالن بورسي وعده 
تزريق يك درصد از صندوق توسعه ملي را پيگيري مي كردند 
اكنون شاهد وضعيت مطلوب تري در بازارسرمايه بوديم و 
بايد ديد در آينده آيا اين مبلغ به بازار تزريق مي شود يا خير؟

  روند رو به رشد شاخص بورس تهران
در پايان معام��الت آخرين روز كاري هفته، ش��اخص كل 
بورس پس از رش��د پنج ه��زار و ۶۵واحدي ش��اخص كل 
معادل ب��ا ۰.۴درصد آن را در ارتفاع يك ميليون و ۲۰۷هزار 
واح��دي قرارگرفت و همچنين ش��اخص كل ه��م وزن با 
كاهش ۰.۰۵درصدي مواجه ش��د. حقوقي ه��ا در اين روز 
بيش از ۱۰۰ميليارد تومان نقدينگ��ي از بازار خارج كردند. 
نمادهاي »خساپا«، »خودرو«، »فملي«، »شپنا«، »بركت«، 
»خگس��تر« و »وبملت« در گروه پرتراكنش هاي بورس و 
نمادهاي »كرمان«، »ذوب«، »شگويا«، »آريا«، »ماديرا«، 
»بپيوند« و »پيزد« در گروه پرتراكنش هاي فرابورس قرار 
گرفتن��د. ارزش كل معامالت خرد بورس و فرابورس نيز در 
مجموع به بيش از دو هزار و ۹۹۵ميليارد تومان رسيد. سه 
نماد »اخابر«، »شتران« و »وپاسار« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز 

بيشتر به »وبملت«، »وتجارت« و »خبهمن« معطوف بود.
حقوقي ها طي روز چهارش��نبه حدود ۱۰۰ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار و 
۹۶۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۱۸درصد يعني 
۵۴۰ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان سه 
درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به 
بازارسهام در سه گروه »فرآورده هاي نفتي«، »سيمان، آهك 
و گچ« و »محصوالت شيميايي« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« و »خودرو 
و ساخت قطعات« به نفع حقيقي ها تمام شد. افزايش سهام 
حقيقي ها در ۲۳نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۸۳نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دس��ته اول ۱۹۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 

۲۷۰ميليارد تومان بود.
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تغيير سود سهام عدالت پس از 
انتخابات هيات مديره استاني

از نيمه ارديبهشت ماه انتخابات تعيين هيات مديره 
شركت هاي س��هام عدالت در استان ها به صورت 
الكترونيك��ي در ه��ر اس��تان برگزار مي ش��ود و 
س��هام داران غيرمستقيم س��هام عدالت به شرط 
س��جامي ش��دن و احراز هويت در س��ايت سهام 
عدالت مي توانند در اين انتخابات ش��ركت كنند.

از جمعيت حدود ۵۰ ميليون نفري داراي س��هام 
عدالت ۶۰ درصد روش غيرمستقيم را براي اداره 
سهام خود انتخاب كردند كه جمعيت آنها به حدود 
۳۰ ميليون نفر مي رسد كه ۳ ميليون متوفي سهام 
عدالت هم جزو سهامداران غيرمستقيم محسوب 
مي شوند.از ۱۰ سال گذشته كه موضوع واگذاري 
س��هام عدالت و ايجاد شركت هاي استاني مطرح 
ش��د تا به امروز هيات مديره اين شركت ها و نحوه 
اداره آنها تغييري نكرده اما پس از آزادسازي سهام 
عدالت و همچنين عملكرد ناموفق اين شركت ها 
در مدل مديريت پيش��ين، دولت به ايجاد تغيير و 
تحول در اين شركت هاي اس��تاني سهام عدالت 
بود ك��ه مهم ترين گام آن، تغيي��ر نحوه مديريت 
است.از اين رو بس��تري فراهم شده تا افراد داراي 
صالحيت حرفه اي در انتخابات تعيين هيات مديره 
شركت هاي استاني س��هام عدالت حضور داشته 
باشند و مردم خودش��ان مديران اين شركت ها را 
انتخاب كنند. محسن عليزاده، عضو ناظر شوراي 
عالي بورس درباره اهميت برگزاري انتخابات تعيين 
هيات مديره شركت هاي استاني سهام عدالت گفت: 
موضوع مهمي كه اهميت اين انتخابات را روشن 
مي كند اين اس��ت كه س��ود انباشته شركت هاي 
سهام عدالت در استان ها در حال حاضر بين ۳۵۰ 
تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است و انتخابات سهام 
عدالت مهم ترين انتخابات اقتصادي كش��ور پس 
از انقالب محس��وب مي ش��ود.  وي با بيان اينكه 
به رغم اهميت بسيار باالي اين انتخابات اما مردم 
و س��هامداران مح��دودي از برگ��زاري آن مطلع 
هس��تند، ادامه داد: ش��ايد فقط حدود ۱۰ درصد 
س��هام داران عدالت از اهميت برگزاري انتخابات 
هيات مديره شركت اس��تاني مطلع باش��ند. عضو 
ناظر ش��وراي عالي بورس تاكيد كرد: سهام داران 
بايد بدانند كه اعضاي هيات مديره اين شركت ها، 
اجازه دارند سهام متعلق به مردم در اين مجموعه 
را در بخش هاي مختلفي سرمايه گذاري كنند كه 
اگر با دانش و اصول اقتصادي آش��نا باش��ند، اين 
شركت ها با سرمايه گذاري هاي مناسب پتانسيل 
بس��يار خوبي براي ايجاد و رونق اقتصادي و توليد 
در استان ها دارنداحتماال تركيب هيات مديره در 
تمام شركت هاي استاني سهام عدالت پس از اين 

انتخابات تغيير مي كند. 

ترس از كروناي هندي
 در بورس هاي جهاني

دريك هالپيني، تحليلگر ارش��د بازار س��رمايه 
در بانك ميتسوبيش��ي گف��ت: به طور كلي هنوز 
ريسك هاي زيادي در بازارهاي مالي وجود دارند 
كه روند معامالت را دس��ت كم تا نيمه نخس��ت 
امس��ال تحت تاثير خود قرار مي دهند. وضعيت 
كرون��ا هنوز ماي��ه نگراني بزرگي اس��ت به ويژه 
آنك��ه هن��وز نمي توانيم با قاطعي��ت بگوييم كه 
واكس��ن هاي موجود در براب��ر گونه هاي جهش 
يافته ويروس ه��م كارايي باالي خ��ود را حفظ 
كرده اند. اينكه تنش ه��اي ژئوپلتيكي تا چه حد 
مناس��بات تجاري را تحت تاثير ق��رار دهند هم 
مهم اس��ت. در بورس امريكاو وال استريت همه 
ش��اخص ها نزولي بودن��د؛ تا جايي كه هر س��ه 
ش��اخص اصلي بورسي در س��طح پايين تري از 
روز قبل خود بس��ته شدند.ش��اخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.۰۴ درصد كاهش نسبت 
به روز قبل و در س��طح ۳۳ هزار و ۹۶۹.۶۲ واحد 
بسته شد. ش��اخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۰۹ 
درصد ريزش تا سطح ۴۱۸۳.۶۴ واحدي پايين 
رفت و ديگر شاخص مهم بورس��ي امريكايعني 
»نزدك كامپوزيت« ب��ا ۰.۳۵ درصد كاهش در 

سطح ۱۴ هزار و ۸۸.۶۵ واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي ۱۰۰« ب��ورس لندن ب��ا ۰.۲۶ درصد 
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۹۴۴.۹۷ 
واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس ۳۰« بورس 
فرانكفورت در آلمان ب��ا ريزش ۰.۳۱ درصدي و 
ايستادن در س��طح ۱۵ هزار و ۲۴۹.۲۷ واحدي 
به كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴۰« 
ب��ورس پاريس ب��ا عقبگ��رد ۰.۰۳ درصدي در 
س��طح ۶۲۷۳.۷۶ واحد بسته ش��د. در مادريد 
شاخص »ايبكس ۳۵« ۰.۶۴ درصد باال رفت و به 

۸۷۵۶.۷۰ واحد رسيد.
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
بدي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با ريزش ۰.۴۶ درصدي 
تا سطح ۲۸ هزار و ۹۹۱.۸۹ واحدي پايين رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۰.۰۴ 
درصد پايين رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۹۴۱.۵۴ 
واحد بس��ته ش��د. در چين شاخص»شانگهاي 
كامپوزيت« صعود ۰.۲۶ درصدي را تجربه كرد و 

در سطح ۵۰۹۰.۵۲ واحد بسته شد.
در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس 
۲۰۰« بورس س��يدني ب��ا ۰.۱۷ درصد كاهش 
و ايستادن در س��طح ۷۰۳۳.۸۳ واحدي به كار 
خود خاتمه داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

روند صعودي شاخص كل بازارسرمايه ادامه دارد

چرا  صندوق  توسعه  ملي  مبلغي  به  بورس  تزريق  نكرد

ش��رکت فوالد خوزستان طی س��ال های اخير در 
رتبه بندی شرکت های برتر ايران همواره در رده ۲۵ 

شرکت برتر ايران قرار داشته است.
اين شرکت فوالدس��ازی در راستای تحقق اهداف 
خود، هم��واره برنام��ه متوازن س��ازی توليدات و 
توس��عه بازار را در دستورکار خود قرار داده و بر اين 
اساس س��رمايه گذاری در شرکت های باالدستی و 
پايين دس��تی را مدنظر قرار داده تا عالوه بر کاهش 
هزينه تمام شده، مشکلی از بابت تامين مواد اوليه 
و حفظ توليدات نداشته باشد. از سوی ديگر وجود 
متقاضيان محصوالت فوالد خوزستان از کشور هايی 
مانند برزيل و کانادا، نشان می دهد که اين شرکت 
با توليد محصوالت کيفی در ام��ر صادرات تمرکز 
مناسبی داش��ته و در بازار جهانی عملکرد خوبی از 

خود نشان داده است. 

معيار های برتری شرکت ها
عليرضا کعبی نژاديان، مدير حسابرس��ی صنعتی 
شرکت فوالد خوزس��تان درخصوص رتبه شرکت 
خوزس��تان در بين ۱۰۰ شرکت برتر کشور عنوان 
کرد: س��ازمان مديريت صنعتی در س��ال ۱۳۷۷ 
رتبه بندی شرکت های صنعتی را مطرح کرد. برخی 
داده ها و آمار نش��ان می دهد که وضعيت اقتصادی 
اين ش��رکت ها در مقايسه با خود شرکت نسبت به 
سال های گذشته و هم در ارتباط با ساير شرکت های 
رقيب خود چگونه است. شرکت ها در اين رتبه بندی 
رتبه خود را در اقتصاد کش��ور به دس��ت می آورند. 
اين اطالعات برای خود شرکت، سهامداران و ساير 
ذی نفعان مفيد اس��ت و به اين موضوع آگاهی پيدا 
می کنند که شرکت شان در چه جايگاهی قرار دارد و 
آيا شرکت به درستی در مسير رشد قرار دارد يا خير؟

کعبی نژاد عنوان کرد: برای اين ۱۰۰ ش��رکت برتر 
شاخص هايی را در نظر می گيرند که مهم ترين آنها 
رشد و اندازه شرکت، س��ودآوری و صادرات، نسبت 
نقدينگی، به��ره وری و ارزش های ش��رکت در بازار 
است. اين عوامل مشخص می کنند که شرکت در چه 
وضعيتی قرار دارد. سازمان مديريت صنعتی در اين 
رتبه بندی، به شاخص فروش توجه می کند، چراکه 
شاخص فروش نتيجه خروجی هر سازمانی است، زيرا 
عوامل کمی و کيفی شرکت سبب می شود که يک 

شرکت با فروش بيشتری همراه باشد. 

 برتری فوالد خوزستان 
در بين ۱۰۰ شركت برتر

وی با اشاره به عواملی که شرکت فوالد خوزستان 
را در ردي��ف ۱۰۰ ش��رکت برتر قرار داده اس��ت، 
بيان کرد: عواملی مانن��د ظرفيت و کيفيت توليد، 

آم��وزش و نيروی انس��انی کارآزم��وده، مديريت 
کارآ و برنامه ريزی مالی سبب شده است که فوالد 
خوزستان در بين شرکت های برتر قرار بگيرد. اين 
شرکت جايگاه خودش را به خوبی در بازار مشخص 
کرده است و همين موضوع سبب شده که همواره 
فوالد خوزستان طی س��ال های مختلف جزو ۲۵ 

شرکت نخست در ميان ۱۰۰ شرکت قرار بگيرد. 

 چشم انداز فوالد خوزستان از گذشته
 تا آينده

مدير حسابرسی صنعتی شرکت فوالد خوزستان در 
پاسخ به اين پرسش که چشم انداز فوالد خوزستان 
در فروش و صادرات که اين ش��رکت را در رده ۲۵ 
ش��رکت برتر قرار داده اس��ت، چگونه خواهد بود، 
عنوان کرد: ش��رکت فوالد خوزس��تان که از سال 
۱۳۶۸ شروع به توليد کرده اس��ت، همواره بر اين 
اساس پيش رفته است که هم ظرفيت توليد خود 
و هم کيفيت خود را افزايش دهد که در اين راس��تا 
نخس��تين امری که برای مجموع��ه در نظر گرفته 
ش��ده، آموزش های الزم بوده اس��ت. در اين راستا 
آموزش های مختلفی چه در داخل کشور و چه در 
خارج از کش��ور انجام گرفت تا نيرو های انسانی از 
مديران تا رده های پايين ت��ر با کار خود به بهترين 
شکل ممکن آشنا ش��وند. اين موضوع سبب شده 
که محصوالت فوالد خوزس��تان جايگاه خود را در 
بازار به دست آورد و به تدريج نيز کيفيت محصول 
ارتقا پيدا کرده و برند فوالد خوزستان چه در داخل 
کشور و چه در خارج به عنوان يک برند شناخته شده 
مطرح ش��ود و س��هم قابل توجهی از بازار را نيز به 
خود اختصاص دهد و به دنبال اين موضوع س��عی 
بر توليدات کيفی تر داش��ته باشد. از اين رو با توجه 
به جايگاه فوالد خوزستان، اين شرکت به نوبه خود 

سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد.
کعبی نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: شاخص هايی 
که سبب شده فوالد خوزستان در بين ۲۵ شرکت 
برترکشور قرار گيرد، از نظر تعالی سازمانی نيز حائز 
رتبه برتر هس��تند. اين موضوع نشان می دهد که 
فرآيند شرکت به  درستی مس��ير خود را در پيش 

گرفته است. 

س�رمايه گذاری در باالدست و پايين دست 
فوالد خوزستان

مدير حسابرسی صنعتی شرکت فوالد خوزستان 
در ادامه با اش��اره به برنامه ه��ای پيش روی فوالد 
خوزس��تان عنوان ک��رد: برنامه هايی در راس��تای 
متوازن س��ازی ش��رکت در دس��ت اقدام داريم تا 
بتوانيم کمبود های خ��ود را برطرف کنيم. با توجه 

به اين ش��رايط در صنايع باالدستی و پايين دستی 
خ��ود برنامه ريزی هايی انجام داده ايم و از يکس��و 
روی ايجاد کارخانه های کنس��انتره در باالدست و 
در ايجاد واحد های نوردسازی در پايين دست قصد 

سرمايه گذاری داريم.
کعبی ن��ژاد ادامه داد: اين س��رمايه گذاری س��بب 
می شود که تامين مواد اوليه زنجيره فوالد در خود 
فوالد خوزس��تان به راحتی انجام گيرد. در زمينه 
صادرات نيز بازار های به نسبت خوبی را در اختيار 
داريم و حتی از کشور هايی مانند برزيل و کانادا نيز 
درخواست خريد داريم که مشاوران خود را به فوالد 
خوزستان فرستاده اند و مواد اوليه، نحوه کنترل مواد 
و ساير موارد را که صحه گذاری کردند، صادرات ما 
راهی اين کشور ها نيز شده است. اين موضوع نشان 
می ده��د که از لح��اظ فنی، کيف��ی و مديريتی به 
جايگاهی رسيده ايم که بتوانيم محصوالت خود را 
در بازار های مختلف داخلی و خارجی توسعه بدهيم. 

 فوالد خوزستان در چشم انداز ۱۴۰۴
مدير حسابرسی صنعتی شرکت فوالد خوزستان 
در پاسخ به اين پرسش که چه برنامه های راهبردی 
برای توسعه شرکت فوالد خوزستان در نظر گرفته 
شده است، عنوان کرد: چشم اندازی که برای توسعه 
برنامه های خود برای سال ۱۴۰۴ تعريف کرده ايم، 
برنامه هايی در راستای بهره وری و ارتقای ظرفيت 
تولي��د و تکميل زيرس��اخت های ش��رکت فوالد 
خوزستان است. درحال حاضر ظرفيت توليد فوالد 
خوزستان سه ميليون و ۸۰۰هزار تن است. نخستين 
اقدامی که قصد انجام آن را داريم، اضافه کردن يک 
خط توليد جديد است. کعبی نژاد افزود: همچنين به 
بازسازی خطوط قديمی خود می پردازيم که در کل 
ميزان ظرفيت توليد فوالد خوزستان را به ۵ميليون 
تن می رساند. همچنين در ساير واحد ها مانند فوالد 
شادگان سرمايه گذاری انجام داده ايم. عالوه بر اين 
سرمايه گذاری های جديدی در شرکت های نوردی 
نيز داريم که در نهايت بتوانيم ميزان توليد خود را 
به باالی ۷ميليون تن برسانيم. اين افزايش ظرفيت 
س��بب افزايش ميزان فروش فوالد خوزستان نيز 
خواهد شد. اين برنامه هايی است که برای افق ۱۴۰۴ 

برای فوالد خوزستان در نظر گرفته شده است. 

