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يادداشت- 1

افزايش قيمت نفت 
fatf و معادله

قيمت  افزاي��ش  موض��وع 
مح��دوده 65  ب��ه  نف��ت 
دالري در كن��ار بازگش��ت 
ايران ب��ه بازار نف��ت بعد از 
احي��اي احتمال��ي برجام، 
پرس��ش هايي را پيش روي 
تحليلگران قرار داده است 
ك��ه پاس��خگويي ب��ه اين 
پرس��ش ها تصويري از چش��م انداز پيش روي بازار 
نفت را در ابع��اد داخلي، منطق��ه اي و بين المللي 
نمايان مي كند. در بس��ياري از برهه هاي تاريخي 
به دليل عدم تحليل هاي درس��ت از تحوالت بازار 
نفت در كش��ورمان، تصميماتي اخذ ش��ده كه نه 
تنها كمكي به بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور 

نكرده اند بلكه خود مشكل ساز نيز شده اند. 
اينك��ه همزم��ان ب��ا افزاي��ش درآمده��اي نفتي 
دروازه ه��اي كش��ور ب��ه روي كااله��اي وارداتي 
غيرضروري باز ش��ود و درآمده��اي نفتي كه يك 
سرمايه بين النسلي است در راستاي امور غيرمولد 
به كار گرفته ش��وند، مسير اش��تباهي است كه در 
برخي دوره ه��ا در مواجهه با افزاي��ش درآمدهاي 
نفتي در پيش گرفته مي ش��ود.  ب��ه نظرم در دوره 
جديد آغاز فعاليت هاي روتي��ن ايران در بازار نفت 
بايد به رفتاري منطقي، معقول و غيرهيجاني براي 
استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي در پيش گرفته 

شود. 
نخس��تين نكته اي كه در ارزيابي هاي تحليلي در 
خصوص بازار نفت بايد مورد توجه قرار بگيرد، آن 
اس��ت كه بايد بدانيم، افزايش قيمت نفت ممكن 
است بلندمدت و پايدار نباشد و با بروز متغيرهاي 
جديد اين روند معكوس ش��ود. بنابراين نبايد اين 
تصور ايجاد شود كه افزايش قيمت نفت بلندمدت 

و پايدار است. 
در واقع وقت��ي قيمت نفت ب��ه 65، 70 ي��ا باالتر 
مي رس��د، به اي��ن معنا نيس��ت ك��ه الي االبد اين 
روند افزايش��ي تداوم دارد. ذات بازار نفت و اساسا 
بازارهاي اقتصادي با نوس��ان و تح��والت متنوع، 
همخواني دارد. همان طور كه سه ماه قبل، قيمت 
نفت معموال حول و حوش 40 دالر ي��ا كمتر قرار 
داشته است و امروز به باالي 60 دالر رسيده است 
ممكن اس��ت باز هم روند بازار معكوس و كاهشي 

شود. 
كش��ورهاي توليدكنن��ده نفت، معم��وال در زمان 
افزاي��ش قيمت نف��ت، ب��ه گون��ه اي برنامه ريزي 
مي كنند ك��ه از مناب��ع برآمده از صعودي ش��دن 
قيمت نفت براي روزه��اي مبادايي كه قيمت نفت 
در داالن نزولي مس��تمر قرار مي گي��رد، بهره مند 
ش��وند. افزايش فعلي قيمت نف��ت از يك طرف به 
دليل بروز سرمايه شديد در امريكا و از سوي ديگر، 
كاهش توليد در كل قاره امريكا )ش��امل امريكا و 
كانادا( ظهور و ب��روز پيدا كرده اس��ت. با افزايش 
دماي هوا يا رش��د تولي��د نفت در امري��كا و كانادا 
ممكن اس��ت، اين روند متوقف و معكوس ش��ود. 
موضوع ديگري كه در تحليل چشم انداز بازار نفت 
بايد مورد توجه قرار بگيرد، حض��ور ايران در بازار 
نفت اس��ت. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد، بعد از 
احياي برجام و بازگشت ايران به بازار نفت، حدود 
2 ميليون بشكه نفت تازه وارد بازار خواهد شد. اين 
حضور تبعاتي در بازار نفت خواهد داشت. از سوي 
ديگر قيمت ب��االي نفت، اين ام��كان را در اختيار 
ايران قرار مي دهد كه بدون نگراني از كاهش چند 
دالري قيمت نفت س��هميه از دست رفته خود در 
بازار نفت را احيا كند و جاي پاي خ��ود را در بازار 

محكم كند. 
البته ساير كشورها تالش خواهند كرد تا همزمان 
با حضور اي��ران در بازار نفت س��هميه هاي فروش 
خود را افزايش دهن��د. در اين ميان ب��راي ايجاد 
رقابت در بازار نفت، ايران بايد سرمايه گذاري الزم 
را در حوزه زيرس��اختي صنايع نفت��ي خود انجام 
دهد تا بس��تر الزم براي افزايش توليد نفت فراهم 
شود. اما ش��اه كليد موضوع فروش نفت و نوسانات 
قيمت��ي نفت، آن اس��ت كه اي��ران اساس��ا بدون 
تصويب fatf قادر نخواهد ب��ود، درآمدهاي نفتي 
خود را به هر اندازه يا ميزاني كه باشد، وصول كند. 
بدون تعيي��ن تكليف fatf ب��راي اقتص��اد ايران 
تفاوتي نمي كند، نفت خ��ود را به قيمت 100دالر 
به فروش برس��اند يا 10 دالر. قبل از هر تصميمي، 
مسووالن بايد تكليف fatf را روشن كنند تا حتي 
به فرض برداش��ته ش��دن تحريم هاي اقتصادي و 
احياي برجام، اقتصاد ايران بتواند منابع برآمده از 
داد و ستد اقتصادي خود را به داخل كشور منتقل 
كند. با اي��ن توضيحات معتق��دم فرات��ر از اينكه 
قيمت نفت چه عدد و رقمي است، هرچه سريع تر 
بايد مش��خص ش��ود چه تصميمي قرار اس��ت در 
خصوص fatf گرفته شود، چيست. چرا كه بدون 
تعيين تكليف اين موضوع س��اير برنامه ريزي هاي 
اقتصادي در فضاي معلق و مبهم خواهد بود و اين 
فضاي تعليق به نف��ع توليد، تج��ارت، بازرگاني و 

كشاورزي كشور نخواهد بود.

نرسي قربان

»تعادل« گزارش مي دهد:  واكسن كرونا و بازگشت اميد به بازار نفت 

روي خوش نفت 6٠ دالري
نرخ ماهانه و ساالنه در 

بهمن باال رفتند

»تعادل« سهم دولت هاي 
»اصالحات«، »مهرورز« و 

»تدبير و اميد« از رشد 44 هزار 
درصدي را بررسي مي كند
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سودجويي نوكيسه گان هنريواقعيت اقتصاد و احياي برجامنامه مهمي به مقصد نرسيدچرا تورم پايين نمي آيد؟روز و روزگاري برجام
بزرگتري��ن اتفاقي ك��ه بعد از 
احي��اي برجام و بازگش��ت به 
ارديبهشت ماه 97 آن است كه 
شاخص هاي اقتصادي ايران كه 
طي اين مدت در مسير نزولي 
شدن قرار گرفته اند، دوباره به 
سمت رش��د حركت خواهند 
كرد. بايد توجه داشته باشيد كه 
منظور از برجام، مذاكرات احتمالي ايران و آمريكا نيست. 
چرا كه گرفتار ش��دن در چرخه مذاكراتي با اجراي سند 
بين المللي برجام متفاوت است. آمارهاي دقيق و مستند 
نشان مي دهد كه بين س��ال هاي 95 و 97 كه برجام در 
حال عملياتي ش��دن بوده اس��ت و اين سند بين المللي 
در حال اجرا قرار داش��ت، ش��اخص هاي اقتصادي ايران 
در شرايط مناس��بي قرار داش��ت و بهبود شاخص ها در 
بخش هاي مختلف مشاهده مي شد. يعني هم در حوزه 
تجارت خارجي ارقام مناسب تري در حال معامله شدن 
بودند و هم ثبات بيش��تري در اتمس��فر اقتصادي ايران 
جريان داشت. علي رغم اينكه كه در آن برهه زماني آمريكا 
به طور كامل برجام را عملياتي نمي كرد و در رابطه با آمريكا 
مش��كالتتي را ايجاد مي كرد، و هم اي��ران در خصوص 
ارتباط اقتصادي با آمريكا محدوديت هايي را لحاظ كرده 
بود. اما نفس برجام و رفع تابوي تحريم و تسلط تحريمي 
آمريكا و اينكه آمريكا سايه تحريم ها را از سر اقتصاد ايران 
كم كرده بود، اقتصاد ايران را به ش��رايطي رسانده بود كه 
شاخص هاي اقتصادي ايران ش��رايط مطلوبي را داشت. 
قيمت ارز، نرخ رشد اقتصادي، تورم تك رقمي دو ساله، 
نرخ بيكاري، بهبود وضعيت تجرات بين المللي و...از جمله 
ششاخص هايي هستند كه نشان مي دهند، برجام تا چه 
اندازه در بهبود وضعيت اقتصادي ايران نقش آفرين بوده 
است. امروز هم اگر برجام دوباره در مسير اجرا قرار بگيرد، 
در بدترين حالت اقتصاد ايران به س��ال هاي 95 و 96 باز 
مي گردد كه به نسبت امروز يك شرايط مطلوب محسوب 
مي ش��ود. تنها در يك نمونه از تحوالت برآمده از برجام، 
شما تضور كنيد، ايران بتواند بيش از 2.5ميليون بشكه 
نفت با قيمت باالي 60دالر بفروش��د و حضور دوباره اي 
در بازار نفت داشته باشد. يعني حدودا سالي 70 الي 80 
ميليارد دالر در آمد ارزي افزون بر درآمدهاي نفتي امروز 
استحصال خواهد ش��د. قاعدتا يك چنين ظرفيت ارزي 
باعث ثبات و ارامش در بازار ه��اي اقتصادي ايران خواهد 
شد و بخش قابل توجهي از نوسانات را مهار خواهد كرد. با 
يك چنين ظرفيت ارزي كه در اختيار ايران قرار مي گيرد، 
دالر 25 تا 26هزار توماني معنا ندارد. يكي از اصلي ترين 
داليل افزايش قيمت دالر نسبت به رالب ناشي از آن است 
كه اقتصاد ايران قدرت استحصال دالر در جهان را ندارد. 
يعني امكان استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي براي كشور 
ممكن نيست. ضمن اينكه تحريم ها در تجارت اقالم غير 
نفتي ايران هم اثر داشته است كه بعد از برجام اين روند هم 
ادامه در صفحه  6 در مسير بهبود قرار خواهد گرفت.  

در دنياي��ي ك��ه عل��م حرف 
نخست را مي زند و كشورهاي 
توس��عه يافته تالش مي كنند 
با استفاده از تجارب گذشته و 
تدابير عملي براي مش��كالت 
اقتص��ادي خود راه��كار پيدا 
كنند، م��ا نمي تواني��م توقع 
داشته باش��يم كه بي توجه به 
علم و تجارب شكست خورده س��ال هاي قبل دستاورد 
جديدي داشته باشيم. مشكل تورم، مشكل امروز و ديروز 
اقتصاد ايران نيست و ما بيش از چهار دهه است كه با آن 
دست وپنجه نرم مي كنيم. نگاهي به يك مثال شرايط را 
ادامه در صفحه  6 روشن تر مي كند.  

سرانجام كاوشگر »استقامت« )Perseverance( پس 
از حدود 7 ماه فضا ن��وردي، س��اعت 15و 55 دقيقه 29 
بهمن 99 )18 فوريه 2021( به وقت اياالت متحده امريكا 
بر سطح سياره مريخ معروف به سياره س��رخ فرود آمد و 
نخستين تصاوير خود از اين سياره را به زمين مخابره كرد. 
به گزارش خبرگزاري هاي خارجي، »استقامت« كه بخش 
مهمي از ماموريت 2.7 ميليارد دالري »مريخ 2020« ناسا 
محسوب مي شود، بزرگ ترين و پيچيده ترين كاوشگري 
است كه تاكنون به سياره مريخ ارس��ال شده و قرار است 
يك ماموريت 2 ساله را براي جست وجوي عاليم حيات و 
آماده سازي مقدمات براي ديدارهاي آتي انسان ها بر سطح 
اين سياره س��رخ آغاز كند. كاوشگر استقامت پنجشنبه 
۳0 ژوييه 2020 )نهم م��رداد 1۳99( زمين را به مقصد 
سياره سرخ ترك كرد. »استقامت« از هفت ابزار خود براي 
توصيف س��طح دهانه »جزرو« در نزديكي خط استواي 
مريخ و جست وجوي نشانه هايي از حيات باستاني در مريخ 

در شعاع 45 كيلومتري سنگ هاي اين دهانه كه ميلياردها 
س��ال پيش ميزبان يك درياچه و يك دلتاي رودخانه اي 
بوده است، استفاده خواهد كرد. اين ربات 6 چرخ همچنين 
چند نمونه از مكان ه��اي قابل مطالع��ه و اميدواركننده 
جم��ع آوري و ذخيره مي كن��د. اين نمونه ها س��پس در 
عملياتي كه توسط ناسا و سازمان فضايي اروپا انجام خواهد 
شد، به زمين منتقل مي شوند و محققان در آزمايشگاه هاي 
سراسر جهان آنها را با جزييات كامل و به دنبال نشانه هايي 
از زندگي و سرنخ هايي در مورد تاريخ تكامل سياره سرخ 
در آنها بررس��ي مي كنند. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه 
اينترنتي فايننشيال اكسپرس، هفته گذشته، پروفسور 
اندرو كوتس دانش��مند حوزه فضاي دانشگاه كالج لندن 
كه 20 سال سرگرم ماموريت هاي مريخ بوده است، گفت: 
استقامت يك پيشرفت بزرگ در زمينه همه فرودگرها و 
مريخ نوردهايي محسوب مي ش��ود كه قبال به اين سياره 
ادامه در صفحه8 ارسال كرده ايم.  

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 دكتر عبدالناصر همت��ي، رييس كل بان��ك  مركزي در 
خصوص »رمزپول بانك مركزي« اعالم كرد: درسال هاي 
اخير مباحث متعددي درباره نسبت بانك هاي مركزي و 
رمز ارزها و رمزپول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا 
نحوه تنظيم گري رمز ارزها و نسبت آنها با سياست گذاري 
پولي و ارزي از مباحث پرچالش اين حوزه اس��ت. طي دو 
سال گذشته، تشكيل جلسات بررسي و قاعده گذاري در 
باالترين سطوح سياس��ت گذاري هاي اقتصادي جهان 
درباره رمز ارزها بارها تكرار ش��ده است و الگوي مواجهه با 
اين پديده، با اه��داف متفاوت مورد بررس��ي قرار گرفته 
است. از جمله اهداف بانك هاي مركزي مختلف، افزايش 
كنترل درخصوص انتقال اعتبار، بين الملل��ي كردن ارز 
ملي و حتي تغيير در معماري سيستم پولي است.  بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران هم با بررسي اين روند 
جديد جهاني و متمركز ش��دن بر الگوهاي مختلف، در 

پي انتخاب بهترين راهبرد ممكن در اين حوزه اس��ت و 
ويرايش اوليه س��ند جامع رمز پول را تهيه كرده است. از 
همكارانم در ادارات ذي ربط بانك مركزي خواس��ته ام بر 
اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانك 
مركزي را بررسي كرده و جهت تصميم گيري ارايه نمايند 
تا امكان استفاده از نتايج آن در سياست گذاري پولي فراهم 
آيد. عالوه بر بانك مركزي ايران، ساير بانك هاي مركزي 
جهان و مقامات پولي كشورها نيز نسبت به ظهور پديده 
جديد رمز ارزها و پول هاي ديجيتال واكنش نشان داده اند. 
عده اي از مسووالن بانك هاي جهان و بانك هاي مركزي، 
در عين حال ك��ه ناگزير به پذيرش رمز ارزها هس��تند و 
نمي توانند از حضور آن در اقتصاد جهان، منطقه و داخل 
كشورها جلوگيري كنند، به دنبال راهكارهايي هستند كه 
قدرت حاكميتي و اقتدار نظام هاي سياسي تضعيف نشود  
و سازمان هاي مالياتي و نظارتي دولت ها بتوانند همچنان 
ادامه در صفحه4 بر تجارت و...  

موض��وع راه ه��اي ارتباط��ي 
همواره از اهميت ويژه برخوردار 
ب��وده اس��ت به ط��وري ك��ه 
اقتصاد دان ها توسعه اقتصادي 
را بدون داشتن آن غيرممكن 
مي دانند. از آغاز مطالعات حفر 
كانال س��وئز در زمان داريوش 
بزرگ براي برقراري ارتباط بين 
نيروي دريايي امپراتوري هخامنشي در شرق مديترانه با 
خليج فارس، حفر كانال پاناما براي اتصال اقيانوس هاي 
اطلس و آرام تا جاده ابريشم كه قصد بازسازي آن را براي 
ارتباط مستقيم با بازارهاي مصرف اروپا دارند، همگي از 
ادامه در صفحه  7 جمله مواردي هستند كه...  

بعد از احي��اي احتمالي برجام 
چه ش��رايطي متوجه اقتصاد 
اي��ران و نظ��م و نظ��ام بازارها 
خواهد شد؟ اين پرسشي است 
كه اين روزها هم در محيط هاي 
اقتصادي و آكادميك و هم در 
ميان م��راودات روزان��ه مردم 
ع��ادي جري��ان دارد. اقتصاد 
ايران سال هاست كه منتظر تحوالت برآمده از متغيرهاي 
پيراموني است. به گونه اي كه اين انتظار و تعليق به يكي 
از ويژگي هاي اقتصاد ايران بدل شده است. قبل از امضاي 
برجام، مدت ه��ا، اقتصاد ايران در انتظ��ار امضاي برجام، 
ادامه در صفحه  3 روزگاري گذراند.  

اما اين روزها كافيست سري به 
صفحات مجازي فعاالن هنري 
–در اشكال و اقسام مختلف- 
تصاوي��ري خ��وش  بزني��د، 
رنگ و لع��اب و فضايي مجلل 
مطابق با مد روز كه ماالمال از 
سوژه هاي دلرباست، تركيبي را 
به وجود آورده اند تا نگاه بيننده 
را ربوده و مس��ير ذهني او را از توجه به اصل قضيه هنر و 
شكل ارايه آن، به طور كامل منحرف كنند. اين اتفاق كه به 
لطف دسترسي آسان همگان به دنياي ديجيتال و فضاي 
مجازي هموارتر گرديده، باعث شده است تا نوكيسه گان 
هنري با...  ادامه در صفحه  8

مريخارز ديجيتال

ماموريت 2 ساله كاوشگر ناسا در »مريخ« كليد خورد رمز ارزها از تغيير در معماري سياست پولي تا اتكا به پول ملي 

محمد جواد صحافيمحمدرضا منجذببهمن آرمان مهدي تقويمجيدرضا حريري

پيش درآمِد سفر انسان به سياره سرخ رمزپول بانك مركزي مي آيد

نفت ٦٣ دالري و تداوم يك هفت��ه اي آن اميدي براي 
بازار نفت به حساب مي آيد. توزيع و تزريق واكسن كرونا 
در سراس��ر دنيا با وجود همه گيري سراسري نوع هاي 
جديد اين ويروس موجب ش��ده تا با بازگش��ت رونق 
اقتصادي و شروع فعاليت بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي 
پيش بيني ه��ا از افزايش مصرف نف��ت در جهان خبر 
دهد. اين اميدها در كنار تعطيلي پااليش��گاه هاي نفت 

امريكا و سرماي وحشتناك در اين قاره موجب شده تا 
دوباره نفت روي ثبات قيم��ت دو رقمي باالي ٦٠ دالر 
را ببيند. گزارش ها در هفته گذش��ته نشان مي دهد، به 
دنبال سرماي ناگهاني هوا كه چاه هاي نفت در تگزاس، 
بزرگ ترين ايالت توليدكننده نفت در امريكا را تعطيل 
كرد، قيمت نف��ت در نزديك��ي باالترين رق��م 1۳ ماه 
گذشته در نوسان اس��ت، اين گزارش ها تاييد مي كند 

كه نفت برنت بش��كه اي 6۳.2۳ دالر فروخته شده، اما 
برخي گزارش ها هم دليل رشد قيمت ها را توافق بر سر 
دستمزد كارگران نفتي در نروژ مي داند كه از يك توقف 
توليد نف��ت در اروپا جلوگيري ك��رده و مانع از كاهش 
بيشتر قيمت ها شد. پيش از اين و پس از حمالت يمن 
به عربستان، قيمت نفت باال رفت زيرا بار ديگر نگراني در 
مورد عرضه نفت عربستان را افزايش داد، در عين حال 

بسياري از گزارش ها خوش بيني به تاثير واكسيناسيون 
بر ترميم اقتصادي جه��ان را از عوام��ل تقويت كننده 
قيمت نفت مي داند. بر اساس آمار اداره اطالعات انرژي 
امريكا، تقريبا روزانه4.6 ميليون بشكه نفت در تگزاس 
توليد مي ش��ود و در اين ايالت ۳1 پااليش��گاه در حال 
فعاليت است كه بيشتر تعداد در ميان ايالت هاي امريكا 

را به خود اختصاص داده است. 



نرخ تورم كه از تابستان امسال حركت سينوسي خود را آغاز 
كرده و در پاييز بار ديگر افزايشي شد، در زمستان نيز همين 
روند را ادامه داد و حاال در پايان بهمن، به باالترين عدد در 

تمام ماه هاي گذشته رسيده است.
چالش با نرخ تورم يكي از اصلي ترين برنامه هايي بود كه 
دولت يازدهم كار خود را با آن آغاز كرد. در ماه هاي پاياني 
دولت احمدي نژاد، نرخ تورم با عبور از مرز 40 درصد به يكي 
از باالترين اعداد در تمام سال هاي قبل از آن رسيده بود، در 
حالي به دولت روحاني رسيد كه تحريم هاي سازمان ملل 
عليه ايران، در كنار نرخ تورم، تورم انتظاري را نيز بس��يار 
باال برده بود. با روي كار آم��دن دولت روحاني، همزمان 
با آغاز مذاكرات براي حل مسائل هسته اي ايران، ميزان 
تورم انتظاري نيز به شدت كاهش يافت تا با بهبود برخي 
سياست هاي اجرايي، تورم كاهشي شود و اين روند تا جايي 
پيش رفت كه پس از مدتي طوالني اقتصاد ايران حتي نرخ 
تورم تك رقمي را نيز تجربه كرد. با وجود اين اتفاق اما آغاز 
به كار ترامپ در كاخ سفيد و سپس خروج او از برجام باعث 
شد بار ديگر مشكالت اقتصادي در ايران پررنگ شود و با 
افزايش تورم انتظاري، رشد تورم به اوج خود برسد تا جايي 
كه در تابس��تان سال گذشته، نرخ تورم بار ديگر حتي به 
بيش از 40 درصد نيز رس��يد. در چنين شرايطي بود كه 
با اجراي برخي سياست هاي انقباضي و مديريت بازارها 
توسط دولت، بار ديگر نرخ تورم نزولي شد و حتي در پاييز 
به مرز 25 درصد نيز رسيد. با اين وجود نامشخص ماندن 
سياس��ت هاي دولت بايدن در قبال تحريم هاي ترامپ 
و افزايش قيمت ارز، رون��د جديدي از افزايش قيمت در 
بازارهاي مختلف را كليد زد تا در نهايت روند تورم ماهانه 
در بعضي ماه ها حتي از مرز شش و هفت درصد نيز باالتر 
رود. اهميت نرخ تورم ماهانه در اين است كه تجميع اين 
تورم مقدمه افزايش دوباره تورم ساالنه است. وقتي نرخ 
تورم ماهانه به مرز هفت درصد مي رسد، يعني كشور بايد 
آماده افزايش تورم ساالنه باشد و وقتي اين عدد به مرز يك 
درصد و پايين تر از آن برسد، مي توان انتظار داشت كه روند 
افزايش تورم كند شده و كاهش يابد. در ماه هاي گذشته 
با افزايش اميد به بهبود وضعيت تحريم ها، تورم ماهانه تا 
حدي كاهش يافت اما با توجه به نامشخص بودن سرنوشت 
تحريم ها بار ديگر در بهمن تورم ماهانه صعودي شده و اين 

موضوع تاثير خود را در آمارهاي آينده نشان خواهد داد.

    تورم باالتر از 34 درصد
بر اساس گزارش مركز آمار، منظور از نرخ تورم نقطه اي، 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل مي باشد. نرخ تورم نقطه اي در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد 
٤٨,٢ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 
ميانگين ٤٨.٢ درصد بيشتر از بهمن ١٣٩٨ براي خريد 
يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند.

نرخ تورم نقطه اي بهمن ماه ١٣٩٩ در مقايسه با ماه قبل 
٢,٠ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه اي 

گروه عم��ده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
ب��ا افزايش ٦,٩ واح��د درصدي ب��ه ٦٦.٨ درصد و گروه 
»كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات« با كاهش ٠.٢ واحد 
درصدي به ٣٩.٧ درصد رسيده است. اين در حالي است 
كه نرخ تورم نقط��ه اي براي خانوارهاي ش��هري ٤٧,٢ 
درصد مي باشد كه نس��بت به ماه قبل ١,٧ واحد درصد 
افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي 
روستايي ٥٣,٦ درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ٣,٨ 
واحد درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب تورم نقطه 
به نقطه به مرز 50 درصد نزديك شده و اين موضوع براي 
اقتصاد ايران بس��يار خطرناك خواهد بود. منظور از نرخ 
تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به 
ماه قبل مي باش��د. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٩ به ٢,٥ 
درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 
٠.٧ واحد درصد افزايش داش��ته است. تورم ماهانه براي 
گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به ترتيب ٥.٢ درصد 
و ١.١ درصد بوده اس��ت. اين در حالي است كه نرخ تورم 
ماهانه براي خانوارهاي ش��هري ٢,٤ درصد مي باشد كه 
نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣.٣ درصد 
بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين 

اعداد ش��اخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم ساالنه 
بهمن ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٣٤,٢ درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٢,٠ واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه 
براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٣٤,١ درصد 
و ٣٥.٠ درصد مي باشد كه براي خانوارهاي شهري ١,٩ 
واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ٢.٥ واحد 

درصد افزايش داشته است.

    فشار بر اقشار كم درآمد
هرچند آمارهاي ماه هاي گذشته نشان مي دهد كه ميزان 
تورم دهك هاي پردرآمد بيش از كم درآمدهاس��ت اما 
تحليل جزئي تر آمار نش��ان از آن دارد كه فشار بر اقشار 
كم درآمد بيش از ديگر گروه هاست. بخش مهمي از تورم 
دهك هاي پردرآمد تحت تاثير افزايش قيمت ارز و سبد 
كااليي متنوع آنهاست. باال رفتن قيمت خانه و خودرو در 
كنار افزايش قيمت در بازارهايي مانند طال، هرچند هزينه 
اقش��ار پردرآمد را افزايش مي دهد اما در مسائل ابتدايي 
زندگي آنها تاثير كمتري دارد.  در عين حال سبد خريد 
اقشار كم درآمد به كاالهاي خوراكي و آشاميدني محدود 
مي شود و وقتي تورم نقطه به نقطه به مرز 50 درصد نزديك 
مي شود يعني اين گروه درآمدي براي خريد يك سطح 

مشخص از كاال بايد هزينه 50 درصدي بيشتري پرداخت 
كنند. اين در حالي است كه با وجود افزايش حقوق ثابت، 
عمال اين افزايش نزديكي به واقعيت هاي اقتصاد ندارد و 
اين موضوع ميزان تاثيرگذاري درآمدهاي ثابت در زندگي 
اقش��ار مختلف مردم را به حداقل كاهش داده است. در 
چنين فضايي است كه آمارها نشان مي دهد بخش قابل 
توجهي از جامعه براي گذران امور، در كنار كار ثابت به ساير 
بازارها نيز ورود مي كنند كه سرمايه گذاري در بازارهايي 
مانند ارز و سكه نظم اين بازارها را بر هم ريخته و در نهايت به 
افزايش دوباره قيمت ها منجر مي شود. در ماه هاي ابتدايي 
امسال، بازار سرمايه به يكي از محل هاي اتكاي اقشار كم 
درآمد بدل شده بود كه با توجه به كاهش جدي شاخص در 
ماه هاي گذشته بسياري از آنها را در اين بازار نيز نااميد كرده 
است. در كنار آن دولت و مجلس طرح هايي براي پرداخت 
يارانه نقدي به اقشار كم درآمد جامعه اجرايي كرده اند كه 
با توجه به نامشخص بودن اطالعات اين خانوارها، يارانه 
به تمام اقشار جامعه پرداخت مي شود كه در عمل حتي 
در اين حوزه نيز امكان برقرار ش��دن عدالت اقتصادي را 
به حداقل مي رس��اند. در شرايطي كه دولت همچنان بر 
تخصيص ارز 4200 توماني تاكيد دارد و مجلس از افزايش 
يارانه مي گويد بايد ديد آيا راهي براي كاهش تورم در سال 
آينده پيدا خواهد شد يا خطر تورم 40 درصد، نزديك تر 

از هر زمان ديگري به اقتصاد ايران چشم خواهد دوخت.
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 دولت بايدن 
اشتباهات گذشته را جبران كند

رييس جمهور با بيان اينكه دولت فعلي امريكا اشتباه 
دولت قبلي را فهميده، ابراز اميدواري كرد كه اين دولت 
هرچه سريع تر نسبت به جبران اين اشتباه اقدام كند.

حجت االسالم حسن روحاني در مراسم افتتاح چهار 
طرح ملي وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: اين 
پنجاه و يكمين جلس��ه افتتاح ما در سال 99 است. 
از آغاز س��ال با وجود شرايط كرونا و جنگ اقتصادي 
نمي دانستيم كه آيا مي توانيم در همه هفته ها افتتاح 
داشته باشيم يا نه؟ اما خوشبختانه همه پنجشنبه ها 
و برخي روزهاي ديگر هفته هم افتتاح داش��تيم. وي 
افزود: امروز با سرمايه گذاري بيش از 8500 ميليارد 
تومان طرح ها و پروژه ها افتتاح مي شود و تحوالتي را در 
بخش صنايع معدني مشاهده خواهيم كرد. تنها امروز 
توليد 7,5 ميليون تن گندله آهن را افتتاح كرديم كه 
پنج ميليون تن آن مربوط به سيرجان و 2,5 ميليون 
تن مربوط به بندرعباس است و اين نشانه جهش توليد 
در كشور و تكميل زنجيره فوالد است كه از معجزات 
قدرت ملت بزرگ ايران است. روحاني ادامه داد: البته 
مردم ما در سختي، رنج و مشكالت هستند. زماني كه 
ما در دولت يازدهم كار را شروع كرديم تداوم كار دولت 
يازدهم در ذهن مان بود و فكر نمي كرديم ديوانه اي در 
امريكا سر كار مي آيد كه جنگي بي نظير را عليه ملت 
ايران آغاز مي كند. آنها فكر مي كردند مردم ايران زانو 
مي زنند و تسليم مي شوند. ملت امريكا و دولت فعلي 
اين اشتباه را فهميد، اميدواريم هر چه سريعتر جبران 
ش��ود و دولت فعلي در برابر قانون و قطعنامه 2231 
تسليم شود. خجالت نكشند تسليم در برابر قانون كار 
خوبي است و اين تسليم ش��دن در برابر زور است كه 
بد اس��ت. رييس جمهور ادامه داد: اينكه در تبليغات 
گفته مي شود ايران اقداماتي كرده كه امريكا را تحت 
فشار قرار دهد. نادرست است ما نمي خواهيم به امريكا 
بگويي��م غيرقانوني عمل كنيد. ما عم��ل به قانون را 
مي خواهيم، اجراي تعهدات و قوانين بين المللي جزو 

وظايف سياسي و انساني همه دولت هاست. 
اميدواري��م به قانون برگردند و بتوانيم در ش��رايط 
بهتري در جهان مراودات و تعامالت خود به خصوص 

در بخش تجاري را انجام دهيم.

