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نيـازاقتـصادايـران

دعوا پشت تريبون
بيعملي در تصميمگيري

اونس طال 1726دالر  ،سكه 10.8ميليون تومان شد

بازگشت دالر صرافي بانكي
به كانال  ۲۳هزارتومان

صفحه 2

يادداشت1 -

نيازبودجهبهشاقول

بخش��ي از ايرادات��ي ك��ه
ش��وراي نگهبان در خصوص
بودجه1400مط��رح ك��رده،
پيش از اين از سوي تحليلگران
و كارشناس��ان مطرح ش��ده
ب��ود ،اما نماين��دگان مجلس
هرگز توجهي ب��ه آن نكردند
آلبرتبغزيان
و به رويكردهاي كارشناس��ي
بياعتنايي كردند .اگر قرار باشد مشكالت بودجه كشور
ادامه در صفحه3
بهطوركالنمورد...

كدام يك از عوامل طي سال جديد روي بورس تاثير ميگذارند؟

بورس 1400درگرو متغيرها

صفحه 4

پيشبيني
قيمت خودرو
در ۱۴۰۰

صفحه 7

قيمتنفت
در حال
اوجگيري

تهديد صنعت خودرو در۱۴۰۰

سالهاس��ت ك��ه تغييري در
رويه و منش مديريتي كشور
رخ ن��داده اس��ت .بنابراي��ن
اين اتف��اق عدم تغيي��ر رويه
مديريت��ي مختص به س��ال
 ۹۹نبوده و در سال آينده نيز
تغييري مش��اهده نميشود.
فربدزاوه
در واق��ع مديريت كش��ور در
ادامه در صفحه5
حوزههايتوسعهصنعتيو...

صفحه 8

مبارزه با احتكار و  گرانفروشي
با دستگيري  ۸دالل مرغ آغاز شد

يادداشت3 -

كرونا ،ارز و حمايت اقتصادي

آيا  قيمت  خودروافزايش  مييابد؟

در پيشبيني بلومبرگ آمده است

يادداشت2 -

اقتصاد اي��ران در س��الهاي
گذش��ته ب��ا مش��كالت و
محدوديتهاي جدي مواجه
ب��وده و اين موضوع با ش��يوع
ويروس كرونا نيز تشديد شده
است .اقتصاد ما در اين سالها
از سويي با تحريمهاي امريكا
عليشريعتي
مواجه ب��وده و از س��وي ديگر
هزينه سياستهاي اشتباه و بعضا غلط مسووالن را داده
ادامه در صفحه5
است.

صفحه 3

«تعادل» ارزش بازار مالي ارزهاي ديجيتال در يك سال گذشته را بررسي ميكند

بيتكوينازفرش به عرش

ورود شركتهاي بزرگ به حوزه ارزهاي ديجيتال و سرمايهگذاري
احتمال سقوط قيمت را كاهش ميدهد

ورود پليس
به بازار سياه
مرغ

صفحه 7

اعالم آخرين وضعيت
رنگبنديشهرهايكشور

سفرنرويد

صفحه 8

سياست
رونمايي از شهر موشكي جديد
سپاه

آيينرونماييازشهرموشكيجديدنيرويدرياييسپاه
والحاقتجهيزاتموشكيبهايننيروباحضورسرلشكر
سالمي برگزار شد .به گزارش سپاه نيوز ،آيين رونمايي
از ش��هر موش��كي جديد نيروي دريايي سپاه و الحاق
تجهيزات موش��كي به اين نيرو ( 25اسفند) با حضور
سردار سرلشكر پاسدار حس��ين سالمي فرمانده كل
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،سردار سرتيپ پاسدار
عليرضاتنگسيريفرماندهنيرويدرياييسپاهوجمعي
ازفرماندهانومسووالنعاليرتبهنيروهايمسلحبرگزار
شد .در شهر موش��كي نيروي دريايي سپاه انبوهي از
سامانههاوموشكهايكروزوبالستيكبابردهايمتنوع
به نمايش درآمد .همچنين در آيين الحاق تجهيزات
موشكي به نيروي دريايي سپاه ،سامانهها و تجهيزات
موشكيباقابليتهاوويژگيهايعملياتيجديداعماز
شليكدقيقازعمقومحلهايپدافندغيرعامل،پرتاب
ميندربردهايمختلف،شليك 360درجه،شليكدر
حالحركت،قدرتمقابلهباجنگالكترونيكوافزايش
برد و توان تخريب به سازمان رزم نيروي دريايي سپاه
اضافه ش��د.اين تجهيزات توسط متخصصان توانمند
كشورمان در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،
شركتهايدانشبنيانوبخشهايتحقيقاتيسپاهو
جهادخودكفايينيرويدرياييسپاهطراحيوساخته
ش��دهاند .در پنجمين آيين الحاق تجهيزات رزمي به
نيروي دريايي سپاه از سامانههاي موشكي كه توانايي
تغييرهدفپسازشليكرادارندنيزرونماييشد.

احضاردووزيربهديوانمحاسبات

با توجه به مش��كالت ب��ه وجودآم��ده در روزهاي
پاياني س��ال و گراني برخي اق�لام غذايي وزراي
جهادكشاورزي و صمت جهت بيان توضيحات در
اين باره ،به دادسراي ديوان محاسبات كشور احضار
خواهند شد .ديوان محاسبات كشور در اطالعيهاي
اعالم كرد :با توجه به مش��كالت به وجودآمده در
روزهاي پاياني سال و گراني برخي اقالم غذايي از
جمله گوشت مرغ و محصوالت كشاورزي ،وزراي
جهادكشاورزيوصنعت،معدنوتجارتجهتبيان
توضيحات در اين باره ،به دادسراي ديوان محاسبات
كش��ور احضار خواهند ش��د .اين تصميم ،پس از
برگزاري جلسه بررسي مشكالت بازار ،توليد ،توزيع
و افزايش قيمت كاالهاي اساسي و مصرفي مردم به
رياست دادستان ديوان محاسبات كشور با معاونان
وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و مديرعامل سازمان شهرداري تهران اتخاذ
شدهاست.درجلسهمذكور،توضيحاتمعاونانوزرا
درچراييعللگرانيهاياخيرقانعكنندهبهحساب
نيامد و مقرر شده است وزراي مربوطه با حضور در
دادس��راي ديوان محاسبات كشور ،نسبت به علل
ناهماهنگيها و بروز مشكالت معيشتي براي مردم
و ترك فعل در اين زمينه ،پاسخگو باشند.

مهلت بنگاه داري بانكها
تمام شده است

حجتاالسالموالمسلمينحسندرويشيانمهمترين
مشكل فراروي واحدهاي توليدي و صنعتي را كمبود
نقدينگيوسرمايهگردشعنوانكردوافزود:بانكهاي
عاملبايدباكاهشبروكراسياداريورفعقوانيندست
و پاگير با پرداخت تس��هيالت مورد نياز به واحدهاي
توليدي،بهچرخهاقتصاديكشوركمككنند.رييس
سازمانبازرسيكلكشورخاطرنشانكرد:درجلسات
متعددي كه با فعاالن اقتصادي در استانهاي مختلف
داشتهايم،يكيازمشكالتاصليمربوطبهحوزهبانكي
بوده است و فعاالن اقتصادي از اين موضوع گاليه دارند
كه بانكهاي استان ابالغيههاي بانك مركزي را اجرا
نميكنند كه براي سازمان بازرسي قابل قبول نيست.
وي ادامه داد :آنچه از س��وي ش��وراي پول و اعتبار و
بانك مركزي ابالغ ميشود ،مالك پيگيري سازمان
بازرسي اس��ت و هيچ عذري نيز پذيرفته نيست .اگر
بانكي تكليفي درباره ارايه تسهيالت به حوزه توليد يا
كشاورزي داشته و به رغم تامين منابع اين كار را نكرده،
حتمابايدپاسخگوباشد.عضوشورايعاليقوهقضاييه
با بيان اينكه واحدهاي توليدي نبايد به تملك بانكها
در بياين��د ،تصريح كرد :اگ��ر واحد توليدي به تملك
بانكيدرآمدنبايدغيرفعالشود.اعتقادماايناستكه
بانكهانميتوانندمتوليخوبيبرايواحدهايتوليدي
باشند.ويبااشارهبهرايوحدترويهديوانعاليكشور
درخصوصمحاسبهميزانسودبراساساعالمشوراي
پول و اعتب��ار و بانك مركزي درب��اره اقاله واحدهاي
توليدي از بانكها گفت :تعدادي از واحدهاي توليدي
اس��تان و اس��تانهاي ديگر با اين راي از بانكها اقاله
ش��ده و به مالك اصلي بازگشته است .حجتاالسالم
والمسلمين درويشيان گفت :طبق قانون بانكها بايد
ظرف ۳سال به بنگاهداري خود پايان دهند و واحدهاي
وابسته به بانكها بايد واگذار شود و بانك به كار پولي
خود بر اساس نظام بانكي برسند.
وي افزود :كش��ور در حال حاضر در جنگ اقتصادي
تمام عيار با دشمنان و به ويژه امريكا است و الزمه رفع
مشكالتواحدهايتوليديوصنعتيهمعملجهادي
واهتمامبيشترمسووالندستگاههاياجراييذيربط
است .رييس سازمان بازرس��ي كل كشور با تاكيد بر
اين نكته كه بايد ب��ا تكيه بر توان داخلي و بهرهگيري
مطلوب از ظرفيتهاي موجود در راستاي رفع اساسي
مشكالت كشور گام برداش��ت ،گفت :نظام اسالمي
تاكنون توفيقات زيادي در بخشهاي مختلف داشته
است و اكنون نيز بايد با اتخاذ راهكار درست و اصولي و
تالش شبانهروزي ،كشور را از تنگناهاي اقتصادي كه
با آن مواجه است ،نجات داد .وي تنها راهكار برون رفت
از مشكالت اقتصادي كش��ور را توجه به بخش توليد
دانست و اظهار داشت :براي احياي واحدهاي توليدي
و صنعتي ،س��ازمان بازرسي كل كش��ور با شناسايي
موانع موجود ،راه��كار عملياتي نيز براي رفع معضل
ارايه كرده است.
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تحليل

ايـران

مجلس از بودجه مصوب خود انتقاد ميكند

دعوا پشت تريبون،بيعملي درتصميمگيري

«در بررس��ي بودجه س��ال  ۱۴۰۰در مجلس بسياري از
ايراداتشوراينگهباناصالحشده،امابرخيازايرادهاباقي
مانده است .شوراي نگهبان تالش ميكند تا نظر نهايي را
به مجلس شوراي اسالمي اعالم كند» .اين آخرين خبري
استكهعباسعليكدخدايي–سخنگويشوراينگهبان
–روزگذشتهاعالموپيشبينيكردهكهبررسيبودجهدر
اينشوراشامگاهدوشنبهبهپايانرسيدهواحتماالدرهفته
جاري نظر قطعي اين ش��ورا به مجلس ابالغ شود .به اين
ترتيبيكيازپرسروصداترينلوايحبودجهتاريخجمهوري
اس�لامي ايران كه تا چند هفته قبل سرنوشت نامعلومي
داش��ت به س��ر منزل مقصود ميرس��د و احتماال دولت
ميتواندازابتدايسالآيندهبودجهكاملسال 1400رادر
دستوراجراقراردهد.بودجهسالآيندهدرشرايطيخاص
و منحصر به فرد نهايي شد .از سويي دولت حسن روحاني
با رسيدن به آخرين سال فعاليت خود ،اليحهاي را تقديم
مجلس كرد كه تنها نيمي از آن را اجرا خواهد كرد و دولت
سيزدهمبايددرششماههنخستفعاليتخودبودجهاي
را اجرايي كند كه در دولت فعلي نهايي شده است .از سوي
ديگرمجلسيازدهمكهبخشقابلتوجهيازنمايندگانآن
رامخالفانسياسيدولتتشكيلدادهاندنخستينبودجه
خودرابررسيكردوهمينبيتجربگيبرايكشورهزينه
آفرينشد.درشرايطيكهپيشازاينرسمبرآنبودكهابتدا
اليحه دولت به صحن علني بيايد و در صورت راي آوردن
كليات ،كار در كميسيون تلفيق آغاز شود ،امسال مجلس
ابتدابودجهرابهكميسيونبردوپسازدوماهبررسيآنرا
بهصحنعلنيمجلسبازگرداندودرنهايتتصميمگرفت
بهكلياترايمنفيبدهدتاكلفراينداصالحاليحهازسوي
دولت ،بررسي مجدد در مجلس و دريافت تاييديه شوراي
نگهباندريكزمانيكماهونيمهانجامشود.هرچنداينبار
نمايندگانمجلستصميمگرفتندباعبورازخواستههاي
ابتداييخودهمكلياتمدنظردولتراتصويبكنندوهم
دراصالحات،تغييراتچندانيدراليحهبهكارنبندندامابه
نظرميرسدحواشيبودجهحتيپسازنهاييشدنآندر
مجلس نيز ادامه دارد .در شرايطي كه بخش قابل توجهي
ازنمايندگاننسبتبهطرحدولتانتقاداتجديداشتند
به كليات بودجه در مجلس رايي قابل توجه داده شد تا اين
گمانهزنيبهوجو دآيدكهاختالفاتكمرنگشدهومجلس
در نهايت اصول ابتدايي دولت را پذيرفته است اما با وجود
نهاييشدناليحه،نهتنهاانتقاداتكاهشنيافتهكهحتي
هنوزبسياريازنمايندگاننسبتبهمفادبودجهابهاماتي
جديمطرحميكنند.درچنينفضايياينسوالبهوجود
ميآيدكهاگرانتقادات،پاسخدادهنشده،پسچرامجلس
بهآنراياعتماددادهاست؟اگرابهاماتپاسخگرفتهاندنيز
ديگر چه دليلي براي مطرح شدن انتقادات جديد و ايجاد
شائبهدرمسيرعملكردبودجهوجوددارد؟

انتقاد قاليباف از ارز  4200توماني
يكي از اصليترين اختالفات به وجود آمده ميان دولت و
مجلسدرزمانبررسيبودجه،بحثارز 4200تومانيبود.
در شرايطي كه دولت حذف اين ارز را عاملي براي افزايش

يدانستواصرارداشتكهالاقل
جديتورمدرسالآيندهم 
درنيمهابتداييسال 1400نيزارزترجيحيپرداختشود،
كميسيونتلفيقابتدااينارزراحذفكردونرختسعيررانيز
به 17هزارو 500تومانرسانداماسپسدرجريانبررسي
اليحهبودجه،بارديگراينارزبهدستوركاربازگشتواينبار
موافقتمجلسرانيزدريافتكرد.
چندروزپسازنهاييشدنبررسيها،حاالرييسمجلس
بار ديگر از يك تريبون رس��مي به سياس��ت ارز4200
توماني تاخته است .قاليباف گفته :يكي از مسائل جدي
كشور اين بود كه كش��ور  ۸ميليارد دالر براي كاالهاي
اساس��ي اختصاص داد تا در تامين اين كاالها مشكلي
نباش��د اما مردم نفعي نبردند .در گوشت قرمز اگر صف
نميبينيم به دليل اين است كه مردم ديگر نميتوانند
گوشتقرمزتهيهكنندومتاسفانهاكنوناتفاقاتيميافتد
كهخانوادههاازخريدگوشتمرغهممحرومشوند.
وي با اشاره به اينكه در آذرماه با وزيران مربوطه و رييس
كلبانكمركزينشستيدرخصوصتامينارزكاالهاي
اساسي تشكيل ش��د كه بانك مركزي اعالم كرد تا آن
زمان  ۴.۲ميلي��ارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومان��ي به واردات
كاالهاي اساس��ي اختصاص داده شده است ،افزود :ارز
 ۴۲۰۰تومانيتخصيصدادهشدهاماشرايطبهگونهاي
است كه قدرت خريد گوشت قرمز مردم كاهش يافته و
اينموضوعرادرخصوصلبنياتنيزشاهدهستيم.وي
اضافهكرد:مجلسبهدنبالحذفارز ۴۲۰۰تومانيبود
چون ۸ميليارد دالر هزينه شد ولي مردم نفعي نبردند

رييسجمهور:

روند واكسيناسيون شفاف شود

رييسجمهوربااشارهبهاقداماتانجامشدهدرزمينهتهيهو
تامينواكسنخارجيكروناازسويوزارتبهداشتوهمه
دستگاههايي كه در اين زمينه همكاري داشتهاند ،تاكيد
كرد :اينكه توانستهايم در شرايط سخت و نفسگير جنگ
اقتصادي دش��من ،هم در زمينه تحقيق و توليد واكسن
داخليوهمتهيهوتامينواكسنخارجيموردنيازكشور
عملكردموفقيداشتهباشيم،ازافتخاراتملتايراناست.
حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني پس از دريافت
گزارش دستگاههاي ذيربط در خصوص اقدامات انجام
شده در مسير تهيه و تامين واكسن مطمئن از كشورهاي
روسيه،چينوهند،درپينوشتاينگزارشبا قدردانياز
تالشهايانجامشدهوهمچنينتاكيدبرتداومپيگيريها،
از وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت امور
خارجه و به ويژه سفيران ايران در اين كشورها و همچنين
بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه براي تامين منابع

ارزيموردنيازبرايتهيهواكسنمطمئنخارجيقدرداني
كرد .روحاني همچنين به وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكيدستوردادهمانطوركهدريكسالگذشتهتالش
شده با ايجاد ش��فافيت و اطالعرساني و ارايه آمار دقيق از
ميزان ش��يوع و نحوه مقابله با اين بيماري به عنوان يكي
از اصول و اس��تانداردهاي پذيرفته شده جهاني در فرايند
مقابله با پاندمي كوويد ۱۹ب��ه عنوان يك اقدام اطمينان
بخش عمل شود ،در خصوص واكسيناسون نيز به همين
شيوه اقدام گردد .رييسجمهور تاكيد كرد :ضروري است
كه ملت شريف طبق سند ملي تصويب شده درخصوص
عملياتواكسيناسيون،درجريانجزيياتايناقدامبزرگ
نيزقرارگيرندوباايجادشفافيتدراينخصوصگاميديگر
در راستاي اهتمام به دسترسي آزاد به جريان اطالعات در
دولت تدبير و اميد برداشته شود تا از بروز هرگونه ترديد و
ابهاميدراينزمينهجلوگيريگردد.

سخنگوي وزارت خارجه:

گروسي بيطرفي خود را حفظ كند

س��خنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان در نشس��ت
خبري امروز خود با رسانهها از مديركل آژانس بينالمللي
انرژي اتمي خواست كه در چارچوب فني اظهارنظر كرده
و بيطرفي خود را حفظ كند .به گزارش ايس��نا ،س��عيد
بزادهصبحروزدوشنبهدرآخريننشستمطبوعاتي
خطي 
خود در س��ال 1399در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات
رافائل گروسي مديركل آژانس انرژي اتمي مبني بر اينكه
تهران بايد دسترسيهايبيشتري رابه آژانسبينالمللي
انرژيبراينظارتبرفعاليتهايهستهاشارايهكند،گفت:
موضوعنظارتبرفعاليتهايهستهايايرانيكموضوع
فنيو تكنيكياستوروابطبينايرانوآژانسبينالمللي
انرژي اتمي نيز بر همين چارچوب است .وي ادامه داد :در
چارچوب پادمان ايران همواره دسترس��يهاي الزم را در
اختيار آژانس بينالمللي انرژي اتمي قرار داده است البته
برخيازايندسترسيهافراپادمانياستوبراساساجراي
داوطلبانهپروتكلالحاقيبودكهباتوجهبهمصوبهمجلس
شوراي اس�لامي اين دسترسيها تعليق شد .سخنگوي
وزارت امور خارجه كشورمان همچنين به موضوع توافق
ايران با آژانس انرژي اتمي اشاره كرد و گفت :اين توافق سه
ماههفرصتيرابهديپلماسيدادهاستوبايدمنتظربمانيمو
ببينيمكهطرفهايمقابلازاينفرصتديپلماسيچگونه

استفاده ميكنند .وي همچنين از مديركل آژانس انرژي
اتمي خواست كه در چارچوب فني اظهارنظر و بيطرفي
خود را حفظ كند .او گف��ت :روابط خوب ايران و آژانس در
همينچارچوبميتواندادامهپيداكند.
سخنگويوزارتامورخارجهكشورمانهمچنيندرپاسخ
به سوالي مبني بر اينكه جك استراو وزير خارجه پيشين
انگليساخيرادريكمصاحبهاعالمكردهكهدرسال2013
تعداديازكارشناسانوديپلماتهايايرانيويزايانگليس
دريافتكردهبودندتابادولتانگليسدرموردموضوعبدهي
انگليسبهايراندرارتباطباتانكهايچيفتنرايزنيكنند
ولي اين افراد به محض ورود به انگليس بازگردانده شدند و
در واقع به نوعي ديپورت شدند ،گفت :البته من جزييات
اينموضوعرادقيقبهيادندارموليدولتانگليستاكنون
چندبارباانجاماقداماتاينچنينيازانجامبهتعهداتخود
سرباززدهوبهتعهداتخودعملنكردهاستواينموضوع
مشكالتيرابههمراهداشتهاست.ازجملهموضوعيكهآقاي
جكاستراواعالمكردندواصلموضوعدرستاستوفكر
ميكنم دولت انگليس بيش از يكبار به افرادي ويزا داده
است سپسآنهاراديپورتكردهاستوايننشان ميدهد
كه دولت انگليس در برهههايي نهايت تالش خود را كرده
كهآرامشبهروابطدوكشوربازنگردد.

و درحالي كه حتي وزير صمت موافق اين اتفاق بود اما
دولت درخواس��ت كرد كه اين ارز در سال آينده حذف
نشودومادرراستايتعاملبادولتبهاينخواستاحترام
گذاشتيمولذاديگرنبايدشاهدايناتفاقاتباشيم.
رييسمجلسشوراياسالميادامهداد:رييسجمهوردر
جلسهروزگذشتهستاداقتصاديدولتنيزبهاينموضوع
اشارهكردهومطرحكردندكهمشكلكنوني،اجراييبودهو
دستمااست،درواقعرييسدولتاينمشكلراپذيرفت.
قاليباف اضافه كرد :در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي
اقتص��ادي كه وزراي جهاد كش��اورزي و صم��ت و آقاي
پورابراهيمي حضور داشتند ،بنده مطرح كردم كه قانون
انتزاعبهصورتيكپارچهبهوزارتجهادكشاورزيبازگردد،
حتي مطرح كردم در صورتي كه نياز است ميتوان يك بار
ديگر اين موضوع را به صورت مصوبه ارايه كرد چرا كه بايد
قانونمذكورراتعيينتكليفكردهوآييننامهآنرااجرايي
كنيم ۸،سال است كه دولت قانون را اجرايي نكرده و آيين
نامهوظايفصمتپسازادغامراابالغنكردهاست.
قاليبافادامهداد:باوجوداينكهدووزيرحاضردرجلسهبااين
پيشنهادموافقتكردندامارييسجمهورمطرحكردكهبه
دليل نزديكي به عيد نوروز اين موضوع را متوقف كنيم ،ما
نيزقبولكرديمكهقانونانتزاعاز ۱۵فرورديناجراييشده
ووظايفواختياراتبهوزارتجهادكشاورزيبازگردد.
رييس نهاد قانونگذاري كشورمان با بيان اينكه گراني در
سايركاالهاياساسينيزوجوددارداماافزايشقيمتمرغ
به نمادي تبديل شده است ،تصريح كرد :از نظر مديريتي

و اجرايي خوب نيس��ت كه مردم ب��راي تامين مرغ دچار
مشكل شوند .دولت الاقل در اين ۱۰۰روز آخر نشان دهد
كهميتواندبازارمرغرامديريتكند.
در كنار صحبتهاي قاليباف ،تعدادي از ديگر نمايندگان
مجلسنيزانتقادهاييراازارزدولتي،نحوهحمايتازكسب
وكارهاونبوداعتبارالزمبراياجرايبرخيبندهايبودجه
اعالمكردهاندكهبسيارتعجببرانگيزاست.درشرايطيكه
تماماليحهدولتزيردستمجلسقرارداشتونمايندگان
امكاناصالحآنراداشتند،درعملهيچتغييرمحسوسي
در اليجه نهايي با آنچه دولت در نيمه آذر ماه به بهارستان
داده بود ،ديده نش��د .رييس مجلس در حال��ي از احترام
گذاشتننمايندگانبهخواستهدولتدرارز 4200توماني
گفته كه طبق قانون اين دولت است كه بايد تالش كند در
تصويب بودجه نظر نمايندگان جلب شود زيرا در غير اين
صورتاليحهايبهقانونبدلنخواهدشد.
درشرايطيكهشوراينگهباناعالمكردهكهبررسيبودجه
درايننهادبهزوديتمامميشودوپسازآنباقانونيشدن
اليحه ،دولت مشكلي براي ابالغ و اجرايش ندارد ،حاال بار
ديگرصداياعتراضنمايندگانازتريبونهايمجلسبلند
شده و آنها به قانوني معترض هستند كه امضاي خودشان
پاي آن قرار دارد و به اين ترتيب به نظر ميرس��د مجلس
پيش از آنكه به دنبال اجراي وظيفه قانوني خود در اصالح
و تصويب قوانين جديد باشد ،دعوا پشت بلندگو را ترجيح
ميدهد و اين موضوع در ش��رايط اقتصادي فعلي كشور،
قطعانفعيبرايمردمواقشارآسيبپذيرنخواهدداشت.

وزير امور خارجه:

امريكا به سرعت به تعهدات خود بازگردد

وزير امورخارجه كشورمان با بيان اينكه «زمان امريكا
براي بازگشت به برجام در حال از دست رفتن است»
تاكيد كرد كه دولت بايدن تاكنون عملكرد متفاوتي
نسبت به دولت ترامپ نداشته است.
محمدج��واد ظري��ف ،وزي��ر امورخارجه اي��ران در
گفتوگوي خود با انديشكده «مركز سياست اروپا»
تاكيد كرد كه واشنگتن براي احياي توافق هستهاي
بايد به س��رعت دست به اقدام بزند و به تعهداتش در
برجام بازگردد.
ظريف در اظهارات خود با تك��رار موضع جمهوري
اسالمي ايران مبني بر اينكه «امريكا ابتدا بايد بهطور
كامل برجام بازگردد» خاطرنشان كرد :در اين صورت
ايران نيز فورا به تعه��دات برجامياش بازميگردد،
بنابراين نيازي به مذاكرات بيشتر در اين زمينه نيست.
وي ادامه داد :ما در اينجا با محدوديت زماني مواجهيم

و زماني كه انتخابات در كشور برگزار شود ،اين دولت
قادر به انجام هيچ كار جدي نيست و تقريباً شش ماه
يك دوره انتظار خواهيم داشت.
رييس دس��تگاه ديپلماسي كشورمان اظهار داشت:
از اين رو ،توصيه ميش��ود كه اياالت متحده سريع
دس��ت به اقدام بزند و اين حركت سريع مستلزم آن
است كه آنها اقدامات الزم را انجام دهند .محمدجواد
ظريف با تاكيد بر اينكه «اروپا ميتواند نقش مهمي در
بازگشت آمريكا به برجام داشته باشد» تصريح كرد:
اروپاييها عادت دارند سازش كنند اما ايران و امريكا
اينطور نيس��تند .امريكاييها عادت دارند تحميل
كنند و ما عادت به مقاومت داريم .وي افزود :اما اكنون
زمان آن اس��ت كه تصميم بگيريم كه آيا هر دوي ما
سازش ميكنيم و به برجام بازميگرديم يا اينكه به
مسيرهاي خود باز خواهيم گشت.