 اولويت نخست فوالد خوزستان، تامين نياز 
داخل است

مدير حسابرسی صنعتی شرکت فوالد خوزستان در 
پاسخ به اين پرسش که از اين ۷ميليون تن در افق 
چشم انداز ۱۴۰۴ چه ميزانی به صادرات اختصاص 
پيدا خواهد کرد، گف��ت: درحال حاضر متقاضيان 

خارجی ما بسيار هس��تند، اما موضوع آن است که 
در وهله نخس��ت ما بايد بتوانيم نياز داخل کش��ور 
را برطرف کنيم و در صورت مازاد توليد، به س��مت 
صادرات پيش خواهيم رفت. روال س��ال های قبل 
به اين گونه بوده اس��ت که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد 
محصول خود را صادر می کرديم، اما با توجه به اين 
موضوع که نياز کشور بيش از سال های گذشته شده 
است و برخی شرکت ها به بهره برداری رسيده اند، ما 
ميزان صادرات خود را کاهش داده ايم، اما اگر بتوانيم 
در شرکت های نوردی سرمايه گذاری انجام بدهيم، 
می توانيم محصوالت نوردی را صادر کنيم که با اين 

روند به ۵۰درصد صادرات خود خواهيم رسيد.
کعبی نژاد در پاس��خ به اين پرس��ش که چه ميزان 
نيروی انس��انی و با چه ترکيبی در فوالد خوزستان 
مشغول به کار هستند، عنوان کرد: حدود ۷هزار و 
۱۰۰ نفر به صورت مس��تقيم در فوالد خوزس��تان 
مشغول به کار هستند که با احتساب پيمانکاران و 
شرکت های بيرونی که با ما در تماس هستند، اين 
نيرو ها به ۲۰هزار نفر می رس��ند. در زمينه آموزش 
نيز ما براس��اس آخرين دستاورد ها آموزش الزم را 
می دهي��م. اين آموزش ه��ا در بخش های مختلف 
چه در بخش توليد، چه در بخش تعميرات و چه در 
بخش ستاد به صورت ساالنه انجام می گيرد. چراکه 

اگر اين آموزش وجود نداش��ته باشد، بهره وری نيز 
انج��ام نمی گيرد. هر اندازه با آم��وزش دانش افراد 
ارتقا پيدا کند، بهره وری کار نيز افزايش پيدا می کند. 
درحال حاض��ر نيرو های متخصص ما ب��ا توجه به 
آموزش و تخصصی که پيدا کرده اند، س��بب بهبود 
خطوط توليد خود شده اند. ميزان تعميرات از نظر 
زمانی به شدت کاهش يافته و توقفات ما بسيار کم 
شده است. اين موضوع سبب شده که نهايت استفاده 
را از طرفيت خود داشته باشيم که با کمترين ميزان 

هزينه، نهايت سود را داشته باشيم. 
 فوالد خوزستان در حوزه مسووليت های اجتماعی

مدير حسابرسی صنعتی شرکت فوالد خوزستان 
در پاسخ به اين پرسش که فوالد خوزستان در حوزه 
مسووليت های اجتماعی به ويژه در پاندمی کرونا چه 
اقدام هايی انجام داده است، تصريح کرد: شرکت های 
فوالد خوزستان در راستای مسووليت های اجتماعی 
اقدام های فراوانی انجام داده است، برای نمونه برای 
حفظ محيط زيس��ت، کمربند فضای سبز را ايجاد 
کرد و در اين راس��تا زمين های بسياری خريداری 
کرد تا فضای سبز بيشتری ايجاد کند و از بار آلودگی 

صنعتی بکاهد.
کعبی نژاد با اش��اره به موضوع شيوع ويروس کرونا 
نيز عنوان کرد: ش��رکت فوالد خوزستان در دوران 

بيماری کرونا س��عی کرده که اگر بيمارستان ها با 
کمبودی روبه رو بوده اند، امکاناتی در اختيار آنها قرار 
دهند و هم اکنون اکسيژن با خلوص باال را در خدمت 
بيمارستان ها قرار داده است. در زمينه لباس، ماسک 
و… کادر درمان نيز به صورت رايگان اقدام هايی را 

انجام داده است.
وی با اشاره به خدماتی که در ساير حوزه های فوالد 
خوزستان انجام داده است، گفت: در ساير حوزه ها 
نيز جاده سازی، ساخت بيمارستان، خانه سازی و… 
فوالد خوزستان اقدام های قابل توجهی انجام داده 
است. در زمينه اش��تغال نيز اولويت با نيروی های 

بومی استان بوده است.
کعبی نژاد افزود: در ابتدای س��ال ۱۳۹۹ اس��تان 
خوزستان با س��يل روبه رو بود که در اين زمينه نيز 
اقدام هايی در سطح استان انجام داده ايم. در زمينه 
زلزله استان کرمانشاه نيز اقدام هايی صورت گرفت 
و کمک های نقدی و غذايی به اين استان داشته ايم.

وی در پايان تاکيد کرد: فوالد خوزستان در زمينه 
مسووليت های اجتماعی يک شرکت بزرگی است 
که در کنار شرکت نفت در منطقه خوزستان حضور 
دارد، از اين رو هدف شرکت فوالد خوزستان، تنها 
توليد نيست و مس��ووليت های اجتماعی نيز جزو 

اهداف اوليه اين شرکت به شمار می رود.

چشم انداز توليد ۷ ميليون تن محصول در فوالد خوزستان



نفت

ادامه از صفحه اول
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گروه راه وشهرس�ازي| با ش��يوع گونه هاي جهش 
يافته كرونا در كشورهايي همچون، انگليس، هند و برخي 
كشورهاي آفريقايي، حساس��يت هاي مرزي براي ورود و 
خروج مسافران افزايش يافته است، به گونه اي كه به گفته 
سخنگوي س��ازمان هواپيمايي، ستاد ملي مقابله با كرونا 
كشورها را به دو دس��ته »ويژه« و »پرخطر« از نظر شيوع 
كرونا دسته بندي كرده اس��ت. اين در حالي است كه اين 
تقس��يم بندي در مرزهاي هوايي با دقت بيشتري رعايت 
مي شود تا در مرزهاي جاده اي و دريايي، چه آنكه هنوز به 
گفته مسووالن مرزي، نامه اي مكتوب مبني بر عدم تردد 
مسافر بين ايران و پاكستان از وزارت كشور يا ستاد مقابله 
با كرونا ابالغ نشده است. آنگونه كه محمدحسن ذيبخش  
درباره آخرين وضعيت پروازها به كشورهاي ويژه و پرخطر 
توضيح داده است: ستاد ملي مقابله با كرونا كشورها را به دو 
دسته »ويژه« و »پرخطر« از نظر شيوع كرونا دسته بندي 
كرده اس��ت، در كش��ورهاي ويژه، »منع تردد« داريم و در 
كش��ورهاي پرخطر بايد »پروتكل هاي خاص به صورت 
جدي و دقيق« رعايت شود. سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري ادامه داد: در حال حاضر  طبق اعالم س��تاد ملي 
مقابله با كرونا 42 كشور براي ما شرايط ويژه و پرخطر دارد 
كه شامل 15 كشور با شرايط ويژه و 26 كشور هم با شرايط 
پرخطر است كه پروتكل ها بايد به صورت خاص و ويژه در 
آنها اعمال شوند. وي در گفت وگو با فارس افزود: در فهرست 
كشورهاي با شرايط ويژه، ممنوعيت پذيرش مسافر مستقيم 
و غيرمستقيم مستقر در اين كشورها ظرف دو هفته قبل از 
موعد سفر به استثناي ديپلمات ها و نمايندگان سازمان هاي 
بين المللي بر اساس پروتكل هاي ابالغي  داريم. ذيبخش 
بيان كرد: در حال حاضر به 15 كش��ور وي��ژه منع پرواز و 
تردد داريم كه هيچ پروازي نه مستقيم و نه كانكشني بين 
كشور ما و اين كشورها انجام نمي شود؛ اين كشورها شامل 
كشورهاي هند، پاكستان، برزيل، فرانسه، بوتسواني، عراق، 
جمهوري چك، استوني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، موزامبيك، 
اسلواكي، زامبيا و آفريقاي جنوبي است. سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري اظهار داشت: كشورهاي پرخطر كه با 
بروز باالي بيماري شناخته شده اند، داراي شرايط عدم منع 
تردد با الزام ارايه تست PCR منفي با اعتبار 96 ساعته در 
مبدأ  و انجام تست مجدد پس از ورود به كشور براي مسافران 
باالي 8 سال اس��ت. وي افزود: اين كشورها شامل آلباني، 
آندورا، بحرين، بوليوي، بوسني و هرزگوين، كلمبيا، مصر، 
استوني، اكوادور، مجارستان، اردن، كوزوو، لتوني، لبنان، 
مالت، مولداوي، مونته نگرو، مقدونيه شمالي، فلسطين، سنت 
لوسيا،  صبرستان، سيشل، اسلواني، سوئد، سوريه، تانزانيا و 
امارات متحده عربي است. ذيبخش اظهار كرد: همچنين در 
ساير كشورها عدم منع تردد با الزام ارايه تست PCR منفي 
با اعتبار 96 ساعته در مبدأ و انجام مراقبت هاي سندرميك 
پس از ورود به كش��ور و انجام تست مجدد در صورت نياز 

ضرورت دارد.

   برقراري پروازها به انگليس
سخنگوي سازمان هواپيمايي اضافه كرد: در حال حاضر 
پروازهاي انگليس به دليل بهتر شدن شرايط اين كشور 
برقرار شده است و هفته اي دو پرواز توسط هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران بين تهران و لندن برقرار است.

    عبور روزانه 100 نفر از مرز ايران و پاكستان
در همين حال، جواد هدايت��ي، مديركل دفتر ترانزيت و 

حمل و  نقل بين المللي س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي گفت: نامه اي مكتوب مبني بر عدم تردد مسافر بين 
ايران و پاكستان از وزارت كشور يا ستاد مقابله با كرونا دريافت 
نكرده ايم، فقط در نامه اي كه ابالغ شد بر تشديد كنترل ها 
تأكيد شده است. هدايتي در پاسخ به اين سوال  كه چرا تردد 
مسافري بين مرز ايران و پاكستان لغو نشده است؟  اظهار 
كرد: براساس مصوبات قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با 
كرونا كه در ابتداي هفته جاري به ما ابالغ شد، فقط موضوع 
كنترل مرزهاي شرقي كشور به ويژه مرزهاي مشترك با 
پاكستان و تشديد  اجراي پروتكل هاي بهداشتي به ما ابالغ 
شده است.  او ادامه داد: در اين راستا ما به مديران پايانه هاي 
مرزي شرق كشور به ويژه كشور پاكستان، اعالم كرديم كه 
معاينه مسافر از نظر بيماري در آنجا با كمك دانشگاه علوم 
پزش��كي و نهادهاي مستقر، به صورت  مضاعف عملياتي 
شود. وي ادامه داد: كنترل مسافران توسط همكاران وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي انجام مي شود و ما هم در 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي پشتيباني مي كنيم 
تا همكاران وزارت بهداش��ت معاينه مسافران را به خوبي 
از نظ��ر ابتال به كرونا انجام دهند. مديركل دفتر ترانزيت و 
حمل و نقل بين المللي در پاسخ به اين گفته كه نامه وزارت 
كش��ور مبني بر توقف تردد مسافر با پاكستان بوده است، 
گفت: اينجانب نامه اي مكتوب مبني بر عدم تردد مسافر 
بين ايران و پاكستان دريافت نكرده ام، فقط در نامه اي كه 
دريافت كرده ايم  بر تشديد كنترل ها تأكيد شده است و نامه 
عدم تردد مسافر بين ايران و پاكستان به سازمان راهداري 
نيامده است.  وي در پاسخ به اينكه روزانه چه ميزان مسافر 
بين ايران و پاكستان جابه جا مي شود، گفت: روزانه كمتر از 
يكصد نفر مسافر از مرزهاي دو طرف عبور مي كنند. هدايتي 
اضافه كرد: موضوع معاينه مسافران و قرنطينه انساني در 
حيطه وظايف همكاران وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشكي استان است و ما هم تشديد كنترل ها را به مديران 
مرزي ابالغ كرده ايم.  مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي درباره جابه جايي كاال بين ايران و پاكس��تان 
گفت: از سمت پاكس��تان به ايران جابه جايي كاال نداريم 

اما از س��مت ايران بارهاي صادراتي به پاكستان داريم كه 
راننده ها و كاميون ها وارد عمق خاك پاكستان نمي شوند. 
بر اساس اين گزارش، روز چهارم ارديبهشت فرمانده قرارگاه 
عملياتي مبارزه با كرونا در نامه اي به وزير راه و شهرسازي، 
درباره ويروس كروناي جهش يافته هندي، هرگونه تردد 
مستقيم يا غير مستقيم مسافر و كاال با اين كشور را تا اطالع 
ثانوي ممنوع اعالم كرد. روز پنجم ارديبهشت معاون دفتر 
ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي به فارس گفت كه اين بخشنامه هنوز كتبًا 
به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ابالغ نشده است 
اما ما به مديران مرزي خود شفاهي اعالم كرده ايم كه تردد 
مسافر در مرزهاي ايران و پاكستان ممنوع شود و منتظر 
ابالغيه رسمي وزارت كشور به ساز مان راهداري هم هستيم. 
بعد از ظهر سه شنبه، سخنگوي گمرك نيز از ورود و خروج 
192 مسافر از مرزهاي زميني با پاكستان خبر داد و گفت : با 
وجود اعالم محدوديت ها براي ورود و خروج مسافر به سمت 
پاكستان و هند در رسانه ها و عدم ابالغ آن به نهادهاي مستقر 
در مرز،  روز هفتم ارديبهشت 192 مسافر از مرز ميرجاوه 
و ريمدان تردد داشتند. به گفته سيد روح اهلل لطيفي  80 
نف��ر خارجي )تبعه پاكس��تان( و 5 ايراني فقط روز هفتم 
ارديبهشت از مرز ميرجاوه به تفتان پاكستان وارد شدند و 
72 نفر پاكستاني و چهار ايراني از مرز تفتان پاكستان به مرز 
ميرجاوه سيستان و بلوچستان وارد شدند  و از مرز ريمدان 
نيز 30 نفر وارد و 6 نفر به سمت پاكستان خارج شدند. به 
گفته وي، كنترل هاي بهداشتي كاميون هاي تجاري در 
مرز دو طرف به مدت 10 روز افزايش مي يابد و شناورهاي 
تجاري نيز تحت كنترل ها و پروتكل هاي سخت گيرانه اي 
امكان تخليه و بارگيري پيدا مي كنند. بنابراين گزارش ورود و 
خروج مسافر از مرزهاي مشترك با پاكستان شامل ميرجاوه 

و بخشي هم ريمدان است.

   پروتكل هاي  بهداشتي 
براي كشتي هاي هند و پاكستان

از سوي ديگر، حسين عباس نژاد، مديركل امور دريايي 

س��ازمان بنادر و دريان��وردي اعالم ك��رد: در پي اعالم 
ممنوعيت براي تردد و نقل و انتقال هر گونه مس��افر از 
كشورهاي هند و پاكستان به دليل گسترش شيوع ويروس 
كرونا در اين كشورها، پروتكل هاي سختگيرانه تري براي 
ورود كش��تي هاي آنها ابالغ و اعمال مي شود. عباس نژاد 
در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت كشتيراني 
و تجارت دريايي بين ايران و كشورهاي پرخطري مانند 
هند و پاكس��تان، اظهار كرد: سازمان بنادر و دريانوردي 
خود را تابع ستاد ملي مقابله با كرونا مي داند و مجري همه 
دستورالعمل ها و پروتكل هاي ابالغ شده در زمينه هاي 
بهداشتي است. وي افزود: از ابتداي شيوع ويروس كرونا 
تاكنون همه دستورالعمل هاي اعالم شده را براي مقابله 
با ويروس كرونا اجرا كرده ايم و پس از آنكه كشورهاي پر 
خطر بر اساس ميزان و واريانت شيوع يافته طبقه بندي 
شدند براي آنها پروتكل هاي سختگيرانه تري در نظر گرفته 
و اجرا شد. وي ادامه داد: به عنوان مثال همه كشتي هاي 
اين كشورها مانند هند و پاكس��تان تا از سوي ماموران 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي ارزيابي و 
غربالگري نشوند و آنها را تاييد نكنند اجاره ورود به بنادر به 
آنها داده نمي شود. همچنين در صورت لزوم تست مجدد 
از خدمه كشتي گرفته شده و كنترل هاي شديدتري براي 
موارد مشكوك اعمال خواهد شد. مديركل امور دريايي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه به غير از هند و 
پاكستان ديگر كشورهاي پرخطر و ممنوعه براي تردد 
مسافري، تحت كنترل هاي شديد براي تجارت دريايي 
قرار مي گيرند، اعالم كرد: يكي ديگر از پروتكل هايي كه 
براي اين كشورها مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه به 
خدمه كشتي و دريانوردان اين كشورها اجازه نمي دهيم 
از كشتي و شناور خود پياده شوند. عباس نژاد تاكيد كرد: 
تاكنون هر پروتكلي از س��وي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و س��تاد ملي مقابله با كرونا به سازمان 
بنادر ودريانوردي ابالغ شده، به سرعت آن را اجرا كرده ايم 
و همواره در راس��تاي اعمال اي��ن پروتكل ها به ماموران 

بهداشت در بنادر و مبادي رسمي كمك كرده ايم.

فهرست جديد ۴۲ كشور »ويژه« و »پرخطر« كرونايي رونمايي شد

اسالمي نسبت  به  قرمز  شدن  فرم »ج« فروشندگان امتياز هشدار داد

منع پرواز به 15 كشور؛ پرواز هوشمند به 26 كشور

واكنش وزير راه به فروش امتياز مسكن ملي
 گرم شدن بازار فروش امتياز مسكن ملي، واكنش محمد 
اس��المي، وزير راه و شهرسازي را در پي داشت. او در اين 
خصوص گفت: اشخاصي كه امتياز خودشان را مي فروشند 
فرم »ج« آنها قرمز شده و ديگر نمي توانند دوباره امتياز 
داشته باشند. به گزارش ايسنا، خريد و فروش غيرقانوني 
امتياز واحدهاي اقدام ملي مسكن كه از اواخر سال 1398 
آغاز شده در ماه هاي اخير گسترش يافته است تا جايي كه 
ظاهرا امتياز مسكن ملي در پرديس 270 ميليون تومان 
فروخته مي شود. با اينكه مس��ووالن بارها بر غيرقانوني 
بودن معامالت مس��كن ملي تاكيد كرده و گفته اند كه 
ممكن است خريداران از اين معامله متضرر شوند، معاون 
وزير راه و شهرس��ازي در اين خصوص گفت تا زماني كه 
معامالت غيررسمي به عنوان سند شناخته شود خريد و 
فروش امتياز مسكن ملي اجتناب ناپذير است. اين صحبت 
محمود محمودزاده تلويحا به اين معناست كه نمي شود 
در مقابل معامالت مس��كن ملي اقدام عاجلي انجام داد. 
هرچند او گفت اگر مصاديقي در اين خصوص به دست ما 
برسد برخورد مي كنيم. مصاديق متعددي را مي توان سراغ 
گرفت، به خصوص در فضاي مجازي شاهد انتشار آگهي 
خريد و فروش امتياز مسكن ملي هستيم. آگهي هايي كه 
اصوال سايتهاي فروش ملك نبايد اجازه درج آن را بدهند 
اما به وفور ديده مي شود. برخي دالالن در پرديس هم خود 
را متخصص فروش امتياز مسكن ملي معرفي مي كنند. بر 
اساس گزارش هاي ميداني در حال حاضر امتياز يك واحد 
اقدام ملي با آورده 40 ميليون توماني اوليه در شهر جديد 
پرديس حدود 270 ميليون تومان خريد و فروش مي شود. 
خريد و فروش هايي كه بنا به گفته انتشاردهندگان آگهي، 
به صورت دفترخانه اي و قانوني انجام مي شود. در شهرهاي 
ديگر البته امتياز مسكن ملي با قيمت هاي بسيار پاييني به 
فروش مي رسد. به طور مثال، اواسط سال گذشته مسكن 
ملي در سيرجان فقط 20 ميليون تومان خريد و فروش 
مي شد. همچنين وزير راه و شهرسازي در حاشيه جلسه 
115 كميسيون ايمني راه ها در پاسخ فروش امتياز مسكن 
ملي گفت: اشخاصي كه امتياز خودشان را مي فروشند 

فرم »ج« آنها قرمز شده و ديگر نمي توانند دوباره امتياز 
داشته باشند. اين كار آنها ممنوع و خالف بوده و با اين كار 
امتيازشان حذف مي ش��ود. به گزارش ايرنا، اسالمي در 
حاشيه جلسه كميسيون ايمني راه ها در جمع خبرنگاران 
در خصوص آخرين وضعيت س��اخت مسكن در كشور، 
گفت: تمام تالش ما اين اس��ت جريان توليد مسكن در 
كشور پايدار باشد و با توانمندسازي در فراهم كردن زمين 
و تسهيلگري جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت 
واحدهاي خودشان را رو به جلو حركت دهند. وي افزود: 
همه اي��ن موارد در قالب اصالح ايين نامه ها انجام گرفته 
است كه 500 هزار مس��كن در طرح اقدام ملي مسكن 
در اجراي كار قرار گرفته و اين برنامه از شرايط پرالتهاب 
بازار جلوگيري مي كند. شواهد نشان مي دهد اين روند 
به يك س��مت با ثبات تر در حال حركت است. وزير راه و 
شهرسازي گفت: در طرح اقدام ملي و بخش اول براي ما 
تكميل دقيق اطالعات مهم بود تا بدانيم نياز هر شهر را 
ش��ناخته و براي مخاطب خودمان براي ساخت مسكن 
برنامه ريزي داش��ته باشيم. نكته دوم اين بود كه بتوانيم 
آورده هايي كه مسكن را تبديل به كاالي سرمايه اي كرده 
اس��ت را به حوزه اقتصادي مسكن كه توليد و عرضه آن 
است سوق دهيم تا كسب و كار توليد مسكن را رونق دهند. 
نه به اين شكل سرمايه گذار خانه هاي خالي را نگهداري 
كرده و موجب التهاب بازار مي شود. سرمايه گذاراني كه 
خريدهاي انبوه انجام مي دهد و با خالي نگه داشتن خانه ها 
ايجاد تورم مي كند. به همي��ن خاطر الزم بود كه از ورود 
پول ها براي سرمايه گذاري به اين شكل جلوگيري كنيم 
تا مسكن همواره كاالي مصرفي قلمداد شده و براي مردم 
التهاب ايجاد نكند. اين گام دوم نياز به يك ابزار بازدارندگي 
داشت كه در حقيقت همان ماليات بود كه در قانون ماده 
54 قانون ماليات هاي مستقيم از قبل بوده كه از خانه هاي 
خالي ماليات اخذ شود. اسالمي ادامه داد: اين ماليات ها 
بازدارندگي نداشت و به همين خاطر مجلس قانون ماليات 
54 را اصالح كرد. در قانون جديد ماليات سنگيني در نظر 
گرفته شده و به همين خاطر نگه داشتن خانه هاي خالي 

ديگر صرفه و توجيه نداشته و بايد اجاره داده يا فروخته 
شوند تا به اين شكل التهاب بازار مسكن را نداشته باشيم. 
قيمت مسكن از اوايل دهه هفتاد همواره با دالر رشد داشته 
و حاال با اين اتفاق قرار است كاري انجام گيرد تا بازار مسكن 

از بازار ارز، طال و ساير بازارها تبعيت نكند.