  اقداماتي كه ايران 
از پنج اسفند اجرا نخواهد كرد

نماينده و سفير دايمي كشورمان در سازمان هاي 
بين المللي در وين اقداماتي كه طبق مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي در اجراي پروتكل الحاقي از پنجم 

اسفند ماه متوقف خواهند شد را تشريح كرد.
كاظم غريب آبادي سفير و نماينده دايم كشورمان در 
سازمان هاي بين المللي در وين، اقداماتي كه از پنج 

اسفند متوقف مي شوند را تشريح كرد.
به نقل از شبكه العالم،  وي اظهار كرد كه اين اقدامات 

شامل موارد زير مي شوند: 
  مفاد پروتكل الحاقي

  كد 3.1 اصالحي ترتيبات فرعي موافقت نامه پادمان 
)براي اظهار زودهنگام تاسيسات هسته اي به آژانس( 
  استفاده از فناوري هاي مدرن و حضور درازمدت 

آژانس در ايران
  اقدامات شفاف ساز در رابطه با كيك زرد

  اقدامات شفاف ساز در رابطه با غني سازي
  دسترسي ها پيرو مفاد برجام

 نظارت و راستي آزمايي اجراي اقدامات داوطلبانه
  اقدامات شفاف س��از در رابطه با ساخت قطعات 

سانتريفيوژ

  ايران متناسب با اقدامات امريكا گام بردارد
يك كارشناس مسائل بين الملل با اشاره به اقدام اخير 
امريكا در ارتباط با ايران و موض��وع برجام اظهار كرد: 
با توجه به اينكه سياس��ت ايران اق��دام در برابر اقدام 
است، ما نيز مي توانيم در برابر اين اقدامات امريكا، قدم 
متناسبي برداريم. حسن بهش��تي پوربا اشاره به اقدام 
امريكا در پس گرفتن نامه دولت قبلي اين كش��ور از 
سازمان ملل در ارتباط با فعال شدن مكانيسم ماشه، 
گفت: براس��اس ضرب المثلي كه در ايران رايج است 
مي توانيم بگوييم امريكايي ها با اين اقدام روغن ريخته 
را نذر امامزاده كرده اند چرا كه اصال مكانيسم ماشه عليه 
ايران فعال نشد و آنچه كه امريكايي ها انجام داده بودند 
غيرقانوني بود و مورد پذيرش ديگر كش��ورها هم قرار 
نگرفت. وي با بيان اينكه به نظر مي رسد امريكايي ها 
با اين اقدام در تالش بوده اند كه به نوعي حس��ن نيت 
خود را نش��ان دهند، افزود: آنه��ا در همين چارچوب 
نامه پيشين خود در مورد اجراي مكانيزم ماشه را پس 
گرفته اند. اين كارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: در 
برابر اين اقدام، ايران مي تواند به صورت موقت نامه اي 
كه به آژانس بين المللي انرژي اتمي در ارتباط با توقف 
اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي داده است را به صورت 
موقت پ��س بگيرد تا ببيند ش��رايط و اقدامات بعدي 
امريكا چه خواهد بود. آقاي گروس��ي دبيركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز قرار است فردا به تهران بيايد 
و در روز يكشنبه با مقامات ايران ديدار و رايزني كند و 
مي توان در جريان اين مالقات در ارتباط با اين شرايط 
رايزني و گفت وگو كرد.وي همچنين با اشاره به پاسخ 
مثبت امريكايي ها به درخواس��ت اروپا براي شركت 
در مذاكرات 1+5 گفت: به نظر مي رسد كه اروپايي ها 
در پاسخ به پيشنهاد آقاي ظريف به آقاي لورل چنين 
موضوعي را مطرح كرده اند و ش��ايد اي��ن اقدام بتواند 
 گره اي را باز كند چرا كه بايد كار از يك جايي شروع شود.

بهشتي پور تأكيد كرد: اگر قرار است مذاكراتي انجام 
شود اين مذاكرات بايد در چارچوب اجراي برجام باشد 
نه اينكه طرف هاي مقابل بخواهند تعهدات و شروط 
جديدي را به ايران تحميل كنند.وي همچنين اقدام 
امريكايي ها در رفع محدوديت هاي اعمال شده براي 
ديپلمات هاي ايراني مستقر در نيويورك براي رفت و آمد 
را اقدام مثبتي عنوان كرد و گفت: در زمان دولت ترامپ 
وقتي اين محدوديت ها اعمال ش��د اين موضوع مورد 

اعتراض سازمان ملل و ديگر كشورها نيز قرار گرفت. 

بودجه، يك شنبه 
به صحن مجلس مي آيد

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ١4٠٠ 
گفت كه اليحه بودجه از يكش��نبه در صحن علني 
مورد رسيدگي قرار مي گيرد. رحيم زارع گفت: طي 
دو روز گذشته از ساعت 8 صبح تا 11 شب اعضاي 
كميسيون تلفيق تالش كردند تا اصالحيه دولت را 
بررسي كنند و نظرات كميسيون تلفيق مصوب شد.

وي افزود: در كميسيون با پرداخت 150 هزار ميليارد 
تومان از محل حق االمتياز واگذاري سهام و حقوق 
مالكان طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و طرح هاي 
سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركت هاي دولتي 
براي كمك به صندوق هاي بازنشستگي و رد بخشي 
از بدهي دولت به س��ازمان تامي��ن اجتماعي، رتبه 
بندي معلمان و متناس��ب س��ازي حقوق اعضاي 
هيات علمي و همچنين مطالبات قانون حمايت از 
معلوالن، تامين نظام اجتماعي فراگير و متناسب 
سازي حقوق بازنشستگان كشوري، لشگري و تامين 
اجتماعي موافقت شد. البته مبلغ پيشنهادي دولت 
در اليحه به اين منظور 125 هزار ميليارد تومان بود 
كه در كميسيون تلفيق به 150 هزار ميليارد تومان 
افزايش داده ش��د. زارع ادامه داد: درخواست دولت 
براي استفاده از مانده منابع استفاده نشده صندوق 
توسعه ملي از سال 99 جهت استعالم به دفتر مقام 
معظم رهبري ارسال شد تا استفاده از تسهيالت و 
منابع تبصره 4 از محل صندوق توس��عه ملي با اذن 
مقام معظم رهبري انجام ش��ود. وي يادآور ش��د: با 
درخواست دولت مبني بر كاهش انتشار اوراق مالي 
اسالمي- ريالي و ارزي به مبلغ 50 هزار ميليارد تومان 
موافقت شد، دولت پيشنهاد 35 هزار ميليارد تومان 
اوراق تس��ويه را در قالب اوراق خزانه ارايه كرده بود 
و كميسيون تلفيق به مصوبه قبلي خود رأي داد تا 
اين اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهي 
بخش خصوصي، تعاوني و پيمانكاران به نظام بانكي 
و نظام بانكي به بانك مركزي صادر شود. سخنگوي 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه با بيان اينكه سهم 
هر يك از دس��تگاه هاي ذينف��ع از قانون ماليات بر 
ارزش افزوده در س��ال 1400 مطابق با بودجه سال 
1399 تعيين شد، گفت: مشتركان برق روستايي 
و عش��ايري و چاه هاي كش��اورزي مجاز از شمول 
پرداخت ع��وارض 10 درصد مبل��غ برق مصرفي 
معاف ش��دند. همچنين مصوبه كميسيون تلفيق 
مبني بر تكليف وزارت راه و شهرسازي براي تحويل 
زمين رايگان به منظور احداث مدارس، كالنتري ها، 
پايگاه هاي بس��يج، حوزه هاي علمي��ه، حوزه هاي 
مقاومت، مسجد، سالن هاي ورزش صالحين، مراكز 
بهداشتي و درماني و ساير مراكز اداري و خدماتي كه 
در اصالحيه دولت رد شده بود مجددا در كميسيون 
تلفيق تصويب و با نظر دولت مخالفت شد. زارع اضافه 
كرد: كميسيون تلفيق حداكثر حقوق دريافتي را 15 
برابر حداقل حقوق دريافتي در سال آينده تصويب 
كرده بود اما دولت درخواست افزايش سقف را داشت 
كه كميسيون تلفيق مجددا رأي به مصوبه خود داد. 
اين نماينده مجلس افزود: در خصوص اخذ ماليات از 
حقوق به جز اعضاي هيات علمي و قضات تا سقف 4 
ميليون تومان معافيت مالياتي در نظر گرفته شد و از 
حقوق هاي 4 تا 8 ميليون تومان 10 درصد، از 8 تا 12 
ميليون تومان 15 درصد، از 12 تا 18 ميليون تومان 
20 درص��د، از 18 تا 24 ميليون تومان 25 درصد و 
از 24 تا 32 ميلي��ون تومان 30 درصد و باالتر از 32 
ميليون تومان 35 درصد ماليات دريافت مي شود. 
وي ادامه داد: همچنين وزارت دادگس��تري مكلف 
شد ديه مستحقان دريافت ديه كه شامل مقتوالن 
و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز است كه 
توس��ط يگان هاي مرزباني نيروي انتظامي، سپاه و 
ارتش مورد اصابت قرار گرفته اند و سربازاني كه در 
محيط پادگان كش��ته يا زخمي شده اند با معرفي 

ارتش، سپاه و نيروي انتظامي پرداخت كند. 
زارع با بيان اينكه كميس��يون تلفيق با درخواست 
تنخواه مورد نياز دولت ب��راي پرداخت يارانه هاي 
فروردين ماه موافقت ك��رد، گفت: امروز اصالحات 
موردني��از دول��ت در كميس��يون تصويب ش��د و 
تبصره هاي بودجه در اختيار بخش فناوري اطالعات 
مجلس به منظور بارگذاري در سيستم قرار گرفته، 
بررس��ي تبصره هاي بودجه به اتمام رس��يده و در 
حال حاضر رديف ها بررسي مي شود، اگر رديفي بر 
تبصره هاي بودجه اثرگذار باشد به صورت تكميلي 
ارسال مي شود. اليحه بودجه از يكشنبه در صحن 

علني مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

  تكليف حقوق زودتر روشن شود
نماينده مردم شهرس��تان هاي رش��ت و خمام در 
مجلس ش��وراي اسالمي با انتقاد از تعلل در تعيين 
حقوق و دستمزد كارگران گفت: سال گذشته تعيين 
حقوق كارگران به اوايل امسال كشيد كه مشكالتي را 
در پي داشت لذا وزارتخانه بايد قبل از پايان سال ورود 
كند و با توجه به اينكه تقريبا ميزان آن مشخص شده 
ديگر دليلي براي برگزار نشدن اين جلسات وجود 
ندارد. جبار كوچكي نژاد با خط��اب قرار دادن وزير 
كار افزود: هرگونه تعلل مانند سال گذشته چندين 
ميليون بازنشسته را با مشكل مواجه مي كند؛ شوراي 
عالي كار متشكل از نماينده كارگران و كارفرمايان 
و نماينده دولت، با توجه به اينكه اسفند فرارسيده 
و زمان محدود است، حقوق و دستمزد كارگران را 
قبل از پايان سال مشخص كنند. اين عضو كميسيون 
برنامه و بودجه گفت: بودجه يكي از مباحث پر چالش 
بين مجلس و دولت شد، به اعتقاد من هم مجلس 
دقت الزم را انجام نداد و ه��م دولت بودجه اي ارايه 
داد كه خيل��ي با واقعيت ها نزديك نبود و اين باعث 
شد كه مجلس متاسفانه به كليات بودجه راي داد و 
اليحه بودجه به تلفيق رفت؛ بودجه 740 هزار ميليارد 
توماني دولت به 1150 ميليارد تومان افزايش يافت 
كه با تبصره 14 و بند »و« تبصره 2 بودجه كشور به 

بيش از 1500 ميليارد تومان افزايش يافت.

نرخ ماهانه و ساالنه در بهمن باال رفتند

وقت كشي يا گام مثبت

تورمدرمسيراوجگيري

بايدن با برجام چه مي كند؟
وزيران خارجه امريكا، فرانسه، بريتانيا و آلمان با صدور 
بيانيه اي ضمن ابراز نگراني از كاهش تعهدات هسته اي 
توسط جمهوري اس��المي، از ايران خواستند به برجام 
پايبند بماند. سه كشور اروپايي و امريكا تاكيد كردند در 
صورت بازگشت ايران به تعهدات برجامي، اياالت متحده 

نيز به توافق هسته اي بازمي گردد.
اين اصلي ترين پيام بيانيه اي بود كه در واپسين ساعات 
پنجشنبه شب از سوي سه كشور اروپايي و امريكا درباره 
برجام ارايه ش��د. آلمان، فرانسه، انگليس روز پنج شنبه 
با صدور بيانيه  مشتركي نوشتند: درخصوص ايران سه 
كش��ور اروپايي و اياالت متحده منافع اساسي خود در 
خصوص حفظ نظام عدم اشاعه هسته اي را به اشتراك 
گذاش��تند. در اين خصوص سرانجام برجام دستاوردي 
در ديپلماسي چندجانبه بود. سه كشور اروپايي از عزم 
اياالت متحده براي بازگشت به ديپلماسي و ازسرگيري 
گفت وگوهاي عميق و قابل اتكا بي��ن تروئيكاي اروپا و 

امريكا استقبال كردند.
در ادامه بيانيه آمده است: سه كش��ور اروپايي بر هدف 
مشترك خود مبني بر بازگشت ايران به پايبندي كامل 
به تعهداتش ذيل برجام تاكيد كردند. وزير خارجه امريكا، 
آنتوني بلينكن، تاكيد داشت كه مطابق با گفته هاي جو 
بايدن، اگر ايران به پايبندي دقيق تعهداتش ذيل برجام 
بازگ��ردد، اياالت متحده نيز همي��ن كار را خواهد كرد 
و حاضر اس��ت كه در اين خصوص به گفت وگو با ايران 

مشغول شود.
در ادامه بيانيه اين چهار كش��ور آمده اس��ت: در همين 
راستا، سه كشور اروپايي و امريكا از ايران خواستند كه از 
برداشتن گام هاي بيشتر به ويژه در زمينه تعليق پروتكل 
الحاقي و محدودسازي فعاليت هاي راستي آزمايي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در ايران خودداري كند. سه كشور 
اروپايي و امريكا در تاكيد بر ماهيت خطرناك تصميم براي 
محدودسازي دسترسي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
متحد هس��تند و از ايران مي خواهند پيامدهاي چنين 
اقدامات پرمخاطره اي را خصوصا در اين برهه كه فرصتي 
جديدي براي ديپلماسي ايجاد شده، درنظر بگيرد. آنها 
بر حمايت  كامل از نق��ش بي طرفانه آژانس بين المللي 
انرژي اتم��ي و مديركل آن در زمينه تالش براي اجراي 
راستي آزمايي هاي ضروري و نظارت بر تعهدات هسته اي 
ايران ذيل برج��ام تاكيد كردند. تروئيكاي اروپا و اياالت 
متحده در اين بيانيه عنوان كردند: س��ه كشور اروپايي 
و امري��كا همچنين نگراني مش��ترك خود درخصوص 
اقدام اخير ايران مبني بر توليد اورانيوم تا س��قف غناي 
20 درصد و اورانيوم فلزي را ابراز كردند. اين فعاليت ها 

هيچ گونه توجيه موجه غيرنظامي ندارند. توليد اورانيوم 
فلزي گامي كليدي در جهت توليد س��الح هس��ته اي 
محسوب مي ش��ود. در اين بيانيه نوشته شده است: سه 
كشور اروپايي از چشم انداز بازگش��ت ايران و امريكا به 
پايبندي به برجام استقبال كردند. سه كشور اروپايي و 
امريكا بر عزمشان مبني بر تقويت برجام و رسيدگي به 
نگراني هاي امنيتي جامع تر درخصوص برنامه موشكي و 
فعاليت هاي منطقه اي ايران به همراه طرف هاي منطقه اي 
و جامعه بين المللي وس��يع تر تاكيد داشتند. سه كشور 
اروپايي و امريكا به همكاري بايكديگر براي رس��يدن به 

اين اهداف متعهد  هستند.
اين ادعاها در حالي مطرح شده كه ايران بارها اعالم كرده 
در صورت بازگشت تمام كشورها به برجام آماده است كه 
تمام تعهدات خود را بار ديگر در چارچوب توافق هسته اي 
اجرايي كند. اين در حالي است كه دولت بايدن از زمان 
آغاز به كار خود بارها اعالم كرده كه در صورتي تحريم ها 
را بر م��ي دارد كه ايران به تعهدات برجامي بازگردد. اين 
درخواست امريكا هيچ منطق مش��خصي ندارد زيرا بر 
اس��اس گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در 
دوره برجام، ايران به تمام تعهدات خود عمل كرده بود و 
وقتي اجراي اين تعهدات را كاهش داد كه امريكا به زير 
ميز مذاكره زد و اروپايي ها نيز برخالف وعده هايشان هيچ 

كاري براي كاهش تحريم ها نكردند.
با وجود آنكه امريكا هنوز بر حرف غلط خود پافشاري 
مي كند، به نظر مي رسد دولت بايدن نخستين گام ها 
را برداشته و از چند تصميم غلط گذشته عقب نشيني 

كرده است. دولت جو بايدن در نامه اي به شوراي امنيت 
س��ازمان ملل خبر داد كه امريكا اعالن خود مبني بر 
بازگشت تحريم هاي س��ازمان ملل عليه ايران را كه 
در دولت ترامپ به سازمان ملل اطالع داده شده بود، 
لغو كرده اس��ت. به نقل از خبرگزاري رويترز، ريچارد 
ميلز، نماينده موقت امريكا در سازمان ملل متحد روز 
پنجشنبه 30 بهمن در نامه اي به شوراي امنيت اطالع 
داد كه دولت جديد اياالت متحده اعالن دولت دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري سابق مبني بر بازگشت كليه 
تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را لغو كرده است.

دولت دونالد ترام��پ در ماه مه 2018 در اقدامي خالف 
عرف بين الملل، از برجام خارج شد و مايك پمپئو وزير 
خارجه او ني��ز در ماه اوت اعالم كرد كه روند 30 روزه در 
ش��وراي امنيت به منظور بازگرداندن همه تحريم هاي 
سازمان ملل عليه ايران يا »مكانيزم ماشه« را كليد زده 
است.  سيزده كش��ور از پانزده عضو شوراي امنيت اين 
اعالن را باطل دانستند، و تاكيد كردند امريكا حق استفاده 
از مكانيزمي كه خود در تاريخ  2015 از آن خارج ش��ده 

است را ندارد.
دولت جديد امريكا اخيرا تالش هايي را براي بازگش��ت 
مجدد به برجام آغاز كرده است. مسووالن كشورمان تاكيد 
دارند هرگونه بازگشت امريكا به برجام زماني ارزش دارد 
كه همه تحريم هاي ظالمانه كه در دولت ترامپ عليه ايران 

وضع شده است، لغو شود.
تصميم دولت بايدن براي عقب نشيني از اعالم فعال شدن 
مكانيسم ماشه به معناي لغو تحريم هاي ظالمانه امريكا 

عليه ايران نيس��ت و در همان دوره ترامپ نيز سازمان 
ملل تاكيد كرد كه تنها با درخواست امريكا، بازگرداندن 

تحريم هاي اين سازمان عليه ايران ممكن نيست.
از سوي ديگر، س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا در 
بيانيه اي اعالم كرد كه اين كشور دعوت نمايندگان ارشد 
اروپا براي شركت در نشستي با حضور گروه ١+5 و ايران 
پيرامون آغاز مذاكرات درباره توافق هسته اي را، خواهد 
پذيرفت. ند پرايس سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا 
در بيانيه اي در اين باره گفت: امريكا دعوت نمايندگان 
ارشد اتحاديه اروپا براي شركت در نشست ١+5 و ايران 
به جهت مذاكره پيرامون راهكاري ديپلماتيم براي توافق 

هسته اي ايران را مي پذيرد.
گروه ١+5 اشاره به اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان 
ملل يعني انگليس، فرانس��ه، چين و روس��يه به همراه 
آلمان دارد. مقامات امريكايي تاكيد كردند كه تمايل شان 
به مشاركت در نشستي با حضور اعضاي توافق، به معناي 
اعالم رضايت براي آغاز مذاكرات هس��ته اي نبوده و در 
عوض فقط اولين ق��دم ديپلماتيك براي پيدا كردن راه 
مذاكره پيرامون مسائل مهم است. اين مقام ارشد وزارت 
وزارت امور خارجه امريكا افزود: تا زماني كه ننش��ينيم 
و گفت وگو نكنيم اتفاقي نخواهد افتاد. مش��اركت ما در 
نشست و گفت وگوي مان به معناي اين نيست كه موفق 
خواهيم ش��د، اما مي دانيم كه اگر اين قدم را برنداريم، 

شرايط از بد به بدتر تغيير خواهد كرد.
دولت امريكا قص��د دارد محدوديت هاي اعمال ش��ده 
بر س��فر ديپلمات هاي ايراني از سوي دولت پيشن اين 
كشور را لغو كند. محدوديتي كه در دولت ترامپ اعمال 
شد تحرك ديپلمات هاي ايراني را محدود به مقر هيات 
ايران در نيويورك و مقر س��ازمان ملل مي كرد. دومين 
مقام ارش��د وزارت امور خارجه امريكا روز پنجش��نبه 
گفت كه امريكا در حال لغو محدوديت هاي تردد است 
تا ديپلماسي را براي احياي توافق بين المللي هسته اي 
تس��هيل كند. اين مقام امريكايي گفت: ايده پشت اين 
اقدام برداشتن گام هايي در راستاي مرتفع كردن موانع 
غيرضروري بر سر راه ديپلماس��ي چندجانبه از طريق 

اصالح محدوديت ها در زمينه تردد داخلي است.
اين اقدامات امريكا در حالي اجرايي شده كه ايران بارها 
تاكيد كرده در اين مرحله نيازي به مذاكره مجدد نيست 
و اگر امريكا مي خواهد گامي بردارد ابتدا بايد با بازگشت به 
برجام و لغو تحريم ها حسن نيت خود را نشان دهد. با اين 
وجود اين گام ها مي تواند نشانه اي از تغيير در سياست هاي 
كالن امريكا باشد و بايد ديد در روزهاي آينده چه تغييري 

در روند بازگشت به برجام رخ خواهد داد.
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گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
به دنبال لغو درخواست برقراري مكانيسم ماشه و محدوديت 
رفت و آمد ديپلمات هاي ايران در سازمان ملل از سوي دولت 
بايدن  همچنين لغو محدوديت هايي كه دولت ترامپ در اين 
زمينه برقرار كرده بود، قيمت دالر و طال روبه كاهش گذاشت. 
البته مسووالن سياس��ت خارجي ايران اعالم كرده اند كه 
امريكا بايد تمام تحريم ها را لغو كند، اما واكنش بازار نسبت 
به اين ميزان از لغو تحريم ها و به خصوص كنار گذاش��تن 
مكانيسم ماش��ه، مثبت بوده و پيش بيني مي شود كه در 
صورت اظهارنظر بايدن در جلسه سران كشورهاي صنعتي 
براي بازگشت به برجام همچنين جلسات ديپلمات هاي 
امريكا واروپا، در هفته هاي آينده نيز شاهد كاهش بيشتر 
نرخ ارز و طال در بازار باشيم.  برخي ناظران سياسي معتقدند 
كه بايدن و دولت جديد امريكا در هفته هاي آينده قدم هايي 
را براي بازگشت به برجام برخواهند داشت. مقامات ايران 
نيز اعالم كرده اند كه امكان مذاكره با 1+4 برقرار اس��ت اما 
چون امريكا از برجام خارج ش��ده نمي ت��وان مذاكره اي با 
اين كشور انجام داد لذا امريكا ابتدا بايد به برجام برگردد و 
تحريم ها را لغو كند سپس درخواست مذاكره داشته باشد.  
به دنبال اين تحوالت، روز جمعه اول اسفند 99، نرخ دالر به 
25200 تومان كاهش يافته و سكه طال نيز به 11 ميليون 
و 320 هزار تومان افت داشته است. از سوي ديگر، با كاهش 
قيمت اونس جهاني طال به 1774 دالر، قيمت طال و سكه 
نيز كاهش يافته و مظنه مثقال طال 4 ميليون و 887 هزار، 
يك گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 128 هزار، نيم س��كه 
6.5 ميليون، ربع سكه 4.250 ميليون و  سكه گرمي 2.450 
ميليون تومان معامله ش��ده است.  روز پنج شنبه نيز دالر 
25900، يورو 31100 و درهم 7170 تومان و سكه 11.9 
ميليون تومان بود. اما روز جمعه به دنبال اعالم اخبار مثبت 
تحوالت سياسي از جمله كنار گذاشتن مكانيسم ماشه و 
درخواست امريكا براي برقراري تحريم هاي سازمان ملل، كه 
در دولت ترامپ مطرح شده بود، قيمت دالر و سكه كاهش 
زيادي داشت.  كارشناسان پيش بيني كرده اند كه در صورت 
تداوم اين روند، احتماال در هفته جاري قيمت دالر به كانال 
24 هزار و سكه به كانال 10 ميليون افت خواهد داشت.   از 
س��وي ديگر، در زمينه تامين ارز واردات، رييس كل بانك 
مركزي اعالم كرد: به  رغم مش��كالت ناشي از تأثير شيوع 
ويروس كرونا درامور تجاري و تأمين ارز در ابتداي س��ال، 
بانك مركزي و صادركنندگان تاكنون 32 ميليارد دالر براي 
واردات كشور تأمين ارز كرده اند. همتي يادآور شد: تأمين 
ارز از طريق سامانه نيما توسط صادركنندگان به خوبي در 
حال انجام است و طي بهمن ماه روزانه به طور ميانگين بيش 
از 80 ميليون دالر معامله شده است. اين درحالي است كه 
عرضه روزانه ارز در سامانه نيما به طور ميانگين معموال بيش 
از دوبرابر معامالت روزانه ارز است.از ابتداي سال جاري 9.2 
ميليارد دالر ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي، نهاده هاي 

كشاورزي دارو و تجهيزات پزشكي تأمين شده است.

    توقف نرخ دالر در كانال ۲۵ هزار تومان 
هر دالر روز )پنجش��نبه( در صرافي هاي بانكي 25 هزار و 
170تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري 
گذش��ته بدون تغيير بود. نرخ هر يورو نيز ب��ه 30 هزار و 
300تومان رسيد. قيمت فروش يورو با كاهش 130 توماني 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته )چهارشنبه( 
ب��ه 30 ه��زار و 300 تومان رس��يد.قيمت خريد هر دالر 
24 هزار و 670 توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 29هزار و 
800تومان بود. همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 24ه��زار و 999 تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 
249تومان است.عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين بازار 
30 ه��زار و 850 تومان و نرخ ف��روش آن 31 هزار و 158 
تومان اعالم شد. براساس اين گزارش در سامانه نيما در روز 
معامالتي گذشته )چهارشنبه(، هر يورو به قيمت 30 هزار و 
298 تومان و هر دالر 25 هزار و 329 تومان به فروش رسيد. 
همچنين در سامانه سنا روز كاري گذشته )چهارشنبه(، 
حواله ي��ورو به قيمت 28 ه��زار و 865 توم��ان معامله و 
همچنين حواله دالر به قيمت 23هزار و 534 تومان فروخته 
شد.قيمت دالر كه در هفته هاي گذشته با توجه به افزايش 
اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي به منابع مالي 

كاهشي شده بود، در روزهاي اخير دوباره نوسان دارد.

    كاهش قيمت  سكه
 هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران روز 
)پنجشنبه، 30 بهمن ماه( با كاهش 10هزار توماني نسبت به 
روز كاري قبل )چهارشنبه( 11 ميليون و 840 هزار تومان 
معامله شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون 
و 300 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و 600 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 300 
هزار تومان و س��كه يك گرمي هم دو ميليون و 450 هزار 
تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 141 هزار تومان و هر مثقال 
طال به چهار ميليون و 943 هزار تومان رسيد. اونس جهاني 
طال نيز امروز يك هزار و 784 دالر و 19 سنت فروخته شد.

 در آغاز هفته اي كه گذشت، انتظار تداوم افزايش قيمت ها 
در بازار ارز وجود داش��ت، اما روند معامالت نشان داد كه 
فعاالن بازار، ديد روشني نسبت به آينده تحوالت سياسي 
و اقتصادي كش��ور ندارند   بنابراين استراتژي روشني در 
معامالت هفته  پاياني بهمن ماه، ديده نشد. در آخرين هفته 
بهمن ماه بازار ارز در وضعيت سردرگم قرار داشت و نمودارها 
مدام در حال تغيير جهت بودند، اين در حالي بود كه در هفته 
پيشين، قيمت دالر افزايش يك هزار و 800 توماني و يورو 
نيز افزايش دو هزار و 200 توماني را از سر گذرانده بودند، 
اما هر دو ارز اصلي بازار در اين هفته نتوانستند به رويه هفته 
پيش��ين خود ادامه دهند. در هفته اي كه گذشت قيمت 
دالر مدام در حال نوسان بين سقف 26 هزار و 300 تومان 
و كف 25 هزار و 700 تومان بود و يورو هم در محدوده 31 
هزار 600 تومان تا 31 هزار و 100 تومان نوسان داشت. اين 
شرايط نش��ان دهنده اين بود كه پس از صعود قابل توجه 
قيمت ها در هفته پيشين، در اين هفته نيروي برتري ميان 
دو گروه خريدار و فروش��نده وجود نداشت و هيچ كدام از 
طرف هاي بازار نتوانستند محدوده حساس بازار را به نفع 
خود تغيير دهند. اين شرايط موجب شد كه دالر مرز 26 
هزار تومان را در معامالت هفته گذشته، بارها باال و پايين 
كند، اما ي��ورو در كانال 31 هزار تومان خود را تثبيت كرد 
و تنها در اين كانال نوس��ان داشت. با اين وجود روند كلي 
نمودار تغييرات قيمتي، نشان دهنده كاهش نسبي قيمت 
ارز در مقايسه ميان روز ابتدايي و انتهاي هفته است. طبق 
اين مقايس��ه قيمت دالر در آخري��ن معامالت اين هفته 
25 هزار و 900 تومان قيمت گذاري ش��د كه 400 تومان 
ارزان تر از قيمت اين ارز در ساعات ابتدايي هفته است. براي 
يورو هم قيمت در روز پنجش��نبه 31 هزار و 100 تومان 
بود كه اين قيمت هم حدود 500 تومان ارزان تر از قيمت 
يورو در ساعات ابتدايي روز شنبه بود. قيمت گذاري ارز در 
صرافي هاي ملي اما در اين هفته روند كم نوساني را داشت. 
بر اين اساس در چهار روز ابتدايي هفته قيمت فروش دالر 
در اين صرافي ها 24 هزار و 980 تومان بود و در دو روز پاياني 
هفته اين قيمت به 25 هزار و 170 تومان افزايش يافت. يورو 
نيز در اين صرافي ها كار خود را از 30 هزار و 270 تومان آغاز 

كرد و در حالي كه در روز چهارش��نبه به قيمت 30 هزار و 
430 تومان هم افزايش قيمت يافت، اما در روز پنج شنبه با 
قيمت 30 هزار و 300 تومان كار خود را به پايان برد. از سوي 
ديگر در سامانه نيما دالر نيز در هفته اي كه گذشت در روز 
يكشنبه با قيمت ميانگين 25 هزار و 70 تومان قله قيمتي 
خود را تجربه كرد و در روز سه شنبه در قيمت 23 هزار و 280 
تومان به ارزانترين قيمت خود در هفته رسيد. همچنين يورو 
هم در بازه محدود 28 هزار و 700 تا 28 هزار و 870 تومان 
نوسان كرد. بازار ارز در حالي بهمن ماه را به سرانجام رساند 
كه در اين ماه برخالف دي ماه، قيمت ها در مجموع روندي 
صعودي را تجربه كردند. در اين ماه قيمت دالر از 21 هزار 
و 800 تومان به محدوده 26 هزار تومان رسيد و يورو نيز از 
كف كانال 26 هزار تومان به ميانه كانال 31 هزار توماني صعود 
كرد. اين افزايش قيمت در حالي است كه طبق گزارش هاي 
بانك مركزي، شاخص هاي اقتصادي كشور در 6 ماهه دوم 
سال عملكرد مثبتي داشته اند. امري كه نشان دهنده گذر 
اقتصاد تحت تحريم ايران از ش��وك شيوع بيماري كرونا 
است. با اين وجود اما فعاالن بازار ارز در ماه هاي اخير بيش از 
هر چيز با توجه به تحوالت سياسي معامالت خود را تنظيم 
كردند كه در اين ميان، مهم ترين مساله، تعيين سرنوشت 
بازگشت دولت جديد امريكا به برجام بود. اتفاق مهمي كه در 
بهمن ماه بر خالف دي ماه، خبرهاي خوشايندي در رابطه با 
آن منتشر نشد و به همين دليل با افزايش نگراني فعاالن بازار 
از سرانجام برجام، در بازار روند افزايشي حاكم شد. بنابراين 
همچنان پيش بيني روند بازار در اسفندماه نيز دشوار است. 
برخي اتفاقات و تحوالت سياست خارجي در روزهاي اخير 
رخ داده و يا قرار است در روزهاي آينده تعيين تكليف شوند. 
اين تحوالت مي توانند در ماه اسفند بر بازار ارز تاثير مستقيم 
بگذارند. از سوي ديگر افزايش نرخ درهم و همچنين افزايش 
تقاضاي فصلي ارز در پايان سال نيز از مجموعه عواملي است 
كه مي تواند به تحوالت بازار ارز در ماه اسفند جهت دهند. 
در هر صورت به اعتقاد كارشناسان بازار براي مشخص شدن 
خط حركت بازار ارز در ماه آينده مي توان منتظر ش��روع 
معامالت در هفته آينده نيز ماند و مشاهده كرد كه سرانجام 
اين بازار قيم��ت دالر را در كانال 26 هزار تومان به تثبيت 
مي رساند يا از دالر 25 هزار توماني حمايت خواهد كرد. به 
اعتقاد اين كارشناسان قرار گرفتن دالر در هر كدام از اين دو 
كانال، مي تواند بازار را از سردرگمي خارج كرده و به فعاالن 
اين بازار مسير صعودي يا نزولي بازار در ماه آينده را نشان دهد. 
مسيري كه مشخص خواهد كرد آرامش نسبي كه در اين 
هفته بر قيمت ها در بازار حاكم شده بود، آرامشي بعد از توفان 
هفته گذشته بود، يا آرامشي قبل از توفان اسفندماه خواهد 
بود؟ قيمت هر اونس طال با 0.30 درصد كاهش به 1770 
دالر و 41 سنت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه افزايش 
سوددهي اوراق خزانه داري امريكا جذابيت سرمايه گذاري 
در بازار طال را كاهش داده اس��ت، قيم��ت فلز زرد امروز به 
پايين ترين رقم  طي بيش از 7ماه گذشته رسيد و در مسير 

ثبت بدترين عملكرد هفتگي از پايان ماه نوامبر قرار گرفت. بر 
اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال ديروز با 0.30 درصد 
كاهش به 1770 دالر و 41 سنت رسيد. اوايل ديروز قيمت 
طال به پايين ترين رقم از دوم جوالي يعني 1759 دالر و 29 
سنت رسيده بود. قيمت ها از ابتداي هفته جاري تاكنون 3 
درصد افت كرده است. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي 
تحويل در ماه آوريل نيز با 0.47 درصد افت به 1766 دالر و 
60 سنت رسيد. الچالن شاو تحليلگر نشنال بانك استراليا 
در اين باره گفت: »طي هفته گذشته سوددهي اوراق خزانه 
داري امريكا رشد قابل توجهي داشته و اين احساس شكل 
گرفته كه با توجه به رد پيش بودن ترميم اقتصاد امريكا و 
سرعت گرفتن توزيع واكسن سوددهي اين اوراق باز هم باالتر 
خواهد رفت.« شاخص سوددهي اوراق قرضه خزانه داري 
امريكا در نزديكي باالترين رقم هاي حدود يك سال اخير كه 
اوايل اين هفته به ثبت رسيده بود قرار دارد. افزايش سوددهي 
سبب باال رفتن هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار طال 
مي ش��ود.كاهش قيمت طال در حالي اس��ت كه ادعاهاي 
بيكاري طي هفته گذشته در امريكا رشد غيرمنتظره اي 
داشته است. شاو افزود: »بازار اوراق قرضه منتظر است ببيند 
اقتصاد امريكا به چه سمتي حركت مي كند و با توجه به در 
پيش بودن بسته محرك مالي، توزيع واكسن و حمايت هاي 
فدرال رزرو آيا ترميم اقتصادي مورد انتظار رخ خواهد داد يا 
نه.« رشد بي سابقه قيمت بيت كوين نيز در تضعيف جذابيت 

بازار طال براي سرمايه گذاران دخيل بوده است.