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس:

قانون اقدام راهبردي تحريمها قابل خدشه نيست

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در ديدار با سفير
دانم��ارك در تهران ،گفت :قانون اق��دام راهبردي براي
لغو تحريمها قابل خدشه نيس��ت و براي افرادي هم كه
از اج��راي آن خودداري كنند مج��ازات كيفري تعيين
شده است .يسپر وار سفير دانمارك در تهران با مجتبي
ذوالنوريرييسكميسيونامنيتمليوسياستخارجي
مجلس شوراي اسالمي ديدار و گفتوگو كرد .ذوالنوري
درابتداياينديداربااشارهبهسابقهديرينههمكاريهاي
سياسي دو كشور گفت :با توجه به همكاريهاي خوب
ايران و دانمارك در گذشته ،ما از تقويت روابط دوستانه
فيمابين در زمينههاي مختلف استقبال ميكنيم .وي
افزود :با توجه به نقش مهم مجالس در تسهيل و تسريع
همكاريهايدولتي،مجلسشوراياسالميآمادگيدارد
كه گفتوگوهاي پارلماني خود را با نمايندگان پارلمان
دانمارك در سطوح مختلف ارتقاء ببخشد .ذوالنوري با
اشاره به عوامل تاثيرگذار بر كاهش همكاريهاي ايران و
دانمارك،اظهاركرد:فشارهاييكجانبهامريكاكهبااعمال
تحريمهاي ظالمانه ،كشورهاي ديگر را از كار با ايران باز
يداردورييسكميسيونامنيتمليوسياستخارجي،
م
درادامهدانماركراازحامياناجرايبرجامخواندوگفت:
باتوجهبهحمايتدانماركازحفظواجرايبرجام،انتظار

ماازاينكشورمقابلهبايكجانبهگراييامريكاوتحريمهاي
ظالمانه امريكا عليه مردم ايران است .ذوالنوري در بخش
ديگريازسخنانخودخاطرنشانكرد:درموضوعبرجامو
بعدازانعقادتوافق،جمهورياسالميايرانبههمهتعهدات
برجامي خود عمل كرد كه در گزارش��ات متعدد آژانس
بينالملليانرژياتميهمموردتاييدقرارگرفتهاستاما
طرفهايمقابلهيچكدامازتعهداتخودراانجامندادند.
با خروج دولت ترامپ از برجام ،عمال كشورهايي اروپايي
نيزفقطبهحمايتهايلفظيبسندهكردندواقدامعملي
انجام نش��د .فلذا در شرايط فعلي كه دولت جديد اياالت
متحدهمايلبهبرگشتبهبرجاماست،نميتواندبازگشت
خود را منوط به بازگشت ايران نمايد يا طرحهايي مانند
بازگشت گام به گام را مطرح كند .وي در پايان با تشريح
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها مصوب مجلس
شوراي اسالمي ،افزود :اين قانون براي دولت الزماالجرا
است و مطابق با آن دولت جمهوري اسالمي ايران تنها با
لغو تحريمها و راستيآزمايي اقدامات انجام شده توسط
مجلسشوراياسالميميتواندبهتعهداتبرجاميخود
بهطور كامل عمل كند .اين قانون قابل خدشه نيست و
براي افرادي هم كه از اجراي آن خودداري كنند مجازات
كيفريتعيينشدهاست.

واحدهاي توليدي
توان افزايش حقوق ندارند

جبار كوچكينژاد گفت :در شرايطي كه تنها۱۱درصد
كارگران در كارخانههاي دولتي و برخوردار مش��غول
به كارند و  ۸۹درصد آنان در واحدهايي مشغولند كه با
مشكالت اقتصادي روبه رو هستند ،دولت با استفاده از
ظرفيتتبصره ۱۴قانونبودجهبايدبهمراكزكارفرمايي
كمك كند ت��ا از تعديل نيروه��ا در واحدهاي توليدي
جلوگيري ش��ود .نماينده مردم رش��ت در مجلس در
واكنش به تعيين نرخ مزد سال ۱۴۰۰و تبعاتي كه اين
افزايش در فضاي توليد خواهد داش��ت ،گفت :افزايش
۳۹درصديدستمزدكارگرانهرچندبهنسبتسالهاي
گذشته رقم باالتري محسوب ميشود ،اما چنانچه اين
افزايش را مبتني بر اوضاع اقتصادي و معيشتي كشور و
سطح پايين حقوق كارگران در نظر بگيريم ،رقم بااليي
محسوب نميش��ود .هزينه زندگي خانوادهها در حوزه
مسكن ،اقالم اساسي ،آموزش ،حمل و نقل و ...افزايش
زيادي يافته ،اما از آنجا كه تعيين مزد در سالهاي قبل،
متناسبباتورمنبودهشكافمعيشتيعميقيدرمعيشت
كارگران و حقوق بگيران ايجاد شده است .كوچكينژاد
در ادام��ه افزود :از س��وي ديگر نگرانيه��اي جدي در
خصوص اثر اين افزايش۳۹درصدي در فضاي توليدي
كشور وجود دارد .بايد ديد آيا كارفرمايان و كارگاههاي
توليدي توانايي الزم براي پرداخت اين ميزان دستمزد
را در سال  ۱۴۰۰خواهند داشت يانه؟ به نظر ميرسد،
دولت اين موضوعات را در جريان بررسيهاي مرتبط با
حقوقودستمزدموردتوجهقرارندادهاست.عضوهيات
رييسهفراكسيونكارگريمجلسبااشارهبهمشكالتي
كه ممكن اس��ت بر اثر اي��ن عدم توانايي ايجاد ش��ود،
يادآور شد :وقتي كارفرمايان توانايي الزم براي افزايش
پرداختيها را نداشته باشند ،يا بايد قيمت محصوالت
توليدي را باال ببرند يا اينكه دس��ت به تعديل نيروها و
اخراجكارگرانبزنند.دربرخيمواردهممشاهدهميشود
كه در مناطق مختل��ف پرداختيهاي مختلفي وجود
دارد .يعني ش��ركتهاي دولتي ،بدون مشكل افزايش
حقوقها را اعمال ميكنند ،اما روند پرداخت حقوقها
در كارگاههاي بخش خصوصي و شهرستانها با ارقامي
كمتر صورت ميگيرد .نماينده مردم رشت در مجلس
همچنين اظهار داشت :بر اساس آمارهاي مستند ،تنها
۱۱درصدكارگراندركشورماندركارخانههاييمشغول
به كارند كه يا وابسته به دولتند يا از نظر اقتصادي توان
افزايشپرداختيهارادارند.درواقع ۸۹درصدكارگراندر
واحدهاييكارميكنندكهدرصورتافزايشپرداختيها
بامشكلمواجهميشوند.دولتبرايحلاينمعضلبايد
ازظرفيتتبصره ۱۴قانونبودجهاستفادهكندوبهمراكز
كارفرمايي كمك كند .در غير اين صورت روند تعديل
نيروهادرسال ۱۴۰۰بارشدمواجهخواهدشد.

ويژه
رزمايش كمك مومنانه كاركنان
شركت گاز مازندران برگزار شد

رزمايشكمكمومنانهكاركنانشركتگازمازندران
بهمناسبت فرا رسيدن سال جديد در اداره مركزي
برگزار ش��د .به مناسبت فرا رس��يدن سال جديد،
در راس��تاي مس��ووليت اجتماعي ،نهضت كمك
مومنانه كاركنان بس��يجي ش��ركت گاز با حضور
سرپرست ش��ركت گاز مازندران ،مسوول سازمان
بسيج كارمندان سپاه كربال در محل نمازخانه اداره
مركزي برگزار شد .در اين مرحله از كمك مومنانه
 200بسته به ارزش هركدام  100هزار تومان توسط
بس��يج ادارات استان ،بسيج اصناف و بسيج شركت
گاز مازندران در ميان كودكان نيازمند و مناطق كم
برخوردار توزيع شد .ويروس كرونا با همه مشكالت و
گرفتاريهايخود،زمينهايجادروحيهايثاروخدمت
به همنوع را در جامعه ايج��اد كرده كه مصداق اين
ايثارگري ،رزمايش كمك مومنانه بود كه الحمدا…
نه تنها كاركنان اين شركت ،بلكه همه اقشار جامعه
در اين اقدام خداپسندانه مشاركت خوبي داشتهاند.

جايگاههايسوختاستان
آماده خدمت رساني در تعطيالت

مدير ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
س��اري گفت :جايگاههاي عرضه فرآوردههاي نفتي
منطقه ساري در ايام نوروز آماده ارايه خدمات به مردم
هستند  .س��بحان رجب پور مدير شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه س��اري در جلسه توجيهي
كه در نيمه اول اس��فند ۱۳۹۹ب��ا حضور نمايندگان
شركتهايزنجيرهايتوزيع(برند)ومالكانجايگاههاي
اختصاصيومجاريعرضهسطحمنطقهساريدرسالن
جلساتشركتانجامشدبيانكرد:هدفازبرگزارياين
نشستعرضهسوختمطلوبوبهموقعبهشهروندان
در ايام تعطيالت نوروزي و آمادگي الزم براي استقبال
مسافراناحتمالينوروزيميباشد.سبحانرجبپور
ازبازديدهايمحسوسونامحسوسمجاريعرضهدر
ايام نوروز خبر داد و افزود :كارشناسان و بازرسان طرح
نظارتنوروزيبهمنظورآمادگيكاملجايگاهوپايش
مراكز عرضه سوخت در سطح شهرستانهاي منطقه
س��اري از نيمه دوم اسفند ماه كار خود را آغاز كرده و تا
تاريخ ۱۴۰۰/۱/15ادامهخواهدداشت  .سبحانرجب
پور هدف از اجراي اين طرح را ارايه خدمات مطلوبتر
و ارتقاي س��طح كمي وكيفي مج��اري عرضه در ايام
نوروز بيان كرد و گفت :جايگاههايي كه در محورهاي
وروديوخروجياستانقراردارندازحساسيتباالتري
برخوردارند و نظافت س��رويسهاي بهداشتي و نماز
خانهها ،آماده به كار بودن تجهيزات ايمني ،اطمينان
از س��الم بودن تلمبهها و خريد به موق��ع مواد نفتي از
اولويتهاي بازديد طرح نظارتي ميباش��د .رجبپور
انتظاراتشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايراندر
دوبخشتخصصيوعموميازجايگاههايسيانجيرا
عنوانكردوبرحضورفردپاسخگودراينايامتاكيدكرد.

يادداشت
از پروپاگانداي انتقال آب دريا
تا كوير سفرههاي مردم

درحال��ي كه در آس��تانه
س��ال نو مردم براي تهيه
ان��دك مايحت��اج خود
مثل م��رغ و گوش��ت و
 ...در صفه��اي عريض
و طويل فروش��گاههاي
توزيعكننده و در معرض
محسنشمشيري
ابتال ب��ه كرونا قرار دارند.
وقتي س��ري به فروش��گاههاي ب��زرگ تهران از
هايپراس��تار تا ش��هروند و رفاه ميزنيم متوجه
ميش��ويم كه چرخه��اي پ��ر از كاالي مردم به
س��اك دستي تبديل ش��ده و انبوه صندوقداران
نيز محدود ش��دهاند و صف بلند خريداران نيز به
صفهاي كوتاهتر و اقالم در دست آنها محدودتر
شده اس��ت و دليل عمده آن گراني شديد قيمت
كاالهاس��ت كه در توان و ق��درت خريد مردم و
خانوارهايي كه بين  4تا  8ميليون تومان درآمد
دارند ،نيس��ت .قب�لا در چند نوبت قفس��ههاي
مرغ و گوش��ت پر ميش��د و مردم در هر ساعتي
ميتوانستند مرغ و گوشت خريد كنند .اما حاال
نوبتهاي عرضه و ساعات عرضه محدود شده و
در س��اعاتي كه از قبل اعالم ميشود بايد منتظر
عرضه مرغ و گوشت باشيم.
در چنين شرايطي كه معاون اول رييسجمهور
و ساير مس��ووالن بر ضرورت تنظيم بازار تاكيد
دارند ،وزارت صمت به عنوان متولي اصلي تنظيم
بازار ب��ه برنامههاي ديگر به��ا ميدهد و دالالن
با افزايش قيم��ت و احتكار كاالهاي اساس��ي و
ض��روري جامعه ،مش��كالت م��ردم را افزايش
دادهان��د  .وزارت صمت باب��ت پخش آگهيهاي
تبليغات��ي براي افتتاح پ��روژه انتقال آب دريا به
مناطق مركزي كشور و كرمان و مناطقه اطراف،
به صورت ميلياردي هزينه ميكند .در حالي كه
بايد در كن��ار معاون اول رييسجمهور و س��اير
دس��تگاهها به كار ضروري تنظيم بازار مشغول
باشد.
وزير صم��ت به ج��اي اينكه اين روزه��ا درگير
موض��وع تنظيم بازار ش��ب عيد ،تهي��ه و تامين
مايحتاج مردم از گوش��ت و مرغ تا روغن و ميوه
به قيمت مناسب باشد ،متاسفانه بيشترين توجه
خود را به پروژههاي بزرگ عمراني و پروپاگانداي
انتقال آب خليج فارس به مناطق مركزي كشور
شامل كرمان و گل گهر و يزد كرده است.
در حالي اين پروژههاي ملي توسط وزارتخانههاي
مختل��ف ،وزراي مختلف ،بانكه��اي مختلف و
در مجموع دس��تگاهها و نهاده��اي گوناگون در
سالهاي قبل مورد توجه بوده و موضوعي است
كه تنها در دوره مديريت فعلي وزارت صمت در
دستور كار باشد.
در همي��ن وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت،
بيش��ترين اقدامات براي راهان��دازي اين پروژه
عظيم از زم��ان وزارت آقايان نعمت زاده ،محمد
ش��ريعتمداري و رضا رحماني انجام ش��د و سه
وزير قبلي س��الها ب��ه موضوع��ات انتقال آب،
طرحه��اي عمران��ي مرتب��ط آن و هماهنگ��ي
بانكها و دس��تگاههاي مختلف توجه كردهاند و
بهرهب��رداري از فاز اول انتق��ال آب به اين معني
نيست كه تنها در دوره وزير كنوني ،طرح انتقال
آب طراحي و اجرا و به بهرهبرداري رسيده است.
براين اس��اس ،انتظ��ار ميرود كه جن��اب وزير،
وزارت صمت و ساير سازمانهاي مرتبط با تنظيم
بازار ،به گراني ش��ديد كاال ،وضعيت فروشگاهها
و خريدهاي مردم توجه كنن��د و به جاي تاكيد
ك��ردن بر وفور كاال ،به قيمت آن و دس��ت خالي
مردم توجه كنند.
براين اساس به جاي توجه به طرحهاي بزرگ و
تبليغ كردن آنها ،بايد به معيشت و قيمت كاالها
و قدرت خريد و فقر و تنگدس��تي اقشار مختلف
جامعه توجه شود.
اين موضوعي اس��ت ك��ه حتي س��ران نظام نيز
خواس��تار آن هس��تند و البته رفع اين مش��كل
به هماهنگ��ي و هم��كاري هم��ه اركان نظام و
تصميمگيران نيازمند اس��ت ام��ا حداقل بهبود
مديريت در وزارت صمت ميتواند به ساماندهي
ش��بكه توزيع كاال از انبار و س��ردخانهها تا بازار
مصرف منجر شود و اجازه ندهد كه قيمتها در
شب عيد نوروز بيش از حد باال برود و سفره مردم
را خالي كند .كارشناسان در برخي رسانهها اين
پرسش را مطرح كردهاند كه هزينههاي ميلياردي
تبليغات اين پروژهها در رس��انهها چگونه تامين
شده است پروژههايي كه در زمان وزراي قبلي و
توسط دستگاههاي مختلف پيگيري شده است.
اما وزي��ر صمت تبليغات پروژهاي را كه هدف آن
انتقال آب به اس��تانهاي كرمان و يزد و مناطق
مركزي است را با توجه خاصي پيگيري ميكند
در حالي كه انتظار ميرود تنظيم بازار را در اسفند
ماه بهتر از هر برنامهاي پيگيري كند.
الزم اس��ت نمايندگان محترم مجلس ش��وراي
اسالمي از وزير محترم صمت سوال كنند چرا به
موضوع تنظيم بازار و قيمتها در شب عيد نوروز
بيشتر توجه نميشود و اين همه آگهي تبليغاتي
از كجا و چگونه توسط شركتهاي زير مجموعه
اين وزارتخانه تامين ميشود و چند روز مانده به
عيد نوروز چرا هنوز خبري از عرضههاي انبوه مرغ
و گوشت و ميوه با قيمت كمتر نيست.
رزم حس��يني وزير صمت در مراس��م انتقال آب
خليج فارس به مناطق كويري كشور گفت :روياي
ناباورانه انتقال آب از دريا به صحرا با افتتاح قطعه
اول در آبان ماه امس��ال از هرم��زگان به معادن
سنگ گلگهر آغاز شد.
اين در حالي است كه انتظار ميرود وزير از كاهش
قيمت مواد غذايي و ميوه در شب عيد خبر بدهد.

بانك و بيمه
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اونس طال  1726دالر ،سكه  10.8ميليون تومان شد

بازگشت دالرصرافي بانكي به كانال ۲۳هزار تومان

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
درحاليكهدالردربازارآزادبهقيمت 24650توانمعامله
ميشود،صرافيهايبانكيدالررابهقيمت 23916تومان
ميفروشند .روز دوشنبه  25اسفند  ،99قيمت دالر 24
هزار و  650توم��ان ،قيمت يورو  29هزار و  300تومان و
درهم امارات  6هزار و  750تومان اعالم ش��ده است .در
تدالرويورونسبتبهروزكاري
صرافيهايبانكينيزقيم 
قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس ،قيمت فروش
دالر 23هزار و 916تومان و قيمت خريد دالر از مردم23
هزار و  442تومان تعيين شده است .قيمت فروش يورو
نيز معادل  28هزار و  428تومان و قيمت خريد يورو نيز
 27هزار و  865تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي بانكي و بازار
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد
در طول روز چند بار تغيير ميكند.
در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني به قيمت 1726دالر،
قيمتطالي۱۸عيارهرگرميكميليونو ۴۵هزارتومان،
قيمت س��كه تمامبهار آزادي طرح جديد  ۱۰ميليون و
 ۸۰۰هزار تومان ،قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم
نيز  10ميليون و  600هزار تومان اس��ت .نيمسكه بهار
آزادي  6ميليون و  650هزار تومان ،ربعسكه بهار آزادي
 4ميليون و  200هزار تومان و سكه يك گرمي  2ميليون
و  400هزار تومان تعيين شده است و به فروش ميرسد.
قيمتطالي18عياردرهرگرمهميكميليونو 45هزار
تومان،قيمتطالي24عياردرهرگرميكميليونو391
هزار تومان و هر مثقال طال  4ميليون و  520هزار تومان
ارزشگذاري شده است .قيمت طال و سكه طرح جديد در
روز جاري نسبت به روزكاري قبل با افزايش همراه شده
است؛ سكه طي هفتههاي گذشته از كانال  12ميليوني
عقبنشيني كرده و به كانال 11ميليوني بازگشته است؛
از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و سكه تغييرات
قيمتي در طالي جهاني و دالر اس��ت؛ قيمت ارز در بازار
تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است .در حالي كه به
دنبال تصويب بس��ته محرك مالي دولت امريكا ريسك
افزايش نرخ تورم باال رفته است قيمت طال در معامالت
اوليه روز دوشنبه شاهد افزايش بود ،هرچند كه افزايش
سوددهياوراققرضهدولتامريكاسببشدتارشدقيمت
طال متوقف ش��ود .قيمت هر اونس طال با  0.02درصد
كاهش به  1726دالر و  69سنت رسيد .قيمت هر اونس
ط�لا در معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه آوريل با
 0.28درصد رشد به  1724دالر و  70سنت رسيد.
در حالي كه پس از تصويب بس��ته  1.9تريليون دالري
دولتامريكاخوشبينيهانسبتبهترميماقتصادامريكا
همچنان در حال افزايش اس��ت ،سوددهي اوراق قرضه
دهساله دولت امريكا در نزديكي باالترين رقمهاي بيش از
يكسالگذشتهباقيماند.هنگامتزريقنقدينگيبيشتر
وبهتبعآنباالرفتننرختورم،طالمعموالمحليامنبراي

سرمايهگذاري به ش��مار ميرود ،اما باال رفتن سوددهي
اوراق قرضه س��بب ش��ده تا جايگاه طال به عنوان محل
امن س��رمايهگذاري تضعيف شود و بخشي از سرمايهها
روانه اين بازار گردد .قيمت هر اونس طال با  ۰.۰۲درصد
كاهش به  ۱۷۲۶دالر و  ۶۹س��نت رسيد.در حالي كه به
دنبال تصويب بس��ته محرك مالي دولت امريكا ريسك
افزايش نرخ تورم باال رفته است .قيمت طال در معامالت
اوليه روز دوشنبه شاهد افزايش بود ،هرچند كه افزايش
سوددهياوراققرضهدولتامريكاسببشدتارشدقيمت
طال متوقف شود .در حالي كه پس از تصويب بسته 1.9
تريليوندالريدولتامريكاخوشبينيهانسبتبهترميم
اقتصاد امريكا همچنان در حال افزايش است ،سوددهي
اوراق قرضه ده س��اله دولت امريكا در نزديكي باالترين
رقمهايبيشازيكسالگذشتهباقيماند.هنگامتزريق
نقدينگيبيشتروبهتبعآنباالرفتننرختورم،طالمعموال
محلي امن براي س��رمايهگذاري به شمار ميرود ،اما باال
رفتن سوددهي اوراق قرضه سبب شده تا جايگاه طال به
عنوان محل امن سرمايهگذاري تضعيف شود و بخشي از
سرمايهها روانه اين بازار گردد.
آمارها نشان ميدهد قيمتهاي مصرف كننده در امريكا
طي ماه فوريه رش��د قابل توجهي داشته و منجر به ثبت
بزرگترين رشد ساالنه تورم در طي حدود  2سال و نيم

گذشته شده است .تعداد شهروندان امريكايي متقاضي
دريافت مقرري بيكاري طي هفته گذشته به پايينترين
رقم  4ماه گذشته رسيد .اين در حالي است كه احساس
خوشبيني موجود در بازار امريكا در اوايل ماه مارس به
باالترين ميزان طي يك سال گذشته رسيده است .حجم
داراييهاياسپيديآرگلدتراست،بزرگترينصندوق
سرمايهگذاري در بازار طال روز جمعه با 0.3درصد كاهش
نسبت به روز قبل به  1052.07تن رسيد.
    سرعتگير  ۶۰هزار دالري بيتكوين
بيتكوين پس از رس��يدن به كانال  ۶۰هزار دالري روند
صعودي پرشتاب خود را از دس��ت داد .به گزارش ايسنا
به نقل از سيانبيس��ي ،بيتكوين كه در روزهاي اخير
رون��د پرش��تابي از كانال  ۴۰ه��زار دالر ت��ا  ۶۰۰۰دالر
داش��ت پس از فتح كانال  ۶۰هزار دالري دچار يك وقفه
حركتي شد كه دليل اصلي آن افزايش فشار فروش بوده
است .بيتكوين طبق برخي از تحليلها اين پتانسيل را
خواهد داشت كه قله  ۱۰۰هزار دالري را در سال جاري
فتح كند .مايكرو استراتژي در جديدترين خريد خود۷۵
ميليون دالر ديگر بيتكوين خريده اس��ت .انتشار خبر
سرمايهگذاري سنگين پسر منتقد سرسخت بيتكوين
روي اين ارز باعث ش��گفتي معامله گران ش��ده اس��ت.

پيتر ش��يف كه يكي از فعاالن مشهور تجارت طال و بازار
فاركس محسوب ميشود از تبديل كل سرمايه پسر خود
اسپنسر به بيتكوين خبر داده است .شيف پيشتر گفته
بود بيتكوين يك دارايي حبابي است و احتماال پس از
رس��يدن به تراز  ۱۰۰هزار دالري دچار ريزش سنگيني
خواهد ش��د و قيمت آن حتي ممكن اس��ت تا هزار دالر
هم كاهش پيدا كند .شركت آرگو بالك چين كه يكي از
شركتهاي بزرگ استخراج ارزهاي ديجيتالي به شمار
ميرود در ق��راردادي كه كمتر نظير آن وجود داش��ته
اس��ت  ۳۲۰هكتار زمين در غرب ايال��ت تگزاس امريكا
خريداري كرده كه قرار است در آن تجهيزات استخراج
ارزهاي ديجيتالي نصب و فعال شوند .انتظار ميرود برق
مورد نياز فعالي��ت اين مزرعه عظيم چي��زي در حدود
 ۲۰۰مگاوات باشد كه آن را تبديل به يكي از بزرگترين
مراكز اس��تخراج جهان خواهد كرد .مجموع ارزش بازار
جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر  ۱۸۱۰ميليارد
دالر برآورد ميشود كه اين رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۸
درصد كمتر شده است .در حال حاضر ۶۵درصد كل بازار
ارزهاي ديجيتالي در اختي��ار بيتكوين و  ۱۲درصد در
اختيار اتريوم است .بيتكوين ۱۲سال پيش توسط گروه
گمنامي از معاملهگران بر بستر بالكچين ايجاد شد و از
سال  ۲۰۰۹معامالت اوليه آن شكل گرفت.