   امالك خاص را چگونه در سامانه ثبت كنيم؟
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه درج اطالعات 
س��كونتي در س��امانه امالك و اس��كان در چند دقيقه 
امكان پذير است، گفت: از سه طريق شامل تماس تلفني، 
پيامك و پاسخگويي آنالين، سواالت و ابهامات هموطنان 
پاس��خ داده مي شود؛ موارد خاص نيز در كميته مربوطه 
بررسي و بعد از چند ساعت جواب داده خواهد شد. محمود 
محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در سامانه 
امالك و اس��كان به صورت 24 ساعته از سه مجرا شامل 
مركز تماس تلفني به ش��ماره 02159198 همچنين 
شماره پيامكي 021193 و پاسخگوي آنالين، جوابگوي 

سواالت مردم هستيم. 
كساني كه مواردشان خاص باشد س��وال آنها دريافت و 
در كميته مربوطه بررسي مي ش��ود. بعد از چند ساعت 
به نتيجه از طريق تلفن به آنها اعالم خواهد ش��د. معاون 
وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: روزهاي هشتم و نهم 
ارديبهشت ماه كس��اني كه آخرين رقم شماره ملي آنها 
صفر باشد مجاز به ثبت نام هستند. از روز دهم اريبهشت 
تا 19 خردادماه تمامي كدهاي ملي مي توانند اطالعات 
خ��ود را درج كنند. ب��ه گفته محم��ودزاده، در چند روز 
گذشته سرعت و تعداد ثبت نامها بسيار افزايش يافته و به 
زودي آماري را در اين زمينه ارايه مي كنيم. امكان ويرايش 
هم فراهم شده و مشكل خاصي نيست. حدود 10 فيلم 
آموزشي هم تهيه شده كه مراحل مختلف درج اطالعات 
را توضيح مي دهد. محمودزاده در پاسخ به اينكه آيا ممكن 
اس��ت زمان دو ماهه ثبت نام تمديد شود گفت: در ماده 
52 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم دو ماه زمان براي 
درج اطالعات پيش بيني شده و تمديد لحاظ نشده است. 

اما ممكن است اگر الزم باشد با مراكز ذي ربط هماهنگي 
و زمان بيش��تري داده ش��ود. البته ثبت نام، كار زمانبر و 
سختي نيست و هموطنان در چند دقيقه مي توانند انجام 
دهند. وي افزود: ب��ا توجه به اينكه مراحل بعدي فرآيند 
اجراي ماده 52 قانون مالياتهاي مستقيم وابسته به مرحله 
قبل اس��ت هر تعللي در هر بخش مي تواند منجر به كند 
شدن فرآيند شود. معاون وزير راه و شهرسازي، مالكان و 
ساكنان تمامي امالك اعم از سنددار و فاقد سند را مكلف 
به ثبت اطالعات سكونتي دانست و گفت: در واحدهاي 
سنددار كد شناسه س��ند بايد درج شود. براي واحدهاي 
قولنامه اي، مس��كن مهر، تعاوني ساز يا خانه هايي كه در 
رهن بانك اس��ت نيز فضا و امكان درج پيش بيني شده 
اس��ت. به گفته محمودزاده، در روزه��اي اخير اقداماتي 
در جهت سهولت ثبت نام هموطنان در سامانه امالك و 
اسكان صورت گرفت. با توجه به اطالع رساني در رسانه ها 
و فيلمهاي متعدد آموزش��ي به ابهامات و سواالت پاسخ 
داده مي ش��ود. بنابراين گزارش، ثبت اطالعات ملكي و 
 سكونتي خانوارها در س��امانه امالك و اسكان به نشاني

 amlak.mrud.ir از روز پنجش��نبه )19 فروردين( 
آغاز شده اس��ت. كليه سرپرستان خانوار اعم از شهري و 
روستايي، مالك و مس��تاجر و تمامي مالكين واحدهاي 
مس��كوني مكلف هس��تند كه اطالعات محل سكونت 
)اقامت��گاه( و امالك تحت مالكيت خود )با مالكيت هاي 
رسمي، وكالتي، تعاوني شهري و روستايي( را ظرف مدت 
دو ماه از تاريخ 19 فروردين 1400 در س��امانه امالك و 
اس��كان درج كنند. در مرحله اول زمان بندي مراجعه به 
س��امانه ملي امالك و اسكان بر اس��اس آخرين رقم كد 
ملي سرپرست خانوار اس��ت اما از 10 ارديبهشت تا 19 
خرداد تمامي كدهاي ملي قابليت ثبت نام دارد. از روز 19 
فروردين تا 9 ارديبهشت افرادي كه آخرين رقم كد ملي 
آنها به ترتيب 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و صفر است به ترتيب 
هركدام دو روز فرصت نام نويسي دارند. سپس همانطور كه 
گفته شد از روز 10 ارديبهشت تا 19 خردادماه تمامي افراد 

مي توانند اطالعات ملكي خود را ثبت كنند.

پيش بيني اوپك از  رشد تقاضاي 
جهاني نفت در نيمه دوم ۲0۲1

در حالي كه تعداد موارد ابتال به ويروس كرونا و بيماري 
كوويد-19 هنوز در سراسر جهان رو به افزايش است، 
كميته مشترك نظارت وزرا در اوپك پالس پيش بيني 
كرد كه بهبود تقاضاي نفت در نيمه دوم س��ال جاري 
ميالدي با س��رعت بيش��تري صورت خواهد گرفت. 
كميته نظارت اوپ��ك پالس در اطالعي��ه اي پس از 
نشست خود گفت به همين دليل است كه اين سازمان 
بر تصميم خود كه يك ماه پيش گرفته است، پافشاري 
مي كند. در اين اطالعيه آمده اس��ت: م��وارد ابتال به 
كوويد-19 با وجود ادامه فعاليت هاي واكسيناسيون در 
برخي كشورها در حال افزايش است و اين موج جديد 
مي تواند بهبود اقتصادي و تقاضاي نفت را مختل كند. 
بر اس��اس اين گزارش، اين نشست روند رو به كاهش 
موجودي )نفت( در كشورهاي عضو سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي OECD را تاييد كرد، اما متذكر شد 
كه اين موجودي در مارس 2021، 14.4 ميليون بشكه 
افزايش يافته و 77.4 ميليون بشكه بيشتر از متوسط 
سال هاي 2015 تا 2019 بوده است. در اين سند آمده 
است: با توجه به اين شرايط، كميته نظارت اوپك پالس 
تصميم گرفت تا اجراي تصميم گرفته شده در جلسه 

اول آوريل را ادامه دهد.

سايه كروناي هندي بر بازار نفت
در حالي كه موارد ابتال به كرونا در هند همچنان رو به 
افزايش است و رش��د بيش از حد انتظار حجم ذخاير 
نفت خام امريكا سبب شده تا ابراز اطمينان اوپك پالس 
مبني بر ترمي��م تقاضاي جهاني نفت تا حدود زيادي 

خنثي شود، قيمت نفت ديروز شاهد كاهش بود.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت درياي 
شمال ديروز با 3 سنت كاهش به 66 دالر و 39 سنت 
رسيد. قيمت نفت خام امريكا براي تحويل در ماه ژوئن 
هم ديروز با 3 س��نت كاهش به 62 دالر و 91 س��نت 
رسيد. انس��تيتوي نفت امريكا گزارش داده كه حجم 
ذخاير نفت خام اين كشور احتماال در هفته اخير شاهد 
رشد بيش از 4 ميليون بش��كه اي بوده است. اين رقم 
بسيار بيشتر از رقم مورد انتظار تحليلگران بوده است. 

 احتمال ورود دوباره چيني ها 
به آزادراه تهران- شمال

معاون وزير راه و شهرسازي از احتمال ورود يك شركت 
چيني براي تامين مالي س��اخت قطعه س��وم آزادراه 
تهران- شمال خبر داد. به گزارش ايلنا، طبق گفته وزارت 
راه و شهرسازي در صورت تامين مالي، يك باند از قطعه 
دوم آزادراه تهران- شمال تا سه ماه ديگر به  بهره برداري 
مي رسد و در اين مسير بلندترين تونل كشور به طول 8.5 
كيلومتر با مسيرهاي دو طرف افتتاح مي شود. قطعه اول 
اين آزادراه هم به طول 32 كيلومتر اسفند ماه سال 98 
افتتاح ش��د و زير بار ترافيك رفت. قطعه چهارم آزادراه 
شمال هم به طول 20 كيلومترحدفاصل سه راهي دشت 
نظير مرزن آباد - چالوس در روزهاي پاياني دولت دهم 
افتتاح شد. تنها قطعه اي كه هنوز اقدامي براي آن صورت 
نگرفته قطعه سوم اين آزادراه است. اين قطعه به طول 
احتماال 47 كيلومتر در حدفاصل پل زنگوله - سه راهي 
دشت نظير و مرزن آباد قرار دارد. پيش از اين قرار بود كه 
با ساخت قطعه دوم، ترافيك به سمت جاده فعلي چالوس 
هدايت شود اما گويا تصميمات جديدي براي تكميل 
آزادراه تهران- شمال گرفته شده  است.  خيراهلل خادمي، 
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل در گفت وگو با درباره آخرين تصميمات براي قطعه 
سوم آزادراه تهران- شمال اظهار كرد: ساخت قطعه سوم 
آزادراه تهران- شمال نيازمند منابع مالي بسيار سنگيني 
است. وي با بيان اينكه براي ساخت قطعه سوم از منابع 
خارجي اس��تفاده خواهد شد، گفت: براي تامين مالي 
قطعه سوم آزادراه تهران- شمال با 5 شركت چيني وارد 
مذاكره شديم كه مذاكره با يكي از اين شركت ها بسيار 
جدي اس��ت و دور جديدي از مذاكرات فش��رده با اين 
شركت در حال انجام است. معاون وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: اگر با اين شركت چيني براي تامين مالي سهم 
دولت به توافق برسيم، طرح اجرايي اين قطعه را هم به 

سرعت آماده مي كنيم.

 هشدار »زرد« درباره 
وقوع سيالب در 10 استان

س��ازمان هواشناسي با انتشار هش��دار زرد از باال آمدن 
ناگهاني سطح آب مسيل ها و رودخانه ها، صاعقه و برق 
گرفتگي در مناطق مرتفع و مستعد، احتمال وقوع تگرگ، 
احتمال شكستن درختان فرسوده، وزش باد شديد موقت 
همراه با خيزش گرد و خاك در بيش از 10 استان خبر 
داد. به گزارش ايرنا، اين اطالعيه از رشد ابرهاي همرفتي 
در آذربايجان غربي، آذربايجان ش��رقي، شمال زنجان، 
كردستان، يزد، خراسان جنوبي، اردبيل، قزوين، خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، هرمزگان خبر داد. نوع مخاطره 
اين س��امانه رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي 
است و منطقه اثر آن در روز چهارشنبه )8 ارديبهشت( 
شامل آذربايجان غربي، شمال آذربايجان شرقي، زنجان، 
اردبيل و قزوين در روز پنجشنبه )9 ارديبهشت( شامل 
شمال اردبيل و آذربايجان شرقي، نيمه غربي خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، شرق يزد و در روز جمعه )10 
ارديبهشت( نيمه شمالي خراسان رضوي، شرق خراسان 
شمالي، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شمال هرمزگان 
خواهد بود. اثر مخاطره اين س��امانه، باال آمدن ناگهاني 
سطح آب مسيل ها و رودخانه ها، صاعقه و برق گرفتگي 
در مناطق مرتفع و مستعد، احتمال وقوع تگرگ، احتمال 
شكستن درختان فرسوده، وزش باد شديد موقت همراه با 
خيزش گردو خاك است.  سازمان هواشناسي هموطنان 
را به اجتناب از تردد وتوقف در كنار رودخانه ها و مسيل ها، 
امتناع از هرگونه فعاليت هاي كوهنوردي، حفظ دام ها در 
مراتع و دوري از حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، حفظ و 
تقويت سازه هاي موقتي به ويژه در ساعات بعد از ظهر و 

اوايل شب توصيه كرد.

محور هراز تا اطالع ثانوي 
مسدود است

براساس آخرين اطالعات به دست آمده از مركز مديريت 
راه هاي كشور، محور هراز در مسير رفت و برگشت به علت 
ريزش كوه تا اطالع ثانوي مسدود است. به گزارش ايسنا، 
از روز سه شنبه محور هراز در مسيرهاي رفت و برگشت 
در محدوده ش��نگلده به علت ريزش كوه مسدود شده 
است و تالش براي بازگشايي اين مسير همچنان ادامه 
دارد. براساس اطالعات به دست آمده از مركز مديريت 
راه هاي كشور، زمان دقيق بازگشايي اين مسير مشخص 
نيست، چرا كه ممكن است در حين بازگشايي مجددا 
ريزش كوه در اين محدوده اتفاق بيفتد به همين علت 
اين مركز زمان انسداد محور هراز را تا اطالع ثانوي اعالم 
كرده است. مردم مي توانند براي تردد از اين محدوده از 

محور جايگزين فيروزكوه استفاده كنند.

 برگزاري زودهنگام  انتخابات 
نظام مهندسي توجيه ندارد

رييس شواري عالي استان ها گفت: دوره فعلي سازمان 
نظام مهندس��ي در آبان ماه به انتها مي رس��د و مطابق 
معمول انتخابات اين نهاد صنفي بايد در مهرماه برگزار 
ش��ود اما بنا به داليل نامعلوم، سازمان نظام مهندسي 
قصد دارد، انتخابات را در مردادماه برگزار كند. عليرضا 
احمدي، رييس ش��واري عالي استان ها در گفت وگو با 
فارس، ضمن اش��اره به ابالغ وزارت راه و شهرسازي به 
سازمان نظام مهندسي مبني بر برگزاري انتخابات زودتر 
از مهلت تعيين شده گفت: بر اساس شكايات ثبت شده 
در سامانه ثبت تخلفات شوراي عالي استان ها، بسياري 
از افراد ش��اكي از برگزاري زودهن��گام انتخابات نظام 
مهندسي انتقاد كرده اند. رييس شواري عالي استان ها 
در تشريح مساله پيرامون انتخابات نظام مهندسي گفت: 
دوره فعلي س��ازمان نظام مهندسي در آبان ماه به انتها 
مي رسد و مطابق معمول انتخابات اين نهاد صنفي بايد در 
مهرماه برگزار شود اما بنا به داليل نامعلوم، سازمان نظام 
مهندسي قصد دارد، انتخابات را در مردادماه برگزار كند. 
وي با اشاره به اين نكته كه برگزاري انتخابات زودهنگام 
توجيهي ندارد، افزود: مشخص نيست چرا در شرايط 
كرونايي متوليان نظام مهندسي قصد دارند، اين انتخابات 

را زودتر از هنگام مشخص برگزار كنند.

دوپينگ بورس 
 با اين تفاوت كه تركيه در ازاي س��رمايه گذاري در 
بازار امالك، اقامت مي دهد. موفقيت سياست اعطاي 
اقامت در تركيه داليل متعدد سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي دارد. داليل و ويژگي هايي كه 
دست كم در وضعيت كنوني، ايران فاقد آنها است 
و گواه آن هم اينكه طي 7 ساله گذشته ايرانيان در 
صدر فهرست خريداران ملك )و اخذ امتياز اقامت( 
در تركيه بوده اند كه نشان دهنده يكي از شاهراه هاي 
خروج سرمايه از كشور است. اگر تدوين كنندگان اين 
طرح، صرفا به دنبال پاسخ به اين سوال بودند كه چرا 
طي سال هاي اخير خروج سرمايه از كشور شتاب 
گرفته، به  طور قطع چنين حمايتي را شناس��ايي، 
تدوين، تصويب و اجرا نمي كردند. طي س��ال هاي 
97، 98 و 99 خروج سرمايه از كشور به دليل جهش 
نرخ ارز به گونه اي بوده است كه كارگران افغانستاني 
نيز خروج از ايران را انتخ��اب كرده و عده اي از آنها 
راهي كشور خود شده اند و گروهي ديگر نيز كشور 
سومي را براي زندگي، كار و اقامت خود برگزيده اند.

بي گمان اجراي هر يك از سه حمايت ياد شده از بازار 
سهام، افزون بر توليد پيامدهاي منفي، فرصت هايي 
را نيز از اقتصاد و جامعه ايران س��لب خواهند كرد. 
يك��ي از مهم ترين هزينه فرصت هاي تزريق منابع 
صندوق توسعه به بازار سهام، تحميل عقب ماندگي 
بيش��تر در ده ها هزار پروژه عمران��ي نيمه تمام در 
كشور اس��ت. پروژه هايي كه بخشي هايي از منابع 
عمومي و بيت المال در آن حبس ش��ده اند. يكي از 
مهم ترين هزينه فرصت هاي اعطاي وام به نهادهاي 
مالي بورسي، محروم ماندن كارگاه هاي توليدي و 
اس��تارت آپ ها از منابع بانكي است. و اين همه در 
حالي است كه بارها و بارها كارشناسان بازار سرمايه 
اشكاالت و نقايص بازار سهام را به مسووالن گوشزد 
كرده اند. يكي از مهم ترين موارد، تعيين دامنه نوسان 
نامتقارن از 25 بهمن سال گذشته است. در حالي كه 
كارشناسان به درستي، وجود دامنه نوسان را مخل 
مكانيسم بازار سهام مي دانند و آن را به مسلخ رفتن 
نقدش��وندگي به عنوان مهم ترين ويژگي اين بازار 
ارزيابي مي كنند، مسووالن تنها به فكر تغيير يكي، 

دو درصدي در ميزان اين دامنه نامتقارن هستند. 