   صعود دالر در معامالت جهاني
 ارزش دالر مقابل بيشتر ارزهاي مهم افزايش يافت. براساس 
گزارشي از رويترز، اطمينان سرمايه گذاران به رشد اقتصادي 
امريكا هنوز به طور كامل احيا نشده است. داده هاي جديد 
نشان مي دهد كه در ماه دسامبر حجم سرمايه خروجي از 
امريكا 0.6 ميليارد دالر بيشتر از حجم سرمايه ورودي به اين 
كشور بوده است. همچنين در اين ماه دارندگان اوراق قرضه 
دالري حدود 20.7 ميلي��ارد دالر از اين اوراق را به فروش 
رسانده اند. با اين حال خبر اميدواركننده براي رشد اقتصادي 
امريكا اين مي تواند باشد كه رشد بخش خرده فروشي در 
اين ماه باز هم نسبت به ماه قبل افزايش داشته است كه اين 
مساله به تقويت رشد اقتصادي كمك خواهد كرد.  شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.43 درصد افزايش 
نسبت به روز گذشته در سطح 90.892 واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس نيز معادل 1.113 دالر اعالم 
شد .در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.41 درصد كاهش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.385 دالر مبادله شد. يورو 
0.52 درصد پايين رفت و با رفتن به كانال 1.20 به 1.204 
دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 
0.47 درصد افزايش به 105.802 ين رسيد. در برابر همتاي 
استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.290 دالر مبادله شد. 

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: عرضه روزانه بيش از ۱۶۰ميليون دالر در نيما

كاهش قيمت ارز و طال به دنبال لغو مكانيسم ماشه

تمديد فرصت امهال مطالبات واحدهاي توليدي
 بانك مركزي در بخشنامه اي مصوبه شوراي پول و اعتبار 
مبني بر تمديد مهلت استفاده از مصوبه اين شورا در خصوص 
تعيين تكليف بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي تا پايان 

شهوريورماه 1400 را به شبكه بانكي ابالغ كرد. 
 در متن بخشنامه 29 بهمن 99 آمده است: پيرو بخشنامه 
12 اسفند 98 موضوع ابالغ مصوبه جلسه مورخ 29 بهمن 
99 شوراي پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات 
واحدهاي توليدي كه داراي بدهي غيرجاري مي باشند، 
به استحضار مي رساند، ش��وراي محترم پول و اعتبار در 
يك هزار و سيصد و نهمين جلسه مورخ 21 بهمن 99، با 
هدف مس��اعدت به بنگاه هاي توليدي در سالي كه مزين 
به نام »جهش توليد« مي باشد، با پيشنهاد بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مبني بر تمديد مهلت استفاده از 
مزاياي مصوبه ياد شده موافقت كرد و بدين ترتيب مهلت 
مذكور در تبصره )2( ذيل بند »الف« بخشنامه فوق الذكر، 
تا پايان شهريور ماه سال 1400 تمديد شد. بر اين اساس، 
موسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدهاي 
توليدي مش��مول، مطالبات از آنها را كه تمام يا بخشي از 
آن غيرجاري شده اس��ت، براي يك بار و حداكثر به مدت 
پنج )5( س��ال، با أخذ ميزان )7.5 درصد( از مانده بدهي 
و با دوره تنفس ش��ش ماهه در چارچوب »دستورالعمل 
نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري«، امهال كند. با 
توجه به موارد معنونه خواهش��مند است دستور فرمايند 
مراتب به قيد تس��ريع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 

96 به تمام واحدهاي ذي ربط آن بانك     /موسسه اعتباري 
غيربانكي ابالغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به 
عمل آيد.    رييس كميسيون تسهيل تجارت واردات اتاق 
بازرگاني اقدام بانك مركزي در تمديد مهلت امهال وام هاي 
بانكي واحدهاي توليدي را مثبت ارزيابي كرد و افزود: امهال 
وام ها قطعا در بهبود شرايط واحدهاي توليدي موثر است. 
سيدمحمد جعفري با بيان اينكه بنگاه هاي اقتصادي اكنون 
با مشكالت متعددي در جريان توليد مواجه هستند، اظهار 
كرد: وضعيت صنايع، جريان تجارت آنها و سهمي كه از بازار 
به دست مي آورند مانند گذشته نيست و خروجي مناسبي 
ندارد و اين شرايط موجب شده تا واحدهاي توليدي قادر به 
تعهدات خود در دريافت تسهيالت بانكي نباشند. وي ادامه 
داد: تامين مالي از طريق سيستم بانكي يكي از مهم ترين 
راه ها براي بنگاه هاي اقتصادي است و متاسفانه منابع ديگر 
براي تامين سرمايه در گردش بسيار محدود است؛ بنابراين 
واحدهاي توليدي چاره اي جز مراجعه به اين سيس��تم 
ندارند. بازپرداخت تسهيالت بانكي اكنون به دليل شرايط 
كرونا و تشديد تحريم براي واحدها سخت شده، به همين 
دليل امهال وام هاي بانكي قطعا در بهبود شرايط واحدهاي 
توليدي موثر است و گامي در جهت تسهيل شرايط توليد در 
واحدهاي بخش خصوصي است. او عنوان كرد: دوره تنفس 
پيش بيني ش��ده براي امهال نيز اين فرصت را در اختيار 
واحدهاي توليدي كه تسهيالت معوق دارند قرار مي دهد تا 
بتوانند براي بازپرداخت تسهيالت خود برنامه ريزي كنند.

رييس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم 
رهبری در بازديد از نمايشگاه حمايت

 از ساخت داخل  در صنعت:
 بازار پتروشيمی 

با الگوی بانک صادرات ایران 
سهم ایرانی ها می شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس گروه 
اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ضمن حضور در 
غرفه بانک صادرات ايران در نمايشگاه  تخصصی 
حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمی و  
گفت وگو با حجت اهلل صي��دی، مديرعامل بانک 
گفت: ش��يوه جديد مديريت تامي��ن مالی بانک 
صادرات ايران در الگ��وی زنجيره ای تامين مالی 
طرح های نفت، گاز و پتروش��يمی نش��ان دهنده 

رويکردی مثبت و ورودی نوآورانه است.
 به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، علی 
آقامحمدی در بازديد از غرفه بانک صادرات ايران 
در دومين نمايشگاه بين المللی پتروشيمی درباره 
نقش اين بانک در حمايت از توليدات داخلی اين 
صنعت گفت: جهت گيری بان��ک صادرات ايران 
به س��مت بخش نفت، گاز و پتروش��يمی اقدامی 
مثبت محسوب می شود، زيرا اين رشته از صنعت 
ريسک هايی مانند عدم برگشت سرمايه را ندارد . 
وی با بيان اينکه حس��ن اين گونه از تامين مالی، 
توليد س��ريع ثروت و رفع مش��کالت در جريان 
اجرای پروژه هاس��ت، اظه��ار کرد: با اي��ن الگو، 
س��ازندگان داخلی توان رقابت با توليد کنندگان 
خارج��ی را خواهن��د داش��ت و اين بازار، س��هم 

ايرانی ها خواهد شد.
 آقامحمدی با اش��اره به اينکه ب��ا اين همت ٨٥ 
درص��د از صنعت پتروش��يمی، س��اخت داخل 
خواهد ب��ود، ادامه داد: بانک ص��ادرات ايران در 
طرح اوراق گام که به تازگی در بانک ها آغاز شده 
است نيز ش��روع خوبی داشت و منابع خوبی را به  
ايران خودرو اختص��اص داد. آقامحمدی افزود: 
چنانچه طرح پرداخت زنجيره ای ادامه يابد، شاهد 
تحوالت چش��مگيری در صنايع بزرگ داخلی به 
ويژه صنعت با اهميت پتروش��يمی خواهيم بود. 
حجت اهلل صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران 
نيز در اين ديدار گف��ت: بانک صادرات ايران بعد 
از آن که توانس��ت از زيان انباشته به سود برسد و 
سهم خود را در بازار يک و نيم درصد افزايش دهد، 
نقش بزرگی در توسعه اقتصادی کشور برای خود 

تعريف کرد.
 وی افزود: بخش بزرگ��ی از منابع بانک صادرات 
ايران ب��ه طرح های زيربنايی ش��امل پروژه های 
بلندم��دت که بازگش��ت پول تضمين ش��ده ای 
دارند و موجب توسعه اقتصادی کشور می شوند، 
اختصاص يافته است. مدير عامل بانک صادرات 
ايران با بيان اينکه سهم مناسبی از منابع بانک به 
صنايع پيش��ران اختصاص يافته است، افزود: در 
س��ال ٩٩ مبلغ ١٥ هزار ميليارد تومان به شکل 
نق��دی در حوزه های زيربنايی هزينه ش��د و اين 
طرح با س��ه برابر گردشی که دارد و با مبلغی بين 
٤٥ تا ٥٠ هزار ميليارد تومان به صورت اعتباری، 
پيشرفت پروژه های نفت، گاز، پتروشيمی، فوالد 
و س��يمان را موجب خواهد ش��د. وی در خاتمه 
گفت: بانک صادرات ايران، مصمم است با تامين 
مالی پروژه های بزرگ کشور، نقش واقعی خود را 

در اقتصاد ايفا کند.

تمدید  مهلت  ثبت نام  و  پرداخت 
تسهيالت به صاحبان مشاغل 

آسيب دیده از كرونا در بانك آینده
بانك آينده  در راستاي عمل به مسووليت اجتماعي 
خود و با هدف حمايت از كسب وكارهاي آسيب ديده 
از ويروس كرونا، مهلت ثبت نام و پرداخت تسهيالت 
به صاحبان اين مش��اغل را تمديد كرد. بر اس��اس 
مصوبات س��تاد ملي مديريت كرونا، مهلت زماني 
ثبت نام و پرداخت متقاضيان دريافت تس��هيالت 
مشاغل و كس��ب وكارهاي آس��يب ديده از شيوع 
ويروس كرونا در ح��وزه ورزش و جوانان، فرهنگ، 
هنر و رس��انه و گردش��گري تا 15 اس��فند 1399 
تمديد مي شود. يادآور مي ش��ود؛ مهلت پرداخت 
تسهيالت وديعه اجاره مسكن صرفاً تا پايان بهمن ماه 

امسال،  بود.

كنترل كاهش ارزش پول ملي 
يك عضو كميسيون انرژي معتقد است بايد نفت 
از اقتصاد جدا ش��ود تا بتوان اثرات منفي كاهش 
فروش نف��ت و تحريم ها در اين ح��وزه بر ارزش 
پولي ملي را مديريت كرد. رمضانعلي سنگدويني، 
نماينده مجلس و عضو كميسيون انرژي و تلفيق 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با ايِبنا در 
اي��ن باره كه بايد چه اقدامي انج��ام داد تا تحريم 
و اختالل در فروش نف��ت بر افت ارزش پول ملي 
تاثير منفي نگذارد، گفت: جدايي اقتصاد از نفت 
مهم ترين موضوعي اس��ت كه باي��د اتفاق افتد، 
در اي��ن رابطه جلوگيري از خام فروش��ي يكي از 
ُپراهميت ترين مس��ائل به ش��مار مي آيد. وي در 
ادامه اضافه كرد: فروش نفت به صورت خام يكي 
از مشكالت كشور به حساب مي آيد، بايد آن را به 
ارزش افزوده و فرآورده مانند بنزين و محصوالت 
پتروش��يمي تبديل كرد. حتي الزم است از خام 
فروش��ي گاز هم جلوگيري به عم��ل آيد و مانند 
محصوالت پتروشيمي آنها نيز به خوراك تبديل 

شوند. 

واقعيت اقتصاد و احياي برجام
بعد از امضاي برجام، انتظار روزگار برجام از راه رسيد. خروج 
ترامپ از برجام نوع ديگ��ري از انتظار را پيش روي ايران 
گسترد و امروز اقتصاد ايران در انتظار احياي برجام است. 
شايد جان مينارد كينز را بتوان از نخستين اقتصادداناني در 
نظر گرفت كه به روشني به نقش ويژه انتظارات و تغييرات بر 
آمده از آن در عملكرد اقتصادي پي برد و براي الحاق مقوله 
انتظارات به نظريه اقتصادي و تحليل اثرات و پيامدهاي 
اين مقوله تالش كرد. ميلتون فريدمن اقتصاددان پول گرا 
با ارايه فرضيه انتظارات تطبيقي و وارد كردن آن در تحليل 
اقتصاد كالن، تالش ك��رد نتايج جديدي را از نقش ويژه 
انتظارات در عملكرد اقتصادي و نيز نظريه اقتصاد كالن 
ارايه كند. آرام آرام اهمي��ت روز افزون نقش انتظارات در 
نظريه اقتصادي روشن شد تا آنكه نظريه پردازان كالسيك 
جديد با ارايه فرضيه انتظارات عقاليي، انقالبي را هم در 
بحث انتظارات و هم در نظريه اقتصاد كالن به راه انداختند. 
امروزه نقش انتظارات در اقتصاد و در ابعاد خرد و كالن بر 
هيچ اقتصاددان و غيراقتصادداني پوشيده نيست. به عنوان 
نمونه در اقتصاد خرد گفته مي شود كه انتظار از افزايش 
درآمد در آينده ب��ر تقاضاي حال مصرف كننده تاثيري 
مثبت دارد. تحليلي مشابه از انتظار افزايش قيمت كاال 
در آينده براي تقاضاي كنوني مطرح مي شود. تاثير اخبار 
خوب و بد كه بر انتظارات تاثير مي گذارد از جمله مباحث 
ديگري است كه بازارهاي مختلفي منجمله بورس و ارز را 
تحت تاثير قرار مي دهد. البته بحث انتظارت و تاثير آن بر 
متغيرهاي اقتصادي در همه اقتصادها كم و بيش مطرح 
است. به عنوان نمونه روابط سياسي و اقتصادي بين چين 
و امريكا و تاثي��رات اين اخبار مثبت يا منفي بر بازارهاي 
داخلي و جهاني را تجربه كرده ايم. امروزه و در سال هاي 
اخير نقش انتظارات در اقتص��اد كالن و بازارهاي خرد را 
در اقتصاد ايران تجربه كرده ايم. از خروج امريكا از برجام و 
نقش انتظارات و تاثير آن بر بازار ارز به ويژه و ساير بازارها 
مي توان به عنوان پاشنه آشيل تحوالت اقتصاد ايران طي 
س��ال هاي اخير نام برد كه تورم بااليي را به اقتصاد ايران 
تحميل كرد. انتظارات طي اين مدت شايد باالترين تاثير 
را داشت، به نحوي كه اقتصاد ايران را مي توان اقتصاد منتظر 
حال حاضر جهان ناميد. اخبار )داخلي و خارجي( مثبت 
و منفي زيادي اتفاق افتاد و اتفاقا هركدام بر اقتصاد كالن 
و خرد و بازارهاي مهمي چون مسكن، ارز، خودرو، طال، 
سكه، اقالم خوراكي و... تاثير گذاشت. سوالي كه اكنون 
مطرح است آن است كه انتظارات چند درصد در اقتصاد 
ايران تاثير داشته است؟ و معقول اين است كه چند درصد 
تاثير داشته باشد؟پاسخي ابتدايي ولي مهم كه مي توان 
ارايه كرد، اينكه احتماال هرچه نقش انتظارات بيشتر باشد 
و حساس��يت بازاري به آن بيشتر باشد مديريت آن بازار 
سخت تر است. به عبارتي ديگر بايد بتوانيم بر انتظارات 
بازيگران اقتصادي )اعم از توليدكنندگان، توزيع كنندگان، 
مصرف كنندگان و ...( تاثير داشته باشيم. ايجاد اخبار مثبت 
ولي بدون پشتوانه هرچند مي تواند تسكيني بر بازاري 
خاص باشد ولي در طول زمان با گسترش اطالعات واقعي 
و صحيح مي تواند انتظارات را به سمت و سويي ببرد كه 
مورد انتظار سياست گذار نباشد. به همين دليل اعتماد 
بازيگران اقتصادي نبايد از سياست گذار دچار خدشه شود.

به نظر مي رسد عالوه بر نكته مزبور بايد به اين موضوع هم 
اشاره كرد كه مباني توليدي بازار داخلي كاالي به خصوص 
و مورد تحليل چقدر وابسته به مباني قوي داخلي هست 
يا خير؟ اين عاملي مهم تلقي مي ش��ود. اكثر بازارهايي 
كه وابس��تگي باالتري به ارز و واردات )چه در توليد و چه 
غيرتوليد( دارن��د و به تبع آن انتظارات و ش��كل گيري 
آن تاثيري س��ريع تر و زودتر بر آنها دارد، به عبارت ديگر 
حساس��يت چنين بازارهايي از انتظارات بيشتر است و 
بالعكس. احياي احتمالي برجام نيز اثرات خاص خود را 
در اين بازارها خواهند داشت. همانطور كه گفته شد نبايد 
از سياست گذار نزد بازيگران اقتصادي سلب اعتماد شود. 
در چنين مواردي توصيه مي شود سياست گذاران به جاي 
اعالم سياست بيشتر به فكر اعمال سياست هاي معقول در 
جهت حركت معقول اقتصاد به سمت جلو باشند. يعني 
مناسب تر آن است كه تا حد امكان ميزان وابستگي اقتصاد 
به جاي عوامل پيراموني متوجه ظرفيت هاي دروني شود. 
در پايان الزم اس��ت به نقش پارامترهاي غيراقتصادي 
تاثيرگذار بر انتظارات در اقتصاد ايران اشاره كرد كه نحوه 
برخورد با اين مش��كالت و تعامل با بازيگران بين المللي 
از جمله راهكارهاي مناس��ب قابل توصيه است. در كل 
هرچق��در اقتصاد از انتظار دورتر ش��ود و انتظارات تاثير 
كمتري داشته باش��د، مي تواند معقول تر و بلندمدت تر 
حركت كند. بايد عوامل ايجادكننده انتظاراتي كه اقتصاد 

را معطل نگه مي دارد به حداقل ممكن رساند.
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گروه بورس|
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
آخرين هفته بهمن م��اه به رقم يك ميليون و ۲۳۸ هزار 
واحد رس��يد كه در مقايس��ه با پايان هفته گذشته خود 
حدود ۲ درصد رش��د داش��ت. همچنين ش��اخص كل 
)هم وزن( در پايان هفته گذشته ۴۲۳ هزار و ۶۵ واحد بود 
كه در هفته جاري اين عدد ب��ه ۴۳۸ هزار و ۹۶۶ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( از ۲۷۶ هزار و ۶۸۳ واحد به عدد 

۲۸۶ هزار و ۹۵۷ واحد رسيد.
با اين وجود بورس تهران در آخرين روزكاري خود در ماه 
بهمن قرمز پوش شد و تنها به كمك دامنه نوسان نامتقارن 
و حجم مبنا توانست هفته معقولي با رشد ۲ درصدي را 
پشت سر بگذارد. سهامداران حقيقي تاالر شيشه اي نيز 
كه حاال ۸ هفته پياپي اس��ت كه در زمين فروش سهام 
فعاليت مي كنند، در هفته ج��اري ۷۹۶ ميليارد تومان 
سهم نقد كردند. اين نوسان بازار درحالي رخ مي دهد كه 
بازارهاي جهاني به عنوان يك عامل بسيار مهم و تاثيرگذار 
بر روي بيش از ۶۵ درصد ارزش بازار، روزهاي س��بزي را 
پشت سرمي گذارد. حتي نفت نيز به محدوده قيمتي ۶۴ 
دالر نيز رسيده است و مس نيز در آستانه قيمتي ۸۵۰۰ 
دالر بر هر تن معامله مي ش��ود. اما ترس غير بنيادي كه 
درحال حاضر با محدودتر كردن دامنه نوس��ان چاشني 
هيجان را نيز در ب��ردارد، مانع از افزايش تقاضا در بورس 
تهران مي شود. با اين وجود وارد آخرين ماه سال مي شويم. 
كمتر از ۲۵ روز فرصت در بازار باقي مانده و اسفندماه نيز 
افزايش عرضه ها براي تامين نقدينگي از سوي سهامداران 
عمده بازار رقم مي خورد و در نتيجه پيش بيني مي شود 
خاطرات خوبي براي سهامداران در سال جاري رخ ندهد.

    صعود و نزول تنها در ۵  روز كاري
روز شنبه هفته گذش��ته بازار سرمايه وضعيت بسيار 
مطلوبي داشت و بسياري از كارشناسان وفعاالن بازار 
اين وضعيت مطلوب را تنها ناشي از هيجان سهامداران 
در بازار مي دانند اما اين هيجان از كجا آمد؟ س��ازمان 
بورس در تصميمي جديد، دامنه نوسان بازار سرمايه 
را به نوس��ان نامتقارن تبديل كرد و اين موضوع باعث 
شد وضعيت بازار كمي تغيير كند و سهامداران نسبت 

به بورس اميدوار شوند.
براين اساس سهامي كه در شرايط عادي اجازه نوسان 
۱۰ درصدي در بازه مثبت و منفي ۵ را داشتند، عرصه 
را تنگ تر ديدند و اعالم شد تا اطالع ثانوي دامنه نوسان 
نامتقارن در محدوده مثبت ۶ و منفي ۲ درصدي براي 
س��هام اصلي بورس و فرابورس اعمال مي ش��ود. هر 
چند در ابتداي هفته دالر به ياري ش��اخص كل آمد 
و ش��اهد رشد ۳/۹ درصدي دماس��نج بازار بوديم. اما 
صف نشيني سهامداران در سمت خريد سهام به روز 
دوم نكش��يد و در مقابل اين صف ه��اي فروش بودند 
كه سنگين ش��دند. اين وضعيت تا پايان هفته ادامه 
داش��ت تا بار ديگر كارشناسان بورس��ي را به انتقاد از 
دامنه نوسان نامتقارن وا دارد. واقعيت اين بود كه دالر 
نيز از كانال ۲۶هزار توماني، عقب نش��يني كرده بود و 
ديگر بهانه اي براي تداوم رشد نداشت. حاال اين دامنه 
نوسان نامتقارن بود كه به قفل شدن سرمايه ها در صف 
فروش ۲ درصدي انجاميد. بر اساس آمار طي معامالت 
روز يكشنبه بيش از هزار ميليارد تومان نقدينگي در 
صف هاي فروش به انتظار خروج از گردونه معامالت 
نشست. اين رقم در دادوستدهاي دوشنبه به ۱۴۰۰ 
ميليارد تومان رسيد و سه شنبه و چهارشنبه به ترتيب 
شاهد انتظار ناكام ۱۹۰۰ و ۱۶۰۰ ميليارد توماني در 
صف هاي فروش بوديم. اين هم��ه ماجرا نبود. ارزش 
معامالت خرد س��هام نيز كه به عنوان معياري براي 
تخمين ميزان نقدش��وندگي بازار مورد استفاده قرار 
مي گيرد به محدوده ۴ ه��زار ميليارد توماني كاهش 

يافت كه بيش از نصف ميانگين روزانه ارزش معامالت 
در زمستان داشت.

تقريبا ۸ هفته متوالي اس��ت كه سهامداران حقيقي 
بي وقفه و بدون توجه به چند و چون وضعيت س��هام 
از منظر بنيادي، تنها راه خروج را در پيش گرفته اند و 
گويا قصد ماندن در اين بازار را ندارند. به نظر مي رسد 
بي ثبات بودن قواني��ن و مقررات در اين ب��ازار نابالغ 
اصلي ترين دليل نااميدي س��هامداراني است كه در 
دو س��ال گذشته براي دور نگه داشتن سرمايه خود از 

نوسانات تورمي راهي اين بازار شده بودند.
در هفته اي كه گذش��ت بيش��ترين خال��ص فروش 
حقيقي ه��ا در دو گ��روه كاموديتي مح��ور يعن��ي 
ش��ركت هاي چند رش��ته اي صنعتي و محصوالت 
شيميايي جمعا به ارزش ۵۱۱ ميليارد تومان رقم خورد. 
در مقابل اما پااليشي ها با اقبال سهامداران خرد همراه 
شدند و خالص خريد ۱۸۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان 
را تجربه كردند. پس از آنكه پااليشي ها از گزارش هاي 
۹ ماهه جذاب خود روي سامانه كدال رونمايي كردند، 
روز چهارشنبه شاهد اقبال نسبي بورس بازان به اين 

دسته از نمادها هستيم.

