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يادداشت- 2

يادداشت- 3

نياز بودجه به شاقول

تهديد صنعت خودرو در ۱۴۰۰ 

كرونا، ارز و حمايت اقتصادي

ك��ه  ايرادات��ي  از  بخش��ي 
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 
و به رويكردهاي كارشناس��ي 
بي اعتنايي كردند. اگر قرار باشد مشكالت بودجه كشور 
ادامهدرصفحه3 به طور كالن مورد...  

سال هاس��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 
۹۹ نبوده و در سال آينده نيز 
تغييري مش��اهده نمي شود. 
در واق��ع مديريت كش��ور در 
ادامهدرصفحه5 حوزه هاي توسعه صنعتي و...  

اقتصاد اي��ران در س��ال هاي 
و  مش��كالت  ب��ا  گذش��ته 
محدوديت هاي جدي مواجه 
ب��وده و اين موضوع با ش��يوع 
ويروس كرونا نيز تشديد شده 
است. اقتصاد ما در اين سال ها 
از سويي با تحريم هاي امريكا 
مواجه ب��وده و از س��وي ديگر 
هزينه سياست هاي اشتباه و بعضا غلط مسووالن را داده 
ادامهدرصفحه5 است.  

آلبرتبغزيان

فربدزاوه

عليشريعتي

قيمت نفت 
در حال 
اوج گيري
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»در بررس��ي بودجه س��ال ۱۴۰۰ در مجلس بسياري از 
ايرادات شوراي نگهبان اصالح شده، اما برخي از ايرادها باقي 
مانده است. شوراي نگهبان تالش مي كند تا نظر نهايي را 
به مجلس شوراي اسالمي اعالم كند«. اين آخرين خبري 
است كه عباس علي كدخدايي – سخنگوي شوراي نگهبان 
– روز گذشته اعالم و پيش بيني كرده كه بررسي بودجه در 
اين شورا شامگاه دوشنبه به پايان رسيده و احتماال در هفته 
جاري نظر قطعي اين ش��ورا به مجلس ابالغ شود. به اين 
ترتيب يكي از پر سر و صداترين لوايح بودجه تاريخ جمهوري 
اس��المي ايران كه تا چند هفته قبل سرنوشت نامعلومي 
داش��ت به س��ر منزل مقصود مي رس��د و احتماال دولت 
مي تواند از ابتداي سال آينده بودجه كامل سال ۱۴۰۰ را در 
دستور اجرا قرار دهد. بودجه سال آينده در شرايطي خاص 
و منحصر به فرد نهايي شد. از سويي دولت حسن روحاني 
با رسيدن به آخرين سال فعاليت خود، اليحه اي را تقديم 
مجلس كرد كه تنها نيمي از آن را اجرا خواهد كرد و دولت 
سيزدهم بايد در شش ماهه نخست فعاليت خود بودجه اي 
را اجرايي كند كه در دولت فعلي نهايي شده است. از سوي 
ديگر مجلس يازدهم كه بخش قابل توجهي از نمايندگان آن 
را مخالفان سياسي دولت تشكيل داده اند نخستين بودجه 
خود را بررسي كرد و همين بي تجربگي براي كشور هزينه 
آفرين شد. در شرايطي كه پيش از اين رسم بر آن بود كه ابتدا 
اليحه دولت به صحن علني بيايد و در صورت راي آوردن 
كليات، كار در كميسيون تلفيق آغاز شود، امسال مجلس 
ابتدا بودجه را به كميسيون برد و پس از دو ماه بررسي آن را 
به صحن علني مجلس بازگرداند و در نهايت تصميم گرفت 
به كليات راي منفي بدهد تا كل فرايند اصالح اليحه از سوي 
دولت، بررسي مجدد در مجلس و دريافت تاييديه شوراي 
نگهبان در يك زمان يك ماه و نيمه انجام شود. هرچند اين بار 
نمايندگان مجلس تصميم گرفتند با عبور از خواسته هاي 
ابتدايي خود هم كليات مدنظر دولت را تصويب كنند و هم 
در اصالحات، تغييرات چنداني در اليحه به كار نبندند اما به 
نظر مي رسد حواشي بودجه حتي پس از نهايي شدن آن در 
مجلس نيز ادامه دارد. در شرايطي كه بخش قابل توجهي 
از نمايندگان نسبت به طرح دولت انتقادات جدي داشتند 
به كليات بودجه در مجلس رايي قابل توجه داده شد تا اين 
گمانه زني به وجود  آيد كه اختالفات كمرنگ شده و مجلس 
در نهايت اصول ابتدايي دولت را پذيرفته است اما با وجود 
نهايي شدن اليحه، نه تنها انتقادات كاهش نيافته كه حتي 
هنوز بسياري از نمايندگان نسبت به مفاد بودجه ابهاماتي 
جدي مطرح مي كنند. در چنين فضايي اين سوال به وجود 
مي آيد كه اگر انتقادات، پاسخ داده نشده، پس چرا مجلس 
به آن راي اعتماد داده است؟ اگر ابهامات پاسخ گرفته اند نيز 
ديگر چه دليلي براي مطرح شدن انتقادات جديد و ايجاد 

شائبه در مسير عملكرد بودجه وجود دارد؟

     انتقاد قاليباف از ارز 4200 توماني
يكي از اصلي ترين اختالفات به وجود آمده ميان دولت و 
مجلس در زمان بررسي بودجه، بحث ارز ۴2۰۰ توماني بود. 
در شرايطي كه دولت حذف اين ارز را عاملي براي افزايش 

جدي تورم در سال آينده مي دانست و اصرار داشت كه الاقل 
در نيمه ابتدايي سال ۱۴۰۰ نيز ارز ترجيحي پرداخت شود، 
كميسيون تلفيق ابتدا اين ارز را حذف كرد و نرخ تسعير را نيز 
به ۱7 هزار و 5۰۰ تومان رساند اما سپس در جريان بررسي 
اليحه بودجه، بار ديگر اين ارز به دستور كار بازگشت و اين بار 

موافقت مجلس را نيز دريافت كرد.
چند روز پس از نهايي شدن بررسي ها، حاال رييس مجلس 
بار ديگر از يك تريبون رس��مي به سياس��ت ارز ۴2۰۰ 
توماني تاخته است. قاليباف گفته: يكي از مسائل جدي 
كشور اين بود كه كش��ور ۸ ميليارد دالر براي كاالهاي 
اساس��ي اختصاص داد تا در تامين اين كاالها مشكلي 
نباش��د اما مردم نفعي نبردند. در گوشت قرمز اگر صف 
نمي بينيم به دليل اين است كه مردم ديگر نمي توانند 
گوشت قرمز تهيه كنند و متاسفانه اكنون اتفاقاتي مي افتد 

كه خانواده ها از خريد گوشت مرغ هم محروم شوند.
وي با اشاره به اينكه در آذرماه با وزيران مربوطه و رييس 
كل بانك مركزي نشستي در خصوص تامين ارز كاالهاي 
اساسي تشكيل ش��د كه بانك مركزي اعالم كرد تا آن 
زمان ۴.2 ميلي��ارد دالر ارز ۴2۰۰ تومان��ي به واردات 
كاالهاي اساس��ي اختصاص داده شده است، افزود: ارز 
۴2۰۰ توماني تخصيص داده شده اما شرايط به گونه اي 
است كه قدرت خريد گوشت قرمز مردم كاهش يافته و 
اين موضوع را در خصوص لبنيات نيز شاهد هستيم. وي 
اضافه كرد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴2۰۰ توماني بود 
چون ۸ ميليارد دالر هزينه شد ولي مردم نفعي نبردند 

و درحالي كه حتي وزير صمت موافق اين اتفاق بود اما 
دولت درخواس��ت كرد كه اين ارز در سال آينده حذف 
نشود و ما در راستاي تعامل با دولت به اين خواست احترام 

گذاشتيم و لذا ديگر نبايد شاهد اين اتفاقات باشيم.
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: رييس جمهور در 
جلسه روز گذشته ستاد اقتصادي دولت نيز به اين موضوع 
اشاره كرده و مطرح كردند كه مشكل كنوني، اجرايي بوده و 
دست ما است، در واقع رييس دولت اين مشكل را پذيرفت.
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 
انتزاع به صورت يكپارچه به وزارت جهاد كشاورزي بازگردد، 
حتي مطرح كردم در صورتي كه نياز است مي توان يك بار 
ديگر اين موضوع را به صورت مصوبه ارايه كرد چرا كه بايد 
قانون مذكور را تعيين تكليف كرده و آيين نامه آن را اجرايي 
كنيم، ۸ سال است كه دولت قانون را اجرايي نكرده و آيين 

نامه وظايف صمت پس از ادغام را ابالغ نكرده است.
قاليباف ادامه داد: با وجود اينكه دو وزير حاضر در جلسه با اين 
پيشنهاد موافقت كردند اما رييس جمهور مطرح كرد كه به 
دليل نزديكي به عيد نوروز اين موضوع را متوقف كنيم، ما 
نيز قبول كرديم كه قانون انتزاع از ۱5 فروردين اجرايي شده 

و وظايف و اختيارات به وزارت جهاد كشاورزي بازگردد.
رييس نهاد قانونگذاري كشورمان با بيان اينكه گراني در 
ساير كاالهاي اساسي نيز وجود دارد اما افزايش قيمت مرغ 
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 ۱۰۰ روز آخر نشان دهد 

كه مي تواند بازار مرغ را مديريت كند.
در كنار صحبت هاي قاليباف، تعدادي از ديگر نمايندگان 
مجلس نيز انتقادهايي را از ارز دولتي، نحوه حمايت از كسب 
و كارها و نبود اعتبار الزم براي اجراي برخي بندهاي بودجه 
اعالم كرده اند كه بسيار تعجب برانگيز است. در شرايطي كه 
تمام اليحه دولت زيردست مجلس قرار داشت و نمايندگان 
امكان اصالح آن را داشتند، در عمل هيچ تغيير محسوسي 
در اليجه نهايي با آنچه دولت در نيمه آذر ماه به بهارستان 
داده بود، ديده نش��د. رييس مجلس در حال��ي از احترام 
گذاشتن نمايندگان به خواسته دولت در ارز ۴2۰۰ توماني 
گفته كه طبق قانون اين دولت است كه بايد تالش كند در 
تصويب بودجه نظر نمايندگان جلب شود زيرا در غير اين 

صورت اليحه اي به قانون بدل نخواهد شد.
در شرايطي كه شوراي نگهبان اعالم كرده كه بررسي بودجه 
در اين نهاد به زودي تمام مي شود و پس از آن با قانوني شدن 
اليحه، دولت مشكلي براي ابالغ و اجرايش ندارد، حاال بار 
ديگر صداي اعتراض نمايندگان از تريبون هاي مجلس بلند 
شده و آنها به قانوني معترض هستند كه امضاي خودشان 
پاي آن قرار دارد و به اين ترتيب به نظر مي رس��د مجلس 
پيش از آنكه به دنبال اجراي وظيفه قانوني خود در اصالح 
و تصويب قوانين جديد باشد، دعوا پشت بلندگو را ترجيح 
مي دهد و اين موضوع در ش��رايط اقتصادي فعلي كشور، 

قطعا نفعي براي مردم و اقشار آسيب پذير نخواهد داشت.

تحليلسياست

ويژه
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رونمايي از شهر موشكي  جديد 
سپاه

آيين رونمايي از شهر موشكي جديد نيروي دريايي سپاه 
و الحاق تجهيزات موشكي به اين نيرو با حضور سرلشكر 
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 )25 اسفند( با حضور 
سردار سرلشكر پاسدار حس��ين سالمي فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سردار سرتيپ پاسدار 
عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه و جمعي 
از فرماندهان و مسووالن عاليرتبه نيروهاي مسلح برگزار 
شد. در شهر موش��كي نيروي دريايي سپاه انبوهي از 
سامانه ها و موشك هاي كروز و بالستيك با بردهاي متنوع 
به نمايش درآمد.  همچنين در آيين الحاق تجهيزات 
موشكي به نيروي دريايي سپاه، سامانه ها و تجهيزات 
موشكي با قابليت ها و ويژگي هاي عملياتي جديد اعم از 
شليك دقيق از عمق و محل هاي پدافند غيرعامل، پرتاب 
مين در بردهاي مختلف، شليك 36۰ درجه، شليك در 
حال حركت، قدرت مقابله با جنگ الكترونيك و افزايش 
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، 
شركت هاي دانش بنيان و بخش هاي تحقيقاتي سپاه و 
جهاد خودكفايي نيروي دريايي سپاه طراحي و ساخته 
ش��ده اند. در پنجمين آيين الحاق تجهيزات رزمي به 
نيروي دريايي سپاه از سامانه هاي موشكي كه توانايي 

تغيير هدف پس از شليك را دارند نيز رونمايي شد.

احضار دو وزير به ديوان محاسبات
با توجه به مش��كالت ب��ه وجودآم��ده در روزهاي 
پاياني س��ال و گراني برخي اق��الم غذايي وزراي 
جهادكشاورزي و صمت جهت بيان توضيحات در 
اين باره، به دادسراي ديوان محاسبات كشور احضار 
خواهند شد. ديوان محاسبات كشور در اطالعيه اي 
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 
جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت جهت بيان 
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 
شده است. در جلسه مذكور، توضيحات معاونان وزرا 
در چرايي علل گراني هاي اخير قانع كننده به حساب 
نيامد و مقرر شده است وزراي مربوطه با حضور در 
دادس��راي ديوان محاسبات كشور، نسبت به علل 
ناهماهنگي ها و بروز مشكالت معيشتي براي مردم 

و ترك فعل در اين زمينه، پاسخگو باشند.

مهلت بنگاه داري بانك ها 
تمام شده است

حجت االسالم والمسلمين حسن درويشيان مهم ترين 
مشكل فراروي واحدهاي توليدي و صنعتي را كمبود 
نقدينگي و سرمايه گردش عنوان كرد و افزود: بانك هاي 
عامل بايد با كاهش بروكراسي اداري و رفع قوانين دست 
و پاگير با پرداخت تس��هيالت مورد نياز به واحدهاي 
توليدي، به چرخه اقتصادي كشور كمك كنند. رييس 
سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در جلسات 
متعددي كه با فعاالن اقتصادي در استان هاي مختلف 
داشته ايم، يكي از مشكالت اصلي مربوط به حوزه بانكي 
بوده است و فعاالن اقتصادي از اين موضوع گاليه دارند 
كه بانك هاي استان ابالغيه هاي بانك مركزي را اجرا 
نمي كنند كه براي سازمان بازرسي قابل قبول نيست. 
وي ادامه داد: آنچه از س��وي ش��وراي پول و اعتبار و 
بانك مركزي ابالغ مي شود، 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، 
حتما بايد پاسخگو باشد. عضو شوراي عالي قوه قضاييه 
با بيان اينكه واحدهاي توليدي نبايد به تملك بانك ها 
در بياين��د، تصريح كرد: اگ��ر واحد توليدي به تملك 
بانكي درآمد نبايد غيرفعال شود. اعتقاد ما اين است كه 
بانك ها نمي توانند متولي خوبي براي واحدهاي توليدي 
باشند. وي با اشاره به راي وحدت رويه ديوان عالي كشور 
در خصوص محاسبه ميزان سود بر اساس اعالم شوراي 
پول و اعتب��ار و بانك مركزي درب��اره اقاله واحدهاي 
توليدي از بانك ها گفت: تعدادي از واحدهاي توليدي 
اس��تان و اس��تان هاي ديگر با اين راي از بانك ها اقاله 
ش��ده و به مالك اصلي بازگشته است. حجت االسالم 
والمسلمين درويشيان گفت: طبق قانون بانك ها بايد 
ظرف 3 سال به بنگاه داري خود پايان دهند و واحدهاي 
وابسته به بانك ها 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 
مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي هم عمل جهادي 
و اهتمام بيشتر مسووالن دستگاه هاي اجرايي ذي ربط 
است. رييس سازمان بازرس��ي كل كشور با تاكيد بر 
اين نكته كه بايد ب��ا تكيه بر توان داخلي و بهره گيري 
مطلوب از ظرفيت هاي موجود در راستاي رفع اساسي 
مشكالت كشور گام برداش��ت، گفت: نظام اسالمي 
تاكنون توفيقات زيادي در بخش هاي مختلف داشته 
است و اكنون نيز بايد با اتخاذ راهكار درست و اصولي و 
تالش شبانه روزي، 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.

 واحدهاي توليدي 
توان افزايش حقوق ندارند

جبار كوچكي نژاد گفت: در شرايطي كه تنها ۱۱درصد 
كارگران در كارخانه هاي دولتي و برخوردار مش��غول 
به كارند و ۸۹ درصد آنان در واحدهايي مشغولند كه با 
مشكالت اقتصادي روبه رو هستند، دولت با استفاده از 
ظرفيت تبصره ۱۴ قانون بودجه بايد به مراكز كارفرمايي 
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 ۱۴۰۰ و تبعاتي كه اين 
افزايش در فضاي توليد خواهد داش��ت، گفت: افزايش 
3۹درصدي دستمزد كارگران هرچند به نسبت سال هاي 
گذشته رقم باالتري محسوب مي شود، اما چنانچه اين 
افزايش را مبتني بر اوضاع اقتصادي و معيشتي كشور و 
سطح پايين حقوق كارگران در نظر بگيريم، رقم بااليي 
محسوب نمي ش��ود. هزينه زندگي خانواده ها در حوزه 
مسكن، اقالم اساسي، آموزش، حمل و نقل و... افزايش 
زيادي يافته، اما از آنجا كه تعيين مزد در سال هاي قبل، 
متناسب با تورم نبوده شكاف معيشتي عميقي در معيشت 
كارگران و حقوق بگيران ايجاد شده است. كوچكي نژاد 
در ادام��ه افزود: از س��وي ديگر نگراني ه��اي جدي در 
خصوص اثر اين افزايش 3۹درصدي در فضاي توليدي 
كشور وجود دارد. بايد ديد آيا كارفرمايان و كارگاه هاي 
توليدي توانايي الزم براي پرداخت اين ميزان دستمزد 
را در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت يانه؟ به نظر مي رسد، 
دولت اين موضوعات را در جريان بررسي هاي مرتبط با 
حقوق و دستمزد مورد توجه قرار نداده است. عضو هيات 
رييسه فراكسيون كارگري مجلس با اشاره به مشكالتي 
كه ممكن اس��ت بر اثر اي��ن عدم توانايي ايجاد ش��ود، 
يادآور شد: وقتي كارفرمايان توانايي الزم براي افزايش 
پرداختي ها را نداشته باشند، يا بايد قيمت محصوالت 
توليدي را باال ببرند يا اينكه دس��ت به تعديل نيروها و 
اخراج كارگران بزنند. در برخي موارد هم مشاهده مي شود 
كه در مناطق مختل��ف پرداختي هاي مختلفي وجود 
دارد. يعني ش��ركت هاي دولتي، بدون مشكل افزايش 
حقوق ها را اعمال مي كنند، اما روند پرداخت حقوق ها 
در كارگاه هاي بخش خصوصي و شهرستان ها با ارقامي 
كمتر صورت مي گيرد. نماينده مردم رشت در مجلس 
همچنين اظهار داشت: بر اساس آمارهاي مستند، تنها 
۱۱درصد كارگران در كشورمان در كارخانه هايي مشغول 
به كارند كه يا وابسته به دولتند يا از نظر اقتصادي توان 
افزايش پرداختي ها را دارند. در واقع ۸۹ درصد كارگران در 
واحدهايي كار مي كنند كه در صورت افزايش پرداختي ها 
با مشكل مواجه مي شوند. دولت براي حل اين معضل بايد 
از ظرفيت تبصره ۱۴ قانون بودجه استفاده كند و به مراكز 
كارفرمايي كمك كند. در غير اين صورت روند تعديل 

نيروها در سال ۱۴۰۰ با رشد مواجه خواهد شد.

رزمايش كمك مومنانه كاركنان 
شركت گاز مازندران برگزار شد

 رزمايش كمك مومنانه كاركنان شركت گاز مازندران 
به مناسبت 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 
2۰۰ بسته به ارزش هركدام ۱۰۰ هزار 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 
گرفتاري هاي خود، زمينه ايجاد روحيه ايثار و خدمت 
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 داشته اند.

 جايگاه هاي سوخت استان 
آماده خدمت رساني در تعطيالت 

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري در ايام نوروز آماده ارايه خدمات به مردم 
هستند . س��بحان رجب پور مدير شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه س��اري در جلسه توجيهي 
كه در نيمه اول اس��فند ۱3۹۹ ب��ا حضور نمايندگان 
شركت هاي زنجيره اي توزيع )برند( و مالكان جايگاه هاي 
اختصاصي ومجاري عرضه سطح منطقه ساري در سالن 
جلسات شركت انجام شد بيان كرد: هدف از برگزاري اين 
نشست عرضه سوخت مطلوب و به موقع به شهروندان 
در ايام تعطيالت نوروزي و آمادگي الزم براي استقبال 
مسافران احتمالي نوروزي مي باشد . سبحان رجب پور 
از بازديدهاي محسوس و نامحسوس مجاري عرضه در 
ايام نوروز خبر داد و افزود: كارشناسان و بازرسان طرح 
نظارت نوروزي به منظور آمادگي كامل جايگاه و پايش 
مراكز عرضه سوخت در سطح شهرستان هاي منطقه 
س��اري از نيمه دوم اسفند ماه كار خود را آغاز كرده و تا 
تاريخ ۱۴۰۰/۱/۱5 ادامه خواهد داشت . سبحان رجب 
پور هدف از اجراي اين طرح را ارايه خدمات مطلوب تر 
و ارتقاي س��طح كمي وكيفي مج��اري عرضه در ايام 
نوروز بيان كرد و گفت: جايگاه هايي كه در محورهاي 
ورودي وخروجي استان قرار دارند از حساسيت باالتري 
برخوردارند و نظافت س��رويس هاي بهداشتي و نماز 
خانه ها، آماده به كار بودن تجهيزات ايمني، اطمينان 
از س��الم بودن تلمبه ها و خريد به موق��ع مواد نفتي از 
اولويت هاي بازديد طرح نظارتي مي باش��د. رجب پور 
انتظارات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در 
دو بخش تخصصي و عمومي از جايگاه هاي سي ان جي را 
عنوان كرد و برحضور فرد پاسخگو دراين ايام تاكيد كرد.

