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يادداشت- 1

 سرنوشت بودجه اصالحي 
در بهارستان

بع��د از ك��ش و قوس هاي 
فراوان در نهايت قرار اس��ت، 
اليح��ه اصالح��ي بودج��ه 
1400 توس��ط دولت، راهي 
بهارستان شود تا نمايندگان 
تصميم نهايي را در خصوص 
مال��ي  س��ند  مهم تري��ن 
س��االنه كش��ور اخذ كنند. 
طبيعي اس��ت كه اليحه بودجه اي كه 26بهمن ماه 
قرار اس��ت تقديم مجلس ش��ود با اليحه اي كه 12 
آذرماه، تقديم بهارستان شده است، متفاوت خواهد 
بود. اين تفاوت بط��ور كلي از 2منظ��ر قابل تحليل 
و ارزيابي است. نخس��ت از منظر تغيير شرايط كالن 
اقتصادي به خصوص تغيي��ر قيمت نفت كه در حال 
حاضر متفاوت از 2ماه قبل است. نكته دوم كه بسيار 
مهم تر است، ديدگاه كميس��يون تلفيق است كه در 
روند بررس��ي بودجه و ارايه گزارش مرتبط با بودجه 
1400، هم از محل افزاي��ش ماليات ها و هم از محل 
افزايش حقوق ورودي خودرو در مناطق آزاد، منابع 
جديدي را شناسايي كرده بود و برخي از اقالم ديگر 
كه امروز اطالعات آن در دس��ت دولت است. در واقع 
دولت بعد از فراز و نشيب هايي كه در خصوص موضوع 
نمايندگان در خص��وص بودجه ارايه ش��ده، تصوير 
ش��فاف تري از مطالبات مجلس در خصوص بودجه 
در دس��ت دارد. مبتني بر اين موارد به نظر مي رسد، 
دولت احتماال بودجه را با تركيبي توامان از مطالبات 
و موضوع��ات مطرح ش��ده در كميس��يون تلفيق و 
تغييرات الجرم در قيمت نفت، با اندكي تغيير، بودجه 
را راهي بهارس��تان خواهد كرد. به عبارت س��اده تر، 
دولت نه تغيي��رات بنيادين مورد نظر كميس��يون 
تلفيق را خواهد پذيرفت و نه بودجه را با كسري قابل 
توجه ارايه خواهد كرد. اينكه معتقدم دولت تغييرات 
اساسي مورد نظر كميسيون تلفيق را نخواهد پذيرفت 
به دليل آن است كه اساسا مخالف اين تغييرات بود. 
اگر در خاطرتان مانده باش��د، نماينده دولت هم در 
كميس��يون تلفيق مخالفت دول��ت را پيرامون اين 
تغييرات رسما اعالم كرده بود و هم در گزارش تلفيق 
در صحن مجلس نيز نماين��ده دولت اعالم مخالفت 
كرده بود. لذا بعيد به نظر مي رسد كه برخي تغييرات 
اليحه مورد نظر كميسيون تلفيق كه دولت مخالف 
آن است، مجددا در بودجه گنجانده شود.  اما از طرف 
ديگر احتماال بخش��ي از تغييرات ضروري كه عمدتا 
ناشي از قيمت نفت است در اليحه بودجه گنجانده 
خواهد ش��د. در مجموعه به نظر مي رسد براي اينكه 
اليحه در مجلس مصوب ش��ود، دولت مي بايس��ت 
تصميمات واقع بينانه تري را در اليحه لحاظ كند تا 
بودجه بتواند از داالن پر فراز و نش��يب مجلس عبور 
كند. موضوع مهم براي دولت آن است كه اليحه اي را 
تقديم مجلس نكند كه همراه با كسري بودجه باشد. 
چرا كه نمايندگان در نوبت اول اع��الم كرده بودند، 
بودجه 1400 كسري گس��ترده اي دارد، اما در عين 
حال نمايندگان تلفي��ق، 300هزار ميليارد تومان به 
841 هزار ميليارد تومان اليحه تقديمي دولت اضافه 
كردند. بنابراين دولت اليحه اي را تقديم خواهد كرد 
كه كسري نداشته باشد و از تراز عملياتي متعادل تري 
برخوردار باش��د. كس��ري بودجه به معناي افزايش 
تكانه هاي تورمي در سال آينده خواهد بود.  از طرف 
ديگر چون اين آخرين فرصت براي ارايه اليحه بودجه 
دولت به مجلس اس��ت، دولت تالش خواهد كرد تا 
حداقل تا نيمه اول سال آينده كه دولت سر كار است، 
شاخص هاي كالن اقتصادي مثل نرخ رشد اقتصادي، 
مهار تورم و... در مس��ير رش��د قرار داش��ته باشند. 
بنابراين دولت در بطن اليحه اصالحي نگاه ويژه اي به 

طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري خواهد داشت و ...
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 مرغ و مصائب نظام چند نرخيدامنه نوسان، بمب ساعتي بورسضرورت كاهش بار هزينه هاي بودجهصعود بورس با شيب ماليم
سرنوش��ت ب��ازار س��رمايه 
و  پي��ش رو  هفته ه��اي  در 
ماه ه��اي آين��ده چگونه رقم 
خواهد خورد؟ آيا نشانه هاي 
اميدبخش��ي از احياي بازار و 
بهبود وضعيت ش��اخص در 
چش��م انداز پي��ش رو وجود 
دارد؟ تغيي��ر و تح��والت رخ 
داده در بازار س��رمايه، كش��تي بورس را به كرانه هاي 
آرامش و رش��د مي رس��اند يا اينكه اين دريا همچنان 
توفاني خواهد بود؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از اين 
دست اين روزها بيشترين فراواني را در ميان مطالبات 
مردم از تحليلگران و صاحب نظران بازار سرمايه دارند. 
در واقع مردم مي خواهند بدانند چگونه بايد با اين بازار 
روبه رو ش��وند؟ واقع آن اس��ت بعد از تغيير و تحوالتي 
كه در زيرس��اختارهاي بازار و سيستم معامالت شكل 
گرفت به نظر مي رس��د اعتماد به بازار در حال افزايش 
اس��ت. در واقع بعد از اصالحات در بورس، ب��ازار آماده 
بهبود شاخص ها و ثبات در فرآيندها است. اگر قرار باشد 
ليستي از مهم ترين پيشنهادهاي كاربردي براي تداوم 
بهبود در بازار سرمايه تهيه شود، تزريق نقدينگي براي 
حفظ تعادل و توازن بازار يكي از اين پيشنهادها با اولويت 
باال است. معتقدم همچنان به ادامه  تزريق نقدينگي به 
بورس نياز داريم تا ضمن افزايش نقدشوندگي، زمينه  
كاهش نوسانات منفي مهيا ش��ود. از سوي ديگر دامنه  
نامتقارن، يك بس��تر خوب براي كاهش سفته بازي در 
بازار س��رمايه پديد آورده اس��ت. رويكردي كه ضمن 
شفاف س��ازي بازار، موجب تمايل به ورود معامله گران 
در شرايط اطمينان بازار خواهد شد. از هفته  آينده اثرات 
اين تغيير در روند معامالت نيز ديده خواهد شد. به ياد 
داشته باشيم كه اس��تارت صعود قبلي بازار هم بعد از 
كاهش دامنه نوسان و تخليه  فشار فروش بازار بعد از ترور 
سردار سليماني رخ داد. بنابراين تصميماتي اين چنيني 
در صورت اجراي درس��ت، اثرات مثبت��ي دارند. عامل 
مهم ديگر در تحليل فضاي كلي بازار، نرخ دالر اس��ت 
كه ثبات موجود در آن به نوعي دل معامله  گران را براي 
ادامه برنامه ريزي ها قرص كرده است. با گذشت زمان و 
مشخص شدن مواضع ايران و امريكا، خوش بيني  هاي 
بيش از اندازه نس��بت به توافق زودهنگام از بين رفت و 
به نظر مي  رسد ماه عس��ل روحاني و بايدن رو به اتمام 
اس��ت. در واقع بازار در حال درك واقعيات عيني )و نه 
فرضيات احتمالي( است و ترجيح مي دهد مبتني بر اين 
واقعيات عيني تصويري از دورنماي پيش رو ارائه كند تا 
اينكه مبتني بر احتماالت، دست به اقدام بزند. البته در 
بازارهاي ديگر نيز كسي دالر 1۵ هزار توماني را جدي 
نگرفته بود و قيمت ها واكنشي نش��ان ندادند. در حال 
حاضر و همزمان با اين تحوالت تغييراتي نيز در حوزه  
قوانين بازارگرداني در حال انجام است. به نظر من يكي 
ديگر از گام هاي اعتمادزا، توقف فعاليت بازارگرداني تا 
زمان اصالح دستورالعمل آن است.   ادامه در صفحه 5