    پيش بيني ها درخصوص  بورس 
چه مي گويند؟

مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگوي 
اخير خود اظهار داشت: در حال حاضر به دليل اينكه 
بزرگ تري��ن مح��رك اتفاقاتي كه در ب��ازار مي افتد، 
تصميمات اشخاص تصميم گيرنده و مسوول است كه 
خيلي هم قابل پيش بيني نيست فردا چه تصميمي 
مي گيرند و اي��ن تصميمات خيلي متغير اس��ت، به 
همين خاطر نمي ش��ود پيش بيني خيلي قطعي در 
مورد آينده كرد و ابهام بازار از هر زمان ديگري بيشتر 
است. از نظر پارامترهاي اقتصادي خيلي از سهم هاي 
بازار در ارزنده ترين حالت ۶ماهه گذشته شان هستند. 
دقت كنيد ك��ه نمي گويم به صورت مطل��ق ارزنده، 
مي گويم نس��بت به هر روز ديگري در ۶ماه گذش��ته 
ارزنده تر هستند. به اين دليل كه قيمت هاي جهاني 
افزايش پيدا كرده اس��ت مبادالت تجاري دنيا رونق 
پيدا كرده است  و با تغييراتي كه در سياست خارجي 

امروز اتفاق افتاده قاعدتا انتظار روزهاي پررونق  تري 
را هم ب��راي اقتصاد جهان، هم ب��راي مبادالت درون 
مرزي خودمان خواهيم داش��ت. قيم��ت دالر نيز در 
قيمت هايي تثبيت شده اس��ت. اين كارشناس بازار 
سرمايه توضيح مي دهد: يك مقدار بازار دارد به قيمت 
دالر بيش از اندازه وزن مي دهد كه هر روزي كه قيمت 
دالر كاهش پيدا مي كند، بازار فروشنده مي شود و هر 
روزي كه قيمت دالر افزايش پيدا مي كند، بازار خريدار 
مي شود كه اين ديدگاه، ديدگاه درستي نيست. چون 
بايد نگاه كرد در چه صورت دالر كاهش پيدا مي كند. 
اين كاهش در صورتي است كه ما تبادالت تجاري مان 
بهتر شود؛ شركت ها بتوانند اجناس شان را به فروش 
رسانند؛ پول را وارد كنند و قاعدتا دالر وارد كشور شود 
و در آن صورت باعث مي ش��ود دالر كاهش پيدا كند. 
پس اگر ما كاهشي در قيمت دالر داشته باشيم در اثر 
رونق تجارت و رونق اقتصادي بوده است كه اين اتفاقا 
مي تواند پارامتر خوبي باش��د. چون ديگر شركت ها 
مجبور نيستند اجناس شان را با تخفيف به خارجي ها 
بفروشند و براي آوردن پول شان هم مشكلي ندارند. 
پس از نظر چشم انداز دالري هم بازار چشم انداز نسبتا 
مناسبي دارد. اين از نظر فرصت هايي كه در بازار وجود 
دارد. از نظر تهديدهايي كه در بازار وجود دارد اولين آنها، 
تصميمات غيركارشناس��ي و دوم سهامداران خسته 
هستند كه زيان زيادي كردند. بسياري از آنها منتظرند 
قيمت ها نزديك قيمت هاي خريدشان برسد و از بازار 
خارج شوند و ديگر سراغ بازار بورس نيايند. به همين 
خاطر در رشدهاي بازار قاعدتا فشار فروش زيادي را از 

طرف مردمي كه واقعا خسته شدند، خواهيم داشت.
وي اضافه مي كن��د: فروش حقوقي ها و از س��مت ديگر 
تصميمات عجوالنه مسووالن و از سوي ديگر سواد عمومي 
بازار از تهديدهايي هس��تند كه متوج��ه بازارند. در اواخر 
سال ۱۳۹۴ با اميد اينكه برجام اتفاق بيفتد، سهم ها صف 
خريد ش��ده بودند. پس مردم برجام را ب��راي بازار بورس 
يك اتفاق مثبت مي دانند. اما االن وقتي اسم همان برجام 
مي آيد مردم آن را به عنوان تهديد فرض مي كنند. چون 
فقط به اش��تباه به قيمت دالر نگاه مي كنند. اين هم اگر 
اطالع رساني و آگاهي بخشي شود به عنوان تهديدات بازار 
است. حال اينكه قيمت ها به چه سمتي مي رود را هيچكس 

نمي تواند پيش بيني كند اما به اين بستگي دارد كه برآيند 
اين نيروهاي مثبت و منفي در نهايت به چه سمتي بروند. 
در تصميماتي كه ش��وراي عالي گرفتند و اتفاقاتي كه در 
سازمان افتاد، تنها چيزي كه بين آن تصميمات بالفاصله 
قابليت اجرايي شدن داشت و انجام شد بحث محدوديت 
دامنه نوسان بود. محدوديت دامنه نوسان در كنار تغييراتي 
كه در سازمان بورس اتفاق افتاد فرصتي را به مسووالن داد 
كه توجه بازار به آنها جلب شود. دقيقا مثل اين است كه به 
فروشنده ها گفته باشيد يك لحظه دست نگه داريد! و اين ها 
دست نگه داشتند. فروشنده ها ايستادند و تا اينكه بخواهند 
صبر كنند، ببينند چه خبر شده، چه اتفاقي افتاده، تاثيرش 
چيست باعث شد ما چند روزي بازار را مثبت ببينيم. يعني 
فشار فروش مان كاهش پيدا كرد. سوري ادامه داد: اما در چه 
صورتي اين تصميمات درست بود؟ وقتي ما توجه مردم را 
جلب مي كنيم بايد بالفاصله بعد آن يك خبر خوب داشته 
باشيم. يك خبري كه در ارزش سهم ها به صورت واقعي در 
بازار تاثير داشته باشد. مانند كاهش نرخ خوراك پااليشي ها، 
انتش��ار اوراق تبعي به طور مثال براي سهام پااليشگاهي 
به اندازه شناوري ش��ان، دولت ملزم ش��ود كه بخش��ي از 
 پولي را كه از بازار برده به بازار برگرداند، دولت ملزم ش��ود

 NAV هايي كه به مردم فروخته را حداقل در محدودهETF 
خودش بازارگرداني كند. يك اتفاقي است كه بايد باشد. 
پس اين تصميمات در صورتي درست بود كه ما يك سلسله 
تصميم هاي درست داشته باشيم و بخواهيم توجه مردم را 
به آن تصميمات درست جلب كنيم اما اگر تصميم ديگري 
نداشته باشيم؛ اگر اتفاق مثبت واقعي نخواهد بيفتد؛ اتفاقا 
اين تصميمات اشتباه بود. محدوديت دامنه نوسان اشتباه 
بود. چرا؟ زيرا ما توجه مردم را جلب كرديم و حرفي براي 
گفتن نداريم. قاعدتا خود همين اتفاق مي تواند بي اعتمادي 
در بازار را بيش��تر و شرايط بازار را بدتر كند. در حال حاضر 
مردم يك مقدار نگاهشان به تك سهم هاست. اگر بخواهيم 
از نظر ارزندگي بنيادي عرض كنم، در پتروشيمي ها به طور 
ويژه در صنعت اوره، شرايط نسبتا خوبي داريم. در فلزات 
اساسي، در فوالد شرايط فوق العاده اي داريم. در سهم هاي 
فوالدي، آن سهم هايي كه مقداري كوچك ترند يا زنجيره 
ارزششان كامل است. و در صنعت مس كه افق دنيا بسيار 
افق بسيار مثبتي است؛ سهم هاي ارزنده در گروه هاي 

مختلف بسيار زياد است.
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 اولين اثر بازارگرداني
افزايش نقدشوندگي دربازار بود

جواد عش��قي نژاد، نايب رييس هي��ات مديره بورس 
تهران در گفت وگو با اقتصادآنالين گفت: اولين اثري 
كه مكانيزم بازارگرداني بر بازار سرمايه دارد، افزايش 
نقدشوندگي سهام است. مي توان گفت، بازارگرداني 
در بازار سهام ما بس��يار جوان است و سابقه چنداني 
ندارد. اما در مدت كوتاهي كه بازارگرداني انجام شده، 
اثر كلي خود را بر بازار س��رمايه گذاشته است و حجم 
و تعداد صف هاي فروش و خريد، كاهش يافته است. 
وي افزود: اين موضوع، نشان دهنده اثرگذاري بخش 
اول بازارگرداني در بازار س��هام است. آن چيزي كه به 
عنوان ادامه موضوع درنظر گرفته مي ش��ود، مسائل 
تكميلي مانند حجم تعه��دات بازارگرداني، افزايش 
تعداد بازارگردان ها، نقش ناشر يا سهامدار در فعاليت 
بازارگرداني و مدل هايي مانند ورود سرمايه گذارهاي 
جدي��د و... اس��ت ك��ه مي تواند به كيفي��ت فعاليت 
بازارگردان��ي كمك كن��د. عش��قي نژاد تصريح كرد: 
مجموعه اين عوامل را در بازار سرمايه خواهيم داشت 
و فكر مي كنم مي توان به فعاليت بازارگرداني عنوان 
بخشي سودآور در بازار س��هام نگاه كرد. نايب رييس 
هي��ات  مديره ب��ورس ته��ران درخص��وص اصالح 
دس��تورالعمل بازارگرداني اظهار داشت: نظرات افراد 
حرفه اي در بازار س��رمايه، جمع آوري شده و نظرات، 
مختلف بوده است. اما اعالم نهايي بايد توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار صورت گيرد. قرار بر اين نيست كه 
ابالغي صورت گيرد و حاشيه هايي را براي دستورالعمل 
جديد ايجاد كند. فكر مي كنم با اطالعيه اي كه منتشر 
خواهد شد و دستورالعمل جديدي كه به ميزان كمتري 
با منافع بازار س��رمايه در تضاد است يا همه تضادها را 
رفع خواهد كرد، وضعيت بهتري ايجاد خواهد شد. اگر 
اين امر با تاخير رخ دهد، بهتر از اين است كه با برخي 
از اشكاالت، روال بازار را از حالت عادي خارج كند. وي 
گفت: ما بايد باتوجه به نتيجه موضوع، تحليل خود را 
انجام دهيم و نه براساس صحبت هايي كه در برخي از 
مواقع همراه با هجمه و منافع شخصي است. بايد درنظر 
داش��ت كه وجود بازارگردان در شرايط فعلي بهتر از 
وضعيت نبود آن يا وضعيت گذشته است. زماني كه از 
سهامداران خرد سوال مي شود، مي گويند كه صف هاي 
خريد، عرضه نشود و صف هاي فروش، عرضه شود. اما 
اين امكان وجود ندارد كه ب��ازار به صورت يك طرفه 
عمل كند و اگر صف خريدي ايجاد مي شود، به معناي 
تقاضاي موجود است. اگر به اين تقاضا پاسخ داده نشود، 
بازار يك طرفه خواهد شد. بنابراين بايد از انتقاداتي كه 
به روش بازارگرداني مي شود، گذر كنيم. زيرا با توجه به 
اين انتقادها، بازار تنها تقاضاي صف خريد دارد، آن هم 
صف خريدي كه حجم مبناي آن داده نشود و درصد 
نخورد. ممكن است برخي از تعاريف و استانداردهاي 
الزم براي يك بازار متعادل، مورد قبول واقع نش��ود و 

انتقاداتي مطرح شود.

تاكيد بر بين المللي شدن 
بازارسرمايه

بهادر بيژني، مش��اور رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل گفت: س��ازمان بورس به 
عن��وان عضو اصلي در نهاده��اي بين المللي نظير 
 )IFSB( آيس��كو و هيات خدمات مالي اس��المي
حض��ور دارد و از اي��ن طريق تعامل س��ازنده اي با 
جهان برقرار كرده اس��ت. همچنين اين س��ازمان 
در نهادهاي قانونگذار بازار س��رمايه كش��ورهاي 
كومس��ك حضوري فعال داشته و رييس كارگروه 
سواد مالي، نايب رييس كارگروه توسعه بازار و عضو 
عادي دو كارگروه ديگر آن است. وي تصريح كرد: 
مهم ترين دستاورد بين المللي بازار سرمايه ايران، 
بي شك عضويت س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
»سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق بهادار 
)IOSCO(« است كه با تالش ۱۳ ساله همكاران 
اين س��ازمان در نوامبر ۲۰۱۸ به بار نشست و بازار 
سرمايه ايران همس��و با ۹۵ درصد نهادهاي ناظر و 
قانونگذار دنيا قرار گرفت. وي ادامه داد: به زبان ديگر، 
هم اكنون استانداردهاي مقررات بازار سرمايه ايران 
مورد تاييد مراجع بين المللي بوده و اين بازار اصول 
حمايت از س��رمايه گذار، بازاري شفاف و كارآمد را 
تضمين مي كند. بيژني عنوان داشت: در خصوص 
جايگاه بازار س��رمايه اي��ران در عرصه بين المللي 
مي توان به داده هاي آماري در يك س��ال گذشته 
اشاره كرد. تعداد س��هامداران از ۱۰ به بيش از ۵۰ 
ميليون نفر، ارزش جاري بازار از ۱۵۰ به بيش از ۳۰۰ 
ميليارد دالر و حجم دادوس��تد روزانه نيز از حدود 
۳۰۰ ميليون به بيش از يك ميليارد دالر رس��يده 
است. همچنين ش��اخص بورس تهران نيز حدود 
۱۷۵ درصد رشد داشته و بر بام اعضاي فدراسيون 
جهاني بورس ها )WFE( قرار گرفته است. وي افزود: 
تمام اين آمار و ارقام حاكي از تعهد سازمان بورس 
بر حفظ جايگاه خود به عنوان يكي از بازارهاي حال 
توسعه دنيا بوده و تضميني بر حصول انتظارات و رفع 
نيازهاي شركاي خارجي خود است. مشاور رييس 
سازمان بورس در خصوص چالش هاي بين المللي 
شدن بازار س��رمايه ايران تصريح كرد: قطعا در هر 
كشوري چالش هايي در اين خصوص وجود دارد اما 
نكته مهم مديريت صحيح اين چالش ها است. وي 
در اين خصوص ادامه داد: براي نيل به اين مقصود 
بايد صبور بود؛ ديدگاه بلندمدت داش��ت؛ شركاي 
داخلي مورد اعتماد يافت و نهايتا به نتيجه مشترك 
با شركاي خارجي رسيد. وي در اين همايش خطاب 
به سرمايه گذاران خارجي عنوان كرد: با توجه به اين 
اصل كه بازار سرمايه ايران ميل جدي به بين المللي 
شدن دارد، ما به سرمايه گذاران خارجي خيرمقدم 
مي گوييم و اعالم مي داريم آماده حمايت و همفكري 
براي نيل به موفقيت هستيم. بيژني در اين خصوص 
متذكر شد: ما تمام تالش خود را براي بين المللي 
شدن بازار به كار خواهيم بست و مشتاقانه شما را به 

عنوان بخشي از فرآيند خواهيم ديد.

برقراري ثبات در بازار سرمايه 
اولويت نهاد ناظر

محمد علي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: سوال اصلي اين همايش چگونگي ايجاد 
تعادل بين معيشت، اقتصاد و بازارهاي مالي و سالمت 
انساني است. دبير شوراي عالي بورس ادامه داد: اقتصاد 
كشور به واسطه شيوع بيماري كرونا، متغيرهاي مختلف 
اقتصادي و عوامل غير اقتصادي كه به ايران تحميل شد 
آسيب ديد و اقتصاد شاهد تالطم و نوسان هاي شديد 
بود. وي افزود: ش��يوع ويروس كرونا در همه كشورها از 
جمله كشور ما موجب غافلگيري جمعي و ترس عمومي 
شد. با اين حال و با توجه به امكانات، پس از مدت كوتاهي 
با تسلط بر شرايط بحران ناشي از شيوع اين ويروس در 
ايران به خوبي مديريت شد. محمد علي دهقان دهنوي 
ادامه داد: در كنار اين شرايط سخت و زيان بار و منفي، 
رويدادهاي مثبتي نيز پديدار شد. يكي از اين اتفاقات، 
توسعه فرآيند خدمات الكترونيكي بود و در بازار سرمايه 
نيز شاهد تحول گسترده در اين حوزه بوديم. احراز هويت 
الكترونيكي كه يكي از مهم ترين تح��والت اخير بازار 
سرمايه محسوب مي شود به سرعت اجرايي شد. رييس 
سازمان بورس با بيان اينكه شيوع ويروس كرونا با اقبال 
عمومي جامعه به بازار سرمايه مصادف بود، افزود: با احراز 
هويت الكترونيكي، شيوع ويروس كرونا با حذف حضور 
فيزيكي كنترل شد. وي ادامه داد: واريز الكترونيكي سود 
سهام از طريق سامانه متمركز سجام از ديگر رويداد هاي 
مهم اخير بازار سرمايه بود و اكنون نيز به دنبال توسعه 
آن هستيم. همچنين بهبود زير ساخت هاي برگزاري 
الكترونيكي مجامع، اقدام ديگري بود كه با هدف كنترل 
شيوع ويروس كرونا در بازار سرمايه پيش بيني و اجرا شد. 
سخنگوي شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه خط ديگر 
مواجهه، تعادل بين معيشت و كنترل شيوع ويروس كرونا 
بود، افزود: بر اساس مسووليت هاي اجتماعي نماد هاي 
كرونا يك و كرونا دو در بازار سرمايه بازگشايي شدند و 
به واسطه اين دو نماد، منابع قابل توجهي جمع آوري و 
براي مقابله با ويروس كرونا به نهاد هاي مربوط اهدا شد. 
محمد علي دهقان دهنوي ادامه داد: فروش سهام عدالت 
بستر ديگري بود كه در بازار سرمايه فراهم شد. تا امسال 
امكان بهره برداري از اين دارايي با ارزش، وجود نداشت 
و اين فرصت فراهم شد تا برخي از خانواده ها كه تحت 
فشار اقتصادي قرار داشتند براي عبور از شرايط سخت 
از اين فرصت استفاده كنند. البته به عموم مردم توصيه 
مي كنم سهام عدالت را به عنوان يك سرمايه حفظ كنند 
و تالش مي شود اين دارايي با ارزش در دست خانواده ها 
باقي بماند. رييس س��ازمان بورس در بخش ديگري از 
اظهارات خود به شرايط فعلي بازار سرمايه و برنامه هاي 
نهاد ناظر اشاره كرد و گفت: امروز حفظ آرامش و برقراري 
ثبات در بازار سرمايه اولويت نهاد ناظر بازار سرمايه است. 
تالطم ها و نوسانات متغيرهاي اقتصادي مي تواند فرصت 
تصميم گيري و فرصت تحليل سهامداران را تهديد كند؛ 
بنابراين نياز داريم در فض��اي آرام تري حركت كنيم. 
تصميماتي كه هفته گذش��ته اتخاذ و اين هفته اجرا 
شد بخش��ي از همين برنامه بود تا سهامداران به دور از 
رفتارهاي هيجاني و با تامل بيشتري در خصوص سهام 
و س��بد دارايي تصميم گيري كنند. وي افزود: توسعه 
نهادهاي مالي كشور، برنامه ديگر نهاد ناظر بازار سرمايه 
است. ما در بازار سرمايه شاهد حضور و استقبال گسترده 
مردم بوديم و تعداد س��هامداران ما چند برابر شده اما 
نهاد هاي مالي توس��عه قابل توجهي نداشته اند. بر اين 
اساس متناسب با شرايط و براي ارايه خدمات بهتر در 
بازار س��رمايه بايد فرآيند صدور مجوزها تسهيل شود 
و ما ش��اهد افزايش حضور كارگزاران، سبدگردان ها، 
مشاورين سرمايه گذاري، تامين سرمايه و ساير نهاد هاي 
مالي باشيم. محمد علي دهقان دهنوي با اشاره به اينكه 
نهاد هاي مالي سربازان جبهه توسعه كمي و كيفي بازار 
سرمايه هس��تند افزود: اميدوارم بتوانيم با اين رويكرد 
شاهد ارتقاي سواد مالي در جامعه باشيم. وي محور ديگر 
اقدامات سازمان بورس را تعامل و هماهنگي بيشتر بازار 
سرمايه با سياست هاي كالن اقتصادي كشور دانست و 
گفت: بازار سرمايه امروز نقش اساسي و جايگاه بزرگي 
در اقتصاد دارد و بايد اين جايگاه در سياست گذاري هاي 
اقتصادي كانون توجه باشد و هماهنگي و تعادل ميان 
همه بازار ها برقرار شود. سخنگوي شوراي عالي بورس با 
بيان اينكه بخشي از مقررات و همچنين قيمت گذاري به 
بنيان هاي توليد صدمه وارد مي كند، افزود: در شرايطي 
كه بسياري از مردم در بازار سرمايه حضور دارند و قوانين 
مي تواند حقوق و منافع آنها را تحت تاثير قرار دهد، بايد 
به نقش بازار سرمايه توجه كنيم. بنابراين نهاد ناظر بازار 
سرمايه اين محور را با تمام توان دنبال مي كند. وي تاكيد 
كرد: به سمتي حركت مي كنيم تا توليد كنندگان نيز 
بتوانند در فض��اي رقابتي و مبتني بر روابط منصفانه و 
عادالنه منافع ناشي از توليد خود را با سهامداران شريك 

شوند و بخش مولد كشور از بازار سرمايه منتفع شود.

چگونه تسهيالت سهام عدالت 
دريافت كنيم؟

محمدعلي محمودزاده، يك مقام مسوول در نظام بانكي 
اظهار داشت: امكان ارايه تسهيالت به سهامداران عدالت 
تا سقف ۵۰ درصد ارزش اين سهام در بانك هاي عامل 
فراهم شده است كه بر اين اساس اين تسهيالت حدود 
۵ تا ۱۰ ميليون تومان خواهد بود. وي افزود: افرادي كه 
حساب بانك هاي عامل تعيين شده را به عنوان حساب 
مرتبط با سهام عدالت خود معرفي كرده اند، مي توانند 
از طريق نرم افزار طراحي شده براي ثبت نام و دريافت 
تس��هيالت اقدام كنند. اين مقام مسوول گفت: در اين 
فرآيند، احراز هويت از طريق تصوير زنده فرد ثبت نام 
كننده انجام مي شود و تصوير كارت ملي نيز بايد در برنامه 
بارگذاري شود. محمودزاده افزود: بعد از امضاي فرم ها و 
قراردادهاي مربوط به تسهيالت به صورت الكترونيكي، 
مراحل ثبت نام تكميل و كارت اعتباري نيز به صورت 
مجازي صادر مي شود. وي با بيان اينكه افراد مي توانند با 
مراجعه به فروشگاه هاي منتخب از اعتبار خود استفاده 
كنند، گفت: پرداخت در فروشگاه ها نيز از طريق گوشي 

تلفن همراه و باركد خوان انجام مي شود.

رشد ۲ درصدي شاخص دربهمن ماه و در روزهاي قرمزپوش بودن بازار

سرنوشت بازار در آخرين ماه سال چگونه خواهد بود؟

رمزپول بانك مركزي مي آيد
 بازارهاي مختلف نظارت كنند، بابت گردش مالي شركت ها، 
صادرات و واردات تعرفه وضع كنند، ماليات و عوارض بگيرند 
و تعادل در بازار ايجاد كنند و قادر به تنظيم بازارها باشند. 
رييس بانك مركزي روسيه در گزارش ماه اكتبر خود اعالم 
كرد اين بانك بازخوردهاي مفصل��ي از جامعه بانكداري 
كشور دريافت كرده است. در اين گزارش، روبل ديجيتال 
به عنوان شكل جديدي از ارز ملي معرفي شده است. طبق 
گفته نابيولينا، بانك هاي روسيه يك مدل دو مرحله اي از 
روبل ديجيتال را پشتيباني مي كنند كه به اين بانك ها اجازه 
مي دهد كيف پول ديجيتال براي مشتريان خود در پلتفرم 
بانك مركزي باز كنند. دولت هند قصد دارد طبق اليحه اي 
ارزهاي مجازي خصوصي مثل بيت كوين را ممنوع كرده و 
يك ارز مجازي ملي راه اندازي كند. اين اليحه با عنوان »ارز 
مجازي و قانون ارز ديجيتال رسمي« زيرساخت هاي ايجاد 
يك ارز ديجيتال رسمي را توس��ط بانك رزرو هند ايجاد 
مي كند.در امريكا، بريتانيا، چين، ژاپن و... نيز همه دولت ها 
و بانك هاي مركزي، ضمن تاكيد بر س��اماندهي رمز ارزها 
اعالم كرده اند ك��ه رمز ارز را پذيرفته اند و به دنبال طراحي 
آن هستند تا رمز ارز خود را داشته باشند.در نتيجه دولت ها 
و بانك ه��اي مركزي جهان، همگي پذيرفته اند كه رمزارز 
خواهد آمد و چاره اي جز پذيرش آن نيست اما براي حفظ 
اقتدار نظام هاي سياسي و نقش دولت ها، بايد بر بازار پول به 
عنوان يكي از مهم ترين اختراعات بشر، كنترل داشته باشند. 
اگر رمزارزها عمال به ابزاري براي تهاتر كاالها تبديل شود، در 
آن صورت نقش دولت ها تضعيف شده و نمي توانند بر بازارها 
نظارت كنند، قانون وضع كنند و اقتصاد و تجارت را كنترل 
نمايند. لذا رمز ارزها بايد به نوعي به پول ملي اتكا داشته باشد 
و قابل رديابي باشد و ميزان گردش آن در خريدها و تجارت 
مشخص شود تا شركت ها ماليات بدهند، اقتصاد شفاف 
باشد و به پولشويي تبديل نشود. در عين حال خوب درك 

كرده اند كه اگر كوتاهي كنند و به موقع وارد عمل نشوند، 
بسياري از واردات، صادرات، تجارت داخلي و معامالت سياه 
و خاكستري با رمز ارز انجام شده و شركت ها و افراد بدون 
پول ملي تجارت خواهند كرد و ماليات نخواهند داد و قابل 
كنترل نخواهد بود. از اين رو ضمن پذيرش قواعد اقتصاد و 
بازارهاي مالي، بايد رمز ارزهايي تعريف شوند كه نياز بشر 
در دوران انفجار اطالعات و دنياي فناوري را پاسخ گو باشد. 
براين اساس، عده اي از مسووالن بانكي نيز نگران خارج شدن 
اختيارات و قدرت حاكميتي خود در حوزه بازار پول و ارز و 
موسسات مالي و روابط خارجي هستند. زيرا دولت ها عمال 
بسياري از كس��ب وكارها و تجارت سود آور را زيرنظر خود 
گرفته اند و اگر رمز ارزها خارج از كنترل دولت ها باشد عمال 
اختيارات و نف��وذ دولت ها در تجارت خارجي نيز تضعيف 
مي ش��ود و نمي توانند با كشورهاي ديگر چانه زني كنند و 
نفوذ سياسي و نظامي و فرهنگي و اقتصادي را حفظ كنند. 
در نتيجه دولت ها و بانك هاي مركزي بسياري از كشورها از 
جمله روسيه، چين، هند و حتي امريكا به دنبال آن هستند 
تا رمزارزها به نوعي مرتبط با واحد پول ملي آنها باشد و مثال 
روبل ديجيتال مرتبط با روبل روسيه باشد. يا در هندوستان 
پول ديجيتال و رمزارز به نوعي مرتبط با دولت هند باشد 
و ارزش، مقدار و حج��م و گردش آن در اختيار دولت هند 
باشد. در چين و ساير كشورها نيز به همين شكل است. اين 
موضوع البته مورد توجه بسياري از فعاالن بازار بيت كوين و 
ساير رمزارزها نيز قرار گرفته است زيرا مشكالت بيت كوين، 
نوسان قيمت شديد آن، استفاده از كيف پول الكترونيكي 
خاص، اس��تفاده از رمز پيچيده براي اس��تفاده از ذخاير و 
پس انداز آنها موجب شده كه بسياري از افراد ريسك گريز 
به سمت بيت كوين و ساير رمز ارزها نروند. اما اگر رمز ارزها 
به نوعي با واحد پول ملي مرتبط باشد نه تنها به شفافيت و 
تجارت قانوني منجر خواهد شد بلكه نوسان آن نيز محدود 

خواهد ش��د. در عين حال برخي كش��ورها و شركت ها به 
دنبال آن هس��تند تا رمز ارزها جايگزي��ن دالر و پول هاي 
معتبر ديگر ش��ود تا شايد س��لطه دالر را كاهش دهد و به 
جاي سهم ۶۶ درصدي دالر در تجارت و ذخاير ارزي جهان، 
پول هاي ديگري جايگزين شود كه همه آن را قبول داشته 
باشند. اگرچه قبل از جنگ جهاني اول، عمدتا طال نقش 
عمده در برابري پول ها و اتكاي ذخاير را در تجارت جهاني 
بازي مي كرد اما پس از آن به تدريج دالر جايگزين ش��د و 
همه كشورها براي حفظ امنيت تجارت، به سلطه نظامي 
و سياسي و قدرت اقتصادي امريكا توجه كرده و دالر را به 
عنوان تكيه گاه ارزش گذاري و ن��رخ برابري و ذخاير ارزي 
انتخاب كردند و هيچگاه نتوانستند نقش دالر را كمتر كنند. 
حتي ايجاد سبد اس دي آر نيز نتوانست دالر را حذف كند 
و سال هاست كه هر روز نرخ دالر مبناي ارزش گذاري ساير 
ارزها، قيمت طال، قيمت نفت و ساير كاالها شده است. اكنون 
برخي معتقدند كه با ديجيتالي شدن و رشد فناوري ها بتوان 
پول ديجيتال را جهان روا كرد و نقش دالر را كمتر كرد. اما 
نوسان بيت كوين در يكسال اخير تا ۵۰ هزار دالر نشان داد 
كه پول ديجيتال نيز با دالر س��نجيده مي شود و نمي توان 
جايگاه محكمي از نظر ارزش و ثبات در تجارت محس��وب 
شود و لذا بازهم دالر مبنا خواهد بود. به عبارت ديگر، پول 
حاكم بر اقتصاد جهان و جهان روا بودن يك پول يا رمز ارز بايد 
متناسب با قدرت نظامي، سياسي، بين المللي، توان فناوري 
و اقتصادي خالق و عرضه كننده آن پول باشد. حتي شركت 
تسال و ثروتمندترين فرد در دنيا يعني آقاي ماسك مدير تسال 
نيز نمي تواند بيت كوين را به پول برتر در تجارت تبديل نمايد. 
زيرا قدرت تسال و آقاي ماسك يك قدرت فناوري و تجاري 
است و قدرت سياسي، حاكميتي، سابقه تاريخي، توان نظامي 
و توان تصميم گيري در اوضاع تجاري و سياسي را ندارد. براين 
اس��اس در آينده پول هاي ديجيتال كه مرتبط با پول هاي 

ملي باشند مي توانند متناسب با قدرت سياسي و اقتصادي و 
نظامي كشورهاي جهان، نقش و اثرگذاري در تجارت داشته 
باشند و ساير ارزها كه پشتوانه هاي سياسي و اقتصادي ندارند، 
تنها بخشي از بازار را تحت تاثير قرار مي دهند. امروز اگر ارزش 
بازار بيت كوين به ۹۰۰ ميليارد دالر رسيده نشان مي دهد كه 
بازار خأل و ظرفيت پذيرش پول هاي جديد را دارد اما همچنان 
فاصله بسياري با ميزان دالرهاي موجود در اقتصاد جهان 
دارد. در حال حاض��ر، از كل دالرهاي موجود در جهان ۹۲ 
درصد ديجيتال و حواله و ۸ درصد به صورت نقد و اسكناس و 
سكه است. تعداد اسكناس هاي ۱۰۰ دالري در جهان ۱۵۰۰ 
ميليارد دالر اس��ت كه ۸۰ درصد آن خارج از امريكاست. و 
تعداد دالرهاي ديجيتال ۱۷ هزار ميليارد دالر است كه البته 
بايد آمار ۳ تريليون دالر پول چاپ ش��ده در دوره كرونا نيز 
اضافه شود. به عبارت ديگر، دالرهاي موجود در جهان حداقل 
۲۲ هزار ميليارد دالر است كه اين رقم ۲۵ برابر ارزش بيت 
كوين است. از سوي ديگر، بسياري از تجارت ها، كشورها و 
بازرگانان همچنان عالقه مند هستند كه از دالر در مبادالت 
استفاده كنند كه در برابر نوسانات قيمت نفت وطال، جنگ، و 
ساير حوادث و بحران هاي مالي از مقاومت بيشتري برخوردار 
است اما رمزارزها در برابر نوس��انات و تحوالت نمي توانند 
مقاومت دالر را داش��ته باشند و نوسان كمتر از دالر داشته 
باشند. براين اساس، فعاالن اقتصادي، بانك هاي مركزي و 
دولت ها و افراد دريافته اند كه پول ديجيتال و رمزارزها بايد 
متصل به پول ملي و قدرت اقتصادي يك كشور، وضعيت 
حاكميت و اقتدار دولت ها باشد تا بتواند پايداري و مقاومت 
الزم در برابر نوسان ها را داشته باشد. از اين رو به نظر مي رسد 
كه رمزارزهايي كه بتوانند به نوعي خود را با پشتيباني دالر 
همراه سازند، از نفوذ بيشتري برخوردار خواهند شد و شايد 
به همين دليل است كه بيت كوين با حمايت تسال اكنون به 

محبوب ترين رمزارز تبديل شده است. 

ادامه از صفحه اول



مجيد  اعزازي|
بررسي آمار تحوالت قيمت مس��كن در شهر تهران طي 
27 سال گذشته حاكي از افزايش 44 هزار و 33 درصدي 
ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در اين شهر 
است. مساله اي كه بي گمان پيامد سياست هاي اقتصادي 
كشور طي سه دهه گذشته است. در اين حال، اين سئوال 
مطرح مي ش��ود كه در كدامي��ك از دولت هاي خاتمي، 
احمدي نژاد و روحاني، قيمت مس��كن بيشترين افزايش 
را تجربه كرده و سياست هاي كداميك از اين دولت ها اثر 
مخربي بيشتري در بازار مسكن داشته است؟  بررسي هاي 
آماري »تعادل« نشان مي دهد، اگر چه در دولت روحاني، 
قيمت هاي مسكن افزايش هاي چشمگيرتري را داشته اند 
اما دولت احمدي نژاد همچنان از اين منظر از دولت روحاني 
جلوتر اس��ت. بر اين اساس، ميانگين قيمت هر متر مربع 
مسكن در دولت احمدي نژاد 518 درصد، در دولت روحاني 
470 درصد و در دولت خاتمي 318 درصد رش��د داشته 
است. البته تا پايان دولت دوازدهم هنوز چند ماهي باقيمانده 
است اما به نظر نمي رسد كه فاصله 470 درصد تا 518 درصد 
در اين ماه هاي باقيمانده پر شود. چرا كه از سويي به گفته 
كارشناسان در دوره كنوني، قيمت مسكن اشباع شده و طي 
ماه هاي باقيمانده شاهد جهش قيمت مسكن نخواهيم بود 
و از سوي ديگر، به دليل چشم انداز مثبت در عرصه سياست 
خارجي نه تنها به نظر نمي رسد كه نرخ ارز به عنوان اهرم 
در اقتصاد ايران دستخوش افزايش شديد شود، بلكه انتظار 

كاهش آن نيز وجود دارد.
به گزارش »تعادل«، مركز آم��ار ايران داده هاي مربوط 
به قيمت مسكن تهران طي سال هاي 72 تا 98 را اعالم 
كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال 1372 ميانگين 
قيمت هر متر مربع مسكن در پايتخت 51 هزار و 600 
تومان بوده كه در پايان سال 1398 به متري 14 ميليون 
و 155 هزار و 800 تومان رس��يده است. از آنجا كه سال 
1399 هنوز پايان نيافته، به طبع ميانگين قيمت هر متر 
مربع واحد مس��كوني در اين سال مشخص نيست، اما 
آنگونه كه بانك مركزي در گزارش خود از تحوالت بازار 
مسكن تهران طي دي ماه سال جاري اعالم كرده است، 
ميانگين قيمت هر متر آپارتمان طي 10 ماه نخس��ت 
س��ال جاري 22 ميليون و 772 هزار و 700 تومان بوده 
اس��ت. از اين رو، در صورتي كه همين ميانگين قيمتي 
در طي 10 ماهه نخست 99 را به عنوان ميانگين قيمتي 
سال جاري فرض كنيم، فاصله قيمت ملك در سال 72 
تا پايان سال 99 برابر با 44 هزار و 33 درصد خواهد بود. 
البته بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از تحوالت 
بازار مسكن، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در شهر تهران در دي ماه سال جاري 27 ميليون و 386 
هزار تومان بوده است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 

98 درصد رشد داشته است.