بررسي آمارهاي بانك مركزي از جزييات شاخصهاي اقتصادي  ۹ماهه  ۹۹نشان ميدهد

رشد منفي سرمايهگذاري در ماشينآالت و رشد مثبت سرمايهگذاري در ساختمان
گروه بانك و بيمه |
تشكيلسرمايهثابتناخالصساختمانوماشينآالتدر
نه ماهه سال  ١٣٩٩نسبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل
بـ��ه ترتيـب  ٠/٨و  - ١/٧درصـد بـوده اس��ت و با وجود
اعالم نرخ مثبت رشد اقتصادي در 9ماه نخست سال،99
همچنان بسياري از شاخصهاي كالن اقتصاد مانند نرخ
سرمايهگذاري منفي است.
بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه بخش
صنعت بيشترين نقش را در رشد اقتصادي  ۲.۲درصدي
۹ماهه نخست سال ۹۹داشته است.بر اساس برآوردهاي
اولي��ه بانك مرك��زي ،توليد ناخالص داخلي كش��ور به
قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال  ١٣٩٠از ۴۷۰۴.۲
هزارميليارد ريال در  ۹ماهه سال  ١٣٩٨به  ۴۸۰۶.۳هزار
ميليارد ريال در  ۹ماهه سـال  ١٣٩٩افزايش يافته است
و گوياي نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي به ميزان ۲.۲
درصد طي دوره زماني مذكور است .با توجه به وضعيت
كلي اقتصاد در  ۹ماهه س��ال  ،١٣٩٩محاسبات فصلي
نش��ان ميدهد كه اقتصاد ايران طي  ۹ماهه سال جاري
نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش رشد اقتصادي
مواجه بوده است.
برآورد ارزش اف��زوده فعاليتهاي مختلف اقتصادي در
نهماهه سال ١٣٩٩نشان ميدهد كه علت عمده افزايش
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش
افزوده فعاليتهاي «صنعت»« ،نفت»« ،كشاورزي» و
«برق ،گـاز و آب» جستوجو كرد .چنانكه سهم ارزش
اف��زوده هر يك از فعاليتهاي مذكور در نرخ رش��د ۲.۲
درصدي توليد ناخالص داخلي طي  ۹ماهه سال ١٣٩٩
به ترتيب  ،۰.۵ ،۰.۵ ،۰.۹و  ۰.۴واحد درصد برآورد شده
است.
نرخ رش��د ش��اخص ضمني گروههاي «كش��اورزي»،
«نف��ت»« ،صنايع و معادن» و «خـدم��ات» در  ۹ماهه
سـال  ١٣٩٩نس��بت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب
معادل  ،۲۶.۶منفي  ۴۸.۳ ،۹.۴و  ۳۶.۸درصد بوده است.
به عالوه ،ش��ـاخص ضـمني «توليد ناخالص داخلي» و
«توليد ناخالص داخلي بدون نفت» نيز طي دوره زماني
مزبور بـه ترتيب داراي رشد  ۳۴.۶و  ۳۸.۵درصدي بوده
است.برآوردحاصلازتوليدناخالصداخليبرحسباقالم
هزينه نهايي داللت برآن دارد كه در  ۹ماهه سـال ١٣٩٩
هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي ،هزينههاي
مصرف نهايي بخـش دولتي و تش��كيل س��رمايه ثابت
ناخالص به قيمتهاي ثابت سال ،١٣٩٠به ترتيب از نرخ
رشد منفي  ۱.۶ ،۱.۱و  ۰.۲درصدي برخوردار بودهاند.
تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص متش��كل از دو بخش

ساختمانوماشينآالتاست.نرخرشدتشكيلسـرمايه
ثابـت ناخالص در دو بخش مذكور در ۹ماهه سال١٣٩٩
نسبت بـه دوره مشابه س��ال قبل به ترتيب  ۰.۸و منفي
 ۱.۷درصـد بوده اس��ت .نرخ رشد  ۰.۸درصدي تشكيل
س��رمايه ثابت ناخالص در بخش س��اختمان ،عمدتاً به
دليل افزايش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در
بخش خصوصي ،حاصل شده است .علت كاهش تشكيل
سرمايه در بخش ماشينآالت نيز به دليل كاهش واردات
كاالهايسرمايهايطي ۹ماههسال ١٣٩٩نسبتبهدوره
مشابه سال قبل است .در حوزه تجارت خارجي و بر اساس
محاسبات اوليه ،رشد صادرات و واردات كاالها و خدمات
در  ۹ماهه سـال  ١٣٩٩به قيمتهاي ثابت سال ،١٣٩٠
(نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب منفي  ۱۴.۹و
منفي ۳۳.۳درصد بوده است .همچنين الزم به ذكر است
كه بر اساس جدول مخارج نهايي ،در ۹ماهه سـال١٣٩٩
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار  ۱.۹درصد
برآورد ش��ده است .بر اس��اس دادههاي حاصل از منابع
آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شـده در خصـوص
توليـد ناخـالص داخلي كشور ،نتايج اوليه نشاندهنده
آن است كه در نه ماهه سال ،١٣٩٩توليد ناخالص داخلي
بهقيمتپايـهوبـهقيمتهايثابتسال ١٣٩٠از٤٧٠٤
هزار ميليارد ريال در نه ماهه سال  ١٣٩٨به  ٤٨٠٦هزار
ميليارد ريال در نه ماهه سال  ١٣٩٩افزايش يافته است.
نتايجمقـدماتيحاصـلازبررسـيرونـدتحـوالتارزش
افـ��زوده فعاليتهـاي اقتصادي حاكي از برآورد رش��د
اقتصادي ٢/٢درصديبراينهماههسال ١٣٩٩ميباشد.
از س��وي ديگر در س��مت تقاضاي اقتصاد و بر اس��اس
برآوردهاي اوليـهاي كـه در خصـوص اقـالم هزينـهاي
اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي خصوصي ،مخارج
مص��رف نهايي بخش دولتي ،تش��كيل س��رمايه ثابت
ناخـالص و ص��ادرات و واردات در نه ماهه س��ال ١٣٩٩
به عمل آمده است ،رشد اقالم هزينهاي فوقالـذكر بـه
ترتيـب - ١٣/٩ ،٠/٢ ،١/٦ - ،١/١و  - ٣٣/٣درصد نسبت
به دوره مشابه سـال قبـل ميباشـند .در مجمـوع ،رشـد
هزينـه ناخـالص داخلي به قيمت بازار در نه ماهه سال
 ١٣٩٩نسبت به دوره مشابه سال قبل ١/٩درصد افزايش
يافته اس��ت .الزم به ذكر است كه محاسبات انجامشده
در خصوص نرخ رش��د اقتصادي نـهماهـه سـال ١٣٩٩
مقـدماتي بوده و در معرض تجديدنظر قرار دارد .بر اساس
برآوردهاي اوليه ،توليـد ناخـالص داخلـي كش��ـور بـه
قيمـت پايـه و بـه قيمتهـاي ثابـت س��ـال  ١٣٩٠از
 ٤٧٠٤هزارميليارد ريال درنه ماهه سال ١٣٩٨به٤٨٠٦
هزار ميليارد ري��ال در نه ماهه س��ـال  ١٣٩٩افـزايش

يافتـه اسـت وگوياي نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي
به ميزان  ٢/٢درصد طي دوره زماني مذكور ميباشد .با
توجه بـه وضـعيت كلـي اقتصاد در نه ماهه سال ،١٣٩٩
محاسبات فصلي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران طي نه
ماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش
رش��د اقتصادي مواجه بوده اس��ت .برآورد ارزش افزوده
فعاليتهاي مختلف اقتصادي در نه ماهه س��ال ١٣٩٩
نشان ميدهدكه علـت عمـده افـزايش نرخ رشد توليد
ناخالصداخليرابايددرافزايشارزشافزودهفعاليتهاي
«صنعت»« ،نفت»« ،كش��اورزي» و «برق ،گـاز و آب»
جستوجو نمود .چنانكه س��هم ارزش افزوده هريك از
فعاليتهاي مذك��ور در نرخ رش��د  ٢/٢درصدي توليد
ناخالص داخلي طي نه ماهه سال  ١٣٩٩به ترتيب ،٠/٩
 ٠/٥ ،٠/٥و  ٠/٤واحد درصد برآورد شده است.
در نه ماهه س��ال  ١٣٩٩ارزش افزوده گروه كش��اورزي
به قيمتهاي ثابت س��ال  ١٣٩٠به ميزان  ٤٩٦/٩هـزار
ميليـارد ريال برآورد گرديد كه نس��بت به دوره مشابه
سال قبل  ٤/٦درصد افزايش نشان ميدهد .برآوردهـاي
انجـامش��ـده در ايـن زمينه با توجه ب��ه آمارهاي پايه
دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كه
توليد محصوالت زراعـي و بـاغي در سال  ١٣٩٩نسبت
به دوره مش��ابه س��ال قبل به ترتي��ب  ١٠و  ٥/٧درصد
افزايش و توليد محصـوالت اصـلي دامـي  -٠/٢درصد
كاهش داش��ت .بر اساس محاسبات اوليه ،ارزش افزوده
گروه نفت در نه ماهه س��ال  ١٣٩٩به قيمتهاي ثابـت
سـال  ١٣٩٠بـه ميـزان ٦١٥هزار ميليارد ريال برآورد
شد گوياي رشد  ٣/٩درصدي نسـبت بـه دوره مشـابه
سـالقبـلميباشـد.نتـايجحاصلازمحاسباتمقدماتي
در اين زمينه نشاندهنده آن است كه افزايش نرخ رشد
ارزش افزوده اين گروه طي نه ماهـه س��ال جاري ،ناشي
از افزايش توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي و همچنين
صادرات نفت خام و ميعانات گـازي نس��ـبت بـه دوره
مشابه سال قبل بوده اس��ت .گروه صنايع و معادن در نه
ماهه سال  ١٣٩٩از نرخ رشدي معادل  ٦درصد شد كـه
در مقايسـه بـا دوره مشابه س��ال قبل  ٣/٧واحد درصد
افزايش يافته و در نتيجه سهمي معادل  ١/٥واحد درصد
از نرخ رشـد ٢/٢درصـدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي
به خود اختصاص داده اس��ت .در اين گروه ،ارزش افزوده
بخشهاي «صـنعت»« ،معـدن»« ،ساختمان» و «برق,
گاز و آب» به ترتيب با نرخهاي رشد  ٣/٦ ،٢/٧ ،٧/٨و ٥/١
درصدي مواجه بودهاند.
دربخشساختمان،ارزشسرمايهگذاريبخشخصوصي
در ساختمان مناطق ش��هري به قيمتهاي جاري طي

نـهماهه سال ١٣٩٩نسبت به دوره مشابه سال قبل٨٣/٣
درصد افزايش يافتـه اس��ـت .بـا اعمـال شـاخصهاي
قيمـت متنـاظر و تعديل رقم مذكور ،نرخ رش��د ارزش
افزوده س��اختمان بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت
سال  ١٣٩٠معادل  ٧/٨درصـد برآوردگرديده است .در
نهايت با احتس��اب رقم فوق و نيزبا در نظرگرفتن ارزش
افزوده س��اختمان دولتي ،نرخ رشد بخـش ساختمان
به قيمتهاي ثابت سال  ١٣٩٠طي دوره زماني مذكور
 ٣/٦درصد برآورد ميش��ود .ارزش افزوده گروه خدمات
نيز در نه ماهه س��ال  ١٣٩٩از نرخ رش��د - ٠/٣درصدي
برخوردارگرديـد و سـهم آن از رشد  ٢/٢درصدي توليد
ناخالص داخلي به - ٠/٢واحد درصد رس��يده است .نرخ
رشد ش��اخص ضمني گروههاي «كشاورزي»« ،نفت»،
«صناي��ع و معادن» و «خـدمات» در نـه ماهـه س��ـال
 ١٣٩٩نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل
 ٤٨/٣- ،٩/٤ ،٢٦/٦و  ٣٦/٨درصد بوده اس��ت .به عالوه،
ش��ـاخص ضـمني «توليد ناخال��ص داخلي» و «توليد
ناخالص داخلي بدون نفت» نيز طي دوره زماني مزبـور
بـه ترتيـب داراي رشـد  ٣٤/٦و  ٣٨/٥درصدي بودهاند.
برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حس��ب اقالم
هزينه نهايي داللت برآن داردكـه در نـه ماهـه س��ـال
 ١٣٩٩هزينهه��اي مص��رف نهايي بخ��ش خصوصي،
هزينهه��اي مصرف نهايي بخـش دولتـي و تش��ـكيل
سـرمايهثابـتناخـالصبـهقيمتهايثابتسال،١٣٩٠
به ترتيب از نرخ رشد  ١/٦- ،١/١و  ٠/٢درصدي برخوردار
است .تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش
ساختمانوماشينآالتاست.نرخرشدتشكيلسـرمايه
ثابـت ناخالص در دو بخش مذكور در نه ماهه سال١٣٩٩
نسبت بـه دوره مشـابه س��ـال قبـل بـه ترتيـب  ٠/٨و
- ١/٧درصـد بـوده است .نرخ رشد ٠/٨درصدي تشكيل
سرمايهثابتناخالصدربخشساختمان،عمدتاًبهدليـل
افـزايش تشـكيل سـرمايه ثابت ناخالص ساختمان در
بخش خصوصي ،حاصل شده است .علت كاهش تشكيل
س��رمايه در بخش ماش��ين آالت نيـز بـه دليل كاهش
واردات كاالهاي س��رمايهاي طي نه ماهه س��ال ١٣٩٩
نسبت به دوره مشابه سال قبل ميباشد .در حوزه تجارت
خارجيوبراساسمحاسباتاوليه،رشدصادراتوواردات
كاالها و خدمات در نه ماهه سـال  ١٣٩٩به قيمتهاي
ثابت س��ال ( ،١٣٩٠نس��بت به دوره مشابه سال قبل به
ترتيب - ١٣/٩و - ٣٣/٣درصد بوده است .همچنين الزم
به ذكر است كه بر اساس جدول مخارج نهايي ،در نه ماهه
سـال ١٣٩٩نـرخرشـدتوليـدناخـالصداخليبهقيمت
بازار  ١/٩درصد برآورد شده است.

ادامهازصفحهاول
نياز بودجه به شاقول

بررسي قرار گيرند ،بايد به اين نكته اشاره شود كه
مشكالت بنيادين بودجه در ايران ،بحث هزينهها
و درآمدها اس��ت .از يك ط��رف هزينههايي در
بودجه تعبيه ميش��ود كه تناسبي با درآمدهاي
كش��ور ندارد .همين مش��كل به ظاهر س��اده،
زيربناي دامنه وس��يعي از مشكالت اقتصادي و
معيشتي كشور اس��ت .فرض كنيد ،خانوادهاي
ك��ه هر ماه Nتوم��ان درآم��د دارد ،هزينههايي
بيش از ظرفيتهاي درآمدي خود مصرف كند.
يعني بيشتر از حقوق و دستمزد محدودي كه به
دس��ت ميآورد ،هزينهتراشي كند .مثال اعضاي
خان��واده ،مبلمانهاي گرانقيم��ت خريداري
كنند ،هر روز از رستورانهاي بزرگ غذا سفارش
دهند و پوشاك برند با قيمتهاي باال خريداري
كنند و ...طبيعي است كه اين خانواده با مشكالت
اقتصادي و معيشتي فراواني مواجه خواهد شد و
عمال به سمت ورشكستگي حركت خواهد كرد.
در س��طح كالن هم ،عدم ت��وازن ميان درآمدها
و هزينهها در بودجه ،باعث بروز كس��ري و پس
از آن اس��تقراض از بانك مركزي ،توس��عه پايه
پولي و در نهاي��ت تورم و گراني خواهد ش��د .از
س��وي ديگر به ابعاد و زواياي بودجه در كش��ور
ما بيش از ان��دازه پرداخته ميش��ود .ما بودجه
را خيلي بزرگ كردهايم .ش��ما كمتر ميشنويد
كه چالشهايي در اي��ن حد و اندازه در خصوص
تصويب بودجه در تركيه ،اروپا ،امريكا ،ژاپن و...
شنيده شود .بهطوري كه هر روز دامنه وسيعي از
اخبار رس��انههاي گروهي مرتبط با بودجه بسته
ميش��وند .دليل اين فضاس��ازيها در خصوص
بودجه ناش��ي از اين واقعيت است كه هر گروه و
جناح و دس��تهاي در ايران به دنبال مناقع خود
هستند .بخشي از اين تنازعات دامنهدار پيامون
بودجه به دليل سهم خواهي جناحهاي مختلف
اس��ت .ذينفعان تالش ميكنند تا براي سازمان،
منطقه ،شهر و گروه خود سهم بيشتري دست و
پا كنند .به اين دليل اس��ت كه هر باند و جناحي
به دنبال فضاس��ازيهايي به نفع خود اس��ت تا
بهرهبرداري بيشتري از منابع كشور داشته باشد.
به دليل اين منفع متضاد است كه هر سال شاهد
طنابكشي ذينفعان مختلف در خصوص بودجه
هس��تيم .اما پرس��ش كليدي ك��ه در اين ميان
كمتر به آن پرداخته ميش��ود آن اس��ت كه چرا
بودجههاي سنواتي كش��ورمان هرگز نسبتي با
الگوي كالن توسعه در ايران پيدا نميكنند؟ اين
پرسشي بسياري كليدي است .هر اقتصادي كه
توانسته به كرانههاي توسعه دست پيدا كند پيش
از هر اقدامي توانس��ته الگويي براي توسعه خود
طراحي و تثبيت كند .اقتصاد ايران از سال 1327
خورش��يدي متوجه اهميت برنامههاي توسعه
5ساله ش��د و تالش كرد از اين نقش��ه راه براي
تحقق توسعه پايدار بهره ببرد .قبل از انقالب حد
فاصل س��الهاي  27تا  57خورشيدي5 ،برنامه
توسعه و در سالهاي بعد از انقالب هم حدفاصل
س��الهاي  68ت��ا 6 ،1400برنام��ه توس��عه در
دستور كار تصميمسازان كشور قرار داشته است.
طبيعتا بودجههاي س��االنه در كشورهايي كه از
برنامههاي توسعه استفاده ميكنند بايد برشي از
اسناد باالدستي اقتصاد باشند .يعني مثال بودجه
يك س��اله ،بايد برش��ي از برنامه توسعه 5ساله
باش��د .يعني هر س��ال يكپنجم برنامه توسعه
در قالب بودجههاي س��االنه بايد محقق شود .اما
در ايران هرگز ارتب��اط معقولي ميان برنامههاي
توسعه 5س��اله و بودجههاي س��نواتي مشاهده
نميشود .مثل اينكه نقش��ه ساختماني 5طبقه
توسط مهندسي طراحي شود ،اما در روند ساخت
آن ،هرطبقه كه س��اخته ميشود ،انحرافاتي در
ساخت بنا مشاهده شود .در معماري براي اينكه
ستونها ،س��اختمانها و دوارها بر اساس نقشه
كالن پيش برود ،از ش��اقول اس��تفاده ميكنند.
يعني هر طبقه كه س��اخته ميش��ود با استفاده
از شاقول و س��اير فناوريهاي محاسبه ميشود
تا معلوم شود آيا ساختمان دچار انحراف شده يا
نه؟ مهندسان ساختماني صبر نميكنند ،هر پنج
طبقه ساختمان ساخته ش��ود و بعد در آخر كار
ببينند آيا بر اس��اس نقشه ،بنا ساخته شده است
يا دچار انحراف شده است .اما در حوزه اقتصاد در
كش��ورمان هرگز يك چنين شاقولهايي به كار
گرفته نميش��ود .به عنوان مثال بر اساس اسناد
توسعه 5س��اله ،اقتصاد ايران بايد در زمينه رشد
اقتصادي ،اشتغالزايي ،تقويت ارزش پولي ملي،
رش��د صادرات و ...از نقطه  Aبه نقطه  Bبرس��د،
اما در عمل ي��ك چنين دس��تاوردهايي محقق
نميشود .هر دولت يا مجلسي كه سر كار ميآيد
خ��ود را عالمه دهر تصور ميكن��د و برنامههاي
توسعه قبلي را انكار ميكند .بنابراين مسووالن و
تصميمسازان تالش ميكنند ،الگوي مورد نظر
خود را در اقتصاد و معيش��ت كالن كشور پيش
ببرن��د .ايدههايي كه گاهي ب��ا برنامههاي قبلي
تعارضات س��اختاري و بنيادي��ن دارد .اينگونه
ميش��ود كه ما همواره در حال تكرار تجربههاي
قبلي هستيم.
نتيجه اين روش اين ميش��ود ك��ه بودجههاي
ساالنه ما تناسبي با اس��ناد باالدستي اقتصادي
ندارن��د .اين چرخ��ه معيوب باعث ميش��ود تا
ذينفع��ان در جريان بودجهنويس��ي همه تالش
خود را به كار بگيرند تا سهم افزونتري در بودجه
داش��ته باش��ند .مبتني بر اين س��همخواهيها
اقتصاد هم دچ��ار بودجههاي چند دوازدهمي و
انحراف از اسناد باالدستي ميشود .براي خروج
از اين چرخه تكراري بايد به س��مت طراحي يك
الگوي كالن توسعه برويم كه جناحها و طيفهاي
مختلف سياسي نتوانند ،ابعاد و زواياي گوناگون
آن را تغيير دهند.

بازارسهام
۵درصدسهامدولتيدرعرضهاوليه
بهبازارگردانياختصاصمييابد

نمايندگاندرنشستعلنيمجلسدرجريانبررسي
گزارشكميسيونتلفيقمجلسدرخصوصاصالح
اليحه بودجه سال  1400جهت تأمين نظر شوراي
نگهبان با اصالح بندهاي ج ،ه و بندهاي الحاقي يك
و دو تبص��ره  2ماده واحده موافق��ت كردند.در بند
ج تبص��ره  2ماده واحده اين اليحه ،وزرا و روس��اي
ذيربط دستگاههاي موضوع ماده  29قانون برنامه
پنج س��اله شش��م توس��عه با اصالحات و الحاقات
بعدي مكلفند تا پايان خرداد سال  1400فهرست
شركتهاي زيرمجموعه كه مجموع سهام دولت و
شركتهاي دولتي در آنها كمتر از  50درصد است
را به همراه ميزان س��هام تحت تملك دولت در هر
ش��ركت به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه
ارس��ال كنند.وزارت اقتصاد (خزان��هداري كل) با
ق موظف است
همكاري دس��تگاههاي اجرايي فو 
ق را
پرداخت سود سهم دولت در ش��ركتهاي فو 
از طريق ش��ركتهاي م��ادر در چارچوب قوانين و
در مواعد مق��رر قانوني بصورت موثر پيگيري كند.
دولت (خزانهداري كل) مكلف اس��ت سود و زيان،
سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها
را به تفكيك هر ش��ركت در گزارشهاي عملكرد
مالي دولت منعكس و بهروزرساني كند .نمايندگان
با اختصاص رديفهاي 130101و 130105به اين
جزو موافقت كردند.
همچنين در بند ه تبصره  2ماده واحده اين اليحه
كلي��ه ش��ركتهاي دولتي ،بانكها و موسس��ات
انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره
 3اين قانون شامل شركتها و موسسات دولتي كه
ش��مول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم
ذكر يا تصريح نام اس��ت ،شهرداريهاي شهرهاي
با جمعيت باالي يك ميليون نفر و مراكز استانها
و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع
قانونفهرستنهادهاوموسساتعموميغيردولتي
مصوب  19تير س��ال  73با اصالح��ات و الحاقات
بعدي و ش��ركتهاي تابعه ذيربط مكلفند پس از
ابالغ اين قانون طي سال  1400متناوباً و هر سهماه
يكبار نسبت به ثبت و بهروزرساني اطالعات خود و
شركتها و موسسات تابعه و وابسته ،نظير اطالعات
پايه ،اطالعات نيروي انس��اني و مديران ،بودجه و
صورتهايماليوگزارشهايعملكرديدرسامانه
يكپارچه اطالعات شركتهاي دولتي و نهادهاي
عمومي غيردولتي مستقر در وزارت اقتصاد اقدام
كنند .وزارت اقتصاد مكلف است امكان دسترسي
به اطالعات س��امانه فوق را بص��ورت برخط براي
سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي و
ديوان محاسبات فراهم كند.وزارت اقتصاد ،سازمان
برنامه و بودجه ،سازمان اداري و استخدامي ،بانك
مركزي ،س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك و سازمان
بورس مكلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط
سامانههايالكترونيكيمرتبط(اعماز سامانهجامع
بودجه ،پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)،
سامانه ملي ساختار ،سامانه حقوق و مزايا و سامانه
شناسه ملي اش��خاص حقوقي با سامانه يكپارچه
اطالعات ش��ركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي
غيردولتي و تبادل اطالعات به عمل آورند.پرداخت
هرگونه پاداش س��االنه به اعض��اي هياتمديره و
مديرانعاملشركتهايمشمولاينجزوبارعايت
ماده  84قانون الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشيازمقرراتماليدولت 2ونيزپرداختهرگونه
مزايا به روسا و مديران عامل اين شركتها منوط به
انجام كامل تكاليف اين جزو است .مديران عامل و
اعضاي هياتمديره شركتهاي مذكور در اين بند
چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني
مقرر اس��تنكاف كنند به مجازات م��اده  19قانون
مج��ازات (رديف اول مج��ازات درجه  )6به حبس
بيش از  6ماه تا دو س��ال محكوم ميشوند.مجامع
عمومي ش��ركتهاي دولتي و كليه ش��ركتهاي
دولتي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم
ذكر يا تصريح نام است مكلفند ضمن رعايت كامل
ماده  75قانون الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت  2درخصوص اصالح
بودج��ه تفصيلي ش��ركت از هرگون��ه افزايش در
هزينههاي نيروي انساني اعم از حقوق و مزايا و ساير
پرداختيهاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش
هزينههايسرمايهگذاريخارجازقوانينومقرراتو
مصوبات قانوني هيات وزيران اجتناب كنند.