به نظر مي رسد بعد از رد كليات 
بودج��ه در مجل��س برخ��ي 
دوستان نماينده عجله كردند و 
با لحن تند در خصوص اصالح 
اليح��ه بودجه توس��ط دولت 
صحبت كردن��د، در حالي كه 
چهره ه��اي اقتص��ادي دولت 
مدتي بع��د از رد كليات بودجه 
در مجلس، اش��اره كردند كه اليحه اصالحي را مبتني بر 
تعامالتي كه با مجلس دارند، راهي بهارس��تان خواهند 
كرد. اما پرسشي كه بعد از رد كليات بودجه در مجلس و 
اعالم دولتي ها در خصوص اراي��ه اليحه اصالحي مطرح 
است آن اس��ت كه اين اليحه بايد واجد چه ويژگي هايي 
باشد كه با پاس��خ مثبت نمايندگان مواجه شود؟ يكي از 
جدي ترين مطالب��ات مجلس از بودج��ه 1400، واقعي 
بودن اعداد و ارقام بودجه اس��ت. دولت در گام نخس��ت 
بايد تالش كند تا اين اعداد و ارقام مبتني بر واقعيات ارايه 
شوند. به عنوان مثال در بحث فروش نفت تقريبا اكثريت 
قريب ب��ه اتفاق تحليلگ��ران و صاحب نظ��ران معتقدند 
كه احتمال تحقق 2.3 ميليون بشكه بعيد است. اين در 
حالي است كه آمارهاي مقامات اقتصادي دولت حاكي از 
آن است كه در حال حاضر كمتر از 300هزار بشكه نفت 
به فروش مي رسد. طبيعي اس��ت كه اين آمارها با تصوير 
فروش نف��ت در بودجه همخواني ن��دارد. موضوع بعدي 
بحق درآمده��اي مالياتي در بطن بودجه 1400 اس��ت 

كه مي تواند ظرفيت هاي اعتباري ت��ازه اي را پيش روي 
دولت و اقتصاد ايران بگش��ايد. دولت مي تواند با توس��عه 
پايه هاي مالياتي و شناس��ايي حفره ه��اي مالياتي بدون 
وارد كردن فشار مضاعف بر دوش توليد و حقوق بگيران، 
درآمدهاي مالياتي افزونتري را پيش بيني و محقق كند. 
بحث بعدي افزاي��ش بهره وري در س��اختارهاي اجرايي 
و كاهش هزينه هاي جاري اس��ت. به هر حال زماني كه 
بودجه با مشكل منابع روبه روست، ضرورتي وجود ندارد 
كه هزينه هاي جاري دولت تا سطح بيش از ۵0درصدي 
افزايش پيدا كند. راهكار معقول تعادل بخشيدن به اين 
وضعيت، ارتقاي بهره وري است. دولت بايد از هزينه هاي 
غيرضروري اش بكاهد و منابع برآمده از آن را صرف افزايش 
اعتبارات عمراني كند. افزايش پروژه هاي عمراني يكي از 
موتورهاي پيش��راني اس��ت كه مي تواند در بخش هايي 
چون اشتغالزايي، بهبود فضاي كسب و كار، رشد صنايع 
و...اثر گذار باش��د. در كل دولت در جري��ان اصالح اليحه 
بودجه بايد به دنبال كاهش وزن هزينه ها باشد تا بودجه 
در بخش هزينه ه��ا و درآمده��ا از ت��وازن الزم برخوردار 
باشد. يكي ديگر از نكاتي كه به نظر مي رسد همه فعاالن 
حوزه سياس��ي و نمايندگان مجلس بايد ابع��اد و زواياي 
گوناگون آن را بپذيرند، لوازم كار فعاليت هاي سياسي در 
بخش هاي گوناگون است. لوازم كار فعاليت هاي سياسي 
يعني اينكه اگر در برخي برهه ها و زمان ها، روند كلي امور 
و تصميم سازي ها در راستاي خواسته و مطالبات فعاالن 
سياسي و نمايندگان نبود...   ادامه در صفحه 5