    مسكن در دولت هاشمي رفسنجاني
اگر چه در تازه ترين داده هاي انتشار يافته از سوي مركز آمار 
ايران، قيمت هر متر مربع آپارتمان در تهران از سال 1372 
به بعد ارايه شده است، اما آشكارا نرخ تورم حدود 50 درصد 
در سال 1374 در قيمت هاي مسكن سال بعد از آن نمايان 
شده اس��ت به گونه اي كه روند طبيعي قيمت مسكن در 
سال هاي 72، 73 و 74 به يك باره دچار جهش شده است. 
بر اساس داده هاي مركز آمار، ميانگين قيمت يك متر مربع 
در سال هاي يادشده به ترتيب 51 هزار و 600 تومان؛ 59 
هزار و 500 تومان، 95 هزار و 800 تومان بوده است كه در 
سال 75 دچار جهش شده به متري 160 هزار و 300 تومان 

افزايش يافته بوده است.
دوره 8 س��اله فعاليت دولت اصالحات اگر چه با ش��عارها 
و اهداف سياس��ي آغاز و به انجام رس��يد اما نتايج مثبت 
اقتصادي قابل توجهي از خود برجاي گذاشت. دوراني كه به 
واسطه پيگيري سياست تنش زدايي در عرصه بين المللي 

فضا براي جذب سرمايه هاي خارجي بسيار مساعد شد و 
شاهد نوسان هاي كمتري در شاخص هاي عمده اقتصادي 
بوديم. و اين همه در حالي بود كه قيمت نفت به 18 دالر در 
هر بشكه افت كرده بود. در ابتداي اين دوره يعني در سال 
1376 و در پي تشكيل سرمايه اجتماعي ناشي از برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري با مشاركت باال، قيمت هر متر 
مربع مسكن با اندكي تنزل به 156 هزار تومان رسيد. در 
سال پاياني اين دوره 8 ساله، يعني در سال 1384 با 316 

درصد رشد به 649 هزار و 700 تومان بالغ شد.

    آغاز جهش هاي پي در پي قيمت مسكن
از سال 1384 تا 1392 يعني در دولت هاي نهم و دهم به 
دولت مهرورز مش��هور بود، قيمت مسكن همچون ساير 
ش��اخص هاي اقتصادي دستخوش تحوالت بزرگي شد. 
و اين همه در حالي بود كه قيم��ت نفت در بازارهاي بين 
المللي نيز در اين دوره به باالي 100 دالر در هر بشكه نيز 

رسيد و دولت هاي يادشده را از در اختيارداشتن بزرگ ترين 
درآمدهاي نفتي در طول تاريخ نفتي ايران بهره مند كرد. 
بر اساس داده هاي منتشر ش��ده از سوي مركز آمار ايران، 
ميانگين قيمت هر متر مربع آپارتمان در ش��هر تهران از 
حدود 650 هزار تومان در سال 1384 با 518 درصد رشد 
به 4 ميليون و 16 هزار و 300 تومان در سال 1392 رسيد. 
البته در دوران دولت هاي نهم و دهم نيز بزرگ ترين پروژه 
مسكن سازي دولتي نيز در قالب مسكن مهر آغاز شد اما تا 
كنون برخي از واحدهاي مربوط به اين پروژه پايان نيافته 
اس��ت. آنگونه كه مقام هاي دولت روحاني اعالم كرده اند، 
كمتر از 50 درصد از پروژه ساخت بيش از 2 ميليون واحد 
مسكن مهر در شهرهاي كشور تا قبل از آغاز به كار دولت 

يازدهم تكميل شده بوده است.

    ملك در دولت روحاني
اگرچه به نظر مي رسد، بيشترين جهش قيمتي مسكن 
در دولت روحاني رخ داده است، اما بررسي هاي آمار نتايج 
ديگري را به نمايش مي گذارند. بر اساس آمارهاي منتشره 
از سوي مركز آمار ايران، ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن 
در شهر تهران از حدود 4 ميليون تومان در سال 1392 با 
470 درصد رشد به حدود 22 ميليون و 800 هزار تومان 
در 10 ماهه نخست س��ال جاري )قيمت گزارش شده از 
سوي بانك مركزي( رسيده است. بي گمان كاهش سرعت 
رشد قيمت مسكن در دو دولت حسن روحاني در قياس با 
دولت هاي احمدي نژاد، در برقراري ثبات اقتصادي از طريق 
مهار نرخ تورم در دولت اول روحاني ريشه دارد. دولت يازدهم 
با تكيه بر نظرات كارشناسي اقتصاددانان برجسته توانست 
نرخ تورم حدود 35 درصد در سال 92 را در سال هاي 95 و 
96 تك رقمي )به ترتيب 9 و 9.6 درصد( كند. از سوي ديگر، 
دولت اول روحاني توانست به مدد ديپلماسي هسته اي و 
دستيابي به برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( با كشورهاي 
گروه 1+5 رشد اقتصادي كشور را پس از سال ها دو رقمي 
كرده و در سال 1395 به 12.5 درصد افزايش دهد. البته 
در دولت روحاني به دليل خروج امريكا از برجام و همچنين 
رويگرداني از نظرات علمي كارشناسي و كنارگيري و منزوي 
شدن اقتصاددانان مطرح كه سردمدار مشي علمي بودند، 
سياست هاي نامناسب اقتصادي از سوي دولتمردان اتخاذ 
ش��د. از همين رو، برخالف دولت يازدهم، موفقيت هاي 
اقتصادي در دولت دوازدهم تداوم نيافت به گونه اي كه هم 
رشد از اوج دو رقمي خود به زير صفر سفر كرد و هم تورم از 
زير 10 درصد دوباره به رقم هاي باالي 25 درصد اوج گرفت. 
در چنين ش��رايطي بود كه ميانگين قيمت هر متر مربع 
مسكن از 4 ميليون و 312 هزار تومان در پايان سال 1395 
هم اينك كه در انتهاي سال 99 هستيم به متري حدود 28 
ميليون تومان افزايش يافته و رشدي 535 درصدي را در 

اين دوره 4 ساله ثبت كرده است. 
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پهنه بندي گسل هاي كشور 
تصويب و ابالغ شد

وزير راه، مسكن و شهرسازي گفت: در شواري عالي 
شهرسازي، پهنه بندي گس��ل هاي كشور با هدف 
مقاوم سازي منازل مسكوني مصوب و ابالغ شده است. 
به گزارش ايرنا، محمد اسالمي ديروز در نشست ستاد 
مديريت بحران كهگيلويه و بويراحمد در سي سخت 
اظهار ك��رد: بر اس��اس اين مصوبه، مق��ررات ملي 
ساختمان تدوين شده و سازندگان و نظام مهندسي 
مكلف به اجراي آن هستند. وي هدف از اجراي اين 
طرح را مقاوم سازي منازل مسكوني براي جلوگيري 
از هرگونه آسيب در برابر بالياي طبيعي اعالم كرد. 
اسالمي تصريح كرد: مكاتبات الزم براي جلوگيري از 
ساخت و ساز روي گسل هاي زلزله در شهرهاي بزرگ 
و پرجمعيت كه روي گسل هاي زلزله قرار دارند انجام 
شده است. با برنامه ريزي هاي انجام شده و همكاري 
نهادهاي متولي نقشه گسل هاي شهرستان دنا براي 
جلوگيري از ساخت و ساز مجدد بايد در اختيار بنياد 
مسكن قرار گيرد. با اجراي اين طرح تا حدود زيادي 
آسيب ها بالياي طبيعي كاهش خواهد يافت. وزير 
راه و شهرس��ازي به همراه رييس سازمان مديريت 
بحران، مديرعامل و دبيركل جمعيت هالل احمر و 
رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي صبح جمعه براي 
بررسي وضعيت شهر زلزله زده سي سخت وارد اين 
شهر شدند. زمين لرزه اي به بزرگي5.6 دهم ريشتر، 
ساعت 22 و 5 دقيقه و 34 ثانيه؛ 29 بهمن ماه شهر 
سي سخت مركز شهرستان دنا را در استان كهگيلويه 
و بويراحمد لرزاند.مركز لرزه نگاري كشور اعالم كرد 
اي��ن زمين لرزه در عمق 8 كيلومت��ري زمين اتفاق 
افتاده است . زلزله در فاصله 10 كيلومتري سي سخت 
در كهگيلويه و بويراحم��د، 19كيلومتري كمه در 
استان اصفهان و 24 كيلومتري ياسوج مركز استان 

كهگيلويه و بويراحمد رخ داده است .
اين زمين لرزه در ش��هرهاي ياس��وج، گچس��اران و 
دهدشت هم احساس شد. 12 ارديبهشت سال 97 نيز 
زمين لرزه اي به بزرگي 5.6 ريشتر در شهرهاي ياسوج 
و دنا اتفاق افتاد و خس��اراتي به هر دو شهرستان وارد 
شد. سي سخت با 7 هزار نفر جمعيت در 35 كيلومتري 
غرب ياسوج قرار دارد. بر اساس گزارش هاي اوليه 78 
روستاي شهرستان دنا در زلزله خسارت جدي ديده اند 
و برخي منازل مس��كوني تخريب و غيرقابل سكونت 
شده اند. زمين لرزه سي سخت خسارت جاني نداشته 

است اما 63 نفر مصدوم شده اند.

ورود ۲ سامانه بارشي به كشور
در هفته جاري

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي گفت: روز دوم اسفند سامانه بارشي جديد 
از ش��مال غرب وارد كشور مي شود و در غرب و شمال 
غرب و به تدريج غرب سواحل خزر و استان هاي واقع 
در دامنه جنوبي البرز موجب بارش برف و باران و وزش 
باد خواهد شد.  ضياييان در گفت وگو با فارس در تشريح 
وضعيت جوي روزهاي آتي كشور گفت: روز شنبه دوم 
اسفند سامانه بارشي جديد از سمت شمال غرب وارد 
كشور مي ش��ود و در غرب و ش��مال غرب و به تدريج 
غرب سواحل خزر و استان هاي واقع در دامنه جنوبي 
البرز موجب بارش برف و باران و وزش باد خواهد شد. 
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
روز شنبه در بخش هايي از كرمان، هرمزگان، همچنين 
جنوب فارس خراسان شمالي و خراسان جنوبي بارش 
پراكنده و وزش باد خواهيم داشت. وي اظهار كرد: روز 
يكشنبه سوم بهمن اسفند در استان هاي شمال غرب، 
دامنه زاگرس مركزي، دامنه جنوبي البرز و س��واحل 
خزر بارش برف و باران و وزش باد داريم همچنين در 
اين روز در استان هاي فارس، بوشهر، كرمان، خراسان 
جنوبي، ارتفاعات شمالي هرمزگان و شمال سيستان و 
بلوچستان خصوصاً در ساعت بعد از ظهر بارش پراكنده 
خواهيم داشت.مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي بيان كرد: روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته 
آينده آسمان در اغلب مناطق كشور صاف است. وي 
گفت: روز چهارشنبه سامانه بارشي ديگري از جنوب 
غرب وارد كشور مي شود و در استان هاي واقع در جنوب 
غرب و به تدريج جنوب و غرب كشور موجب افزايش 
ابر و رگبار باران گاهي رعد و برق و وزش باد ش��ديد و 
در ارتفاعات و نقاط سردس��ير بارش برف خواهد شد. 
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي در 
تشريح وضعيت جوي پايتخت اظهار داشت: آسمان 
تهران روز ش��نبه كمي ابري در برخي ساعات وزش 
باد پيش بيني مي ش��ود، همچنين روزهاي يكشنبه 
و دوشنبه آس��مان تهراني نيمه ابري و روز سه شنبه 
آسمان تهران صاف است، بيشينه و كمينه دما فردا در 

پايتخت 11 و 3 درجه خواهد بود.

درخواست جلوگيري
از كوه خواري در مشهد

شوراي عالي شهرسازي و معماري در نامه اي به استاندار 
خراسان رضوي خواستار توقف احداث بزرگراه جنوبي 
مشهد با هدف جلوگيري از كوه خواري در مشهد شد. 
به گزارش مهر، فرزانه صادق مالواجرد معاون معماري 
و شهرس��ازي وزارت راه و شهرس��ازي و دبير شوراي 
عالي شهرسازي در نامه اي به استاندار خراسان رضوي 
خواس��تار توقف احداث بزرگراه جنوبي مش��هد شد. 
در اين نامه كه معاون وزير راه به معتمديان اس��تاندار 
خراسان رضوي نوش��ته، آمده است: با توجه به اينكه 
كوه هاي واقع در جنوب مشهد، مركز تنفس اين شهر 
اس��ت و همچنين با هدف جلوگيري از كوه خواري و 
هرگونه ساخت وساز كالبدي در اين منطقه از مشهد، 
خواهشمند است دس��تور فرماييد تا هرچه سريع تر 
اين پروژه متوقف شود. در اين نامه از وجود »ترديد در 
صحت و سقم مطالعات ترافيكي مشهد« و همچنين 
»مغايرت طرح تفصيلي اين منطقه از مشهد با اسناد 

فرادستي« نيز رونمايي شده است.

كارنامه آلودگي هواي تهران 
در بهمن 99

كيفيت هواي تهران طي يك ماه گذشته، 11 روز 
به  دليل افزايش غلظ��ت ذرات معلق كمتر از 2.5 

ميكرون آلوده گزارش شده است.
به گزارش ايسنا، اطالعات شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران نش��ان مي دهد كه ط��ي بهمن ماه 
امس��ال كيفيت هوا در پايتخت ط��ي 19 روز در 
ش��رايط قابل قبول و طي 11 روز به دليل افزايش 
غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در شرايط 

ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت.
پي��ش از اين عيس��ي كالنتري رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست اظهار كرده بود كه دو سوم 
علت آلودگي هوا در ته��ران مربوط به موتورهاي 
گازوييل سوز و صنايعي است كه از مازوت استفاده 
مي كنند. اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران نش��ان مي ده��د كه طي بهمن ماه س��ال 
گذشته، پايتخت نش��ينان 21 روز هواي مطلوب 
تنفس كردند كه از اين بين سهم هواي پاك دو روز 
و سهم هواي قابل قبول 19 روز بوده است. گفتني 
است كه كيفيت هوا در تهران طي اين بازه زماني 9 
روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار 
داشت. بر اساس مطالعات سياهه انتشار كالنشهرها 
كه اخيرا توس��ط كنسرسيوم دانشگاه هاي برتر با 
مجري گري دانشگاه تهران انجام شده است، سهم 
منابع ثابت مانند كارخانه ها، نيروگاه ها، صنايع و... 
در آلودگي هواي تهران 46 درصد و س��هم منابع 
متحرك مانند خودروه��اي ديزلي، خودروهاي 
شخصي، موتورس��يكلت ها و... 54 درصد گزارش 
ش��ده اس��ت. به اين ترتيب در بهمن ماه سال 97 
نيز كيفيت هوا طي 7 روز در شرايط پاك، 13 روز 
در ش��رايط قابل قبول و 10 روز در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حس��اس قرار داش��ت. در دومين 
ماه زمستان س��ال 96 نيز تهراني ها 26 روز هواي 
نامطلوب تنفس كردند كه از اين بين سهم هواي 
ناسالم براي همه افراد 3 روز بود. كيفيت هوا در اين 
بازه زماني يك روز در ش��رايط پاك و هفت روز در 

شرايط قابل قبول قرار داشت.
س��ياهه انتشار ش��هر تهران كه توسط شهرداري 
تدوين شده است نشان مي دهد كه سهم كاميون ها 
در تولي��د ذرات معلق حدود 16 درصد و س��هم 
موتورسيكلت ها 10 درصد است. از سوي ديگر در 
تهران ساالنه بيش از 10 هزار تن ذرات معلق كمتر 
از 2.5 ميكرون توليد مي ش��ود و مطالعات س��ال 
2018 بانك جهاني نيز نشان مي دهد كه آلودگي 
هوا ساالنه 2.6 ميليارد دالر به تهران خسارت وارد 
مي كند البته اين رقم براي كل كش��ور 7 ميليارد 

دالر گزارش شده است. 
بر اساس اطالعات موجود كيفيت هواي تهران در 
بهمن ماه سال 95، يك روز در شرايط پاك، 21 روز 
در شرايط قابل قبول و هشت روز در شرايط ناسالم 

براي گروه هاي حساس قرار داشت.
به گزارش ايس��نا، درحال  حاضر حدود 400 هزار 
كاميون فرسوده كه آاليندگي زيادي دارند بايد از 
رده خارج شوند همچنين از 6500 اتوبوس تهران 
حدود 4000 اتوبوس اسقاطي هستند و عمر آنها 
باالي 30 س��ال اس��ت. كالنتري رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست گفته اس��ت، تا زماني كه 
براي هواي پاك سرمايه گذاري نشود، هواي ناپاك 
در كالنشهرهاي كش��ور خواهيم داشت. از سوي 
ديگر اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
نشان مي دهد كه كيفيت هوا در پايتخت از ابتداي 
سال تاكنون 117 روز آلوده بود كه در اين بين سهم 
هواي ناس��الم براي همه و ناسالم براي گروه هاي 
حساس به ترتيب 15 و 102 روز گزارش شد. طي 
اين مدت تهران 205 روز هواي قابل قبول و تنها 

15 روز هواي پاك داشت.

مركز نگهداري سگ هاي
بدون صاحب آرادكوه مجوز ندارد

فرماندار ويژه شهرس��تان ري با اشاره به فعاليت 
مركز نگهداري سگ هاي بدون صاحب در مجموعه 
آرادكوه گفت: شهرداري تهران براي فعاليت اين 

مركز از فرمانداري ري مجوزي اخذ نكرده است.
حس��ين توكلي در گفت وگو با ايس��نا، در تشريح 
روند جمع آوري سگ هاي بدون صاحب در سطح 
شهرستان ري به عنوان يكي از مطالبات شهروندان 
گفت: برابر قانون در ش��هرها، ش��هرداري ها و در 
روستاها دهياري ها مس��وول ساماندهي و جمع 
آوري س��گ هاي ب��دون صاح��ب هس��تند و در 
شهرستان ري نيز منطقه 20 ش��هرداري تهران 
مكلف به انجام اين كار اس��ت. وي افزود: در ساير 
شهرها نيز همانند باقرش��هر شهرداري اين شهر 
مكلف است در محدوده ش��هر و حريم نسبت به 
جمع آوري س��گ هاي بدون صاحب اقدام كنند 
و تقسيمات كش��وري به روشني مشخص است و 
بهانه اي براي س��رباز زدن از اين وظيفه براي هيچ 

يك از شهرداري ها وجود ندارد.
وي تاكي��د كرد: ش��هرداري تهران ب��راي مركز 
نگهداري س��گ هاي بدون صاح��ب در مجموعه 
آرادكوه از فرمانداري شهرستان ري مجوزي اخذ 
نكرده لذا برابر قانون به حوزه عمراني فرمانداري 

اعالم كرده ام كه موضوع را پيگيري كنند.
بر اس��اس اين گزارش، مركز نگهداري سگ هاي 
بدون صاحب آرادكوه زيرنظر شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهرداري تهران فعاليت مي كند. 
در شهرستان ري و به ويژه منطقه 20 جمع آوري 
س��گ هاي بدون صاحب از دغدغه ها و مطالبات 
ش��هروندان است كه بعضا ش��هرداري تهران هم 
اعالم مي كند كه سگ ها از اطراف تهران و باقرشهر 
وارد شهر تهران مي ش��وند و در محدوده و حريم 
منطقه 20 مسووليت با ساير شهرداري ها است و 

اين موضوع موجب گاليه شهروندان شده است.

»تعادل« سهم دولت هاي »اصالحات«، »مهرورز« و »تدبير و اميد« از رشد 44 هزار درصدي را بررسي مي كند

رشد نجومي قيمت مسكن در 27 سال 

ايران جت مسافري ۱۰۰ نفره  مي سازد

آخرين وضعيت دو اليحه اثر گذار بر مناسبات شهري
دبيركل مجمع شهرداران كالنشهرهاي ايران تشريح كرد

رييس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: مقرر شده است 
با اس��تفاده از توان داخل و در قالب تفاهمنامه  س��ازمان 
هواپيمايي و وزارت دفاع، هواپيماي جت مسافري 100 
نفره ايراني ساخته شود.  تورج دهقاني زنگنه در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكه برنامه ريزي براي ورود هواپيما به ناوگان 
هوايي كشور به صورت مداوم دنبال مي شود، تأكيد كرد: 
البته در توسعه ناوگان هوايي فقط  بر ورود هواپيما تمركز 
نداريم و نگاه مان فقط به دنبال خريد هواپيما نيس��ت. 
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد:  به عنوان حاكميت 
صنعت حمل و نق��ل هوايي برنامه ري��زي كرده ايم كه 
هواپيماي 70 نفره و جت 100 نفره در داخل بسازيم، در 
اين راستا تفاهمنامه اي با وزارت دفاع به امضا رسانده ايم 
تا بتوانيم از توان نظامي موجود براي ساخت هواپيماهاي 
تجاري استفاده كنيم . رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
در پاسخ به اين سوال كه در موضوع هماهنگي با وزارت 
دفاع براي توليد اي��ن هواپيماها چه فعاليت هايي انجام 
شده است؟ گفت: در اين باره تفاهمنامه اي بين وزير راه 
و شهرسازي و وزير دفاع به امضا رسيد، براي آنكه بتوانيم 
از توانمندي يكديگر استفاده كنيم و ساخت اين هواپيما 
بالفعل ش��ود، اين كار در قالب يك تفاهمنامه سه جانبه 
انجام مي ش��ود. وي اظهار كرد: همچنين تفاهمنامه اي 

هم به زودي در حضور وزير راه و شهرسازي بين سازمان 
هواپيمايي كشوري و دبير ستاد توسعه فناوري هاي حوزه 
فضايي و حمل و نقل پيشرفته )منوچهر منطقي( به امضا 
خواهد رسيد . معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: باالخره 
بايد به اين سمت برويم كه بتوانيم خود هواپيما  توليد كنيم، 

قطعا اگر اين قضيه را از گذشته به صورت جدي دنبال كرده 
بوديم، امروز در اين جايگاه نايس��تاده  بوديم، بلكه بسيار 
باالتر بوديم، اما باز بيكار ننشسته ايم و پيگيري مي كنيم، 
تا اين اتفاق رخ ده��د. دهقاني زنگنه با بيان اينكه توليد 
جت 100 نفره در مرحله مطالعات است، افزود: چندي 

پيش بازديدي از مركز توليد اين هواپيماها داشتم بسيار 
پيشرفت خوبي انجام ش��ده بود. وي افزود: شركت هاي 
دانش بنيان بسيار زيادي تشكيل شده اند كه توان بسيار 
بااليي دارند و در داخل توانايي بسيار زيادي داريم، شركت 
مپنا و يك شركت ديگر در حال ساخت توربين هاي گازي 
هستند، ما هم به آنها كمك مي كنيم  تا به سمت ساخت 
موتور هواپيما بروند. رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: البته در ابتداي راه هستيم، اما قدم هاي بسيار بزرگي 
برداشته شده است و اميدواريم در آينده نزديك شاهد به 
پرواز درآمدن هواپيماهاي جت 100 نفر توليد خودمان 
باشيم. دهقاني زنگنه در پاسخ به اين  سوال كه پيش بيني 
مي كنيد چه زماني ساخت اين هواپيما به نتيجه برسد؟ 
بيان كرد: در حال حاضر عمليات مطالعاتي ساخت اين 
هواپيما آغاز شده است چندي پيش جلسه اي با معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور در اين باره داشتيم، به وي 
پيشنهادي دادم كه يكي از همين شركت هاي در ساخت 
موتور مي تواند موفق باشد كه مقرر شد، وي از آن شركت 
بازديد كند. رييس سازمان هواپيمايي كشوري اظهار كرد: 
همچنين  تفاهمنامه اي منعقد كرده ايم تا س��اخت يك 
سيميالتور )شبيه ساز پرواز( در داخل انجام و در كيش 

از آن استفاده شود.

در صورت نهايي شدن 2 اليحه ماليات بر ارزش افزوده و 
درآمدهاي پايدار شهرداري ها، عمال شهرداري ها به سمت 
دولتي ش��دن پيش مي روند و ش��وراها را هم در موضوع 
اداره ش��هرها بي اختيار مي كند. به گ��زارش ايلنا، كمال 
مرادي، دبيركل مجمع ش��هرداران كالنشهرهاي ايران، 
درب��اره آخرين وضعيت دو اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
و درآمدهاي پايدار ش��هرداري ها توضيح داد: در تبصره 
52 قانون بودجه س��ال 1369 كل كشور مطرح شد كه 
شهرداري ها خودكفا شوند و دولت موظف به ارايه اليحه 
خودكفايي شهرداري به مجلس ش��د. از آن زمان حدود 
40 سال گذشته و اين اليحه با عنوان اليحه درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها حدود 2 سال است كه از سوي دولت 
تهيه و به مجلس ارايه شده است. به گفته وي، گرچه مواد و 
تبصره هاي اين اليحه همه اهداف و پيش بيني هاي مدنظر 
شهرداري ها را تامين نمي كند اما؛ حركت رو به جلويي است 
كه در آن برخي درآمدهاي جديد شهرداري ها شناسايي 
شده و برخي منابع درآمدي موجود هم اصالح شده است. 
مرادي با بيان اينكه بعد از تصويب اليحه درآمدهاي پايدار 
در مجلس شوراي اسالمي و تغييراتي كه روي آن اعمال 

شد شوراي نگهبان به برخي از ماده ها ايراد وارد كرد، گفت: 
شوراي نگهبان درباره ايرادها، وارد مصاديق نشد و به صورت 
كلي مطرح كرد كه سه ماده اين اليحه مغاير با اصل 100 
قانون اساسي است چرا كه در اين ماده تاكيد شده »وظيفه 
شوراها نظارت است«. اين در شرايطي است كه در گذشته 
اين مساله مورد ايراد شورا نبوده است، اما حاال اعتقاد بر اين 
است كه شوراهاي شهر نمي توانند مسوول وضع عوارض 
شهري باشند. دبيركل مجمع شهرداران كالنشهرهاي 
ايران از ادامه رايزني هاي براي به سرانجام رسيدن خواست 
شهرداري ها خبر داد و بيان كرد: مجموعه نظام شورايي و 
شهرداري ها با اعضاي شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي در حال رايزني هستند تا آنها را نسبت به 
جايگاه شوراها در اداره ش��هرها و شهرداري ها به عنوان 
موسسه  عمومي غيردولتي متقاعد كنند.  مرادي گفت: 
ايرادهاي ش��وراي نگهبان به دو اليح��ه ماليات بر ارزش 
افزوده و درآمدهاي پايدار شهرداري ها كه مورد اعتراض 
ش��هرداري ها و ش��وراهاي شهر كشور اس��ت به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارسال شده دبيرمجمع هم نامه اي 
به شوراي نگهبان و مجلس ارسال كرده و اين سياست را به 

نوعي مغاير با سياست ها كلي ابالغي دانسته است. او ادامه 
داد: در همه نشست هاي مشترك با نمايندگان مجلس و 
اعضاي شوراي شهر اين سوال مطرح بود كه از سال 1365 
تا به امروز كه قوانين متعددي درباره ش��وراها تصويب و 
از س��وي شوراي نگهبان هم تاييد ش��ده، به اين موضوع 
ايرادي وارد نش��ده بود اما؛ امروز برداشت شوراي نگهبان 
از اصل 100 قانون اساسي درباره وظايف و جايگاه شوراها 
متفاوت از گذشته است. آنچه كه سبب نگراني شوراها و 
شهرداري هاي كشور است مساله تضعيف جايگاه اين دو 
نهاد است. درواقع اگر اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها 
به همين شكل تصويب ش��ود عمال اختيارات موجود در 
وضع عوارض كه بخش مهمي در اداره شهرهاست مسكوت 
گذاشته و اين اختيار به وزارت كشور و يا بخشي از دولت 
داده مي ش��ود. دبيركل مجمع شهرداران كالنشهرهاي 
ايران بيان كرد: در صورت نهايي ش��دن اين اليحه، عمال 
شهرداري ها به سمت دولتي شدن پيش مي روند و شوراها 
را هم در موضوع اداره شهرها را بي اختيار مي كند. مرادي به 
ماده 53 اليحه ماليات بر ارزش افزوده كه مورد ايراد شوراي 
نگهبان بود اشاره كرد و توضيح داد: شوراي نگهبان به اليحه 

ماليات بر ارزش افزوده هم همين ايراد گرفته است. با اين 
تفاوت كه در اليجه درآمدهاي پايدار، پس از آنكه شوراي 
نگهبان ايرادهاي خود را مطرح كرد، مجلس هيچ اليحه 
جديدي براي آنكه اختيارات وضع عوارض را به وزارت كشور 
بدهد، ارايه نكرده است، به همين دليل اين اليحه مسكوت 
ماند، اما درمورد اليحه ماليات بر ارزش افزوده مجلس ماده 
53 مصوبه خود را اصالح كرد و هم اكنون در كميسيون 
اجتماعي در حال بررسي است. بر اساس گزارش سايت 
شهر، براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، 
عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي 
از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره 
امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت 
شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان 
صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب 
مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و 
حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي 
مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت 
ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسالمي و تابعيت 

حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.



ادامه از صفحه اول|
برخي از بزرگ ترين پااليش��گاه هاي امريكا در اين ايالت 
است. در همين حال و با توجه به روالي كه هفته گذشته 
ش��اهد آن بوديم اما به دنبال نگراني ها از طوالني شدن 
دوره تعطيلي فعاليت پااليشگاه هاي امريكا پس از سرماي 
كم سابقه در جنوب اين كشور كه مي تواند سبب كاهش 
تقاضا براي نفت خام ش��ود، در حال��ي كه انتظار مي رود 
عرضه نفت گروه اوپك پالس افزايش يابد، قيمت نفت در 
روز جمعه كمي كاهشي شد.بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر بش��كه نفت برنت درياي ش��مال با 75 سنت معادل 
1.17 درصد كاهش به 63 دالر و 18 سنت رسيد. قيمت 
نفت وست تگزاس اينترمدييت امريكا براي تحويل در ماه 
مارس نيز با 81 سنت معادل 1.34 درصد افت به 59 دالر 
و 71 سنت رسيد.اين در حالي بود كه روز پنجشنبه و به 
دنبال سرماي كم سابقه هوا در ايالت هاي جنوبي امريكا، 
قيمت شاخص هاي بازار نفت به باالترين رقم ها در طي 
13 ماه گذشته رسيد در حالي كه بر اساس برآوردها موج 
سرما سبب تعطيلي يك سوم از توليد نفت امريكا شده 
است، اكنون توجهات به س��مت تاثير اين سامانه آب و 
هوايي بر فعاليت پااليشگاه ها معطوف شده است.بر اساس 
تحليل موسسه ENZ عدم تقاضا براي خريد نفت خام از 
سوي پااليشگاه هاي تگزاس احتماال منجر به باال رفتن 
ذخيره نفت در طي هفته هاي آتي خواهد ش��د، هرچند 
كه هم اكنون توليد نفت روزانه امريكا حدود 3.5 ميليون 
بشكه كاهش يافته است.تحليلگران CT بانك هم نوشتند، 
برخي از پااليشگاه هاي امريكا ممكن است عمليات تعمير 
و نگهداري بخشي از تاسيسات خود را كه قرار بود ماه آينده 
و در استانه فصل سفرهاي تابستاني صورت بگيرد، جلو 
بياندازند و اين سبب كاهش حدودا نيم ميليون بشكه اي 
تقاضا خواهد ش��د.تحليل هاي كارشناسي در اين مورد 
البته حول و حوش چند محور خاص مي گردد و توسط 

كارشناسان عنوان مي شود.