كلماتي كه قرباني مي گيرند
در روز و روزگاري جايي  كه مسووالن به همراهي مردم 
براي پياده سازي برنامه هاي اقتصادي نياز داشته باشد 
مردم به ياد خواهند آورد زماني را كه مسووالنش��ان با 
قدرت جادويي كلمات آنها را به عرصه كشاندند و بعد آنها 
را در هزار توي پيچيده اقتصاد رها كردند. به گمانم تا آن 
روز، كلمه  همراهي هم براي عموم مردم معني خودش 
را از دست داده باشد. مسووالن اگر قصد دارند اعتماد را 
بازگردانند بايد معاني اين كلمات را به آنها بازگردانند. اگر 
مي گويند حمايت مي كنيم، بايد با تمام توان حمايت 
كنند و تنها گفتاردرماني نكنند.اگر گفته مي شود دخالت 
نمي شود، بايد عملي آن را نشان دهند.اگر مي گويند بازار 
ارزنده است بايد تمام ظرفيت شان را براي نشان دادن 
ارزندگي بازار به كار بگيرند و صرفا يك خبر توصيفي را 
روانه  بازار نكنند. تا وقت هست بايد اين خيانت در حق 
كلمات جبران شوند. بزرگ ترين مسووليت بر گردن 
دولت و متوليان س��ازمان بورس است كه از همه  توان 
خود براي بازگرداندن اعتماد به بورس استفاده كنند و 
به برنامه هاي نيم بند و مصاحبه و مقاله و جلسه بسنده 
نكنند. تا دير نشده بايد ارزش كلمات را به آنها بازگرداند.
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وزارت ارتباطات اعتقادي به ايجاد 
موتور جست وجوي بومي ندارد

معاون راهبري فن��ي مركز ملي فضاي مجازي 
گف��ت ك��ه وزارت ارتباطات در ۴ س��ال اخير 
اعتق��ادي به ايجاد موتور جس��ت وجوي بومي 
نداشته و به همين خاطر هم اين پروژه متوقف 
ش��ده اس��ت. به گفته او اين پروژه از نگاه مركز 
ملي فضاي مج��ازي، هنوز شكس��ت نخورده 
اس��ت.  مطابق با آمارهايي كه پي��ش از اين از 
س��وي دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي ارايه 
شده است گوگل س��االنه صدها ميليارد تومان 
از ايران درآمد دارد و بيش از ۹۹ درصد سهم اين 
بازار را در اختيار دارد و موتورهاي جست وجوي 
بومي كه طي اين س��ال ها از آنها نام برده شده 
نتوانس��تند از اين بازار، س��همي داشته باشند. 
امروزه نام هايي چون پارس��ي جو، يوز و گرگر 
تقريبا ب��ه خاطره ها پيوس��تند و برخي از آنها 
رسما در س��كوت خبري كامل از كار افتاده اند. 
ابوالفض��ل روحاني ب��ا تاكيد ب��ر اينكه مصوبه 
تدوين برنامه ملي جويشگر بومي از خرداد ماه 
۹۳ توسط اين مركز به وزارت ارتباطات واگذار 
شده گفته كه از سال ۹۶ )يعني دولت دوازدهم( 
اجراي »نقشه راه جويشگر بومي« به طور كامل 
متوقف ش��د و هيچ حمايتي ه��م از نمونه هاي 
داخلي صورت نگرفت: »اهميت جويشگر بومي 
ايجاب مي كرد كه از نظر دانش��ي و زيرساختي 
مورد حمايت ويژه وزارت ارتباطات باش��د ولي 
متأسفانه مسووالن آن وزارتخانه صراحتًا اعالم 
كردند كه اعتقادي به ايجاد نمونه بومي خدمت 

موتور جست وجو ندارند.
 روحاني با اشاره به قطعي اينترنت در آبان ۹۸ 
اعالم كرده اگر پروژه جويشگر بومي پيش رفته 
بود ضررهاي ميليارد توماني به كس��ب و كارها 
وارد نمي شد. ذكر اين نكته در اينجا الزاميست 
كه موتورهاي جس��ت وجوي بومي در آن زمان 
به خاطر هجوم كاربران از كار افتادند و مديران 
عامل آنها در گفت وگو با ديجياتو اعالم كردند 
كه »مناب��ع ما پاس��خگوي اين حج��م باالي 
ترافيك نيس��ت.« آنها همچني��ن تاكيد كرده 
بودند كه فعال »در سطح ملي برنامه مشخصي 
براي توس��عه يك يا چند موتور جست وجوي 
بومي وجود ن��دارد.« معاون راهبري فني مركز 
مل��ي فضاي مج��ازي داليل مخالف��ت وزارت 
ارتباط��ات با ايجاد جويش��گر بوم��ي را در اين 
مصاحبه برشمرده اس��ت: »اولين دليل وزارت 
ارتباطات اين بود كه جويش��گر ني��از به كاربر 
دارد و ما براي داش��تن يك جويشگر بومي بايد 
حداقل ۵۰۰ ميليون كاربر داشته باشيم. ما در 
پاس��خ براي آقايان توضي��ح داديم كه در ديگر 
كش��ورها با جمعيتي كمتر از جمعيت كاربران 
ايران��ي هم راه ان��دازي جويش��گر بومي موفق 
بوده اس��ت. در برخي از كشورها هم با جمعيت 
كاربري كمتر از يكصد ميلي��ون نفر راه اندازي 
جويش��گر موفقيت آميز بوده اس��ت. به غير از 
اين، جمعيت فارس زبانان جهان به قدري است 
كه ما از زبان فارس��ي به عنوان مزيت رقابتي با 
جويشگرهاي خارجي استفاده كنيم«  معاون 
مركز ملي فضاي مجازي در پاسخ به اين سوال 
ك��ه االن وضعيت پروژه موتور جس��ت وجوي 
بومي چگون��ه اس��ت و آيا همچن��ان موضوع 
جويشگر بومي در دستور كار وزارت ارتباطات 
نيست؟ اينطور مي گويد: »پيگيري ها و مطالبه 
ما از وزارت ارتباطات براي توجه به زيس��ت بوم 
جويش��گر داخلي تا س��ال ۹۸ هيچ نتيجه اي 
نداشت. در دس��توري كه رهبري براي تكميل 
ش��بكه ملي اطالعات ص��ادر فرمودند، تالش 
براي راه اندازي موتور جست وجو مجدداً مورد 
مطالب��ه قرار گرف��ت.« روحاني خب��ر از پروژه 
احياي موتورهاي جس��ت وجوي بومي قديمي 
توسط وزارت ارتباطات پس از اين مطالبه داده 
ولي اذعان داشته كه »فعال خبري از اين موضوع 
نشده اس��ت.« او باور دارد ايران در حال حاضر 
وابس��تگي مطلق به موتورهاي جس��ت وجوي 
خارجي دارد و ش��بكه ملي اطالع��ات در اين 
بخش عقب ماندگي ج��دي دارد. معاون مركز 
ملي فضاي مجازي همچنين معتقد اس��ت كه 
پروژه موتور جست وجوي بومي هنوز شكست 
نخورده و تنها متوقف شده است: »اين خدمات 
تا زمان بازدهي اقتصادي نياز به حمايت دارند.«

در ح��ال حاض��ر دو موتور جس��ت وجوي يوز و 
گرگر به كلي كار نمي كنند و تنها »پارسي جو« 
اس��ت كه مي ت��وان از آن به عن��وان يك موتور 
جس��ت وجو اس��تفاده كرد هرچند كه در حال 
حاضر اين س��رويس نيز بي نقص نيس��ت. سال 
گذش��ته »امير ناظمي« معاون وزير ارتباطات 
و رييس س��ازمان فناوري اطالعات در نشست 
خبري »رتبه بندي مراكز داده در كشور« گفته 
بود كه »يوز متعلق به گروهي است كه در دانشگاه 
امام حس��ين فعال هستند و مجموعه سپاه بايد 
درب��اره ادامه فعاليت موتور جس��ت وجوگر يوز 
تصميم گيري كند. تصور من اين اس��ت كه اگر 
اين موضوع به بخش خصوصي واگذار مي شد و 
به جاي كمك هاي مستمر مالي، رقابت در اين 
زمينه شكل مي گرفت، احتمااًل با نتيجه بهتري 
روبرو مي ش��ديم.« ناظمي تاكي��د كرده بود كه 
جويشگرهاي بومي از تسهيالت خاصي در دوره 
كنوني وزارت ارتباطات استفاده نكردند. رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات همچني��ن در آبان 
۹۸ عنوان كرده بود براي پيش��برد پروژه موتور 
جست وجوي بومي، س��ازمان فناوري اطالعات 
ي��ك برنامه جام��ع دارد اما اجراي اي��ن برنامه 
مستلزم آن است كه »راهبري صفر تا صد موتور 
جست وجوي بومي به سازمان فناوري اطالعات 

واگذار شود.« 

همراه اول حامي مسابقه بين المللي 
»فلسطين تنها   نيست«

همراه اول ب��ه عن��وان بزرگ ترين اپرات��ور تلفن 
همراه كش��ور ضمن توجه به اهمي��ت اتحاد بين 
كشورهاي اس��المي و مقوله مقاومت، حامي مالي 
مس��ابقه بين المللي پوس��تر، كارتون و كاريكاتور 
»فلسطين تنها نيست« شد. اين رويداد بين المللي 
كه به ميزباني حوزه هنري انقالب اسالمي در حال 
برگزاري است، توانس��ته بيش از سه هزار اثر از ۶۶ 
كشور را جذب و با تيمي از داوران ملي و بين المللي، 
آثار منتخب را روانه فضاي نمايشگاهي كند. به گفته 
دبير اين مسابقه، ۲۳۷ هنرمند ايراني در اين رويداد 
بين المللي حضور دارند كه نشان مي دهد چهره هاي 
نخبه كش��ورمان تا چه ميزان به بحث مقاومت در 
عرصه بين الملل اهمي��ت مي دهند. اختتاميه اين 
مس��ابقه هم زمان با »روز جهاني قدس« در حوزه 

هنري برگزار و از برندگان تقدير خواهد شد.

مشاركت بنياد بركت
با يك واحد توليد شمش روي رقم زد 

 اشتغال 450 نفري و صادرات
 2 ميليون دالري 

با مساعدت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و با آغاز 
به كار مجدد يك واحد توليد شمش روي، براي ۴۵۰نفر 
اشتغال آفريني ش��ده اس��ت.  معاون تامين نهاده ها و 
مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت ضمن بيان اين مطلب 
افزود: مشاركت اقتصادي و سرمايه گذاري بنياد بركت در 
يك كارخانه توليد شمش روي در شهرستان آشتيان 
اس��تان مركزي، عالوه بر ص��ادرات ۲ ميليون دالري 
محصوالت، باعث ايجاد اشتغال براي ۴۵۰ نفر شده است. 
هادي جوهري تاكيد كرد: حجم كل سرمايه گذاري براي 
احيا و آغاز به فعاليت مجدد كارخانه ذوب روي ايجرود در 
شهر صنعتي آشتيان بالغ بر 1۵۰ ميليارد ريال است. وي 
ادامه داد: اين كارخانه توليد شمش روي حدود يك دهه 
به علت مشكالت مالي و كمبود نقدينگي تعطيل بود، اما 
با سرمايه گذاري بنياد بركت و بازگشت به چرخه توليد، 
اش��تغال زايي ۴۵۰ نف��ري و ارزآوري ۲ ميليون دالري 
را به دنبال داشته اس��ت. جوهري با اشاره به قدمت ۳۰ 
ساله اين واحد صنعتي گفت : با ورود بنياد بركت به اين 
كارخانه ورشكسته ساختمان ها، دستگاه ها و تجهيزات 
قديمي بازس��ازي و نوسازي شدند و توليد از سر گرفته 
ش��د. هم اكنون اين كارخانه با ظرفيت ۸۰ درصدي و 
توليد روزانه ۴ تن ش��مش روي در حال فعاليت است 
كه پيش بيني مي ش��ود با اجراي طرح هاي توسعه اي، 
ميزان توليد به ۶ تن در روز برسد. به گفته معاون تامين 
نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، كارخانه 
مشاركتي اين بنياد تاكنون ۲ ميليون دالر شمش روي 
به كشورهاي تركيه، افغانستان و عراق صادر كرده است. 
وي تصريح كرد: بنياد بركت از س��ال ۹۵ اقدام به ورود و 
مش��اركت با كارخانه ذوب روي ايجرود كرده و در حال 
حاضر، تولي��دات و محصوالت اين كارخانه، چرخ ۴۰۰ 

صنعت وابسته را هم مي چرخاند.

استفاده دو هزار و 502  
دوچرخه سوار از مترو در سال ۹۹

مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: ۲هزار و ۵۰۲ نفر 
دوچرخه سوار از فروردين ماه سال۹۹ تا پايان اسفندماه ۹۹ 
با مترو تردد كرده اند. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه محسن 
محمديان افزود: سال گذشته بيشترين آمار استفاده سفر 
تركيبي مترو و دوچرخه به ترتي��ب در خردادماه ۷۰۰و 
تيرماه ۵۶۲ دوچرخه سوار بوده است.  وي با اشاره به اينكه 
در ۳ ماهه ابتدايي سال نود و هشت، ۴هزار و ۲۹۸ دوچرخه 
سوار از مترو استفاده كردند، گفت: در ۳ ماه ابتدايي سال 
نود و نه، ۸۷۳ نفر از سفر تركيبي مترو و دوچرخه استفاده 
كردند.  محمديان افزود: در ۳ ماهه آخرسال۹۸ نيز هزار و 
۶1۶ دوچرخه سوار از مترو استفاده كردند و ۳ ماهه آخر 
سال نود و نه نيز به ۴1۰ نفر رسيد. و كمترين آمار سفر با 
دوچرخه به ترتيب در فروردين ماه ۵۳ نفر، شهريورماه 1۵۳ 
و مردادماه ۲1۷ نفر به ثبت رس��يده است.  وي با اشاره به 
اينكه خط ۵ متروي تهران دسترسي راحت تر به بوستان 
چيتگر را مهيا كرده گفت: بيشترين آمار سفر با دوچرخه 
در خط ۵ متروي تهران و حومه به ثبت رسيده است و بعد 
از آن به ترتيب خط ۳ متروي تهران به دليل دسترسي به 
بوس��تان واليت و خط ۲ به دليل داشتن تقاطع با خط ۵ 
بيشترين آمار سفر با دوچرخه را طي ۷ ماه گذشته داشتند.

 بابل؛ قطب كاشت حلزون
 در استان هاي مازندران

 گلستان و سمنان شد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل دانشگاه علوم 
 پزشكي بابل، عمل جراحي كاشت حلزون براي دختر

 1۸ ماهه و پسر ۲۳ ماهه در بابل و قابليت انجام اين نوع 
جراحي براي كودكان، بابل را به قطب كاشت حلزون 
شنوايي در استان تبديل خواهد كرد. دكتر سيدفرزاد 
جاللي رييس دانش��گاه علوم پزش��كي بابل، كاشت 
حلزون ش��نوايي، بخش��ي از جراحي گوش و حلق و 
بيني اس��ت كه اولين مركز آن در ايران از سال 1۳۷۶ 
در دانشگاه علوم پزشكي تهران و ايران آغاز شد و امروز 
ش��اهد ارايه اين خدمت در بابل براي كودكان ناشنوا 
هستيم. وي با ذكر اينكه روند دريافت مجوز و راه اندازي 
آن بسيار پيچيده و سخت گيرانه بوده و سال ها به طول 
انجاميده، گفت: اين امتياز به دليل پيچيده بودن تنها 
به مراكز خاصي از سوي وزارت بهداشت اعطا مي گردد 
كه عالوه بر رشته جراحي گوش، رشته هاي توانبخشي، 
شنوايي سنجي و كودكان قوي داشته و از زيرساخت ها 
و تجهيزات با تكنولوژي باال براي كشف بيماران ناشنوا 
در ماه هاي اول تولد برخوردار باشند .واين افتخار براي 
دانشگاه علوم پزشكي بابل پيش آمد كه با تهيه همه اين 

مقدمات موفق به دريافت اين مجوز شد.

زهرا سلیمانی|
»ايران کشوری همسايه است و اميدواريم بتوانيم رابطه 
خوبی با آن داشته باش��يم.«اين عباراتی است که محمد 
بن س��لمان بامداد روز گذشته در جريان گفتگو با شبکه 
العربيه با استفاده از آنها تالش کرد، تصويری از چشم انداز 
مناسبات ارتباطی با ايران ارائه کرد. عباراتی که بالفاصله 
پس از انتشار بازتاب های فراوانی در اتمسفر بين المللی و 
منطقه ای پيدا کرد و تحليل های رسانه ای در خصوص آن 
از راه رسيدند. گروهی از تحليلگران اين حرکت بن سلمان 
را واکنش��ی به برخی فش��ارهای بايدن در پايان دادن به 
حمايت های تسليحاتی از سعودی ها، انتشار اطالعات قتل 
خاشقچی و فشار برای پايان دادن به جنگ يمن و گروهی 
ديگر اين رويکرد سعودی ها را در راستای نگرانی از افزايش 
نفوذ منطقه ای ايران بعد از احيای احتمالی برجام تحليل 
کردند. در واقع عربستان بعد از پايان دوران ترامپ متوجه 
لرزان بودن جايگاه منطقه ای خود شده و از طريق بهبود 
زخ��م های منطقه ای تالش می کند نقش ت��ازه ای را در 
تحوالت آتی منطقه برای خود تعريف کند. ايران اما طی 
سالهای گذشته همواره برای به روز آوری و بهبود مناسبات 
ارتباطی اش با عربستان تالش کرده بود، اما با پاسخ منفی 
عربستان تمام تالش های ايران با در بسته روبه رو شدند. 
در اين ميان حمل��ه برخی گروه های تن��درو در ايران به 
سفارت عربستان اين فرصت را در اختيار عربستان قرار داد 
که برای فاصله گرفتن از ايران بهانه کافی به دست آورد و  با 
مظلوم نمايی در فضای بين المللی ايران را آغازگر مشکالت 
فی مابين دو کشور معرفی کند. اين بار اما به نظر می رسد که 
سعودی ها متوجه تحوالت آتی در فضای بين المللی شده اند 
و از دل بهبود مناسبات با ايران تالش می کنند ، بخشی از 
چالش های منطقه ای خود را نيز مديريت کنند. نخستين 
پرده تحول در مناسبات ارتباطی دو کشور ، هفته گذشته 
درجريان انتشار خبر مذاکره مقامات امنيتی دو کشور در 
عراق رسانه ای ش��د. خبری که برای نخستين بار توسط 
مقامات عراقی بعد از سفر الکاظمی به عربستان رسانه ای 
شد. بعد از انتشار اين خبر بود که تحليلگران اعالم کردند، 
عربستان و ايران بر سر توسعه مناسبات امنيتی و اقتصادی 
به توافقاتی دست يافته اند. توافقاتی که می توانست توان 
فنی و مهندسی ايران را در کنار سرمايه های سعودی ها به 
عاملی برای توسعه کشورهای منطقه بدل سازد. بايد ديد 
سکانس های بعدی بهبود مناسبات دو کشور بعد از احيای 
احتمالی برجام چه سرانجامی پيدا خواهد کرد و آيا دو کشور 
خواهند توانست از دل آتش چالش های منطقه ای مسيری 

به سمت رشد و توسعه در منطقه بگشايند.