مجلس از بودجه مصوب خود انتقاد مي كند

دعواپشتتريبون،بيعمليدرتصميمگيري

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس: سخنگوي وزارت خارجه: 

قانون اقدام راهبردي تحريم ها قابل خدشه نيستگروسي بي طرفي خود را حفظ كند
س��خنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان در نشس��ت 
خبري امروز خود با رسانه ها از مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي خواست كه در چارچوب فني اظهارنظر كرده 
و بي طرفي خود را حفظ كند. به گزارش ايس��نا، س��عيد 
خطيب زاده صبح روز دوشنبه در آخرين نشست مطبوعاتي 
خود در س��ال ۱3۹۹ در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات 
رافائل گروسي مديركل آژانس انرژي اتمي مبني بر اينكه 
تهران بايد دسترسي هاي بيشتري را به آژانس بين المللي 
انرژي براي نظارت بر فعاليت هاي هسته اش ارايه كند، گفت: 
موضوع نظارت بر فعاليت هاي هسته اي ايران يك موضوع 
فني و تكنيكي است و روابط بين ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نيز بر همين چارچوب است. وي ادامه داد: در 
چارچوب پادمان ايران همواره دسترس��ي هاي الزم را در 
اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داده است البته 
برخي از اين دسترسي ها فراپادماني است و براساس اجراي 
داوطلبانه پروتكل الحاقي بود كه با توجه به مصوبه مجلس 
شوراي اس��المي اين دسترسي ها تعليق شد. سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان همچنين به موضوع توافق 
ايران با آژانس انرژي اتمي اشاره كرد و گفت: اين توافق سه 
ماهه فرصتي را به ديپلماسي داده است و بايد منتظر بمانيم و 
ببينيم كه طرف هاي مقابل از اين فرصت ديپلماسي چگونه 

استفاده مي كنند. وي همچنين از مديركل آژانس انرژي 
اتمي خواست كه در چارچوب فني اظهارنظر و بي طرفي 
خود را حفظ كند. او گف��ت: روابط خوب ايران و آژانس در 

همين چارچوب مي تواند ادامه پيدا كند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان همچنين در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه جك استراو وزير خارجه پيشين 
انگليس اخيرا در يك مصاحبه اعالم كرده كه در سال 2۰۱3 
تعدادي از كارشناسان و ديپلمات هاي ايراني ويزاي انگليس 
دريافت كرده بودند تا با دولت انگليس در مورد موضوع بدهي 
انگليس به ايران در ارتباط با تانك هاي چيفتن رايزني كنند 
ولي اين افراد به محض ورود به انگليس بازگردانده شدند و 
در واقع به نوعي ديپورت شدند، گفت: البته من جزييات 
اين موضوع را دقيق به ياد ندارم ولي دولت انگليس تاكنون 
چندبار با انجام اقدامات اينچنيني از انجام به تعهدات خود 
سرباز زده و به تعهدات خود عمل نكرده است و اين موضوع 
مشكالتي را به همراه داشته است. از جمله موضوعي كه آقاي 
جك استراو اعالم كردند و اصل موضوع درست است و فكر 
مي كنم دولت انگليس بيش از يك بار به افرادي ويزا داده 
است سپس آنها را ديپورت كرده است و اين نشان مي دهد 
كه دولت انگليس در برهه هايي نهايت تالش خود را كرده 

كه آرامش به روابط دو كشور باز نگردد.

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در ديدار با سفير 
دانم��ارك در تهران، گفت: قانون اق��دام راهبردي براي 
لغو تحريم ها 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 
ذوالنوري رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي ديدار و گفت وگو كرد. ذوالنوري 
در ابتداي اين ديدار با اشاره به سابقه ديرينه همكاري هاي 
سياسي دو كشور گفت: با توجه به همكاري هاي خوب 
ايران و دانمارك در گذشته، ما از تقويت روابط دوستانه 
فيمابين در زمينه هاي مختلف استقبال مي كنيم. وي 
افزود: با توجه به نقش مهم مجالس در تسهيل و تسريع 
همكاري هاي دولتي، مجلس شوراي اسالمي آمادگي دارد 
كه گفت وگوهاي پارلماني خود را با نمايندگان پارلمان 
دانمارك در سطوح مختلف ارتقاء ببخشد. ذوالنوري با 
اشاره به عوامل تاثيرگذار بر كاهش همكاري هاي ايران و 
دانمارك، اظهار كرد: فشارهاي يكجانبه امريكا كه با اعمال 
تحريم هاي ظالمانه، كشورهاي ديگر را از كار با ايران باز 
مي دارد و  رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، 
در ادامه دانمارك را از حاميان اجراي برجام خواند و گفت: 
با توجه به حمايت دانمارك از حفظ و اجراي برجام، انتظار 

ما از اين كشور مقابله با يكجانبه گرايي امريكا و تحريم هاي 
ظالمانه امريكا عليه مردم ايران است. ذوالنوري در بخش 
ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: در موضوع برجام و 
بعد از انعقاد توافق، جمهوري اسالمي ايران به همه تعهدات 
برجامي خود عمل كرد كه در گزارش��ات متعدد آژانس 
بين المللي انرژي اتمي هم مورد تاييد قرار گرفته است اما 
طرف هاي مقابل هيچ كدام از تعهدات خود را انجام ندادند. 
با خروج دولت ترامپ از برجام، عمال كشورهايي اروپايي 
نيز فقط به حمايت هاي لفظي بسنده كردند و اقدام عملي 
انجام نش��د. فلذا در شرايط فعلي كه دولت جديد اياالت 
متحده مايل به برگشت به برجام است، نمي تواند بازگشت 
خود را منوط به بازگشت ايران نمايد يا طرح هايي مانند 
بازگشت گام به گام را مطرح كند. وي در پايان با تشريح 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها مصوب مجلس 
شوراي اسالمي، افزود: اين قانون براي دولت الزم االجرا 
است و مطابق با آن دولت جمهوري اسالمي ايران تنها با 
لغو تحريم ها و راستي آزمايي اقدامات انجام شده توسط 
مجلس شوراي اسالمي مي تواند به تعهدات برجامي خود 
به طور كامل عمل كند. اين قانون قابل خدشه نيست و 
براي افرادي هم كه از اجراي آن خودداري كنند مجازات 

كيفري تعيين شده است.

وزير امور خارجه: رييس جمهور: 

امريكا به سرعت به تعهدات خود بازگرددروند واكسيناسيون شفاف شود
رييس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه تهيه و 
تامين واكسن خارجي كرونا از سوي وزارت بهداشت و همه 
دستگاه هايي كه در اين زمينه همكاري داشته اند، تاكيد 
كرد: اينكه توانسته ايم در شرايط سخت و نفسگير جنگ 
اقتصادي دش��من، هم در زمينه تحقيق و توليد واكسن 
داخلي و هم تهيه و تامين واكسن خارجي مورد نياز كشور 
عملكرد موفقي داشته باشيم، از افتخارات ملت ايران است.

حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني پس از دريافت 
گزارش دستگاه هاي ذي ربط در خصوص اقدامات انجام 
شده در مسير تهيه و تامين واكسن مطمئن از كشورهاي 
روسيه، چين و هند، در پي نوشت اين گزارش با قدرداني از 
تالش هاي انجام شده و همچنين تاكيد بر تداوم پيگيري ها، 
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 

ارزي مورد نياز براي تهيه واكسن مطمئن خارجي قدرداني 
كرد. روحاني همچنين به وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي دستور داد همانطوركه در يك سال گذشته تالش 
شده با ايجاد ش��فافيت و اطالع رساني 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 كوويد۱۹ ب��ه عنوان يك اقدام اطمينان 
بخش عمل شود، در خصوص واكسيناسون نيز به همين 
شيوه اقدام گردد. رييس جمهور تاكيد كرد: ضروري است 
كه ملت شريف طبق سند ملي تصويب شده درخصوص 
عمليات واكسيناسيون، در جريان جزييات اين اقدام بزرگ 
نيز قرار گيرند و با ايجاد شفافيت در اين خصوص گامي ديگر 
در راستاي اهتمام به دسترسي آزاد به جريان اطالعات در 
دولت تدبير و اميد برداشته شود تا از بروز هرگونه ترديد و 

ابهامي در اين زمينه جلوگيري گردد.

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 
گفت وگوي خود با انديشكده »مركز سياست اروپا« 
تاكيد كرد كه واشنگتن براي احياي توافق هسته اي 
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 به طور 
كامل برجام بازگردد« خاطرنشان كرد: در اين صورت 
ايران نيز فورا به تعه��دات برجامي اش بازمي گردد، 
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 تقريبًا شش ماه 

يك دوره انتظار خواهيم داشت.
رييس دس��تگاه ديپلماسي كشورمان اظهار داشت: 
از اين رو، توصيه مي ش��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 مي تواند نقش مهمي در 
بازگشت آمريكا به برجام داشته باشد« تصريح كرد: 
اروپايي ها عادت دارند سازش كنند اما ايران و امريكا 
اين طور نيس��تند. امريكايي ها 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 مي كنيم و به برجام بازمي گرديم يا اينكه به 

مسيرهاي خود باز خواهيم گشت.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در حالي كه دالر در بازار آزاد به قيمت 24650 توان معامله 
مي شود، صرافي هاي بانكي دالر را به قيمت 23916 تومان 
مي فروشند. روز دوشنبه 25 اسفند 99، قيمت دالر 24 
هزار و 650 توم��ان، قيمت يورو 29 هزار و 300 تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 750 تومان اعالم ش��ده است. در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 23 هزار و 916 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 23 
هزار و 442 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 28 هزار و 428 تومان و قيمت خريد يورو نيز 

27 هزار و 865 تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 

در طول روز چند بار تغيير مي كند.
در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني به قيمت 1726 دالر، 
قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 45 هزار تومان، 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 
800 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 10 ميليون و 600 هزار تومان اس��ت. نيم سكه بهار 
آزادي 6 ميليون و 650 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
4 ميليون و 200 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 400 هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. 
قيمت طالي 18عيار در هر گرم هم يك ميليون و 45 هزار 
تومان، قيمت طالي 24عيار در هر گرم يك ميليون و 391 
هزار تومان و هر مثقال طال 4 ميليون و 520 هزار تومان 
ارزش گذاري شده است. قيمت طال و سكه طرح جديد در 
روز جاري نسبت به روزكاري قبل با افزايش همراه شده 
است؛ سكه طي هفته هاي گذشته از كانال 12 ميليوني 
عقب نشيني كرده و به كانال 11 ميليوني 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 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا سبب شد تا رشد قيمت 
طال متوقف ش��ود.  قيمت هر اونس طال با 0.02 درصد 
كاهش به 1726 دالر و 69 سنت رسيد. قيمت هر اونس 
ط��ال در معامالت آتي ديروز براي تحويل در ماه آوريل با 

0.28 درصد رشد به 1724 دالر و 70 سنت رسيد.
در حالي كه پس از تصويب بس��ته 1.9 تريليون دالري 
دولت امريكا خوش بيني ها نسبت به ترميم اقتصاد امريكا 
همچنان در حال افزايش اس��ت، سوددهي اوراق قرضه 
ده ساله دولت امريكا در نزديكي باالترين رقم هاي بيش از 
يك سال گذشته باقي ماند. هنگام تزريق نقدينگي بيشتر 
و به تبع آن باال رفتن نرخ تورم، طال معموال محلي امن براي 

سرمايه گذاري به ش��مار مي رود، اما باال رفتن سوددهي 
اوراق قرضه س��بب ش��ده تا جايگاه طال به عنوان محل 
امن س��رمايه گذاري تضعيف شود و بخشي از سرمايه ها 
روانه اين بازار گردد. قيمت هر اونس طال با 0.02 درصد 
كاهش به 1726 دالر و 69 س��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 
سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا سبب شد تا رشد قيمت 
طال متوقف شود. در حالي كه پس از تصويب بسته 1.9 
تريليون دالري دولت امريكا خوش بيني ها نسبت به ترميم 
اقتصاد امريكا همچنان در حال افزايش است، سوددهي 
اوراق قرضه ده س��اله دولت امريكا در نزديكي باالترين 
رقم هاي بيش از يك سال گذشته باقي ماند. هنگام تزريق 
نقدينگي بيشتر و به تبع آن باال رفتن نرخ تورم، طال معموال 
محلي امن براي س��رمايه گذاري به شمار مي رود، اما باال 
رفتن سوددهي اوراق قرضه سبب شده تا جايگاه طال به 
عنوان محل امن سرمايه گذاري تضعيف شود و بخشي از 

سرمايه ها روانه اين بازار گردد.
آمارها نشان مي دهد قيمت هاي مصرف كننده در امريكا 
طي ماه فوريه رش��د قابل توجهي داشته و منجر به ثبت 
بزرگ ترين رشد ساالنه تورم در طي حدود 2 سال و نيم 

گذشته شده است. تعداد شهروندان امريكايي متقاضي 
دريافت مقرري بيكاري طي هفته گذشته به پايين ترين 
رقم 4 ماه گذشته رسيد. اين در حالي است كه احساس 
خوش بيني موجود در بازار امريكا در اوايل ماه مارس به 
باالترين ميزان طي يك سال گذشته رسيده است. حجم 
دارايي هاي اس پي دي آر گلد تراست، بزرگ ترين صندوق 
سرمايه گذاري در بازار طال روز جمعه با 0.3 درصد كاهش 

نسبت به روز قبل به 1052.07 تن رسيد.

سرعتگير۶۰هزاردالريبيتكوين
بيت كوين پس از رس��يدن به كانال 60 هزار دالري روند 
صعودي پرشتاب خود را از دس��ت داد. به گزارش ايسنا 
به نقل از سي ان بي س��ي، بيت كوين كه در روزهاي اخير 
رون��د پرش��تابي از كانال 40 ه��زار دالر ت��ا 6000 دالر 
داش��ت پس از فتح كانال 60 هزار دالري دچار يك وقفه 
حركتي شد كه دليل اصلي آن افزايش فشار فروش بوده 
است. بيت كوين طبق برخي از تحليل ها اين پتانسيل را 
خواهد داشت كه قله 100 هزار دالري را در سال جاري 
فتح كند. مايكرو استراتژي در جديدترين خريد خود 75 
ميليون دالر ديگر بيت كوين خريده اس��ت.  انتشار خبر 
سرمايه گذاري سنگين پسر منتقد سرسخت بيت كوين 
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 مي شود از تبديل كل سرمايه پسر خود 
اسپنسر به بيت كوين خبر داده است. شيف پيش تر گفته 
بود بيت كوين يك دارايي حبابي است و احتماال پس از 
رس��يدن به تراز 100 هزار 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 
شركت هاي بزرگ استخراج ارزهاي ديجيتالي به شمار 
مي رود در ق��راردادي كه كمتر نظير آن وجود داش��ته 
اس��ت 320 هكتار زمين در غرب ايال��ت تگزاس امريكا 
خريداري كرده كه قرار است در آن تجهيزات استخراج 
ارزهاي ديجيتالي نصب و فعال شوند. انتظار مي رود برق 
مورد نياز فعالي��ت اين مزرعه عظيم چي��زي در حدود 
200 مگاوات باشد كه آن را تبديل به يكي از بزرگ ترين 
مراكز اس��تخراج جهان خواهد كرد.  مجموع ارزش بازار 
جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 1810 ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 0.48 
درصد كمتر شده است. در حال حاضر 65 درصد كل بازار 
ارزهاي ديجيتالي در اختي��ار بيت كوين و 12 درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
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ازپروپاگاندايانتقالآبدريا
تاكويرسفرههايمردم

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 صف ه��اي عريض 
و طويل فروش��گاه هاي 
توزيع كننده و در معرض 
ابتال ب��ه كرونا قرار دارند. 
وقتي س��ري به فروش��گاه هاي ب��زرگ تهران از 
هايپراس��تار تا ش��هروند و رفاه مي زنيم متوجه 
مي ش��ويم كه چرخ ه��اي پ��ر از كاالي مردم به 
س��اك دستي تبديل ش��ده و انبوه صندوقداران 
نيز محدود ش��ده اند و صف بلند خريداران نيز به 
صف هاي كوتاه تر 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 4 تا 8 ميليون تومان درآمد 
دارند، نيس��ت. قب��ال در چند نوبت قفس��ه هاي 
مرغ و گوش��ت پر مي ش��د و مردم در هر ساعتي 
مي توانستند مرغ و گوشت خريد كنند. اما حاال 
نوبت هاي عرضه و ساعات عرضه محدود شده و 
در س��اعاتي كه از قبل اعالم مي شود بايد منتظر 

عرضه مرغ و گوشت باشيم. 
در چنين شرايطي كه معاون اول رييس جمهور 
و ساير مس��ووالن بر ضرورت تنظيم بازار تاكيد 
دارند، وزارت صمت به عنوان متولي اصلي تنظيم 
بازار ب��ه برنامه هاي ديگر به��ا مي دهد و دالالن 
با افزايش قيم��ت و احتكار كاالهاي اساس��ي و 
ض��روري جامعه، مش��كالت م��ردم را افزايش 
داده ان��د . وزارت صمت باب��ت پخش آگهي هاي 
تبليغات��ي براي افتتاح پ��روژه انتقال آب دريا به 
مناطق مركزي كشور و كرمان و مناطقه اطراف، 
به صورت ميلياردي هزينه مي كند. در حالي كه 
بايد در كن��ار معاون اول رييس جمهور و س��اير 
دس��تگاه ها 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 پروژه هاي بزرگ عمراني و پروپاگانداي 
انتقال آب خليج فارس به مناطق مركزي كشور 

شامل كرمان و گل گهر و يزد كرده است. 
در حالي اين پروژه هاي ملي توسط وزارتخانه هاي 
مختل��ف، وزراي مختلف، بانك ه��اي مختلف و 
در مجموع دس��تگاه ها و نهاده��اي گوناگون در 
سال هاي 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 راه ان��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��ال ها ب��ه موضوع��ات انتقال آب، 
طرح ه��اي عمران��ي مرتب��ط آن و هماهنگ��ي 
بانك ها و دس��تگاه هاي مختلف توجه كرده اند و 
بهره ب��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 بهره برداري رسيده است. 
براين اس��اس، انتظ��ار مي رود كه جن��اب وزير، 
وزارت صمت و ساير سازمان هاي مرتبط با تنظيم 
بازار، به گراني ش��ديد كاال، وضعيت فروشگاه ها 
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 طرح هاي 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 
تصميم گيران نيازمند اس��ت ام��ا حداقل بهبود 
مديريت در وزارت صمت مي تواند به ساماندهي 
ش��بكه توزيع كاال از انبار و س��ردخانه ها تا بازار 
مصرف منجر شود و اجازه ندهد كه قيمت ها در 
شب عيد نوروز بيش از حد باال برود و سفره مردم 
را خالي كند.  كارشناسان در برخي رسانه ها اين 
پرسش را مطرح كرده اند كه هزينه هاي ميلياردي 
تبليغات اين پروژه ها در رس��انه ها چگونه تامين 
شده است پروژه هايي كه در زمان وزراي قبلي و 
توسط دستگاه هاي مختلف پيگيري شده است. 
اما وزي��ر صمت تبليغات پروژه اي را كه هدف آن 
انتقال آب به اس��تان هاي كرمان و يزد و مناطق 
مركزي است را با توجه خاصي پيگيري مي كند 
در حالي كه انتظار مي رود تنظيم بازار را در اسفند 

ماه بهتر از هر برنامه اي پيگيري كند. 
الزم اس��ت نمايندگان محترم مجلس ش��وراي 
اسالمي از وزير محترم صمت سوال كنند چرا به 
موضوع تنظيم بازار و قيمت ها در شب عيد نوروز 
بيشتر توجه نمي شود و اين همه آگهي تبليغاتي 
از كجا و چگونه توسط شركت هاي زير مجموعه 
اين وزارتخانه تامين مي شود و چند روز مانده به 
عيد نوروز چرا هنوز خبري از عرضه هاي 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 گل گهر آغاز شد. 
اين در حالي است كه انتظار مي رود وزير از كاهش 
قيمت مواد غذايي و ميوه در شب عيد خبر بدهد.

نيازبودجهبهشاقول
 بررسي قرار گيرند، بايد به اين نكته اشاره شود كه 
مشكالت بنيادين بودجه در ايران، بحث هزينه ها 
و درآمدها اس��ت. از يك ط��رف هزينه هايي در 
بودجه تعبيه مي ش��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، خانواده اي 
ك��ه هر ماه Nتوم��ان درآم��د دارد، هزينه هايي 
بيش از ظرفيت هاي درآمدي خود مصرف كند. 
يعني بيشتر از حقوق و دستمزد محدودي كه به 
دس��ت مي آورد، هزينه تراشي كند. مثال اعضاي 
خان��واده، مبلمان هاي گران قيم��ت خريداري 
كنند، هر روز از رستوران هاي بزرگ غذا سفارش 
دهند و پوشاك برند با قيمت هاي 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 هزينه ها 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 مي ش��ود. ما بودجه 
را خيلي بزرگ كرده ايم. ش��ما كمتر مي شنويد 
كه چالش هايي در اي��ن حد و اندازه در خصوص 
تصويب بودجه در تركيه، اروپا، امريكا، ژاپن و... 
شنيده شود. به طوري كه هر روز دامنه وسيعي از 
اخبار رس��انه هاي گروهي مرتبط با بودجه بسته 
مي ش��وند. دليل اين فضاس��ازي ها در خصوص 
بودجه ناش��ي از اين واقعيت است كه هر گروه و 
جناح و دس��ته اي در ايران به دنبال مناقع خود 
هستند. بخشي از اين تنازعات دامنه دار پيامون 
بودجه به دليل سهم خواهي جناح هاي مختلف 
اس��ت. ذينفعان تالش مي كنند 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��ازي هايي به نفع خود اس��ت تا 
بهره برداري بيشتري از منابع كشور داشته باشد. 
به دليل اين منفع متضاد است كه هر سال شاهد 
طناب كشي ذينفعان مختلف در خصوص بودجه 
هس��تيم. اما پرس��ش كليدي ك��ه در اين ميان 
كمتر به آن پرداخته مي ش��ود آن اس��ت كه چرا 
بودجه هاي سنواتي كش��ورمان هرگز نسبتي با 
الگوي كالن توسعه در ايران پيدا نمي كنند؟ اين 
پرسشي بسياري كليدي است. هر اقتصادي كه 
توانسته به كرانه هاي 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 برنامه هاي توسعه 
5ساله ش��د و تالش كرد از اين نقش��ه راه براي 
تحقق توسعه پايدار بهره ببرد. قبل از انقالب حد 
فاصل س��ال هاي 27 تا 57 خورشيدي، 5برنامه 
توسعه و در سال هاي بعد از انقالب هم حدفاصل 
س��ال هاي 68 ت��ا 1400، 6برنام��ه توس��عه در 
دستور كار تصميم سازان كشور قرار داشته است. 
طبيعتا بودجه هاي س��االنه در كشورهايي كه از 
برنامه هاي توسعه استفاده مي كنند 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 يك پنجم برنامه توسعه 
در قالب بودجه هاي س��االنه بايد محقق شود. اما 
در ايران هرگز ارتب��اط معقولي ميان برنامه هاي 
توسعه 5س��اله و بودجه هاي س��نواتي مشاهده 
نمي شود. مثل اينكه نقش��ه ساختماني 5طبقه 
توسط مهندسي طراحي شود، اما در روند ساخت 
آن، هرطبقه كه س��اخته مي شود، انحرافاتي در 
ساخت بنا مشاهده شود. در معماري براي اينكه 
ستون ها، س��اختمان ها و دوارها بر اساس نقشه 
كالن پيش برود، از ش��اقول اس��تفاده مي كنند. 
يعني هر طبقه كه س��اخته مي ش��ود با استفاده 
از شاقول و س��اير فناوري هاي محاسبه مي شود 
تا معلوم شود آيا ساختمان دچار انحراف شده يا 
نه؟ مهندسان ساختماني صبر نمي كنند، 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 شاقول هايي به كار 
گرفته نمي ش��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 A  به نقطه B برس��د، 
اما در عمل ي��ك چنين دس��تاوردهايي محقق 
نمي شود. هر دولت يا مجلسي كه سر كار مي آيد 
خ��ود را عالمه دهر تصور مي كن��د و برنامه هاي 
توسعه قبلي را انكار مي كند. بنابراين مسووالن و 
تصميم سازان تالش مي كنند، الگوي مورد نظر 
خود را در اقتصاد و معيش��ت كالن كشور پيش 
ببرن��د. ايده هايي كه گاهي ب��ا برنامه هاي قبلي 
تعارضات س��اختاري و بنيادي��ن دارد. اينگونه 
مي ش��ود كه ما همواره در حال تكرار تجربه هاي 

قبلي هستيم. 
نتيجه اين روش اين مي ش��ود ك��ه بودجه هاي 
ساالنه ما تناسبي با اس��ناد باالدستي اقتصادي 
ندارن��د. اين چرخ��ه معيوب باعث مي ش��ود تا 
ذينفع��ان در جريان بودجه نويس��ي همه تالش 
خود را به كار بگيرند تا سهم افزون تري در بودجه 
داش��ته باش��ند. مبتني بر اين س��هم خواهي ها 
اقتصاد هم دچ��ار بودجه هاي چند دوازدهمي و 
انحراف از اسناد باالدستي مي شود. براي خروج 
از اين چرخه تكراري بايد به س��مت طراحي يك 
الگوي كالن توسعه برويم كه جناح ها و طيف هاي 
مختلف سياسي نتوانند، ابعاد و زواياي گوناگون 

آن را تغيير دهند.