   نفت ٦٠ دالري ايران 
البته تحوالت سياسي در مورد تحريم هاي ايران نيز در 
ميان تحليل كارشناس��ان قرار دارد و برخي پيش بيني 
خ��ود از افزايش قيمت را به دليل احتمال خروج ايران از 
ان دي  پي عنوان مي كنند كه ممكن اس��ت اين تحوالت 
موجب ايجاد ش��رايطي در بازار شود كه با كمبود عرضه 
همراه بوده و همزمان با افزايش س��رما درامريكا شرايط 

عدم توازن بازار را زياد كرده و رشد قيمت ها ادامه يابد.
البته همزمان با افزايش قيمت جهاني نفت به باالترين حد 

در 13 ماه گذشته، بانك مركزي ايران نرخ رسمي عرضه 
دالر امريكا را پس از چهار روز ثبات بار ديگر افزايش داد.

همزمان قيمت هر بشكه نفت سنگين ايران براي نخستين 
بار از اواخر نوامبر گذشته بار ديگر از مرز 6۰ دالر گذشت.

كارشناس��ان بازار جهاني نفت، افزايش توليد واكس��ن 
كرونا، كاهش توليد كشورهاي عضو ائتالف اوپك پالس 
و اميدواري ها نسبت به اثرگذاري بسته هاي محرك هاي 
مال��ي بانك هاي مركزي امريكا، اروپا و ش��رق آس��يا بر 
بازگشت رونق اقتصادي را از عوامل عمده افزايش قيمت 
نفت مي دانند.با وجود افزايش قيمت جهاني نفت، بانك 
مركزي ايران روز چهارشنبه نرخ رسمي عرضه دالر امريكا 
را 19۰ تومان افزايش داد و براي نخستين بار در 4۰ روز 
گذش��ته به باالي ۲5 هزار تومان رس��اند. در واكنش به 
عرضه دالر ۲5 هزار و 17۰ توماني توسط بانك مركزي، 
در بازار آزاد تهران نيز ه��ر دالر امريكا همچون روزهاي 
گذشته اش در مرز ۲6 هزار تومان معامله شد.هر يورو نيز 
روز چهارش��نبه در بازار آزاد تهران نزديك به 31 هزار و 
۲5۰ تومان فروش رفت كه 8۲۰ تومان باالتر از نرخ رسمي 

تعيين شده توسط بانك مركزي ايران بود.

   عراق و تعهدش به اوپك پالسي ها 
عراق يكي از كشورهايي است كه با تحريم ايران بازار نفت 
خوبي پيدا كرد و با ادامه تحريم ها وابستگي اش به نفت 
بيشتر شد.با شروع كرونا گروه اوپك پالس در واكنش به 
افت تقاضا در بحبوحه شيوع همه گيري ويروس كرونا، از 

ماه مه سال ۲۰۲۰ سرگرم اجراي محدوديت عرضه است. 
اوپك پالس در تالش است مطمئن شود رشد٦٦ درصدي 
كه قيمت هاي نفت از ابتداي نوامبر تاكنون تحت تاثير 
ساخت واكسن هاي موفق كوويد 19 داشته اند، معكوس 
نمي شود.نكته حائز اهميت در اين بين، بغداد است دولتي 
كه متعهد شده بود در فوريه پايين تر از سهميه تعيين شده 
تحت توافق اوپك پالس نفت توليد كند تا مازاد توليد قبلي 
خود را جب��ران كند. اگر صادرات نفت عراق در نيمه اول 
ماه با همين روند ادامه پيدا كند، اين كشور ممكن است 
از هدف توليد 3.6 ميليون بش��كه در روز كه خود تعيين 
كرده بود و احتمااًل س��هميه توليد 3.85 ميليون بشكه 
در روز اوپك پالس فراتر رود.عراق تقريبا تمامي درآمد 
نفتي خود را از محل فروش نفت به دست مي آورد و مانند 
بسياري ديگر از كش��ورهاي نفتي پس از شيوع ويروس 
كرونا و سقوط تقاضا براي نفت كه در سال گذشته، با بحران 
اقتصادي روبرو شد. يك مقام عراقي اظهار كرد: دولت با 
پيش بيني اوضاع جوي نامساعد كه ممكن است صادرات 
را در نيمه دوم ماه كاهش دهد، افزايش صادرات در نيمه 
اول فوريه را برنامه ريزي كرد. صادرات معيار مس��تقيم 
ارزيابي توليد نيس��ت اما تا حدودي توليد يك كشور را 
نشان مي دهد. توليدكنندگان مي توانند از محل ذخاير 
خود كه جزو سهميه اوپك پالس آنها حساب نمي شود، 
نفت بفروشند. همچنين آمارهاي رهگيري نفتكش كه 
توسط بلومبرگ گردآوري شده مقدماتي بوده و ميانگين 

روزانه ممكن است در طول ماه تغيير كند.

   بازار كدام سو مي رود
كارشناسان خبره نفتي ايراني تحليلي قابل توجه دارند، 
نرس��ي قربان، درباره برخي احتماالت مبني بر رسيدن 
قيمت نفت به 1۰۰ دالر در س��ال جاري ميالدي گفته 
اس��ت: زماني كه در اسفند سال گذشته قيمت نفت 3۰ 
دالر بود پيش بيني بن��ده اين بود كه قيمت به 5۰ تا 6۰ 
دالر برمي گردد كه همين اتف��اق هم رخ داد، اكنون هم 
بعيد است ش��اهد نفت 1۰۰ دالري باش��يم مگر اينكه 
اتفاق��ات خيلي جدي مانند خروج يك كش��ور از رديف 
توليدكنندگان و يا تقابل نظامي رخ دهد.وي گفت: عرضه 
نفت در چند سال گذشته زياد بوده اما چون سرمايه گذاري 
جديدي صورت نگرفته به تدريج از ميزان آن كم ش��ده 
است. ضمن اينكه وقتي نفت ارزان باشد، نفت هاي شيل 
كه با قيمت باال توليد مي شوند از رده خارج مي شوند، اما 
اگر قيمت ها به 7۰ تا 8۰ دالر برسد تمام توليدات شيل و 
نفت هاي ثانويه وارد بازار مي شود در نتيجه عرضه زياد و 

قيمت باال نمي رود.

   نفت 60 دالري به نفع همه است
اين تحليلگر ارشد بازار انرژي باقي ماندن قيمت نفت در 
حد 5۰ تا 6۰ دالر كنوني را به نفع همه دانست و در ادامه 
با اشاره به شرايط بازار نفت ايران با توجه به احتمال لغو 
تحريم ه��ا توضيح داد: اگر مس��اله تحريم و FATF حل 
شود، يعني ما بدون اينكه در ليست سياه FATF باشيم، 
با سيستم بانكي دنيا مرتبط باشيم، امكان اينكه در حد 
باالي ۲ ميليون بشكه نفت را در روز به بازارهاي جهاني 
ارسال كنيم، بسيار زياد است.قربان خاطرنشان كرد: در 
تحريم دوره قبل علي رغم اينكه گفته مي شد بعد از لغو 
محدوديت ها يك سال طول مي كشد كه ايران بتواند به 
تدريج بازارهاي قبلي برگردد، در عمل س��ريع تر شاهد 
بازگشت نفت ايران به بازار بوديم، اين بار نيز در صورت لغو 
تحريم سريع تر از آنچه تصور مي شود به بازار برمي گرديم.

وي تاكيد كرد: در هر حال بازگش��ت نفت ايران به بازار 
منوط به روشن شدن تكليف تحريم و FATF و تعامل با 
سيستم بانكي جهان است، اما اينكه نفت را بفروشيم ولي 

نتوانيم پول آن را دريافت كنيم، فايده ندارد.

   رشد تقاضا در 2021
اين كارشناس نفت يادآور شد: با واكسيناسيوني كه در 
سراسر جهان اتفاق مي افتد، در سال ۲۰۲1 رشد تقاضا 
براي نفت نسبت به سال قبل باالتر مي رود، در نتيجه ورود 

ايران به بازار مشكل عمده اي نخواهد داشت. 

ويژه 

رويداد
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دعوت از اصفهاني هاي اروپا براي 
مشاركت در »شهروند ديپلمات«

شهردار اصفهان در گفت وگوي آنالين با سفير ايران در 
اسپانيا گفت: ارتباطات اصفهان با خواهرخوانده خود در 
اسپانيا يعني بارسلون كم فروغ شده بود كه خوشبختانه 
اين ارتباطات در چندسال اخير فعال شد.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي 
افزود: در اين دوره ارتباط بهتر با شهرهاي خواهرخوانده 
مورد توجه قرار گرفت و حتي در شرايط كرونايي از فرصت 
و ظرفيت فضاي مجازي براي تعامل و برقراري ارتباطات 
استفاده كرديم. در شرايط كرونا با بسياري از شهرداران 
ش��هرهاي جهان به صورت ويدئو كنفرانس جلساتي 
برگزار شد و خوشبختانه در حال حاضر رابطه اصفهان 
با شهرهاي خواهرخوانده پررنگ شده و اكنون در سطح 
قابل قبولي قرار دارد. شهردار اصفهان با تأكيد بر اينكه 
براي طرح شهروند ديپلمات مي توان با اصفهاني هاي 
مقيم اروپا جلساتي برگزار كرد، گفت: به دنبال آن هستيم 
كه اصفهاني ها هرجا هستند با فرصت هايي كه مي بينند 
و مي شناسند براي ارتقا و توسعه اصفهان تالش كنند و 
تعام��الت را افزايش دهند تا با خرد جمعي و هم افزايي 
بيشتر اقدامات خوبي در شهر رقم بخورد. شهردار اصفهان 
افزود: براي ميزباني از اصفهاني هاي مقيم اروپا آمادگي 
داري��م و با توجه به ش��رايط كرونايي تا بهبود وضعيت 
مي توان ميزگرد يا وبينار تشكيل داد و به گفت وگوهاي 
آنالين پرداخت. سفير جمهوري اسالمي ايران در اسپانيا 
نيز در اين گفت وگوي آنالين گفت: اصفهاني هاي مقيم 
بارسلونا مي توانند براي زادگاه خود اقدامات مثمر ثمر 
زيادي انجام دهند، بنابراين پيشنهاد مي شود همايش 
اصفهاني هاي خارج از كشور برگزار شود تا از اين طريق 
وزارت خارجه، اصفهاني هايي كه در زمينه هاي مختلف 
خوش درخشيدند را معرفي كرده تا گرد هم آيند و براي 
رفع چالش ها در بخش هاي مختلف همفكري كرده و به 

پيشرفت اصفهان كمك كنند.

خشم جهاني از اقدام فيس بوك 
در استراليا

ش��ركت فيس ب��وك در پي حذف فيده��اي خبري 
در اس��تراليا كه در واكنش به درخواس��ت دولت اين 
كش��ور براي سهيم كردن ش��ركت هاي رسانه اي در 
درآمدهاي تبليغاتي انجام داد، با انتقاد جهاني ناشران 
و سياستمداران روبرو شد. به گزارش ايسنا، فيس بوك 
تم��ام صفحات مربوط به دولت  ايالت هاي اس��تراليا، 
سازمان هاي خيريه و همچنين سازمان هاي خبري 
داخلي و بين المللي را سه روز پيش از آغاز برنامه ملي 

واكسيناسيون كوويد 19 در استراليا حذف كرد.

چرا تورم پايين نمي آيد؟
امروز رقم يارانه نقدي 45 هزار و 5۰۰ توماني حتي براي 
خريد يك ش��انه تخم مرغ نيز كفاف نمي دهد اما چند 
دهه قبل، با اين پول امكان خريد يك واحد مسكوني در 
تهران وجود داشت. ما بايد اين سوال را بپرسيم كه در 
اين سال ها چه سياست هايي را اجرا كرده ايم كه ميزان 
ارزش پول ملي تا اين حد پايين آمده و قدرت خريد مردم 
سال به سال بيش از گذشته كاهش پيدا مي كند؟ آمارها 
نشان مي دهد كه رشد نقدينگي براي دوراني طوالني 
در اقتصاد ايران ادامه داشته و اين روند هيچگاه متوقف 
نشده است. براي مديريت اين شرايط، ما دو راهكار بيشتر 
نداريم؛ نخست آنكه راهكاري در نظر بگيريم تا حركت 
رو به رشد نقدينگي متوقف شود و در اين مسير چاره اي 
جز استفاده از معلومات علمي و توان كارشناسي وجود 
ندارد. اگر بنا بود نقدينگي با ش��عار و طرح هاي پر سر و 
صدا متوقف شود تا امروز متوقف شده بود.در كنار آن بايد 
تالش كنيم، براي نقدينگي موجود يك راهكار اصولي 
پيدا كنيم و نقدينگي به جاي آنكه در بازارهايي مانند طال 
و سكه و ارز وارد شود به سمت توليد برود. اين موضوع 
نيز تنها با اصالح سياست هاي كالن و كاهش مشكالت و 
محدوديت هاي موجود در مسير توليد محقق خواهد شد. 
وقتي به سراغ اصالح زيرساخت ها حركت نمي كنيم، 
راهكارهاي كوتاه مدتي را اجرا مي كنيم كه نه تنها راهگشا 
نيستند كه حتي خود به افزايش مشكالت دامن مي زنند. 
افزايش حقوق و درآمد يكي از اين راهكارهاست كه در 
تمام سال هاي گذشته ادامه داشته است. وقتي تورم 3۰ 
درصد مي شود، در بودجه ساالنه به همين ميزان افزايش 
حقوق در نظر گرفته مي شود كه همين موضوع نياز به 
افزايش نقدينگي و تزريق پول پرفشار به جامعه دارد و 
همين امر خود به تورم زايي بيشتر كمك مي كند. تورم 
موضوعي نيست كه تنها در اقتصاد ايران ديده شده باشد 
و بسياري از دولت ها در دوره هاي مختلف با آن روبه رو 
ش��ده اند. براي عبور از اين بحران طوالني مدت، بايد از 
تجارب ديگر كشورها و همچنين دستاوردهاي علمي 

استفاده كرد و جز اين راه ديگري وجود ندارد.

روز و روزگاري برجام
 اما نبايد تصور كرد كه بعد از پايان تحريم ها مشكالت 
اقتصادي ايران پايان مي گيرد. بخش��ي از مشكالت ما 
در داخل است كه مشكالت ريشه داري هم هستند و 
جديد نيستند و بخشي ديگري از مشكالت هم ناشي 
از مشكالتي است كه ايران با نهادهاي بين المللي ناظر 
مثلfatf دارد. اين مشكالت و تنگناها هم بالفاصله پس 
از پايان تحريم ها و احياي برجام بايد حل و فصل شوند تا 
امكان استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي براي كشورمان 
به وجود ايد. بدون توجه به اين عوامل دروني و بيروني 
امكان بهبود شاخص هاي اقتصادي و معيشتي ممكن 
نيست و اين دو مقوله بايد در كنار هم ديده شوند و براي 

حل آن برنامه ريزي شود.

»تعادل« گزارش مي دهد:  واكسن كرونا و بازگشت اميد به بازار نفت 

روي خوش نفت ٦٠ دالري

۱-مناقصه گزار : شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۹۲۰۱ و کد اقتصادی 4۱۱۳۳۱6۷۸4۷۷
به نشانی : خوزستان - اهواز - باالتر از فلکه 4 اسب ) سه راه تپه ( روبروی شهرک صنعتی شماره 4

امور تدارکات و عملیات کاال شركت گاز استان خوزستان - واحد تدارکات اتاق ۲۰6 تلفن : ۰6۱۳4۱۹۹۹۵۸
)CP LOGGER. INTRUPTER( GIS ۲- موضوع مناقصه : خرید دستگاهای اندازه گیری خطوط لوله و شبکه بر پایه

مربوط به تقاضای شماره ۳۰۳۹۸۹۹۱۵۸ 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۹۳۳۷۷۰۰۰۱۵۰

٣- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا IR ۲۳۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۲۳۳۰4۰۲۲4۰4 و شناسه واریز ۳۵۱۱۲۳۳۵۷۲۹۲6۹۰۸4۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۷ بنام خزانه بانک مرکزی شركت گاز استان خوزستان قابل واریز در 
کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز با ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در 

پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسلیم گردد. 
4- تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : حداکثر ۱4 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

۵- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد.
6 - تامین کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران ، میبایست الزاما از تولید کنندگان موجود در وندورلیست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و بر اساس قانون حمایت از کاالی ایرانی ، اولویت خرید ، استفاده از توان تولیدات داخل کشور می باشد

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

۹ -خرید اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا IR ۲۳۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۲۳۳۰4۰۲۲4۰4 و شناسه واریز ۳۵۱۱۲۳۳۵۷۲۹۲6۹۰۸4۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۷ بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز 
استان خوزستان قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنی WWW.setadiran . irمراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

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

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران ، در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی خود را جهت شرکت در مناقصه ، محقق سازند.
۱۲ - سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۰۲۱-4۱۹۳4 
دفتر ثبت نام ۸۸۹6۹۷۳۷- ۸۵۱۹۳۷6۸ -۰۲۱

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

شرکت گاز استان خوزستان

نوبت اول
شماره مجوز ۱۳۹۹.۷۰6۳

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

 سازمان مدیریت پسماندهای  شهرداری تبریز به استناد مجوز اخذ شده در نظر دارد نسبت به  برگزاری مناقصه 
عمومی واگذاری انجام خدمات حمل پسماندهاي شهري مناطق ۲ و ۳ شهرداری تبریز از سکوی تخلیه پسماند 
شهرداری منطقه ۲ واقع در اتوبان شهید کسایی تبریز روبروی پمپ بنزین افتخاری  به مقصد کارخانه پردازش 
زباله و تولید کمپوست و مراکز دفن سازمان واقع در جاده تبریز اسپیران به مسافت تقریبی ۳۳ کیلومتر توسط 
حداقل 6 دستگاه سمی تریلر با کشنده به همراه یکدستگاه لودربا راننده به صورت تمام وقت ، با شرایط اعالمی 
در اسناد مناقصه بمدت  یکسال شمسی اقدام نماید.میانگین تناژ حمل پسماندها۳۰۰ تن در روز و مبلغ کل 
برآورد اولیه یکساله۳۹/4۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سی و نه میلیاردو چهارصدو بیست میلیون ریال( به ازای حمل 
هرتن پس�ماند موضوع مناقصه مبلغ ۳6۰/۰۰۰ ریال)سیصدو ش�صت هزار ریال (و مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه۱/۹۷۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ) یک میلیاردو نهصدو هفتادو یک میلیون ریال(می باشد.
لذا کلیه ش�رکتهای حائز ش�رایط می توانند از تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ لغایت۱۳۹۹/۱۲/۱6 جهت دریافت اسناد 
شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس تبریز - میدان آذربایجان -  بطرف فرودگاه -  نرسیده به پل 

آجي چاي- سازمان مدیریت پسماندهاي شهرداري تبریزمراجعه نمایند.شماره تماس:۰4۱۳۲6۱۱۱۱۵
آخرین مهلت دریافت پیش�نهادات حداکثر تا س�اعت ۱۳ روزش�نبه  مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱6ب�وده و زمان 
بازگشایی و قرائت پیشنهادات ساعت ۱۳/۳۰ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱6 در محل سالن جلسه سازمان مدیریت 

پسماندشهرداری تبریزخواهد بود.
علیرضا اصغری- مدیر عامل

آگهی مناقصه عمومی 
 شهرداری تبریز

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی نسبت به شناسايی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل اقدام نمايد . بدينوسيله از کليه شرکتهای واجد شرايط که مايل به شرکت در اين ارزيابی هستند دعوت 
می گردد از تاريخ 99/1۲/۰۲ ساعت  14  الی   99/1۲/۰5 ساعت 16 اسناد ارزيابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دريافت نمايندو تا تاريخ    19 /99/1۲ ساعت 16 اسنادفوق را از طريق سامانه ارسال نمايند. 

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

عدم پاسخگويی يا خرابی فکس مسئوليت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری -  بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲ طبقه همکف 3349۲357-33۲۰4۰91 -۰11

آدرس کميته فنی -  بازرگانی : ساری -  بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران ۰11-33۲۰۲4۰8

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

۳- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شماره 1۲34۰۲/ت 5۰659 ه�   مورخ 1394/9/۲۲ و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به 
شماره حساب  بانک مرکزی) IR710100004001102607375883(واريز گردد .

4- زمان مهلت دریافت اسناد : ازدوشنبه 14۰۰/۰1/۲3 الی چهارشنبه 14۰۰/۰1/۲5ساعت 14:3۰)ضمناًاصل تضمين شرکت درفرآيند ارجاع کاردراين مهلت ثبت اتوماسيون اداری وتحويل دبيرخانه رمزمحرمانه گردد(
۵-   زمان عودت  پیشنهادمالی : شنبه  14۰۰/۰۲/۰4 ساعت 14:3۰

6- زمان گشایش پیشنهادات :يکشنبه  14۰۰/۰۲/۰5 )ساعت 9 صبح(
ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده از طریق سامانه اعالم می گردد.

۷- شرایط متقاضی :
- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاوير مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 98/1۲/۲9 با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعايت ماده 4آيين نامه راهکارهای 
افزايش ضمانت اجرايی وتقويت حسابرسی ، تعهدنامه رعايت مبارزه با پولشويی، اساسنامه، آخرين تغييرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکيج پيمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هيات مديره و سهام 

داران باالی 1۰% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکميل فرم پولشويی ارسالی ، گواهی ايمنی صادره از اداره کار ، گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده(
- عضو وندور ليست وزارت نفت در حيطه توليد کنندگان وعضويت سامانه ستاد و تامین کنندگان اقالم عمومی و یدکی ۰۱

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

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

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

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

عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

شرکت ملي گاز ایران

نوبت اول
شماره مجوز: ۱۳۹۹.۷۰۳۱ تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

شماره مناقصه: 1206۳0 

حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد بریالمبلغ تضمینشماره فراخوان سامانه ستادتعدادموضوع مناقصه: خریدردیف

۳۳۲۰۹۹۰۹۱۵۷۸۰۰۰۲۹۱۷6۲/۱۵۹/۳۷۵۱۵/۲4۳/۱۸۷/۵۰۰6۰ ردیفاقالم عمومی و یدکی ۰۱ سال ۱۹۹

 برابرکالسه پرونده شماره ۱۳۹۹۱۱44۱۰۰۱۸۰۰۱۳۰۹و۱۳۹6۱۱44۱۰۰۱۸۰۰۱۳۰۸و رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۱۱۰6۷ و۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۱۱۰6۵ 
و هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم زهرا مرسی و اقای مهدی اهنگر فرزند حبیب اله و داود به شماره شناسنامه های 6۳۷۹و۲۰6۹ 
صادره از تهران هر یک نس�بت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر بنای احداثی به مساحت چهار صدو شصت متر مربع 
)46۰( متر مربع قسمتی از پالک ش�ماره ۱۲۵4فرعی از 6 اصلی واقع در قریه پسنده علیا دارای سند رسمی از محدوده ی مالکیت مشاعی 
خودش خانم زهرا مرسی و مهدی اهنگر محرز گردیده است ...... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواس�ت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهدشد.م الف ۱۹۹۰۹۳۹۹
تاریخ انتشار اول: ۱۸-۱۱-۱۳۹۹  تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۹-۱۲-۰۲ 

 آگهی موضوع۳ قانون وماده1۳ ايين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس اباد

 برابر رای شماره ۹۹.۱6۷۵۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی قلندری فرزند تقی در ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی مساحت ۱4۷۵.44مترمربع قسمتی از پالک۹-اصلی به شماره کالسه ۹۹.6۷۰واقع دراراضی 
قریه پارچ بخش۲۵ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۱۹۹۰۹۸6۷
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹.۱۲.۰۲   تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹.۱۲.۱6 

 آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده 1۳آيين نامه قانون تعيين 
وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

برابر رای شماره ۹۹.۱۸۹64 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی اکبر باقری خلیلی فرزند حسین در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت ۳۳۷۲.۳۸مترمربع قسمتی از پالک۵۲-اصلی به شماره کالسه ۹۹.۱۰46واقع 
دراراضی قریه علمدارمحله بخش۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۹۸64
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹.۱۲.۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹.۱۲.۱6 

 آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده 1۳آيين نامه قانون تعيين 
وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

 برابرکالسه پرونده شماره ۱۳۹۷۱۱44۱۰۰۱۸۰۰۰۳۳۷و رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۱۰6۰۱ وهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم بهروز 
حسین زاده پرمکوهی فرزند سیروس به شماره شناسنامه ۲۵۸و کد ملی ۲۲۱۹۸۳64۸۷صادره از تنکابن ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بربنای احداثی به مساحت دویست و پنجاه و شش ممیز چهل متر مربع )۲۵6.4۰( متر مربع قسمتی از پالک شماره ۵۱۷ فرعی از۱44اصلی واقع 
در قریه عباس اباد بخش دو ثبت عباس اباد با مبایعه نامه عادی خریداری از گل صفا حسن زاده پرمکوهی از محدوده مالکیت رسمی قربانعلی 
ابراهیم پور یاسوری می باشد محرز گردیده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. 

م الف ۱۹۹۰۹۲6۳
 تاریخ انتشار اول: ۱۸-۱۱-۱۳۹۹  تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۹-۱۲-۰۲ 

آگهی موضوع۳ قانون وماده1۳ ايين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس اباد

 برابر رای شماره ۹۹.۱6۷4۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرتضی قلندری فرزند تقی در ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی مساحت ۱64مترمربع قسمتی از پالک۹-اصلی به شماره کالسه ۹۹.6۷۲واقع دراراضی قریه 
پارچ بخش۲۵ ثبت بهشهر محرز گردیده اس�ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱4 آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۹۸6۸
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹.۱۲.۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹.۱۲.۱6 

  آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده 1۳آيين نامه قانون تعيين 
وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  3٠٠٠532٠ در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

شرکت گاز استان مازندران
     )سهامی خاص(



تعادل - گروه تجارت| 
»اعالم وصول پته در س��امانه گمركي؛ مانعي بر سر راه 
ترخيص كاالها.« واردكنندگان نهاده هاي دامي مي گويند 
كه گمرك صاحبان كاال را ملزم كرده كه در زمان خروج 
كاال از گم��رك، مقصد كاال را ثبت كنن��د؛ فرايندي كه 
واردكنن��دگان نهاده هاي دامي را با چالش جدي مواجه 
كرده و آن را به مثابه سدي پيش روي خود مي بينند. اين 
درحالي است كه به گفته آنها، براساس تصميم كارگروه 
س��تاد تنظيم بازار در سوم خردادماه ۹۹، گمرك مكلف 
شده كه نس��بت به اصالح س��ازو كار مربوطه اقدام و تا 
آنزمان الزام مذكور براي واردكنندگان نهاده هاي دامي 
را متوقف كند؛ به موجب اي��ن تصميم فقط بارگيري و 
ارسال كاال صرفا براي خريداراني كه ثبت پته هاي قبلي 
را انجام نداده اند، متوقف شود. اما عدم اعمال اصالحات 
از سوي گمرك دامنگير واردكنندگان شده؛ به طوريكه از 
زمان صدور كوتاژ واردكنندگان نهايتا يكماه فرصت براي 
ترخيص و تحويل كاال به خري��دار را دارند و اگر اين امر 
محقق نشود، كاالي واردكنندگان در معرض خطر متروكه 
شدن قرار مي گيرند. از طرفي، روند تامين كاالهاي اساسي 
مورد نياز دام و طيور نيز با اخالل مواجه ش��ده و تنظيم 
اين بازار را بر هم مي زند. اما گمرك با ارايه توضيحاتي به 
»تعادل« مي گويد: گمرك براساس وظايف ذاتي و قانوني 
خود عمل كرده ومشكل را بايد از وزارت صمت پيگيري 
كرد. پيگيري هاي ما از وزارت صمت ابعاد ديگري از ماجرا 
را روشن مي كند. به طوريكه مدير سامانه جامع تجارت 
با انتقاد از اينكه گمرك انباردار را ملزم به ثبت اطالعات 
در س��امانه انبارهاي خود مي كند ودر صورت عدم ثبت 
اطالعات، صاحب كاال نمي تواند بار خود را ترخيص كند، 
مي گوي��د: »مبناي قانوني اين اقدام گمرك مش��خص 
نيست و باعث خسارت به صاحبان كاال شده؛ به طوريكه 
حجم زيادي بار امكان ترخي��ص پيدا نكردند.  اين اقدام 
گمرك موازي كاري و سبب ايجاد مغايرتهاي اطالعاتي 
و قانونشكني ميشود؛ موضوعي كه اعتراض بازرگانان را 
از سال ۹۵ تا كنون به دنبال داشته است.« باوجود چنين 
اظهاراتي بايد ديد كه گمرك ايران، آيا دليل قانع كننده اي 

براي اين اقدام خود دارد يا خير. 

     سد گمرك پيش روي واردكنندگان 
»پته« يكي از انواع تش��ريفات گمركي اس��ت كه براي 
ترخيص كاال از گمركات صورت مي گيرد. پته گمركي به 
معناي مجوز خروج كاال از گمرك است؛ اما الزام گمرك به 
ثبت شماره پته در سامانه گمرك مدت ها است كه اعتراض 
واردكنندگان نهاده هاي دامي را به همراه داش��ته است. 
معضلي كه ظاهرا خيلي وقت در پاس��كاري بين وزارت 
صمت و گمرك همچنان به قوت خود باقي است. در همين 
رابطه، دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران به منظور طرح موضوع و حل اين مشكل گفت وگويي 
با »روزنامه تعادل« داش��تند و خواهان پيگيري مساله 
شدند. اما ببينيم ماجرا از چه قرار است؟ عباس حاجي زاده 
در توضيحي كه به ما ارايه داد، عنوان كرد كه ناهماهنگي 
درون دس��تگاهي گمرك موجب شده تا مصوباتي كه از 
سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و ستاد تنظيم بازار 
براي تسهيل ورود كاالي اساسي به كشور صادر شده به 
مرحله اجرا در نيايد. او ادامه داد: بسياري از محموله هاي 
نهاده هاي دامي گرفتار عملكرد واحد فناوري گمرك در 
ملزم كردن واردكنندگان به ثبت ش��ماره پته در سامانه 
گمرك شده اند. در حاليكه طبق اعالم سخنگوي گمرك 
و براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از اواخر 
سال ۹8 ديگر واردكنندگان ملزم به ثبت شماره پته در 
سامانه گمرك نيستند، اما همچنان روند ترخيص كاالي 
اساس��ي از گمركات منوط به ثبت شماره پته در سامانه 
اين دستگاه و تاييد اعالم وصول از سوي خريدار بار است. 
حاجي زاده در ادامه گفت: براي رفع اين مشكل تا كنون 
چهار مرتبه با سازمان گمرك، مكاتبه كرده ايم، اما به رغم 
تاكيدات مقامات گمرك كشور، اصالحات الزم از سوي 
واحد فناوري در سامانه اين دستگاه اعمال نمي شود. او 
گفت: متاسفانه تبعات عدم اعمال اصالحات در سامانه از 
سوي واحد فناوري گمرك دامنگير واردكنندگان شده، 
گفت: از زمان صدور كوت��اژ واردكنندگان نهايتا يكماه 
فرصت براي ترخيص و تحويل كاال به خريدار را دارند و 
اگر اين امر محقق نشود، كاالي واردكنندگان در معرض 
خطر متروكه شدن قرار مي گيرند. اين مسوول صنفي با 
اشاره به افزايش هزينه هاي واردكنندگان بابت تاخير در 
ترخيص و توزيع كاال تصريح كرد: تبعات تاخير در ترخيص 
و توزيع نهاده ه��اي دامي عالوه بر واردكنندگان در روند 
فعاليت واحدهاي توليدي و صنايعي كه نهاده هاي دامي 
مواد اوليه آنها محسوب مي شود، تاثير منفي مي گذارد. 
بنابه توضيحات او، سدي كه پيش روي تامين كنندگان 
نهاده هاي دامي جهت ترخيص كاال به دليل عدم اجراي 
قانون از سوي واحد فناوري گمرك ايجاد شده، روند تامين 
كاالي اساسي مورد نياز صنايع دام و طيور شده را با اختالل 
مواجه مي كند و در نهايت تنظيم اين بازار را بر هم مي زند. 