  اقتصاد بستر تحوالت اينده
در شرايطی که برخی رسانه ها قبل از آغاز گفتگوی بن 
سلمان با العربيه زمزمه هايی را در خصوص ارسال پيام 
ويژه سعودی ها به مقامات ايرانی منتشر کرده بودند، 
گفت وگوی بن سلمان با العربيه نشان داد که عربستان 

برای ارتقای سطح روابط ميان دو کشور ميل و رغبت 
زيادی دارد و نيازی نمی بيند اين روابط را در خفا پيش 
ببرد. وليعهد عربستان سعودی در مصاحبه با العربيه 
با ابراز اميدواری نس��بت به بهبود روابط بين تهران و 
رياض گفته اس��ت، اما اميدوار است روابط مناسبی با 
ايران برقرار کند. محمد بن س��لمان در اين گفت وگو 
که بامداد چهارشنبه از رسانه های منطقه ای پخش 
شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال برقراری 
روابط بين رياض و تهران، گفت، در نهايت، ايران يک 
کشور همسايه است، همه ما اميدواريم که رابطه خوب 
و متمايزی ب��ا ايران برقرار کنيم. وليعهد عربس��تان 
اضافه کرد، ما خواهان آن نيس��تيم وضعيت در ايران 
سخت باش��د، ما خواهان کاميابی ايران هستيم. وی 
تصريح کرد که دو کش��ور منافع مشترک و متقابلی 
برای پيشرفت و بهبود منطقه و جهان دارند. محمد بن 
سلمان با تاکيد بر اين که رياض هيچ دخالتی در امور 
داخلی خود را نمی پذيرد، اضافه کرد، عربستان همراه 
با شرکای منطقه ای و جهانی اش در حال رايزنی برای 
يافتن راه هايی جهت مقابله با »رفتار منفی« ايران است. 
محمد بن س��لمان همچنين در بخش ديگری از اين 
مصاحبه اياالت متحده را شريک استراتژيک عربستان 
خواند و گفت تنها چند اختالف ميان رياض و واشنگتن 

وجود دارد که برای حل آنها تالش می کند

  6سال پس از حمله به سفارت
اين اظهارنظرهای وليعهد عربستان در حالی منتشر شد 
که روزنامه »فايننشال تايمز« پيش از اين در روزهای 
پايانی فروردين ماه با انتشار گزارشی خبر داده بود که 
مقامات ارشد ايران و عربستان سعودی، ۶ سال پس از 
قطع روابط ديپلماتيک بين دو کشور، اوايل ماه آوريل 
در بغداد مذاکرات »مس��تقيم« انجام دادند. يک روز 
بعد از خبر ويژه فايننش��ال تايمز ، خبرگزاری فرانسه 
نيز ضمن تاييد خبر توس��عه مناس��بات ارتباطی دو 
کشور  به نقل از يک مقام عراقی و يک ديپلمات غربی 
نوشت که هيات  های دو کشور به رياست علی شمخانی 
دبير ش��ورای عالی امنيت ملی ايران و خالد بن علی 
الحميدان، رئيس وزارت اطالعات عربستان، در بغداد 

با هم ديدار کرده اند.
اسپوتنيک روسيه نيز با تاييد ديداهرای مقامات عالی 
رتبه امنيتی دو کشور ، حضور توامان يکی از مقامات 
ارشد سپاه پايداران ايران در عراق و سرتيپ خالد بن 
علی بن عبداهلل الحميدان، رئيس سازمان اطالعات 
کل عربستان س��عودی در همان زمان را نشانه ای از 
اج��رای اين مذاکرات در عالی ترين س��طوح امنتی 
ارزيابی کرده بود. حضور همزمان اين دو مقام در يک 
زمان و آن هم بال فاصله پس از سفر نخست وزير عراق 
به عربستان سعودی گمانه زنی های بسياری درباره 

احتمال ديدار اين دو مطرح کرد. با توجه به اينکه دو 
فرد مذکور از مق��ام های عالی رتبه امنيتی و نظامی 
ايران و عربس��تان سعودی به حس��اب می آيند، به 
احتمال زياد هر دو تمايل داشتند که ماجرا تا به نتيجه 
رسيدن بی سر و صدا باش��د. در کنار اين ديدارهای 
امنيتی نيز اعالم شد گروه های اقتصادی دو کشور در 
حال سبک سنگين کردن توسعه مناسبات تجاری 
و اقتصادی با يکديگر هستند تا بالفاصله پس از آغاز 
روابط اين مناس��بات اقتصادی برنامه ريزی شوند. 
اما بازنده بزرگ توس��عه مناس��بات ارتباطی ايران و 
عربس��تان، بدون ترديد رژيم صهيونيس��تی بود که 
از هم��ه ابزارهايش برای جلوگي��ری از اين ديدارها 
استفاده کرد و زمانی که با پاسخ منفی طرف سعودی 
مواجه ش��د مقامات اين رژيم برای پيگيری موضوع 

راهی واشنگتن شدند.
همزمانی گفتگو های ايران و عربستان با گفتگو های 
ديپلماتيک ايران در وين باعث شده تا تحليلگران اعالم 
کنند، موفقيت اين گفتگوه��ای منطقه ای می تواند 
موجب يک دگرگونی اساسی در منطقه و به هم ريختن 
همه نقشه های دشمنان در اين بخش از جهان شود. 
مناسباتی که توان فنی و مهندس��ی ايران را در کنار 
توان اقتصادی عربستان به عاملی برای رشد و توسعه 

در منطقه بدل خواهد کرد.

تعادل دور تازه مناسبات ارتباطی ايران و عربستان را بررسی می کند

تغيير لحن يا  عقب نشيني بن سلمان

بررسي و تجزيه و تحليل اينفلوئنسرماركتينگ براي تبليغات در يك برند 
محمدرضا پارسايي آذر|

تشديد رقابت در بين برندها با ورود روش هاي جديد 
تبليغات و رويكرد نوگرانه آنها در طرح ريزي برنامه هاي 
بازاريابي و ارايه خدم��ات، موقعيت برندهاي بزرگ و 
باسابقه را در مورد جلب رضايت مشتريان آسيب پذير 
نموده اس��ت. در اين فضا حفظ ارتباط بين يك برند 
با مشتريان در حفظ س��هم بازار يك برند بسيار موثر 
است. اكثر محققان بر اين باورند كه برند بخش مهمي 
از كسب وكار و دارايي هاي يك بنگاه را تشكيل مي دهد. 
بسياري از كسب وكارها عالقه مندند چگونگي ساخت 
يك برن��د موفق را بياموزن��د. اصلي ترين و مهم ترين 
اقدام در اين زمينه، داشتن اطالعات كافي از ذهنيت و 
انتظارات مشتريان از برند و موقعيت شركت در عرصه 
فعاليتش تاكنون اس��ت. ش��ركت هاي بسياري )كه 
جامعه اين تحقيق محسوب مي شوند( از دانش شفاف 
و اطالعات جامعي درباره چگونگي گذر از وضع موجود 
به وضع مطلوب برخوردار نيستند. روش هاي تبليغات 
اينفلوئنس��رماركتينگ مي باشد. اينفلوئنسرها افراد 
شناخته ش��ده و تاثيرگذار به خصوص در شبكه هاي 
اجتماعي مي باشند. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد 
كه در حال حاضر نرخ بازگش��ت سرمايه با استفاده از 
تبليغات به روش اينفلوئنسرماركتينگ بيشتر از ديگر 
روش هاي تبليغاتي ديگر مي باشد. با توجه به اهميت 
و تأثير استفاده از اينفلوئنسرها در برند مي توان نتيجه 
گرفت كه بررسي تأثيرات مثبت و منفي آنها بر روي 
افزايش و كاهش توجه مش��تريان نسبت به يك برند 
امري مهم و ضروري مي باش��د. از آنجايي كه موضوع 
اصلي اين پژوهش بررس��ي تأثي��رات مثبت و منفي 
اينفلوئنسرها بر روي برندها است، قلمرو موضوعي اين 
پژوهش بررسي تأثيرات اينفلوئنسرها بر روي تمامي 

برندها مي باشد.
در شرايط كنوني كه رقابت تنگاتنگي بين شركت ها براي 
كسب سهم بازار در جريان است، كسب جايگاه مناسب در 
ذهن مشتريان به گونه اي كه به شركت گرايش يافته يا وفادار 
بمانند، اهميت بسياري دارد. در هر سازماني، چه توليدي و 
چه خدماتي، مشتريان مهم ترين عامل براي حفظ و رشد 
سازمانند؛ چنانچه اگر سازمان در جلب رضايت و وفاداري 
آنها موفق شده و بتواند آنان را حفظ كند، زمينه رشد و بقاي 
طوالني مدت خود فراهم كرده است. اين موضوع با توجه 
به گسترش روزافزون بازاريابي مجازي، كاهش ارتباطات 
رو در رو ميان بازاريابان و مش��تريان و افزايش اس��تقالل 
مصرف كنندگان در انتخاب برن��د، از اهميت روزافزوني 
برخوردار است؛ به اين معنا كه مشتري، توانايي انتخاب از 
ميان چند برند را دارد. از اين رو، اگر برند در امر ايجاد مزيت 

رقابتي كوتاهي كند، خسارات جبران ناپذيري براي خود 
ايجاد مي كند. در واقع ميزان موفقيت برند در ايجاد مزيت 

رقابتي با گرايش مشتريان به برند آن نمود مي يابد.

  روش هاي تبليغات
تبليغات انواع مختلفي دارد كه م��وارد زير را مي توان از به 

عنوان مهم ترين و رايج ترين آن بيان كرد.
1- تبليغات چاپي: به س��ه نوع مختلف تقسيم مي شود 
كه عبارتند از: آگهي هاي دوره اي، تبليغ در بروش��ورها و 
پست مس��تقيم، ۲- تبليغات چريكي: اين روش به طور 
گسترده و براي هر چيز نامتعارفي به كار برده شده و معموال 
مصرف كننده را به مشاركت يا تعامل دعوت مي كند. در اين 
نوع از تبليغات، مكان و زمان بسيار اهميت دارد. ۳- تبليغات 
وسيع: تا چند سال گذشته، غالب ترين روش براي يافتن 
دسترسي به تعداد زيادي از مصرف كنندگان بوده است. 
۴-تبليغ در محيط: اصطالحي كلي براي توصيف هر نوع 
تبليغي است كه با مصرف كننده هنگامي كه بيرون از خانه 
است تماس برقرار مي كند، مانند: بيلبوردها. ۵- تبليغات 
خدم��ات عموم��ي )PSA(: در ابتدا ب��راي آگاه نمودن و 
آموزش به جاي فروش محصول يا خدمت طراحي شدند. 
۶- تبليغ��ات آنالين: اگر تبليغاتي ك��ه در اينترنت )وب 
گسترده جهاني( مشاهده مي شوند. ۷- تبليغات تلفن همراه: 
يك شكل نسبتا جديد تبليغات در مقايسه با ساير روش ها 
تبليغات، استفاده از تلفن هاي همراه و ساير لوازم الكترونيك 
قابل حمل داراي اتصال اينترنتي است. استفاده از اين روش 
تبليغات، سخت ترين روش محسوب مي شود. اين نوع از 
تبليغات نه تنها مي توانند مخرب باشند، بلكه موجب ديد 

منفي مشتريان نيز مي شوند.
در اين مقاله تمركز ما بيش��تر ب��ر روي تبليغات آنالين و 

تبليغات تلفن همراه مي باشد.

  انواع اينفلوئنسرها براي تبليغات
اگر بخواهيم مفصل تر در درباره اي اينفلوئنسرها صحبت 
كنيم مي توان گفت: اينفلوئنس��ر به اف��راد تاثيرگذار يا 
مشهوري گفته مي شود كه مخاطبان بسياري در شبكه هاي 
اجتماعي دارند كه مدام آنها را دنبال مي كنند و از نظراتشان 
تأثير مي گيرند. در حوزه تبليغات اينفلوئنسرها به چند دسته 

تقسيم مي شوند كه به شرح زير است: 
1- سلبريتي ها: اين افراد شهرت خود را به خاطر حرفه اي 
كه در جهان واقعي دارند به دست آورده اند. بعضي از اين افراد 
ممكن است در شبكه هاي اجتماعي هم در حوزه خاصي 

توليد محتوا كنند. 
۲- واينرها )vyner(: يك نوع از اينفلوئنس��ر ها هستند. 
واينرها به كساني گفته مي شود كه در شبكه هاي اجتماعي 

ويديوهاي سرگرم كننده منتش��ر مي كنند. اين افراد به 
نوعي كمدين يا بازيگران دنياي مجازي به حساب مي آيند. 
معموال مخاطبان اين افراد عالقه زيادي به آنها دارند و پاي 
صحبت هايشان مي نشينند، بنابراين آنها مي توانند پيام برند 

را به  طور كامل به گوش مخاطبان خود برسانند.
۳- بالگرها: بالگرها معموال بيشتر دست به توليد محتواي 
متني در حوزه هاي خاص مي زنند و مخاطبان شان از آنها 

انتظار نقد و بررسي تخصصي دارند. 
۴- اينفلوئنسرها بر اس��اس تعداد دنبال كنندگان آنكه 
عبارتند از: الف( مگا اينفلوئنسر: تعداد دنبال كنندگان مگا 
اينفلوئنسر ها ميليوني است. ب( ماكرو اينفلوئنسر: تعداد 
دنبال كنندگان ماكرو اينفلوئنسر ها بين صد هزار نفرتا يك 
ميليون نفر است. پ( ميكرو اينفلوئنسر: ميكرو اينفلوئنسر ها 

كمتر از 1۰۰K فالوئر دارند. 

   اينفلوئنسر ماركتينگ
اينفلوئنسر ماركتينگ يكي از زيرمجموعه هاي ارتباطات 
بازاريابي است. در اين شيوه، كسب و كارها تالش مي كنند 
افرادي را پيدا كنند كه بر تصميم و رفتار مشتريان خود تاثير 
مي گذارند، سپس به كمك آنها اطالعات محصول خود يا 
هر نوع پيام ديگر را كه مي تواند منجر به رفتارهاي مطلوب 
)مثاًل خريد محصول يا ترويج يك رفتار فرهنگي( شود، براي 

مخاطبان واقعي خود ارسال مي كنند.
اينفلوئنسر ماركتينگ روشي نوين و بسيار موثر در تبليغات 
ديجيتال اس��ت. در اين روش برندها با افراد تاثيرگذار يا 
صفحاتي كه طرفداران زيادي در ش��بكه هاي اجتماعي 
دارند، همكاري مي كنند تا با استفاده از اعتبار نظرات آنها 
در نزد مخاطبان شان، محصول يا برند خود را تبليغ كنند. بر 
اساس تحقيقات، كاربران شبكه هاي اجتماعي در صورت 
مواجه شدن با محتواي تبليغاتي تاثيرگذار، پنج برابر بيشتر 
نس��بت به خريد محصول يا خدمات تبليغ  شده تمايل 

خواهند داشت. 

  مزايا و معايب اينفلوئنسر ماركتينگ
اينفلوئنس��ر ماركتينگ فرصت هاي بازارياب��ي زيادي از 
طريق چهره هاي معروف فراهم مي كند و اين همان دليلي 
است كه هر روز اهميت كمپين اينفلوئنسر ماركتينگ را 
افزايش مي دهد. برخي از مزاياي اين روش عبارت است از: 
1- اينفلوئنسرها مي توانند از طريق كانال هاي اجتماعي و 
وبالگ ها به ميليون ها مشتري دسترسي پيدا كرده و آنها 
را به صورت غيرمستقيم، به خريد محصول ترغيب كنند. 
۲- اينفلوئنسرها هستند كه محتواي اصلي و موثر بازاريابي 

را براي صاحبان كسب و كار مورد نظر توليد مي كنند. 
۳- اينفلوئنسرها با استفاده از روابط قوي كه با مخاطبان 

خود برقرار مي كنند و ب��راي معرفي محصول و خدمات 
بسيار موثر هستند. ۴- با اينفلوئنسر ماركتينگ مي توان 
مخاطبان و مشتريان بالقوه را به صورت غيرمستقيم ترغيب 

به خريد محصول كرد. 
اينفلوئنس��ر ماركتينگ با وجود مزاياي زياد نس��بت به 
روش هاي ديگر تبليغاتي معايبي نيز مي تواند داشته باشد 
از جمله: 1- مش��كالت انتخاب اينفلوئنسر نامناسب: با 
انتخاب اينفلوئنسر نامناسب، زمان، تالش و منابع خود را 
هدر مي دهيد و كمترين ميزان بازگشت سرمايه را به دست 
مي آوريد. به عالوه، اگر همكاري شما با يك اينفلوئنسر به 
 خوبي پيش نرود، ممكن است شاهد واكنش شديدي از 
طرف هواداران او باشيد. ۲- هر اشتباه، اعتبار برند شما را 
زير سوال مي برد: يكي از بزرگ ترين اشتباهات برندها در 
زمينه اينفلوئنسر ماركتينگ، منتشر نكردن شفاف جزييات 
اين مشاركت است. ۳- چالش پيدا كردن اينفلوئنسر: پيدا 
كردن ايفلوئنسري كه از هر لحاظ براي تبليغ محصوالت 
شما مناسب باشد، كار س��اده اي نيست. انتخاب و توافق 
نهايي با يك اينفلوئنسر، مستلزم زمان و تالش زيادي است. 
۴- مشكل اندازه گيري ميزان پيشرفت: پس از راه اندازي 
كمپين اينفلوئنسر ماركتينگ، بايد ميزان پيشرفت آن 
را رديابي كنيد. در غير اين صورت، متوجه نمي شويد كه 
شخص مناسبي را انتخاب كرده ايد و بازدهي مقبولي به 

دست مي آوريد يا خير.

  نتيجه گيري
واقعيت اين است كه امروزه شبكه هاي اجتماعي تغييراتي 
جدي و اساسي در س��بك زندگي، روش هاي بازاريابي و 
تبليغات و نيز فعاليت هاي تجاري ايج��اد كرده اند كه به 
تبعيت از اين تغييرات، تمايل مشتريان نيز در دريافت پيام 
صاحبان كاال و خدمات تغيير كرده است. اين روزها تبليغات 
اينفلوئنسرها در شبكه هاي اجتماعي بسيار گسترده شده 
است. البته حوزه هايي كه درحال حاضر بيشترين بخش 
تبليغات از طريق اينفلوئنسرها را به خود اختصاص داده اند 
به طور عموم عبارتند از: سبك زندگي، سفر و گردشگري، 
مد و زيبايي، آشپزي، دكوراسيون، عكاسي و… تبليغات 
يك برند در ش��بكه هاي اجتماعي الزاما بر اس��اس تعداد 
دنبال كنندگان اينفلوئنسر نيست. آنچه اخيرا از سوي برخي 
از برندهاي معروف شاهد بوده ايم توجه و استفاده اين برندها 
از صفحات پرمخاطب اما فاقد ارزش كيفي مناسب بوده 
است، روي آوري برخي از برندها و پرداخت به بهره گيري 
از اينفلوئنس��رهاي اينس��تاگرامي بدون درنظرگرفتن 
چارچوب هاي ارزش گذاري محتوا و ويژگي هاي مخاطبان 
در اينستاگرام يكي از نمونه هاي واضح اشتباهات در اين 

زمينه بوده است. 



تعادل |
پس از كمب��ود روغن وم��رغ، حاال نوبت به ش��كر 
رسيده اس��ت. بررسي ها نش��ان مي دهد، برخي از 
واحده��اي صنفي با كمبود ش��كر مواجه ش��دند. 
برخي فروشندگان هم با دستاويز قرار دادن همين 
موضوع ش��كر را با قيمت باالتري مي فروش��ند. از 
س��وي ديگر فروش��گاه هاي زنجيره اي ش��كر را به 
صورت سهميه اي به مردم مي فروشند و سهم هر نفر 
حداكثر دو بس��ته شكر دولتي است. فعاالن صنفي 
مي گوين��د كه دونرخي بودن قيمت ش��كر موجب 
فس��اد در بازار اين كاال ش��ده و اين مساله، چرخه 
توزيع را با مشكل روبرو كرده است. اما روز گذشته 
دبي��ر اتحاديه بنك��داران مواد غذاي��ي از ۵ نرخي 
شدن ش��كر در بازار خبر داده؛ »نرخ مصوب ۶۶۵۰ 
تومان براي واحدهاي توليدي، نرخ مصوب۸۷۰۰ 
توم��ان ب��راي مصرف كنن��ده، ن��رخ مص��وب 
۱۱ه��زارو۵۰۰ تومان ب��راي بنكداري ها، نرخ آزاد 
 بنكداري۱۳هزار و۵۰۰ تومان به صورت كيسه هاي

۵۰ كيلويي و ن��رخ آزاد مصرف كننده هم كه گفته 
مي شود تا ۱۴ هزار تومان هم رسيده است.« اما چرا 
ش��كر گران وكمياب ش��د؟ در تحليل اين موضوع 
گفته مي شود سال گذش��ته كه دولت منبع تامين 
ارز واردات شكر را به بازار نيمايي منتقل كرد  همين 
مس��اله موجب ش��د تا قيمت اين قلم كاال درسبد 
خانوارها افزايش يابد. به گونه اي كه مركز آمار ايران 
رشد قيمت شكر بين اسفند 9۸ تا 99 را ۸۸ درصد 
اعالم كرد. اين افزايش قيمت باعث شد شكر وارداتي 
با نرخ بيشتري وارد بازار شود و بر قيمت شكر ايراني 
هم تاثير بگذارد. از س��وي ديگر، با توجه به كاهش 
توليدي كه در سال گذشته اتفاق افتاد تقاضاي بازار 

بيش از سال هاي گذشته به واردات وابسته شد.