اونس طال 1726 دالر،  سكه 10.8 ميليون تومان شد

بررسي آمارهاي بانك مركزي از جزييات شاخص هاي اقتصادي ۹ ماهه ۹۹ نشان مي دهد

بازگشت دالر صرافي بانكي به كانال ۲۳ هزار تومان

رشدمنفيسرمايهگذاريدرماشينآالتورشدمثبتسرمايهگذاريدرساختمان
گروه بانك و بيمه | 

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان و ماشين آالت در 
نه ماهه سال ١٣٩٩ نسبت ب�ه دوره مش�ابه س�ال قب�ل 
ب���ه ترتي�ب ٠/٨ و ١/٧ - درص�د ب�وده اس��ت و با وجود 
اعالم نرخ مثبت رشد اقتصادي در 9 ماه نخست سال 99، 
همچنان بسياري از شاخص هاي كالن اقتصاد مانند نرخ 

سرمايه گذاري منفي است.
بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه بخش 
صنعت بيشترين نقش را در رشد اقتصادي 2.2 درصدي 
9ماهه نخست سال 99 داشته است.بر اساس برآوردهاي 
اولي��ه بانك مرك��زي، توليد ناخالص داخلي كش��ور به 
قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠ از 4704.2 
هزارميليارد ريال در 9 ماهه سال ١٣٩٨ به 4806.3 هزار 
ميليارد ريال در 9 ماهه س�ال ١٣٩٩ افزايش يافته است 
و گوياي نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي به ميزان 2.2 
درصد طي دوره زماني مذكور است. با توجه به وضعيت 
كلي اقتصاد در 9 ماهه س��ال ١٣٩٩، محاسبات فصلي 
نش��ان مي دهد كه اقتصاد ايران طي 9 ماهه سال جاري 
نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش رشد اقتصادي 

مواجه بوده است.
برآورد ارزش اف��زوده فعاليت هاي مختلف اقتصادي در 
نه ماهه سال ١٣٩٩ نشان مي دهد كه علت عمده افزايش 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش 
افزوده فعاليت هاي »صنعت«، »نفت«، »كشاورزي« و 
»برق، گ�از و آب« جست وجو كرد. چنانكه سهم ارزش 
اف��زوده هر يك از فعاليت هاي مذكور در نرخ رش��د 2.2 
درصدي توليد ناخالص داخلي طي 9 ماهه سال ١٣٩٩ 
به ترتيب 0.9، 0.5، 0.5، و 0.4 واحد درصد برآورد شده 

است.
نرخ رش��د ش��اخص ضمني گروه هاي »كش��اورزي«، 
»نف��ت«، »صنايع و معادن« و »خ�دم��ات« در 9 ماهه 
س�ال ١٣٩٩ نس��بت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 
معادل 26.6، منفي 9.4، 48.3 و 36.8 درصد بوده است. 
به عالوه، ش���اخص ض�مني »توليد ناخالص داخلي« و 
»توليد ناخالص داخلي بدون نفت« نيز طي دوره زماني 
مزبور ب�ه ترتيب داراي رشد 34.6 و 38.5 درصدي بوده  
است. برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حسب اقالم 
هزينه نهايي داللت برآن دارد كه در 9 ماهه س�ال ١٣٩٩ 
هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه هاي 
مصرف نهايي بخ�ش دولتي و تش��كيل س��رمايه ثابت 
ناخالص به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠، به ترتيب از نرخ 

رشد منفي 1.1، 1.6 و 0.2 درصدي برخوردار بوده اند.
تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص متش��كل از دو بخش 

ساختمان و ماشين آالت است. نرخ رشد تشكيل س�رمايه 
ثاب�ت ناخالص در دو بخش مذكور در 9 ماهه سال ١٣٩٩ 
نسبت ب�ه دوره مشابه س��ال قبل به ترتيب 0.8 و منفي 
1.7 درص�د بوده اس��ت. نرخ رشد 0.8 درصدي تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص در بخش س��اختمان، عمدتًا به 
دليل افزايش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در 
بخش خصوصي، حاصل شده است. علت كاهش تشكيل 
سرمايه در بخش ماشين آالت نيز به دليل كاهش واردات 
كاالهاي سرمايه اي طي 9 ماهه سال ١٣٩٩ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل است. در حوزه تجارت خارجي و بر اساس 
محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات كاالها و خدمات 
در 9 ماهه س�ال ١٣٩٩ به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠، 
)نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب منفي 14.9 و 
منفي 33.3 درصد بوده است. همچنين الزم به ذكر است 
كه بر اساس جدول مخارج نهايي، در 9 ماهه س�ال ١٣٩٩ 
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 1.9 درصد 
برآورد ش��ده است. بر اس��اس داده هاي حاصل از منابع 
آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام ش�ده در خص�وص 
تولي�د ناخ�الص داخلي كشور، نتايج اوليه نشان دهنده 
آن است كه در نه ماهه سال ١٣٩٩، توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پاي�ه و ب�ه قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠ از ٤٧٠٤ 
هزار ميليارد ريال در نه ماهه سال ١٣٩٨ به ٤٨٠٦ هزار 
ميليارد ريال در نه ماهه سال ١٣٩٩ افزايش يافته است. 
نتايج مق�دماتي حاص�ل از بررس�ي رون�د تح�والت ارزش 
اف���زوده فعاليت ه�اي اقتصادي حاكي از برآورد رش��د 
اقتصادي ٢/٢ درصدي براي نه ماهه سال ١٣٩٩ مي باشد.
از س��وي ديگر در س��مت تقاضاي اقتصاد و بر اس��اس 
برآوردهاي اولي�ه اي ك�ه در خص�وص اق�الم هزين�ه اي 
اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي خصوصي، مخارج 
مص��رف نهايي بخش دولتي، تش��كيل س��رمايه ثابت 
ناخ�الص و ص��ادرات و واردات در نه ماهه س��ال ١٣٩٩ 
به عمل آمده است، رشد اقالم هزينه اي فوق ال�ذكر ب�ه 
ترتي�ب ١/١، - ١/٦، ٠/٢، ١٣/٩ -و ٣٣/٣ - درصد نسبت 
به دوره مشابه س�ال قب�ل مي باش�ند. در مجم�وع، رش�د 
هزين�ه ناخ�الص داخلي به قيمت بازار در نه ماهه سال 
١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١/٩ درصد افزايش 
يافته اس��ت. الزم به ذكر است كه محاسبات انجام شده 
در خصوص نرخ رش��د اقتصادي ن�ه ماه�ه س�ال ١٣٩٩ 
مق�دماتي بوده و در معرض تجديدنظر قرار دارد. بر اساس 
برآوردهاي اوليه، تولي�د ناخ�الص داخل�ي كش���ور ب�ه 
قيم�ت پاي�ه و ب�ه قيمت ه�اي ثاب�ت س���ال ١٣٩٠ از 
٤٧٠٤ هزارميليارد ريال درنه ماهه سال ١٣٩٨ به ٤٨٠٦ 
هزار ميليارد ري��ال در نه ماهه س���ال ١٣٩٩ اف�زايش 

يافت�ه اس�ت وگوياي نرخ رش��د توليد ناخالص داخلي 
به ميزان ٢/٢ درصد طي دوره زماني مذكور مي باشد. با 
توجه ب�ه وض�عيت كل�ي اقتصاد در نه ماهه سال ١٣٩٩، 
محاسبات فصلي نشان مي دهد 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 
فعاليت هاي مختلف اقتصادي در نه ماهه س��ال ١٣٩٩ 
نشان مي دهدكه عل�ت عم�ده اف�زايش نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت هاي 
»صنعت«، »نفت«، »كش��اورزي« و »برق، گ�از و آب« 
جست وجو نمود. چنانكه س��هم ارزش افزوده هر يك از 
فعاليت هاي مذك��ور در نرخ رش��د ٢/٢ درصدي توليد 
ناخالص داخلي طي نه ماهه سال ١٣٩٩ به ترتيب ٠/٩، 

٠/٥، ٠/٥ و ٠/٤ واحد درصد برآورد شده است.
در نه ماهه س��ال ١٣٩٩ ارزش افزوده گروه كش��اورزي 
به قيمت هاي ثابت س��ال ١٣٩٠ به ميزان ٤٩٦/٩ ه�زار 
ميلي�ارد ريال برآورد گرديد كه نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل ٤/٦ درصد افزايش نشان مي دهد. برآورده�اي 
انج�ام ش���ده در اي�ن زمينه با توجه ب��ه آمارهاي پايه 
دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي حاكي از آن است كه 
توليد محصوالت زراع�ي و ب�اغي در سال ١٣٩٩ نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل به ترتي��ب ١٠ و ٥/٧ درصد 
افزايش و توليد محص�والت اص�لي دام�ي ٠/٢- درصد 
كاهش داش��ت.  بر اساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده 
گروه نفت در نه ماهه س��ال ١٣٩٩ به قيمت هاي ثاب�ت 
س�ال ١٣٩٠ ب�ه مي�زان٦١٥ هزار ميليارد ريال برآورد 
شد گوياي رشد ٣/٩ درصدي نس�بت ب�ه دوره مش�ابه 
س�ال قب�ل مي باش�د. نت�ايج حاصل از محاسبات مقدماتي 
در اين زمينه نشان دهنده آن است كه افزايش نرخ رشد 
ارزش افزوده اين گروه طي نه ماه�ه س��ال جاري، ناشي 
از افزايش توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي و همچنين 
صادرات نفت خام و ميعانات گ�ازي نس���بت ب�ه دوره 
مشابه سال قبل بوده اس��ت. گروه صنايع و معادن در نه 
ماهه سال ١٣٩٩ از نرخ رشدي معادل ٦ درصد شد ك�ه 
در مقايس�ه ب�ا دوره مشابه س��ال قبل ٣/٧ واحد درصد 
افزايش يافته و در نتيجه سهمي معادل ١/٥ واحد درصد 
از نرخ رش�د ٢/٢ درص�دي اقتصاد را در دوره مورد بررسي 
به خود اختصاص داده اس��ت. در اين گروه، ارزش افزوده 
بخش هاي »ص�نعت«، »مع�دن«، »ساختمان« و »برق. 
گاز و آب« به ترتيب با نرخ هاي رشد ٧/٨، ٢/٧، ٣/٦ و ٥/١ 

درصدي مواجه بوده اند.
در بخش ساختمان، ارزش سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در ساختمان مناطق ش��هري به قيمت هاي جاري طي 

ن�ه ماهه سال ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٨٣/٣ 
درصد افزايش يافت�ه اس���ت. ب�ا اعم�ال ش�اخص هاي 
قيم�ت متن�اظر و تعديل رقم مذكور، نرخ رش��د ارزش 
افزوده س��اختمان بخش خصوصي به قيمت هاي ثابت 
سال ١٣٩٠ معادل ٧/٨ درص�د برآوردگرديده است. در 
نهايت با احتس��اب رقم فوق و نيزبا در نظرگرفتن ارزش 
افزوده س��اختمان دولتي، نرخ رشد بخ�ش ساختمان 
به قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠ طي دوره زماني مذكور 
٣/٦ درصد برآورد مي ش��ود. ارزش افزوده گروه خدمات 
نيز در نه ماهه س��ال ١٣٩٩ از نرخ رش��د ٠/٣ -درصدي 
برخوردارگردي�د و س�هم آن از رشد ٢/٢ درصدي توليد 
ناخالص داخلي به ٠/٢ -واحد درصد رس��يده است. نرخ 
رشد ش��اخص ضمني گروه هاي »كشاورزي«، »نفت«، 
»صناي��ع و معادن« و »خ�دمات« در ن�ه ماه�ه س���ال 
١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 
٢٦/٦، ٩/٤، -٤٨/٣ و ٣٦/٨ درصد بوده اس��ت. به عالوه، 
ش���اخص ض�مني »توليد ناخال��ص داخلي« و »توليد 
ناخالص داخلي بدون نفت« نيز طي دوره زماني مزب�ور 

ب�ه ترتي�ب داراي رش�د ٣٤/٦ و ٣٨/٥ درصدي بوده اند.
برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي بر حس��ب اقالم 
هزينه نهايي داللت برآن داردك�ه در ن�ه ماه�ه س���ال 
١٣٩٩ هزينه ه��اي مص��رف نهايي بخ��ش خصوصي، 
هزينه ه��اي مصرف نهايي بخ�ش دولت�ي و تش���كيل 
س�رمايه ثاب�ت ناخ�الص ب�ه قيمت هاي ثابت سال ١٣٩٠، 
به ترتيب از نرخ رشد ١/١، -١/٦ و ٠/٢ درصدي برخوردار 
است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل از دو بخش 
ساختمان و ماشين آالت است. نرخ رشد تشكيل س�رمايه 
ثاب�ت ناخالص در دو بخش مذكور در نه ماهه سال ١٣٩٩ 
نسبت ب�ه دوره مش�ابه س���ال قب�ل ب�ه ترتي�ب ٠/٨ و 
١/٧ -درص�د ب�وده است. نرخ رشد ٠/٨ درصدي تشكيل 
سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، عمدتاً به دلي�ل 
اف�زايش تش�كيل س�رمايه ثابت ناخالص ساختمان در 
بخش خصوصي، حاصل شده است. علت كاهش تشكيل 
س��رمايه در بخش ماش��ين آالت ني�ز ب�ه دليل كاهش 
واردات كاالهاي س��رمايه اي طي نه ماهه س��ال ١٣٩٩ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل مي باشد. در حوزه تجارت 
خارجي و بر اساس محاسبات اوليه، رشد صادرات و واردات 
كاالها و خدمات در نه ماهه س�ال ١٣٩٩ به قيمت هاي 
ثابت س��ال ١٣٩٠، )نس��بت به دوره مشابه سال قبل به 
ترتيب ١٣/٩ -و ٣٣/٣ -درصد بوده است. همچنين الزم 
به ذكر است كه بر اساس جدول مخارج نهايي، در نه ماهه 
س�ال ١٣٩٩ ن�رخ رش�د تولي�د ناخ�الص داخلي به قيمت 

بازار ١/٩ درصد برآورد شده است.

محسن شمشيري



گروه بورس|
س��ال جاري ب��راي بورس ته��ران ي��ك دوره كامال 
استثنايي بود كه در طول 53 سال فعاليت بازارسرمايه 
اين وضعيت ديده نش��ده بود. بازاري كه در سال ها و 
ماه هاي گذشته در بهترين حالت حجم معامالت 10 
ميليون دالري را تجربه مي كرد، طي ماه هاي نخست 
سال 1399 به چندين برابر شد و به يك ميليارد دالر 
رس��يد. البته در اين ميان ش��اخص كل هم در مدت 
100 الي 130 روز 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 ۲0ساله« 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 40 درصد 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 1400 بورس 
چه وضعيتي خواهد داشت و آيا سهامداران به ارزش 

واقعي سرمايه و سود خود مي رسند؟
سال 1399براي سرمايه گذاران بورس تهران يك دوره 
استثنايي در كل تاريخ فعاليت اين بازار بود. سالي كه با 
جهش چهار برابري شاخص كل در مدت كمتر از پنج 
ماه آغاز شد و به دنبال آن، سقوطي به ارتفاع بيش از 
40درصد از اوج تا به اينجاي كار را ثبت كرده اس��ت 
تا عنوان پر فراز و نش��يب ترين دوره تاريخي نوسان 
قيمت سهام به سال 99 تعلق گيرد. باوجود نارضايتي 
سهامداران چهار عامل شامل نرخ ارز، سياست پولي، 
قيمت هاي جهاني كاال و ارزش گذاري سهام براي بازار 

بسيار مهم است.
همان گونه كه گفته ش��د نرخ ارز تاثير بسيار مهمي 
بر روي بازار سهام دارد. آمارهاي منتشر شده نشان 
مي دهد نرخ دالر در برابر ريال نش��ان مي دهد كه به 
لحاظ برابري قدرت خري��د، قيمت ۲5 هزارتوماني 
كنوني در محدوده باالترين نرخ هاي ارز تاريخي قرار 
داش��ته و در صورت بازگش��ت به ميانگين، مستعد 
كاهش حداقل 10 درصدي از سطوح كنوني تا پايان 
سال آينده حتي با در نظر گرفتن تورم 30 درصدي 
براي سال 1400 است. 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 15 س��ال گذشته روشي 
قابل مقايسه و تامل است.  در حال حاضر 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 )3۸ درصد در سال(، عمر ثبات دالر ۲5 هزار 
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 حالي اس��ت كه در صورت بازگشت نرخ رشد 
نقدينگي به سمت متوسط تاريخي )۲۶ درصد( اين 
دوره ثبات مي تواند تا سه سال نيز بر پايه اين ديدگاه 

قابل تمديد باشد.
عامل بعدي سياست هاي پولي است كه سياست هاي 
پولي بانك هاي مركزي در دنيا به صورت نرخ سود بين 
بانكي و سود اوراق بدهي و سپرده ها قابل رصد است. در 
سه سال اخير، همگام با تشديد تحريم هاي اقتصادي 
اياالت متحده، وضعيت كسري بودجه دولتي تشديد 
شده و در نتيجه رش��د نقدينگي نيز از بازه بلند مدت 
آن )محدوده ۲۶ درصد در سال( فاصله گرفته و برآورد 
مي ش��ود تا مرز 40 درصد در سال 99 باال رود. يكي از 
پيامدهاي شتاب گيري رش��د نقدينگي )در اثر رشد 
پايه پولي و كاهش ضريب فزاينده(، عدم رشد نرخ سود 
اسمي س��پرده ها بوده چرا كه در شرايط مازاد عرضه 
نقدينگي، نرخ ها 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 مي شود تا پايان سال 
در تورم نقطه به نقطه به مرز 50 درصد نزديك شود. 
برآيند اين عوامل در سه سال اخير به صورت نرخ هاي 
سود واقعي منفي خود را نمايان كرده است. به عبارت 
ديگر، رشد باالي نقدينگي از يك سو نرخ سود اسمي 
را در س��طح قبلي بين 15 تا ۲0 درصد س��اليانه نگاه 
داشته و از سوي ديگر تورم را به سمت قله هاي تاريخي 
هدايت كرده است. نمودار ش��ماره يك، بازده واقعي 
سپرده گذاران بر اساس نرخ رسمي سود تعيين شده 
براي سپرده هاي يك ساله توسط شوراي پول و اعتبار 

در ادوار مختلف را نشان مي دهد.
قيمت ه��اي جهاني و ارزش گذاري س��هام نيز تاثير 
عمده اي دارد. حدود دو س��وم وزن شركت هاي بازار 
س��رمايه ايران به لحاظ ارزش بازار را ش��ركت هايي 
تش��كيل مي دهند كه در بين عوامل پرشمار موثر بر 
قيمت هاي جهاني كاال، دو مورد از بقيه اساسي تر است؛ 
اول تقاضاي چين به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده 
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 سياست گذاران اقتصادي در چين براي مهار آثار 

اقتصادي كرونا در س��ال گذش��ته ميالدي به همان 
مدل آشناي سرمايه گذاري در زيرساخت ها 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��رمايه گذاري ها به ش��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 ۲5 درصدي از 300 درصد 

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 شركت ها 
است. در نيمه اول سال جاري، در مقطعي اين تصور 
ايجاد شد كه كاهش ارزش ريال سريع تر از آن است 
كه بتوان در كوتاه مدت براي آن يك كف معتبر تصور 
كرد. از اين رو خري��د هر دارايي كه به نحوي بازدهي 
غير ريالي داشت توجيه پذير به نظر مي رسيد. با همين 
رويكرد، نرخ سهام كااليي به عنوان دارايي دارنده بازه 
دالري رو به افزايش گذاشت و سرمايه گذاران حاضر 
بودند در ازاي بازده كمتر نسبت به متوسط تاريخي، 
قيمت هاي باالتري براي خريد سهام پرداخت كنند.
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۵درصد سهام دولتي در عرضه اوليه 
به بازارگرداني اختصاص مي يابد

نمايندگان در نشست علني مجلس در جريان بررسي 
گزارش كميسيون تلفيق مجلس درخصوص اصالح 
اليحه بودجه سال 1400 جهت تأمين نظر شوراي 
نگهبان با اصالح بندهاي ج، ه و بندهاي الحاقي يك 
و دو تبص��ره ۲ ماده واحده موافق��ت كردند.در بند 
ج تبص��ره ۲ ماده واحده اين اليحه، وزرا و روس��اي 
ذي ربط دستگاه هاي موضوع ماده ۲9 قانون برنامه 
پنج س��اله شش��م توس��عه با اصالحات و الحاقات 
بعدي مكلفند تا پايان خرداد سال 1400 فهرست 
شركت هاي زيرمجموعه كه مجموع سهام دولت و 
شركت هاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد 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��ه داري كل ( با 
همكاري دس��تگاه هاي اجرايي فوق  موظف است 
پرداخت سود سهم دولت در ش��ركت هاي فوق  را 
از طريق ش��ركت هاي م��ادر در چارچوب قوانين و 
در مواعد مق��رر قانوني بصورت موثر پيگيري كند. 
دولت )خزانه داري كل ( مكلف اس��ت سود و زيان، 
سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركت ها 
را به تفكيك هر ش��ركت در گزارش هاي عملكرد 
مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. نمايندگان 
با اختصاص رديف هاي 130101 و 130105 به اين 

جزو موافقت كردند.
همچنين در بند ه تبصره ۲ ماده واحده اين اليحه 
كلي��ه ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسس��ات 
انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره 
3 اين قانون شامل شركت ها و موسسات دولتي كه 
ش��مول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم 
ذكر يا تصريح نام اس��ت، شهرداري هاي شهرهاي 
با جمعيت باالي يك ميليون نفر و مراكز استان ها 
و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع 
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي 
مصوب 19 تير س��ال 73 با اصالح��ات و الحاقات 
بعدي و ش��ركت هاي تابعه ذيربط مكلفند پس از 
ابالغ اين قانون طي سال 1400 متناوبًا و هر سه ماه 
يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطالعات خود و 
شركت ها و موسسات تابعه و وابسته، نظير اطالعات 
پايه، اطالعات نيروي انس��اني و مديران، بودجه و 
صورت هاي مالي و گزارش هاي عملكردي در سامانه 
يكپارچه اطالعات شركت هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غير دولتي مستقر در وزارت اقتصاد اقدام 
كنند. وزارت اقتصاد مكلف است امكان دسترسي 
به اطالعات س��امانه فوق را بص��ورت برخط براي 
سازمان هاي 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 
سامانه هاي الكترونيكي مرتبط )اعم از سامانه جامع 
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��ركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غير دولتي و تبادل اطالعات به عمل آورند.پرداخت 
هرگونه پاداش س��االنه به اعض��اي هيات مديره و 
مديران عامل شركت هاي مشمول اين جزو با رعايت 
ماده ۸4 قانون الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت ۲ و نيز پرداخت هرگونه 
مزايا به روسا و مديران عامل اين شركت ها منوط به 
انجام كامل تكاليف اين جزو است. مديران عامل و 
اعضاي هيات مديره شركت هاي مذكور در اين بند 
چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني 
مقرر اس��تنكاف كنند به مجازات م��اده 19 قانون 
مج��ازات )رديف اول مج��ازات درجه ۶( به حبس 
بيش از ۶ ماه تا دو س��ال محكوم مي شوند.مجامع 
عمومي ش��ركت هاي دولتي و كليه ش��ركت هاي 
دولتي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم 
ذكر يا تصريح نام است مكلفند ضمن رعايت كامل 
ماده 75 قانون الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت ۲ درخصوص اصالح 
بودج��ه تفصيلي ش��ركت از هرگون��ه افزايش در 
هزينه هاي نيروي انساني اعم از حقوق و مزايا و ساير 
پرداختي هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش 
هزينه هاي سرمايه گذاري خارج از قوانين و مقررات و 

مصوبات قانوني هيات وزيران اجتناب كنند.