     مصوبه اي كه پس از ۸   ماه اجرايي نشده
حاجي زاده با تاكيد ب��ر اينكه اختالل در فرآيند تامين و 
توزيع كاالهاي اساس��ي عالوه بر ايجاد مشكالت عديده 
براي تامين كنن��دگان و توليدكنندگان حتي در هزينه 
سبد خانوار به دليل باال رفتن هزينه هاي توليد و يا افزايش 
قيمت ناش��ي از باالرفتن تقاضا در بازار مي شود؛ افزود: 
بنابراين الزم است به منظور جلوگيري از بروز مشكالت 
جدي براي زنجيره تامين تا مص��رف نهاده هاي دامي و 
همچنين معيش��ت مردم اقدامات موثر از س��وي واحد 
فناوري گمرك براي اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار و 

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز صورت بگيرد.
حاجي زاده با اشاره به تالش اتحاديه واردكنندگان براي 
حل مشكالت ناشي از ثبت شماره پته در سامانه گمرك و 
عدم اعالم وصول بار از سوي خريداران براي واردكنندگان 

تصريح كرد: در نود وسومين كارگروه ستاد تنظيم بازار 
به ش��ماره نام��ه 60/600۵4 در مورخ س��وم خردادماه 
۱۳۹۹ مقرر ش��د تا گمرك سريعا نسبت به اصالح ساز 
و كار مربوط��ه اقدام كندو تا آن زم��ان الزام مذكور براي 
واردكنندگان نهاده هاي دامي متوقف شود و بارگيري و 
ارسال كاال صرفا براي خريداراني كه ثبت پته هاي قبلي را 
انجام نداده اند، متوقف شود. اما به گفته او، با گذشت بيش 
از 8 ماه از ابالغ مصوبه ستاد تنظيم بازار هنوز اين مصوبه از 
سوي گمرك به اجرا در نيامده و همين امر موجب شده تا 
بخشي از نهاده هاي وارداتي در معرض خطر متروكه شدن 
قرار بگيرند. حاجي زاده همچنين با اشاره به اينكه همواره 
عمليات اجرايي به دليل ناهماهنگي بين دستگاهي دچار 
اختالل مي شود، گفت: اما در مورد رفع مشكل ثبت پته 
واردكنندگان در سامانه گمرك و اختالل در روند تامين و 
ترخيص كاال شاهد ناهماهنگي در درون گمرك هستيم 
تا جايي كه از سوي س��خنگوي گمرك به مصوبه ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه در 2۱ اسفند سال گذشته به 
منظور عدم ثبت پته ها در سامانه گمرك اذعان مي شود، 
اما همين مصوبه از س��وي واحد فناوري گمرك وارد فاز 

عملياتي نمي شود.

    گمرك: مشكل از ما نيست
از وزارت صمت پيگيري كنيد 

» تعادل« ب��ه منظور پيگيري اين موضوع به س��راغ 
گمرك رفت. پاس��خي كه از س��وي گم��رك به اين 
اظهارات داده ش��د، اين بود: »وصول پته در راستاي 
نظارت هاي حاكميتي گم��رك در جهت جلوگيري 
از احتمال به كارگيري پته مربوطه براي محموله هاي 
متعدد مشابه و نيز س��اير نظارت هاي قانوني گمرك 
صورت مي پذيرد. همچنين اين نظارت ها در راستاي 
تفاهم نامه همكاري با پليس امنيت اقتصادي در جهت 
نظارت ه��اي مرتبط صورت مي گيرد . اين س��ازمان 
همچني��ن تاكيد كرد ك��ه در خصوص ع��دم انجام 
نظارت هاي فوق الذكر كه از وظايف ذاتي اين سازمان 
است و موضوعي از جانب ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
يا ستاد تنظيم بازار تاكنون به اين سازمان جهت هرگونه 

بررسي در اين خصوص اعالم نشده است.
 اين پاس��خ اما براي واردكنن��دگان نهاده هاي دامي 
قانع كننده نبود؛ چراكه آنها به صحبت هاي سخنگوي 
گمرك كه پيش تر اعالم كرده كه براس��اس مصوبه 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از اواخر سال ۹8 ديگر 
واردكنندگان ملزم به ثبت ش��ماره پته در س��امانه 
گمرك نيستند، اس��تناد مي كنند. براي همين در 
ادامه موضوع را از سخنگوي گمرك پيگيري كرديم. 
روح ا... لطيف��ي در توضيح فرايند ثب��ت پته به ارايه 
توضيحاتي پرداخت وگفت: در اين فرايند، اطالعاتي 
از قبيل مجوزهاي مربوط ب��ه وزارت صمت و بانك 
مركزي مثل منشأ ارز، مجوزهاي مربوط به ماهيت و 
سالمت كاال از سوي سازمان استاندارد، سازمان غذا 
و دارو و س��ازمان انرژي اتمي، بسته به نوع كاال و در 
صورت نياز به صورت الكترونيكي در اختيار گمرك 
قرار مي گيرد. سپس به مرحله اظهار گمركي مي رسد 
و عوارض آن مشخص مي شود. حال به مجموعه اي 
از محموله هاي كوچك تر كه قابل انتقال بوده و به آن 
پته مي گويند، تقسيم مي شود و اطالعات در اختيار 
سامانه جامع تجارت قرار مي گيرد. از طرفي چون الزم 
است كه براي پته ها بارنامه صادر شود، انبار مقصد را 
نيز سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تاييد 
مي كند. تاييديه شناسه انباري كه وزارت صمت تاييد 
كرده، بارنامه در راه��داري وزارت راه براي آن صادر 
مي شود و كاال به مقصد ارسال مي شود. بنابراين در 
چنين بستر شفافي تمام مراحل، از ثبت سفارش تا 

مصرف كننده نهايي قابل رصد است. 
سخنگوي گمرك، اما در پاس��خ به اظهارات اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام��ي مبني اينكه گمرك 
واردكنن��دگان را ملزم به ثبت ش��ماره پته مي كند، 

مي گويد: مجوزي به ما داده نش��ده كه ش��ماره پته را 
ثبت يا اعالم وصول نكنيم؛ ما ملزم به ثبت بوده و اين 
كا را انجام مي دهيم. ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
ستاد تنظيم بازار اصرار دارند كه چرخه تامين كاال بايد 
قابل رصد باشد و اگر ثبت نشود، قابل رصد هم نيست. 
لطيفي همچنين بيان كرد: سيستم وزارت صمت قفل 
شده و انبار نيز توسط اين وزارتخانه تاييد و بارنامه نيز 
براس��اس اطالعات انبار وزارت صمت صادر مي شود؛ 
بنابراين به گمرك ارتباطي ندارد. بنابه گفته لطيفي، 
حتي يك فرجه زماني هم داده ش��ده كه اگر در زمان 
اظهار كاال وزارت صمت انبار مورد نظر را تاييد نكند يا 
هنوز در سامانه جامع انبارهاي وزارت صمت ثبت نشده 
باشد؛ تا زمان ترخيص مي توانند اين كار را انجام دهند. 
بنابراين در زمان ترخيص اگر وزارت صمت، س��امانه 
جامع انبار را تاييد كرد، صاحب كاال مي تواند اقدام به 
ترخيص كند. اگر در اين فرايند مشكلي وجود دارد بايد 

در وزارت صمت پيگيري شود.

     وزارت صمت: گمرك موازي كار مي كند
پيگيري هاي ما از گمرك نشان از اين داشت كه ثبت 
شماره پته در سامانه از س��وي واردكنندگان الزامي 
اس��ت و گمرك به وظيفه ذاتي خود عمل مي كند و 
دستورالعملي مبني بر اينكه نبايد اين كار صورت بگيرد، 
از سوي س��ازمان يا نهادي صادر نشده است. اگر هم 
مشكلي در اين زمينه وجود دارد، بايد از وزارت صمت 
پيگيري كرد.  به همين منظور و براي دريافت جزئيات 
بيشتر به س��راغ متوليان وزارت صمت رفتيم. مدير 
سامانه جامع تجارت در گفت وگو با »تعادل« و با اشاره 
اعتراض فعاالن اقتصادي ب��ه اعالم وصول پته گفت: 
فرآيندي كه مورد اعتراض فعاالن اقتصادي اس��ت، 
اعالم وصول پته است و خود صدور پته مورد اعتراض 
نيس��ت؛ صدور پته يك فرآيند رسمي گمركي است 
كه نشان دهنده خروج كاال از اماكن گمركي است. اما 
مساله اينجاست كه پس از صدور كاال و در زمان خروج 
كاال از گمرك، گمرك الزام كرده كه صاحب كاال پس از 
طي اين فرآيند بايد مقصد كاال را ثبت كند. اين مقصد 
كاال نيز بايد به عنوان انبار در سامانه انبار گمرك ثبت 
نام كرده باشد.  به گفته محمد شيرازيان، به طور نمونه، 
در فرآيندي مانند واردات نهاده هاي دامي؛ وزارت جهاد 
كشاورزي از طريق ايجاد سامانه بازارگاه واردكننده را 
ملزم به عرضه كاال به مصرف كننده واقعي كه عموما 
مرغداريها و دامداريها هستند، مي كند. در اين فرآيند 
س��امانه بازارگاه مقصد كاال را مي داند. از سوي ديگر 
گمرك بدون هماهنگي با وزارت جهاد و وزارت صمت، 
مرغدار و دامدار را مكلف مي كند كه حتما در سامانه انبار 
گمرك وصول پته را اعالم كنند. در صورتيكه مرغدار 

و دامدار اصال با فرآيندهاي گمركي آشنايي ندارند.
مساله بعدي كه ش��يرازيان به آن اشاره مي كند اين 
اس��ت، انباري كه با سامانه انبار گمرك كار مي كند، 
عالوه ب��ر كاالي وارداتي، كاالي توليدي نيز وارد آن 
مي ش��ود. در واقع حوزه انبارها متولي مشخص دارد 
كه طبق قانون و آيين نامه ها، وزارت صمت از طريق 
س��امانه جامع انبارها متولي آن است. ورود گمرك 
به مساله س��امانه جامع انبارها باعث شده تا انباردار 
وصول بار وارداتي را در س��امانه گمرك اعالم كند و 
س��اير بارها را در سامانه انبارهاي وزارت صمت ثبت 
اطالعات كند. اين اتفاق به نوعي موازي كاري است 
كه سبب ايجاد نارضايتي شده. به گفته او، اين انتقاد 
كه چرا مجموعه حاكميتي كشور براي ثبت اطالعات 
در دو سامانه اعمال فش��ار مي كند، به جا و منطقي 
است. شيرازيان معتقد اس��ت كه گمرك با ورود به 
اين حوزه باعث ايجاد اخالل در اجراي وظايف ساير 
دستگاه ها مي ش��ود؛ چراكه گمرك انباردار را ملزم 
به ثبت اطالعات در سامانه انبارهاي خود مي كند و 
در صورت عدم ثبت اطالعات صاحب كاال نمي تواند 
ب��ار خود را ترخيص كند و مبن��اي قانوني اين اقدام 

گمرك مش��خص نيس��ت. اين اقدام گمرك باعث 
خسارت ديدن صاحبان كاال شده و حجم زيادي بار 
ترخيص نشده اس��ت. عالوه بر اين اين اقدام سبب 
ايجاد مغايرت هاي اطالعاتي و قانون شكني مي شود. 
اين مسائل بسيار گسترده است و از سال ۹۵ اتحاديه 

انباردارها، بازرگانان به اين اقدام معترض هستند. 
اما بنابه توضيحات او، دليلي كه از سوي گمرك براي 
اين كار عنوان شده، ماده اي در قانون امور گمركي است 
كه به حسابرسي پس از ترخيص اشاره مي كند. گمرك 
ادعا مي كند كه براي حسابرسي پس از ترخيص نياز 
به مقصد كاال دارد، در صورتيكه حسابرس��ي پس از 
ترخيص ارتباطي به انبار ندارد. براي حسابرسي دفاتر 
و سابقه معامالت شركت بايد بررسي شود. در سامانه 
انبارها قيمتي در كار نيست و حسابرسي وجود ندارد. 
شيرازيان با بيان اينكه اين دليل اين گمرك قابل قبول 
نيس��ت، تاكيد كرد: حتي اگر قابل قبول هم باش��د، 
گمرك نميتواند بدون در نظر گرفتن ساير دستگاه ها 
س��امانه اي راه اندازي كند و به فرآيند جاري آنها ورود 
كند. حوزه انبارداري وظيفه ذاتي وزارت صمت است 
و گمرك اگر نيازمندي دارد بايد درخواست دهد و در 

صورت تاييد، اطالعات در اختيار او قرار گيرد.

     رصد زنجيره تامين وظيفه گمرك نيست
شيرازيان همچنين عنوان كرد: از سال ۹۵ كه سامانه 
انباره��اي گمرك با عنوان س��امانه خدم��ات پس از 
ترخيص راه اندازي شد، انتقاداتي از سوي ستاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و محمد رضا نعمت زاده وزير 
اسبق صمت در نامه اي به وزير اقتصاد وقت، آقاي دكتر 
طيب نيا مطرح شد. زيرا سامانه انبارهاي وزارت صمت 
چند ماه پيش از راه اندازي سامانه گمرك رونمايي شده 
بود و گمرك مي توانست از ظرفيت سامانه انبارهاي 
وزارت صمت اس��تفاده كند. همچنين وزارت صمت 
آمادگي داش��ت تا در صورت نياز سرويس اطالعات 
اين سامانه را در اختيار گمرك قرار دهد. او در ادامه با 
بيان اينكه فرآيند به اين صورت طراحي شده كه پته 
گمرك مبناي صدور بارنامه حمل باشد كه مقصد در آن 
مشخص است، گفت: بنابراين اگر پته براي نهاده هاي 
دامي صادر مي ش��ود، بارنامه نيز بايد براي نهاده هاي 
دامي باشد. اما شاهد بوديم كه مدتي پيش گزارشي در 
صدا وسيما پخش شد مبني بر اينكه، نزديك به 6 هزار 
تن ذرت مفقود ش��ده بود كه طبق بررسي هاي انجام 
شده پته براي نهاده هاي دامي، بارنامه براي كنستانتره 
گرفته بود. حال چه كس��ي مسوول و پاسخگوي اين 
مغايرت اطالعاتي است؟ هدف راهاندازي سامانه در 
وهله اول پيشگيري از چنين تخلفاتي است؛ اما حال 
پس از انجام تخلف متوجه آن مي شويم.ش��يرازيان 
افزود: طبق ماده ۵ و 6 آيين نامه قانون مبارزه با قاچاق 
كاالو ارز و ابالغ س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، پته 
گمركي بايد مبناي ص��دور بارنامه هايي كه مبدا آنها 
گمرك است، باش��د. همچنين مبدا و مقصد بارنامه 
بايد انبار باشد كه با هماهنگي وزارت صمت و سازمان 
راهداري اين اتفاق رخ داده است. از طرفي انباردار تنها 
بارنام��ه را رويت مي كند و در حال حاضر در س��امانه 
انباره��ا، بارنامه هايي كه براي انبارها صادر مي ش��ود 
در كارتابل انباردار نمايش داده ميشود. انباردارها نيز 
براي جلوگيري از سوءاس��تفاده شركت هاي حمل از 
كد پستي انبارها، بارنامه ها را تاييد نمي كنند. او تاكيد 
كرد: اگر نياز به رصد اين زنجيره توسط گمرك باشد، 
گمرك مي تواند از طريق فرآيند ذكر ش��ده اين كار را 
انجام دهد، اما رصد زنجيره تامين داخلي كشور وظيفه 
گمرك نيست و گمرك نبايد گزارش بدهد كه به عنوان 

مثال ذرت وارد شده به كدام مقصد رفته است! 
با همه اينها، آنچه كه مشخص است اينكه واردكنندگان 
درگير يك چرخه سخت فرايند ترخيص و موازي كاري 
با دستگاه ها شده اند كه راه حل مشخصي هم براي آن از 

سوي متوليان باالدستي تجويز نمي شود. 
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نامه مهمي به مقصد نرسيد
 هم از نظر سياسي و هم اقتصادي مد نظر رده هاي باالي 
حاكميتي كشورهاي بزرگ بوده اند. امروز نيز آزاد راه ها، 
راه آهن و خطوط ارتباطي استرات ژيك و مهمي در كشور 
وجود دارند كه مي تواند خليج فارس را به شمال ايران و 
اروپا متصل كند و درآمد ترانزيتي بسياري ايجاد كند و 
در عين حال از نظر نظام��ي و روابط خارجي، اقتصادي 
و سياس��ي نيز اهميت ويژه دارد. موقعيت ايران از نظر 
ارتباطي و ترانزيتي شرايطي را به وجود آورده كه آن را از 
نظر اهميت در درجه بسيار بااليي قرار داده است كه شايد 
در كمتر نقطه اي از جهان بت��وان مانند آن را يافت. اين 
موقعيت هاي استثنايي موجب شده تا قدرت هاي سياسي 
منطقه اي و فرامنطقه اي در رابطه با ايجاد زيرساخت هاي 
ارتباطي از خطوط راه آهن گرفته تا شبكه هاي آزادراهي 
و حتي كريدور هوايي ايران، دخالت هاي مستقيم و غير 
مستقيم داشته باش��ند و با توسعه اين راه هاي ارتباطي 
مخالفت كنند يا كارش��كني كنند. خروج يك شركت 
روسي به بهانه تحريم ها از پروژه راه آهن گرمسار به آسياي 
ميانه در چند ماه گذشته نمونه اي از آن مخالفت ها و عدم 
همكاري ها است كه ش��ايد مجادله مجلس و پاره اي از 
عناصر وابسته به قدرت هاي استعماري وقت نيز به همين 
داليل باشد. ادامه اين سياست مشكوك موجب شده تا 
مرز كشور نه از طريق راه آهن و نه آزاد راه با آب هاي گرم 
خليج فارس ارتباطي نداشته باشد. بندر اقيانوسي چابهار 
به آس��ياي ميانه راه آهن ندارد و آنچه در دست ساخت 
است از نظر فني و ظرفيت مناسب با نيازهاي كشورهاي 
آسياي ميانه نيست. شبكه آزادراهي غرب كشور كه بايد 
به مرز بازرگان متصل ش��ود هنوز با گذشت چند دهه 
تكميل نشده است. آزادراه بسيار استراتژيك و كليدي 
بندر امام به بازرگان كه ارتباط كشورهاي جنوب خليج 
فارس به شبكه آزادراهي تركيه و اروپا را به كمتر از ۱200 
كيلومتر كاهش مي دهد نيز در پيچ و خم سوء مديريت و 
انفعال مسووالن به حال خود رها شده است. همچنين 
ساخت راه آهن سراس��ري كه خليج فارس را به درياي 
مازندران متصل مي كند نمونه اي ديگر از موارد بس��يار 
بي توجهي به ايجاد خطوط ارتباطي راه آهن و آزادراه در 
كشور است. بر پايه قانوني كه در زمان جنگ به تصويب 
مجلس رسيد بانك ها اين امكان را براي سرمايه گذاري 
مستقيم يافتند تا در ساخت آزادراه ها مشاركت كنند ولي 
به تدريج با كاهش توانايي مالي بانك ها اين فرآيند عمال 
به حالت تعليق درآم��د و امروز بايد راهكار ديگري براي 
تامين مالي آزادراه ها پيدا كرد. در حال حاضر با توجه به 
مصوبه شوراي عالي بورس مبني بر تاسيس شركت هاي 
سهامي عام پروژه محور، زمينه مساعدي فراهم شده تا با 
جلب مشاركت مردمي از طريق بازار سرمايه، بتوان خأل 
سيستم بانكي در س��اخت آزادراه ها و خطوط راه آهن را 
جبران كرد. ولي از آنجايي كه دخالت هاي پاره اي نهادهاي 
حاكميتي به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار 
سرمايه موجب بي اعتمادي مردم به سرمايه گذاري در 
بورس شده اس��ت وجود بانك هاي دولتي و خصوصي 
معتبر و مورد اعتماد مردم در هيات موسس شركت هاي 
س��هامي عام مجري آزادراه ها و خطوط راه آهن جديد 
مي تواند تا حدودي خدشه وارد شده به اعتماد عمومي را 
ترميم كند. لذا تشكيل شركت سهامي عام پروژه محور 
مرتبط با ساخت آزادراه ها با مشاركت بانك ها مي تواند به 
تجهيز منابع و مشاركت مردم و فروش سهام و اوراق در 
اين زمينه منجر شده و برنامه ساخت آزاد راه ها را با توان 
مالي بهتري همراه كند. نويس��نده اين مقاله، به عنوان 
اقتصاد دان عمل گرايي كه بر روي اين موضوع، حساسيت 
ويژه اي دارد، در نامه اي كه هيچگاه به علت بروكراسي هاي 
اداري به دست مخاطب آن نرسيده، مشاركت بانك ها 
به عنوان س��رمايه گذار در س��اخت آزادراه استراتژيك 
وحياتي نجف اشرف كه شبكه آزادراهي ايران را به عمق 
خاك عراق و در نهايت در پاي مديترانه متصل مي كند، و 
داراي تمام مجوزهاي الزم مي باشد را به علت خودداري 
بانك ها در سرمايه گذاري در اين پروژه بهانه قرار داده و به 
شبكه هاي ارتباطي ديگر از جمله راه آهن و آزاد راه هاي 
جنوب به شمال كش��ور، پرداخته است. با توجه به توان 
باالي شركت هاي ساختماني ايران از اين طريق نه تنها 
مي توان زمينه اشتغال ده ها هزار نفر را به وجود آورد بلكه 
مي توان درآمد چند ده ميليارد دالري ناشي از ترانزيت 
كاال و خدمات را نصي��ب ايران كرد. در نامه اي به رييس 
كل بانك مركزي به اين نكته اشاره شد كه پيش از انقالب 
شركت هاي مهندس مش��اور خارجي مطالعات امكان 
سنجي براي س��اخت ۱۳ هزار كيلومتر آزادراه را انجام 
و در سال ۱۳۵۵ تحويل دولت ايران داده اند و متاسفانه 
تاكنون با وجود گذشت 4۳ سال تنها 2200 كيلومتر آن 
ساخته شده است و آزادراه هاي كليدي از بندر امام، بوشهر 
و بندر عباس به مركز كشور كه خليج فارس را به مركز و 
شمال كشور متصل مي كند حتي آغاز هم نشده است. در 
حال حاضر مشاركت بانك ها در ساخت آزاد راه ها كارايي 
الزم را ندارد و بايد اصالح ش��ود، لذا براي بازبيني قانون 
و ايجاد انگيزه در بانك هاي دولتي و خصوصي ضروري 
اس��ت كه از مكانيزم بورس و مش��اركت مردم استفاده 
ش��ود و از امكانات شركت هاي سهامي عام پروژه محور 
استفاده گردد. همچنين در رابطه با آزادراه نجف اشرف 
و اصفهان به بندر امام اقداماتي صورت گرفته و از جمله 
مجوز ماده 2۳ از س��ازمان برنامه و بودجه دريافت شده 
است. انتخاب پيمانكار و سرمايه گذار شامل ۳0 درصد 
وزارت راه و شهرسازي، ۳0 درصد بخش خصوصي و 40 
درصد بانك هاي ملي، سپه، ملت و پارسيان، اخذ مجوز 
پدافند غيرعامل و محيط زيست و تهيه فاز نخست پروژه 
توسط شركت مهندسي مشاور طرف قرارداد وزارت راه و 
شهرسازي و بخش خصوصي انجام شده و فاز دوم پروژه 
در 4 ماه آينده جهت آغاز عمليات اجرايي انجام مي شود.در 
مورد آزادراه اصفهان به اهواز نيز كسب مجوز هيات وزيران 
و اعالم آمادگي سيستم بانكي براي مشاركت در ساخت 
قطعه ايذه به لردگان انجام شده است. همچنين ساخت 
آزادراه هاي اصفهان به بندر امام، شيراز به بوشهر، كاشان 
به بندر عباس، تبريز به بازرگان، بندر امام به بازرگان، و پل 
زال به نجف اشرف در عراق از ضروريات غيرقابل انكار است.  
در اين زمينه تاكنون اقدامي توسط بانك هاي مورد اشاره 
جهت مشاركت در تاسيس شركت هاي مجري پروژه هاي 
مذكور صورت نگرفته و الزم است كه دستور الزم جهت 

همكاري بانك ها از سوي بانك مركزي صادر شود. 

وزارت صمت به دنبال 
آزادسازي قيمت ها نيست

ايلنا| سهيل معمارباشي، مديركل صنايع حمل و نقل 
وزارت صمت، در مورد آخرين وضعيت قيمت گذاري 
خودرو اظهار داش��ت: قيمت گذاري خودرو همچنان 
در دست ش��وراي رقابت اس��ت. وزارت صمت نيز به 
دنبال آزادسازي قيمت خودرو نيست، بلكه يك بسته 
جهش توليد داريم كه در آن قيمت برخي از خودروها 
براس��اس ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمت هاي 
سازمان حمايت در اختيار هيات مديره خودروسازان 
قرار مي گيرد. اين مورد نيز در مورد خودروهاي كم تيراژ 
بود، در مورد خودروهاي پرتيراژ همچنان قيمت گذاري 
وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزايش قيمت ها 
متاثر نش��وند. وي افزود: تا جايي كه من در جلس��ات 
كميسيون صنايع مجلس حضور داشتم، اطالع دارم كه 
طرح ساماندهي بازار خودرو كه در آن خودرو در بورس 
عرضه مي شود نيز در دست بررسي است. نمايندگان 
مجلس نيز به دنبال اين هس��تند كه با اصالحاتي كه 
در طرح خود دارند بتوانند به س��اماندهي بازار خودرو 
كمك كنند، البته من اطالعي از تصويب اين طرح در 
كميسيون ندارم. معمارباش��ي در مورد خودروسازان 
بخش خصوصي گفت: براي خارج كردن بازار خودرو 
از انحصار تمركز بيشتر بر فعالسازي واحدهاي بخش 
خصوصي اس��ت. از ظرفي��ت خودروس��ازان بخش 
خصوصي به خاطر عواملي مانند تحريم ها و غيره استفاده 
نمي شد اما برنامه جهش توليدي براي اين خودروسازان 
تهيه شده و اميدواريم از س��ال آينده اين شركت ها با 
قدرت بيشتري وارد عرصه توليد خودرو شوند. وي افزود: 
با توجه به اينكه اين شركت ها با همكاري شركت هاي 
خارجي خودرو توليد مي كنند مطمئنا افزايش عرضه 
خودرو توسط اين شركت ها در مسائلي مثل كيفيت 
و قيمت در ساير خودروسازان نيز تاثير مي گذارد. اين 
مقام مسوول خاطرنشان كرد: بنابراين يك طرح توسط 
مجلس پيگيري مي شود كه نياز به مصوبه مجلس دارد 
تا تبديل به قانون و اجرا شود و يك طرح ديگر نيز توسط 
سازمان گسترش در وزارت صمت دنبال مي شود. اما 
هدف نهايي اين طرح ها بازگشت آرامش به بازار خودرو 
است تا مصرف كننده منتفع شود. ما اميدواريم در نهايت 
طرحي كه نفع بيشتري براي مصرف كننده داشته و 
همچنين توليدكنندگان را از وضعيت زيان دهي خارج 
كند، به تصويب رسيده و اجرايي شود. معمارباشي 
افزود: در مجموع بحث آزادسازي قيمت خودرو به 
هيچ وجه مطرح نيست. آزادسازي به اين معنا است 
كه با توجه به قيمت حاش��يه بازار قيمت مشخص 
شود، موضوعي كه مطرح است اينكه بر اساس ضوابط، 
قيمت گذاري چند خودروي كم تيراژ در اختيار هيات 

مديره خودروسازان قرار گيرد.

 به دنبال منطقه اي كردن
 تنظيم بازار هستيم

شاتا|قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در نشست 
ويدئوكنفرانسي با روساي سازمان هاي صمت استاني 
اعالم كرد كه به دنبال منطقه اي كردن تنظيم بازار براي 
تصميم گيري در اين حوزه با در نظر گرفتن ويژگي ها 
و ش��اخص هاي خاص هر اس��تان و منطقه هستيم. 
محمدصادق مفتح در اين نشست، با بيان اين مطلب، 
افزود: روساي س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
در واقع وزراي صنعت، معدن و تجارت در استان هاي 
متبوع خود هستند و كار تنظيم بازار را با لحاظ نمودن 
پارامترها، شرايط و شاخص هاي خاص استان خود بايد 
انجام دهند. وي با بيان اينكه منطقه اي كردن تنظيم 
بازار در واقع باعث سلب مسووليت روساي سازمان هاي 
صمت استاني در تنظيم بازار استان هاي خود نخواهد 
ش��د، تصريح كرد: منطقه اي كردن در واقع تشكيل 
مجمع تصميم گيري كوچك تر براي عملياتي كردن 
تصميم ها با توجه به شرايط خاص استان هاي درون 
يك منطقه است. وي اضافه كرد: در معاونت بازرگاني 
داخلي 6 منطقه شكل گرفته است و مي خواهيم كه 
يك تصميم واحد را در راستاي سياست هاي معاونت 
بازرگاني داخلي به صورت متمركز اجرا نماييم. مفتح 
همچنين يادآوري كرد: اين تغيير ساختار در حوزه 
تنظيم ب��ازار در واقع قباًل ني��ز در وزارت بازرگاني 
تجربه شده اس��ت و نوعي نگاه به شرايط خاص هر 
منطقه در اين تصميم گيري لحاظ مي ش��ود. وي 
گفت: هر منطقه و استان كشورمان شرايط خاص و 
ويژگي هاي درآمدي و توسعه اي دارد، ضمن اينكه 
پارامترهايي از جمله مرزنشيني و همجواري نيز بر 

اين شاخص ها افزوده مي شود.

 جديدترين قيمت 
»گوشت، مرغ و ميوه«

ايسنا| براس��اس نرخنامه محصوالت پروتئيني هر 
كيلوگرم ران تازه گوس��اله ۱2۱ هزار تومان، سردست 
تازه گوس��اله ۱۱۹ هزار تومان، گوشت مخلوط يا ُلخم 
گوساله ۱۱0 تومان، گوشت چرخ كرده مخلوط ۹8 هزار 
تومان، ران تازه گوسفندي ۱۳۵ تومان، سردست تازه 
گوسفندي ۱۱6 تومان، كف دست تازه گوسفندي ۱2۹ 
هزار تومان، الشه كامل يا شقه گوسفندي ۱۱2 هزار تومان 
 است. همچنين قيمت هر كيلو انار در ميادين ميوه و تر بار

 ۱6 ه��زار و 200 تومان، انگور ۱4 ه��زار و ۹00 تومان، 
پرتقال تامسون جنوب ۱4 هزار و ۵00 تومان، پرتقال 
تامسون شمال ۱۱ هزار و 800 تومان، پرتقال توسرخ ۱2 
هزار و ۹۵0 تومان، بِه ۱4 هزار و 200 تومان، سيب زرد 
۱0 هزار و 800 تومان، سيب قرمز 8۹00 تومان، كيوي 
۱4 هزار و ۱00 تومان، گريپ ُفروت ۷۳00 تومان است. 
هر كيلوگرم گالبي نيز ۱۷ هزار تومان، ليموترش ۱6هزار 
و 800 تومان، ليمو شيرين ۱4هزار و 200 تومان، نارنج 
4۵00 تومان، نارنگي بندري ۱4 ه��زار و ۵00 تومان، 
نارنگي ۱۵ هزار و ۵00 تومان، نارنگي شمال و جنوب ۱۳ 
هزار تومان، نارنگي تانجيال ۱0 هزار و ۹00 تومان، انواع 
ديگر نارنگي ۱4 هزار و ۵00 تومان و هندوانه نيز 4200 

تومان فروخته مي شود.

»تعادل« در گفت وگو با متوليان امر، معضل ثبت پته براي واردكنندگان را بررسي مي كند

اخالل در مسير ترخيص نهاده ها 

     »وصول پته در راستاي نظارت هاي حاكميتي گمرك در جهت جلوگيري از احتمال به كارگيري پته مربوطه براي محموله هاي متعدد مشابه و نيز 
ساير نظارت هاي قانوني گمرك صورت مي پذيرد. همچنين اين نظارت ها در راستاي تفاهم نامه همكاري با پليس امنيت اقتصادي در جهت نظارت هاي 
مرتبط صورت مي گيرد . اين س�ازمان همچنين تاكيد كرد كه در خصوص عدم انجام نظارت هاي فوق الذكر كه از وظايف ذاتي اين س�ازمان است و 
موضوعي از جانب ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز يا ستاد تنظيم بازار تاكنون به اين سازمان جهت هرگونه بررسي در اين خصوص اعالم نشده است.