ساماندهي بازار فوالد
با تمركز عرضه در بورس كاال

حجتاهلل فيروزي ،سخنگوي كميسيون صنايع و
معادن مجلس در گفتوگو با كاال خبر گفت :يكي
از برنامههاي مهم در مجل��س ،تالش براي اصالح
سياستها و ساماندهي بازار فوالد كشور است كه
در همين راستا اقداماتي با هماهنگي دولت و ساير
ذي نفعان اين حوزه در دس��تور كار اس��ت .وي با
بيان اينكه بايد اقدامي صورت گيرد تا مطالبات كل
زنجيره فعاالن بازار فوالد بهطور معقول و همزمان
برآورده ش��ود ،گفت :اگر زنجيره توليد محصوالت
فوالدي در بورس كاال عرضه ش��ود هيچ نيازي به
قيمت دس��توري نيس��ت و بازار تنظيم و متعادل
خواهد شد؛ در همين زمينه مجلس از همان ابتدا با
قيمتدستوري فوالد مخالفبودوخوشبختانهاين
نگاهنيزدرحوزهسياستگذاريتضعيفشدهاست.
سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس در
پايان گفت :درصدد هستيم ميزان بيشتري از فوالد
توليدي كشور در بورس كاال عرضه شود و براساس
آمار ،امسال حدود  ۳۰درصد فوالد كشور در بورس
كاال عرضه شد و به همين دليل ،بازار عرضه و تقاضا
تعادل خود را از دست داد كه با تحقق رشد عرضهها
بهطور مستمر ،عالوه بر تنظيم بهينه بازار ،شفافيت
نيز در اين صنعت افزايش مييابد.
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اخبار

بازارسرمايه

كدام يك از عوامل طي سال جديد روي بورس تاثير ميگذارند؟

بورس سال  1400در گرو متغيرها

گروه بورس|
س��ال جاري ب��راي بورس ته��ران ي��ك دوره كامال
استثنايي بود كه در طول 53سال فعاليت بازارسرمايه
اين وضعيت ديده نش��ده بود .بازاري كه در سالها و
ماههاي گذشته در بهترين حالت حجم معامالت 10
ميليون دالري را تجربه ميكرد ،طي ماههاي نخست
سال  1399به چندين برابر شد و به يك ميليارد دالر
رس��يد .البته در اين ميان ش��اخص كل هم در مدت
 100الي  130روز چهار برابر ش��د ت��ا بورس تهران
در اواسط تابس��تان به عنوان برترين بورس جهان به
لحاظ«كسب سود به دالر در بازه يك تا ۲۰ساله» را از
آن خود كند .بعد از گذشت ماه مرداد ستاره اقبال اين
بازار نيز س��قوطي آرام را تجربه كرد و به جايي رسيد
كه  40درصد از متوس��ط ارزش سهام در مدت زمان
كوتاه در بازار از بين رفته بود .اغلب سهامداران سعي
كردند تا صبر پيشه كنند تا ببينند سال  1400بورس
چه وضعيتي خواهد داشت و آيا سهامداران به ارزش
واقعي سرمايه و سود خود ميرسند؟
سال1399براي سرمايهگذاران بورس تهران يك دوره
استثنايي در كل تاريخ فعاليت اين بازار بود .ساليكه با
جهش چهار برابري شاخصكل در مدت كمتر از پنج
ماه آغاز شد و به دنبال آن ،سقوطي به ارتفاع بيش از
۴۰درصد از اوج تا به اينجاي كار را ثبت كرده اس��ت
تا عنوان پر فراز و نش��يبترين دوره تاريخي نوسان
قيمت سهام به سال  ۹۹تعلق گيرد .باوجود نارضايتي
سهامداران چهار عامل شامل نرخ ارز ،سياست پولي،
قيمتهاي جهاني كاال و ارزشگذاري سهام براي بازار
بسيار مهم است.
همانگونه كه گفته ش��د نرخ ارز تاثير بسيار مهمي
بر روي بازار سهام دارد .آمارهاي منتشر شده نشان
ميدهد نرخ دالر در برابر ريال نش��ان ميدهد كه به
لحاظ برابري قدرت خري��د ،قيمت  ۲۵هزارتوماني
كنوني در محدوده باالترين نرخهاي ارز تاريخي قرار
داش��ته و در صورت بازگش��ت به ميانگين ،مستعد
كاهش حداقل ۱۰درصدي از سطوح كنوني تا پايان
سال آينده حتي با در نظر گرفتن تورم  ۳۰درصدي
براي سال  ۱۴۰۰است .يك روش ديگر براي ارزيابي
بنيادي نس��بت برابري ريال ،بررسي ارزش دالري
كل نقدينگ��ي موجود اس��ت كه با توجه به رش��د
ضعيف اقتصادي ايران در  ۱۵س��ال گذشته روشي
قابلمقايسه و تامل است .در حالحاضر كل نقدينگي
دالري كشور در محدوده نزديك به كف تاريخي قرار
دارد كه به معني ع��دم وفور ريال در برابر دالر با نرخ
تبديل كنوني اس��ت .با فرض ثبات رشد نقدينگي
كنوني ( ۳۸درصد در سال) ،عمر ثبات دالر  ۲۵هزار
توماني به لحاظ زماني تا رسيدن به دوقله قبلي (يعني

نقطه متناظري كه افت ارزش ريال در دو دوره قبلي
آغاز ش��د) حداقل دو و حداكثر سه سال پابرجاست.
اين در حالياس��ت كه در صورت بازگشت نرخ رشد
نقدينگي به سمت متوسط تاريخي ( ۲۶درصد) اين
دوره ثبات ميتواند تا سه سال نيز بر پايه اين ديدگاه
قابلتمديد باشد.
عامل بعدي سياستهاي پولي است كه سياستهاي
پولي بانكهاي مركزي در دنيا بهصورت نرخ سود بين
بانكي و سود اوراق بدهي و سپردهها قابل رصد است .در
سه سال اخير ،همگام با تشديد تحريمهاي اقتصادي
اياالتمتحده ،وضعيت كسريبودجه دولتي تشديد
شده و در نتيجه رش��د نقدينگي نيز از بازه بلندمدت
آن (محدوده ۲۶درصد در سال) فاصله گرفته و برآورد
ميش��ود تا مرز  ۴۰درصد در سال  ۹۹باال رود .يكي از
پيامدهاي شتابگيري رش��د نقدينگي (در اثر رشد
پايه پولي و كاهش ضريب فزاينده) ،عدمرشد نرخ سود
اسمي س��پردهها بوده چراكه در شرايط مازاد عرضه
نقدينگي ،نرخها به عن��وان معلول تمايل كمتري به
رشد خواهند داشت.
افزايش رش��د نقدينگي در كنار عدم تحرك بخش
واقعي اقتصاد در بخش توليد ،نتيجه طبيعي رش��د

تورم را به دنبال داشته كه برآورد ميشود تا پايان سال
در تورم نقطه به نقطه به مرز  ۵۰درصد نزديك شود.
برآيند اين عوامل در سه سال اخير بهصورت نرخهاي
سود واقعي منفي خود را نمايان كرده است .بهعبارت
ديگر ،رشد باالي نقدينگي از يكسو نرخ سود اسمي
را در س��طح قبلي بين  ۱۵تا  ۲۰درصد س��اليانه نگاه
داشته و از سوي ديگر تورم را به سمت قلههاي تاريخي
هدايت كرده است .نمودار ش��مارهيك ،بازده واقعي
سپردهگذاران بر اساس نرخ رسمي سود تعيينشده
براي سپردههاي يكساله توسط شوراي پول و اعتبار
در ادوار مختلف را نشان ميدهد.
قيمته��اي جهاني و ارزش گذاري س��هام نيز تاثير
عمدهاي دارد .حدود دو س��وم وزن شركتهاي بازار
س��رمايه ايران به لحاظ ارزش بازار را ش��ركتهايي
تش��كيل ميدهند كه در بين عوامل پرشمار موثر بر
قيمتهايجهانيكاال،دوموردازبقيهاساسيتراست؛
اول تقاضاي چين به عنوان بزرگترين مصرفكننده
مواد خام در جه��ان و دوم سياس��ت اياالت متحده
امريكا به عنوان دارنده ارز قيم��ت گذار اكثر كاالها.
در زمينه اول ،توجه به اين نكته حائز اهميت اس��ت
كه سياستگذاران اقتصادي در چين براي مهار آثار

بازار بدهي و بازار سهام؛ دو بال توسعه اقتصادي

محمدعلي دهقان دهنوي ،رييس س��ازمان بورس و
اوراق بهاداربازارسرمايه را به عنوان يكي از اركان اصلي
تامين مالي در اقتصاد دانست و گفت :از آنجاييكه يكي
از مشكالت اقتصادي موجود ،كمبود سرمايهگذاري
اس��ت ،مهمترين محلي كه ميتواند اين مش��كل را
برطرف كند بازارسرمايه است .در حال حاضر تامين
مالي در بازارسرمايه از راههاي مختلفي مانند عرضه
اوليه ،افزايش سرمايه و غيره انجام پذير است و از اين
رو نقش��ي كه بازار س��رمايه در اقتصاد داشته با نقش
سيستم بانكي برابري ميكند .اين در حالي است كه
سيستم بانكي تسهيالت بيش��تري در اين خصوص
پرداخت كرده ،اما بخش عمده اين تسهيالت سرمايه
در گردش است كه البته اين روش در بازارسرمايه هم
در ش��كلهاي ديگري انجام ميش��ود ،اما بانكها به
طرحهاي توسعهاي نيز تسهيالت ارايه كردهاند ،با اين
حال رقم ارايه تسهيالتشان تفاوت زيادي از ميزان ارايه
تسهيالت توسط بازارسرمايه ندارد.
سامانه ديدبان
سامانهاي براي دريافت شكايات و تخلفات
رييسسازمانبورسواوراقبهادارباتاكيدبراينكهبايد
با متخلفان برخورد شود ،تصريح كرد :سامانه ديدبان
توسط س��ازمان بورس راهاندازي شده و گزارشهاي
مردمي را دريافت ميكند .در عين حال ،سازمان نيز

نظارتهاي دقيق و مستمري را در دستور كار دارد كه
بسته به نوع تخلف ،برخورد مناسب صورت ميگيرد.
تذكر ،درج در پرونده و جبران از طريق عدالت ترميمي
از جمله روشهاي برخوردي هستند .اما گاهي تخلف
بزرگي روي ميدهد و سازمان بورس به عنوان ضابط
قضايي و گاهي به عنوان شاكي پيگير موضوع ميشود
و در اين مسير همكاري خوبي بين دستگاه قضايي و
سازمان بورس برقرار است.

زيرساختها در حال توسعه
دهقان دهنوي با اشاره به اينكه در سال ۹۹شاهد حضور
طيفوسيعيازسرمايهگذارانوحجمباالييازمعامالت
در بازارسرمايه بوديم ،ابراز داشت :برخي از زيرساختها
و ساختارهاي بازار سرمايه آمادگي پذيرش اين حجم از
نقدينگي را نداشت و از همين رو ،گاهي مشكالتي را در
سامانهمعامالتشاهدبوديم.اماهماكنونبااتكابهدانش
و توان داخلي مشكالت برطرف شده و زيرساختها نيز
در حال توسعه اس��ت .به رغم افزايش ضريب نفوذ بازار
سرمايه ،نبايد فراموش كنيم كه بورس بازاري تخصصي
و مبتني بر دانش اس��ت ،از همي��ن رو ،همگان بايد به
خوبي نقش خود را ايفا كنند تا اعتماد به بازار س��رمايه
خدشهدار نشود .دهقان دهنوي تقويت نظارت ،شفاف
شدن گزارش دهي ش��ركتها و اطالعرساني دقيقتر
را الزمه اين امر دانس��ت و افزود :س��ازمان بورس طرح

 ۱۰مصوبه كميته فقهي در سال ۹۹
آيتاهلل مصباحي مقدم ،رييس كميته فقهي سازمان
بورس و اوراق بهادار در نشستي در خصوص مصوبات
كميته فقهي بيان داشت :در س��ال  ۹۹در حدود ۲۱
نشس��ت و غالبا هر دو هفته يكبار برگزار كرديم كه
طي آن ۱۰مصوبه اصلي به تصويب رسيد .وي افزود:
نزديك به  ۱۴سال از تاسيس كميته فقهي ميگذرد
و در اين مدت حدود  ۲۲۴جلسه در اين كميته برگزار
شده است .
اين مقام مس��وول ابزارهاي مالي اس�لامي را موجب
تعميق بازار سرمايه دانس��ت و گفت :بر اثر مصوبات
كميته فقهي ابزارهاي مالي اسالمي جديدي طراحي
و اجرا ش��ده كه بازار س��رمايه را عمق و گس��تردگي
بخشيده و منافع اين ابزار در سطح ملي مورد استفاده
قرار گرفته است .
مصباحي مق��دم ادامه داد :دولت در بودجه س��االنه
خود ابزار خزان��ه را به كار گرفته بهطوري كه تا كنون
 ۸۰هزار ميليارد تومان پيش بيني انتشار اين اسناد از
جمله اوراق مرابحه عام بوده و عموما براي خريدهاي
دولت و شركتها استفاده شده است .رييس كميته

فقهي س��ازمان بورس در تش��ريح مصوبات سال ۹۹
كميته فقهي بيان كرد :طراحي ابزارهاي مالي جديد
به نام اوراق منفعت مبتني بر عوارض آزادراهها ،اوراق
مرابحهبرايتامينماليفعاليتهايپيمانكاري،پذيره
نويسي اوراق مرابحه به كسر ،اوراق سلف براي تامين
مالي بخش مسكن كه قبال در بخشهاي نفت ،سنگ
آهن ،ورق فوالدي ،س��يمان ،گندم مصوب و منتشر
ش��ده از جمله اين مصوبات بوده است.وي با اشاره به
اينكه اوراق منفعت براي تامين مالي ش��ركت نفت از
ديگر مصوبات بوده است ،تصريح كرد :اوراق منفعت
مبتني بر سهام را نيز مصوب كرديم كه طي آن شركت
سرمايهگذاري تامين اجتماعي براي اين اوراق  ۳هزار
ميليارد تومان تقاضا داشت .همچنين در اوراق گواهي
صرفهجويي انرژي ،پيشنهاددهنده ،وزارت نيرو بود و با
هدف صرفهجويي در مصرف گاز مطرح شد كه طي آن
گاز صرفهجويي حاصل از آن تبديل به اوراق ميشود.
مصباحي مقدم افزود :اوراق بيمه اتكايي هم در كميته
فقهي مورد پذيرش قرار گرفت .عالوه بر اين تاسيس
صندوق سرمايهگذاري با دو نوع واحد سرمايهگذاري

حمايت از سهام داران با پرتفوي زير ۱۰ميليون تومان را
دردستوركارقراردادهاست.درعينحال،بايدروشهاي
سرمايهگذاري غيرمس��تقيم و بلندمدت ترويج شوند.
برخي از صندوقهاي س��رمايهگذاري در طي  ۱۰سال
بين  ۵۰ت��ا  ۷۰درصد بازدهي نصيب س��رمايهگذاران
خود كردهاند.
نگاهي به پرونده سهام عدالت
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به وضعيت سهام
عدالت اشاره كرد و گفت :پرتفوي سهام عدالت شامل
ش��ركتهاي بزرگ و قدرتمند در بازار س��رمايه است.
همچنين شركتهاي س��رمايهگذاري استاني تحت
نظارت س��ازمان بورس فعاليت ميكنند .شركتهاي
سرمايه پذير با برگزاري مجامع ،سياستهاي تقسيم
سود خود را اعالم كردند و برخي تمامي منابع و برخي
ديگر بخش��ي از منابع خود را به صورت س��ود تقسيم
خواهند كرد.وي در خصوص سياس��ت تقسيم سود تا
پايان سال بيان داشت :تقسيم سود سهام عدالت از دو
بخش در حال بررسي است .بخش اول در سمات است
كه اطالعات سهامداران پااليش شده است و كساني كه
سهامخودرافروختندسوديبهآنهاتعلقنخواهدگرفت،
اما آن دسته كه اين سهم را خريداري كردند شامل سود
خواهند شد .دهقان افزود :اطالعات در سمات در حال
آماده سازي است و تا پايان سال تعيين تكليف ميشود.

در شركتهاي بورسي و اوراق مرابحه عام با سود شناور
نيزازديگرمصوباتكميتهفقهيدرسال ۹۹بود.رييس
كميته فقهي سازمان بورس با اشاره به ساير مصوبات
بيان داشت :جايگزيني دارايي پايه در قراردادهاي آتي
از ديگر مصوبات بود .از آنجا ك��ه قرارداد آتي ،قرارداد
مشتقهاي است براي پوشش ريسك نوسانات قيمت و
قبال در كاالهايي مانند زعفران به كار گرفته شده بود،
درموردكاالهايديگرهمتصويبشدكهاگردرهنگام
عقد قرارداد احتمال جابهجايي و تغيير كاال مشخص
شود ولي از نظر صفات و قيمت نزديك به كاالي وعده
داده شده باش��د و ضمنا فروش در زمان سررسيد رخ
دهد ،مانعي ندارد.
آيتاهللمصباحيمقدمدرادامهبهتبيينماهيتفقهي
سهامپرداختوگفت:غالباحقوقدانانمعتقدهستند
كه سهم عبارت است از حقي مالي ،مربوط به شركتي
حقوقي و خريداران سهام مالكيت شان نسبت به آن
شركت حقوقي اس��ت ،نه اينكه به خود دارايي قابل
انتقال باشد .ولي نظر مشهور فقها اين است كه سهم،
حصهاي از مالكيت آن شركت است .بنابراين همچنان

اقتصادي كرونا در س��ال گذش��ته ميالدي به همان
مدل آشناي سرمايهگذاري در زيرساختها و بخش
مسكن با استفاده از اهرم اعتبار و بدهي روي آوردند؛
رويكردي كه به علت اشباع اين حوزه در چين و كاهش
بازده س��رمايهگذاريها بهش��دت برنرخ رشد بدهي
نس��بت به توليد ناخالص داخلي اثر منفي گذاشته و
بر اس��اس آخرين برآوردها ،نرخ مزبور در پايان سال
گذشته ميالدي با رش��د  ۲۵درصدي از  ۳۰۰درصد
گذشته است.
درخصوص ارزش گذاري سهام نيز بايد گفت نرخ روز
سهام بر اساس اصول بنيادي در نهايت تابعي از عوايد
يا جريانات نقدي آتي توليد ش��ده توسط شركتها
است .در نيمه اول سال جاري ،در مقطعي اين تصور
ايجاد شد كه كاهش ارزش ريال سريعتر از آن است
كه بتوان در كوتاهمدت براي آن يك كف معتبر تصور
كرد .از اين رو خري��د هر دارايي كه به نحوي بازدهي
غير ريالي داشت توجيهپذيربهنظرميرسيد .باهمين
رويكرد ،نرخ سهام كااليي به عنوان دارايي دارنده بازه
دالري رو به افزايش گذاشت و سرمايهگذاران حاضر
بودند در ازاي بازده كمتر نسبت به متوسط تاريخي،
قيمتهاي باالتري براي خريد سهام پرداخت كنند.

اما بخش دوم بر عهده شركتهاي سرمايه پذير است كه
بايد سود تقسيمي را به شركت سمات واريز كنند تا بين
مردمتوزيعشود.اينفرآينددرحالبررسياستوتالش
بر اين است كه در بهترين حالت تمامي ۲۰۰هزار تومان
و در حالتهاي بعدي بخش��ي از اين  ۲۰۰هزار تومان
تا قبل از پايان سال به سهامداران اعطا شود .به تمامي
سهامداران سهام عدالت كه يك برگه سهام  ۵۰۰هزار
تومانيداشتهباشند ۲۰۰هزارتومانسودتعلقميگيرد
به اين ترتيب هر فردي داراي دو برگ سهام  ۵۰۰هزار
توماني باشد  ۴۰۰هزار تومان سود كسب خواهد كرد.
سخنگويشورايعاليبورسدرپايانبااشارهبهمقايسه
بازاراوراقبدهيوبازارسهامبيانداشت:بازاراوراقبدهي
هميشه در كنار بازار سهام بوده است .اما چيزي كه در
اين ميان مهم است اين است كه در واقع تنظيم كننده
ارتباط اين دو ،نرخ سود است و تنظيمگري نرخ سود در
دست بانك مركزي است .خواسته بازار سرمايه از بانك
مركزي اين است كه عمليات بازار باز را به نحوي در بازار
اوراق بدهي اجرا كند كه نرخ سود اوراق موجب كاهش
جذابيت نرخها در بازار س��رمايه نباشد .نگاه ما حذفي
نيست و خواستار ادامه فعاليت بازار بدهي هستيم به اين
دليل كه بازار بدهي و بازار س��هام بايد در كنار هم رشد
كنندوباهمتوسعهپيداكنندامااينخواستراداريمكه
تنظيمات نرخ سود در محدودهاي باشد كه بازار بدهي و
بازار سهام در كنار هم رشد كنند .

ك��ه افراد ميتوانند در بازار س��هم خود را بفروش��ند
شركتهانيزميتوانندسهمخودرااجارهدهنديامنافع
غير از آن را به ديگري منتقل كنند .
آي��تاهلل مصباح��ي مق��دم همچني��ن از مراجعه
شركتهاي متعدد به بازار سرمايه خبر داد كه تقاضاي
انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام دارند و افزود :شركت
سرمايهگذاري غدير  ۲۳هزار ميليارد تومان ،شركت
سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات بيش از  ۴هزار
ميليارد تومان ،ش��ركت معدن��ي و صنعتي گل گهر
 ۱۰هزار ميليارد تومان ،ش��ركت صنايع پتروشيمي
خليجفارس ۴۳ ،هزار ميلي��ارد تومان ،پااليش نفت
اصفهان ۸هزار ميليارد تومان= ،سنگ آهن گهر زمين
 ۳ه��زار ميليارد تومان ،بهمن دي��زل  ۱۲۰۰ميليارد
تومان ،شركت پديده شيمي قرن ۳۸۱ميليارد تومان،
صبا تامين ۱۴هزار ميليارد تومان ،نفت و گاز پارسيان
 ۱۵۰۰ميليارد تومان از جمله اين شركتها بودند.
رييس كميته فقهي سازمان بورس تصريح كرد :البته
به شركتهايي اجازه داده ميشود اوراق اجاره منتشر
كند كه حداقل ۶۰درصد سرمايه آنها قابل اجاره باشد.

معامالت آتي طال
در بورسكاال از سرگرفته شود

پورابراهيم��ي ،رييس كميس��يون اقتصادي مجلس
شوراياسالميگفت:برايتوسعهابزارهايمالينيازبه
اختراعچرخدراقتصادايراننيستبلكهبايدازابزارهاي
شناختهشدهدنيادرمسيراحياياقتصادكشوربهرهبرد
كهابزارهايمشتقهازجملهپركاربردترينابزارهايمالي
دردنياست.پورابراهيميبااشارهبهقراردادهايآتيطال
دربورسكاال و توقف اين معامالتبه دليلنگرانيهاي
وزيروقتاقتصاددرسال ۹۷اظهارداشت:بهعقيدهبنده،
قواعد بازار را نميتوان با تصميمات مداخله گرانه بر هم
زد البته اگرچه بحث حفظ منافع اقتصادي براي كشور
در برههاي مطرح ميش��ود اما آنچه مسلم است اينكه
هدايت بازار با تصميمات خلقالساعه ،منطقي نيست.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه فلز
نقرهبهتازگيواردبازارآتيبورسكاالشدهاست،گفت:
انتظار ما از بورس كاال اين اس��ت كه بر روي موضوعات
مربوط به قراردادهاي آتي از جمل��ه ورود داراييهاي
جديد و بازگشت طال به اين معامالت تمركز بيشتري
داشته باشد و مجلس و كميسيون اقتصادي از توسعه
ابزارهايتخصصيوكارآمدبازارسرمايهازجملهابزارهاي
مشتقه،تمامقدحمايتميكند.ابزارهايمشتقهكمك
ميكنندتاازظرفيتهايموجوددرحوزهنقدشوندگي
وپوششريسكاستفادهكنيمواينبهنفعاقتصادكشور
است.دردنيااينابزارهاتجربهشدهاندواگرمسيرتوسعه
آنها را هموار كنيم ،قطعا به نفع اقتصاد كشور هستند.
وي در پايان با تاكيد بر اين نكته كه قانون بازار سرمايه و
اصالحيههايآنظرفيتخوبيبراياقتصادايرانفراهم
كرده است اظهار داش��ت :ظرفيتي كه در قالب قانون
فراهم شده و ساختارهايي كه بر روي آن شكل گرفته
محكمترينو متقنترين ساختارهاي اقتصاديكشور
هستند لذا از اين ظرفيت براي رونق و توسعه اقتصادي
كشوربايداستفادهكرد.

عرضه اوراق اختيار فروش
تبعي حامي ۱۴۰۱

صندوق سرمايهگذاري مشترك توسعه بازار سرمايه
در نظر دارد اوراق اختيار فروش تبعي با هدف حمايت
از سهامداران خرد منتشر كند .عرضه اوراق فوق از روز
دوشنبه مورخ ۲۵اسفند ۱۳۹۹لغايت روز چهارشنبه
 ۲۷اس��فند ۱۳۹۹با شرايط زير در بورس اوراق بهادار
تهران آغاز ميشود:
 -۱س��رمايهگذاران حقيق��ي (ش��امل س��بدهاي
سرمايهگذاري اش��خاص حقيقي) كه در سال ۱۳۹۹
وارد بازار س��رمايه ش��دهاند و ارزش دارايي ايشان در
بازار سرمايه (تمامي داراييها از جمله سهام ،حق تقدم
سهام ،صندوقهاي سرمايهگذاري ،اوراق بدهي ،انواع
گواهي سپرده و )...در تاريخ  ۱۲اسفند  ۱۳۹۹كمتر از
 ۱۰ميليونتومانباشدواجدشرايطخريداوراقاختيار
فروش تبع��ي حامي ۱۴۰۱بوده و ميتوانند نس��بت
به خريد اي��ن اوراق اقدام كنن��د -۲.دارايي پايه اوراق
اختيار فروش تبعي حامي ۱۴۰۱شامل سبد سهام و
حق تقدم سهام پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار
تهران يا فراب��ورس ايران (به جز بازار پايه) و همچنين
صندوقهايسرمايهگذاريدرسهام(مبتنيبرصدورو
ابطاليا( ETFبهجزدارايكموپااليشبااحتسابتعداد
و قيمت تعديل شدهناشيازاقدامات شركتي طيدوره
اوراق مذكور است .همچنين دارايي پايه اوراق اختيار
فروش تبعي حامي ۱۴۰۱ش��امل عرضه اوليههايي
كه بازدهي بيش��تر از  ۳۰درصد از ابتداي سال ۱۳۹۹
داشتهاند،نميشود-۳.سرمايهگذارانيكهواجدشرايط
خريد اوراق حامي ۱۴۰۱بوده و تمايل به استفاده از اين
اوراق دارند ،بايد در دوره عرضه نسبت به خريد تنها ۱
ورقه از اوراق مذكور اقدام كنند .در صورت انجام خريد
اوراق حامي ۱۴۰۱توسط سرمايهگذاران ،دارايي پايه
براي ايشان مطابق بند  ۲درنظر گرفته خواهد شد-۴ .
خريد بيش از  ۱ورقه از اوراق حامي ۱۴۰۱براي هر كد
معامالتيمجازنبودهوكارگزارانبايداقدام الزمنسبت
به رعايت اين محدوديت را در سيستمهاي معامالتي
آنالينخوداعمالكنند.
 -۵شرط معتبر بودن اوراق اختيار فروش حامي۱۴۰۱
در سررس��يد ،عدم فروش دارايي پايه موضوع بند ۲تا
سررسيداوراقاست(نگهداريداراييپايهتاسررسيد).
در واقع در صورتي كه س��رمايهگذار هر يك از سهام،
حق تقدم سهام و صندوقهاي سرمايهگذاري (مبتني
بر صدور و ابطال يا( ETFموجود در پرتفو خود را طي
دوره تا سررسيد اوراق حامي ۱۴۰۱به فروش برساند
به گونهاي كه تعداد آن سهم از تعداد سهم موجود در
دارايي پايه وي كمتر شود ،اوراق حامي ۱۴۰۱معتبر
نبوده و اعمال نخواهد شد.
 -۶ارزش اعمال براي هر ك��د معامالتي برابر با ۲۵.۱
برابر ارزش دارايي پايه وي (با توجه به تعديالت مربوط
به اقدامات شركتي) خواهد بود .لذا در صورت رعايت
نكات بندهاي فوق توس��ط س��رمايهگذاران ،بازدهي
اش��خاص طي دوره اوراق حداقل به ميزان  ۲۵درصد
خواهد بود -۷.بازدهي  ۲۵درصدي پس از كسر سود
تقسيمي تعلق گرفته براي هر سبد سهام در تاريخ۳۱
ارديبهشت ۱۴۰۱بهمشمولينپرداختميشود-۸.از
آنجا كه مبناي تضمين قيمت تعديل ش��ده است ،در
صورت افزايش س��رمايه ،قيمت تعديل شده و تعداد
سهامپسازمجمعبرايتضميندرنظرگرفتهميشود.
در صورت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي ،قيمت
سهاموتعدادبافرضشركتكردنسهامداردرافزايش
سرمايهفرضميشود.
 -۹در صورتي كه ثبت افزايش سرمايه در تاريخ بعد از
ارديبهشت ۱۴۰۱باشد،درسررسيداوراقتبعيفرض
ميشود كه سهام ثبت نشده در پرتفوي سرمايهگذار
قرار دارد و به قيمت پاياني روز محاسبه در ارزش پرتفو
لحاظ ميشود -۱۰.احراز ش��رايط مشمولين طرح،
بررس��ي معتبر بودن اوراق حام��ي ۱۴۰۱طي دوره و
سررسيدوهمچنينانجامفراينداعمالتوسطشركت
سپردهگذاريمركزيوتسويهوجوهوشركتمديريت
فناوري بورس تهران انجام خواهد شد.