ساماندهي بازار فوالد
با تمركز عرضه در بورس كاال

حجت اهلل فيروزي، سخنگوي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس در گفت وگو با كاال خبر گفت: يكي 
از برنامه هاي مهم در مجل��س، تالش براي اصالح 
سياست ها 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 به طور 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 
قيمت دستوري فوالد مخالف بود و خوشبختانه اين 
نگاه نيز در حوزه سياست گذاري تضعيف شده است. 
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 30 درصد 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 عرضه ها 
به طور مستمر، عالوه بر تنظيم بهينه بازار، شفافيت 

نيز در اين صنعت افزايش مييابد.

معامالت آتي طال
در بورس كاال از سر  گرفته شود

پورابراهيم��ي، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: براي توسعه ابزارهاي مالي نياز به 
اختراع چرخ در اقتصاد ايران نيست بلكه بايد از ابزارهاي 
شناخته شده دنيا در مسير احياي اقتصاد كشور بهره برد 
كه ابزارهاي مشتقه از جمله پركاربردترين ابزارهاي مالي 
در دنياست.پورابراهيمي با اشاره به قراردادهاي آتي طال 
در بورس كاال و توقف اين معامالت به دليل نگراني هاي 
وزير وقت اقتصاد در سال 97 اظهار داشت: به عقيده بنده، 
قواعد بازار را نمي توان با تصميمات مداخله گرانه بر هم 
زد البته اگرچه بحث حفظ منافع اقتصادي براي كشور 
در برهه اي مطرح مي ش��ود اما آنچه مسلم است اينكه 
هدايت بازار با تصميمات خلق الساعه، منطقي نيست.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه فلز 
نقره به تازگي وارد بازار آتي بورس كاال شده است، گفت: 
انتظار ما از بورس كاال اين اس��ت كه بر روي موضوعات 
مربوط به قراردادهاي آتي از جمل��ه ورود دارايي هاي 
جديد و بازگشت طال به اين معامالت تمركز بيشتري 
داشته باشد و مجلس و كميسيون اقتصادي از توسعه 
ابزارهاي تخصصي و كارآمد بازار سرمايه از جمله ابزارهاي 
مشتقه، تمام قد حمايت مي كند.ابزارهاي مشتقه كمك 
مي كنند تا از ظرفيت هاي موجود در حوزه نقدشوندگي 
و پوشش ريسك استفاده كنيم و اين به نفع اقتصاد كشور 
است. در دنيا اين ابزارها تجربه شده اند و اگر مسير توسعه 
آنها را هموار كنيم، قطعا به نفع اقتصاد كشور هستند.

وي در پايان با تاكيد بر اين نكته كه قانون بازار سرمايه و 
اصالحيه هاي آن ظرفيت خوبي براي اقتصاد ايران فراهم 
كرده است اظهار داش��ت: ظرفيتي كه در قالب قانون 
فراهم شده و ساختارهايي كه بر روي آن شكل گرفته 
محكم ترين و متقن ترين ساختارهاي اقتصادي كشور 
هستند لذا از اين ظرفيت براي رونق و توسعه اقتصادي 

كشور بايد استفاده كرد.

عرضه اوراق اختيار فروش
تبعي حامي ۱۴۰۱

صندوق سرمايه گذاري 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 ۲5 اسفند1399 لغايت روز چهارشنبه 
۲7 اس��فند 1399 با شرايط زير در بورس اوراق بهادار 

تهران آغاز مي شود: 
1- س��رمايه گذاران حقيق��ي )ش��امل س��بدهاي 
سرمايه گذاري اش��خاص حقيقي( كه در سال 1399 
وارد بازار س��رمايه ش��ده اند و ارزش دارايي ايشان در 
بازار سرمايه )تمامي داراييها از جمله سهام، حق تقدم 
سهام، صندوق هاي سرمايه گذاري، اوراق بدهي، انواع 
گواهي سپرده و...( در تاريخ 1۲ اسفند 1399 كمتر از 
10 ميليون تومان باشد واجد شرايط خريد اوراق اختيار 
فروش تبع��ي حامي1401 بوده و مي توانند نس��بت 
به خريد اي��ن اوراق اقدام كنن��د.۲- دارايي پايه اوراق 
اختيار فروش تبعي حامي1401 شامل سبد سهام و 
حق تقدم سهام پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 
تهران يا فراب��ورس ايران )به جز بازار پايه( و همچنين 
صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام )مبتني بر صدور و 
ابطال ياETF  )به جز دارا يكم و پااليش با احتساب تعداد 
و قيمت تعديل شده ناشي ازاقدامات شركتي طي دوره 
اوراق مذكور است. همچنين دارايي پايه اوراق اختيار 
فروش تبعي حامي1401 ش��امل عرضه اوليه هايي 
كه بازدهي بيش��تر از 30 درصد از ابتداي سال 1399 
داشته اند، نمي شود. 3- سرمايه گذاراني كه واجد شرايط 
خريد اوراق حامي1401 بوده و تمايل به استفاده از اين 
اوراق دارند، بايد در دوره عرضه نسبت به خريد تنها 1 
ورقه از اوراق مذكور اقدام كنند. در صورت انجام خريد 
اوراق حامي1401 توسط سرمايه گذاران، دارايي پايه 
براي ايشان مطابق بند ۲ درنظر گرفته خواهد شد. 4- 
خريد بيش از 1 ورقه از اوراق حامي1401 براي هر كد 
معامالتي مجاز نبوده و كارگزاران بايد اقدام الزم نسبت 
به رعايت اين محدوديت را در سيستم هاي معامالتي 

آنالين خود اعمال كنند.
5- شرط معتبر بودن اوراق اختيار فروش حامي1401 
در سررس��يد، عدم فروش دارايي پايه موضوع بند ۲ تا 
سررسيد اوراق است )نگهداري دارايي پايه تا سررسيد(. 
در واقع در صورتي كه س��رمايه گذار هر يك از سهام، 
حق تقدم سهام و صندوق هاي سرمايه گذاري )مبتني 
بر صدور و ابطال ياETF )موجود در پرتفو خود را طي 
دوره تا سررسيد اوراق حامي1401 به فروش برساند 
به گونه اي كه تعداد آن سهم از تعداد سهم موجود در 
دارايي پايه وي كمتر شود، اوراق حامي1401 معتبر 

نبوده و اعمال نخواهد شد.
۶- ارزش اعمال براي هر ك��د معامالتي برابر با ۲5.1 
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��رمايه گذاران، بازدهي 
اش��خاص طي دوره اوراق حداقل به ميزان ۲5 درصد 
خواهد بود.7- بازدهي ۲5 درصدي پس از كسر سود 
تقسيمي تعلق گرفته براي هر سبد سهام در تاريخ 31 
ارديبهشت 1401 به مشمولين پرداخت مي شود.۸-از 
آنجا كه مبناي تضمين قيمت تعديل ش��ده است، در 
صورت افزايش س��رمايه، قيمت تعديل شده و تعداد 
سهام پس از مجمع براي تضمين در نظر گرفته مي شود. 
در صورت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي، قيمت 
سهام و تعداد با فرض شركت كردن سهامدار در افزايش 

سرمايه فرض مي شود.
9- در صورتي كه ثبت افزايش سرمايه در تاريخ بعد از 
ارديبهشت 1401 باشد، در سررسيد اوراق تبعي فرض 
مي شود كه سهام ثبت نشده در پرتفوي سرمايه گذار 
قرار دارد و به قيمت پاياني روز محاسبه در ارزش پرتفو 
لحاظ مي شود.10- احراز ش��رايط مشمولين طرح، 
بررس��ي معتبر بودن اوراق حام��ي1401 طي دوره و 
سررسيد و همچنين انجام فرايند اعمال توسط شركت 
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه و شركت مديريت 

فناوري بورس تهران انجام خواهد شد.

كدام يك از عوامل طي سال جديد روي بورس تاثير مي گذارند؟

بورس سال 1400 در گرو متغيرها

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 سرمايه گذاري 
اس��ت، مهم ترين محلي كه مي تواند اين مش��كل را 
برطرف كند بازارسرمايه است. در حال حاضر تامين 
مالي در بازارسرمايه از راه هاي 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 مي كند. 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��كل هاي ديگري انجام مي ش��ود، اما بانك ها به 
طرح هاي توسعه اي نيز تسهيالت ارايه كرده اند، با اين 
حال رقم ارايه تسهيالتشان تفاوت زيادي از ميزان ارايه 

تسهيالت توسط بازارسرمايه ندارد.

   سامانه ديدبان
سامانه اي براي دريافت شكايات و تخلفات

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه بايد 
با متخلفان برخورد شود، تصريح كرد: سامانه ديدبان 
توسط س��ازمان بورس راه اندازي شده و گزارش هاي 
مردمي را دريافت مي كند. در عين حال، سازمان نيز 

نظارت هاي دقيق و مستمري را در دستور كار دارد كه 
بسته به نوع تخلف، برخورد مناسب صورت مي گيرد. 
تذكر، درج در پرونده و جبران از طريق عدالت ترميمي 
از جمله روش هاي برخوردي هستند. اما گاهي تخلف 
بزرگي روي مي دهد و سازمان بورس به عنوان ضابط 
قضايي و گاهي به عنوان شاكي پيگير موضوع مي شود 
و در اين مسير همكاري خوبي بين دستگاه قضايي و 

سازمان بورس برقرار است.

     زيرساخت ها   در حال توسعه
دهقان دهنوي با اشاره به اينكه در سال 99 شاهد حضور 
طيف وسيعي از سرمايه گذاران و حجم بااليي از معامالت 
در بازارسرمايه بوديم، ابراز داشت: برخي از زيرساخت ها 
و ساختارهاي بازار سرمايه آمادگي پذيرش اين حجم از 
نقدينگي را نداشت و از همين رو، گاهي مشكالتي را در 
سامانه معامالت شاهد بوديم. اما هم اكنون با اتكا به دانش 
و توان داخلي مشكالت برطرف شده و زيرساخت ها 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 
خدشه دار نشود. دهقان دهنوي تقويت نظارت، شفاف 
شدن گزارش دهي ش��ركت ها و اطالع رساني دقيق تر 
را الزمه اين امر دانس��ت و افزود: س��ازمان بورس طرح 

حمايت از سهام داران با پرتفوي زير 10 ميليون تومان را 
در دستور كار قرار داده است. در عين حال، بايد روش هاي 
سرمايه گذاري غيرمس��تقيم و بلندمدت ترويج شوند. 
برخي از صندوق هاي س��رمايه گذاري در طي 10 سال 
بين 50 ت��ا 70 درصد بازدهي نصيب س��رمايه گذاران 

خود كرده اند.

      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��ركت هاي بزرگ و قدرتمند در بازار س��رمايه است. 
همچنين شركت هاي س��رمايه گذاري استاني تحت 
نظارت س��ازمان بورس فعاليت مي كنند. شركت هاي 
سرمايه پذير با برگزاري مجامع، سياست هاي 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 
سهام خود را فروختند سودي به آنها تعلق نخواهد گرفت، 
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 مي شود. 

اما بخش دوم بر عهده شركت هاي سرمايه پذير است كه 
بايد سود تقسيمي را به شركت سمات واريز كنند تا بين 
مردم توزيع شود. اين فرآيند در حال بررسي است و تالش 
بر اين است كه در بهترين حالت تمامي ۲00 هزار تومان 
و در حالت هاي بعدي بخش��ي از اين ۲00 هزار تومان 
تا قبل از پايان سال به سهامداران اعطا شود. به تمامي 
سهامداران سهام عدالت كه يك برگه سهام 500 هزار 
توماني داشته باشند ۲00 هزار تومان سود تعلق مي گيرد 
به اين ترتيب هر فردي داراي دو برگ سهام 500 هزار 
توماني باشد 400 هزار تومان سود كسب خواهد كرد.

سخنگوي شوراي عالي بورس در پايان با اشاره به مقايسه 
بازار اوراق بدهي و بازار سهام بيان داشت: بازار اوراق بدهي 
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 تنظيم گري 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 نرخ ها 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 
كنند و با هم توسعه پيدا كنند اما اين خواست را داريم كه 
تنظيمات نرخ سود در محدوده اي باشد كه بازار بدهي و 

بازار سهام در كنار هم رشد كنند .

۱۰ مصوبه كميته فقهي در سال ۹۹
آيت اهلل مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در نشستي در خصوص مصوبات 
كميته فقهي بيان داشت: در س��ال 99 در حدود ۲1 
نشس��ت و غالبا هر دو هفته يك بار برگزار كرديم كه 
طي آن10 مصوبه اصلي به تصويب رسيد. وي افزود: 
نزديك به 14 سال از تاسيس كميته فقهي مي گذرد 
و در اين مدت حدود ۲۲4 جلسه در اين كميته برگزار 

شده است .
اين مقام مس��وول ابزارهاي مالي اس��المي 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 به طوري كه تا كنون 
۸0 هزار ميليارد تومان پيش بيني انتشار اين اسناد از 
جمله اوراق مرابحه عام بوده و عموما براي خريد هاي 
دولت و شركت ها استفاده شده است. رييس كميته 

فقهي س��ازمان بورس در تش��ريح مصوبات سال 99 
كميته فقهي بيان كرد: طراحي ابزارهاي مالي جديد 
به نام اوراق منفعت مبتني بر عوارض آزادراه ها، اوراق 
مرابحه براي تامين مالي فعاليت هاي پيمانكاري، پذيره 
نويسي اوراق مرابحه به كسر، اوراق سلف براي تامين 
مالي بخش مسكن كه قبال در بخش هاي 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 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي براي اين اوراق 3 هزار 
ميليارد تومان تقاضا داشت. همچنين در اوراق گواهي 
صرفه جويي انرژي، پيشنهاد دهنده، وزارت نيرو بود و با 
هدف صرفه جويي در مصرف گاز مطرح شد كه طي آن 
گاز صرفه جويي حاصل از آن تبديل به اوراق مي شود.

مصباحي مقدم افزود: اوراق بيمه اتكايي هم در كميته 
فقهي مورد پذيرش قرار گرفت. عالوه بر اين تاسيس 
صندوق سرمايه گذاري با دو نوع واحد سرمايه گذاري 

در شركت هاي بورسي و اوراق مرابحه عام با سود شناور 
نيز از ديگر مصوبات كميته فقهي در سال 99 بود. 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 
مشتقه اي است براي پوشش ريسك نوسانات قيمت و 
قبال در كاالهايي مانند زعفران به كار گرفته شده بود، 
در مورد كاالهاي ديگر هم تصويب شد كه اگر در هنگام 
عقد قرارداد احتمال جابه جايي 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.
آيت اهلل مصباحي مقدم در ادامه به تبيين ماهيت فقهي 
سهام پرداخت و گفت: غالبا حقوق دانان معتقد هستند 
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، 
حصه اي از مالكيت آن شركت است. بنابراين همچنان 

ك��ه افراد مي توانند در بازار س��هم خود را بفروش��ند 
شركت ها نيز مي توانند سهم خود را اجاره دهند يا منافع 

غير از آن را به ديگري منتقل كنند .
آي��ت اهلل مصباح��ي مق��دم همچني��ن از مراجعه 
شركت هاي متعدد به بازار سرمايه خبر داد كه تقاضاي 
انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام دارند و افزود: شركت 
سرمايه گذاري غدير ۲3 هزار ميليارد تومان، شركت 
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات بيش از 4 هزار 
ميليارد تومان، ش��ركت معدن��ي و صنعتي گل گهر 
10 هزار ميليارد تومان، ش��ركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، 43 هزار ميلي��ارد تومان، پااليش نفت 
اصفهان ۸ هزار ميليارد تومان=، سنگ آهن گهر زمين 
3 ه��زار ميليارد تومان، بهمن دي��زل 1۲00 ميليارد 
تومان، شركت پديده شيمي قرن 3۸1 ميليارد تومان، 
صبا تامين 14 هزار ميليارد تومان، نفت و گاز پارسيان 

1500 ميليارد تومان از جمله اين شركت ها بودند.
رييس كميته فقهي سازمان بورس تصريح كرد: البته 
به شركت هايي اجازه داده مي شود اوراق اجاره منتشر 
كند كه حداقل ۶0 درصد سرمايه آنها قابل اجاره باشد.



روند نزولي قيمت هاي پيشنهادي مسكن در شهر تهران 
كه از اواخر آبان ماه شروع شده كماكان ادامه دارد هرچند 
سرعت افت قيمت ها كند شده است؛ با اين حال آخرين 
آمار به دست آمده از نيمه اول اسفندماه افت ۲۲ درصدي 
قيمت هاي مورد نظر مالكان طي كمتر از چهار ماه را نشان 

مي دهد.
به دنبال افت قيمت هاي پيشنهادي فروش مسكن كه از 
اواخر آبان ماه آغاز شده قيمت هاي عرضه كنندگان در شهر 
تهران طي ۱۵ روز ابتداي اسفندماه نيز با مقداري كاهش 
مواجه شد. بيشترين نزول قيمت نسبت به اواخر بهمن ماه 
به ترتيب در منطقه ۲۲ بالغ بر ۶ درصد، منطقه ۴ به ميزان 
۶ درص��د، منطقه ۱۷ بالغ بر ۴ درص��د، مناطق ۸، ۹ و ۱۶ 
هريك به ميزان ۲ درصد رخ داده است. از طرف ديگر قيمت 
مورد نظر مالكان در منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه 
۷ بال��غ بر ۴ درصد و منطقه ۲۰ به ميزان ۲ درصد افزايش 
نشان مي دهد. به طور كلي طي نيمه اول اسفندماه ماه در 
شهر تهران نرخ هاي پيشنهادي عرضه كنندگان مسكن ۱ 
درصد نسبت به نيمه دوم بهمن ماه با افت مواجه شده است.
اطالعات به دست آمده از سامانه كيليد حاكي از آن است 
كه قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در آگهي هاي منطقه 
يك در اوايل اسفندماه به ۷۵ ميليون و ۹۳۵ هزار رسيده 
كه كاهش محسوسي نسبت به اواخر بهمن نداشته است. 
اين در حالي اس��ت ك��ه هفته آخر آبان م��اه قيمت هاي 
پيشنهادي در منطقه يك ۸۱ ميليون و ۶۲۷ هزار تومان 
بود كه نرخهاي كنوني در مقايس��ه با آن مقطع ۷ درصد 

كاهش نشان مي دهد.
در منطقه ۵ نيز كه همواره بيشترين تعداد معامالت را به 

خود اختصاص مي دهد نرخ آگهي ها از متري ۴۰ ميليون 
تومان در اواخر آبان ماه به ۳۸ ميليون تومان رسيده است.

 قيمت هاي اين منطقه در مقايسه با ۱۵ روز دوم بهمن ماه 
نيز ۱.۵ درصد كاهش يافته است.

همچنين بررسي قيمت آگهي ها در منطقه ۴ كه معموال 
رتبه ه��اي دوم تا چه��ارم را از نظر تع��داد معامالت دارد 
نشان دهنده آن است كه نرخ ها از ۵۱ ميليون تومان در هر 
متر مربع در اواخر آبان به ۴۲ ميليون تومان در اسفندماه 

رسيده است.
 اين منطقه در ۱۵ روز ابتداي اسفندماه نسبت به ۱۵ روز قبل 
از آن رتبه دوم افت قيمت پس از منطقه ۲۲ را به ميزان ۶ 

درصد به خود اختصاص داد. در منطقه ۲ تهران نيز كه از نظر 
تعداد قراردادها در بهمن ماه امسال در جايگاه چهارم قرار 
داشت قيمت عرضه مسكن از متري ۵۸ ميليون تومان در 
اواخر آبان ماه به متري ۵۴ ميليون تومان در اوايل اسفندماه 
رسيده است. قيمت آگهي هاي منطقه ۲ نسبت به نيمه دوم 

بهمن ماه البته ۱.۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
منطقه ۱۰ نيز جزو مناطق پرتقاضا در بازار مسكن پايتخت 
محسوب مي شود. اين منطقه در بهمن ماه رتبه دوم را از نظر 
تعداد معامالت به خود اختصاص داد. نرخ هاي پيشنهادي 
مسكن در منطقه ۱۰ از متري ۲۶ ميليون تومان در اواخر 
بهمن ماه به متري ۲۲ ميليون تومان در نيمه اول اسفندماه 

رس��يده اس��ت. به طور كلي قيمت آگهي ها در نيمه اول 
اسفند نسبت به نيمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ در ۱۵ منطقه 
شامل منطقه يك به ميزان ۰.۱۲ درصد، منطقه ۴ بالغ بر 
۶ درصد، منطقه ۵ به ميزيان ۱.۲ درصد، منطقه ۸ بالغ بر 
۱.۶ درصد، منطقه ۹ به ميزان ۱.۷ درصد، منطقه ۱۵ بالغ 
بر ۱.۶ درصد، منطقه ۱۶ به ميزان ۲.۴ درصد، منطقه ۱۹ 
بالغ بر ۱.۳ درصد، منطقه ۲۱ به ميزان ۰.۵ درصد و منطقه 

۲۲ بالغ بر ۶.۴ درصد كاهش يافته است.
از سوي ديگر در هفت منطقه شامل منطقه ۲ به ميزان ۱.۱ 
درصد، منطقه ۶ بالغ بر ۲.۶ درصد، منطقه ۷ به ميزان ۴.۲ 
درصد، منطقه ۱۰ بالغ ب��ر ۲ درصد، منطقه ۱۱ به ميزان 
۳.۴ درصد، منطقه ۱۲ بالغ ب��ر ۱۱ درصد، منطقه ۱۳ به 
ميزان ۲.۲ درصد قيمت هاي پيش��نهادي طي نيمه اول 
اسفند در مقايسه با نيمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۹ با افت مواجه 
شد. كاهش نرخ هاي 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 ۵ درصد افزايش 
مواجه شده است؛ به طوري كه طبق گزارش بانك مركزي 
نرخ هاي معامالت از ۲۷.۱ ميليون تومان در هر متر مربع در 

آبان ماه به ۲۸.۴ ميليون تومان در بهمن ماه رسيده است.
از طرف ديگر قيمت هاي پيشنهادي كه در كل شهر تهران از 
آبان ماه به بعد افت هاي ۲.۲ درصد، ۱۰ درصد، ۵.۵ درصد و 
۵ درصد را تجربه كرده بود در نيمه اول اسفندماه به كاهش 
۱ درصدي رسيده است. تمايل براي فروش هم از كاهش ۱۱ 
درصدي نسبت به نيمه دوم بهمن ماه حكايت دارد. از طرف 
ديگر آگهي هاي رهن و اجاره در ۱۵ روز ابتداي اسفندماه 
نسبت به ۱۵ روز دوم بهمن ماه ۳ درصد افزايش يافته است.