از روز گذشته يعني شنبه 2۵ 
بهمن ماه يك مصوبه جديد 
به بازار س��رمايه اضافه شد و 
براس��اس اين مصوبه  دامنه 
نوسان از مثبت 6 درصد الي 
منفي 2 درصد متغير ش��د. 
اين تغيير نوس��ان باعث شد 
كه روز ش��نبه وضعيت بازار 
تغيير كند و شاهد عرضه هاي متعدد از سوي حقوقي ها 
باشيم.به طور كلي تغيير دامنه نوسان براي بازار كارساز 
نيست و تنها چند روز مي تواند وضعيت بازار سرمايه 
را تغيير دهد چراكه اين موضوع تغيير پيش از اين در 
بازار با رقم ها و درصد ها مختلف تس��ت ش��ده بود در 
نهايت نتيجه اي جز شكست و نزول بازار در پي نداشته 
است. نبايد فراموش كرد كه اين يك نوع قانون گذاري 
محسوب مي شود و مي تواند در بلندمدت شائبه ايجاد 
دستكاري در خريد و فروش س��هام در بازار سرمايه را 
تقويت كند. درست است دامنه نوسان در كوتاه مدت 
وضعيت بازار را تغيير مي دهد و مي تواند پاس��خگوي 
معامالت بازار باش��د اما در ميان م��دت و بلندمدت به 
بازارسرمايه آسيب مي زند و حتي به عنوان يك عامل 
براي عدم اطمينان سهامداران در بازار سرمايه شناخته 
مي شود. دامنه نوسان مي تواند همانند يك بمب ساعتي 
عمل كند و مسووالن مربوطه بايد پيش از منفجر شدن 
اين بمب جلوي آن را بگيرند.   ادامه در صفحه 5

مس��اله اي ذيل عن��وان نظام 
چند نرخي در اقتصاد يكي از 
چالش هايي اس��ت كه پايه و 
زيربناي بسياري از مشكالت 
اقتصادي و معيشتي را شكل 
مي دهد. يك زم��ان اين نظام 
چند نرخي در س��اختار ارزي 
كش��ور بروز مي كند، دوره اي 
ديگر در حوزه صنعت خودروس��ازي ظه��ور و بروز پيدا 
مي كند و دوره اي هم ممكن است در حوزه فوالد اين نظام 
چند نرخي شكل بگيرد و منشأ بروز تكانه هاي پي در پي 
تورمي در قيمت ها ش��ود. متاس��فانه در حال حاضر اين 
نظام چند نرخي در حوزه بازار مرغ كشور نيز باعث شده 
تا بازار مرغ كش��ور با چالش هاي متعددي روبه رو شود. 
در شرايطي كه بازار مرغ كشور بعد از دوره اي از نوسانات 
پي درپي، دوره اي از ثب��ات و آرامش را تجربه مي كرد، باز 
هم طي روزهاي اخير نشانه هاي افزايش قيمت مرغ در 
بازار مشاهده شد كه ضروري است ريشه هاي اصلي اين 
افزايش قيمت از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد. 
برخالف برخي اظهارنظرهاي حاشيه اي كه افزايش قيمت 
مرغ را ناشي از مش��كالت مرتبط با فضاي توليد ارزيابي 
مي كنند، افزايش قيمت مرغ از يك طرف به دليل فقدان 
نظارت و از س��وي ديگر برآمده از برخي سودجويي ها در 
بازار است. در واقع، افزايش اخير قيمت مرغ در سطح بازار 
2علت اساسي دارد.    ادامه در صفحه 6