ادامهازصفحهاول
تهديد صنعت خودرو در ۱۴۰۰
اقتصادي ،مدت زيادي اس��ت كه محدود ش��ده است.
متاسفانه تمام سالهاي گذش��ته ،ابرچالشهاي كالن
اقتصاد و به خصوص ابرچالشهاي صنعت خودرو حل
نشده باقيمانده و بنابراين صنعت بهشدت آسيب ديده
است .البته بايد به اين نكته توجه داشت كه تحريمها نيز
در اين خصوص بيتاثير نبوده است .بهطور كلي ميتوان
گفتمسيريكهدرصنعتخودروسازيطيشده،مسير
درستينبودهاست.همچنيناينديدگاهكهدرهايكشور
را بر روي ساير كشورها به بهانه توليد داخل ببنديم نيز
ديدگاه درستي نيست .در حال حاضر نيز از اين ديدگاه
غلط عدول نكردهايم و تا زماني كه تصميمات در كشور،
براساس اين ديدگاه گرفته شود ،اتفاق خاصي در فضاي
صنعت خودرو رخ نخواهد داد .حتي اين احتمال وجود
دارد كه سال  ،۱۴۰۰س��ال رويارويي با حلقه آخر بازي
پانزي خودروسازي باش��د ،كه سود امروز مشتريانشان
ناشياززيانفردايخريدارانبعدياست.درحقيقتاين
امكان وجود دارد كه در سال  ،۱۴۰۰حتي با تزريق پول
هم نتوان اين مساله را حل كرد .در واقع اين بزرگترين
خطري است كه صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰تهديد
ميكند.اتفاقاتينظيراحتماللغوتحريمهاوحلمسائل
 FATFنيز مشكالت اين صنعت را حل نخواهد كرد؛ به
نوعيميتوانگفتمواردوداليليازايندستبهانههايي
هستندكهدرشرايطبحرانيازآنهااستفادهميشود،ولي
ريشهاصلياينمسائلدرانحصار،فسادو...است.درواقع
چالش عملياتي صنعت خودروسازي در سال پيشرو و
بهطور كلي بدهيهاي اين صنعت است .با توجه به روند
قيمتي در س��ال ،۹۹از نيمه آبانماه و با كاهش نس��بي
نرخ ارز ،بازار خودرو تحت تاثير قرار گرفت و روند بس��يار
صعوديقيمتهامتوقفشد،همچنينكاهشدرتعداد
مشتريانووارونهشدنانتظاراتتورميسببشدتابازار
خودرو با ركود مواجه ش��ده و نوسانات كاهشي قيمت را
تجربه كند .با وجود اين روند تغييرات در قيمت خودرو،
پيشبينيميشودكهدرسالآيندهنيزقيمتهادرنيمه
اول سال همچنان بدون تغيير بوده و همراه با ركود باشد.
اما با توجه به اين موضوع كه سياس��تهاي بودجهاي و
پوليكشورنسبتبهسالهايگذشتهتغييرمحسوسي
نداشته ،ميتوان گفت ،تورم ۴۰درصدي در سال۱۴۰۰
به نوعي گريزناپذير است .بنابراين احتماال در نيمه دوم
ش خواهد
ش رو قيمتها با شيبي صعودي پي 
س��ال پي 
رفت.البتهباتوجهبهاينكهمردموخريدارانقدرتخريد
بسيار كمي دارند ،قيمت خودرو با شيب كمتري نسبت
به تورمعموميافزايشخواهد يافت.نكتهديگرينيزدر
رابطهباقيمتخودرووجوددارد،درواقعباتوجهبهاينكه
احتمال توقف توليد خودرو وجود دارد ،اگر توليدي نيز
صورت بگيرد ،صرفا با ايجاد تورم عمومي ميسر خواهد
شد.بنابرايناگرخودروسازانبتوانندتوليدكنندباركود
سنگيني مواجه خواهيم ش��د كه در نتيجه آن افزايش
قيمت خواهيم داشت .اما از سوي ديگر ،اگر واردات آزاد
شوددرتماميخودروهاكاهشقيمتخواهيمداشت.

راهوشهرسازي
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در چهار ماه اخير اتفاق افتاد

كاهش ۲۲درصديقيمتهاي پيشنهادي مسكن

روند نزولي قيمتهاي پيشنهادي مسكن در شهر تهران
كه از اواخر آبان ماه شروع شده كماكان ادامه دارد هرچند
سرعت افت قيمتها كند شده است؛ با اين حال آخرين
آمار به دست آمده از نيمه اول اسفندماه افت ۲۲درصدي
قيمتهايموردنظرمالكانطيكمترازچهارماهرانشان
ميدهد.
به دنبال افت قيمتهاي پيشنهادي فروش مسكن كه از
اواخرآبانماهآغازشدهقيمتهايعرضهكنندگاندرشهر
تهران طي ۱۵روز ابتداي اسفندماه نيز با مقداري كاهش
مواجهشد.بيشتريننزولقيمتنسبتبهاواخربهمنماه
بهترتيبدرمنطقه ۲۲بالغبر ۶درصد،منطقه ۴بهميزان
 ۶درص��د ،منطقه ۱۷بالغ بر ۴درص��د ،مناطق ۹،۸و۱۶
هريكبهميزان ۲درصدرخدادهاست.ازطرفديگرقيمت
مورد نظر مالكان در منطقه  ۱۲بالغ بر  ۱۱درصد ،منطقه
 ۷بال��غ بر ۴درصد و منطقه ۲۰به ميزان ۲درصد افزايش
نشان ميدهد .بهطور كلي طي نيمه اول اسفندماه ماه در
شهرتهراننرخهايپيشنهاديعرضهكنندگانمسكن۱
درصدنسبتبهنيمهدومبهمنماهباافتمواجهشدهاست.
اطالعات به دست آمده از سامانه كيليد حاكي از آن است
كهقيمتهرمترمربعواحدمسكونيدرآگهيهايمنطقه
يك در اوايل اسفندماه به  ۷۵ميليون و  ۹۳۵هزار رسيده
كهكاهشمحسوسينسبتبهاواخربهمننداشتهاست.
اين در حالي اس��ت ك��ه هفته آخر آبان م��اه قيمتهاي
پيشنهادي در منطقه يك  ۸۱ميليون و  ۶۲۷هزار تومان
بود كه نرخهاي كنوني در مقايس��ه با آن مقطع  ۷درصد
كاهشنشانميدهد.
در منطقه ۵نيز كه همواره بيشترين تعداد معامالت را به

خود اختصاص ميدهد نرخ آگهيها از متري ۴۰ميليون
توماندراواخرآبانماهبه ۳۸ميليونتومانرسيدهاست.
قيمتهاي اين منطقه در مقايسه با ۱۵روز دوم بهمن ماه
نيز ۱.۵درصدكاهشيافتهاست.
همچنين بررسي قيمت آگهيها در منطقه ۴كه معموال
رتبهه��اي دوم تا چه��ارم را از نظر تع��داد معامالت دارد
نشاندهنده آن است كه نرخها از ۵۱ميليون تومان در هر
متر مربع در اواخر آبان به  ۴۲ميليون تومان در اسفندماه
رسيدهاست.
اينمنطقهدر ۱۵روزابتداياسفندماهنسبتبه ۱۵روزقبل
از آن رتبه دوم افت قيمت پس از منطقه  ۲۲را به ميزان ۶

درصدبهخوداختصاصداد.درمنطقه ۲تهراننيزكهازنظر
تعداد قراردادها در بهمن ماه امسال در جايگاه چهارم قرار
داشت قيمت عرضه مسكن از متري ۵۸ميليون تومان در
اواخرآبانماهبهمتري ۵۴ميليونتوماندراوايلاسفندماه
رسيدهاست.قيمتآگهيهايمنطقه۲نسبتبهنيمهدوم
بهمنماهالبته ۱.۱درصدافزايشنشانميدهد.
منطقه ۱۰نيزجزومناطقپرتقاضادربازارمسكنپايتخت
محسوبميشود.اينمنطقهدربهمنماهرتبهدومراازنظر
تعدادمعامالتبهخوداختصاصداد.نرخهايپيشنهادي
مسكن در منطقه ۱۰از متري ۲۶ميليون تومان در اواخر
بهمنماهبهمتري ۲۲ميليونتوماندرنيمهاولاسفندماه

رس��يده اس��ت .بهطور كلي قيمت آگهيها در نيمه اول
اسفند نسبت به نيمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹در ۱۵منطقه
شامل منطقه يك به ميزان ۰.۱۲درصد ،منطقه ۴بالغ بر
 ۶درصد ،منطقه ۵به ميزيان ۱.۲درصد ،منطقه ۸بالغ بر
 ۱.۶درصد ،منطقه ۹به ميزان ۱.۷درصد ،منطقه ۱۵بالغ
بر ۱.۶درصد ،منطقه ۱۶به ميزان ۲.۴درصد ،منطقه۱۹
بالغبر ۱.۳درصد،منطقه ۲۱بهميزان ۰.۵درصدومنطقه
 ۲۲بالغبر ۶.۴درصدكاهشيافتهاست.
ازسويديگردرهفتمنطقهشاملمنطقه ۲بهميزان۱.۱
درصد ،منطقه ۶بالغ بر ۲.۶درصد ،منطقه ۷به ميزان۴.۲
درصد ،منطقه ۱۰بالغ ب��ر ۲درصد ،منطقه ۱۱به ميزان
 ۳.۴درصد ،منطقه  ۱۲بالغ ب��ر  ۱۱درصد ،منطقه  ۱۳به
ميزان  ۲.۲درصد قيمتهاي پيش��نهادي طي نيمه اول
اسفنددرمقايسهبانيمهدومبهمنماه ۱۳۹۹باافتمواجه
شد .كاهش نرخهاي پيشنهادي در شرايطي رخ داده كه
معامالت قطعي بر اس��اس آمار بانك مركزي نه تنها افت
نداشته بلكه از آبان ماه تا كنون با حدود  ۵درصد افزايش
مواجه شده است؛ بهطوري كه طبق گزارش بانك مركزي
نرخهايمعامالتاز ۲۷.۱ميليونتوماندرهرمترمربعدر
آبانماهبه ۲۸.۴ميليونتوماندربهمنماهرسيدهاست.
ازطرفديگرقيمتهايپيشنهاديكهدركلشهرتهراناز
آبانماهبهبعدافتهاي ۲.۲درصد ۱۰،درصد ۵.۵،درصدو
 ۵درصدراتجربهكردهبوددرنيمهاولاسفندماهبهكاهش
 ۱درصديرسيدهاست.تمايلبرايفروشهمازكاهش۱۱
درصدينسبتبهنيمهدومبهمنماهحكايتدارد.ازطرف
ديگر آگهيهاي رهن و اجاره در  ۱۵روز ابتداي اسفندماه
نسبتبه ۱۵روزدومبهمنماه ۳درصدافزايشيافتهاست.

ادامهازصفحهاول

كرونا ،ارز و حمايت اقتصادي

تركيب اين ش��رايط با كرونا ،شرايط را دشوار كرده و از
اينرو به نظر ميرسد حمايت از مردم و فعاالن اقتصادي
امروز نه يك انتخاب كه نياز جدي است.
نگاهي به وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان
نشان ميدهد كه در سال  2020جز مورد خاص اقتصاد
چين كه رشدي قابل توجه داش��ته ،ديگر كشورهاي
توسعهيافته با رشد منفي مواجه شدهاند و هرچند با آغاز
روند واكسيناسيون اين اميد به وجود آمده كه شرايط در
ماههاي بعد به پيش از كرونا نزديك شود اما همچنان
مشخص نيست كه ابعاد اقتصادي اين ويروس چه زماني

محدود خواهد ش��د .اقتصاد ايران نيز كه در سالهاي
گذش��ته با مش��كل مواجه بوده ،در دوره كرونا فش��ار
بيشتري را تحمل كرده و بهطور خاص در حوزه تجارت،
محدوديتهاي جديد كار را براي صادرات سخت كرده
است .در چنين ش��رايطي انتظار فعاالن اقتصادي اين
است كه با حمايت دولت ،شرايط داخلي براي كار بهبود
پيدا كند اما ما متاس��فانه ميبينيم كه حتي نهادهاي
مسوول در حوزه تجارت نيز بعضا حرفهايي را مطرح
ميكنند ك��ه هيچ ارتباطي ب��ا واقعيتهاي اقتصادي
ندارد .در چنين بس��تري ،در كنار محدوديت واردات،

بحث ارز  4200توماني نيز براي سه سال مطرح بوده و
امروز بايد از خود بپرسيم كه اساسا اين ارز تا چه زماني
ميتواند به فعاليت خود ادامه ده��د؟ در واقع با توجه
به سوءاس��تفادههاي گسترده از اين ارز از سوي برخي
افراد و پروندههايي كه براي آنها تشكيل شده و از طرف
ديگر افزايش قيمت كاالهايي كه ارز حمايتي دريافت
كردهاند ،بايد پرسيد كه آيا راهكار ديگري براي حمايت
از اقتصاد و اقشار كمدرآمد وجود ندارد؟
به نظر ميرسد در شرايط فعلي براي دور زدن داللها و
كاهش بستر فساد اقتصادي ،بهترين گزينه شناسايي

اقشار كمدرآمد و حمايت از مستقيم از آنهاست .به اين
ترتيب اگر دولت در ش��رايط س��خت فعلي ،هزينهاي
گس��ترده براي حمايت از كم درآمدها به كار ميبندد،
بهتر اين اس��ت كه اين حمايت مس��تقيما به دس��ت
آنها برس��د تا اينكه با اجراي سياس��تهايي مانند ارز
 4200توماني ،از س��ويي داللها فعال شوند ،از سويي
شرايط به سمت عدم شفافيت بيشتر حركت كند و در
نهايت كمك واقعي به دست نيازمندان نرسد .با تغيير
اين سياس��تها ميتوان هزينههاي ج��اري را الاقل
هدفمند كرد.

پانزدهمين يادواره شهداي شركت فوالد خوزستان برگزار شد
پانزدهمين يادواره ش�هدا و بزرگداش�ت ايثارگران و
گردهمايي مجازي بس�يجيان شركت فوالد خوزستان
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي ،پانزدهمين يادواره
ش�هدا و بزرگداش�ت ايثارگران و گردهمايي مجازي
بسيجيان ش�ركت فوالد خوزس�تان با حضور سردار
سرتيپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت
وليعص�ر (عج) اس�تان خوزس�تان ،حجتاالسلام
والمس�لمين ميراحمدرض�ا حاجت�ي اس�تاد حوزه و
دانشگاه ،حجتاالسالم سيد امير ميرعاليي فرمانده
ناحيه مقاومت بس�يج امام علي (ع) شهرستان اهواز
و جمع�ي از مس�ووالن و با اس�تقبال عل�ي قلعه نوي
مديرعامل و رضا طاهري رييس هياتمديره ش�ركت
فوالدخوزستان ۲۳،اسفندماه ۱۳۹۹درمسجد حضرت
رسول اكرم (ص) اين شركت و همزمان به صورت مجازي
برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم ،سردار شاهوارپور فرمانده سپاه
حضرت ولي عصر (عج) استان خوزستان اظهار داشت:
در طول هشت سال دفاع مقدس ،دشمن بعثي دست
به هر كاري ب�راي مغلوب نمودن اي�ران در جنگ زد.
يكي از اين موارد حمله به زيرساختهاي كشور بود.
شركت فوالد خوزستان در طول جنگ  ۳مرتبه مورد
آماج حمالت دش�من بعثي قرار گرفت .در يكي از اين
حمالت كه در سال  ۱۳۶۴رخ داد ،اين مجموعه عظيم
صنعتي بيش از دو س�اعت زير آتش بمباران بود .اين
شركت افتخار دارد  ۵۵شهيد را تقديم انقالب اسالمي
نموده و به پشتوانه آنان ،همچنان چرخ صنعتي شركت
در مسير اعتالي كشور به حركت خود ادامه ميدهد.
فرمانده سپاه حضرت ولي عصر (عج) استان خوزستان

افزود :يكي از اهداف دشمنان ،براندازي نظام اسالمي
كشور بوده و هست .اما با وجود امام راحل در آن زمان
و مقام معظم رهبري در زمان كنوني چنين خيال باطلي
امكان پذير نيست .امروز جنگ در سرزمين اسالم از
يمن تا سوريه ادامه دارد .اما رمز پيروزي ايستادگي و
مقاومت است .ما وارث مكتب امام حسين (ع) هستيم.
مكتبي كه حاج قاس�م با تكيه بر آن توانست با حضور
مقتدران�ه در جهان اسلام ،خاورميان�ه و مديترانه،
دنيا را ش�گفت زده نمايد .امروز دشمن بداند تكتك
ايرانيان در برابر مستكبران ايستادگي و مقاومت كرده
و با تاس�ي از مكتب سيد الش�هدا (ع) و منويات مقام
معظم رهبري عالوه بر بياثر كردن تحريمها در مسير
پيشرفت قدم بر ميدارند.
شاهوارپور در ادامه گفت :رمز پيروزي انقالب اسالمي
وجود امام راحل در گذشته و حضور كنوني مقام معظم
رهبري اس�ت .ما بايد در مسير ش�هدا گام برداشته و
فريب تزوير دش�منان را نخوريم .مهمترين عرصهاي
كه دش�من نش�انه گرفته اس�ت ،اقتصاد بوده و با اين
حركت سفره مردم را نشانه گرفته است .شركت فوالد
خوزستان ميتواند با توليد پايدار اين نيرنگ را بياثر
نمايد .كاركنان شركت فوالد خوزستان در خط مقدم
اقتصاد مقاومتي قرار دارند.
حجتاالسلام ميراحمدرض�ا حاجتي اس�تاد حوزه
و دانش�گاه در اي�ن مراس�م اظهار داش�ت :ي�ادواره
شهداي شركت فوالد خوزس�تان ،خط ترويج تمامي
ايستادگيها ،مجاهدتها و خوبيها است.
حاجتي گفت :كس�ي كه ياد شهدا و ايثارگران را زنده
نگ�ه دارد ،كار خداي�ي انجام ميده�د .در جاي جاي
قرآن از مقام ش�هدا ياد شده اس�ت ،آنجا كه خدواند

ميفرمايد :شهدا زندهاند و نزد خدا روزي ميخورند.
ش�هدا و ايثارگران مرداني بودند كه در برابر دشمنان
خم به ابرو نياورده و مردانه جنگيدند .دو ويژگي مهم
ش�هداي كش�ورمان ،منبع قدرت درون زاي مردم و
ديگري تالشگري آنان اس�ت .راستگويي ،صداقت و
پاكي در وجود شهدا نهادينه و محبت ،ايثارگري ،جهاد
و تالش در مقام شهيد نهفته است.
وي ادامه داد :درس�ت زماني ك�ه تحريمها به اوج خود
رس�يده بود و رييسجمهور وقت امريكا ادعا كرده بود
س�يا ه چاله تحريمها را براي ايران آماده كرده اس�ت،
ش�ركت فوالد خوزستان توانس�ت در روز عيد مبعث
توليد ساالنه خود را نسبت به سال گذشته ارتقا دهد.
اين يعني خودب�اوري ،مجاهدت ،ش�جاعت و حركت
در مسير ش�هدا؛ هر كش�وري كه ميخواهد ابرقدرت
ش�ود بايد چهار ضلع :قدرت علمي ،فرهنگي ،دفاعي
و اقتصاد را در دس�ت داشته باش�د .امروز به پشتوانه
ش�هدا س�ايه امنيت در سراسر كشور گس�ترده شده
است .در بُعد علمي ،رشد كشور  ۱۱برابر متوسط جهاني
اس�ت .در بعد نظامي چنان پيش�رفت كردهايم كه در
ميان كشورهاي س�ازنده پهپاد قرار گرفته و دنيا را به
تحس�ين وا داش�تهايم .در بعد فرهنگي نيز با تكيه بر
غناي فرهنگي اسالم ،الگوي ديگر كشورها شدهايم .اما
در بُعد اقتصادي دچار چالش هستيم .دليل اين امر نگاه
عدهاي به خارج از مرزها است .امروز مقاومت جامعه در
برابر تحريمهاي جهان را مديون شهدا هستيم.
گزارش خبرنگار ما حاكي اس�ت ،اين مراسم با اجراي
آرمين مرادي از كاركنان شركت فوالد خوزستان برگزار
و در پايان اين برنامه حجتاالسالم سعيد شحيطاط به
ياد اهل بيت (ع) و شهدا به مرثي ه سرايي پرداخت.

كالن
رشد نقدينگي باتوجه به شرايط
قابل دفاع است

شاپور محمدي در گفتوگو با خبرنگار تسنيم با بيان
اينكه تحليل و بررسي ميزان اثرگذاري سياستهاي
پولي بايد با توجه به ش��رايط اقتصادي كشور صورت
گيرد ،گفت :انتظارات از بانك مركزي بايد متناس��ب
با ابزارها و نيز متناسب با تعدد مشكالت موجود باشد.
رييسپژوهشكدهپوليوبانكيتاكيدكرد:وقتيكشور
در سالهاي 98و 99درگير برخي از مشكالت از جمله
كسري بودجه دولت ناشي از فشار تحريمها و كاهش
بيس��ابقه درآمدهاي نفتي و نيز شيوع ويروس كرونا
بود بانك مركزي از سويي بايد از توليد و رشد اقتصادي
حمايتميكردوازسويديگركنترلتورمرادردستور
كار داشت .لذا مديريت اين وضعيت و ايجاد تعادل بين
اين دو هدف كار راحتي نبود كه بانك مركزي به خوبي
از عهده آن برآمد .وي تصريح كرد :شرايط خاص ناشي
از شيوع كرونا و لزوم حمايت از فعاليتهاي اقتصادي
آسيب ديده نيز موضوعي است كه نبايد به سادگي از
كنار آن گذشت.
بر اين اس��اس ميزان رش��د نقدينگي طي يك سال
گذشته در بسياري از كشورها شديد بوده در حالي كه
نرخرشدنقدينگيدرايرانبااينجهشهامواجهنشده
است .محمدي خاطرنشان كرد :اجراي عمليات بازار
باز و تعيين كريدور نرخ سود توسط بانك مركزي اقدام
ارزشمندي است كه سالها در اقتصاد ما مغفول مانده
بودوميتوانددرآيندهنقشمهميدركنترلنقدينگي
داشته باشد .رييس پژوهش��كده پولي و بانكي افزود:
هدفگذاري تورم و اعالم آن توسط سياستگذار پولي
موجب ايجاد اتحادي در دستگاههاي اقتصادي كشور
براي نيل به اين هدف ش��د و البته نبايد انتظار داشته
باشيمكهاينگونهاقداماتدركوتاهمدتبرطرفكننده
تمام مشكالت ساختاري اقتصاد كشور باشد.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه انتظ��ارات از بانك مركزي بايد
متناس��ب با ابزارها و نيز متناس��ب با تعدد مشكالت
موجود باشد ،گفت :در مجموع و با توجه به مشكالت
س��اختاري اع��م از كس��ري بودجه دول��ت ،كاهش
درآمدهاي ارزي ،ناترازي بانكه��ا ،مطالبات معوق
بانكه��ا و ...كه م��وارد مربوط به ش��يوع كرونا نيز به
آنها اضافه ش��ده بود عملكرد بانك مركزي در كنترل
نقدينگي ،پايه پولي و تورم قابل دفاع است و اين بانك
در مسير صحيح حركت ميكند.
محمدي ادامه داد :تامين ارز كاالهاي اساسي و دارو،
ثبات نرخ ارز و كند شدن آهنگ تورم از دستاوردهاي
مهم بانك مركزي است كه در شرايط خاص اقتصادي
كشورحاصلشدهاست.عالوهبراينحلبخشمهمي
از مشكالت ساختاري اقتصاد كشور نيازمند مواردي
چون اصالح ساختار بودجه ،افزايش بهره وري توليد،
رشداقتصاديازطريقافزايشسرمايهگذاريو...است
و صرفا به سياست پولي مرتبط نيست.

ويژه
افتتاح پنجمين سايت5G
همراهاول فردا در قم

پنجمينسايتشبكه 5Gهمراهاولبهعنوانسريعترين
شبكه اينترنتي كشور ،فردا در استان قم به بهرهبرداري
ميرسد .به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات
سيار ايران ،پنجمين سايت نسل پنجم همراه اول ،صبح
فرداسهشنبه 26اسفند 1399باحضوراستاندار،شهردار،
نمايندگاناستانقمدرمجلس،جمعيازمديرانهمراه
اول ،شركت مخابرات ايران و اصحاب رسانه در جوار حرم
مطهر حضرت معصومه (س) به بهرهبرداري ميرس��د.
همراه اول كه از س��ال 1395ورود به فناوري 5Gرا آغاز
كردهوبااستفادهازتوانداخليشاملتيمهايفنياپراتور
و ش��ركتهاي ايراني ،فرآيند بوميس��ازي اين فناوري
(نس��لپنجم) را پيش برده ،دهم اسفندماه و همزمان با
بهرهبرداريازنخستينسايت 5Gتهرانوسومينسايت
ايناپراتوردركشورتوانستباالترينركوردسرعتاينترنت
ايران را به ثبت رساند .چهارمين سايت نسل 5همراه اول
نيز  23اسفند با توجه به اهميت جايگاه علم و دانش ،در
مجموعه باغ كت��اب تهران با حضور نايبرييس مجلس
شوراياسالميبهبهرهبرداريرسيد.دليلانتخاباستان
قم براي اين مرحله از راهاندازي سايتهاي 5Gبه عنوان
مركزيتحوزههايعلميهكشور،تقويتنشرمعارفديني
باتكيهبرپتانسيلفناوريهاينويناست.درواقعنخستين
وبزرگتريناپراتورتلفنهمراهكشوربابهرهبرداريرسمي
از 5Gرويشبكهواقعيبراياولينباردركشور،توانست
بهسرعت 3.633گيگابيتبرثانيهدستيابدكهتاپيش
ازآنبيسابقهبود.حالباتوجهبهتسلطكاملمتخصصان
همراه اول بر فناوري  ،5Gقطار توسعه اين تكنولوژي با
سرعتي باالتر وارد ايستگاههاي ديگر ميشود و فردا نيز
قراراستسايتنسلپنجميهمراهاولدراستانقمزير
باررود.بااحتسابدوسايتدرمشهدمقدس،يكسايت
دربرجستارهونكتهرانويكسايتهمدرباغكتابتهران
كه مورد بهرهبرداري رسمي قرار گرفتهاند ،با بهرهبرداري
فردا تعداد س��ايتهاي فعال 5Gهمراه اول به پنج مورد
ميرسد؛ اين در حالي است كه برنامه توسعه اين نسل از
تكنولوژي در ديگر نقاط كشور نيز طراحي و برنامهريزي
شدهاستوبهمرورديگرنقاطنيزواردمدارسرويسدهي
ميشوند.مشتركانيكهعالقهمندبهاستفادهازسريعترين
شبكه 5Gكشور هستند ،در صورت داشتن گوشي5G
ميتواننددرنقاطتحتپوشش،ازجديدترينوسريعترين
اينترنت جهان بهره مند شوند؛ اما در صورتي كه گوشي
نسل 5ندارند،ميتوانندازطريقمودموسرويسوايفاي
بهشبكههمراهاولمتصلوازمزاياياينفناوريبهرهمند
شوند .همراه اول ضمن توجه به ماهيت اين تكنولوژي و
تالشهايگستردهدرفرآيندبوميسازي،ازكاربردهاي
اصلي 5Gنيز غافل نبوده و براي نخس��تينبار در كشور
دمويدويوزكيس«واقعيتمجازي»و«تستگيمينگ»
را در برابر اصحاب رسانه و گيمرها به نمايش گذاشت كه
كيفيتاجراموردتأييدآنانقرارگرفت.