تركيب اين ش��رايط با كرونا، شرايط را دشوار كرده و از 
اين  رو به نظر مي رسد حمايت از مردم و فعاالن اقتصادي 

امروز نه يك انتخاب كه نياز جدي است.
نگاهي به وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان 
نشان مي دهد كه در سال ۲۰۲۰ جز مورد خاص اقتصاد 
چين كه رشدي قابل توجه داش��ته، ديگر كشورهاي 
توسعه يافته با رشد منفي مواجه شده اند و هرچند با آغاز 
روند واكسيناسيون اين اميد به وجود آمده كه شرايط در 
ماه هاي 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 سال هاي 
گذش��ته با مش��كل مواجه بوده، در دوره كرونا فش��ار 
بيشتري را تحمل كرده و به  طور خاص در حوزه تجارت، 
محدوديت هاي 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 مي بينيم كه حتي نهادهاي 
مسوول در حوزه تجارت نيز بعضا حرف هايي را مطرح 
مي كنند ك��ه هيچ ارتباطي ب��ا واقعيت هاي اقتصادي 
ندارد. در چنين بس��تري، در كنار محدوديت واردات، 

بحث ارز ۴۲۰۰ توماني نيز براي سه سال مطرح بوده و 
امروز بايد از خود بپرسيم كه اساسا اين ارز تا چه زماني 
مي تواند به فعاليت خود ادامه ده��د؟ در واقع با توجه 
به سوءاس��تفاده هاي گسترده از اين ارز از سوي برخي 
افراد و پرونده هايي كه براي آنها تشكيل شده و از طرف 
ديگر افزايش قيمت كاالهايي كه ارز حمايتي دريافت 
كرده اند، بايد پرسيد كه آيا راهكار ديگري براي حمايت 

از اقتصاد و اقشار كم درآمد وجود ندارد؟
به نظر مي رسد در شرايط فعلي براي دور زدن دالل ها و 
كاهش بستر فساد اقتصادي، بهترين گزينه شناسايي 

اقشار كم درآمد و حمايت از مستقيم از آنهاست. به اين 
ترتيب اگر دولت در ش��رايط س��خت فعلي، هزينه اي 
گس��ترده براي حمايت از كم درآمدها به كار مي بندد، 
بهتر اين اس��ت كه اين حمايت مس��تقيما به دس��ت 
آنها برس��د تا اينكه با اجراي سياس��ت هايي مانند ارز 
۴۲۰۰ توماني، از س��ويي دالل ها 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��ت ها مي توان هزينه هاي ج��اري را الاقل 

هدفمند كرد.
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تهديد صنعت خودرو در ۱۴۰۰ 
 اقتصادي، مدت زيادي اس��ت كه محدود ش��ده است. 
متاسفانه تمام سال هاي گذش��ته، ابرچالش هاي كالن 
اقتصاد و به خصوص ابرچالش هاي صنعت خودرو حل 
نشده باقي مانده و بنابراين صنعت به شدت آسيب ديده 
است. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه تحريم ها نيز 
در اين خصوص بي تاثير نبوده است. به طور كلي مي توان 
گفت مسيري كه در صنعت خودرو سازي طي شده، مسير 
درستي نبوده است. همچنين اين ديدگاه كه در هاي كشور 
را بر روي ساير كشور ها به بهانه توليد داخل ببنديم نيز 
ديدگاه درستي نيست. در حال حاضر نيز از اين ديدگاه 
غلط عدول نكرده ايم 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 ۱۴۰۰، س��ال رويارويي با حلقه آخر بازي 
پانزي خودروسازي باش��د، كه سود امروز مشتريانشان 
ناشي از زيان فرداي خريداران بعدي است. در حقيقت اين 
امكان وجود دارد كه در سال ۱۴۰۰، حتي با تزريق پول 
هم نتوان اين مساله را حل كرد. در واقع اين بزرگ ترين 
خطري است كه صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ تهديد 
مي كند. اتفاقاتي نظير احتمال لغو تحريم ها و حل مسائل 
FATF نيز مشكالت اين صنعت را حل نخواهد كرد؛ به 
نوعي مي توان گفت موارد و داليلي از اين دست بهانه هايي 
هستند كه در شرايط بحراني از آنها استفاده مي شود، ولي 
ريشه اصلي اين مسائل در انحصار، فساد و... است. در واقع 
چالش عملياتي صنعت خودروسازي در سال پيش رو و 
به طور كلي بدهي هاي اين صنعت است. با توجه به روند 
قيمتي در س��ال ۹۹، از نيمه آبان ماه و با كاهش نس��بي 
نرخ ارز، بازار خودرو تحت تاثير قرار گرفت و روند بس��يار 
صعودي قيمت ها متوقف شد، همچنين كاهش در تعداد 
مشتريان و وارونه شدن انتظارات تورمي سبب شد تا بازار 
خودرو با ركود مواجه ش��ده و نوسانات كاهشي قيمت را 
تجربه كند. با وجود اين روند تغييرات در قيمت خودرو، 
پيش بيني مي شود كه در سال آينده نيز قيمت ها در نيمه 
اول سال همچنان بدون تغيير بوده و همراه با ركود باشد. 
اما با توجه به اين موضوع كه سياس��ت هاي بودجه اي و 
پولي كشور نسبت به سال هاي گذشته تغيير محسوسي 
نداشته، مي توان گفت، تورم ۴۰ درصدي در سال ۱۴۰۰ 
به نوعي گريزناپذير است. بنابراين احتماال در نيمه دوم 
س��ال پيش  رو قيمت ها با شيبي صعودي پيش  خواهد 
رفت. البته با توجه به اينكه مردم و خريداران قدرت خريد 
بسيار كمي دارند، قيمت خودرو با شيب كمتري نسبت 
به تورم عمومي افزايش خواهد يافت. نكته ديگري نيز در 
رابطه با قيمت خودرو وجود دارد، در واقع با توجه به اينكه 
احتمال توقف توليد خودرو وجود دارد، اگر توليدي نيز 
صورت بگيرد، صرفا با ايجاد تورم عمومي ميسر خواهد 
شد. بنابراين اگر خودروسازان بتوانند توليد كنند با ركود 
سنگيني مواجه خواهيم ش��د كه در نتيجه آن افزايش 
قيمت خواهيم داشت. اما از سوي ديگر، اگر واردات آزاد 

شود در تمامي خودرو ها كاهش قيمت خواهيم داشت.

در چهار ماه اخير اتفاق افتاد

كاهش ۲۲ درصدي قيمت هاي پيشنهادي مسكن

كرونا، ارز و حمايت اقتصادي 

   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 
ولي عص�ر )عج( اس�تان خوزس�تان، حجت االس�ام 
والمس�لمين ميراحمدرض�ا حاجت�ي اس�تاد حوزه و 
دانشگاه، حجت االسام سيد امير ميرعايي 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 هيات مديره ش�ركت 
فوالد خوزستان، ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹ در مسجد 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 زيرساخت هاي كشور بود. 
شركت فوالد خوزستان در طول جنگ ۳ مرتبه مورد 
آماج حمات دش�من بعثي قرار گرفت. در يكي از اين 
حمات كه در سال ۱۳۶۴ رخ داد، اين مجموعه عظيم 
صنعتي بيش از دو س�اعت زير آتش بمباران بود. اين 
شركت افتخار دارد 55 شهيد را تقديم انقاب اسامي 
نموده و به پشتوانه آنان، همچنان چرخ صنعتي شركت 
در مسير اعتاي كشور به حركت خود ادامه مي دهد. 
فرمانده سپاه حضرت ولي عصر )عج( استان خوزستان 

افزود: يكي از اهداف دشمنان، براندازي نظام اسامي 
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 اسام 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 اس�ام، خاورميان�ه و مديترانه، 
دنيا را ش�گفت  زده نمايد. امروز دشمن بداند تك تك 
ايرانيان در برابر مستكبران ايستادگي و مقاومت كرده 
و با تاس�ي از مكتب سيد الش�هدا )ع( و منويات مقام 
معظم رهبري عاوه بر بي اثر كردن تحريم ها در مسير 

پيشرفت قدم بر مي دارند.
 شاهوارپور در ادامه گفت: رمز پيروزي انقاب اسامي 
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. مهم ترين عرصه اي 
كه دش�من نش�انه گرفته اس�ت، اقتصاد بوده و با اين 
حركت سفره مردم را نشانه گرفته است. شركت فوالد 
خوزستان مي تواند با توليد پايدار اين نيرنگ را بي اثر 
نمايد. كاركنان شركت فوالد خوزستان در خط مقدم 

اقتصاد مقاومتي قرار دارند.
حجت االس�ام 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 

ايستادگي  ها، مجاهدت ها و خوبي ها است.
حاجتي گفت: كس�ي كه ياد شهدا و ايثارگران را زنده 
نگ�ه دارد، كار خداي�ي انجام مي ده�د. در جاي جاي 
قرآن از مقام ش�هدا ياد شده اس�ت، آنجا كه خدواند 

مي فرمايد: شهدا زنده  اند و نزد خدا روزي مي خورند. 
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 تاشگري آنان اس�ت. راستگويي، صداقت و 
پاكي در وجود شهدا نهادينه و محبت، ايثارگري، جهاد 

و تاش در مقام شهيد نهفته است. 
وي ادامه داد: درس�ت زماني ك�ه تحريم ها به اوج خود 
رس�يده بود و رييس جمهور وقت امريكا ادعا كرده بود 
س�ياه  چاله تحريم ها 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 مي خواهد 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 ُبعد علمي، رشد كشور ۱۱ برابر متوسط جهاني 
اس�ت. در بعد نظامي چنان پيش�رفت كرده ايم كه در 
ميان كشورهاي س�ازنده پهپاد قرار گرفته و دنيا را به 
تحس�ين وا داش�ته ايم. در بعد فرهنگي نيز با تكيه بر 
غناي فرهنگي اسام، الگوي ديگر كشورها شده ايم. اما 
در ُبعد اقتصادي دچار چالش هستيم. دليل اين امر نگاه 
عده اي به خارج از مرزها است. امروز مقاومت جامعه در 

برابر تحريم هاي 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 حجت االسام سعيد شحيطاط به 

ياد اهل بيت )ع( و شهدا به مرثيه  سرايي پرداخت.

پانزدهمين يادواره شهداي شركت فوالد خوزستان برگزار شد

ادامه از صفحه اول

رشد نقدينگي با توجه به شرايط 
قابل دفاع است

شاپور محمدي در گفت وگو با خبرنگار تسنيم با بيان 
اينكه تحليل و بررسي ميزان اثرگذاري سياست هاي 
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. 
رييس پژوهشكده پولي و بانكي تاكيد كرد: وقتي كشور 
در سال هاي ۹۸ و ۹۹ درگير برخي از مشكالت از جمله 
كسري بودجه دولت ناشي از فشار تحريم ها و كاهش 
بي س��ابقه درآمدهاي نفتي و نيز شيوع ويروس كرونا 
بود بانك مركزي از سويي بايد از توليد و رشد اقتصادي 
حمايت مي كرد و از سوي ديگر كنترل تورم را در دستور 
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 فعاليت هاي 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 
نرخ رشد نقدينگي در ايران با اين جهش ها مواجه نشده 
است. محمدي خاطرنشان كرد: اجراي عمليات بازار 
باز و تعيين كريدور نرخ سود توسط بانك مركزي اقدام 
ارزشمندي است كه سال ها در اقتصاد ما مغفول مانده 
بود و مي تواند در آينده نقش مهمي در كنترل نقدينگي 
داشته باشد. رييس پژوهش��كده پولي و بانكي افزود: 
هدفگذاري تورم و اعالم آن توسط سياست گذار پولي 
موجب ايجاد اتحادي در دستگاه هاي اقتصادي كشور 
براي نيل به اين هدف ش��د و البته نبايد انتظار داشته 
باشيم كه اينگونه اقدامات در كوتاه مدت برطرف كننده 

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 بانك ه��ا، مطالبات معوق 
بانك ه��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 مي كند.
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 
كشور حاصل شده است. عالوه بر اين حل بخش مهمي 
از مشكالت ساختاري اقتصاد كشور نيازمند مواردي 
چون اصالح ساختار بودجه، افزايش بهره وري توليد، 
رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه گذاري و... است 

و صرفا به سياست پولي مرتبط نيست.



دقيقا يك سال پيش بود كه بيت كوين بزرگ ترين سقوط 
تاريخي ۱۰ ساله خود را  تجربه كرد و در عرض چند ساعت 
از ۸۰۰۰ دالر به ۳۶۰۰ رسيد، حال در سالگرد تاريك ترين 
روز بازار ارزهاي ديجيتال، بيت كوين سقف قيمتي خود 
را ه��م تجربه كرده و به ۶۱ هزار دالر هم رس��يد. هرچند 
اين قيمت چندان ثبات نداش��ت و روز گذش��ته، قيمت 
بيت كوين در عرض پنج ساعت با اصالح نسبتا سنگيني 
مواجه شد. با وجود اين، تحليل گران معتقدند سقوط بازار 
ارزهاي ديجيتال و بازارهاي مالي در سال گذشته، كاماًل 
به ش��يوع ويروس كرونا مرتبط بوده و احتمال رخ دادن 
دوباره چنين اتفاقي كم است و از سوي ديگر    بيت كوين 
با بازدهي ۹۰۰درصدي، عملكرد بهتري نسبت به ساير 
دارايي ها در ۱۰ سال گذشته داشته است. كوين تلگراف 
در گزارشي از ۱۲ مارس ۲۰۲۰ )۲۲ اسفند ۹۸( به عنوان 
يكي از تاريك ترين روزهاي بازار ارزهاي ديجيتال ياد كرده 
است. در آن روز بيت كوين شاهد بزرگترين سقوط تاريخ 
۱۰ ساله خود بود و تنها در عرض چند ساعت از ۸,۰۰۰ دالر 
تا كف ۳,۶۰۰ دالري سقوط كرد. اصالح بازارهاي سهام در 
ماه مارس سال گذشته، طي ۳۰ سال پيش از آن بي سابقه 
بود. به عنوان مثال، شاخص صنعتي داوجونز تا ۲,۳۰۰واحد 
سقوط كرد. نبود تقاضا براي بيت كوين در نهايت به كاهش 
قيمت    بيت كوين به ۵,۰۰۰ دالر و سپس به ۳,۶۰۰ دالر 
منجر شد. در آن هفته پرنوسان، ارزهاي ديجيتال ديگر 
بازار هم همسو با بيت كوين اصالح هاي گسترده اي را تجربه 
كردند. از س��وي ديگر، در آن زمان بسياري به بازار بورس 
آمريكا به عنوان يك راه جايگزين نگاه مي كردند؛ سقوط 
بازارهاي پرنوسان و آغاز اوج گيري شيوع ويروس كرونا هم 

بر آتش اين اتفاقات افزوده بود.

باالترينقيمتبيتكوين
عبورازمرز۶۱هزاردالر

اما اين روزها بيت كوين شايد بهترين دوران خود را سپري 
مي كند. بزرگترين رمزارز جهان صبح شنبه تنها ظرف چند 
دقيقه به قيمت ۶۰ هزار دالر رسيد و چندي بعد قيمت از 
۶۱ هزار دالر هم عبور كرد. پس از يك دوره باال و پايين بازار 
در اواسط فوريه، بيت كوين دوباره قدرت گرفت و بار ديگر 
ركورد زد. براس��اس اطالعات و ب سايت كوين دسك در 
يك حركت ناگهاني درست پس از ساعت ۱۰: ۰۰ جهاني 
)UTC( روز ش��نبه، اين رمزارز به قيم��ت ۶۰ هزار و ۶۵ 
دالر رسيد و تنها چند ساعت بعد طبق اطالعات وبسايت 
كوين دس��ك اين رمزارز ركورد ۶۱ هزار و ۵۵۶ دالر را نيز 
ثبت كرد. چن ش��و هم بنانگذار و همكار مديريت شركت 

Kenetic كه يك شركت معامالتي در هنگ كنگ است 
اعالم كرد: »بيت كوين در حال آزمايش س��طح مقاومت 
محكم ۶۰ هزار دالر اس��ت و س��رمايه گذاري س��ازماني 
همچنان قدرت مي گيرد و شركت اينترنت Meitu چين 
نيز تازه ترين ش��ركتي است كه بيتكوين را به خزانه خود 
اضافه كرده اس��ت.« او گفت: »به عالوه ركورد ۶۹ ميليون 
دالري NFT براي اثر هنري بيپل نيز نشان دهنده قدرت 
واقعي رمزارز ها است و باعث افزايش كنجكاوي شده و بازار 
خرده فروشي را تقويت مي كند. 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 بيت كوين يعني ۵۸ ه��زار و ۳۳۰ دالر در ۲۱ فوريه 
را شكست. بيت كوين پس از ركورد قبلي خود تا ۴۳ هزار 
دالر نيز پايين آمد كه دليل آن هم شك موجود در بازار هاي 
سنتي درمورد بسته حمايتي بود كه تاثيرات مثبتي روي 
بهره اوراق قرضه آمريكا داشت. بيت كوين و بازار سهام آمريكا 
هردو در اين دوران متضرر شدند و معامالت در چند هفته 

گذشته بدون افزايش قيمت بود تا اينكه از ۱۰ روز پيش بازار 
دوباره صعودي ش��د. اين افزايش قيمت دو روز پس از آن 
صورت گرفت كه بايدن بسته حمايتي ۱.۹ تريليون دالري 
را تصويب كرد و براساس آن چك هاي ۱۴۰۰ دالري براي 
شهروندان آمريكايي ارسال خواهد شد. بهره اوراق قرضه 
خزانه داري با تاييد بس��ته حمايتي به اوج خود در ۱۲ ماه 
گذشته رسيده است. اين بار اما بيت كوين هم مقاومت نشان 
داده و ديگر همانند آخرين هفته ماه فوريه كه با افزايش بهره 
شاهد ركود ۲۰ درصدي بوديم اين بازار روند نزولي نداشت. 
افزايش قيمت تا ۶۰ هزار دالر باعث شد كه بار ديگر سرمايه 
بازار بيت كوين به ۱.۱۲ تريليون دالر برسد و فاصله اش را با 

ارزش برآورد شده شركت آلفابت )گوگل( كم كند.