   قيمت شكر همه را شوكه كرد
شكر هميشه يكي از اقالم خوراكي است كه مصرف 
زيادي نيز در س��بد خانوار هر ايران��ي دارد اما هر از 
گاهي قيمت اين كاالي پ��ر مصرف افزايش مي يابد 
يا محصولي ناياب مي شود.درحالي كه قرار بود، اقالم 
اساسي ماه رمضان به اندازه نياز در بازار توزيع شود، 
خبرها از كمبود شكر از استان هاي مختلف از جمله، 
فارس، خراسان رضوي و خوزستان و تهران مخابره 
مي ش��ود. فعاالن اين حوزه از كمبود شكر در خرده 
فروش��ي ها و همچنين كمبود ش��كر براي مصرف 
صنايع خبر مي دهن��د.در عين ح��ال از ابتداي ماه 
رمضان بسياري از مردم موفق به خريد شكر با قيمت 
تنظيم بازاري نشده اند و شكر با قيمت آزاد به دست 
مردم مي رسد. البته اين وضعيت در تهران حاكم است 
چرا كه خبرهاي رس��يده از برخي استان ها حاكي از 
نبود شكر در واحدهاي خرده فروشي است.گزارش 
ميداني از س��وپرماركت هاي ش��هر تهران نيزنشان 
مي دهد كه بس��ياري از آنها ش��كر تنظيم بازاري به 
قيمت ۸ه��زار و ۷۰۰ ب��راي عرضه به مش��تري در 
دسترس ندارند. يكي از فروشنده ها در اين خصوص 
گفت: ش��كر تنظيم بازاري براي عرضه نداريم چون 
مانند ديگ��ر محصوالت، متصدي براي تحويل آن تا 
به حال به ما مراجعه نكرده است. حال آنچه مشاهده 
مي شود اين است كه توزيع شكر با مشكل روبرو شده و 
قفسه بسياري از فروشگاه هاي عرضه شكر خالي است. 

دو عضو اتاق بازرگاني مشهد و شيرازنيز چندي پيش 
با تاييد بحران كمبود شكر عنوان كردند: تمام كشور 
با بحران كمبود شكر رو به رو هستند و فروش شكر در 
فروشگاه هاي زنجيره اي سهميه بندي شد.برخي هم 
علت كمبود شكر را اينگونه عنوان كردند كه شكر ها 
در حال بسته بندي است. تا زماني كه شكر بسته بندي 
شود اندكي طول مي كشد. اما برخي علت را در چند 
نرخي بودن ش��كر در بازار دانستند؛ يك نرخ دولتي 
است و نرخ ديگر آزاد. اكنون شكر با نرخ هشت هزار 

و ۷۰۰ تومان به دست مردم مي رسد.

    پيامدهاي شكر چند نرخي در بازار
طي روزهاي گذش��ته هم رييس اتحاديه بنكداران 
اهواز با اشاره به دو نرخي بودن قيمت شكر در بازار 
گفته بود كه ش��كر صنف و صنعت و ش��كر مصرف 
خانوار، به واسطه چرخه اي كه در بازار وجود دارد در 
نهايت همگي به مصرف خانوارها منتهي مي شوند، 
پس بهتر اس��ت كه ش��كر از حالت دو نرخي خارج 
شود تا شرايط سوءاستفاده از اين كاال در بازار از بين 
برود. محمدكمال س��ودمند در خصوص قيمت دو 
نرخي شكر در اظهاراتي عنوان كرده بود كه در توليد 
شكر و براي توزيع آن مشكلي وجود ندارد و ميزان 
موجودي شكر خام نيز مناسب است؛ اما متاسفانه 
قيمت ش��كر براي مصرف خانوار با يك نرخ و براي 
مصرف صنف و صنعتي با نرخي جداگانه و با تفاوت 
قيمتي زياد توزيع مي شود. به گفته او، در چند ماه 
گذش��ته با مركز درخصوص دونرخي بودن قيمت 
ش��كر مكاتباتي مبني بر ايجاد شدن فساد در بازار 
اين كاال داشته ايم و گفته ايم كه اين مساله، چرخه 

توزيع را با مشكل مواجه مي كند. 
ريي��س اتحاديه بنكداران و حق العم��ل كاران اهواز 
تصريح كرد: زماني كه ش��كر براي مصرف خانوار هر 

كيلوگرم ۸هزار و ۷۰۰تومان و براي صنف و صنعت 
هر كيلوگرم ۱۱هزار و ۵۰۰ باش��د، س��هميه شكر 
خانوار ناخودآگاه به سمت مصارف صنف و صنعتي 
روانه مي شود. وي افزود: مشكل دونرخي بودن شكر 
در كل كش��ور وجود دارد و نيازمند بازنگري اس��ت. 
سودمند درخصوص ممنوعيت مصرف شكر مصرف 
خان��وار براي صنف و صنعت توضيح داد: اگر چه اين 
موضوع ممنوع است، اما به دليل اختالف قيمتي كه 
بين اين دو نمونه شكر وجود دارد، بسياري از اصنافي 
كه به شكر نياز دارند، شكر مورد نياز خود را به صورت 
خرد از فروش��گاه ها تهيه مي كنند و اينگونه به جاي 
شكر صنف و صنعت، از شكر مصرف خانوار استفاده 

مي كنند.

     شكر ۵ نرخي شده! 
اگرچه رييس اتحاديه بنك��داران اهواز از دونرخي 
شدن شكر و تبعات آن س��خن گفته، حال اما دبير 
اتحاديه بنك��داران مواد غذايي از ۵ نرخي ش��دن 
ش��كر در بازار خبر داده است. قاسمعلي حسني در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه شكر در بازار ۵ نرخ 
دارد، اظه��ار كرد: نرخ مص��وب ۶۶۵۰ تومان براي 
واحدهاي توليدي، نرخ مصوب۸۷۰۰ تومان براي 
مصرف كنن��ده، نرخ مصوب ۱۱ه��زارو۵۰۰ تومان 
براي بنكداري ها، نرخ آزاد بنكداري۱۳هزار و۵۰۰ 
تومان به صورت كيسه هاي۵۰ كيلويي و نرخ آزاد 
مصرف كننده هم كه گفته مي شود تا ۱۴ هزارتومان 
هم رس��يده اس��ت.وي ادامه داد: در فروش ش��كر 
گرانفروشي رخ داده و اين گرانفروشي بعضا به بيش 
از 9۰ درصد هم رسيده است.دبير اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي در پاسخ به اينكه آيا ميزان شكر در بازار 
كاهش يافته اس��ت؟ گفت: با قيمت هاي آزاد به هر 
ميزان شكري كه نياز باشد، وجود دارد و محدوديتي 

نيس��ت ولي تامين ش��كر با قيمت ه��اي مصوب و 
تنظيم بازاري دشوار است. وي تصريح كرد: اولويت 
دولت تامين شكر تنظيم بازاري براي فروشگاه هاي 
زنجيره اي است. در حالي كه مگر چند درصد مردم 
به اين فروشگاه ها دسترسي دارند يا در اين شرايط 
كرونايي حاضر مي ش��وند براي خريد مثال دو بسته 
ش��كر زمان و هزينه صرف كنند؟ حسني در پايان 
گفت: شكر تنظيم بازاري بايد به گونه اي توزيع شود 
كه خواروبارفروشي ها، سوپرماركت ها و بنكداري ها 

هم به راحتي به آن دسترسي داشته باشند.
شكر جزو آندسته از كاالهايي بود كه در اسفند سال 
گذشته با افزايش قيمت۲۰ درصدي همراه بود اما 
كمبودي در بازار وجود نداشت. اما با توجه به كاهش 
توليد اين كاال چند نرخي ش��ده اس��ت. بررسي ها 
نش��ان مي دهد، از نياز س��االنه حدود ۲ ميليون و 
۲۰۰ هزار تن شكر كشور حدود يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار تن آن از طريق واحدهاي صنعتي كشور تامين 
مي ش��ود و مابقي از طريق واردات. س��ال گذشته 
كه دولت منب��ع تامين ارز واردات ش��كر را به بازار 
نيمايي منتقل كرد قيمت اين قلم از سبد معيشتي 
خانوارها افزايش يافت به گونه اي كه مركز آمار ايران 
رشد قيمت شكر بين اسفند 9۸ تا 99 را ۸۸ درصد 
اعالم كرده است. اين افزايش قيمت باعث شد شكر 
وارداتي با نرخ بيش��تري وارد بازار شود و بر قيمت 

شكر ايراني هم تاثير بگذارد. 
از طرف��ي با توج��ه به كاهش توليدي كه در س��ال 
گذش��ته اتفاق افتاد تقاضاي بازار بيش از سال هاي 
گذش��ته به واردات وابسته شد.در سال 99 نزديك 
به ۵ ميليون تن چغندر قند توليد شد كه نسبت به 
سال 9۸ با كاهش ۲ ميليون تني همراه بوده است. 
نرخ ارز تنها روي ش��كر وارداتي تاثير نگذاش��ت و 

قيمت تمام شده شكر داخلي را هم افزايش داد.
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بهبود وضعيت خرده فروشي ها 
در اسفند ۹۹

بررسي جديدترين گزارش طرح »شامخ« )شاخص 
مديران خريد( نشان مي دهد شامخ كل در اسفند 
ماه به باالترين عدد در س��ال گذشته رسيده است.

معاونت اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران 
 )PMI( هر ماه گزارش طرح شاخص مديران خريد
كه »شامخ« ناميده مي شود را منتشر مي كند كه بر 
اساس جديدترين گزارش، شاخص مديران خريد 
)PMI( خرده فروشي اسفند ۱۳99، عدد ۵۸.۳۳ 
را نشان مي دهد كه اين عدد گواه بهبود وضعيت و 
رونق نسبي بخش خرده فروشي در اسفند ماه ۱۳99 
نسبت به بهمن ماه است كه عدد شامخ ۵۶.۷۳ بود. 
عدد شامخ باالي ۵۰ مفهوم رونق دارد.از طرف ديگر 
عدد ش��امخ در خرداد تا بهمن سال قبل به ترتيب 
 ،۳۵.۷۱ ،۳۳.۶9 ،۳۸.۷۸ ،۵۱.۱9 ،۳۷.۵ ،۵۰.۸9
۴۵.۱۲، ۵۴ و ۵۶.۷۳ بوده كه نش��ان مي دهد عدد 
شامخ در اس��فند ماه به باالترين رقم رسيده است. 
همچنين بر اس��اس اين اعداد خرده فروشي ها در 
ماه هاي خرداد، مرداد، دي، بهمن و اس��فند رونق 

داشتند.
اتاق اصناف در گزارش خود فروش پايان سال، اهداي 
كارت خريد به كاركن��ان ادارات و ارايه تخفيفات 
فروشگاهي را عامل بهبود وضعيت خرده فروشي ها 
در اسفند نسبت به بهمن ۱۳99 عنوان كرده است. 
همچنين برخي از سياس��ت هاي فروش��گاه هاي 
زنجيره اي در خصوص اعمال تخفيفات پايان سال بر 
روي محصوالت خود، سبب افزايش شاخص فروش 
كاال و شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان شد.

همچنين در اسفند ماه شاخص ميزان سفارشات 
جديد مش��تريان با افزاي��ش ۲۸.۴9 درصدي به 
۵۳،۱۳ در اسفند رسيده كه بيشترين ميزان درصد 
تغيير ش��اخص ها در بين پنج مولفه اصلي شامخ 
بوده است. دليل عمده اين افزايش مي تواند ناشي 
از افزايش تقاضا در ماه هاي پاياني س��ال باشد.در 
نتيجه رشد شاخص قبلي، ش��اهد رونق و افزايش 
در ش��اخص هاي ميزان اس��تخدام و به كارگيري 
نيروي انساني )۱۱،۳۴ درصد افزايش نسبت به ماه 
قبل(، ش��اخص ميزان فروش كاال )۱۶،۲۶ درصد 
افزايش نس��بت به ماه قب��ل( و همچنين كاهش 
۱۴،۵۸ درصدي شاخص موجودي محصول نهايي 
در انبار هس��تيم.همچنين كاهش ۰،99 درصدي 
قيمت خريد مواد اوليه و همچنين افزايش ميزان 
فروش كاالها و خدمات نسبت به ماه قبل منجر به 
افزايش ۸،۳۳ درصدي شاخص انتظارات در ارتباط 

با فعاليت ها شركت در ماه آينده شده است.

قيمت خودرو 
روند كاهشي گرفت

ايلنا| رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو اظهار 
داشت: قيمت خودرو نس��بت به دو هفته گذشته با 
كاهش مواجه شده و تقريبا مشابه قيمت هاي قبل از 
عيد است.سعيد موتمني در مورد وضعيت بازار خودرو 
اظهار كرد: با كاهش قيمت ارز بازارهاي مختلف مانند 
بازار سرمايه و خودرو آرام شده است. قيمت خودرو 
نسبت به دو هفته گذش��ته با كاهش مواجه شده و 
تقريبا مشابه قيمت هاي قبل از عيد است و به تدريج 
ريزش دارد.  وي افزود: البته بازار رسمي تعطيل است، 
در مورد بازار غيررس��مي هم به عل��ت تقويت ارزش 
ريال و كاهش قيمت دالر، خري��داري در بازار وجود 
ندارد. حتي اگر كسي نياز داشته باشد هم خريد انجام 
نمي دهد. مشتري زماني براي خريد مراجعه مي كند 
قيمت ها ثابت بماند، نوسانات اجازه نمي دهد كه بازار 
روند طبيعي داشته باش��د.وي با اشاره به قيمت روز 
خودرو گفت: پژو ۲۰۶ كه دو هفته پيش حدود ۲۰۷ 
تا ۲۰۸ ميليون توم��ان بود االن ۱9۸ تا ۲۰۰ ميليون 
تومان رسيده اس��ت. سمند از ۱9۴ ميليون تومان به 
۱۸۵ ت��ا ۱۸۶ ميليون تومان و قيم��ت پرايد از ۱۲۵ 
ميليون تومان به ۱۰۶ تا ۱۰۷ ميليون تومان رسيده 
است. البته پرايد ديگر توليد نمي شود و هر چه در بازار 
هست مربوط به قبل از س��ال 9۸ است. تيبا هاچ بك 
كه تا ۱۴۰ ميليون هم قيمت گذاري مي ش��د، ۱۳۲ 
تا ۱۳۳ ميليون تومان هم فروخته مي ش��ود.رييس 
اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو در ادامه اضافه كرد: 
البته اين قيمت ها تقريبي است. احتماال خريداران با 
قيمت كمتري خريداري كنند چراكه كه در وضعيت 
فعلي كه خريدار وجود ندارد ممكن است كساني كه 
از مجراي ثب��ت نام خودرو خريده ان��د و مي خواهند 
بفروشند با قيمت كمتري خودروي خود را به فروش 
برسانند. موتمني همچنين بيان كرد: در چند ماه آينده 
افزايش قيمتي نخواهيم داشت. كاهش قيمت هم به 
عرضه بستگي دارد. براي مثال سايپا در هفته گذشته 
عرضه خوبي داش��ته است و هر ميزان عرضه افزايش 
يابد، اختالف قيمت كارخانه با بازار كمتر مي ش��ود. 
وي خاطرنشان كرد: با كاهش نرخ ارز، تقاضاي كاذب 
كاهش و تقاضاي مصرفي در بازار مي ماند. اگر تقاضاي 
كاذب وجود نداشته باشد و عرضه بيشتر شود، قيمت 
خودرو عقب نشيني مي كند.اين كارشناس بازار خودرو 
در پاسخ به س��والي در مورد اثر كاهش احتمالي نرخ 
ارز بر بازار خودرو گفت: زماني كه نوس��انات ارز وجود 
داش��ت افراد به علت اينكه پول خود را به كاال تبديل 
كنند خودرو مي خريدند اين افراد ماه ها است از بازار 
خارج شده اند و سرمايه گذاري فقط در خريد از كارخانه 
انجام مي شود.وي افزود: فاصله قيمت كارخانه و بازار 
در س��ال هاي قبل حدود ۵ تا ۱۵ درصد بود اما االن به 
۶۰ تا ۷۰ درصد رسيده است. علت اين شرايط عرضه 
كم و تقاض��اي كاذب بود. اگر عرضه ب��ه اندازه كافي 
باشد و تقاضا به قصد سود وجود نداشته باشد، فاصله 
قيمت كاهش مي يابد و خري��داران با قيمت عادالنه 
از بازار خودرو تهيه مي كنن��د. موتمني در مورد بازار 
خودروهاي خارجي اظهار كرد: در مورد خودروهاي 
خارجي هم ركود كامل در بازار اس��ت و تقاضا حدودا 

نزديك به صفر است.

صمت ممنوعيت صادرات مرغ را 
عمدا دير اعالم كرد؟

ايسنا|صادرات ۴۰۰۰ تن مرغ در زمان ممنوعيت در 
حالي صورت گرفته كه وزارت صمت هرگونه تعلل در 
ابالغ مصوبه ممنوعيت را رد و تاكيد مي كند كه براي 
يادآوردي بار ديگر در اسفند ابالغ انجام شده، اما گمرك 
ايران مي گويدي��ادآوري نبوده و اين وزارتخانه مصوبه 
مربوطه را براي ب��ار اول حدود چهارماه بعد از تصويب 
به گمرك ابالغ كرده اس��ت، در حالي كه مي توانست 
مانند مصوبه اخذ عوارض صادرات مرغ در همان زمان 
و بالفاصله براي اجرا ابالغ كند.معاون فني گمرك ايران 
در توضيحاتي در اين رابطه به ايسنا گفت: در جلسات 
ستاد تنظيم بازار نمايندگان دستگاه هاي مربوطه از 
جمله گمرك ايران حضور داشته و در نهايت مصوبات 
طي جدولي به اعضاء ابالغ مي شود كه شامل دستگاه يا 
سازمان مجري، متعهد و پيگيري كننده و مدت زمان 
اقدام اس��ت كه در مورد مصوبه مربوط به ممنوعيت 
صادرات مرغ نيز دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت، به عنوان سازمان مجري و متعهد تعيين شده 
است. بنابراين الزم بود كه اين دفتر ممنوعيت صادرات را 
به كليه دستگاه هاي مربوطه از جمله گمرك اقدام كند، 
اما آنچه اتفاق افتاده اين است كه مصوبه يكصد و نهمين 
جلسه كارگروه ستاد تنظيم بازار در رابطه با ممنوعيت 
صادرات مرغ تا ۲۰ اس��فندماه سال ۱۳99 به گمرك 
ابالغ نش��ده بود. به گفته ارونقي، اگر وزارت صمت در 
زمان تصويب به گمرك ايران ابالغ مي كرد به طور حتم 
بالفاصله در دس��تور كار قرار مي گرفت، همانطور كه 
بعد ابالغ در ۲۰ اسفند ماه، به تمامي گمركات اجرايي 
ابالغ و فورا اجرا شد.اين مقام مسوول در گمرك ايران 
يادآور شد: وزارت صمت مي توانست ابالغيه ممنوعيت 
صادرات م��رغ را در موعد مقرر انجام دهد، همان گونه 
كه مصوبه تنظيم بازار در تيرماه در خصوص عوارض 
صادراتي انواع گوشت مرغ را در همان زمان يا مصوبه 
تنظيم بازار در مورد تمديد اخذ عوارض صادراتي گوشت 
مرغ را نيز كه در خرداد ماه ۱۳99 مصوب ش��ده بود را 
بالفاصله جهت اقدام به گمرك ايران ابالغ كرد. اما ابالغ 
ممنوعيت صادرات مرغ تا ۲۰ اسفند طول كشيده است.

پياز ارزان تر از كاه شد
عضو شوراي مركزي نظام صنفي كشاورزي با انتقاد از 
شوراي اقتصاد براي تعيين۵9۶ توماني خريد تضميني 
هركيلوگرم پياز گفت: قيمت تمام شده هر كيلوگرم از اين 
محصول ۲ هزار تومان است؛ اين شرايط باعث شده برخي 
كشاورزان از برداشت پياز از اراضي كشاورزي خودداري 
كنند.محمد علي پيراسته اظهار كرد: روزگار پياز كاران 
سياه شده اس��ت و محصولي كه براي توليد آن هزينه 
زيادي شده است به قيمت ناچيزي خريداري مي شود 
به طوري كه برخي از كش��اورزان حتي قيد برداش��ت 
محصول خود را زده اند.وي افزود: تنها در جنوب استان 
كرمان ۱۵ هزار و ۷۵۰ هكتار پياز كاشته شده است و از هر 
هكتار در اين منطقه ۳۵ تا ۷۰ تن برداشت مي شود.وي 
ادامه داد: هزينه هايي كه كشاورز براي هر هكتار متحمل 
مي شود با در نظر گرفتن تمام هزينه هاي توليد از جمله 
اجاره زمين، ادوات كشاورزي، كاشت، داشت و برداشت 
و بازار رساني ۱۴۰ ميليون در هر هكتار است؛ آزاد سازي 
قيمت نهاده هاي توليد و گراني دالر هزينه هاي توليد را 
به شدت افزايش داده است.وي با گاليه از تعيين قيمت 
خريد تضميني پايين پياز توسط شوراي اقتصادي گفت: 
به هزينه هاي توليد كشاورزان توجهي نمي شود و تعيين 
قيمت ۵9۶ تومان براي هركيلوگرم از اين محصول نشان 
از اين امر است.اين مقام صنفي گفت: قيمت ۵9۶ تومان 
قيمت پياز توسط دولت با هزينه تمام شده ۲۰۰۰ تومان 

پياز هم خواني ندارد و قيمت آن از كاه نيز ارزان تر است.