برش
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خبرروز

اعالم نامزدهاي اوليه »مدال كارنگي«
فهرست نامزدهاي اوليه مدال »كارنگي« با حضور سه برنده پيشين اين جايزه معرفي شد. به گزارش گاردين، فهرست نامزدهاي اوليه 
مدال »كارنگي«، مهم ترين جايزه كتاب كودك و نوجوان بريتانيا با حضور »اليزابت اسويدو«، »پاتريك نس« و »روتا سپتيس« برندگان 
پيشين اين جايزه ادبي اعالم شد. فهرست امسال نامزدهاي اوليه اين جايزه ادبي متشكل از آثاري است كه به كاوش درباره از دست 
دادن، غم و سالمت روان پرداخته اند. فهرست نامزدهاي نهايي مدال »كارنگي« در ۱۸ مارس و برنده اصلي در ۱۶ ژوئن معرفي خواهد 
شد. جايزه مدال »كارنگي« كه در سال ۱۹۳۶ تاسيس شده است، قديمي ترين جايزه ادبي بريتانيا محسوب مي شود. »نيل گيمن«، 

»آرتور رنسوم« و »فيليپ پولمن« از جمله كساني هستند كه موفق به كسب اين جايزه ادبي شده اند.

ادامهازصفحهاول جامعه

اما با اين حال كاوشگر استقامت كه به اندازه يك خودرو است 
بايد ابتدا از آنچه مهندسان ناسا آن را »هفت دقيقه وحشت« 
مي نامند، جان سالم به در برد. اين زمان كه به هفت دقيقه 
وحشت معروف شده است هفت دقيقه اي سختي است كه 
كاوشگر كيوروسيتي در سال ۲۰۱۲ بر سطح مريخ فرود 
آمد.اين هفت دقيقه زماني است كه طول مي كشد سرعت 
كاوشگر از سرعت ورودي ۲۰ هزار كيلومتر در ساعت كه 
به جو مريخ مي رسد به س��رعت پايين تري كه از سرعت 
پياده روي كمتر است، كاهش يابد. البته سرانجام كاوشگر 
استقامت از عهده انجام اين كار پيچيده برآمد و روي سطح 
مريخ مستقر شد. همزمان با فرود اين كاوشگر روي مريخ، 
ناسا فيلم فرود آن را به طور زنده پخش كرد و ميليون ها نفر از 
سراسر جهان آن را تماشا كردند. جست وجوي نشانه هايي 
از حيات باس��تاني در مري��خ، فراهم ك��ردن زمينه براي 
ماموريت هاي آتي سرنشين دار به اين سياره سرخ به پرواز در 
آوردن اولين بالگرد در جهان فرازميني و مخابره صداي مريخ 
به زمين از اهداف كاوشگر استقامت در اين ماموريت است.

  زمينه سازي براي ماموريت هاي سرنشين دار 
استقامت افزون بر كاوش در مريخ، قصد دارد زمينه هايي 
را براي ماموريت هاي سرنشين دار به سياره سرخ كه ناسا 
مي خواهد در دهه ۲۰۳۰ آن را انجام دهد، فراهم كند. به 
عنوان مثال، استقامت نيز مانند مريخ نورد »تيان ون- ۱« 
چيني ها مجهز به رادارهاي نفوذپذير به زير سطح مريخ براي 
يافتن يخ-آب است.همچنين يكي ديگر از ابزارهاي مريخ 
نورد ناسا موسوم به MOXIE از جو نازك مريخ كه داراي 
۹۵ درصد كربن دي اكسيد است، اكسيژن توليد مي كند.

  شباهت ها و تفاوت هاي مريخ و زمين
بر اس��اس اين گزارش، ِمّريخ )از عربي( يا بهرام چهارمين 
س��ياره در منظومه خورش��يدي اس��ت كه در يك مدار 
طوالني تر و با س��رعتي كمتر از زمين به دور خورش��يد 
مي چرخد. هر يك بار گردش اين سياره به دور خورشيد 
معادل ۶۸۷ شبانه روز زمين به درازا مي كشد و طول شب و 
روز آن از زمين كمي طوالني تر است. نام فارسي اين سياره 
بهرام و نام عربي-يوناني آن ِمّريخ است. در كتاب هاي قديمي 
فارس��ي آن را فلك شحنه پنجم و سايس رواق پنجم نيز 
ناميده اند. قطر مريخ نزديك به يك دوم قطر زمين و برابر 
۶۷۹۰ كيلومتر است. )قطر زمين: ۱۲۷۵۶ كيلومتر( . نوري 
كه از خورشيد به مريخ مي رسد نصف نوري است كه زمين 
دريافت مي كند، اما روز مريخي 4۰ دقيقه طوالني تر از روز 
زميني است؛ بنابراين شرايط از نظر نور تقريباً مثل زمستان 
زمين است و به اين خاطر امكان رشد گياهان در شرايط 
گلخانه اي در مريخ وجود دارد. روزهاي مريخ ۲4 ساعت و 
۳۷ دقيقه درازا دارند. از آن جا كه محور سياره مريخ همانند 
زمين ۲4 درجه مايل اس��ت، در اين سياره نيز فصل هاي 
سال وجود دارند. اما هر سال مريخي كمابيش دو برابر سال 

زميني يعني ۶۷۸ روز به درازا مي كشد.

  اولين كاوش هوايي در دنياي فرازميني
ابزار MOXIE تنها نمايش فناوري كاوش��گر استقامت 
نيس��ت؛ چرا كه اين مري��خ نورد به ي��ك هليكوپتر ۱.۸ 
كيلوگرمي به نام »نبوغ« )Ingenuity( نيز مجهز است كه 
در زير اين كاوشگر تعبيه شده و به سياره سرخ سفر مي كند. 
نبوغ پس از فرود استقامت بر سطح مريخ، آزاد خواهد شد و 

چند پرواز آزمايشي كوتاه را در آسمان مريخ انجام مي دهد تا 
اولين كاوش هوايي را در جهان فرازميني رقم بزند.

  مخابره نخستين صداي مريخ به زمين 
با وجود اينكه تاكنون هشت كاوشگر روانه مريخ شده اند اما 
هنوز هيچ صدايي به طور مستقيم از اين سياره به زمين مخابره 
نشده است؛ اما كاوشگر استقامت به زودي اين موضوع را تغيير 
خواهد داد.استقامت به دو ميكروفن براي ضبط صداي سياره 
 EDL سرخ مجهز اس��ت. ميكروفن اول بخشي از سيستم
)ورود، كاهش ارتفاع و فرود( است كه فرود امن استقامت را 
بر سطح مريخ تضمين مي كند. صداي فرود اين مريخ نورد 
با تصاوير دوربين هاي آن جفت مي شود تا نخستين تجربه 
يك تصوير همراه با صدا را از فرود يك كاوش��گر بر س��طح 
مريخ داش��ته باش��يم. ميكروفن دوم نيز يك نسخه بهبود 
يافته از ابزار اندازه گيري ليزري SuperCam تعبيه شده 
روي مريخ نورد »كنجكاوي« اس��ت. استقامت از سيستم 
ChemCam دقيقًا مانند نسخه قديمي خود روي سطح 
سياره سرخ به كار برده مي شود. ChemCam از شليك ليزر 
مادون قرمز براي گرم كردن و تبخير سنگ ها و خاك مريخ 
استفاده مي كند همين طور كه ليزر كار خود را انجام مي دهد، 
يك دوربين، تركيب شيميايي مواد تبخير شده را تجزيه و 
تحليل كرده و به دنبال تركيبات آلي مي شود اما صدايي كه از 
اين سنگ هاي در حال متالشي شدن در مي آيد، مي تواند به 
محققان سرنخ هايي درمورد تركيب آنها بدهد.  اين ميكروفن 
خارجي همچنين صداي محيط را در حالي كه اين مريخ نورد 
در حال گشت و گذار در مريخ است، ضبط مي كند و اين يك 

مزيت ديگر براي محققان به همراه دارد. 

 صرف س��اعات ارزش��مند وقت خود، بج��اي انجام 
تمرينات و ممارست جهت بهبود سيرهنري خويش، 
سريعترين راه را براي كسب ش��هرت طي نموده و با 
سوءاس��تفاده از ناآگاهي مخاطبي��ن و بهره گيري از 
س��وژه هاي بصري براي فريب، نامي و ناني براي خود 
دست و پا كنند، اين گروه افراد كه با نيت سوء خود از 
هر وسيله اي براي نيل به اهداف شان استفاده مي كنند، 
با آلوده كردن فضاي هنر موجبات شكل گيري »فساد 
هنري« را رقم زده و اين تباهي، آنچنان در پوس��ت، 
گوش��ت و اس��تخوان هنر –خاصه موسيقي- ريشه 
مي دواند كه عده كثي��ري از فعاالن اين حوزه را غرق 
در منجالبي از اشكال گونه گون آن مي كند. به دفعات 
در شبكه هاي همگاني افرادي را ديده ايم كه با اشكال 
و رفتاره��اي عجيب يا انجام ح��ركات ناهنجار- و يا 
بهره برداري از س��از ب��ا هدف نمايش خ��ود در حال 
نوازندگي و يا خوانندگي هس��تند، اكثريت قريب به 
اتفاق اين گروه نيز با شناخت كامل از نيازهاي ظاهري 
مخاطبين، از نشانه هايي بهره مي برند كه بتواند اين 
نيازها را براي بيننده، مهيا و با تاثيرگذاري سطحي بر  
مخاطب، او را به سمت خود جذب كنند، اين افراد كه 
تعداد بي ش��ماري از آنها را مي توان با يك جستجوي 

كوتاه در فض��اي مجازي يافت مورد اس��تقبال توده 
جامعه اي قرار مي گيرد كه بي هيچ مداقه و تفكري آنها 
را ب��ه چهره هاي هنري نوظهور بدل مي كنند! در اين 
بين، برخي فعاالن مجازي ديگر نيز وجود دارند كه از 
روش هاي متفاوتي براي جذب مخاطب براي خود بهره 
مي برند، اين گروه افراد كه عمدتًا در موضع گيري هاي 
خود رفتار گروه باال را م��ردود اعالم مي كنند، با بيان 
اظهارات روشنفكرنمايانه، مسائل و مشكالت متعدد 
اجتماع��ي را –كه بر بس��ياري از اه��ل تفكر مبرهن 
است- دس��تاويزي براي كسب شهرت و ابزاري براي 
الپوشاني ايرادات هنري خود قرار داده اند تا به شهرتي 
دست يابند كه گنجايش پذيرش آن را ندارند. اما ابعاد 
پيچيده فساد هنري، تنها به چند اينفلوئنسرخواننده يا 
اينفلوئنسرنوازنده سطحي ختم نشده و سرمايه گذاري 
كالن برخي نهادها و اشخاص مرتبط با پاره اي از مراكز 
غيرهنري تجاري-سياسي كه با اهدافي مشخص به 
حوزه هنر ورود كرده اند، دامنه اين فس��اد را بيش از 
نهايِت پندار استكثار مي كند، اين سرمايه گذاري ها 
ك��ه در اغلب موارد مقاصدي غي��ر از خدمت به اصل 
هن��ر را در پي خ��ود دارد، عمدت��ًا روي خوانندگاني 
صورت مي گيرد كه از اشتهار و محبوبيت بسياري نزد 

توده برخوردارند، تا بتواند مسير نيل سرمايه گذار به 
اهداف خويش را تسريع بخشد، اندكي تدقيق در روند 
انتشار آثار هنري ميتواند ذهن جستجوگر را به انتشار 
آلبوم خوانندگان معروف به تهيه كنندگي بنگاه هاي 
غيرهنري و يا برگزاري كنس��رت هاي موس��يقي با 
صرف هزينه هاي كالن رهنمون س��ازد. قدر مس��لم 
آنكه مي بايست چرايي ظهور و متعاقب آن تكثير قارچ 
گونه پديده هاي اينچنين��ي را در جامعه اي كندوكاو 
نمود ك��ه فاصله ميان »فرهنگ عام��ه« و »فرهنگ 
عالي« در آن روز به روز در حال افزايش اس��ت، توليد 
محتواي سطحي تر همچون سرگرمي و ادبيات عامه 
و همچنين فعاليتهايي كه به قصد جلب حمايت آغاز 
مي شوند از اهداف توليدكنندگان فرهنگ عامه است. 
فرهنگ عامه كه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم مدرنيته 
ني��ز دارد، گروهي از جامعه را م��ورد هدف خود قرار 
مي دهد كه سطح دسترسي آنها به مدرنيته با ميزان 
آگاهي شان در تضاد است. همين مهم سبب مي شود 
تا توليدكنندگان- كه اشراف كاملي بر فرهنگ عامه 
نيز دارند -   با سوءاستفاده از جهل توده، بسته مطلوب 
جامعه عامي را توليد ك��رده و نيل به اهداف خود را با 

تسخير ذهن آنها تسريع بخشند.

ريي��س جمعيت ه��الل احمر از كمب��ود امكانات 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد براي امدادرس��اني 
به زلزله زدگان سي س��خت خبر داد. كريم همتي 
و هيات هم��راه ب��ا حض��ور در فرمانداري ش��هر 
زلزله زده سي س��خت در جريان ميزان خسارات به 
مناط��ق زلزله زده و كيفيت اس��كان زلزله زدگان و 
امدادرساني ها گفت: بازديدها نشان داد كه امكان 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد ب��ه تنهايي كفايت 
نمي كند و بايد اس��تان هاي معين با توان بيشتري 
كمك كنند. همچنين همتي در جلس��ه اي كه با 
حضور وزير راه و شهرسازي با هدف بررسي وضعيت 
امداد رس��اني به زلزله زدگان سي س��خت برگزار 

شد،گفت: مردم درخواست دارند كه ارزيابي از ميزان 
خس��ارات منازل به س��رعت انجام شود و جمعيت 
هالل احمر متعهد مي شود براساس شرح وظايف 
تا 4۸س��اعت ديگر، چادر و اق��الم غذايي بين همه 

متاثرين از زلزله توزيع شود و اميدواريم مشكالت 
مردم كاهش يابد. زمين لرزه اي به بزرگي ۵.۶ دهم 
ريشتر، ساعت ۲۲ و ۵ دقيقه و ۳4 ثانيه؛ چهارشنبه 
شب شهر سي سخت مركز شهرستان دنا را در استان 
كهگيلويه و بويراحمد لرزاند. مركز لرزه نگاري كشور 
اعالم كرد اي��ن زمين لرزه در عم��ق ۸ كيلومتري 
زمين اتفاق افتاد. براس��اس اين گ��زارش، زلزله در 
فاصله ۱۰ كيلومتري سي س��خت در كهگيلويه و 
بويراحمد، ۱۹كيلومتري كمه در اس��تان اصفهان 
و ۲4 كيلومتري ياس��وج مركز استان كهگيلويه و 
بويراحمد رخ داده است. اين زمين لرزه در شهرهاي 

ياسوج، گچساران و دهدشت هم احساس شد.

پيش درآمِد سفر انسان به سياره سرخ

سودجويي  نوكيسه گان هنري

كمبود امكانات براي امداد رساني به زلزله زدگان

۷۷  فوتي جديد كرونا در كشور
س��خنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي ۸۰۱۷ 
بيم��ار جدي��د كووي��د-۱۹ در كش��ور طي ۲4 
ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات الري 
گفت: بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، 
۸۰۱۷ بيم��ار جدي��د مبتال ب��ه كووي��د۱۹ در 
كش��ور شناس��ايي ش��دند كه ۶۷۸ نف��ر از آنان 
بس��تري ش��دند. الري افزود: مجم��وع بيماران 
 كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۵۸۸ هزار و 

۱۵۹ نفر رسيد.
 او ادامه داد: متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 
۷۷ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و 

مجم��وع جانباختگان اين بيم��اري به ۵۹ هزار و 
۳4۱ نفر رس��يد. الري اضافه كرد: خوش��بختانه 
تاكنون يك ميلي��ون و ۳۳۱ ه��زار و ۱۶۲ نفر از 

بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند. سخنگوي وزارت بهداشت در ادامه گفت: 
۳۶۶۹ نفر از مبتاليان به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت ه��اي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
ق��رار دارند. وي ادامه داد: تاكن��ون ۱۰ ميليون و 
۳۳۰ هزار و ۸۹۸ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام ش��ده است. الري افزود: بر اساس 
آخرين تحليل ها، در حال حاضر ۱۱ شهرستان در 
وضعيت قرمز، ۵۲ شهرستان در وضعيت نارنجي، 
۲۱۷ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۶۸ شهرستان 

در وضعيت آبي قرار دارند.

افزايش جمعيت وتوس��عه شهرنشيني 
پديده هاي نوظهوري را براي محيط زيست 
رقم مي زند از جمله »كم اكس��يژني« در 
درياها و اقيانوس ها كه پهنه هاي آبي كش��ور نيز از آن 
مصون نمانده اند و نتايج نش��ان مي دهد اين پديده در 
خلي��ج  فارس فصل��ي و عمان و خزر دايمي اس��ت كه 

مشكالت زيست محيطي زيادي به همراه دارد.
درياها و اقيانوس ها پهنه هاي آبي ارزشمندي هستند 
كه از لحاظ تامين مواد غذايي از اهميت زيادي براي بشر 
برخوردارند كه به نظر مي رسد در چند سال گذشته به 
علت افزايش فعاليت هاي انساني دچار كمبود اكسيژن 
شده و به مناطق مرده اقيانوسي و دريايي تبديل شده اند.

     وسعت مناطق مرده
دانشمندان مي گويند وسعت مناطق مرده اقيانوس ها كه 
ميزان اكسيژن آنها به صفر رسيده از سال ۱۹۵۰ چهار 
برابر شده و مناطق بسيار كم اكسيژن در آبهاي ساحلي 
۱۰ برابر وسيع تر شده است، بر اين اساس كميسيون بين 
دولتي اقيانوس شناسي يونسكو گروهي از دانشمندان 
كشورهاي مختلف را گردهم آورد و نتايج اين تحقيقات 
نش��ان داد كه مناطقي در درياي خزر و خليج فارس با 
مش��كل كمبود اكس��يژن مواجهند اما اين مشكل در 

درياي خزر شديدتر است.
اين تحقيق نشان مي دهد حداقل از ميانه قرن بيستم 
هم در اقيانوس هاي آزاد و هم در آبهاي ساحلي غلظت 
اكسيژن آب به طرز فزاينده اي رو به كاهش رفته، اكنون 
وسعت اين مناطق به ميليون ها كيلومتر مربع رسيده و 
مصب رودخانه ها و ديگر آبهاي ساحلي به شدت تحت 

تاثير اين كاهش اكسيژن قرار گرفته اند.

    كمبود اكسيژن در آب
چندي پيش به��روز ابطحي رييس پژوهش��گاه ملي 
اقيانوس شناس��ي و علوم جوي از حاكم بودن شرايط 
نامطلوب اكسيژن در درياي عمان خبر داده و گفته بود: 
ستون آب در درياي عمان از دهانه تنگه هرمز تا آب هاي 
عميق روبروي چابهار در اعماق بيش از ۵۰ متر با كمبود 
شديد اكسيژن مواجه است، اگر غلظت اكسيژن محلول 

در آب به مقادير كمتر از ۲ ميلي گرم بر ليتر )حدود ۶۰ 
ميكرومول بر كيلوگرم( كاهش يابد شرايط فقر اكسيژن 
به وجود مي آيد، اين پديده به طور طبيعي در اعماق ۲۰۰ 
تا ۱۰۰۰ متري برخي مناطق اقيانوسي و نيز محيط هاي 
س��احلي آلوده به فاضالب و كودهاي كشاورزي بر اثر 
تجزيه باكتريايي مواد آلي و بقاياي اجس��اد موجودات 

زنده و مصرف اكسيژن ايجاد مي شود.

   افزايش دماي كره زمين
كارشناسان معتقدند گرم شدن كره زمين و افزايش 
ورود فاضالب ها و كودهاي شيميايي حاوي فسفر و 
نيتروژن معدني از عوامل اصلي تشديد پديده كاهش 
اكسيژن در محيط هاي دريايي است، اين عوامل باعث 
شده تا حجم و مساحت قابل توجهي از محيط هاي 
دريايي جهان به مناطق مرده )dead zone( تبديل 
شوند، پژوهش ها نش��ان مي دهد كه وسعت و تعداد 
مناطق مرده دريايي با شرايط زيست محيطي فعلي 
حاكم بر كره زمين در حال افزايش بوده و اقيانوس ها در 
حال از دست دادن تنفس خود هستند، از دهه ۱۹۶۰ 
تاكنون 4.۵ ميليون كيلومتر مربع بر مساحت مناطق 
مرده در درياها و اقيانوس ها اضافه شده است. محققان 
معتقدند كه امروزه گسترش مناطق مرده دريايي و 
كاهش اكسيژن محلول در آب دريا كه عمدتا تحت 
تاثير عوامل انساني مانند مصرف سوخت هاي فسيلي 
و ورود فاضالب هاي شهري و كشاورزي به محيط هاي 
دريايي تشديد مي شود، همراه با ساير استرس هاي 
موجود محلي، منطقه اي و جهاني مانند صيد بي رويه، 
تخريب فيزيكي زيستگاه ها، ورود آالينده ها، اسيدي 
شدن درياها و گرمايش جهاني، تهديدي جدي براي 

منابع زيستي دريايي محسوب مي شوند.

  كم اكسيژني در درياي خزر
ابوالفضل صالح عض��و هيات علمي پژوهش��گاه ملي 
اقيانوس شناسي  و علوم جوي دراين باره گفت: در خليج 
فارس و درياي خزر كم اكس��يژني مشاهده شده است 
كه به فعاليت هاي انساني ناشي از مصرف سوخت هاي 
فسيلي و ورود فاضالب ش��هري و صنعتي برمي گردد 

كه موجب استرس در آبزيان و بروز مرگ ومير در آنها 
مي شود حتي مي تواند سبب از بين رفتن يك اكوسيستم 
شود. او افزود: كاهش اكسيژن زماني اتفاق مي افتد كه 
ميزان مصرف آن بيشتر از توليد باشد، به اين معنا زماني 
كه مواد مغذي و آلي وارد دريا مي شود شكوفايي جلبكي 
را به همراه دارد و تجزيه و تخريب بقاياي اين جلبك ها به 
اكسيژن نياز دارد از اين رو اكسيژن موجود در آن بخش 
كاهش مي يابد از سوي ديگر گرمايش جهاني نيز كاهش 

اكسيژن در آب درياها و اقيانوس ها را به همراه دارد.
صالح با تاكيد بر اينكه در مناطق اكسيژن دار موجودات 
مشكلي ندارند، گفت: معموال موجودات در لبه مناطق 
نزديك به كم اكس��يژن تجمع مي كنند تا نجات يابند 
و اين مناطق براي صيادان بس��يار جذاب اس��ت چون 
مي توانند حجم زيادي ماهي صي��د كنند. اوادامه داد: 
البته برخي موجودات با مناطق كم اكسيژن سازگاري 
پيدا مي كنند و مي توانند بدون حضور رقباي ديگر در آن 
مناطق زندگي كنند هر چند آنها هم زماني كه اكسيژن 
خيلي پايين بيايد دچار افت در كيفيت زندگي مي شوند، 
مثال گونه ش��انه دار مهاجم در درياي خزر مي تواند به 

راحتي در آبهاي كم اكسيژن زندگي كند. 

   در برخي مناطق 
ميزان اكسيژن به صفر رسيده

عضو هيات علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي  و 
علوم جوي گفت: نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه در 
مناطقي از دري��اي عمان، خليج فارس و درياي خزر 
ميزان اكسيژن به صفر رسيده است، در اين مناطق 
چرخه هاي شيميايي تغيير مي كند و گازهاي مضر 
گلخانه اي توليد و وارد جو مي شود به طوري كه در خزر 
در بخش جنوبي و مياني در سال هاي اخير گازهاي 

زيادي منتشر شده است.
او با بيان اينكه كاهش اكسيژن مي تواند در محيط هاي 
دريايي خسارت بار باشد، افزود: يكي از صنايعي كه 
مي تواند كاهش اكس��يژن براي آن خطرناك باشد 
آبزي پروري در قفس است، كاهش اكسيژن در سال 
۲۰۲۰ در فيليپين باعث شد خسارات زيادي به اين 
صنعت وارد ش��ود و حتي افرادي ك��ه از ماهيان اين 

بخش از آب استفاده كردند نيز مسموم شده بودند، 
همچنين آبسنگ هاي مرجاني آن بخش هم از بين 
رفتند. البته صنعت پرورش ماهي در قفس نيز خود 
موجب كاهش اكسيژن در آن بخش از آب مي شود 
چون ورود فضوالت ماهيان بر اين مساله دامن مي زند.

او تاكيد كرد: در واقع كاهش اكس��يژن در پهنه هاي 
آبي فرايند واضحي اس��ت ك��ه دارد اتفاق مي افتد و 
پيش بيني ها نشان مي دهد اين فرايند با روند فعلي 
فعاليت هاي انساني ادامه دارد و حتي در حال تشديد 
شدن است كه اين روند با گرم شدن و اسيدي شدن 

همراه است كه بايد درصدد حل آن برآييم.
او در ادامه به اسيدي شدن محيط هاي دريايي اشاره 
كرد و گفت: انتشار دي اكسيد كربن بر روند اسيدي 
شدن درياها تاثير زيادي دارد كه منشأ اصلي آن هم 
مصرف س��وخت هاي فسيلي است، بررسي ها نشان 
مي دهد ۳۰ درصد كربني كه وارد اتمس��فر مي شود 
سر از درياها و اقيانوس ها در مي آورد و باعث مي شود 
اسيد كربنيك توليد شود كه ورود آن به پهنه هاي آبي 
باعث اسيدي تر شدن آب دريا مي شود. او اظهار داشت: 
دانشمندان آثار اسيدي شدن درياها و اقيانوس ها و آثار 
آن بر روي موجودات دريايي را بررسي كردند كه نتايج 

نشان داد روي فتوسنتز و سرعت رشد موجودات تاثير 
منفي و نسبتا بزرگي دارد كه قطعا به مرور  روي گستره 

بيشتري از آبزيان تاثير خواهد گذاشت.
عضو هيات علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي 
  و علوم جوي ادامه داد: در اين راس��تا كم اكسيژني 
خليج فارس، درياي عم��ان و بخش جنوبي درياي 
خزر با هم مقايسه شد كه نشان داد در درياي عمان 
منطقه كم اكسيژني ضخامتي حدود هزار متر دارد 
و معموال هميشه كم اكسيژن است، در درياي خزر 
هم با ميزان اكس��يژن صفر در نزديك بستر مواجه 
هستيم، از سال ۲۰۱۶ اكسيژن در اليه هاي ضخيم 
خزر به صفر رسيده است، همچنين توليد گاز سمي 
در اعماق خزر ثبت شده و تخمين زده مي شود برخي 
مناطق درگير كم اكس��يژني دايمي شوند از اين رو 
خليج فارس كم اكس��يژني فصلي و درياي عمان و 

خزر كم اكسيژني دايمي دارند.
او گفت: توجه به وقوع فصلي كم اكسيژني در بخش 
قابل توجه��ي از خليج ف��ارس )ح��دود ۲۰ درصد 
مس��احت بس��تر( پژوهش  روي داليل ب��روز آن و 
احتمال فشار آب هاي كم اكسيژن در خليج فارس به 
مناطق كم عمق ساحلي، اثرات آن بر موجودات زنده 

دريايي، منابع شيالتي و زيستگاه هاي حساس دريايي 
و وضعيت آينده آن ضروري است و مطالعات جدي 

بايد انجام شود.
صالح افزود: آب هاي خليج فارس در مجموع نسبت 
به درياي خزر گرم تر است از اين رو ميزان اكسيژن آن 
هم نسبت به خزر كمتر است، با اين حساب درياي خزر 
در سطح اكسيژن بيشتري دارد و در عمق ۳۵۰ متر 
به پايين ميزان اكسيژن آن كمتر مي شود و نزديك به 
بستر به صفر مي رسد اما وضعيت خليج فارس نسبت 
به بس��تر در نيمي از سال بهتر از خزر است. بر اساس 
مطالعات انجام شده مشخص شد كه در نيمه گرم سال 
يعني اواخر تابستان تا اواخر پاييز بستر خليج فارس 
در اعماق باالي ۵۰ متر كم اكسيژني دارد اما روبروي 
بندر بوشهر در عمق بيشتر از ۵۰ متر و يك منطقه هم 
نزديك به بندر سيراب در عمق ۷۰ متري پتانسيل 

بااليي براي كم اكسيژن شدن دارد.
عضو هيات علمي پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي 
 و علوم جوي اظهار داش��ت: البت��ه در خليج فارس 
وضعيت زياد بد نيست و تا آخر قرن هم مشكل زيادي 
نخواهيم داشت اما اين دليل نمي شود كه بدون توجه 

به محيط هاي آبي فاضالب وارد درياها كنيم.

گزارش

كمبود اكسيژن تهديدي براي آبزيان آب هاي سرزميني ايران

انسان عامل از بين رفتن اكوسيستم

مستطیلسبز

مهاجم ايراني تيم فوتب��ال پورتو با بيان اينكه براي بازي با 
يوونتوس استرس داشته و گلزني به اين تيم به او الهام شده 
بود، گفت: در بازي برگشت با يووه در تورين پيراهن رونالدو 
را مي گيرم.اعتمادآنالي��ن| مهدي طارمي در ديدار پورتو 
مقابل يوونتوس ايتاليا در ليگ قهرمانان اروپا موفق شد يك 
گل به ثمر برساند؛ ديداري كه در نهايت با نتيجه ۲ بر يك 
سه بود پورتو تمام شد. طارمي در تازه ترين اظهارنظر خود، 
اعالم كرد هنگام استراحت در روز بازي، خواب ديده است 
كه برابر يوونتوس زود گل مي زن��د. وي با بيان اينكه براي 
رويارويي با يوونتوس استرس هم داشته است، خاطره جالبي 
از درخواس��ت بازيكنان پورتو براي گرفتن پيراهن رونالدو 
س��تاره يوونتوس تعريف كرد.طارمي درباره احساسش از 
حضور در ليگ قهرمانان اروپا و بازي با يوونتوس گفت: همين 
كه توانستم براي دقايقي لبخند روي مردم بياوردم خوشحالم 
و باعث افتخارم است. آرزو مي كنم فوتباليست هاي ايراني 
در ليگ قهرمانان اروپا شركت كنند و باعث سرافرازي ايران 
شوند. نمي گويم در حد جام جهاني مهم است ولي رقابت هاي 

مهمي است.وي افزود: بازي در ليگ قهرمانان اروپا از ابتدا 
)حضور در تركيب اصلي( خيلي حس خوبي داشت. باعث 
غرور من بود. استرس هم داشتم. خدا را شكر توانستم خودم 
را خوب كنترل كردم و با يك بازي خيلي خوب از تيم پورتو 
يوونتوس را شكست داديم. حس خيلي خوبي داشت كه غير 
قابل وصف است. آدم بايد خودش تجربه كند. مهاجم ايراني 
تيم پورتو كه با برنامه »فوتبال ۱۲۰« گفت وگو مي كرد، درباره 
اينكه چطور توانس��ته انتقادات عليه خودش در سال هاي 

گذش��ته را ناديده بگيرد و از آجر انتقادات به شكل سازنده 
استفاده كند، گفت: خيلي كار سختي است. برادرم پيش 
از بازي )با يوونتوس( يك ويدئوي انگيزشي برايم فرستاد و 
سپس آن را پاك كرد. گفت ويدئوها روي تو جواب نمي دهد 
چون خودت خيلي انگيزه داري. اين ويدئوها خيلي براي 
جذابيت ندارد و از ذهنم پاك مي ش��ود. سعي مي كنم اين 
آجرها را بگيرم و از آن خانه بسازم. يك فوتباليست بايد بتواند 
اين آجرها را روي هم بگذارد تا براي خودش يك خانه بسازد.

مهدي طارمي: 

بعد از گل به يوونتوس
دنيا دورسرم چرخيد
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