افت۱۰درصديقيمتبيتكوين
در۵ساعت

البته روز گذشته، قيمت بيت كوين در عرض ۵ ساعت با 
اصالح نسبتا سنگيني مواجه ش��د. قيمت بزرگترين ارز 
ديجيتال در صرافي بايننس از ۶۰,۶۰۰ دالر در ساعت ۱۰ 
صبح روز دوش��نبه ۱۵ مارس، به ۵۴,۶۰۰ دالر در ساعت 
۳ بعدازظهر رسيد. تحليل گران اين افت قيمت را به اخبار 
غيررسمي  از هند مربوط مي دانند. صبح امروز يك مقام 
ناش��ناس دولتي هند گفت كه اليحه اي 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. با وجود اين، ساختار بازار ارزهاي ديجيتال از ماه مارس 
۲۰۲۰ ت��ا به حال، تا حد زيادي تكامل پيدا كرده اس��ت، 
هرچند همچنان احتمال سقوط وجود دارد. در عين حال 
كه برخي از معامله گران بيت كوين از سقوط شديد قيمت 
واهمه دارند، احساسات كلي حاكم بر بازار امسال به نسبت 
سال گذشته آرام تر است. چاد استين گلس مدير پلتفرم 
معامالتي كراس تاور معتقد است با وجود وحشت از سالگرد 
»كف« قيمت ماه مارس، هيچ جاي نگراني نيست كه اين 
اتفاق بار ديگر تكرار شود. او در اين باره افزود: »با وجود اينكه 
مارس ۲۰۲۰، دوران تاريخي براي ارزهاي ديجيتال و تمام 
بازارهاي جهاني و هم��ه دارايي ها بود، پس از آن اوضاع بر 
وفق مراد بازار شد و دارايي هاي ديجيتال روي كار آمدند. 
مداخله گسترده و سريع فدرال رزرو به منظور 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 ۲۰۰۸ هش��دار داده بود. بحراني كه باعث شد 
تا ناكاموتو بيت كوين را خلق كند.«استين گلس در ادامه 
گفت كه واكنش فدرال رزرو به بحران كوويد- ۱۹ تأييدي 
بر ايده اي بود كه بيت كوين بر اساس آن ايجاد شده است. او 
معتقد است كه اين واكنش چرخه اي صعودي را ايجاد كرد 

كه از حداقل ۱۱ ماه گذشته پابرجا بوده است. او مي گويد 
فدرال رزرو تا به اينجا نشانه اي از تغيير سياست هاي پولي 
خود ارايه نداده اس��ت و حتي كنگره آمريكا هم نسبت به 
تزريق بسته هاي حمايتي به اقتصاد كوتاه نمي آيد. او معتقد 
است كه سياست هاي مالي نهادهاي آمريكايي تا زماني 
كه بحران كرونا از بين برود ادامه خواهد داش��ت. از سوي 
ديگر، روند آهس��ته و پيوسته پذيرش بيت كوين از سوي 
سرمايه گذاران نهادي باعث شده است تا تنها در صورتي 
شاهد اصالح گسترده باشيم كه يك قانون گذاري سلبي 
 )SEC( از سوي كميس��يون بورس و اوراق بهادار آمريكا
يا وزارت خزانه داري صورت گيرد. نبايد فراموش كرد كه 
در حال حاضر هر هفته شاهد ورود يك شركت بزرگ به 
حوزه ارزهاي ديجيتال و سرمايه گذاري در آنها هستيم و 
اين مساله احتمال سقوط قيمت را كاهش مي دهد. استين 
گلس مي گويد برداشت سود سرمايه گذاران آمريكايي كه در 
كف قيمت، بيت كوين خريده اند و حاال منتظرند با آغاز فصل 
پرداخت ماليات، بيت كوين هاي خود را بفروشند، ممكن 
است تنها دليل تضعيف رويكرد صعودي حاكم بر بازار باشد. 
دنيل برناردي، بنيان گذار پي اچ آي توكن و ديامان گروپ 
معتقد است سقوط بازار ارزهاي ديجيتال و بازارهاي مالي در 
سال گذشته، كاماًل به شيوع ويروس كرونا مرتبط بوده است. 
او با بيان اينكه احتمال رخ دادن دوباره چنين اتفاقي كم 
است، گفت: »هر دارايي، حتي طال و كاال، به واسطه ابهامات 
شيوع ويروس كرونا و همه گيري آن با سقوطي بزرگ همراه 
شدند؛ از همين رو، به نظر من، نوسانات قيمت بيت كوين 
بيشتر به دليل فروش هيجان و غيرمنطقي سرمايه گذاراني 
بود كه همه چيز را مي فروختند. اين سقوط بيشتر به واسطه 
چيزي است كه »ريسك سيستماتيك« نام دارد و ارتباط 

چنداني با خوِد    بيت كوين نداشت.«

بازده۹۰۰درصديطي۱۰سال
چارلي بيللو، مديرعامل و بنيان گذار كامپاند كپيتال ادوايزر، 
عملكرد كالس هاي مختلف دارايي را طي يك دهه گذشته 
بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه بيت كوين با 
بازدهي ۹۰۰ درصدي، عملكرد بسيار بهتري نسبت به ساير 
دارايي ها داشته است. همچنين بيت كوين به طور متوسط 
بازدهي ساالنه ۲۳۰ درصدي داشته و اين در حالي است 
كه طال بازدهي ناچيز ۱/۵ درصدي ساالنه را در مدت مشابه 
به ثبت رسانده است. با وجود اين، اين بازار به همه كساني 
كه در آن شركت دارند، يك مساله را به خوبي آموخته است. 
آن هم اين است كه در اين بازار هر چيزي ممكن است؛ به 
همين دليل، پيش بيني روند ب��ازار تنها يك حدس روي 
حساب وكتاب است و هر تغييري در سطح جهاني مي تواند 

داستاني ديگر براي اين ارز ديجيتال رقم بزند.
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5Gافتتاحپنجمينسايت
همراهاولفردادرقم

پنجمين سايت شبكه 5G همراه اول به عنوان سريع ترين 
شبكه اينترنتي كشور، فردا در استان قم به بهره برداري 
مي رسد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، پنجمين سايت نسل پنجم همراه اول، صبح 
فردا سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ با حضور استاندار، شهردار، 
نمايندگان استان قم در مجلس، جمعي از مديران همراه 
اول، شركت مخابرات ايران و اصحاب رسانه در جوار حرم 
مطهر حضرت معصومه )س( به بهره برداري مي رس��د. 
همراه اول كه از س��ال ۱۳۹۵ ورود به فناوري 5G را آغاز 
كرده و با استفاده از توان داخلي شامل تيم هاي فني اپراتور 
و ش��ركت هاي ايراني، فرآيند بومي س��ازي اين فناوري 
)نس��ل پنجم( را پيش برده، دهم اسفندماه و همزمان با 
بهره برداري از نخستين سايت 5G تهران و سومين سايت 
اين اپراتور در كشور توانست باالترين ركورد سرعت اينترنت 
ايران را به ثبت رساند. چهارمين سايت نسل ۵ همراه اول 
نيز ۲۳ اسفند با توجه به اهميت جايگاه علم و دانش، در 
مجموعه باغ كت��اب تهران با حضور نايب رييس مجلس 
شوراي اسالمي به بهره برداري رسيد. دليل انتخاب استان 
قم براي اين مرحله از راه اندازي سايت هاي 5G به عنوان 
مركزيت حوزه هاي علميه كشور، تقويت نشر معارف ديني 
با تكيه بر پتانسيل فناوري هاي نوين است. در واقع نخستين 
و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور با بهره برداري رسمي 
از 5G روي شبكه واقعي براي اولين بار در كشور، توانست 
به سرعت ۳,۶۳۳ گيگابيت بر ثانيه دست يابد كه تا پيش 
از آن بي سابقه بود. حال با توجه به تسلط كامل متخصصان 
همراه اول بر فناوري 5G، قطار توسعه اين تكنولوژي با 
سرعتي باالتر وارد ايستگاه هاي ديگر مي شود و فردا نيز 
قرار است سايت نسل پنجمي همراه اول در استان قم زير 
بار رود.با احتساب دو سايت در مشهد مقدس، يك سايت 
در برج ستاره ونك تهران و يك سايت هم در باغ كتاب تهران 
كه مورد بهره برداري رسمي قرار گرفته اند، با بهره برداري 
فردا تعداد س��ايت هاي فعال 5G همراه اول به پنج مورد 
مي رسد؛ اين در حالي است كه برنامه توسعه اين نسل از 
تكنولوژي در ديگر نقاط كشور نيز طراحي و برنامه ريزي 
شده است و به مرور ديگر نقاط نيز وارد مدار سرويس دهي 
مي شوند. مشتركاني كه عالقه مند به استفاده از سريع ترين 
 5G 5 كشور هستند، در صورت داشتن گوشيG شبكه
مي توانند در نقاط تحت پوشش، از جديدترين و سريع ترين 
اينترنت جهان بهره مند شوند؛ اما در صورتي كه گوشي 
نسل ۵ ندارند، مي توانند از طريق مودم و سرويس واي فاي 
به شبكه همراه اول متصل و از مزاياي اين فناوري بهره مند 
شوند. همراه اول ضمن توجه به ماهيت اين تكنولوژي و 
تالش هاي گسترده در فرآيند بومي سازي، از كاربردهاي 
اصلي 5G  نيز غافل نبوده و براي نخس��تين بار در كشور 
دموي دو يوزكيس »واقعيت مجازي« و »تست گيمينگ« 
را در برابر اصحاب رسانه و گيمرها به نمايش گذاشت كه 

كيفيت اجرا مورد تأييد آنان قرار گرفت.

استخراجومبادلهرمزارزها
درهندممنوعميشود

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 سخت گيرانه ترين 
سياست هاي دنيا عليه رمزارزهاست، نگهداري، صدور، 
استخراج، تجارت و انتقال دارايي هاي ديجيتالي را 
جرم اعالم خواهد كرد.« اين اقدامات مطابق با برنامه 
دولت هند اس��ت كه در ژانويه خواستار ممنوعيت 
ارزهاي ديجيتالي خصوصي مانند بيت كوين 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 مي دهد و پس از آن، در 
اختيار داشتن رمزارزها مشمول جريمه خواهد شد. 
مقامات هندي مطمئن هستند كه اين اليحه به عنوان 
قانون تصويب خواهد ش��د زيرا دولت نارندرا مودي، 
نخست وزير هند اكثريت كرسي هاي پارلمان را در 
اختيار دارد. اگر اين ممنوعيت به عنوان قانون به اجرا 
گذاشته شود، هند نخستين اقتصاد بزرگي خواهد بود 
كه نگهداري رمزارز در آن غيرقانوني است. حتي چين 
كه استخراج و مبادله رمزارزها را ممنوع كرده است، 
نگه داشتن آنها را جرم اعالم نكرده است. بيت كوين 
كه بزرگ ترين رمزارز دنياست، شنبه هفته جاري به 
ركورد ۶۰ هزار دالر صعود كرد. با افزايش پذيرش آن 
براي پرداخت پول و حمايت چهره هاي برجسته اي 
مانند ايالن ماسك، مديرعامل تسال، ارزش اين رمزارز 
امسال تقريبا دو برابر شده است. در هند با وجود تهديد 
دولت براي ممنوعيت رمزارزها، حجم مبادالت آنها 
افزايش پيدا كرده و طبق يك برآورد صنعتي، هشت 
ميليون سرمايه گذار ۱۰۰ ميليارد روپيه معادل ۱.۴ 
ميليارد دالر دارايي هاي رمزارز دارند. با اين حال آمار 
رسمي در اين باره موجود نيست. مقامات بلندپايه 
هن��د رمزارزها را كالهبرداري در س��رمايه گذاري 
خوانده اند اما نيرماال س��يتارامان، وزير دارايي هند 
ماه جاري با بيان اينكه ما به دنبال راه هاي هستيم 
كه از طريق آنها تجاربي در دنياي ديجيتالي و رمزارز 
داشته باشيم، تا حدودي از نگراني سرمايه گذاران 
كاس��ته بود. يك كميته دولت هند در سال ۲۰۱۹ 
مجازات حداكثر ۱۰ س��ال حبس براي افرادي كه 
رمزارزها را اس��تخراج، نگهداري، منتقل يا معامله   

مي كنند، پيشنهاد داده بود.

جهشارزشسهامشيائوميپس
ازتوقفموقتيفرمانترامپ

ارزش س��هام شيائومي روز دوش��نبه در پي حكم 
يك قاض��ي امريكايي براي توق��ف موقتي اجراي 
محدوديت ه��اي وضع ش��ده در دوران ترامپ كه 
س��رمايه گذاري امريكاي��ي در اين س��ازنده تلفن 
همراه چيني را ممن��وع   مي كرد، جهش پيدا كرد. 
به گزارش ايسنا، ارزش سهام شيائومي در ابتداي 
معامالت بيش از ۱۰ درصد 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 
چيني مرتبط با ارتش چين مشخص كرد. در نتيجه 
شيائومي كه سومين سازنده بزرگ تلفن هوشمند 
در چين است، مش��مول فرمان اجرايي نوامبر قرار 
گرفت كه تحت آن، سرمايه گذاران امريكايي اجازه 
ندارند به خريد سهام يا اوراق بهادار شركت هايي كه 
در فهرس��ت وزارت دفاع امريكا مشخص شده اند، 
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 سرمايه گذاري تنظيم كرده بود. 
رودولف كانتراس، قاضي منطقه اي امريكا روز جمعه 
حكمي را براي ممانعت از اجراي دستور دوران ترامپ 
صادر كرد. اين قاضي اعالم كرد شيائومي صدمات 
جبران ناپذيري 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.

ورود شركت هاي بزرگ به حوزه ارزهاي ديجيتال و سرمايه گذاري در آنها، احتمال سقوط قيمت را كاهش مي دهد

بيت كوين، از فرش به عرش در عرض يك سال

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 
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تعادل |
برخالف سال هاي گذشته كه روزهاي پاياني مانده به نوروز 
۱۴۰۰ بازار خودرو خريداران فراواني داشت و پررونق بود، 
امسال بازار خودرو عميق ترين ركود خود را طي چند ماه 
اخير تجربه مي كند. در اين روزهاروز به روز ريزش قيمت ها 
در اين بازار شدت مي يابد. عالوه بر اين خريدار چنداني نيز 
در بازار نيس��ت و اغلب كساني كه مشتري واقعي خودرو 
هستند، در بازار حضور دارند. به گفته مسووالن اين حوزه 
حتي در حال حاضر خريداران واقعي نيز در بازار نبوده و اقدام 
به خريد خودرو نمي كنند.به طور كلي با توجه به وضعيت 
ناپايدار اقتصاد كشور و عوامل متععدي كه بر قيمت خودرو 
تاثيرگذار است، نمي توان پيش بيني دقيقي از قيمتها در 
سال پيش رو داشت. اما با وجود تمام اين موضوعات و روند 
قيمتي موجود، افزايش قيمت خودرو به خصوص در ماه ها 
ابتدايي س��ال ۱۴۰۰ بعيد و دور از ذهن به نظر مي رسد. 
همچنين به اعتقاد برخي كارشناسان خودرويي حداقل تا 
نيمه اول سال آتي بازار خودرو راكد خواهد بود؛ اما با توجه 
به وضعيت تورمي موجود در كشور به احتمال زياد در نيمه 

دوم سال ۱۴۰۰ قيمتها روند افزايشي پيدا خواهند كرد.

    قيمت خودرو در يك قدمي بهار
در سالي كه گذشت بازار خودرو روزهاي پر نوساني را پشت 
سر گذاش��ت. ابتدا قيمت خودرو در يك سير صعودي با 
ش��يب زياد قرار گرفت؛ اما در ماه هاي پاياني سال جاري 
به مرور روند قيمت ها سيري نزولي و راكد پيدا كرد. اما در 
آخرين روز هفته گذشته بازار خودرو كمي به ثبات رسيد و با 
كاهش معامالت ريزش قيمت ها به جز در برخي از مدل هاي 
خودرو ادامه يافت كه از جمله آن خودروها مي توان به مدل 
۱۳۱ خودرو پرايد اشاره كرد كه در آخرين روز هفته گذشته 
يك ميليون تومان ديگر ارزان شد.با از سرگيري معامالت 
در اولي��ن روز هفته جاري ريزش قيمت ها در بازار خودرو 
دوباره شدت گرفت. در همين خصوص سعيد موتمني، 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
گفته است، تا يك ماه پيش مصرف كنندگان واقعي در بازار 
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 
روزهاي پاياني سال گفته است: معامالت در نقطه صفر قرار 
دارد و قيمت ها نيز همچنان ريزشي است؛ به عنوان مثال 
قيمت خودروي پرايد ۱۱۱ از ۱۱۲ ميليون تومان به ۱۰۰ تا 
۱۰۴ ميليون تومان رسيده است. بنابر اعالم او، قيمت ها به 
سطح آذر ماه رسيده و اين روند نزولي ادامه خواهد داشت؛ 
بايد توجه داشت كه در صورت افزايش عرضه و كاهش نرخ 
دالر، قيمت خودرو در بازار كاهش بيشتري خواهد داشت 
و به زير قيمت مصوب خواهد رسيد.موتمني در گفت وگو با 
»خبرگزاري مهر« عنوان كرده: نكته مهم اينكه قيمت هايي 
ك��ه در آگهي هاي اينترنتي ثبت مي ش��ود نزديك ۵ يا ۶ 
ميليون تومان بيشتر از بازار است و مصرف كننده در بازار 
مي تواند خودرو را ارزان تر هم بخرد؛ به عنوان نمونه اگرچه 
قيمت خودروي پرايد ۱۱۱ در آگهي ها ۱۰۴ ميليون تومان 
است اما در بازار مي توان اين خودرو را به قيمت ۹۹ تا ۱۰۰ 

ميليون تومان هم خريداري كرد.
از س��وي ديگ��ر، اس��د كرم��ي، نايب ريي��س اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو نيز در مورد وضعيت بازار شب عيد 
خودرو گفت: برخالف سال هاي گذشته كه روزهاي نزديك 
به عيد تقاضاي خودرو افزايش پيدا مي كرد، امسال هيچ 
خريد و فروشي انجام نمي شود و خريداري نه براي خودروي 
داخلي و نه براي خودروي خارجي وجود ندارد. حتي نسبت 
به عيد سال گذشته هم تقاضا كمتر شده است.بازار خودرو 
دوباره در اين هفته با كاهش قيمت مواجه بوده و علت آن 
نيز نبود تقاضا و ركود بازار است.كرمي در مورد طرح مطرح 

شده در مجلس مبني بر حذف ثبت محضري براي برخي 
خودروها گفت: ما در اتحاديه پيگير اين هستيم كه با قولنامه 
ك��د رهگيري به اعضا دهيم تا بتوان خري��د و فروش ها را 
رهگيري كرده و داللي ها را كنترل كرد. ثبت محضري كمي 
دس��ت دالل ها را مي بندد اما حذف ثبت محضري دست 
دالل ها را باز مي گذارد اما اگر قولنامه ها كد رهگيري داشته 
باشند دالل ها نمي توانند جايي در اين بازار داشته باشند تا 
بازار خودرو بتواند جاي خود را پيدا كند. اما قيمت خودروها 
به روايت نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو چگونه 
است؟ براساس آمار قيمتي اعالمي از سوي كرمي، قيمت 
پرايد با ۱ ميليون كاهش نس��بت به هفته گذشته ۱۰7 
ميليون تومان، تيبا صندوق دار ۱۲۴ ميليون تومان، تيبا 
هاچ بك ۱۳۰ ميليون تومان، ساينا با ۲ ميليون كاهش ۱۳8 
ميليون تومان، پژو ۴۰۵ با ۵ ميليون كاهش ۱۹۳ ميليون 
تومان، پژو ۲۰۶ تيب ۲ با ۲ ميليون كاهش ۱۹8 ميليون 
تومان و تيپ ۵ با ۲۰ ميليون كاهش ۲۶۰ ميليون تومان، 
پژو v8 ۲۰۶ با ۲۰ ميلي��ون كاهش ۲۴۳ ميليون تومان، 
۲۰7 دنده اي با ۱۴ ميليون افت ۲88 ميليون تومان و ۲۰7 
اتوماتيك با ۱۰ ميليون كاهش ۳۹۰ ميليون تومان، سمند 
LX با ۱۲ ميليون افت قيمت ۱88 ميليون تومان، هايما 

7۲۰ و جك نيز 7۲۰ ميليون تومان است.

   پيشي بيني قيمت ها در 1400
اما در رابطه ب��ا آخرين وضعيت بازار خ��ودرو در آخرين 
هفته س��ال جاري، نعمت اهلل كاشاني نسب، نايب رييس 
دوم اتحاديه نمايشگاه داران 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 
بازار پرهيجان نيست؛ چراكه طي دو هفته اخير نرخ ارز نيز 
به ثبات رسيده و نوسان كمتر از ۵۰۰ تومان داشته است. 

وي ضمن تاكيد براينكه برخالف رسم هرساله بازار خودرو 
در روزهاي پاياني س��ال، امس��ال بازار خودرو در ركود به 
س��ر مي برد، گفت: در حال حاضر تنها مش��تري واقعي و 
مصرف كننده واقعي كه نياز مصرفي فوري به خودرو دارد، در 
بازار وجود دارد. ديگر خريد خودرو به جهت سرمايه گذاري 
صورت نمي گيرد. البته كه خريد به جهت سرمايه گذاري 

نيز در روزهاي پاياني سال )به جهت سال ساخت خودرو( 
منطقي نبوده و براي سرمايه گذار، اين چند روز پاياني صرفه 
اقتصادي نخواهد داشت. كاشاني نسب در گفت وگوي خود 
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 
بازارهاي ديگر مشاركت مي كنند؛ در حقيقت بازار خودرو 
جذابيت س��ابق را ندارد. در حال حاضر فروشنده در بازار 
بيشتر از خريدار ديده مي شود. بازار خودروهاي خارجي در 
ركود كامل قرار گرفته و خريد و فروشي صورت نمي گيرد. 
در خودروهاي داخلي هم براي مصارف واقعي و خودروهاي 
با قيمت ۱۰۰ ميليون تومان تا نهايت ۵۰۰ ميليون تومان، به 

تعداد محدود معامالت صورت مي گيرد.
وي در رابط��ه با ميزان كاهش قيمت ها در بازار خودرو كه 
از آبان ماه امس��ال آغاز شد، گفت: در خودروهاي خارجي 
تا حدود ۳۰ درصد كاهش قيمت ديده مي شود اما بازهم 

به هيچ عنوان خريداري ندارند. در خودروهاي داخلي نيز 
حدود ۱۵ الي ۲۰ درصد كاهش قيمت نسبت به گذشته 
ايجاد شده است، افت شديدي رخ نداده اما خريدار چنداني 
هم وجود ندارد. اين مقام صنفي سال آينده بازار خودرو 
را اينگونه پيش بيني كرد: باتوجه به اينكه اقتصاد كشور 
و عوامل وابسته به نرخ ارز چندان قابل پيش بيني دقيق 
نيس��تند، پيش بيني دقيقي از رون��د قيمتي خودرو 
در بازار براي س��ال آينده نمي توان ارايه داد، اما بسيار 
بعيد به نظر مي رسد كه قيمت ها بخواهد مجدد روند 
افزايشي در پيش گيرند. باتوجه به اينكه بازار تابع عرضه 
و تقاضاست، چنانچه روند افزايش توليد خودروسازان 
بزرگ ادامه دار باش��د و تيراژهاي توليد ب��اال روند، با 
افزايش عرضه اتوماتيك وار تقاضا پايين خواهد آمد. در 
اين صورت به دنبال كاهش تقاضا، بازار به سمت رقابتي 

شدن حركت خواهد كرد.

خبر خوان 

ويژه 

بازار  7
 سه شنبه    26      اسفند 1399    2  شعبان 1442  سال هفتم    شماره   Tue. Mar 16. 2021  1900  صنعت،معدن و تجارت

۵0 هزار تن مرغ وارد مي شود
شاتا |وزير صمت گفت: براي تأمين مرغ در ماه مبارك 
رمضان مج��وز واردات ۵۰ هزار تن مرغ براي ش��ركت 
پشتيباني امور دام صادر شده است. عليرضا رزم حسيني 
در نشس��ت فوق العاده ديروز كميسيون هاي صنايع 
و معادن، كش��اورزي و اقتصادي مجلس در خصوص 
تمهيدات انجام ش��ده براي بازار شب عيد و ماه مبارك 
رمضان، اظهار داشت: جهاد كشاورزي مسووليت تأمين 
مرغ در كل كشور را بر عهده دارد و وزارت صمت بر اساس 
وظيفه ابالغ شده، مرغ را از كشتارگاه بر اساس مصرف 
و نياز تحويل مي گيرد تا در شبكه تشكل ها، اصناف و 
فروشگاه هاي سراسر كشور توزيع كند. وي تصريح كرد: 
در تنظيم هر چه بهتر بازار، هماهنگي و تعامل تمامي 
دستگاه هاي مرتبط و ذيربط حائز اهميت است. وزير 
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي تأمين مرغ در 
ماه مبارك رمضان مجوز واردات ۵۰ هزار تن مرغ براي 
شركت پش��تيباني امور دام صادر شده است تا در كنار 

توليد داخل بتوانيم بازار را تنظيم كنيم. 