 درخواست مرغداران 
براي خريد تضميني تخم مرغ 

مديرعامل اتحادي��ه مركزي مرغ��داران ميهن از 
ادامه زي��ان مرغداران تخم گذار خبر داد و گفت: ما 
راه چاره براي به تعادل رسيدن قيمت تخم مرغ را 
صادرات مي دانس��تيم، اما اقدام تركيه با دامپينگ 
عليه ما و عوارض س��نگين صادرات كشور موجب 
ش��د توان رقابت را ازدس��ت بدهيم، حاال تنها راه 
چاره نجات توليد خريد تضميني تخم مرغ اس��ت.

صدرا علي اكبرخاني با تاكيد بر اينكه مدتي است 
قيمت خريد تخم مرغ از مرغ��داران به زير قيمت 
مصوب رسيده است، اظهار كرد: در حال حاضر هر 
كيلوگرم تخم مرغ در درب مرغداري ۱۰ تا ۱۱هزار 
تومان خريداري مي شود كه ۳ تا ۴ هزار تومان كمتر 
از نرخ مصوب است. وي يادآور شد: در نيمه بهمن 
ماه سال گذش��ته ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب 
خريد هر كيلوگرم تخم م��رغ از مرغدار را ۱۴ هزار 
تومان با در نظر گرفتن ۱۲ درصد سود توليد كننده 

تعيين و ابالغ كرد.
علي اكبرخاني با بيان اينكه كمتر از دو ماه بعد قيمت 
خريد تخم مرغ از مرغدار وارد سير نزولي شد، گفت: 
سير نزولي قيمت تخم مرغ تا جايي ادامه داشت كه 
اكنون قيمت خريد آن از مرغداران كمتر از هزينه 
تمام شده توليد است و مرغداران مدت هاست وارد 
زيان ش��ده اند. وي افزود: ادامه زي��ان مرغداران در 
حالي است كه شاهد افزايش قيمت نهاده هاي دامي 
و رشد چشمگير قيمت جوجه يكروزه هستيم. به 
گفته علي اكبرخاني؛ براي كاهش زيان مرغداران 
تصميم گرفته ش��د صادرات تخم مرغ تا به تعادل 
رسيدن بازار انجام شود. وي تصريح كرد: به محض 
آغاز صادرات، كش��ور تركيه به عنوان اصلي ترين 
رقيب ما در بازارهاي همسايه عليه تخم مرغ ايران 
دامپينگ كرد و قيمت را كاهش داد.علي اكبرخاني 
معتقد است؛ اقدام تركيه با دامپينگ عليه تخم مرغ 
ايران و عوارض سنگين صادرات كشورمان موجب 
شد تجار توان رقابت را از دست بدهند. مديرعامل 
اتحاديه مركزي مرغداران ميهن حاال تنها راه چاره 

نجات توليد را خريد تضميني تخم مرغ مي داند.

چرا قيمت شكر همه را شوكه كرد؟ 

»شكر« هم كمياب شد!

داليل افزايش قيمت جوجه يك روزه  بررسي شد

كمبود مرغ و جوجه در راه است
تعادل -  گروه تجارت |

 داليل افزايش قيمت جوج�ه يكروزه و ادامه 
نابس�اماني بازار مرغ در يك برنامه با متوليان 

امر و فعاالن اين حوزه بررسي شد. 

معاون ام��ور توليدات دامي وزير جهاد كش��اورزي 
با اش��اره به اينك��ه افزايش قيمت جوج��ه يكروزه، 
تخلف است، تاكيد كرد كه نهاده هاي مرغ به اندازه 
كافي تامين ش��ده اس��ت. در مقابل اما دبير انجمن 
توليد كنندگان جوجه يك��روزه در اظهاراتي عنوان 
كرد كه نهاده دام وجوجه اجداد گران شده و جوجه 
مادري كه ما مي ريزيم، ۲۵ هزار تومان بود و االن ۶۰ 
هزار تومان است، قيمت جوجه يكروزه باالتر برايمان 
درمي آيد. او معتقد است كه بايد اصالح قيمت صورت 
گيرد و قيمت به ۵۳۰۰ برس��د ت��ا جوجه هايمان را 
در اختياربگذارند.دبي��ر كانون مرغداران گوش��تي 
كش��ورهم با بيان اينكه اگر بخواهي��م به هم ضربه 
بزنيم، به نوعي خودزن��ي كرده ايم، عنوان كرد: اگر 
قرار است جوجه را ۷ هزار تومان بخريم، اين۳ هزار 
توماني كه افزايش پي��دا مي كند را چگونه مي توان 

جبران كرد. 
او با ييان اينكه دست مرغدار زير ساطور دالل است، 
اين پرس��ش را مطرح كرد كه آي��ا توليدكننده را به 
گونه اي س��اپورت كرده ايد كه دستش زير ساطور 
دالل نباشد؟! در اين ميان، حس��ن مهرباني يگانه، 
استاد دانشگاه تهران و كارشناس حوزه دام و طيورنيز 
در اين برنام��ه به ارايه آم��اري از روند جوجه ريزي 
اشاره كرد وگفت در ۱۰ س��ال گذشته پايين ترين 
جوجه ريزي مادر در سال 99 اتفاق افتاده، به طوري 
كه در س��ال ۱۳9۰ ماهيانه۸۸۰ ه��زار جوجه مادر 
داشتيم و در سال 99 ماهيانه۸۰۰ هزار جوجه ريزي 
صورت گرفته است.او با اشاره به اينكه خيلي موضوع 
پيچيده و عجيب نيس��ت تاكيد كرد كه ما امسال با 

كمبود مرغ و جوجه روبه رو هستيم.

    نهاده به اندازه كافي تامين شده
مرتض��ي رضايي معاون ام��ور تولي��دات دامي وزير 
جهاد كشاورزي با حضور در برنامه تلويزيوني افزود: 
نهاده هاي ذرت و س��ويا در چند ماه گذش��ته به طور 
كامل در اختيار همه توليدكنندگان مرغ هاي اجداد، 
مادر و گوشتي قرار گرفته و مشكلي در زمينه تامين 
نهاده ه��ا و توليد جوجه هاي يكروزه وجود نداش��ته 
است. به گفته او، پس از ايام عيد، ۱۲۴ ميليون قطعه 
جوجه توليد كرديم و از اين تعداد، حدود ۱۱۴ ميليون 
جوجه ريزي ثبت شده داريم و اين به معناي آن نيست 
كه ۱۰ ميليون جوجه، گم شده است، زيرا در برخي 
موارد، بيش��تر از ظرفيت، جوجه ريزي مي كنند و به 
آنها اجازه ثبت آن تعداد بيش از ظرفيت را نمي دهيم؛ 
آنها به اندازه پروانه جواز خود اجازه دارند نهاده تحويل 
بگيرند و جوجه ريزي كنن��د.وي ادامه داد: تقاضا در 
زمينه جوجه ريزي به ش��دت باال رفته و اين عالمت 
بسيار خوبي براي آينده گوشت مرغ كشور است. وي 
اضافه كرد: اگر قيمت جوجه، افت كند، نگران كننده 
اس��ت، زيرا در اين صورت ممكن اس��ت تخم مرغ يا 
جوجه را معدوم كنند يا گله هاي مادر را حذف كنند، 
اما اكنون در چنين ش��رايطي نيستيم.رضايي گفت: 
مش��كالتي در تامين اجداد و مادر وجود داشته، ولي 
با مديريتي كه در سامانه ها انجام شده است، مشكلي 
در زمينه توليد جوجه نداريم.وي افزود: فهرست همه 
مرغداران گوشتي كه مرغشان را پيش از عيد تحويل 
ندادند مشخص اس��ت و همه بازارگاه آنها را خواهيم 
بست.معاون امور توليدات دامي وزير جهاد كشاورزي 
ني��ز گف��ت: در فروردين س��ال ۱۳9۸، صد و هجده 
ميليون و در فروردين امس��ال ۱۲۴ ميليون جوجه 
يكروزه داش��تيم.رضايي افزود: حدود ۲۴ هزار واحد 
مرغداري گوشتي در كشور داريم كه از اين تعداد ۱9 
هزار واحد فعال هس��تند و در حالت عادي ماهيانه ۶ 
هزار جوجه ريزي مي كنند.وي اضافه كرد: آمار دقيقي 

از ميزان قاچاق جوجه هاي يكروزه وجود ندارد.

     مرغداران مجبورند
جوجه ها را به هر قيمتي مي خرند

اما دبير كانون مرغداران گوش��تي كشور با حضور در 
اين برنامه با اشاره به مش��كالت توليد كنندگان مرغ 
گفت: مرغداران مجبورند جوجه ه��ا را به هر قيمتي 
بخرند تا توليدش��ان كاهش نيابد.پرويز فروغي افزود: 
جوجه ه��ا حتي به قيمت هفت تا هش��ت هزار تومان 
به توليد كننده مي رس��د در حالي كه قيمت مصوب 
آن، چهار هزار و ۲۰۰ تومان اس��ت و قيمت ۱۷ هزار و 
۱۰۰ تومان مرغ توليد كننده هم بر اساس جوجه چهار 
هزار و ۲۰۰ توماني تعيين ش��ده است.وي اضافه كرد: 
مرغداران، س��از و كار نظارتي ندارند و وظيفه نظارت 
بر عهده دستگاه هاي ديگر اس��ت.فروغي تاكيد كرد: 
سازمان تعزيرات حكومتي و ديگر دستگاه هاي نظارتي 
بايد با گران فروشي جوجه يكروزه و متخلفان برخورد 
كنند.فروغي دبير كانون مرغداران گوشتي كشور هم 
گفت: خيلي از مرغداران، جوجه ها را از دالل مي گيرند 
و دستشان زير ساطور دالالن است بنابراين نمي توانند 
دالالن را معرفي كنند، زيرا به جوجه هاي آنها نياز دارند.

   قيمت جوجه يك روزه بايد اصالح شود
از سوي ديگر، انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه 
نيز گفت: قيمت جوجه يكروزه بايد اصالح ش��ود و به 
حدود پنج هزار و ۲۰۰ تومان برسد، در اين صورت همه 
جوجه ها در اختيار مرغداران قرار مي گيرد.محمدرضا 
صديق پور در ارتباط تلفني با برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري افزود: دو سايت قيمت گذاري داريم كه اكنون 
جوج��ه يكروزه را از پنج ه��زار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان 
قيمت گذاري مي كنند و بقيه افزايش قيمت مربوط 
به واسطه هاست.وي ادامه داد: به طور متوسط قيمت 
جوجه يكروزه در 9 ماه پارسال حدود هزار تومان بوده 
است و با احتساب قيمت ۶ هزار توماني كنوني، قيمت 
ميانگي��ن آن در اين مدت، دو هزار و 9۱۲ تومان بوده 
اس��ت.صديق پور افزود: نهاده هاي دامي و دس��تمزد 

كارگران ما گران شده است و قيمت هر مرغ مادر از ۲۵ 
هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسيده است.

    پايين ترين جوجه ريزي مادر در سال ۱۳۹۹
استاد دانشگاه تهران و كارشناس حوزه دام و طيور نيز 
در ارتباط تصويري با اين برنامه با بيان اينكه در ۱۰ سال 
گذشته پايين ترين جوجه ريزي مادر در سال ۱۳99 
اتفاق افتاده، گفت: در سال ۱۳9۰, ماهيانه ۸۸۰ هزار 
جوجه مادر ريختيم، اما در سال ۱۳99 ماهيانه ۸۰۰ 
هزار قطعه جوجه ريختيم.حسن مهرباني يگانه افزود: 
به همين علت امس��ال با كمبود مرغ و جوجه رو به رو 
هس��تيم. وي اضافه كرد: در سال ۱۳9۰، ُنه ميليون و 
۷۴۶ هزار جوجه؛ سال ۱۳9۸ برابر ۱۱ ميليون و ۸۶۳ 
هزار قطعه جوجه ريخته شده است و درسال ۱۳99 
نسبت به سال ۱۳9۸ حدود ۲۰ درصد جوجه كمتري 

ريخته شده است.

    بهانه قاچاق براي افزايش قيمت جوجه ها، 
فرار رو به جلو است

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم در ارتباط 
تلفني با اين برنامه گفت: قاچاق جوجه هاي يكروزه با 
توجه به شرايطي كه وجود دارد و صدايي كه جوجه ها 
ايجاد مي كنند به ميزاني كه برخي ها ادعا مي كنند، 
نيست.حميدرضا دهقاني نيا با بيان اينكه كل كشفيات 
قاچاق در مدت دو سال گذشته به سه ميليون قطعه 
جوجه نمي رسد، افزود: اينكه بخواهيم قاچاق را براي 
افزاي��ش قيمت جوجه ها بهانه كنيم ف��رار رو به جلو 
است.وي با اشاره به اينكه ماهانه ۱۱۰ تا ۱۲۵ ميليون 
جوجه ري��زي داريم، اضافه كرد: حت��ي اگر ميانگين 
جوجه ريزي يك ماه��ه را ۱۰۰ ميليون قطعه در نظر 
بگيريم، اين رقم در مدت دو سال، حدود دو ميليارد و 
۴۰۰ ميليون قطعه جوجه مي شود.دهقاني نيا افزود: 
بايد نهاده ها را بر اساس محصول نهايي تحويل دهيم 

نه جوجه ريزي.
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خبرروز

۴۳۴  فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ۴۳۴ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند. با اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداشت تاكنون ۷۴۴ هزار و ۹۱۴ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۱۹۳ هزار و ۸۴۰ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 

واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۹۳۸ هزار و ۷۵۴ ُدز رسيد.
 و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱ هزار و ۷۱۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار 
و ۴۶۷ نفر از آنها بستري ش��دند.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۴۵۹ هزار و ۹۰۶ نفر رسيد.تاكنون ۱۵ 

ميليون و ۵۶۲ هزار و ۵۶۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

جامعه خبر

دانش آموزان معلول در 
اولويت دريافت واكسن كرونا

مديركل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش از در 
اولويت قرار گرفتن دانش آموزان معلول، دانش آموزان 
دياليزي و مبتال به سرطان و ديابت پيشرفته براي 
دريافت واكسن كرونا خبر داد. محمد محسن بيگي 
درباره واكسيناسيون دانش آموزان بيان كرد: تا االن 
بحث واكسيناسيون دانش آموزان مطرح نشده، اما 
فقط دانش آموزان زير۱۸ سال كه داراي بيماري هاي 
خاص هس��تند در اولوي��ت وزارت بهداش��ت قرار 
گرفته اند. او توضيح داد: اين اقدام صرفا به اين دليل 
كه دانش آموز هس��تند، انجام نش��ده بلكه به دليل 
داشتن بيماري هاي خاص در اولويت قرار گرفته اند. 
به طور كلي بحث تزريق واكسن به سنين زير۱۶ سال 
در سطح وزارت بهداش��ت هم مطرح نيست. او در 
خصوص دستورالعمل برگزاري آزمون هاي نهايي 
مدارس گفت: دستورالعمل برگزاري آزمون ها روز 
شنبه به استان ها ارسال شده است. قاعدتا استان ها 
هم بايد فضاهاي الزم را ايجاد كرده و استانداردسازي 
مورد نياز را در اين فضاها پيش بيني كنند تا زماني 
كه مجوز براي آزمون ها صادر شد، بتوانند در اواخر 
ارديبهش��ت ماه آزمون ها را برگزار كنند. محس��ن 
بيگي اف��زود: از آنجا كه دس��تور العمل به تازگي به 
استان ها رفته، نمي توانيم بگوييم كه فضاهاي امتحاني 
كامال آماده هستند يا خير، اما دستورالعمل با ذكر 
شرايط به استان ها ارسال شده است. محسن بيگي 
درباره س��ختگيرانه تر شدن پروتكل هاي بهداشت 
برگزاري آزمون نهايي گفت: احتماال دستورالعمل ها و 
پروتكل هاي برگزاري امتحانات نسبت به سال گذشته 
سخت تر خواهد بود، ولي كليات همان است. اكنون 
اين پروتكل ها در حال تجديدنظر در وزارت بهداشت 
است. در كل سخت گيري ها بيشتر خواهد شد، زيرا 
حساسيت ها در زمينه كرونا افزايش پيدا كرده است. 
مديركل دفتر سالمت وزارت و امور تندرسي آموزش 
و پرورش در خصوص راه اندازي اتاق هاي بهداشت در 
مدارس گف��ت: يكي از فضاهايي كه بايد در مدارس 
به شكل اس��تاندارد پيش بيني شود، اتاق بهداشت 
اس��ت. وجود اتاق بهداش��ت ارتباطي با زمان كرونا 
ندارد، بلكه وجود آن در طول سال هم به عنوان جايي 
كه مربي بهداشت يا مراقب سالمت بايد در آن فعال 
باشند، ضروري است. اتاق بهداشت محلي براي ارايه 
كمك هاي اوليه، استقرار تخت مناسب و استراحت 
دانش آموزاني است كه آسيب ديده اند. او اضافه كرد: 
همچنين وسايل مختصري با عنوان وسايل ايمني در 
اين اتاق هاي بهداشت پيش بيني شده كه مورد نياز 
مربي سالمت است، مثل تب سنج، فشار سنجش، 
وزنه و… بنابراين اتاق هاي بهداشت صرفا مربوط به 
كرونا نيستند.كرونا براي گسترش اتاق هاي بهداشت 
حساسيت را افزايش داده و چون اهميت موضوع 
مشخص ش��ده، مديران مدارس و روساي ادارات 

شهرستان ها توجه بيشتري به آن پيدا كرده اند. 

هشدار هواشناسي نسبت به وزش باد شديد در۲۰ استان
سازمان هواشناس��ي نسبت به وقوع 
رگبار باران با رع��د و برق و وزش باد 
ش��ديد موقتي با احتمال تگرگ در 
۲۰استان كشور هشدار داد. به گزارش 
ايسنا س��ازمان هواشناسي با صدور 
هش��دار زردرنگ آورده است: وقوع 
رگبار باران با رع��د و برق و وزش باد 
شديد موقتي با احتمال تگرگ براي 

اس��تان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
اردبيل، گيالن، مازندران، نوار شمالي استان هاي 
زنج��ان، قزوين، الب��رز و تهران و پنج ش��نبه )۹ 
ارديبهشت ماه( براي استان هاي خراسان شمالي، 
خراس��ان رضوي، يزد، گلس��تان و نيمه شمالي 
سمنان پيش بيني مي شود.حاكميت اين شرايط 
جوي جمعه )۱۰ ارديبهشت ماه( در استان هاي 
كرمان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خراسان 

رضوي، خراس��ان جنوبي، يزد و شرق 
فارس و ش��نبه )۱۱ ارديبهشت ماه( 
در اس��تان هاي آذربايج��ان غرب��ي، 
آذربايجان ش��رقي، گيالن، مازندران، 
نوار شمالي استان هاي زنجان، قزوين، 
الب��رز، تهران و س��منان دور از انتظار 
نيست بنابراين خسارت به محصوالت 
كش��اورزي و اصابت صاعقه به دام ها 
قابل پيش بيني است.در اين شرايط جوي سازمان 
هواشناسي نسبت به پاكسازي، تنظيم و كنترل 
دريچه ه��اي ورودي و خروج��ي آب اس��تخرها، 
خودداري دامداران و عشاير از عبور در ارتفاعات، 
توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل  ها، استحكام 
نهال هاي تازه كش��ت ش��ده با نص��ب قيم جهت 
مقاوم��ت در برابر باد و محافظت از باغات به دليل 

احتمال وقوع تگرگ توصيه مي كند.