6

سهشنبه 26اسفند  2 1399شعبان  1442سال هفتم شماره Tue. Mar 16. 2021 1900

دنياي فناوري

دانش و فن

ورود شركتهاي بزرگ به حوزه ارزهاي ديجيتال و سرمايهگذاري در آنها ،احتمال سقوط قيمت را كاهش ميدهد

بيتكوين ،از فرش به عرش در عرض يكسال
دقيقايكسالپيشبودكهبيتكوينبزرگترينسقوط
تاريخي ۱۰سالهخودرا تجربهكردودرعرضچندساعت
از ۸۰۰۰دالربه ۳۶۰۰رسيد،حالدرسالگردتاريكترين
روز بازار ارزهاي ديجيتال ،بيتكوين سقف قيمتي خود
را ه��م تجربه كرده و به ۶۱هزار دالر هم رس��يد .هرچند
اين قيمت چندان ثبات نداش��ت و روز گذش��ته ،قيمت
بيتكوين در عرض پنج ساعت با اصالح نسبتا سنگيني
مواجهشد.باوجوداين،تحليلگرانمعتقدندسقوطبازار
ارزهاي ديجيتال و بازارهاي مالي در سال گذشته ،كام ً
ال
به ش��يوع ويروس كرونا مرتبط بوده و احتمال رخ دادن
دوباره چنين اتفاقي كم است و از سوي ديگربيتكوين
با بازدهي ۹۰۰درصدي ،عملكرد بهتري نسبت به ساير
داراييها در  ۱۰سال گذشته داشته است .كوين تلگراف
در گزارشي از ۱۲مارس ۲۲( ۲۰۲۰اسفند )۹۸به عنوان
يكيازتاريكترينروزهايبازارارزهايديجيتاليادكرده
است .در آن روز بيتكوين شاهد بزرگترين سقوط تاريخ
 ۱۰سالهخودبودوتنهادرعرضچندساعتاز ۸,۰۰۰دالر
تاكف ۳,۶۰۰دالريسقوطكرد.اصالحبازارهايسهامدر
ماهمارسسالگذشته،طي ۳۰سالپيشازآنبيسابقه
بود.بهعنوانمثال،شاخصصنعتيداوجونزتا۲,۳۰۰واحد
سقوطكرد.نبودتقاضابرايبيتكويندرنهايتبهكاهش
قيمتبيتكوين به  ۵,۰۰۰دالر و سپس به  ۳,۶۰۰دالر
منجر شد .در آن هفته پرنوسان ،ارزهاي ديجيتال ديگر
بازارهمهمسوبابيتكويناصالحهايگستردهايراتجربه
كردند .از س��وي ديگر ،در آن زمان بسياري به بازار بورس
آمريكا به عنوان يك راه جايگزين نگاه ميكردند؛ سقوط
بازارهايپرنوسانوآغازاوجگيريشيوعويروسكروناهم
برآتشايناتفاقاتافزودهبود.

    باالترين قيمت بيتكوين
عبور از مرز  ۶۱هزار دالر
اما اين روزها بيتكوين شايد بهترين دوران خود را سپري
ميكند.بزرگترينرمزارزجهانصبحشنبهتنهاظرفچند
دقيقه به قيمت ۶۰هزار دالر رسيد و چندي بعد قيمت از
 ۶۱هزاردالرهمعبوركرد.پسازيكدورهباالوپايينبازار
در اواسط فوريه ،بيتكوين دوباره قدرت گرفت و بار ديگر
ركورد زد .براس��اس اطالعات وبسايت كويندسك در
يك حركت ناگهاني درست پس از ساعت ۰۰:۱۰جهاني
( )UTCروز ش��نبه ،اين رمزارز به قيم��ت  ۶۰هزار و ۶۵
دالر رسيد و تنها چند ساعت بعد طبق اطالعات وبسايت
كويندس��ك اين رمزارز ركورد ۶۱هزار و ۵۵۶دالر را نيز
ثبت كرد .چن ش��و همبنانگذار و همكار مديريت شركت

 Keneticكه يك شركت معامالتي در هنگكنگ است
اعالم كرد« :بيتكوين در حال آزمايش س��طح مقاومت
محكم ۶۰هزار دالر اس��ت و س��رمايهگذاري س��ازماني
همچنانقدرتميگيردوشركتاينترنت Meituچين
نيز تازهترين ش��ركتي است كه بيتكوين را به خزانه خود
اضافه كرده اس��ت ».او گفت« :بهعالوه ركورد ۶۹ميليون
دالري  NFTبراي اثر هنري بيپل نيز نشاندهنده قدرت
واقعيرمزارزهااستوباعثافزايشكنجكاويشدهوبازار
خردهفروشي را تقويت ميكند .با اينكه نوسان در اين بازار
وجود خواهد داشت اما تا سه ماهه سوم قيمت ۱۰۰هزار
دالر قابل دس��تيابي اس��ت ».اين افزايش قيمت ،ركورد
قبلي بيتكوين يعني ۵۸ه��زار و ۳۳۰دالر در ۲۱فوريه
را شكست .بيتكوين پس از ركورد قبلي خود تا  ۴۳هزار
دالرنيزپايينآمدكهدليلآنهمشكموجوددربازارهاي
سنتي درمورد بسته حمايتي بود كه تاثيرات مثبتي روي
بهرهاوراققرضهآمريكاداشت.بيتكوينوبازارسهامآمريكا
هردو در اين دوران متضرر شدند و معامالت در چند هفته

گذشتهبدونافزايشقيمتبودتااينكهاز ۱۰روزپيشبازار
دوباره صعودي ش��د .اين افزايش قيمت دو روز پس از آن
صورتگرفتكهبايدنبستهحمايتي ۱.۹تريليوندالري
را تصويب كرد و براساس آن چكهاي ۱۴۰۰دالري براي
شهروندان آمريكايي ارسال خواهد شد .بهره اوراق قرضه
خزانهداري با تاييد بس��ته حمايتي به اوج خود در ۱۲ماه
گذشتهرسيدهاست.اينبارامابيتكوينهممقاومتنشان
دادهوديگرهمانندآخرينهفتهماهفوريهكهباافزايشبهره
شاهدركود ۲۰درصديبوديماينبازارروندنزولينداشت.
افزايشقيمتتا ۶۰هزاردالرباعثشدكهبارديگرسرمايه
بازاربيتكوينبه ۱.۱۲تريليوندالربرسدوفاصلهاشرابا
ارزشبرآوردشدهشركتآلفابت(گوگل)كمكند.
    افت  ۱۰درصدي قيمت بيتكوين
در  ۵ساعت
البته روز گذشته ،قيمت بيتكوين در عرض  ۵ساعت با
اصالح نسبتا سنگيني مواجه ش��د .قيمت بزرگترين ارز
ديجيتال در صرافي بايننس از ۶۰,۶۰۰دالر در ساعت۱۰
صبح روز دوش��نبه ۱۵مارس ،به ۵۴,۶۰۰دالر در ساعت
 ۳بعدازظهر رسيد .تحليلگران اين افت قيمت را به اخبار
ي از هند مربوط ميدانند .صبح امروز يك مقام
غيررسم 
ناش��ناس دولتي هند گفت كه اليحهاي در حال تنظيم
اس��ت كه طي آن عالوه بر تريد و اس��تخراج ،نگهداري از
ارزهاي ديجيتال هم ممنوع شده و جرم محسوب خواهد
شد.باوجوداين،ساختاربازارارزهايديجيتالازماهمارس
 ۲۰۲۰ت��ا به حال ،تا حد زيادي تكامل پيدا كرده اس��ت،
هرچند همچنان احتمال سقوط وجود دارد .در عين حال
كهبرخيازمعاملهگرانبيتكوينازسقوطشديدقيمت
واهمهدارند،احساساتكليحاكمبربازارامسالبهنسبت
سال گذشته آرامتر است .چاد استين گلس مدير پلتفرم
معامالتيكراستاورمعتقداستباوجودوحشتازسالگرد
«كف» قيمت ماه مارس ،هيچ جاي نگراني نيست كه اين
اتفاقبارديگرتكرارشود.اودراينبارهافزود«:باوجوداينكه
مارس،۲۰۲۰دورانتاريخيبرايارزهايديجيتالوتمام
بازارهاي جهاني و هم��ه داراييها بود ،پس از آن اوضاع بر
وفق مراد بازار شد و داراييهاي ديجيتال روي كار آمدند.
مداخله گسترده و سريع فدرال رزرو بهمنظور حمايت از
نقدينگي موجود در بازارهاي مالي ،همان چيزي بود كه
ناكاموتو آن را ديده ب��ود و در مورد خطرش بعد از بحران
مالي سال  ۲۰۰۸هش��دار داده بود .بحراني كه باعث شد
تا ناكاموتو بيتكوين را خلق كند».استين گلس در ادامه
گفت كه واكنش فدرالرزرو به بحران كوويد ۱۹-تأييدي
برايدهايبودكهبيتكوينبراساسآنايجادشدهاست.او
معتقداستكهاينواكنشچرخهايصعوديراايجادكرد

كه از حداقل ۱۱ماه گذشته پابرجا بوده است .او ميگويد
فدرال رزرو تا به اينجا نشانهاي از تغيير سياستهاي پولي
خود ارايه نداده اس��ت و حتي كنگره آمريكا هم نسبت به
تزريقبستههايحمايتيبهاقتصادكوتاهنميآيد.اومعتقد
است كه سياستهاي مالي نهادهاي آمريكايي تا زماني
كه بحران كرونا از بين برود ادامه خواهد داش��ت .از سوي
ديگر ،روند آهس��ته و پيوسته پذيرش بيتكوين از سوي
سرمايهگذاران نهادي باعث شده است تا تنها در صورتي
شاهد اصالح گسترده باشيم كه يك قانونگذاري سلبي
از سوي كميس��يون بورس و اوراق بهادار آمريكا ()SEC
يا وزارت خزانهداري صورت گيرد .نبايد فراموش كرد كه
در حال حاضر هر هفته شاهد ورود يك شركت بزرگ به
حوزه ارزهاي ديجيتال و سرمايهگذاري در آنها هستيم و
اينمسالهاحتمالسقوطقيمتراكاهشميدهد.استين
گلسميگويدبرداشتسودسرمايهگذارانآمريكاييكهدر
كفقيمت،بيتكوينخريدهاندوحاالمنتظرندباآغازفصل
پرداخت ماليات ،بيتكوينهاي خود را بفروشند ،ممكن
استتنهادليلتضعيفرويكردصعوديحاكمبربازارباشد.
دنيل برناردي ،بنيانگذار پياچآي توكن و ديامان گروپ
معتقداستسقوطبازارارزهايديجيتالوبازارهايماليدر
سالگذشته،كام ً
البهشيوعويروسكرونامرتبطبودهاست.
او با بيان اينكه احتمال رخ دادن دوباره چنين اتفاقي كم
است،گفت«:هردارايي،حتيطالوكاال،بهواسطهابهامات
شيوعويروسكروناوهمهگيريآنباسقوطيبزرگهمراه
شدند؛ از همين رو ،به نظر من ،نوسانات قيمت بيتكوين
بيشتربهدليلفروشهيجانوغيرمنطقيسرمايهگذاراني
بودكههمهچيزراميفروختند.اينسقوطبيشترب هواسطه
چيزي است كه «ريسك سيستماتيك» نام دارد و ارتباط
چندانيباخو ِدبيتكويننداشت».
    بازده  ۹۰۰درصدي طي  ۱۰سال
چارليبيللو،مديرعاملوبنيانگذاركامپاندكپيتالادوايزر،
عملكردكالسهايمختلفداراييراطييكدههگذشته
بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه بيتكوين با
بازدهي ۹۰۰درصدي،عملكردبسياربهترينسبتبهساير
داراييهاداشتهاست.همچنينبيتكوينبهطورمتوسط
بازدهي ساالنه  ۲۳۰درصدي داشته و اين در حالي است
كهطالبازدهيناچيز 1/5درصديساالنهرادرمدتمشابه
به ثبت رسانده است .با وجود اين ،اين بازار به همه كساني
كهدرآنشركتدارند،يكمسالهرابهخوبيآموختهاست.
آن هم اين است كه در اين بازار هر چيزي ممكن است؛ به
همين دليل ،پيشبيني روند ب��ازار تنها يك حدس روي
حسابوكتاباستوهرتغييريدرسطحجهانيميتواند
داستانيديگربراياينارزديجيتالرقمبزند.

استخراج و مبادله رمزارزها
در هند ممنوع ميشود

دولت هند به دنبال به تصويب رساندن قانوني است
كه تحت آن رمزارزها ممنوع شده و هر كسي كه در
اين كشور به اس��تخراج ،مبادله يا نگهداري ارزهاي
ديجيتالي بپردازد ،جريمه خواهد ش��د .به گزارش
ايسنا به نقل از رويترز ،يك مقام هندي آگاه به رويترز
گفت« :اين اليحه قانون كه يكي از سختگيرانهترين
سياستهايدنياعليهرمزارزهاست،نگهداري،صدور،
استخراج ،تجارت و انتقال داراييهاي ديجيتالي را
جرم اعالم خواهد كرد ».اين اقدامات مطابق با برنامه
دولت هند اس��ت كه در ژانويه خواستار ممنوعيت
ارزهاي ديجيتالي خصوصي مانند بيتكوين شد در
حالي كه سرگرم كار روي يك ارز ديجيتالي رسمي
است .در مقابل ،اين اليحه به دارندگان رمزارزها شش
ماه براي فروش آنها مهل��ت ميدهد و پس از آن ،در
اختيار داشتن رمزارزها مشمول جريمه خواهد شد.
مقاماتهنديمطمئنهستندكهايناليحهبهعنوان
قانون تصويب خواهد ش��د زيرا دولت نارندرا مودي،
نخست وزير هند اكثريت كرسيهاي پارلمان را در
اختيار دارد .اگر اين ممنوعيت به عنوان قانون به اجرا
گذاشتهشود،هندنخستيناقتصادبزرگيخواهدبود
كهنگهداريرمزارزدرآنغيرقانونياست.حتيچين
كه استخراج و مبادله رمزارزها را ممنوع كرده است،
نگه داشتن آنها را جرم اعالم نكرده است .بيتكوين
كه بزرگترين رمزارز دنياست ،شنبه هفته جاري به
ركورد  ۶۰هزار دالر صعود كرد .با افزايش پذيرش آن
براي پرداخت پول و حمايت چهرههاي برجستهاي
مانندايالنماسك،مديرعاملتسال،ارزشاينرمزارز
امسالتقريبادوبرابرشدهاست.درهندباوجودتهديد
دولت براي ممنوعيت رمزارزها ،حجم مبادالت آنها
افزايش پيدا كرده و طبق يك برآورد صنعتي ،هشت
ميليون سرمايهگذار ۱۰۰ميليارد روپيه معادل۱.۴
ميليارد دالر داراييهاي رمزارز دارند .با اين حال آمار
رسمي در اين باره موجود نيست .مقامات بلندپايه
هن��د رمزارزها را كالهبرداري در س��رمايهگذاري
خواندهاند اما نيرماال س��يتارامان ،وزير دارايي هند
ماه جاري با بيان اينكه ما به دنبال راههاي هستيم
كه از طريق آنها تجاربيدردنيايديجيتالي و رمزارز
داشته باشيم ،تا حدودي از نگراني سرمايهگذاران
كاس��ته بود .يك كميته دولت هند در سال ۲۰۱۹
مجازات حداكثر  ۱۰س��ال حبس براي افرادي كه
رمزارزها را اس��تخراج ،نگهداري ،منتقل يا معامله
ميكنند ،پيشنهاد داده بود.

جهشارزش سهام شيائومي پس
از توقف موقتي فرمان ترامپ

ارزش س��هام شيائومي روز دوش��نبه در پي حكم
يك قاض��ي امريكايي براي توق��ف موقتي اجراي
محدوديته��اي وضع ش��ده در دوران ترامپ كه
س��رمايهگذاري امريكاي��ي در اين س��ازنده تلفن
ممن��وع ميكرد ،جهش پيدا كرد.

همراه چيني را
به گزارش ايسنا ،ارزش سهام شيائومي در ابتداي
معامالت بيش از ۱۰درصد جهش پيدا كرد اما از آن
زمان رشد قيمتش ضعيف شد و آخرين بار افزايش
حدود هشت درصدي را نشان داد .دولت ترامپ در
ژانويه شيائومي را به عنوان يكي از چندين شركت
چينيمرتبطباارتشچينمشخصكرد.درنتيجه
شيائومي كه سومين سازنده بزرگ تلفن هوشمند
در چين است ،مش��مول فرمان اجرايي نوامبر قرار
گرفت كه تحت آن ،سرمايهگذاران امريكايي اجازه
ندارند به خريد سهام يا اوراق بهادار شركتهايي كه
در فهرس��ت وزارت دفاع امريكا مشخص شدهاند،
بپردازند .شيائومي در آن زمان اعالم كرده بود تحت
مالكيت ارتش چين قرار ندارد و هيچ ارتباطي با آن
ندارد و متعاقبا شكايتي را براي لغو اين محدوديت
و توقف ممنوعيت سرمايهگذاري تنظيم كرده بود.
رودولفكانتراس،قاضيمنطقهايامريكاروزجمعه
حكميرابرايممانعتازاجرايدستوردورانترامپ
صادر كرد .اين قاضي اعالم كرد شيائومي صدمات
جبرانناپذيري را در قالب آسيب به شهرت و ضرر
اقتصادي غيرقابل بازگش��ت متحمل خواهد شد.
شيائومي اعالم كرد به درخواس��ت خود از دادگاه
براي غيرقانوني اعالم كردن اين محدوديت و حذف
دايمي آن ادامه خواهد داد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 336034و شناسه ملی10103723524

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس (سهامی
خاص) دعوت بعمل می آید تا در جلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این ش�رکت که راس
ساعت  10صبح روز چهارش�نبه مورخ  1400/01/18در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران،
خیابانولیعصر،نرسیدهبهچهارراهپارکوی،خیابانافق،پالک 6تشکیلمیگرددحضوربهمرسانند.
دستورجلسه:
 -1تصویب آئین نامه معامالت شرکت و دستور عمل های مربوط به آن
 -2خریدهفتفروندشناورمستعملبرایشرکت
کلیهسهامدارانمحترمویانمایندگانقانونیآنهامیتوانندجهتدریافتکارتورودبهجلسهبادر
دستداشتناصلورقهسهاموکارتشناساییمعتبرویاوکالتنامهرسمی(برایسهامدارانحقیقی
و یا وکالی ایشان) و معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی ،در ساعات اداری روزهای شنبه
و یکشنبه مورخ  14و  15فروردین ماه جاری به دفتر امور سهام شرکت واقع تهران ،خیابان ولیعصر،
نرسیده به چهار راه پارک وی ،کوچه افق ،پالک ،6طبقه ،2مراجعه فرمایند.

هیاتمدیرهشرکتخدماتدریاییهدایتکشتیخلیجفارس(-سهامیخاص)

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به
اين سامانه پيامك نمايند.

خبرخوان
 ۵۰هزار تن مرغ وارد ميشود

شاتا|وزيرصمتگفت:برايتأمينمرغدرماهمبارك
رمضان مج��وز واردات ۵۰هزار تن مرغ براي ش��ركت
پشتيبانياموردامصادرشدهاست.عليرضارزمحسيني
در نشس��ت فوقالعاده ديروز كميسيونهاي صنايع
و معادن ،كش��اورزي و اقتصادي مجلس در خصوص
تمهيدات انجام ش��ده براي بازار شب عيد و ماه مبارك
رمضان،اظهارداشت:جهادكشاورزيمسووليتتأمين
مرغدركلكشوررابرعهدهداردووزارتصمتبراساس
وظيفه ابالغ شده ،مرغ را از كشتارگاه بر اساس مصرف
و نياز تحويل ميگيرد تا در شبكه تشكلها ،اصناف و
فروشگاههايسراسركشورتوزيعكند.ويتصريحكرد:
در تنظيم هر چه بهتر بازار ،هماهنگي و تعامل تمامي
دستگاههاي مرتبط و ذيربط حائز اهميت است .وزير
صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :براي تأمين مرغ در
ماه مبارك رمضان مجوز واردات ۵۰هزار تن مرغ براي
شركت پش��تيباني امور دام صادر شده است تا در كنار
توليدداخلبتوانيمبازارراتنظيمكنيم.

خطر تشكيل اوپك زعفران!

ايلنا|عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران از بازي
جديد وارداتچيها براي تامي��ن ارز از طريق صادرات
زعفران خبر داد و نس��بت به تش��كيل بدون برنامه و
سياستگذارياوپكزعفرانهشدارداد.عليحسيني
با اشاره به افزايش صادرات زعفران در سالجاري اظهار
كرد :آمار گمرك نشان از افزايش 35درصدي صادرات
زعفراندرماههاياخيردارد،امابانگاهكارشناسيمتوجه
خواهيم ش��د كه اتفاقي در حال رخ دادن است به زيان
بازارصادراتياينمحصولمزيتداراست.بهگفتهوي؛
برخي از تجار براي تامين ارز واردات كاالهاي پرس��ود،
دس��ت به فروش زعفران در بازار جهاني با قيمت نازل
زدهاند .حسيني تصريح كرد :اين افراد زعفران را در بازار
جهاني با قيمت داخل كشور عرضه ميكنند تا از ارز آن
براي واردات كاالهاي پر سود و منفعت بهره ببرند .وي
گفت:اينافرادسودجودرخوابغفلتمسووالن،حتي
براي آن نيز آگهي ميكنند و با تبليغات قيمت زعفران
كش��ور را نزولي كردهاند .حسيني از پيشنهاد تشكيل
اوپك زعفران خبر داد و گفت :برخي به دنبال تشكيل
نهادهايجديديهستندتاازطريقآنبتوانندبهمقاصد
خود دست پيدا كنند وي افزود :تشكيل اوپك زعفران
براي ما هيچ منفعتي ندارد و تنها موجب ميش��ود كه
اطالعاتتوليدكشوردراختياررقباقراربگيرد.حسيني
توصيه كرد به جاي تش��كل نهادههاي جديد به دنبال
ايجادصنايعفرآوريوتوسعهبازارخارجيباشيمتااين
محصولارزشمندبهصوتفلهايازكشورخارجنشودو
ارزشافزودهآننصيبخودمانشود.

ويژه
دستيابي به ركورد روزانه140ذوب
در فوالد مباركه

مديرناحيهفوالدسازيوريختهگريمداومفوالدمباركه
داليل دس��تيابي به اين ركورد تصري��ح كرد :اولين و
مهمتريندليلايناستكهواژهخواستنبهمعنيكامل
كلمهدرهمهاليههايفوالدسازيصرفشدهوهمهبه
دنبالثبتركوردهايجديددراينناحيههستند.دليل
دوم آمادهبهكاري تجهيزات ماس��ت .از فرصت تقريبا
يكماههايكهبهدليلمحدوديتهايانرژيواردشده
بهفوالدمباركهبهوجودآمد،درجهتتعميراتاساسي
تجهيزات استفاده شد و نتيجه آن اكنون قابلمشاهده
است .غالمرضا سليمي ادامه داد :سومين دليل تحقق
اي��ن ركوردهاي پيدرپي نيز پش��تيباني خوب از اين
ناحيه بود ،از تأمين مواد اوليه در قسمتهاي مختلفي
نظير ناحيه آهنسازي و انرژي و سياالت گرفته تا ساير
قسمتهاي پش��تيباني .وي افزود :ثبت ركورد روزانه
 140ذوب يك كار گروهي عظيم اس��ت كه در فوالد
مباركهاتفاقافتادودرفوالدسازيبهثمرنشستهاست.
پيشترودرسال 1380ركوردروزانهدرفوالدسازي40
ذوب بود ،درحاليكه هماكنون ركورد  140ذوب ثبت
شده اس��ت .ثبت ركوردهاي قابلتوجه در حال حاضر
زيرساختهاي خوب ايجادشده ،مديريت مناسب در
سالهاي گذشته و همچنين عزم جزم دوستان ما در
ناحيه فوالدسازي براي استفاده از فرصتهاي موجود
است.سليميدربارهركوردهايتوليدروزانهاينبخش
نيز گف��ت :در اين بخش نيز در س��ال جاري به ترتيب
ركورده��اي  131ذوب 133 ،ذوب 135 ،ذوب137 ،
ذوب 138 ،ذوب و  140ذوب ثبتش��ده است .اين در
حالياستكهدوركوردآخرطيدوروزمتواليوبهفاصله
كمتراز 24ساعتنسبتبه يكديگربهثبترسيدهاند.
وي افزود :نكته مهم در اين ميان اين است كه در سال
 96با بهرهبرداري از ماش��ين شماره 5فوالد مباركه در
اينبخش،افزايش 800هزارتنيفوالدنسبتبهآخرين
ركوردثبتشد.اينامربهدليلاضافهشدنيكماشين
ريختهگريجديد،طبيعيبود.ايندرحالياستكهدر
سالجاريافزايشتوليد 600هزارتنيدراينناحيهبه
ثبترسيد.اينافزايشظرفيتكهخودمعادلظرفيت
يكپلنتفوالدياست،باعثشكستنركوردپيشين
توليدفوالدشركتفوالدمباركه( 6ميليونو 450هزار
تن)ودستيابيبهركوردجديد 7ميليونتنميشود.
ويگفت،هنوزهمميتوانيمازظرفيتاينناحيه،بيشتر
استفادهكنيم؛بههميندليلبرنامههايخوبيبرايسال
آينده در نظر گرفتهشده است .ما براي افق سال آينده،
توليد حداقل  7.2ميليون تن را در نظر داريم .سليمي
درباره برنامههاي اين واحد براي ثبت ركوردهاي روزانه
جديد نيز اظهار كرد :ثب��ت ركوردهاي روزانه جديد با
شرايطفعليبسياردشوارشدهاست؛مانندوزنهبرداري
كهگرمهايآخررابهسختيتحملميكند.تحققاين
 140ذوبدرروزازدوبخشتشكيلميشود:اول،بخش
توليدكهبايددركورههايقوسالكتريكيانجامگيردو
سپسريختهگريشود؛دوم،مديريتاينفراينداست
كهبهمراتبمهمتربهشمارميآيد.

صنعت،معدنوتجارت
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پيشبيني قيمت خودرو در۱۴۰۰

تعادل|
برخالفسالهايگذشتهكهروزهايپايانيماندهبهنوروز
 ۱۴۰۰بازار خودرو خريداران فراواني داشت و پررونق بود،
امسال بازار خودرو عميقترين ركود خود را طي چند ماه
اخيرتجربهميكند.دراينروزهاروزبهروزريزشقيمتها
در اينبازار شدت مييابد.عالوهبر اينخريدارچندانينيز
در بازار نيس��ت و اغلب كساني كه مشتري واقعي خودرو
هستند ،در بازار حضور دارند .به گفته مسووالن اين حوزه
حتيدرحالحاضرخريدارانواقعينيزدربازارنبودهواقدام
به خريد خودرو نميكنند.بهطور كلي با توجه به وضعيت
ناپايداراقتصادكشوروعواملمتععديكهبرقيمتخودرو
تاثيرگذار است ،نميتوان پيشبيني دقيقي از قيمتها در
سال پيش رو داشت .اما با وجود تمام اين موضوعات و روند
قيمتيموجود،افزايشقيمتخودروبهخصوصدرماهها
ابتدايي س��ال  1400بعيد و دور از ذهن به نظر ميرسد.
همچنينبهاعتقادبرخيكارشناسانخودروييحداقلتا
نيمه اول سال آتي بازار خودرو راكد خواهد بود؛ اما با توجه
بهوضعيتتورميموجوددركشوربهاحتمالزياددرنيمه
دومسال 1400قيمتهاروندافزايشيپيداخواهندكرد.