دستيابي به ركورد روزانه 140 ذوب 
در فوالد مباركه

مدير ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم فوالد مباركه 
داليل دس��ت يابي به اين ركورد تصري��ح كرد: اولين و 
مهم ترين دليل اين است كه واژه خواستن به معني كامل 
كلمه در همه اليه هاي فوالدسازي صرف شده و همه به 
دنبال ثبت ركوردهاي جديد در اين ناحيه هستند. دليل 
دوم آماده به كاري تجهيزات ماس��ت. از فرصت تقريبا 
يك ماه هاي كه به دليل محدوديت هاي انرژي وارد شده 
به فوالد مباركه به وجود آمد، در جهت تعميرات اساسي 
تجهيزات استفاده شد و نتيجه آن اكنون قابل مشاهده 
است. غالمرضا سليمي ادامه داد: سومين دليل تحقق 
اي��ن ركوردهاي پي درپي نيز پش��تيباني خوب از اين 
ناحيه بود، از تأمين مواد اوليه در قسمت هاي مختلفي 
نظير ناحيه آهن سازي و انرژي و سياالت گرفته تا ساير 
قسمت هاي پش��تيباني. وي افزود: ثبت ركورد روزانه 
۱۴۰ ذوب يك كار گروهي عظيم اس��ت كه در فوالد 
مباركه اتفاق افتاد و در فوالدسازي به ثمر نشسته است. 
پيش تر و در سال ۱۳8۰ ركورد روزانه در فوالدسازي ۴۰ 
ذوب بود، درحالي كه هم اكنون ركورد ۱۴۰ ذوب ثبت 
شده اس��ت. ثبت ركوردهاي قابل توجه در حال حاضر 
زيرساخت هاي خوب ايجادشده، مديريت مناسب در 
سال هاي گذشته و همچنين عزم جزم دوستان ما در 
ناحيه فوالدسازي براي استفاده از فرصت هاي موجود 
است. سليمي درباره ركوردهاي توليد روزانه اين بخش 
نيز گف��ت: در اين بخش نيز در س��ال جاري به ترتيب 
ركورده��اي ۱۳۱ ذوب، ۱۳۳ ذوب، ۱۳۵ ذوب، ۱۳7 
ذوب، ۱۳8 ذوب و ۱۴۰ ذوب ثبت ش��ده است. اين در 
حالي است كه دو ركورد آخر طي دو روز متوالي و به فاصله 
كمتر از ۲۴ ساعت نسبت به يكديگر به ثبت رسيده اند. 
وي افزود: نكته مهم در اين ميان اين است كه در سال 
۹۶ با بهره برداري از ماش��ين شماره ۵ فوالد مباركه در 
اين بخش، افزايش 8۰۰ هزار تني فوالد نسبت به آخرين 
ركورد ثبت شد. اين امر به دليل اضافه شدن يك ماشين 
ريخته گري جديد، طبيعي بود. اين در حالي است كه در 
سال جاري افزايش توليد ۶۰۰ هزار تني در اين ناحيه به 
ثبت رسيد. اين افزايش ظرفيت كه خود معادل ظرفيت 
يك پلنت فوالدي است، باعث شكستن ركورد پيشين 
توليد فوالد شركت فوالد مباركه )۶ ميليون و ۴۵۰ هزار 
تن( و دست يابي به ركورد جديد 7 ميليون تن مي شود. 
وي گفت، هنوز هم مي توانيم از ظرفيت اين ناحيه، بيشتر 
استفاده كنيم؛ به همين دليل برنامه هاي خوبي براي سال 
آينده در نظر گرفته شده است. ما براي افق سال آينده، 
توليد حداقل 7.۲ ميليون تن را در نظر داريم. سليمي 
درباره برنامه هاي اين واحد براي ثبت ركوردهاي روزانه 
جديد نيز اظهار كرد: ثب��ت ركوردهاي روزانه جديد با 
شرايط فعلي بسيار دشوار شده است؛ مانند وزنه برداري 
كه گرم هاي آخر را به سختي تحمل مي كند. تحقق اين 
۱۴۰ ذوب در روز از دو بخش تشكيل مي شود: اول، بخش 
توليد كه بايد در كوره هاي قوس الكتريكي انجام گيرد و 
سپس ريخته گري شود؛ دوم، مديريت اين فرايند است 

كه به مراتب مهم تر به شمار مي آيد. 

خطر تشكيل اوپك زعفران!
ايلنا|عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران از بازي 
جديد وارداتچي ها براي تامي��ن ارز از طريق صادرات 
زعفران خبر داد و نس��بت به تش��كيل بدون برنامه و 
سياست گذاري اوپك زعفران هشدار داد. علي حسيني 
با اشاره به افزايش صادرات زعفران در سالجاري اظهار 
كرد: آمار گمرك نشان از افزايش ۳۵ درصدي صادرات 
زعفران در ماه هاي اخير دارد، اما با نگاه كارشناسي متوجه 
خواهيم ش��د كه اتفاقي در حال رخ دادن است به زيان 
بازار صادراتي اين محصول مزيت دار است. به گفته وي؛ 
برخي از تجار براي تامين ارز واردات كاالهاي پرس��ود، 
دس��ت به فروش زعفران در بازار جهاني با قيمت نازل 
زده اند. حسيني تصريح كرد: اين افراد زعفران را در بازار 
جهاني با قيمت داخل كشور عرضه مي كنند تا از ارز آن 
براي واردات كاالهاي پر سود و منفعت بهره  ببرند. وي 
گفت: اين افراد سودجو در خواب غفلت مسووالن، حتي 
براي آن نيز آگهي مي كنند و با تبليغات قيمت زعفران 
كش��ور را نزولي كرده اند. حسيني از پيشنهاد تشكيل 
اوپك زعفران خبر داد و گفت: برخي به دنبال تشكيل 
نهادهاي جديدي هستند تا از طريق آن بتوانند به مقاصد 
خود دست پيدا كنند وي افزود: تشكيل اوپك زعفران 
براي ما هيچ منفعتي ندارد و تنها موجب مي ش��ود كه 
اطالعات توليد كشور در اختيار رقبا قرار بگيرد. حسيني 
توصيه كرد به جاي تش��كل نهاده هاي جديد به دنبال 
ايجاد صنايع فرآوري و توسعه بازار خارجي باشيم تا اين 
محصول ارزشمند به صوت فله اي از كشور خارج نشود و 

ارزش افزوده آن نصيب خودمان شود.

ورود پليس به بازار سياه مرغ
ايسنا |فرمانده انتظامي تهران بزرگ از ورود پليس 
به ماجراي احتكار و گرانفروشي مرغ خبرداد و اعالم 
كرد كه از روز گذشته تا كنون هشت دالل عمده را 
نيز دستگير كرده اند. 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 به طور 
ويژه بررس��ي آن را در دس��توركار خود قرار داد كه 
در جريان آن مشخص شد چند دالل باعث ايجاد 
نوسان در قيمت عرضه مرغ و اخالل در چرخه توزيع 
شده اند. وي با اشاره به شناسايي اين دالالن گفت: با 
هماهنگي قضايي، ماموران هشت نفر از اين دالالن 

را در عمليات هاي 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 مي رساندند، 
گفت: همين موضوع سبب ناياب شدن و گران شدن 

قيمت مرغ در برخي از مناطق شده بود. 
رحيمي با بيان اينكه هشت متهم با تشكيل پرونده 
به دستگاه قضايي معرفي شدند، گفت: پليس تا پايان 
اس��فند وتا پايان نوروز و تا هرزمان ديگري كه نياز 
باشد براين فضا نظارت كرده و با دالالن و سودجويان 

برخورد خواهد كرد.

كشف ۳۵00 ميليارد ريال 
گرانفروشي 

مهر |سيد جواد احمدي معاون سازمان حمايت خبر 
داد: تعداد بازرسي هاي انجام شده در بازار گوشت مرغ 
و تخم مرغ طي ۱۱ ماه س��ال جاري، جمعًا ۲۱۳ هزار و 
7۳۲ مورد بوده و در همين راستا براي ۱8 هزار و ۳۳۹ 
واحد صنفي متخلف برگه گزارش بازرس��ي به ارزش 
ريالي بالغ بر يك هزار و ۱7۴ ميليارد و 8۶۹ ميليون ريال 
تنظيم و به مرجع رسيدگي كننده ارسال شده است. وي 
افزود: همچنين سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها به منظور جلوگيري از سوءاستفاده افراد فرصت 
طلب در بازار روغن نباتي، طي اين مدت، با بازرس��ي از 
تعداد ۱۰۹ ه��زار و ۳8۲ واحد عمده، خرده و انبارهاي 
نگهداري روغن نباتي، تعداد ۴ هزار و ۲۳۶ واحد متخلف 
را به اتهام گرانفروشي و عدم عرضه، شناسايي و پس از 
انجام تحقيقات تكميلي با پرونده هاي تخلف جداگانه 
جمعًا به ارزش بي��ش از ۳۵۲ ميليارد و ۳۶۹ ميليون و 
۱۶۹ هزار و ۱۳7 ريال به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات 
صنفي معرفي كردند. احم��دي ادامه داد: طي همين 
مدت ۲۹۴ هزار و ۵۵ مورد بازرسي بر عملكرد واحدهاي 
صنفي، عمده و خرده فروش و بازارهاي ميوه در سراسر 
كشور صورت پذيرفته كه ۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد متخلف 
شناسايي و گزارشات با ارزش يك هزار و ۹7۹ ميليارد و 
8۶۳ ميليون و۹۰۱ هزار و ۳۲۶ ريال به ادارات تعزيرات 

حكومتي استان ها ارسال شده است.

قيمت شيريني شب عيد اعالم شد
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 
قيمت هاي 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

گل محمدي ۵۰ هزارتومان، كيك يزدي ۳8 هزارتومان 
و شيريني تر كيلويي ۶۰ هزارتومان است. وي با اشاره به 
اينكه احتماال در روزهاي آينده تقاضاي خريد شيريني 
بيشتر مي شود، گفت: تمام پروتكل هاي بهداشتي در 
تهيه ش��يريني در واحدهاي صنفي رعايت مي شود. 
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 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي توانند به سامانه ۱۲۴ 
وزارت صمت گزارش دهند و يا با شماره تلفن اتحاديه 
صنف قنادان )۶۶۹۴۴۴۱۱( تماس بگيرند كه در اسرع 
وقت توسط اتحاديه پيگيري هاي الزم صورت مي گيرد.

قيمت موز كاهش يافت
ايسنا |عضو هيات مديره اتحاديه بارفروشان از كاهش 
قيمت موز در بازار خبر داد. اكبري ياوري در گفت وگو با 
ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا واردات موز باعث كاهش 
قيمت ها در بازار شده است؟ گفت: در ابتدا يك كشتي 
۶۰۰۰ تني موز وارد كشور شد ولي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت(، اداره گمركات و قرنطينه همكاري 
نكردند و اين كشتي ۹ روز در كنار اسكله ايستاد و تخليه 
نشد. وي ادامه داد: اين موزها سه روز به دليل باز نشدن 
ثبت سفارش هاي تجار، سه روز به دليل مسائل گمركي 
و سه روز نيز به دليل قرنطينه وزارت جهاد كشاورزي 
معطل ش��د تا در نهايت تخليه ص��ورت گرفت. عضو 
هيات مديره اتحاديه بارفروشان اضافه كرد: با تخليه اين 
 بارها موز كيلويي ۵۵ هزارتومان در ميدان مركز ميوه و

تره بار به كيلويي ۳۰ هزار تومان رسيده است. وي در ادامه 
گفت: البته ۶۰۰ كانتينر موز هم از هند وارد شده است 
و قطعا قيمت موز روز به روز كاهش مي يابد و به كمتر از 
۳۰ هزارتومان هم خواهد رسيد. مشاهدات ميداني از بازار 
ميوه و سطح شهر نيز مويد كاهش قيمت موز نسبت به 
قبل است. پيش از اين نيز اعالم شده بود كه قيمت موز 

ار روز شنبه ۲۳ اسفند كاهش خواهد يافت.

برنج ركورد دار افزايش قيمت شد
تس�نيم |در بهمن ماه ۹۹ ركورد افزايش قيمت 
به برنج با رشد ۱۲۲ درصد اختصاص دارد .براساس 
جديدترين آمار از تغييرات قيمتي كاالهاي اساسي 
در بهمن م��اه ۹۹ ركورد افزاي��ش قيمت به برنج با 
رش��د ۱۲۲ درصد اختصاص دارد .عالوه بر اين در 
بهمن ماه امسال گوش��ت مرغ 77.۱ درصد، شكر 
۶8.8 درصد، گوشت گوسفندي ۳۵ درصد افزايش 

قيمت داشته است.

آيا  قيمت  خودروافزايش  مي يابد؟

پيش بيني  قيمت  خودرو در ۱۴۰۰

رييس اتاق اصناف ايران: 

اصالح قانون نظام صنفي اولويت نخست است
رييس اتاق اصناف ايران با تأكيد بر اينكه اولويت نخست ما در 
سال آينده، اصالح قانون نظام صنفي است، گفت: تمركز اصلي 
در شرايط فعلي، تنظيم بازار پايان سال است. سعيد ممبيني با 
اشاره به اينكه تمامي بخش هاي اقتصادي كشور در يك سال 
گذشته در مواجهه با بيماري كرونا شرايط بسيار سختي را 
داشتند، اظهار داشت: عماًل بخش هاي اقتصادي و توليدي در 
همه جاي دنيا تحت تأثير اين بيماري آسيب ديدند كه كشور ما 
و اصناف نيز از اين موضوع مستثني نبودند. رييس اتاق اصناف 
ايران تصريح كرد: در يك سال اخير تالش ها و پيگيري هاي 
زيادي با رايزني مجلس و دولت در راس��تاي حل مشكالت 
صنوف و كسب وكارها صورت گرفت و بسته هاي حمايتي از 
سوي دولت مصوب شد كه متأسفانه به دليل شرايط تحريم 
شرايط به گونه اي رقم خورد كه حداقل انتظارات اصناف نيز به 
سختي تأمين شد و در برخي موارد نيز تأمين نشد. ممبيني با 

بيان اينكه برخي از حوزه ها در فضاي مديريتي كسب وكارها 
نياز به بازنگري دارند، افزود: يكي از موضوعات خوبي كه امسال 
رخ داد، بحث ممنوعيت نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كاال بود 
و اين موضوعي بود كه هميشه درخواست اصلي اصناف بوده 
و همه ساله اصناف نسبت به كيفيت برگزاري نمايشگاه ها و 
صدماتي كه به بازار وارد مي كرد، اعتراض داشتند و با تدببري 
كه از سوي اتاق اصناف ايران اتخاذ شد تالش كرديم جشنواره 
فروش فوق العاده را در راستاي خأل مربوط به نمايشگاه برگزار 
كنيم و با گزارش��اتي كه تا به امروز از سوي اتاق هاي اصناف 
كشور ارسال شده، شاهد استقبال خوب واحدهاي صنفي در 
حوزه برگزاري جشنواره فروش ويژه نوروزي بوده ايم.  رييس 
اتاق اصناف اي��ران با تاكيد بر نقش اصلي اتاق هاي اصناف و 
اتحاديه هاي 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 
استان ها قرار بگيرد و به دست مصرف كننده برسد. ممبيني 
تصريح ك��رد: اتاق اصناف ايران برنامه ه��اي متعددي را در 
س��ال جديد خواهد داشت كه اصالح قانون نظام صنفي در 
اولويت برنامه هاي اتاق اصناف ايران است تا دغدغه هايي كه 
به خصوص در مورد محدوديت دو دوره اي وجود دارد مرتفع 
شود و با همكاري مشاورين حقوقي اتاق اصناف ايران اقدامات 
موثري صورت گرفته كه تا ح��دود زيادي اميدوار به اصالح 
قانون نظام صنفي هستيم و برنامه ديگر تقويت استقالل بخش 
خصوصي در قانون است و اينكه بتوانيم حمايت هاي الزم را 
از جامعه صنفي و بخش خصوصي داشته باشيم. وي افزود: 
يكي ديگر از موضوعاتي كه در دستور كار اتاق اصناف ايران 

در سال ۱۴۰۰ است، بحث تقويت توان تشكل هاي صنفي با 
استفاده از امكانات مدرن با تاكيد بر فناوري اطالعات و تمركز 
بر حوزه بازرس��ي و نظارت مي باش��د، و در حال حاضر براي 
به دست آوردن آمار، اطالعات و عملكرد واحدهاي صنفي، 
بازرسي و نظارت با مشكالت عديده اي روبه رو هست و براي 
اخذ يكس��ري اطالعات بايد زمان صرف كرد و ايجاد سامانه 
بازرسي و نظارت با استفاده از ابزارهاي به روز از اهميت بااليي 
است و از برخي ابزارهاي جديد بازرسي كه در اتاق هاي اصناف 
اعمال شده نيز استفاده خواهيم كرد. رييس اتاق اصناف ايران 
بيان كرد: موضوع ديگر بحث تعيين تكليف و بهبود وضعيت 
بازرسان اصناف است كه در حال حاضر به دليل نبود بودجه 
حوزه بازرسي و نظارت بسياري از بازرسان در استان ها به لحاظ 
معيشتي با مشكل مواجه هستند تا جايي كه توانستيم تالش 

كرديم منابع مالي به اتاق هاي اصناف تزريق كنيم.

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 كاميون ها 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 
كاميون ها عامل صف روزهاي اخير در بازرگان بوده است. 
اما رييس خانه اقتصاد ايران و تركيه مي گويد علت اصلي 
طوالني ش��دن صف كاميون ها در مرز بازرگان اين بار به 
سياست هاي ايران ربط دارد و تركيه مقصر نيست. جالل 
ابراهيمي در گفت وگو با »ايسنا«، با اشاره به طوالني شدن 
صف عبور و م��رور كاميون ها از مرز ب��ازرگان در روزهاي 
گذشته، بيان كرد: در سال هاي گذشته معموال هر مشكلي 

كه در م��رز بازرگان براي تردد كاميون ها به وجود مي آمد 
به علت تغيير سياس��ت هاي تركيه در مديريت مرزهاي 
مشترك بود اما اين بار به نظر مي رسد 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 مي رسد به كاهش سرعت ترخيص كاميون ها از مرز 
و جابه جايي آنها منجر شده و دوم شيفت محدود در مرز 
ايران براي جابه جايي بار ماشين هايي كه نياز به تخليه بار 

دارند. رييس خانه اقتص��اد ايران و تركيه ادامه داد: در مرز 
بازرگان كاميون هاي ترانزيتي يا ماشين هايي كه در مرز نياز 
به تخليه بار ندارند با سرعت بيشتري و در شيفت هاي كاري 
طوالني تري ترخيص شده و اجازه تردد دريافت مي كنند اما 
خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه براي كاميون هايي كه 
بايد بار خود را در مرز تخليه كرده و سپس براي بارگيري به 
يك كاميون ديگر بسپرند، شيفت هاي كاري در طرف ايراني 
مرز محدود است و همين موضوع به طوالني شدن صف در 

بعضي روزها و به طور خاص در تعطيالت منجر مي شود.
ابراهيمي با تاكيد بر اينكه ايران بايد از تمام ظرفيت خود 
در مرزهاي مشترك استفاده كند تا بهانه اي براي دور زدن 

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 سال هاي گذشته و به طور خاص در ماه هاي 
اخير تالش كرده با فعال كردن مسيرهاي ترانزيتي جديد 
با محوريت منطقه نخجوان، به نوعي نياز خود براي ورود به 
خاك ايران را كاهش دهد.وي افزود: متاسفانه در ماه هاي 
گذشته صحبت از برخي مسيرهاي ترانزيتي در منطقه 
شده كه نام ايران در آن قرار ندارد و از اين رو ما بايد با فعال 
كردن ظرفيت هاي خود در منطقه به اين كشورها بهانه اي 
ندهيم و در كنار امكان درآمدزايي از محل ترانزيت و صادرات 

كاالهاي خود به كشورهاي منطقه را افزايش دهيم.

قيمت خودروهاي پرفروش در بازار

قيمتخودرو

۱۹۸تا ۲۰۰ ميليون تومانكوييك اتوماتيك

۹۹تا ۱۰۴ ميليون تومانپرايد ۱۱۱

۱۱۲ميليون تومانتيبا صندوق دار

۱۲۰تا ۱۲۵ ميليون تومانتيبا هاچ بك

۱۲۸ميليون تومانساينا

LX ۱۹۰تا ۱۹۵ ميليون تومانرانا

۱7۸ميليون تومان۲۰۶تيپ ۲

۲۴7ميليون تومان۲۰۶تيپ ۵

۱7۵ميليون تومانسمند

۱۹۸ميليون تومانپژو پارس

منبع: خبرگزاري مهر 
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خبرروز

پرداخت »عيدي« مستمري بگيران سازمان بهزيستي
رييس سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد كه عيدي تمام خانوارهاي مستمري بگير سازمان بهزيستي نيز بعد از تامين اعتبار 
پرداخت و روي كارت بانكي آنها ش��ارژ شد. وحيد قبادي دانا با بيان اينكه مس��تمري مددجويان سازمان بهزيستي براي يك 
ميليون و ۸۰ هزار خانوار پرداخت شد، اظهار كرد: جمعًا مبلغ ۲۷۱ ميليارد 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 ۸۰ هزار خانوار مبلغ 
۸۸ ميليارد تومان به عنوان عيدي )البته اين مبلغ ناچيز و محدود اس��ت( بين ۷۳ هزار تومان تا ۱۳۸ هزار تومان بر اساس بعد 

خانوار پرداخت شده است.

رويداد

حتي با قيمت ۷۰ دالر در هر بشكه، قيمت هاي فعلي با 
بسياري از واقعيات اقتصادي كشورهاي حاشيه خليج 
فارس مطابقت ندارد. ش��كاف بين درآمد و هزينه هاي 
مالي از سال ۲۰۱5 به شدت گسترده است. واقعيت اين 
است كه دولت ها به يافتن منابع جديد درآمدي نياز دارند.

اين گفتني است كه عربستان سعودي در حال شرط بندي 
بر سر اين موضوع اس��ت كه رقابت با نفت شيل امريكا 
دوباره به وجود نخواهد آمد. اين بدان معني است كه آنها 
مي توانند بدون ترس از اوج گيري توليد مجدد امريكا، بر 
سهم بازار و ايجاد روابط با مشتريان اصلي آسيايي خود 

تمركز كنند.
م��ا در حال نزديك ش��دن به نقطه انعط��اف انرژي در 
اقتصاد جهاني هستيم، نقطه اي كه در آن شاهد عرضه 
فراوان نفت، باال رفتن تقاضا تا سال ۲۰۳۰ و گزينه هاي 
رقابتي تر براي انرژي هاي تجديدپذير خواهيم بود. اين 
رقابت بر سر جايگزيني نفت حتي اگر سرمايه گذاران و 
مصرف كنندگان از محصوالت پرمصرف كربن بيشتري 
استفاده كنند باز هم به وجود خواهد آمد. آينده شوراي 
همكاري خلي��ج فارس هنوز آينده اي اس��ت كه در آن 
درآمدهاي نفتي نمي تواند اهداف رشد دولت ها را برآورده 
كند و اين به ط��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 

اين بازار هستيم.
به گزارش بلومبرگ اگر اوپك پالس در كوتاه مدت ميزان 
توليد خود را حفظ كند و عربستان سعودي سهم عمده 
را در كاهش توليد داشته باشد، قيمت نفت با بشكه اي 
۷۰ دالر تا س��ال ۲۰۲۱ چش��م انداز رشد بسيار خوبي 
براي كشورهاي حاشيه خليج فارس ايجاد مي كند. با اين 
حال اين يك تصوير يكنواخت نخواهد بود. كشورهاي 
غير اوپك از جمله قطر، بحرين و عمان بيشتر از مزاياي 
افزايش توليد و قيمت هاي باالتر برخوردار خواهند شد. 