۲ هزار ميليارد تومان هزينه بيماران كرونايي
س��خنگوي وزارت بهداشت هزينه 
درمان بيماران مبتال به كرونا و سهم 
بيمه ها از اين هزينه ها را اعالم كرد.

دكت��ر س��يما س��ادات الري درباره 
هزينه درمان بيماران كرونايي، گفت: 
ميزان پرداختي بيمه ش��دگاني كه 
مبتال به وي��روس كرونا مي ش��وند 
هيچ تغيي��ري نك��رده و بيمه ها۹۰ 

درصد از هزينه هاي بخش بستري و ۷۰ درصد از 
هزينه هاي بخش سرپايي را پرداخت مي كنند. او 
افزود: همچنين س��ازمان بيمه سالمت در بخش 
خصوصي نيز همي��ن ميزان را ب��ا تعرفه دولتي 
پرداخ��ت مي كن��د. در نتيجه مي��زان پرداختي 
بيماران مبتال به ويروس كرونا در بخش بستري۱۰ 

درصد و بخش سرپايي۳۰ درصد است.
الري ادام��ه داد: همچني��ن در مورد 
داروي رمدس��يوير در ح��وزه درمان 
سرپايي در كلينيك هاي بيمارستاني 
و با تش��كيل پرونده بستري، پوشش 
۹۰ درصدي از طرف بيمه س��المت 
داده مي شود. او با بيان اينكه سازمان 
بيمه س��المت تاكنون حدود دو هزار 
ميليارد تومان در بخش هاي بس��تري، سرپايي و 
دارويي براي بيماران مبتال به كرونا هزينه كرده 
است، گفت: هر بيمار مبتال به كرونا به طور متوسط 
بين۶.۵ تا ۸ ميليون تومان در بخش دولتي هزينه 
دارد كه ۹۰ درصد آن در بخش بس��تري توسط 

بيمه پرداخت مي شود.

نياز به خون و فرآورده هاي آن در كالن شهرها بيشتر است
سخنگوي سازمان انتقال خون از نياز به 
خون و فرآورده هاي آن در كالن شهرها 
و همچنين در استان هاي هرمزگان و 
اردبيل خبر داد. بش��ير حاجي بيگي 
گفت: اهدا كنندگان خون با اطمينان 
از رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در 
مراكز انتقال خون براي اهداي خون 
اقدام كنند. او افزود: روزه داري منعي 

براي اهداي خون ندارد و در حال حاضر اهداي خون 
هيجاني جاي خود را به تصمي��م آگاهانه و اهداي 
خون مسووالنه داده است. حاجي بيگي با اشاره به 
اينكه دركشور ما اهداي خون صددرصد داوطلبانه 
است، خاطرنش��ان كرد: ايران از كشورهاي پيشرو 
در جه��ان در حذف اهداي خ��ون جايگزين بوده 
است.سخنگوي سازمان انتقال خون افزود: با توجه 

به اينكه در حال حاضر ش��اهد شيوع 
موج چهارم كرونا هستيم و در ايام ماه 
مبارك رمض��ان هم ق��رار داريم و اين 
عوامل موجب كاهش ميزان استقبال 
براي اهدا ي خون مي ش��وند، اما با اين 
وجود ميزان اهداي خون نسبت به سال 
گذشته خوب و درحد قابل قبول است 

و پاسخگوي نياز مراكز درماني است.
 او ادامه داد: اگرچه وضعيت اهداي خون خوب و قابل 
قبول است، اما شرايط شكننده است، چرا كه نياز به 
خون و فرآورده هاي آن هميشگي است و از سويي 
عمر برخي از فرآورده هاي خون مانند پالكت س��ه 
روز است و بيماران نيازمند به خون و فرآورده هاي 
آن هستند، بنابراين اهداكنندگان خون به تدريج و 

هميشگي براي اهداي خون اقدام كنند.

افزايش استرس و افسردگي شديد به ۱۶ درصد

۲ برابرشدن تقاضاي مشاوره  تلفني
بررس��ي هاي س��امانه خودارزياب��ي 
روانشناختي نشان مي دهد كه در طول 
۶ ماه اول ش��يوع كرونا ۹ ت��ا ۱۱ درصد 
استرس، اضطراب و افسردگي شديد و متوسط گزارش 
شده است و اكنون اين رقم به ۱۶ درصد افزايش يافته 
اس��ت. مديركل مش��اوره و امور روانشناختي سازمان 
بهزيستي كشور ضمن بيان تحليلي از تأثيرات رواني و 
اجتماعي پاندمي كرونا در جامعه گفت: فشارهاي رواني 
به ويژه سوگ  گسترده  ناشي از بحران كرونا و پيامدهاي 
آن از يك سو و تغييرات اقتصادي و اجتماعي و افزايش 
گراني و بيكاري از س��وي ديگر، بستر تغيير و تعميق 
الگوي آس��يب  هاي اجتماعي را فراهم كرده است. اين 
عوامل كاركرد افراد و احساس امنيت، كفايت و رضايت 
آنها را تحت تاثير قرار داده و موجب افزايش اختالالت 
رواني به ويژه اختالالت اضطراب��ي به عنوان زيربناي 
طيف وسيعي از ساير اختالالت شده است.بهزاد وحيدنيا 
همچنين به افزايش تعداد بيماران رواني بس��تري در 
كشور اش��اره كرد و افزود: اين مساله مختص كشور ما 
نيست و همه  گيري كرونا شاخص هاي مربوط به سالمت 
رواني اجتماعي بسياري از كشورها را تغيير داده است، 
اما به تناسب ظرفيت ها، برنامه هاي مداخالتي و حمايت 
رواني و اجتماعي هر كشور، ميزان تنشي كه مردم تجربه 
مي كنند، متفاوت است.بنابر اظهارات وي، در اين دوران 
تنها ۱۷ درصد از ۱۱۶ كشور جهان، بودجه هاي مربوط 
به خدمات س��المت روان خود را افزاي��ش داده اند كه 
حداكثر ميزان آن نيز حدود ۲ درصد از بودجه بهداشتي 

آن كشورها بوده است.

  افزايش 5  برابري 
نياز به دريافت خدمات درماني

 مديركل مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي 
كشور گفت: اين شرايط برخي از گروه ها را بيشتر در 
معرض آسيب قرار داده است. افراد دچار بيماري هاي 
رواني مزمن غير بستري و خانواده هاي آنها نمونه اي از 
اين گروه ها هستند كه مشكالت و نياز آنها به دريافت 
خدمات بيش��تر ش��ده اس��ت. همچنين گزارشات 
جهاني بيانگر تشديد مش��كالت گروه هاي در حال 
تحصيل و دانش آموزان و افزايش پنج برابري نياز آنها 

به دريافت خدمات رواني و اجتماعي  اس��ت. لذا بايد 
به زيرس��اخت هاي الزم و تامين دسترسي ها بيشتر 

توجه شود.

    تاثي�ر دسترس�ي به خدمات پيش�گيرانه و 
واكسيناسيون بر سالمت رواني مردم

وحيدنيا با بيان تأثير دسترسي به انواع سرويس   هاي 
پيشگيرانه و درماني بر سالمت روان مردم، يادآور شد: 
پيش  بيني افراد از امكان واكسينه  شدن و اطمينان 
از وج��ود خدمات درماني كاف��ي در صورت ابتالي 
به بيماري، اثر تعيين  كننده  اي بر ميزان اس��ترس و 

اضطراب آنها دارد.

   افزايش ۲ برابري تقاضاي مشاوره  تلفني
 او افزود: س��ازمان بهزيستي كش��ور در ايام كرونا و 
محدوديت  هاي دسترسي ناشي از آن، تالش كرده 
است خدمات مش��اوره خود را به صورت حضوري، 
تلفني، مداخالت رواني اجتماعي مبتني بر محالت 
و پويش مردمي ارايه دهد. در بحث مشاوره تلفني ۲ 
ميليون و ۲۰۰ هزار مورد خدمت را فراهم كرده كه در 
مقاطعي نيز با همكاري بيشتر رسانه  ها در معرفي اين 
خدمات، ميزان تقاضاي مشاوره تلفني ۸ تا ۱۰ برابر 
افزايش يافته و در مجموع نسبت به سال هاي پيش از 

شيوع كرونا، حدود دو برابر شده است.

     ضرورت پوشش بيمه  اي 
خدمات مشاوره اي و حمايت از قشر نيازمند

وحيدنيا در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا 
سازمان بهزيستي باتوجه به قرمز شدن وضعيت كشور 

برنامه هاي جديدتري براي كاهش بار رواني ناشي 
از كرونا در نظر دارد؟ گفت: در حال حاضر توس��عه 
س��رويس هاي خدمات اجتماعي يكي از الزامات و 
ضرورتها اس��ت و تاكنون نهايت ت��وان خود را براي 
تغيير الگوهاي تامين خدم��ات و تقويت آنها به كار 
گرفته ايم؛ ليكن يكي از بسترهاي اصلي براي تامين 
خدمات تخصصي روانشناختي منسجم و پاسخگو، 
توسعه بيمه هاي خدمات مشاوره و روانشناختي است 
كه حمايت  مناب��ع اجتماعي، قانوني و دولتي الزمه 
تامين آن و تسهيل دسترسي مردم به اين خدمات 
است. بنابراين دولت و مجلس بايد بر توسعه پوشش 
بيمه  اي خدمات مشاوره اي جهت تقويت بهره گيري 
مردم از اين خدمات و به ويژه گروه هاي اجتماعي كم 

برخوردار، توجه و تامل بيشتري كنند.
وحيدنيا در بيان ضرورت تداوم و تقويت حمايت هاي 
رواني اجتماعي اظهار كرد: سازمان بهزيستي سهم 
خود را در اين حوزه با حمايت اجتماعي از جامعه تحت 
پوشش، تقويت پروتكل ها و استانداردهاي بهداشتي 
در مراكز نگهداري، اورژانس اجتماعي، سامانه خود 
ارزيابي روانش��ناختي، خدمات مشاوره حضوري و 
غير حضوري، تامين محتواهاي تخصصي، توسعه 
مداخالت اجتماع محور و... انجام داده و كماكان در 
تامين بهزيس��تي عمومي در تالش خواهد بود. او با 
تاكيد بر ضرورت افزايش منابع در حوزه سالمت روان 
گفت: هر چند كه در سازمان بهزيستي متخصصين 
اين حوزه را بس��يج كرده و از تمام ظرفيت هاي اين 
حوزه استفاده كرده  ايم اما برنامه ريزي دقيق تري براي 
اين حجم از تقاضا نياز است و الزم است از سوي دولت 
و با حمايت مجلس منابع كافي براي پش��تيباني از 
خدمات اجتماعي مردم در نظر گرفته شود.  مديركل 
مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور، 
تقويت خدمات بهداشتي كشور و افزايش اطمينان 
از دسترسي به اين خدمات، حمايت هاي اقتصادي 
از حرفه ها و مش��اغل آس��يب ديده، توجه ويژه به 
تامين  كنندگان خدمات، تقويت مراكز روانشناختي 
و حمايت از آنها، مه��ارت افزايي عمومي و آموزش 
رس��انه اي را از جمله راهكاره��اي كنترل و كاهش 

ميزان اختالالت رواني در جامعه دانست.

گزارش

رويداد

رييس مركز تحقيقات ويروس شناس��ي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي از احتمال رسيدن ويروس هندي 
به ايران خبر داد. دكتر عليرضا ناجي گفت: در مورد زمان 
ورود ويروس هندي به ايران نمي ت��وان نظر داد و براي 
من هم قابل قبول نيست كه ويروسي كه در كشورهاي 
همسايه از جمله پاكستان و افغانستان كوالك مي كند به 
ايران نيامده باشد. به نظر مي رسد پاي ويروس هندي به 
ايران هم رسيده باشد و فقط ما هنوز متوجه آن نشده ايم. 
نمي خواهيم مردم را بترس��انيم اما بايد از شرايط آگاه و 
مطلع باشند، نبايد از واريانت هاي جديد بترسيم بلكه بايد 

دنبال چاره جويي باشيم.
او ضمن ارايه توضيحاتي پيرامون ويژگي هاي كروناي 
جهش يافته هندي، گفت: بر اس��اس اطالعات محدود 
اعالم مي شود كه كيفيت واكسن ها مي تواند ۵۰ درصد 
نس��بت به اين واريانت جديد كاهش يابد اما، حتي اگر 
واكسن ها كفايت ايده آل نداشته باشند بازهم مي توانند از 

ابتالي شديد و مرگ و مير جلوگيري كنند.
دكتر عليرضا ناجي درباره ويروس كروناي جهش يافته 
هندي، گفت: منشأ پيدايش اين جهش جديد از كشور 
هند است و آن را با نام علمي D.۱.۱۶۷ مي شناسيم . اين 
جهش از ويروس به سرعت تمام هندوستان را در بر گرفته 
و اكنون مي توان گفت هندوستان به واسطه اين واريانت 
زير بار كوويد۱۹ مدفون شده است. اين در حالي است كه 

اين واريانت جديد در سراسر دنيا وجود دارد.

     ويژگي هاي كروناي هندي
او درباره خصوصيات اين نوع از جهش در ويروس، بيان 
  L۴۵۲R و E۴۸۴Q كرد: وجود همزمان دو موتاسيون
است. موتاسيون ۴۵۲ در واريانت امريكايي در كاليفرنيا 
شناسايي شد، اين موتاسيون س��رعت انتقال ويروس 
را افزاي��ش مي دهد كه در مورد جهش هندي هم اعالم 

مي شود حدودا ۲۰ درصد قدرت انتقال آن افزايش يافته 
است. البته به دليل اينكه اطالعات خيلي كامل نيست 
اعداد اعالم شده هم متفاوت است؛ اما در هر حال مي دانيم 
قدرت س��رايت نوع جهش يافته زياد است. موتاسيون 
۴۸۴ نيز پيشتر در واريانت هاي برزيلي و آفريقاي جنوبي 
مشاهده مي ش��د و ما را نگران مي كند؛ زيرا سبب شده 
واكسن هايي كه فعال براي مقابله با كوويد۱۹ ساخته شده 

است كفايت الزم را در برابر اين واريانت نداشته باشند.

     واريانت هندي كرونا؛ 
هشداري جدي براي جهان

وي افزود: با كنار هم قرار دادن اين دو خصلت ما با واريانتي 
روبرو هستيم كه هم سرعت انتقال بسيار بااليي دارد و هم 
سبب نگراني  مي شود كه اگر اين جهش در كل كشور و 
جهان به گردش درآيد برنامه هاي واكسيناسيون دچار 
مشكل شود. قبل از اين جهش، ما درمورد واريانت هاي 
برزيلي و آفريقاي جنوبي هم همين نگراني را داشتيم 
اما اين واريانت ها خيلي گسترش پيدا نكردند در حالي 
كه واريانت هندي كسب مزيت كرده و هشداري جدي 

براي جهان است.

     قانون مبارزه با كرونا
ناجي با اشاره به اينكه تمام واريانت ها حاصل ديد غيرعلمي 
دنيا نسبت به كوويد۱۹ است، اظهار كرد: هرچقدر اجازه 
دهيم ويروس ها در گردش باشند احتمال موتاسيون ها 
افزايش مي يابد. واريانت هاي رخ داده همچون واريانت 
انگليس��ي، آفريقاي جنوبي، هندي و... در كشورهايي 
رخ داده اس��ت كه مدتي سياست هاي ايمني گله اي را 
دنبال كردند يا مديريت بيماري را رها كردند كه چرخش 
گسترده و لجام گسيخته ويروس اتفاق افتاد. ما در برابر 
يك ويروس زيرك و هوشمند قرار داريم كه قانون مبارزه 

با آن قانون كشورهاي پيشرفت هاي همچون نيوزلند، 
كره جنوبي، چين و... است كه در صدر مبارزه با ويروس 
قرار گرفتند. او افزود: نگراني كه درباره تاثير واكسيناسيون 
داريم مربوط به تمام دنيا است زيرا ما همه در يك كشتي 
هستيم و اينكه برخي كشورها واكسن تزريق كنند و به 

ساير كشورها بي توجه باشند كاري بسيار غلط است. 

    نمايان شدن آتش زير خاكستر در هندوستان
اين ويروس ش��ناس ادامه داد: شناسايي و اطالع يافتن 
در مورد واريانت هاي جديد مس��تلزم انجام پايش هاي 
ژنتيكي اس��ت كه اين كار هم هزينه هاي بسيار بااليي 
دارد و موفق ترين كشورها مانند انگلستان در اين زمينه با 
هزينه بسيار باال در تابستان سال قبل اين پايش ژنتيكي 
را آغاز كرد ولي اكنون براي س��اير كشورها هم اين نياز 
حس مي ش��ود كه بايد به شكل گسترده تري به پايش 
ژنتيكي بپردازيم. در هر صورت در هندوستان به دليل 
شرايط و بافت اجتماعي، جمعيت بسيار زياد و... ويروس 
به س��رعت به گردش درآمده است. قبل از اين موضوع 
برخي مي گفتند چرا با اين جمعيت و نوع زندگي اتفاقي در 
هندوستان نمي افتد كه اكنون مي بينيم آتش زير خاكستر 
در آنجا نمايان شد. هندوستان هم جزو كشورهايي است 
كه از نظر تش��خيص ژنومي ويروس فعال بوده اما اينكه 
شيوع نوع جهش يافته را ديرتر اعالم كرده است يا خير 
نيازمند بررسي هاي بيشتر است. فعال مهم ترين نكته 
همين اطالع ما از وجود چنين جهش��ي است.او افزود: 
مطلبي كه مهم تر از بروز واريانت هاي جديد است، اين 
نكته است كه مجال براي تغيير و جهش در ويروس توسط 
خود انسان ها به ويروس داده مي شود. بايد كاري كنيم 
كه فضاي جهش از ويروس گرفته ش��ود و اين كار جز با 
تقويت برنامه هاي كنترلي كه اين روزها مالل آور خوانده 

مي شود، وجود ندارد. 

ويروس كروناي هندي به ايران هم رسيده است

كوتاهوخواندني

يكمطالعهجديدنشاندادهاستكهمگسهايخانگيميتوانندكروناويروسراتا24ساعتپسازمواجههباويروسحملكنندوازعوامل
بالقوهانتقالويروسهستند.

ستارهشناسانيكسیارهجهنميداغترازگدازهمذابموسومبه»TOI1431b«راكشفكردندكهاغلبفلزاتدرآنذوبميشوند.گروه
بینالملليازستارهشناسانبهسرپرستي»برتآديسون«اخترفیزيكدانمركزاخترفیزيكدانشگاه»ساوترنكوئینزلند«يكسیارهجديدبهنام
»TOI1431b«راكشفكردهاندكهآنچنانداغاستكهحتيازگدازههايمذابنیزداغترگزارششدهاست.اينسیارهاولینباردراواخرسال2019
توسطماهواره»تس«ناسابهعنوانيكسیارهاحتماليرصدشد.سپسمشاهداتبعديبهدانشمندانكمككردتاوجوداينسیارهراتأيیدكنند.
يكمطالعهتازهكهبرشهابسنگهايمريخيانجامشدهاستنشانميدهدحیاتمیكروبيميتوانددرسطحزيرينسیارهسرخوجودداشته
باشد.محققاندردانشگاههايبراونامريكاوتورنتويكانادانشاندادهاندكهسنگهايموجوددرپوستهمريخميتوانندهمانانرژيشیمیاييرا
تولیدكنندكهحیاتمیكروبيرادراعماقسطحزمینامكانپذيركردهاست.دانشمنداندرتحقیقخودبرشهابسنگهايمريخيكهرويزمین
سقوطكردهاندمتمركزشدهاندوتركیباتشیمیاييآنهاراموردارزيابيقراردادهاند،شهابسنگهاييكهعمرشانتا3.6میلیاردسالميرسد.

بیمارستانصحراييمسیحدانشوري-عكس: ايسنا

عكسروز
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