كشف  ۳۵۰۰ميليارد ريال
گرانفروشي

شده در مجلس مبني بر حذف ثبت محضري براي برخي
خودروهاگفت:مادراتحاديهپيگيراينهستيمكهباقولنامه
ك��د رهگيري به اعضا دهيم تا بتوان خري��د و فروشها را
رهگيريكردهودالليهاراكنترلكرد.ثبتمحضريكمي
دس��ت داللها را ميبندد اما حذف ثبت محضري دست
داللهارابازميگذاردامااگرقولنامههاكدرهگيريداشته
باشندداللهانميتوانندجاييدراينبازارداشتهباشندتا
بازارخودروبتواندجايخودراپيداكند.اماقيمتخودروها
بهروايتنايبرييساتحاديهنمايشگاهدارانخودروچگونه
است؟ براساس آمار قيمتي اعالمي از سوي كرمي ،قيمت
پرايد با  1ميليون كاهش نس��بت به هفته گذشته 107
ميليون تومان ،تيبا صندوقدار  124ميليون تومان ،تيبا
هاچبك 130ميليونتومان،ساينابا 2ميليونكاهش138
ميليون تومان ،پژو 405با 5ميليون كاهش 193ميليون
تومان ،پژو  206تيب  2با  2ميليون كاهش  198ميليون
تومان و تيپ 5با 20ميليون كاهش 260ميليون تومان،
پژو  v8 206با  20ميلي��ون كاهش  243ميليون تومان،
 207دندهايبا 14ميليونافت 288ميليونتومانو207
اتوماتيكبا 10ميليونكاهش 390ميليونتومان،سمند
 LXبا  12ميليون افت قيمت  188ميليون تومان ،هايما
 720وجكنيز 720ميليونتوماناست.
پيشيبيني قيمتها در1400
اما در رابطه ب��ا آخرين وضعيت بازار خ��ودرو در آخرين
هفته س��ال جاري ،نعمتاهلل كاشانينسب ،نايبرييس
دوم اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران
معتقد است كه طي دو هفته اخير كه آرامشي نسبي بازار
خودرو را فرا گرفته است و ديگر خبري از نوسانات روزانه و
بازارپرهيجاننيست؛چراكهطيدوهفتهاخيرنرخارزنيز
بهثباترسيدهونوسانكمتراز ۵۰۰تومانداشتهاست.
ويضمنتاكيدبراينكهبرخالفرسمهرسالهبازارخودرو
در روزهاي پاياني س��ال ،امس��ال بازار خودرو در ركود به
س��ر ميبرد ،گفت :در حال حاضر تنها مش��تري واقعي و
مصرفكنندهواقعيكهنيازمصرفيفوريبهخودرودارد،در
بازاروجوددارد.ديگرخريدخودروبهجهتسرمايهگذاري
صورت نميگيرد .البته كه خريد به جهت سرمايهگذاري

قيمت خودروهاي پرفروش در بازار
خودرو

قيمت

كوييكاتوماتيك

۱۹۸تا ۲۰۰ميليون تومان

پرايد۱۱۱

۹۹تا ۱۰۴ميليون تومان

تيباصندوقدار

۱۱۲ميليونتومان

تيباهاچبك

۱۲۰تا ۱۲۵ميليون تومان

ساينا

۱۲۸ميليونتومان

راناLX

۱۹۰تا ۱۹۵ميليون تومان

۲۰۶تيپ۲

۱۷۸ميليونتومان

۲۰۶تيپ۵

۲۴۷ميليونتومان

سمند

۱۷۵ميليونتومان

پژو پارس

۱۹۸ميليونتومان
منبع:خبرگزاريمهر

نيز در روزهاي پاياني سال (به جهت سال ساخت خودرو)
منطقينبودهوبرايسرمايهگذار،اينچندروزپايانيصرفه
اقتصادينخواهدداشت.كاشانينسبدرگفتوگويخود
با «ايس��نا» عنوان كرده كه نق��ش دالالن در بازار خودرو
كمرنگ شده و س��رمايه خود را از بازار خودرو خارج و در
بازارهايديگرمشاركتميكنند؛درحقيقتبازارخودرو
جذابيت س��ابق را ندارد .در حال حاضر فروشنده در بازار
بيشترازخريدارديدهميشود.بازارخودروهايخارجيدر
ركودكاملقرارگرفتهوخريد وفروشيصورتنميگيرد.
درخودروهايداخليهمبرايمصارفواقعيوخودروهاي
باقيمت۱۰۰ميليونتومانتانهايت۵۰۰ميليونتومان،به
تعدادمحدودمعامالتصورتميگيرد.
وي در رابط��ه با ميزان كاهش قيمتها در بازار خودرو كه
از آبان ماه امس��ال آغاز شد ،گفت :در خودروهاي خارجي
تا حدود  ۳۰درصد كاهش قيمت ديده ميشود اما بازهم

بههيچ عنوان خريداري ندارند .در خودروهاي داخلي نيز
حدود  ۱۵الي  ۲۰درصد كاهش قيمت نسبت به گذشته
ايجادشدهاست،افتشديديرخندادهاماخريدارچنداني
هم وجود ندارد.اين مقام صنفي سال آينده بازار خودرو
رااينگونهپيشبينيكرد:باتوجهبهاينكهاقتصادكشور
وعواملوابستهبهنرخارزچندانقابلپيشبينيدقيق
نيس��تند ،پيشبيني دقيقي از رون��د قيمتي خودرو
در بازار براي س��ال آينده نميتوان ارايه داد ،اما بسيار
بعيد به نظر ميرسد كه قيمتها بخواهد مجدد روند
افزايشيدرپيشگيرند.باتوجهبهاينكهبازارتابععرضه
و تقاضاست ،چنانچه روند افزايش توليد خودروسازان
بزرگ ادامهدار باش��د و تيراژهاي توليد ب��اال روند ،با
افزايش عرضه اتوماتيكوار تقاضا پايين خواهد آمد .در
اينصورتبهدنبالكاهشتقاضا،بازاربهسمترقابتي
شدن حركت خواهد كرد.

رييس اتاق اصناف ايران:

اصالح قانون نظام صنفي اولويت نخست است

رييساتاقاصنافايرانباتأكيدبراينكهاولويتنخستمادر
سالآينده،اصالحقانوننظامصنفياست،گفت:تمركزاصلي
درشرايطفعلي،تنظيمبازارپايانسالاست.سعيدممبينيبا
اشارهبهاينكهتماميبخشهاياقتصاديكشوردريكسال
گذشته در مواجهه با بيماري كرونا شرايط بسيار سختي را
داشتند،اظهارداشت:عم ً
البخشهاياقتصاديوتوليديدر
همهجايدنياتحتتأثيراينبيماريآسيبديدندكهكشورما
واصنافنيزازاينموضوعمستثنينبودند.رييساتاقاصناف
ايران تصريح كرد :در يك سال اخير تالشها و پيگيريهاي
زيادي با رايزني مجلس و دولت در راس��تاي حل مشكالت
صنوفوكسبوكارهاصورتگرفتوبستههايحمايتياز
سويدولتمصوبشدكهمتأسفانهبهدليلشرايطتحريم
شرايطبهگونهايرقمخوردكهحداقلانتظاراتاصنافنيزبه
سختيتأمينشدودربرخيمواردنيزتأميننشد.ممبينيبا

بياناينكهبرخيازحوزههادرفضايمديريتيكسبوكارها
نيازبهبازنگريدارند،افزود:يكيازموضوعاتخوبيكهامسال
رخداد،بحثممنوعيتنمايشگاههايعرضهمستقيمكاالبود
واينموضوعيبودكههميشهدرخواستاصلياصنافبوده
وهمهسالهاصنافنسبتبهكيفيتبرگزارينمايشگاههاو
صدماتيكهبهبازارواردميكرد،اعتراضداشتندوباتدببري
كهازسوياتاقاصنافايراناتخاذشدتالشكرديمجشنواره
فروشفوقالعادهرادرراستايخألمربوطبهنمايشگاهبرگزار
كنيم و با گزارش��اتي كه تا به امروز از سوي اتاقهاي اصناف
كشورارسالشده،شاهداستقبالخوبواحدهايصنفيدر
حوزهبرگزاريجشنوارهفروشويژهنوروزيبودهايم .رييس
اتاق اصناف اي��ران با تاكيد بر نقش اصلي اتاقهاي اصناف و
اتحاديههاي صنفي در تنظيم بازار پايان سال وخريد شب
عيد با تمركز بر خريد ميوه تصريح كرد :انتظار اين است كه

تنظيم بازار با همان روال مصوب شده از سوي وزارت كشور
اجرايي ش��ود وعرضه ميوه نيز با قيمت مصوبي كه از سوي
ستاد تنظيم بازار عنوان ش��د با نظارت و بازرسي در اختيار
استانهاقراربگيردوبهدستمصرفكنندهبرسد.ممبيني
تصريح ك��رد :اتاق اصناف ايران برنامهه��اي متعددي را در
س��ال جديد خواهد داشت كه اصالح قانون نظام صنفي در
اولويت برنامههاي اتاق اصناف ايران است تا دغدغههايي كه
بهخصوصدرموردمحدوديتدودورهايوجودداردمرتفع
شودوباهمكاريمشاورينحقوقياتاقاصنافايراناقدامات
موثري صورت گرفته كه تا ح��دود زيادي اميدوار به اصالح
قانوننظامصنفيهستيموبرنامهديگرتقويتاستقاللبخش
خصوصي در قانون است و اينكه بتوانيم حمايتهاي الزم را
از جامعه صنفي و بخش خصوصي داشته باشيم .وي افزود:
يكي ديگر از موضوعاتي كه در دستور كار اتاق اصناف ايران

درسال ۱۴۰۰است،بحثتقويتتوانتشكلهايصنفيبا
استفادهازامكاناتمدرنباتاكيدبرفناورياطالعاتوتمركز
بر حوزه بازرس��ي و نظارت ميباش��د ،و در حال حاضر براي
به دست آوردن آمار ،اطالعات و عملكرد واحدهاي صنفي،
بازرسي و نظارت با مشكالت عديدهاي روبه رو هست و براي
اخذ يكس��ري اطالعاتبايد زمان صرفكردو ايجاد سامانه
بازرسيونظارتبااستفادهازابزارهايبهروزازاهميتبااليي
استوازبرخيابزارهايجديدبازرسيكهدراتاقهاياصناف
اعمالشدهنيزاستفادهخواهيمكرد.رييساتاقاصنافايران
بيانكرد:موضوعديگربحثتعيينتكليفوبهبودوضعيت
بازرسان اصناف است كه در حال حاضر به دليل نبود بودجه
حوزهبازرسيونظارتبسياريازبازرساندراستانهابهلحاظ
معيشتيبامشكلمواجههستندتاجاييكهتوانستيمتالش
كرديممنابعماليبهاتاقهاياصنافتزريقكنيم.

رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه پاسخ داد

در مرز بازرگان چه خبر است؟

در روزهاي اخير خبرهايي از طوالني ش��دن دوباره صف
رفت و آمد كاميونها در مرز بازرگان منتشر شده بود كه
البته مس��ووالن گمرك از افزايش سرعت تردد آنها خبر
دادند .گمرك اعالم كرده بود كه كندي تركيه در پذيرش
كاميونها عامل صف روزهاي اخير در بازرگان بوده است.
اما رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه ميگويد علت اصلي
طوالني ش��دن صف كاميونها در مرز بازرگان اينبار به
سياستهاي ايران ربط دارد و تركيه مقصر نيست .جالل
ابراهيمي درگفتوگو با «ايسنا» ،با اشاره به طوالني شدن
صف عبور و م��رور كاميونها از مرز ب��ازرگان در روزهاي
گذشته،بيانكرد:درسالهايگذشتهمعموالهرمشكلي

ورود پليس به بازار سياه مرغ

ايسنا|فرماندهانتظاميتهرانبزرگازورودپليس
به ماجراي احتكار و گرانفروشي مرغ خبرداد و اعالم
كرد كه از روز گذشته تا كنون هشت دالل عمده را
نيز دستگير كردهاند .سردار حسين رحيمي دراين
باره گفت :به دنبال نوس��انات ايجاد شده در قيمت
مرغ و كمياب ش��دن آن در برخي از مناطق از روز
گذش��ته پليس به اين موضوع ورود كرده و بهطور
ويژه بررس��ي آن را در دس��توركار خود قرار داد كه
در جريان آن مشخص شد چند دالل باعث ايجاد
نوساندرقيمتعرضهمرغواخاللدرچرخهتوزيع
شدهاند .وي با اشاره به شناسايي اين دالالن گفت :با
هماهنگي قضايي ،ماموران هشت نفر از اين دالالن
را در عملياتهاي جداگانه دستگير كردند.
فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ با بي��ان اينكه اين
دالالن مرغ زنده را با قيمت خيلي پايين از مرغداران
خريداري كرده و با قيمت باال به فروش ميرساندند،
گفت:همينموضوعسببنايابشدنوگرانشدن
قيمت مرغ در برخي از مناطق شده بود.
رحيمي با بيان اينكه هشت متهم با تشكيل پرونده
بهدستگاهقضاييمعرفيشدند،گفت:پليستاپايان
اس��فند وتا پايان نوروز و تا هرزمان ديگري كه نياز
باشدبراينفضانظارتكردهوبادالالنوسودجويان
برخورد خواهد كرد.

آيا قيمت خودروافزايش مييابد؟

قيمت خودرو در يك قدمي بهار
درساليكهگذشتبازارخودروروزهايپرنوسانيراپشت
سر گذاش��ت .ابتدا قيمت خودرو در يك سير صعودي با
ش��يب زياد قرار گرفت؛ اما در ماههاي پاياني سال جاري
به مرور روند قيمتها سيري نزولي و راكد پيدا كرد .اما در
آخرينروزهفتهگذشتهبازارخودروكميبهثباترسيدوبا
كاهشمعامالتريزشقيمتهابهجزدربرخيازمدلهاي
خودروادامهيافتكهازجملهآنخودروهاميتوانبهمدل
 ۱۳۱خودروپرايداشارهكردكهدرآخرينروزهفتهگذشته
يك ميليون تومان ديگر ارزان شد.با از سرگيري معامالت
در اولي��ن روز هفته جاري ريزش قيمتها در بازار خودرو
دوباره شدت گرفت .در همين خصوص سعيد موتمني،
رييساتحاديهنمايشگاهدارانوفروشندگانخودروتهران
گفتهاست،تايكماهپيشمصرفكنندگانواقعيدربازار
حضور داشتند اما از روز شنبه اين هفته ،هيچ مشتري در
بازار نيست.رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان
خودرو تهران در اظهاراتي در مورد وضعيت بازار خودرو در
روزهايپايانيسالگفتهاست:معامالتدرنقطهصفرقرار
دارد و قيمتها نيز همچنان ريزشي است؛ به عنوان مثال
قيمتخودرويپرايد ۱۱۱از ۱۱۲ميليونتومانبه ۱۰۰تا
 ۱۰۴ميليونتومانرسيدهاست.بنابراعالماو،قيمتهابه
سطح آذر ماه رسيده و اين روند نزولي ادامه خواهد داشت؛
بايدتوجهداشتكهدرصورتافزايشعرضهوكاهشنرخ
دالر ،قيمت خودرو در بازار كاهش بيشتري خواهد داشت
وبهزيرقيمتمصوبخواهدرسيد.موتمنيدرگفتوگوبا
«خبرگزاريمهر»عنوانكرده:نكتهمهماينكهقيمتهايي
ك��ه در آگهيهاي اينترنتي ثبت ميش��ود نزديك ۵يا۶
ميليون تومان بيشتر از بازار است و مصرفكننده در بازار
ميتواند خودرو را ارزانتر هم بخرد؛ به عنوان نمونه اگرچه
قيمتخودرويپرايد ۱۱۱درآگهيها ۱۰۴ميليونتومان
است اما در بازار ميتوان اين خودرو را به قيمت ۹۹تا۱۰۰
ميليونتومانهمخريداريكرد.
از س��وي ديگ��ر ،اس��د كرم��ي ،نايبريي��س اتحاديه
نمايشگاهداران خودرو نيز در مورد وضعيت بازار شب عيد
خودروگفت:برخالفسالهايگذشتهكهروزهاينزديك
به عيد تقاضاي خودرو افزايش پيدا ميكرد ،امسال هيچ
خريدوفروشيانجامنميشودوخريدارينهبرايخودروي
داخليونهبرايخودرويخارجيوجودندارد.حتينسبت
بهعيدسالگذشتههمتقاضاكمترشدهاست.بازارخودرو
دوباره در اين هفته با كاهش قيمت مواجه بوده و علت آن
نيزنبودتقاضاوركودبازاراست.كرميدرموردطرحمطرح

بازار

كه در م��رز بازرگان براي تردد كاميونها به وجود ميآمد
به علت تغيير سياس��تهاي تركيه در مديريت مرزهاي
مشترك بود اما اينبار به نظر ميرسد كه ايراد كار از ايران
بوده است .وي با اشاره به تعطيالت آخر هفته گذشته در
ايران ،توضيح داد :پس از رس��يدن خب��ر ترافيك در مرز،
بنده با چند مسوول مرزي در بازرگان صحبت كردم و آنها
دو علت براي ترافيك اخير برش��مردند .نخست تعطيلي
دو روزه ايران در عيد مبع��ث و پس از آن روز جمعه كه به
نظر ميرسد به كاهش سرعت ترخيص كاميونها از مرز
و جابهجايي آنها منجر شده و دوم شيفت محدود در مرز
ايران براي جابهجايي بار ماشينهايي كه نياز به تخليه بار

دارند .رييس خانه اقتص��اد ايران و تركيه ادامه داد :در مرز
بازرگانكاميونهايترانزيتيياماشينهاييكهدرمرزنياز
بهتخليهبارندارندباسرعتبيشتريودرشيفتهايكاري
طوالنيتريترخيصشدهواجازهتردددريافتميكننداما
خبرهايرسيدهحاكيازآناستكهبرايكاميونهاييكه
بايدبارخودرادرمرزتخليهكردهوسپسبرايبارگيريبه
يككاميونديگربسپرند،شيفتهايكاريدرطرفايراني
مرزمحدوداستوهمينموضوعبهطوالنيشدنصفدر
بعضيروزهاوبهطورخاصدرتعطيالتمنجرميشود.
ابراهيمي با تاكيد بر اينكه ايران بايد از تمام ظرفيت خود
در مرزهاي مشتركاستفادهكند تابهانهايبرايدورزدن

خاك كشور در ترانزيت به وجود نيايد ،توضيح داد :يكي از
مسائل مهمي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است
كه تركيه در سالهاي گذشته و بهطور خاص در ماههاي
اخير تالشكردهبا فعالكردن مسيرهاي ترانزيتيجديد
بامحوريتمنطقهنخجوان،بهنوعينيازخودبرايورودبه
خاك ايران را كاهش دهد.وي افزود :متاسفانه در ماههاي
گذشته صحبت از برخي مسيرهاي ترانزيتي در منطقه
شده كه نام ايران در آن قرار ندارد و از اين رو ما بايد با فعال
كردنظرفيتهايخوددرمنطقهبهاينكشورهابهانهاي
ندهيمودركنارامكاندرآمدزاييازمحلترانزيتوصادرات
كاالهايخودبهكشورهايمنطقهراافزايشدهيم.

مهر|سيد جواد احمدي معاون سازمان حمايت خبر
داد :تعداد بازرسيهاي انجام شده در بازار گوشت مرغ
و تخم مرغ طي ۱۱ماه س��ال جاري ،جمعاً ۲۱۳هزار و
 ۷۳۲مورد بوده و در همين راستا براي  ۱۸هزار و ۳۳۹
واحد صنفي متخلف برگه گزارش بازرس��ي به ارزش
رياليبالغبريكهزارو ۱۷۴ميلياردو ۸۶۹ميليونريال
تنظيموبهمرجعرسيدگيكنندهارسالشدهاست.وي
افزود :همچنين سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت
استانهابهمنظورجلوگيريازسوءاستفادهافرادفرصت
طلب در بازار روغن نباتي ،طي اين مدت ،با بازرس��ي از
تعداد ۱۰۹ه��زار و ۳۸۲واحد عمده ،خرده و انبارهاي
نگهداريروغننباتي،تعداد ۴هزارو ۲۳۶واحدمتخلف
را به اتهام گرانفروشي و عدم عرضه ،شناسايي و پس از
انجام تحقيقات تكميلي با پروندههاي تخلف جداگانه
جمعاً به ارزش بي��ش از ۳۵۲ميليارد و ۳۶۹ميليون و
 ۱۶۹هزارو ۱۳۷ريالبههيأتهايرسيدگيبهتخلفات
صنفي معرفي كردند .احم��دي ادامه داد :طي همين
مدت ۲۹۴هزارو ۵۵موردبازرسيبرعملكردواحدهاي
صنفي ،عمده و خرده فروش و بازارهاي ميوه در سراسر
كشورصورتپذيرفتهكه ۱۵هزارو ۴۹۵واحدمتخلف
شناسايي و گزارشات با ارزش يك هزار و ۹۷۹ميليارد و
 ۸۶۳ميليون و ۹۰۱هزار و ۳۲۶ريال به ادارات تعزيرات
حكومتياستانهاارسالشدهاست.

قيمتشيرينيشبعيداعالمشد

ايسنا|رييس اتحاديه قنادي ،شيريني و كافه قنادي
تهران قيمت ش��يريني ش��ب عيد را اعالم كرد .علي
بهره مند با بيان اينكه قيمت شيريني شب عيد همان
قيمتهاي مصوب س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران اس��ت ،گفت :براين اساس در واحدهاي
درجه يك قيمت هركيلو ش��يريني زب��ان ،پاپيوني و
گلمحمدي ۵۰هزارتومان،كيكيزدي ۳۸هزارتومان
وشيرينيتركيلويي ۶۰هزارتوماناست.ويبااشارهبه
اينكهاحتماالدرروزهايآيندهتقاضايخريدشيريني
بيشتر ميشود ،گفت :تمام پروتكلهاي بهداشتي در
تهيه ش��يريني در واحدهاي صنفي رعايت ميشود.
رييس اتحاديه قنادي ،ش��يريني و كافه قنادي تهران
اضافه كرد :مردم در صورت مش��اهده هرگونه تخلف
اعم از گرانفروشي ،فروش شيريني بي كيفيت و يا عدم
رعايتپروتكلهايبهداشتيميتوانندبهسامانه۱۲۴
وزارت صمت گزارش دهند و يا با شماره تلفن اتحاديه
صنفقنادان()۶۶۹۴۴۴۱۱تماسبگيرندكهدراسرع
وقتتوسطاتحاديهپيگيريهايالزمصورتميگيرد.

قيمت موز كاهش يافت

ايسنا|عضوهياتمديرهاتحاديهبارفروشانازكاهش
قيمت موز در بازار خبر داد .اكبري ياوري در گفتوگو با
ايسنادرپاسخبهاينسوالكهآياوارداتموزباعثكاهش
قيمتها در بازار شده است؟ گفت :در ابتدا يك كشتي
 ۶۰۰۰تنيموزواردكشورشدوليوزارتصنعت،معدن
و تجارت (صمت) ،اداره گمركات و قرنطينه همكاري
نكردندواينكشتي ۹روزدركناراسكلهايستادوتخليه
نشد .وي ادامه داد :اين موزها سه روز به دليل باز نشدن
ثبتسفارشهايتجار،سهروزبهدليلمسائلگمركي
و سه روز نيز به دليل قرنطينه وزارت جهاد كشاورزي
معطل ش��د تا در نهايت تخليه ص��ورت گرفت .عضو
هياتمديرهاتحاديهبارفروشاناضافهكرد:باتخليهاين
بارها موز كيلويي ۵۵هزارتومان در ميدان مركز ميوه و
ترهباربهكيلويي ۳۰هزارتومانرسيدهاست.ويدرادامه
گفت :البته ۶۰۰كانتينر موز هم از هند وارد شده است
و قطعا قيمت موز روز به روز كاهش مييابد و به كمتر از
 ۳۰هزارتومانهمخواهدرسيد.مشاهداتميدانيازبازار
ميوهوسطحشهرنيزمويدكاهشقيمتموزنسبتبه
قبل است .پيش از اين نيز اعالم شده بود كه قيمت موز
ارروزشنبه ۲۳اسفندكاهشخواهديافت.

برنج ركورددار افزايش قيمت شد

تس�نيم |در بهمن ماه  ۹۹ركورد افزايش قيمت
به برنج با رشد  ۱۲۲درصد اختصاص دارد .براساس
جديدترين آمار از تغييرات قيمتي كاالهاي اساسي
در بهمن م��اه  99ركورد افزاي��ش قيمت به برنج با
رش��د 122درصد اختصاص دارد.عالوه بر اين در
بهمن ماه امسال گوش��ت مرغ  77.1درصد ،شكر
 68.8درصد ،گوشت گوسفندي 35درصد افزايش
قيمت داشته است.
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خبر روز

پرداخت «عيدي» مستمري بگيران سازمان بهزيستي

رييس سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد كه عيدي تمام خانوارهاي مستمريبگير سازمان بهزيستي نيز بعد از تامين اعتبار
پرداخت و روي كارت بانكي آنها ش��ارژ شد .وحيد قباديدانا با بيان اينكه مس��تمري مددجويان سازمان بهزيستي براي يك
ميليون و  ۸۰هزار خانوار پرداخت شد ،اظهار كرد :جمعاً مبلغ  ۲۷۱ميليارد تومان جهت پرداخت مستمري مددجويان سازمان
بهزيستي در اسفندماه تخصيص داده ش��ده بود كه روي كارت بانكي افراد شارژ شد .براي يك ميليون و  ۸۰هزار خانوار مبلغ
 ۸۸ميليارد تومان به عنوان عيدي (البته اين مبلغ ناچيز و محدود اس��ت) بين  ۷۳هزار تومان تا  ۱۳۸هزار تومان بر اساس بعد
خانوار پرداخت شده است.