البته حتي در اين صورت باز هم بعيد است بحرين و عمان 
شاهد كسري بودجه در س��ال جاري نباشند. در سوي 
ديگر عربستان سعودي و كويت نيز همچنان در كسري 

ترازهاي مالي خود با كسري مداوم روبرو هستند.
افزايش قيمت ها از طرف ش��هروندان و حتي خارج 
از كش��ور به دولت ها براي حمايت مالي و اقدامات 
محرك در اوج همه گيري فش��ار مي آورد. با توجه 
به ش��رايط اقتصادي فعلي ممكن است كشورهاي 
ش��وراي همكاري خلي��ج فارس از سياس��ت هاي 
منطقي سازي قيمت هاي آب و برق و محدود كردن 
صورت حس��اب هاي دس��تمزد در بخ��ش دولتي 

عقب نشيني كنند.
طي شش سال گذشته، شكاف بين درآمد و هزينه ها با 
استقراض، جبران شده است، در حال حاضر اما اين شكاف 
منجر به تالش براي دريافت ماليات در كشورهاي حوزه 

خليج فارس شده است.
اين آموزنده است كه ببينيم چگونه كشورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس از اين آخري��ن رونق نفتي براي 
دنبال كردن اهداف سياست خارجي در همسايگي خود 
و استراتژي هاي توسعه استفاده مي كنند، استراتژي هايي 
كه آينده اقتصادي آنها را به رشد بازارهاي در حال ظهور 

متراكم و دورتر پيوند مي دهد.
استفاده از فرصت ايجاد شده ناشي از رونق بازار نفت ممكن 
است مستلزم دوري ديگر كشورهاي عضو اوپك باشد، اين 
بدان معناست كه اعضاي غالب اوپك پالس تمايلي به 
دادن اجازه توليد بيشتر به كشورهايي مانند ايران، عراق، 
ليبي و ونزوئال ندارند. در اين بين به ويژه سعودي ها در برابر 
توان بخشي اقتصادي و سياسي به ايران مقاومت خواهند 
كرد. عربستان به دنبال آن است تا هر طور كه شده از جان 

گرفتن دوباره اقتصاد ايران جلوگيري كند.

يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه سال آينده 
سال رمزارزهاست و تا زماني كه سياست هاي پولي 
انبساطي است، رمز ارزها به افزايش قيمت خود ادامه 
مي دهند، گفت: اگر موضوع برجام و روابط سياسي 
ايران و امريكا به همين صورت فعلي باقي بماند و منابع 
ارزي نيز آزاد نشود و ارز پاشي صورت نگيرد، قيمت ارز 
در همين سطوح خواهد ماند. به گزارش ايسنا، علي 
سعدوندي در صفحه شخصي اينستاگرام خود درباره 
وضعيت اقتصادي در سال آينده گفت: بودجه سال 
آينده بس��يار تورمي، غيركارشناسي و ادامه بودجه 
سال جاري است. در ابتداي سال ۱۴۰۰ ممكن است 
دولت بتواند با ايجاد پايه پولي و نقدينگي به بخشي 
از اهداف خود برس��د و طرح هاي 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 حقوقي ها، پايه پولي و خلق 

پول نطام بانكي، مانع ريزش بورس شود كه همانند 
سياست هاي قيمت گذاري 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 مي گردد.
اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه نه دولت و نه بانك 
مركزي در كنترل تورم موف��ق نبوده اند، ادامه داد: 
اجراي عمليات بازار باز در تمام دنيا موجب كاهش 
تورم شده است اما در كشور ما از آنجا كه روش درستي 
در اين زمينه به كار گرفته نشد و نرخ هدفگذاري بهره 
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 

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، مي تواند 
دالر را ب��ه ۱5 هزار تومان برس��اند ام��ا اين كاهش 
قيمت پايدار نيس��ت. سعدوندي افزود: تا زماني كه 
سياست هاي پولي انبساطي است، بازار رمز ارزها به 
افزايش قيمت خود ادامه مي دهند و مي توان گفت 
كه سال ۱۴۰۰، س��ال رمزارزهاست. اين تحليلگر 
اقتصادي با تاكيد براينكه مهم ترين اقدام دولت بعدي 
بايد توقف تورم باش��د، گفت: از طريق علم اقتصاد 
مي توان طي دو سال تورم را مهار كرد كه الزامات آن 
تفكيك بودجه ارزي از ريالي، حركت به سمت جهش 
توليد، حذف رانت ها، امضاهاي طاليي و مجوزهاي 

مخل توليد است.

قيمت نفت  در حال اوج گيري

سال آينده سال رمزارزهاست

جامعه خبر

سند مالكيت تاالب انزلي 
صادر  شد

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در 
اطالعيه اي اعالم كرد كه س��ند مالكيت تاالب 
انزلي به نام نماينده قانوني دولت كه متولي آن 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است، 
صادر شد. به گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور در پي انتشار اخباري در برخي 
رسانه ها مبني بر واگذاري صدور سند مالكيت 
تاالب بندرانزلي به نام وزارت نيرو در آخرين روز 
از ماه بهمن، رييس س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخي��زداري در نامه اي 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 
جنگل ها، درخواست اين سازمان را منطقي و به 
حق دانست و در نامه اي از اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان گيالن خواسته است بر اساس 
قانون اراضي مستحدث و ساحلي درخصوص 
خواسته س��ازمان جنگل ها اقدام الزم را انجام 
دهند. معاون امور امالك و كاداستر سازمان ثبت 
اسناد در بند ديگري از نامه از سازمان جنگل ها 
درخواست كرد نقشه كاداستر اراضي تاالب ها را 
تهيه و ارسال نمايند تا در برنامه عملياتي اجراي 
كاداستر اراضي و حدنگاري مستحدث ساحلي 
۱۴۰۰ منظور تا نسبت به تثبيت و صدور سند 

مالكيت اقدام شود.
بر اساس اين گزارش، به موجب ماده يك قانون 
ملي شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱ كليه اراضي 
جنگلي، بيش��ه زارها و مرات��ع و تاالب ها، انهار 
طبيعي و مسيل هايي كه در محدوده اين منابع 
قرار دارند جزو ملي و در مالكيت دولت جمهوري 
اس��المي و به نمايندگي سازمان جنگل ها 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 
ماه هاي 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 جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است، 

صادر شد.

جزئيات اجراي طرح ترافيك ۱۴۰۰
مدير واحد ساماندهي محدوده و طرح هاي ترافيكي 
شهرداري تهران جزئيات اجراي طرح هاي ترافيكي 
در سال ۱۴۰۰ را تشريح كرد. عمار سعيديانفر در مورد 
جزئيات اجراي طرح هاي ترافيكي در سال۱۴۰۰ گفت: 
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 
شهرداري تهران از محل طرح ترافيك در سال جاري تا 
يك ماه گذشته حدود 5۰ تا ۶۰ درصد كاهش داشته 
است، افزود: برخي تصور مي كنند كه هدف شهرداري از 
اجراي طرح هاي ترافيكي كسب درآمد است اما كاهش 
حدود ۶۰ درصدي درآمدها در سال جاري تاكيدي بر 
رد ادعاهاست. سعيديانفر در مورد جزئيات اجراي طرح 
ترافيك در سال آينده گفت: محدوده طرح ترافيك هيچ 
تغييري نكرده است و در اولين روزي كه در سال آينده 
طرح ترافيك را اجرا كنيم تعرفه هاي ۱۴۰۰ را در همه 
مجوزها و سهميه ها اعمال خواهيم كرد و اين امر درباره 
همه تعرفه هاي افراد سهميه بگير و عادي اعمال خواهد 
شد. او با تاكيد بر اينكه اعتبار سهميه هاي سال ۹۹ تا 
زمان تخصيص سهميه جديد برقرار است، ادامه داد: 
براساس مصوبه شوراي شهر تهران قيمت پايه مجوز 
طرح ترافيك ۳5 هزار تومان است اما فردي كه داراي 
معاينه فني برتر باشد و ساعت غيراوج در محدوده طرح 
ترافيك تردد كند، بايد ۲۰ هزار و 5۸۰ تومان پرداخت 

كند، اما فردي كه خودرواش داراي معاينه فني عادي 
است و در ساعت پيك وارد طرح ش��ود بايد ۶۳ هزار 
تومان بپردازد. به گفته سعيديانفر، 5 شنبه ها نيز مانند 
سنوات گذشته طرح ترافيك اجرا نمي شود و تنها طرح 
كاهش آلودگي هوا در شهر اجرايي مي شود. او در مورد 
تغييرات اجراي طرح ترافيك در س��ال ۱۴۰۰ نيز با 
تاكيد بر اينكه با توجه به مصوبه شوراي شهر، بسته هاي 
يك ماهه، سه ماهه و ش��ش ماهه براي شهروندان با 
كمي تخفيف در نظر گرفته ايم، افزود: برهمين اساس 
ش��هروندان مي توانند با توجه به نوع خودرو و ميزان 
تردد در محدوده طرح، بسته مورد نظر را رزرو كنند كه 
قطعا برايشان مقرون به صرفه خواهد بود. سعيديانفر 
تاكيد كرد: شوراي ش��هر براي برخي اقشار همچون 
خبرنگاران، بيم��اران خاص، معلولي��ن، ايثارگران، 
آژانس ها و تاكسي هاي تلفني سهميه در نظر گرفته و تا 
زماني كه سهميه ۱۴۰۰ را دريافت نكنند، مجوزهاي 

سال ۹۹ آنها اعتبار دارد.

»رونق بازار مسروقات« به دليل پرداخت خسارت مالي 
رييس پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اينكه بازارهاي 
خريد و فروش اموال مسروقه شناسايي شده است، گفت: 
بايد به سمت و سويي برويم كه بيمه ها شرايطي را فراهم 
كنند كه امكان خريد اقالم دس��ت دوم فراهم نش��ود. 
سردار عليرضا لطفي درباره ساماندهي بازارهاي خريد و 
فروش اموال مسروقه گفت: يك اداره تخصصي در اداره 
۲۹ تشكيل شده كه وظيفه اين اداره برخورد با مالخران و 
كساني است كه اموال مسروقه خريد و فروش مي كنند.

او ادامه داد: واقعيت امر اين است كه ما با يك مشكل جدي 
مواجه هستيم كه ساماندهي مشاغل تهران و اتحاديه هاي 
مربوطه در اين ح��وزه با پليس همراهي الزم را ندارند و 
پليس نيز تنها متولي برخورد با اين موضوع نيست و حتما 
بايد با پليس همكاري الزم صورت بگيرد. رييس پليس 
آگاهي تهران بزرگ خاطرنش��ان كرد: در جلساتي كه 
برگزار كرده ايم، يكي از برنامه هاي اصلي ما براي رسيدگي 
به اين حوزه است و ما براي اين حوزه برنامه داريم. بايد به 
سمت و سويي برويم كه بيمه ها شرايطي را فراهم كنند 
كه امكان خريد اقالم دس��ت دوم فراهم نشود. رييس 
پليس آگاهي تهران بزرگ تصريح كرد: ما در حال طي 
كردن پروسه اي هستيم كه آن را به زودي ارايه مي دهيم. 
اين طرح نيز بر اين اساس است كه بيمه يا بايد عين مال را 
پرداخت كند يا بايد شرايطي را فراهم كند كه جنس دسته 
اول خريداري شود. بيمه چون خسارت مالي را پرداخت 

مي كند، اين به بازار مسروقات رونق مي دهد و از همين 
روما اين موضوع را دنبال مي كنيم تا به نتيجه برسد. او 
ادامه داد: البته ما ساماندهي اين بازار مسروقات را بررسي 
مي كنيم و اين موضوع در دستور كار ما قرار دارد. وضعيت 
بازار خالزير به نحو مطلوبي رسيدگي و جمع آوري 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 ۱۴۰۰ رسيدگي و ساماندهي اين مراكز در دستور 
كار قرار گرفته است. ما با اخذ مجوز قضايي به اين مناطق 
رسيدگي مي كنيم. سردار لطفي درباره بانك اطالعات 
ژنتيك مجرمان خاطرنشان كرد: بانك اطالعاتي ما با 
بانك اطالعاتي پزشكي قانوني كه در اين زمينه تشكيل 

شده، همپوشاني دارد.

تعادل| وضعيت خوزستان بحراني است 
و ديگر شهرها با اينكه زرد و نارنجي هستند 
اما وضعيتي شكننده دارند. در اين شرايط 
سفر رفتن عاقالنه به نظر نمي رسد و مي تواند اين وضعيت 
ش��كننده را به بحران نزديك كند. در حالي كه به گفته 
وزارت بهداشت و درمان ميزان رعايت پروتكل ها در اغلب 
شهرها و استان هاي كشور كاهش داشته است، سفرهاي 
نوروزي مي تواند آغاز سال ۱۴۰۰ را براي بسياري از مردم 
با بحران موج چهارم كرونا همراه كند. متاسفانه بسياري از 
مردم به هشدارها توجه نمي كنند. از هم اكنون جاده هاي 
بين شهري شلوغ اس��ت و تا زماني كه محدوديت هاي 
اعمال شده اجرايي نشوند همين روند ادامه خواهد داشت. 
اما مساله اين است كه دولت قصد ندارد قرنطينه سراسري 
اعمال كند، اما اين دليل نمي شود كه مردم هم بدون توجه 
به پروتكل ها بار سفر ببندند و به شهرهاي مختلف سفر 
كنند. توصيه وزارت بهداش��ت به مردم منصرف شدن از 
سفرهاي نوروزي است اما بايد ديد چه تعداد از افراد به اين 
توصيه ها توجه مي كنند. اين در حالي است كه يك بار ديگر 
مرگ هاي كرونايي ۳ رقمي شده و اين خود مي تواند زنگ 

هشداري براي مردم باشد.

     قرنطينه سراسري اعمال نمي شود
به گفته وزير بهداشت و درمان قرنطينه سراسري براي 
نوروز اعمال نمي ش��ود و دليل آن هم بيش��تر به شرايط 
اقتصادي باز مي گردد. اما در اين شرايط مردم مي توانند با 
سفر نرفتن و ماندن در شهرها و استان هاي خود به كمك 
كادر درمان بيايند و از افزايش روز افزون ش��مار بيماران 

جلوگيري كنند. 

     مرگ و مير ها  3 رقمي شد
سخنگوي وزارت بهداش��ت و درمان از مرگ ۱۰۰ بيمار 
مبتال به كرونا ديگر در كشور خبر داد. به اين ترتيب تعداد 
جان باختگان ويروس كرونا به بيش از ۶۱ هزار نفر رسيد.

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 ۹۸۰ بيمار جديد مبتال به 

كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد و ۹۶۳ نفر بستري شدند. 
با اين حساب، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك 
ميليون و ۷5۴ هزار و ۹۳۳ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 
يك ميليون و ۴۹۹ هزار و ۳۰۱ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و 
۸۳۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد 
اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۱۱ ميليون 
و ۷۸۱ هزار و ۳۱۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 

انجام شده است.

  گسترش ويروس جهش يافته در استان ها
سخنگوي وزارت بهداشت پيش از اين با هشدار نسبت 
به گسترش ويروس جهش يافته در برخي استان ها گفته 
است: ويروس جهش يافته كرونا قدرت سرايت بيشتري 
دارد، ضم��ن اينكه بي��ش از ويروس ووه��ان كودكان و 
جوان ترها را مبتال مي كند. بنابراين افزايش ابتال به كرونا 
در گروه هاي با سن پايين تر لزوم همزيستي هوشمندانه با 
اين ويروس را نشان مي دهد زيرا ابتالي بيشتر افراد جوان تر 
خطر ابتالي سالمندان به اين بيماري را نيز بيشتر مي كند. 
اميداريم همه مردم با رعايت اصول بهداشتي و پرهيز از 
سفرهاي غير ضروري و تجمعات نزديك به هم مانع ايجاد 
خيز چهارم اين بيماري در كشور باشند. به گفته، الري، 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در كشور به پايين ترين 
ميزان خود در چهارماه گذشته رسيده است. كاهش رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، همزمان با افزايش ويروس جهش 
يافته در كشور و نيز گذر از ايام پاياني سال و اقدام به سفر، 
مهماني ها و دورهمي ها در نوروز همگي زنگ خطر جدي 
براي ايجاد خيز چهارم بيماري است. اميدواريم همه مردم 
با پرهيز از هر گونه سهل انگاري به گونه اي رفتار كنند كه 
شاهد تجربه ايامي آرام و كم خطر در روزهاي آغازين سال 
جديد باشيم. سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي گفته است: در هفته گذشته رعايت شيوه نامه هاي 
 بهداش��تي حدود ۱۰ تا ۱5 درصد كاه��ش يافت و اين
 نگران كننده اس��ت، اگر ترددها افزاي��ش يافته و كرونا 
چرخش پيدا كند، دس��تاوردهايي كه به واسطه رعايت 
شيوه نامه ها و اجراي طرح شهيد سليماني به دست آمد، 

از بين مي رود. الري افزود: ميانگين بروز موارد بستري در 
اس��تان زنجان پايين تر از ميانگين كشوري اما وضعيت 
بيماري كوويد۱۹ در اين استان حساس و شكننده است. 
۱۳۹ بيمار كرونا در بيمارستان ها و مراكز درماني زنجان 
بستري هستند و ۲۱ نفر به علت شرايط باليني نامناسب 

در بخش مراقبت ويژه هستند.

     به زنجان سفر نكنيد
سخنگوي وزارت بهداشت در بخش ديگري از سخنانش 
گفت: با توجه به تاثير جدي س��فرهاي بين ش��هري و 
وضعيت شكننده استان زنجان از هموطنان مي خواهيم در 
تعطيالت نوروز از هر گونه اقدام به سفر به شهرستان هاي 

استان زنجان خودداري كنيد.

    مراكز اغلب استان ها وضعيت زرد دارند
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه در 
مجموع ۳۱ ش��هر نارنجي و حدود ۸ تا ۹ شهر قرمز در 
خوزس��تان داريم، گفت: به جز اروميه )نارنجي( اهواز 
)قرمز(، تمام مراكز اس��تان ها در وضعيت زرد هستند 
اما تاكيد مي كنيم با توجه به گ��ردش ويروس جهش 
يافته انگليسي در ۲۹ اس��تان كشور، مردم از سفرهاي 
غير ضروري پرهيز كنند چراكه سفرها مي تواند به شدت 
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 
سفر نرفتند. سال قبل از كرونا هم ۲5 استان كشور درگير 
سيل بود و باز هم مردم سفر نرفتند. امسال سومين سالي 
اس��ت كه توصيه مي كنيم 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 واقعًا خسته شده اند. 
مردم از سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند. هرچند كه 
به جز خوزستان مي توان گفت كه وضعيت فعلي كشور 
پايدار است و به جز وضعيت خوزستان، بقيه مراكز كشور 

وضعيت خوب است.

    9  شهر قرمز در كشور داريم
رييسي افرود: به جز ۸- ۹ شهر از خوزستان كه وضعيت 
قرمز دارند همچنين گچساران در كهگيلويه و بويراحمد، 
ديگر شهر قرمزي در كشور نداريم و بابت آن خوشحاليم 
اما در عين حال نگراني هايي نيز داريم. سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا در ادامه گفت: در مجموع ۳۱ ش��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 استان ها زرد هستند و اين به معناي 
آن است كه مردم براي سفر همه جا مي توانند بروند اما 
خواهش مان آن اس��ت كه نروند و سفر نكنند. او تاكيد 
كرد: باز هم مي گويم كه وضعيت كشور فعاًل خوب است 
اما مولفه مهم ويروس جهش يافته انگليس��ي است كه 
در ۲۹ استان كش��ور در حال گردش است. اين ويروس 
مهاجم تر اس��ت و مرگ و مرگ و مير بيشتري دارد كه 
مي تواند به شدت جامعه را درگير كند. رييسي ادامه داد: 
در حال حاضر سوش غالب كرونا در كشور ويروس ووهان 
است چراكه كنترل شديدي در كشور صورت گرفته است 
اما ۶۲ درصد سوش غالب در خوزستان مربوط به ويروس 
جهش يافته انگليسي اس��ت بنابراين درهم آميختگي 
جمعيت در جريان س��فرهاي نوروزي مي تواند شرايط 
 را غيرقابل كنترل كند. وي اضافه كرد: درس��ت است كه

 تاب آوري مردم پايين آمده اس��ت اما ت��اب آوري حوزه 
س��المت هم كاهش يافته اس��ت، هرچند كه پزشكان، 
پرستاران و كادر بهداشت و درمان هميشه در صحنه هستند 
و اين خستگي را از زبان آنها نمي شنويم اما مجددا مي گويم 
كه تاب آوري نظام سالمت پايين آمده است و كادر بهداشت 

و درمان خسته هستند. اين موضوع را جدي بگيريم.

    ويروس جهش يافته 
خطرناك تر 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 
مراتب خطرناك تر از نوع انگليسي است. در همين راستا ۳۲ 
پرواز از ۳۲ كشور 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 
مي شوند.او ادامه داد: وعده كرده بوديم كه ۲5 اسفندماه 
ليست نهايي ش��هرها را اعالم كنيم. تا يك ساعت ديگر 
ليست نهايي رنگ بندي شهرها اعالم مي شود. خيلي از 
شهرهاي ما رنگشان زرد اس��ت و به معناي آن است كه 
مردم اگر بخواهند مي توانند به آنها س��فر كنند و كسي 
نمي تواند جلوي آنها را بگيرد اما از ابتداي شيوع كرونا بارها 

گفته ايم كه ترددها باعث انتشار ويروس مي شود. سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا تاكيد كرد: كشور ما پهناور است 
و قوميت هاي مختل��ف و ژن هاي مختلفي دارد. گردش 
ويروس در قوميت هاي مختلف مي تواند باعث جهش شود. 
براين اساس در خود كشور ما نيز مي تواند جهش ويروس 
جديد صورت گيرد كه مي تواند خطرناك باشد. او با بيان 
اينكه جامعه پزشكي در بحران كرونا واقعًا گل كاشتند، 
افزود: بيشترين اتحاد را زماني كه بحران ايجاد مي شود در 
جامعه پزشكي مي بينيم. زمان جنگ، سيل، زلزله، كرونا و 
غيره جامعه پزشكي يك صدا و محكم بوده اند و از بزرگان 

جامعه پزشكي نيز تشكر مي كنم كه حمايت كردند.

     افزايش واكسيناسيون از تير ماه 1400
رييسي اضافه كرد: راه طوالني در پيش داريم. پيش بيني ما 
اين است كه ميزان واكسيناسيون از تيرماه به بعد با حجم 
بيشتري از واكسن كه به دستمان برسد، باالتر خواهد رفت 
و تا آذر ۱۴۰۰ گروه هدف را واكسينه خواهيم كرد. براي 
جامعه پزشكي هم بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
تا نيمه فروردين ۳5۰ هزار نفر واكس��ينه مي شوند. اين 
واكسن ها توزيع شده است و درخواست داريم كه جامعه 
پزشكي در واكسيناسيون مشاركت كنند. مطمئن باشيد 

كه سال آينده كرونا را از پا در خواهيم آورد.

گزارش

اعالم آخرين وضعيت رنگ بندي شهرها 
سفر  نرويد

مرگ هاي كرونايي 3 رقمي شد
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