اعالم آخرين وضعيت رنگبندي شهرها

سفر نرويد

تعادل| وضعيت خوزستان بحراني است
گزارش وديگرشهرهابااينكهزردونارنجيهستند
اما وضعيتي شكننده دارند .در اين شرايط
سفررفتنعاقالنهبهنظرنميرسدوميتوانداينوضعيت
ش��كننده را به بحران نزديك كند .در حالي كه به گفته
وزارتبهداشتودرمانميزانرعايتپروتكلهادراغلب
شهرهاواستانهايكشوركاهشداشتهاست،سفرهاي
نوروزي ميتواند آغاز سال 1400را براي بسياري از مردم
بابحرانموجچهارمكروناهمراهكند.متاسفانهبسيارياز
مردمبههشدارهاتوجهنميكنند.ازهماكنونجادههاي
بين شهري شلوغ اس��ت و تا زماني كه محدوديتهاي
اعمالشدهاجرايينشوندهمينروندادامهخواهدداشت.
امامسالهايناستكهدولتقصدنداردقرنطينهسراسري
اعمالكند،اماايندليلنميشودكهمردمهمبدونتوجه
به پروتكلها بار سفر ببندند و به شهرهاي مختلف سفر
كنند .توصيه وزارت بهداش��ت به مردم منصرف شدن از
سفرهاينوروزياستامابايدديدچهتعدادازافرادبهاين
توصيههاتوجهميكنند.ايندرحالياستكهيكبارديگر
مرگهايكرونايي 3رقميشدهواينخودميتواندزنگ
هشداريبرايمردمباشد.
قرنطينه سراسري اعمال نميشود
به گفته وزير بهداشت و درمان قرنطينه سراسري براي
نوروز اعمال نميش��ود و دليل آن هم بيش��تر به شرايط
اقتصاديباز ميگردد.امادراينشرايطمردم ميتوانندبا
سفرنرفتنوماندندرشهرهاواستانهايخودبهكمك
كادر درمان بيايند و از افزايش روز افزون ش��مار بيماران
جلوگيريكنند.
مرگ و ميرها  3رقمي شد
سخنگوي وزارت بهداش��ت و درمان از مرگ 100بيمار
مبتالبهكروناديگردركشورخبرداد.بهاينترتيبتعداد
جانباختگانويروسكرونابهبيشاز 61هزارنفررسيد.
س��يما س��ادات الري با اعالم آخرين آم��ار مبتاليان و
جانباختگان كرونا در ايران افزود :بر اس��اس معيارهاي
قطعي تشخيص هفت هزار و  ۹۸۰بيمار جديد مبتال به
خبر

سند مالكيت تاالب انزلي
صادر شد

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور در
اطالعيهاي اعالم كرد كه س��ند مالكيت تاالب
انزلي بهنام نماينده قانوني دولت كه متولي آن
س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري است،
صادر شد .به گزارش سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري كشور در پي انتشار اخباري در برخي
رسانهها مبني بر واگذاري صدور سند مالكيت
تاالب بندرانزلي بهنام وزارت نيرو در آخرين روز
از ماه بهمن ،رييس س��ازمان جنگلها ،مراتع
و آبخي��زداري در نامهاي در دوم اس��فندماه به
معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد
و امالك كشور خواستار بررسي فوري موضوع
صدور سند تاالب انزلي شده و از رييس سازمان
ثبت اسناد درخواس��ت كرد اگر سندي در اين
زمينه صادر ش��ده اس��ت آن را منتفي و به نام
نماينده قانوني دولت ك��ه متولي اصلي حفظ
انفال و منابع طبيعي كشوراست برگرداند .در
اين گزارش آمده است« :سيد صادق سعادتيان»
معاون امور امالك و كاداس��تر س��ازمان ثبت
اسناد و امالك كش��ور روز چهارشنبه گذشته
در پاسخ نامه « مسعود منصور» رييس سازمان
جنگلها ،درخواست اين سازمان را منطقي و به
حق دانست و در نامهاي از اداره كل ثبت اسناد
و امالك استان گيالن خواسته است بر اساس
قانون اراضي مستحدث و ساحلي درخصوص
خواسته س��ازمان جنگلها اقدام الزم را انجام
دهند .معاون امور امالك و كاداستر سازمان ثبت
اسناد در بند ديگري از نامه از سازمان جنگلها
درخواست كرد نقشه كاداستر اراضي تاالبها را
تهيه و ارسال نمايند تا در برنامه عملياتي اجراي
كاداستر اراضي و حدنگاري مستحدث ساحلي
 ۱۴۰۰منظور تا نسبت به تثبيت و صدور سند
مالكيت اقدام شود.
بر اساس اين گزارش ،به موجب ماده يك قانون
ملي شدن جنگلها در سال  ۱۳۴۱كليه اراضي
جنگلي ،بيش��ه زارها و مرات��ع و تاالبها ،انهار
طبيعي و مسيلهايي كه در محدوده اين منابع
قرار دارند جزو ملي و در مالكيت دولت جمهوري
اس�لامي و به نمايندگي سازمان جنگلها قرار
دارد و اين س��ازمان به جد پيگير است تا ضمن
اخذ سند مالكيت تاالب انزلي در ساير موارد نيز
منجر به صدور سند به نام دولت و به نمايندگي
اين سازمان صادر شود .اين در حالي بود كه طي
ماههاي گذش��ته بحث بر سر اينكه سند تاالب
انزلي به نام چه سازمان يا ارگاني صادر خواهد
ش��د باال گرفته بود و برخي مدع��ي بودند اين
تاالب قرار است به وزارت نيرو برسد و در نهايت
سند اين تاالب به نام نماينده دولت كه متولي
آن سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري است،
صادر شد.

مرگهاي كرونايي 3رقمي شد
كوويد ۱۹دركشورشناساييشدو ۹۶۳نفربستريشدند.
بااينحساب،مجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشوربهيك
ميليونو ۷۵۴هزارو ۹۳۳نفررسيد.خوشبختانهتاكنون
يكميليونو ۴۹۹هزارو ۳۰۱نفرازبيماران،بهبوديافته
يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند .همچنين سه هزار و
 ۸۳۹نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت شديد
اينبيماريتحتمراقبتقراردارندوتاكنون ۱۱ميليون
و ۷۸۱هزار و ۳۱۷آزمايش تشخيص كوويد ۱۹در كشور
انجامشدهاست.

گسترش ويروس جهش يافته در استان ها
سخنگوي وزارت بهداشت پيش از اين با هشدار نسبت
بهگسترشويروسجهشيافتهدربرخياستانهاگفته
است :ويروس جهش يافته كرونا قدرت سرايت بيشتري
دارد ،ضم��ن اينكه بي��ش از ويروس ووه��ان كودكان و
جوانترها را مبتال ميكند .بنابراين افزايش ابتال به كرونا
درگروههايباسنپايينترلزومهمزيستيهوشمندانهبا
اينويروسرانشانميدهدزيراابتاليبيشترافرادجوانتر
خطرابتاليسالمندانبهاينبيماريرانيزبيشترميكند.
اميداريم همه مردم با رعايت اصول بهداشتي و پرهيز از
سفرهايغيرضروريوتجمعاتنزديكبههممانعايجاد
خيز چهارم اين بيماري در كشور باشند .به گفته ،الري،
ميزانرعايتپروتكلهايبهداشتيدركشوربهپايينترين
ميزانخوددرچهارماهگذشتهرسيدهاست.كاهشرعايت
پروتكلهايبهداشتي،همزمانباافزايشويروسجهش
يافته در كشور و نيز گذر از ايام پاياني سال و اقدام به سفر،
مهمانيهاودورهميهادرنوروزهمگيزنگخطرجدي
برايايجادخيزچهارمبيمارياست.اميدواريمهمهمردم
باپرهيزازهرگونهسهلانگاريبهگونهايرفتاركنندكه
شاهدتجربهاياميآراموكمخطردرروزهايآغازينسال
جديدباشيم.سخنگويوزارتبهداشت،درمانوآموزش
پزشكيگفتهاست:درهفتهگذشتهرعايتشيوهنامههاي
بهداش��تي حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد كاه��ش يافت و اين
نگران كننده اس��ت ،اگر ترددها افزاي��ش يافته و كرونا
چرخش پيدا كند ،دس��تاوردهايي كه بهواسطه رعايت
شيوهنامهها و اجراي طرح شهيد سليماني به دست آمد،
جامعه

از بين ميرود .الري افزود :ميانگين بروز موارد بستري در
اس��تان زنجان پايينتر از ميانگين كشوري اما وضعيت
بيماريكوويد ۱۹درايناستانحساسوشكنندهاست.
 ۱۳۹بيمار كرونا در بيمارستانها و مراكز درماني زنجان
بستريهستندو ۲۱نفربهعلتشرايطبالينينامناسب
دربخشمراقبتويژههستند.
به زنجان سفر نكنيد
سخنگوي وزارت بهداشت در بخش ديگري از سخنانش
گفت :با توجه به تاثير جدي س��فرهاي بين ش��هري و
وضعيتشكنندهاستانزنجانازهموطنانميخواهيمدر
تعطيالتنوروزازهرگونهاقدامبهسفربهشهرستانهاي
استانزنجانخودداريكنيد.
مراكز اغلب استانها وضعيت زرد دارند
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه در
مجموع  ۳۱ش��هر نارنجي و حدود  ۸تا  ۹شهر قرمز در
خوزس��تان داريم ،گفت :به جز اروميه (نارنجي) اهواز
(قرمز) ،تمام مراكز اس��تانها در وضعيت زرد هستند
اما تاكيد ميكنيم با توجه به گ��ردش ويروس جهش
يافته انگليسي در  ۲۹اس��تان كشور ،مردم از سفرهاي
غيرضروريپرهيزكنندچراكهسفرهاميتواندبهشدت
جامعه را درگير كند .دكتر عليرضا رييس��ي در مراسم
كرونا روايت كه از سوي س��ازمان نظام پزشكي برگزار
شد ،ضمن تبريك سال جديد گفت :در تعطيالت عيد
سال گذشته و به دليل بحران كرونا مردم رعايت كردند و
سفرنرفتند.سالقبلازكروناهم ۲۵استانكشوردرگير
سيلبودوبازهممردمسفرنرفتند.امسالسومينسالي
اس��ت كه توصيه ميكنيم مردم سفر نروند .او به بحث
تاب آوري جامعه اشاره كرد و گفت :البته نبايد فراموش
كنيم كه تاب آوري نظام سالمت هم پايين آمده است.
پرس��تاران كادر بهداشت و درمان واقعاً خسته شدهاند.
مردم از سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند .هرچند كه
به جز خوزستان ميتوان گفت كه وضعيت فعلي كشور
پايداراست و به جزوضعيت خوزستان،بقيهمراكزكشور
وضعيت خوب است.

جزئيات اجراي طرح ترافيك۱۴۰۰

مدير واحد ساماندهي محدوده و طرحهاي ترافيكي
شهرداري تهران جزئيات اجراي طرحهاي ترافيكي
درسال ۱۴۰۰راتشريحكرد.عمارسعيديانفردرمورد
جزئياتاجرايطرحهايترافيكيدرسال ۱۴۰۰گفت:
ابتدا الزم اس��ت بگويم كه درباره ساعت اجراي طرح
ترافيك تابع شوراي ترافيك شهر تهران و ستاد ملي
كرونا هستيم و تصميمات آنها در مورد ساعت اجراي
طرح براي ما الزم االجرا اس��ت .او با بيان اينكه درآمد
شهرداريتهرانازمحلطرحترافيكدرسالجاريتا
يك ماه گذشته حدود ۵۰تا ۶۰درصد كاهش داشته
است،افزود:برخيتصورميكنندكههدفشهردارياز
اجرايطرحهايترافيكيكسبدرآمداستاماكاهش
حدود ۶۰درصدي درآمدها در سال جاري تاكيدي بر
ردادعاهاست.سعيديانفردرموردجزئياتاجرايطرح
ترافيكدرسالآيندهگفت:محدودهطرحترافيكهيچ
تغييري نكرده است و در اولين روزي كه در سال آينده
طرحترافيكرااجراكنيمتعرفههاي ۱۴۰۰رادرهمه
مجوزهاوسهميههااعمالخواهيمكردواينامردرباره
همهتعرفههايافرادسهميهبگيروعادياعمالخواهد
شد .او با تاكيد بر اينكه اعتبار سهميههاي سال ۹۹تا
زمان تخصيص سهميه جديد برقرار است ،ادامه داد:
براساس مصوبه شوراي شهر تهران قيمت پايه مجوز
طرح ترافيك ۳۵هزار تومان است اما فردي كه داراي
معاينهفنيبرترباشدوساعتغيراوجدرمحدودهطرح
ترافيكترددكند،بايد ۲۰هزارو ۵۸۰تومانپرداخت

كند ،اما فردي كه خودرواش داراي معاينه فني عادي
است و در ساعت پيك وارد طرح ش��ود بايد  ۶۳هزار
تومانبپردازد.بهگفتهسعيديانفر ۵،شنبههانيزمانند
سنواتگذشتهطرحترافيكاجرانميشودوتنهاطرح
كاهشآلودگيهوادرشهراجراييميشود.اودرمورد
تغييرات اجراي طرح ترافيك در س��ال  ۱۴۰۰نيز با
تاكيدبراينكهباتوجهبهمصوبهشورايشهر،بستههاي
يك ماهه ،سه ماهه و ش��ش ماهه براي شهروندان با
كميتخفيفدرنظرگرفتهايم،افزود:برهميناساس
ش��هروندان ميتوانند با توجه به نوع خودرو و ميزان
تردددرمحدودهطرح،بستهموردنظررارزروكنندكه
قطعا برايشان مقرون به صرفه خواهد بود .سعيديانفر
تاكيد كرد :شوراي ش��هر براي برخي اقشار همچون
خبرنگاران ،بيم��اران خاص ،معلولي��ن ،ايثارگران،
آژانسهاوتاكسيهايتلفنيسهميهدرنظرگرفتهوتا
زماني كه سهميه ۱۴۰۰را دريافت نكنند ،مجوزهاي
سال ۹۹آنهااعتباردارد.

«رونق بازار مسروقات» به دليل پرداخت خسارت مالي

رييسپليسآگاهيتهرانبزرگبابياناينكهبازارهاي
خريدوفروشاموالمسروقهشناساييشدهاست،گفت:
بايدبهسمتوسوييبرويمكهبيمههاشرايطيرافراهم
كنند كه امكان خريد اقالم دس��ت دوم فراهم نش��ود.
سردارعليرضالطفيدربارهساماندهيبازارهايخريدو
فروش اموال مسروقه گفت :يك اداره تخصصي در اداره
 ۲۹تشكيلشدهكهوظيفهاينادارهبرخوردبامالخرانو
كسانياستكهاموالمسروقهخريدوفروشميكنند.
اوادامهداد:واقعيتامرايناستكهمابايكمشكلجدي
مواجههستيمكهساماندهيمشاغلتهرانواتحاديههاي
مربوطه در اين ح��وزه با پليس همراهي الزم را ندارند و
پليسنيزتنهامتوليبرخوردبااينموضوعنيستوحتما
بايد با پليس همكاري الزم صورت بگيرد .رييس پليس
آگاهي تهران بزرگ خاطرنش��ان كرد :در جلساتي كه
برگزاركردهايم،يكيازبرنامههاياصليمابرايرسيدگي
بهاينحوزهاستومابراياينحوزهبرنامهداريم.بايدبه
سمتو سوييبرويمكهبيمهها شرايطيرا فراهمكنند
كه امكان خريد اقالم دس��ت دوم فراهم نشود .رييس
پليس آگاهي تهران بزرگ تصريح كرد :ما در حال طي
كردنپروسهايهستيمكهآنرابهزوديارايهميدهيم.
اينطرحنيزبرايناساساستكهبيمهيابايدعينمالرا
پرداختكنديابايدشرايطيرافراهمكندكهجنسدسته
اولخريداريشود.بيمهچونخسارتماليراپرداخت

 9شهر قرمز در كشور داريم
رييسي افرود :به جز  ۹ -۸شهر از خوزستان كه وضعيت
قرمزدارندهمچنينگچساراندركهگيلويهوبويراحمد،
ديگر شهر قرمزي در كشور نداريم و بابت آن خوشحاليم
اما در عين حال نگرانيهايي نيز داريم .سخنگوي ستاد
ملي مقابله با كرونا در ادامه گفت :در مجموع  ۳۱ش��هر
نارنجي در كش��ور داريم و تنها مركز استاني كه نارنجي
اس��ت ،اروميه اس��ت .اهواز در خوزس��تان قرمز است
بنابراين سايرمراكز استانها زرد هستند و اين به معناي
آن است كه مردم براي سفر همه جا ميتوانند بروند اما
خواهشمان آن اس��ت كه نروند و سفر نكنند .او تاكيد
كرد :باز هم ميگويم كه وضعيت كشور فع ً
ال خوب است
اما مولفه مهم ويروس جهش يافته انگليس��ي است كه
در  ۲۹استان كش��ور در حال گردش است .اين ويروس
مهاجمتر اس��ت و مرگ و مرگ و مير بيشتري دارد كه
ميتواند بهشدت جامعه را درگير كند .رييسي ادامه داد:
در حال حاضر سوش غالب كرونا در كشور ويروس ووهان
استچراكهكنترلشديديدركشورصورتگرفتهاست
اما ۶۲درصد سوش غالب در خوزستان مربوط به ويروس
جهش يافته انگليسي اس��ت بنابراين درهم آميختگي
جمعيت در جريان س��فرهاي نوروزي ميتواند شرايط
را غيرقابل كنترل كند .وي اضافه كرد :درس��ت است كه

تاب آوري مردم پايين آمده اس��ت اما ت��ابآوري حوزه
س�لامت هم كاهش يافته اس��ت ،هرچند كه پزشكان،
پرستارانوكادربهداشتودرمانهميشهدرصحنههستند
واينخستگيرااززبانآنهانميشنويمامامجدداميگويم
كهتابآورينظامسالمتپايينآمدهاستوكادربهداشت
ودرمانخستههستند.اينموضوعراجديبگيريم.
ويروس جهش يافته
خطرناكتر از ويروس ووهان
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا تاكيد كرد :ويروس
جهش يافته انگليس��ي به مراتب خطرناك تر از ويروس
ووهان اس��ت همچنين ويروس جهش يافته برزيلي به
مراتبخطرناكترازنوعانگليسياست.درهمينراستا۳۲
پرواز از ۳۲كشور به داخل كشور را ممنوع كرديم .پروازها
از عراق را تعليق كرديم چرا كه كشور عراق درگير سوش
جهش يافته انگليسي است و مرزهاي غربي كشور رصد
ميشوند.او ادامه داد :وعده كرده بوديم كه  ۲۵اسفندماه
ليست نهايي ش��هرها را اعالم كنيم .تا يك ساعت ديگر
ليست نهايي رنگ بندي شهرها اعالم ميشود .خيلي از
شهرهاي ما رنگشان زرد اس��ت و به معناي آن است كه
مردم اگر بخواهند ميتوانند به آنها س��فر كنند و كسي
نميتواندجلويآنهارابگيرداماازابتدايشيوعكرونابارها

افزايش واكسيناسيون از تير ماه 1400
رييسياضافهكرد:راهطوالنيدرپيشداريم.پيشبينيما
ايناستكهميزانواكسيناسيونازتيرماهبهبعدباحجم
بيشتريازواكسنكهبهدستمانبرسد،باالترخواهدرفت
و تا آذر  ۱۴۰۰گروه هدف را واكسينه خواهيم كرد .براي
جامعهپزشكيهمبراساسبرنامهريزيهايصورتگرفته
تا نيمه فروردين  ۳۵۰هزار نفر واكس��ينه ميشوند .اين
واكسنها توزيع شده است و درخواست داريم كه جامعه
پزشكيدرواكسيناسيونمشاركتكنند.مطمئنباشيد
كه سال آينده كرونا را از پا در خواهيم آورد.

رويداد

قيمت نفت در حال اوجگيري

حتي با قيمت 70دالر در هر بشكه ،قيمتهاي فعلي با
بسياري از واقعيات اقتصادي كشورهاي حاشيه خليج
فارس مطابقت ندارد .ش��كاف بين درآمد و هزينههاي
مالي از سال 2015بهشدت گسترده است .واقعيت اين
استكهدولتهابهيافتنمنابعجديددرآمدينيازدارند.
اينگفتنياستكهعربستانسعوديدرحالشرطبندي
بر سر اين موضوع اس��ت كه رقابت با نفت شيل امريكا
دوباره به وجود نخواهد آمد .اين بدان معني است كه آنها
ميتوانندبدونترسازاوجگيريتوليدمجددامريكا،بر
سهم بازار و ايجاد روابط با مشتريان اصلي آسيايي خود
تمركزكنند.
م��ا در حال نزديك ش��دن به نقطه انعط��اف انرژي در
اقتصاد جهاني هستيم ،نقطهاي كه در آن شاهد عرضه
فراوان نفت ،باال رفتن تقاضا تا سال 2030و گزينههاي
رقابتيتر براي انرژيهاي تجديدپذير خواهيم بود .اين
رقابت بر سر جايگزيني نفت حتي اگر سرمايهگذاران و
مصرفكنندگانازمحصوالتپرمصرفكربنبيشتري
استفاده كنند باز هم به وجود خواهد آمد .آينده شوراي
همكاري خلي��ج فارس هنوز آيندهاي اس��ت كه در آن
درآمدهاينفتينميتوانداهدافرشددولتهارابرآورده
كند و اين بهط��ور كلي تأثيرات ناگ��واري بر انتظارات
ش��هروندان دارد .به عبارت ديگر ،اين احتماال آخرين
باري خواهد بود كه ما شاهد افزايش قيمت نفت و رونق
اينبازارهستيم.
بهگزارشبلومبرگاگراوپكپالسدركوتاهمدتميزان
توليد خود را حفظ كند و عربستان سعودي سهم عمده
را در كاهش توليد داشته باشد ،قيمت نفت با بشكهاي
 70دالر تا س��ال 2021چش��مانداز رشد بسيار خوبي
برايكشورهايحاشيهخليجفارسايجادميكند.بااين
حال اين يك تصوير يكنواخت نخواهد بود .كشورهاي
غير اوپك از جمله قطر ،بحرين و عمان بيشتر از مزاياي
افزايش توليد و قيمتهاي باالتر برخوردار خواهند شد.

البتهحتيدراينصورتبازهمبعيداستبحرينوعمان
شاهد كسري بودجه در س��ال جاري نباشند .در سوي
ديگرعربستانسعوديوكويتنيزهمچناندركسري
ترازهايماليخودباكسريمداومروبروهستند.
افزايش قيمتها از طرف ش��هروندان و حتي خارج
از كش��ور به دولتها براي حمايت مالي و اقدامات
محرك در اوج همهگيري فش��ار ميآورد .با توجه
به ش��رايط اقتصادي فعلي ممكن است كشورهاي
ش��وراي همكاري خلي��ج فارس از سياس��تهاي
منطقيسازي قيمتهاي آب و برق و محدود كردن
صورت حس��ابهاي دس��تمزد در بخ��ش دولتي
عقبنشينيكنند.
طي شش سال گذشته ،شكاف بين درآمد و هزينهها با
استقراض،جبرانشدهاست،درحالحاضرامااينشكاف
منجر به تالش براي دريافت ماليات در كشورهاي حوزه

سال آينده سال رمزارزهاست

ميكند ،اين به بازار مسروقات رونق ميدهد و از همين
روما اين موضوع را دنبال ميكنيم تا به نتيجه برسد .او
ادامهداد:البتهماساماندهياينبازارمسروقاترابررسي
ميكنيمواينموضوعدردستوركارماقراردارد.وضعيت
بازار خالزير به نحو مطلوبي رسيدگي و جمعآوري شد.
رييس پليس آگاهي تهران بزرگ تصريح كرد :در حال
حاضر كمي در بازار شوش مشكل داريم .يكي دو محور
هم در خاوران داريم كه رسيدگي به آنها در دستور كار
قرار دارد .او ادامه داد :اين مناطق شناس��ايي شده و در
سال ۱۴۰۰رسيدگي و ساماندهي اين مراكز در دستور
كارقرارگرفتهاست.مابااخذمجوزقضاييبهاينمناطق
رسيدگي ميكنيم .سردار لطفي درباره بانك اطالعات
ژنتيك مجرمان خاطرنشان كرد :بانك اطالعاتي ما با
بانكاطالعاتيپزشكيقانونيكهدراينزمينهتشكيل
شده،همپوشانيدارد.

گفتهايمكهترددهاباعثانتشارويروسميشود.سخنگوي
ستاد ملي مقابله باكرونا تاكيدكرد:كشور ما پهناور است
و قوميتهاي مختل��ف و ژنهاي مختلفي دارد .گردش
ويروسدرقوميتهايمختلفميتواندباعثجهششود.
براين اساس در خود كشور ما نيز ميتواند جهش ويروس
جديد صورت گيرد كه ميتواند خطرناك باشد .او با بيان
اينكه جامعه پزشكي در بحران كرونا واقعاً گل كاشتند،
افزود:بيشتريناتحادرازمانيكهبحرانايجادميشوددر
جامعهپزشكيميبينيم.زمانجنگ،سيل،زلزله،كروناو
غيرهجامعهپزشكييكصداومحكمبودهاندوازبزرگان
جامعهپزشكينيزتشكرميكنمكهحمايتكردند.

يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه سال آينده
سال رمزارزهاست و تا زماني كه سياستهاي پولي
انبساطي است ،رمز ارزها به افزايش قيمت خود ادامه
ميدهند ،گفت :اگر موضوع برجام و روابط سياسي
ايرانوامريكابههمينصورتفعليباقيبماندومنابع
ارزينيزآزادنشودوارزپاشيصورتنگيرد،قيمتارز
در همين سطوح خواهد ماند .به گزارش ايسنا ،علي
سعدونديدرصفحهشخصياينستاگرامخوددرباره
وضعيت اقتصادي در سال آينده گفت :بودجه سال
آينده بس��يار تورمي ،غيركارشناسي و ادامه بودجه
سال جاري است .در ابتداي سال ۱۴۰۰ممكن است
دولت بتواند با ايجاد پايه پولي و نقدينگي به بخشي
از اهداف خود برس��د و طرحهاي خود را افتتاح كند
كه از اين جهت مثبت اس��ت اما از نظر تامين منابع
مثبت نيست .در نيمه دوم سال جاري دولت سعي
كرد با استفاده از منابع حقوقيها ،پايه پولي و خلق

پول نطام بانكي ،مانع ريزش بورس شود كه همانند
سياستهاي قيمتگذاري موفق نشد.
وي افزود :با توجه به ش��رايط تورمي كشور در سال
آينده ،احتمال اينكه اين امر موجب استفاده فعاالن
بازار سرمايه از اين موقعيت و رشد بورس شود ،خيلي
كم است ،زيرا زماني كه اعتماد به بازار سرمايه از بين
برود ،به سختي باز ميگردد.
اينتحليلگراقتصاديبابياناينكهنهدولتونهبانك
مركزي در كنترل تورم موف��ق نبودهاند ،ادامه داد:
اجراي عمليات بازار باز در تمام دنيا موجب كاهش
تورمشدهاستامادركشورماازآنجاكهروشدرستي
دراينزمينهبهكارگرفتهنشدونرخهدفگذاريبهره
بين بانكي هم مشخص نشد ،نتوانستيم از عمليات
بازار باز در جهت كنترل و مديريت تورم اس��تفاده
كنيم .وي در ادامه بيان ك��رد :اگر موضوع برجام و
روابط سياسي ايران و امريكا به همين صورت فعلي

خليجفارسشدهاست.
اين آموزنده است كه ببينيم چگونه كشورهاي شوراي
همكاري خليج فارس از اين آخري��ن رونق نفتي براي
دنبالكردناهدافسياستخارجيدرهمسايگيخود
واستراتژيهايتوسعهاستفادهميكنند،استراتژيهايي
كه آينده اقتصادي آنها را به رشد بازارهاي در حال ظهور
متراكمودورترپيوندميدهد.
استفادهازفرصتايجادشدهناشيازرونقبازارنفتممكن
استمستلزمدوريديگركشورهايعضواوپكباشد،اين
بدان معناست كه اعضاي غالب اوپك پالس تمايلي به
دادناجازهتوليدبيشتربهكشورهاييمانندايران،عراق،
ليبيوونزوئالندارند.دراينبينبهويژهسعوديهادربرابر
توانبخشياقتصاديوسياسيبهايرانمقاومتخواهند
كرد.عربستانبهدنبالآناستتاهرطوركهشدهازجان
گرفتندوبارهاقتصادايرانجلوگيريكند.

باقي بماند و منابع ارزي نيز آزاد نش��ود و ارز پاشي
صورت نگيرد ،قيمت ارز در همين س��طوح خواهد
ماند يا به دليل بودجه متورم سال آينده ممكن است
افزايشي ش��ود .از سوي ديگر ،اگر دولت به ارز نفتي
دسترس��ي پيدا و آن را در بازار عرضه كند ،ميتواند
دالر را ب��ه  ۱۵هزار تومان برس��اند ام��ا اين كاهش
قيمت پايدار نيس��ت .سعدوندي افزود :تا زماني كه
سياستهاي پولي انبساطي است ،بازار رمز ارزها به
افزايش قيمت خود ادامه ميدهند و ميتوان گفت
كه سال  ،۱۴۰۰س��ال رمزارزهاست .اين تحليلگر
اقتصاديباتاكيدبراينكهمهمتريناقدامدولتبعدي
بايد توقف تورم باش��د ،گفت :از طريق علم اقتصاد
ميتوان طي دو سال تورم را مهار كرد كه الزامات آن
تفكيكبودجهارزيازريالي،حركتبهسمتجهش
توليد ،حذف رانتها ،امضاهاي طاليي و مجوزهاي
مخل توليد است.