گزارش روز

 درآتشسوزيگمركاسالمقلعهافغانستان
50نفركشتهشدندوبيشاز300كاميونترانزيتيدرآتشسوختند

تع�ادل - گروه تج�ارت |حدود س��اعت 12 و 30 
دقيقه ظهر روز گذش��ته 2۵ بهمن ماه، انفجار مهيبي 
در نقط��ه صفر مرزي به س��مت گمرك اس��الم قلعه 
در خاك افغانس��تان به وقوع پيوس��ت. برخي خبرها 
حاكي از اين ب��ود كه بي��ش از 300 كاميون ترانزيتي 
در سانحه انفجار در مرز اس��الم قلعه افغانستان دچار 
حريق شدند. همچنين شنيده هاي تاييدنشده از منابع 
محلي حاكي از احتمال جان باختن دست كم ۵0 نفر 
دارد. اين انفجار، آتش��ي عظيم به پا ك��رد كه موجب 
تخليه گمرك دوغارون نيز شد. بالفاصله پس از وقوع 
انفجار و آتش س��وزي تاسيس��ات گمركي اسالم قلعه 
افغانس��تان همه خودروهاي ايراني و خارجي در مرز 
دوغارون، منطقه گمرك��ي و مرزي را ت��رك كردند، 
تا اين ناحيه تخليه ش��ود. در پي انفجار و آتش سوزي 
در تاسيسات گمركي اس��الم قلعه افغانستان، استقرار 
نيروهاي امدادي در منطقه مرزي و گمرك دوغارون 

با اهداف پيش��گيرانه ص��ورت گرفت. س��يدروح اهلل 
لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار داشت: حدود ساعت 
12و30دقيقه روز شنبه 2۵ بهمن ماه، تانكر گازي در 
گمرك اسالم قلعه، افغانستان منفجر شد. وي افزود: از 
تلفات اداره كل گمرك دوغارون خراسان رضوي براي 
بازگشت كاميون ها و دور ش��دن از خطرات احتمالي 
ب��راي محموله ها مس��يرهاي ورودي را باز گذاش��ته 
اس��ت. لطيفي توضيح داد: كاميون ه��اي حامل گاز و 
سوخت براي ترك از محل در حال هدايت هستند، و 
ساير كاميون ها نيز در پاس��گاه 17شهريور كه بيش از 
پنج كيلومتر با محل انفجار فاصله دارد مستقر خواهند 
شد. س��خنگوي گمرك افزود: گمرك از هالل احمر و 
ساير نهادهاي امدادي و امنيتي براي مهار آتش و انجام 
اقدامات ضروري و ارسال بالگرد، پيگيري هايي داشته 
است كه اميدواريم هر چه زودتر مشكالت پيش آمده 
مرتفع شود.    ادامه در صفحه 7

حبيب اسداهلل نژاد رقيه نداييمحسن زنگنهمحسن عباسي

انفجار مهيب در نقطه صفر مرزي

رنا
: اي
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»در ش��رايطي كه جهان دچار مشكالت زيادي در زمينه 
ويروس كرونا بود، توانستيم به مرگ هاي زير ۶۰ نفر برسيم. 
امروز عزيزان را جمع كردم تا بگويم شايد يكي از سخت ترين 
ايام مديريتي ما در زمينه كوويد-۱۹ شروع شد. سخت ترين 
آخر هفته اي كه در اين ۱۳ ماه بر من گذشت، دو روز گذشته 
بود كه بسيار سخت و دردناك بود. زيرا من ملواني اين كشتي 
توفان زده را بر عهده دارم و در اين مدت ديدم كه متاسفانه 
فرازونشيب ها چطور مي تواند ما را گرفتار كند.«اين بخشي 
از صحبت هايي اس��ت كه روز گذشته سعيد نمكي، وزير 
بهداشت  مطرح كرد، صحبت هايي كه نشان مي دهد ايران 
در مقابله با كرونا، وارد فازي جديد و البته به شدت خطرناك 
شده است. با گذشت حدود يك سال از تاييد رسمي ورود 
كرونا به ايران، با آغاز محدوديت هاي جدي از آذر ماه، وزارت 
بهداشت توانسته بود موج سوم شيوع كرونا را مديريت كند 
و مرگ و مير روزانه كه به مرز 5۰۰ نفر در روز رسانده بود بار 
ديگر رو رقمي كند. در شرايطي كه به نظر مي رسيد شرايط 
قدري بهتر شده، حاال وزارت بهداشت مي گويد كه كشور 
در آستانه آغاز موج چهارم كرونا قرار دارد و با توجه به اينكه 
در اين شيوع، جهش انگليسي ويروس نقشي كليدي ايفا 
مي كند، احتماال ميزان مرگ و مير در هفته هاي آينده به 
شكل قابل توجهي افزايش خواهد يافت.اين اتفاق در حالي 
رخ مي دهد كه اقتصاد ايران در يك سال گذشته، در چند 
مرحله با محدوديت هاي ناشي از شيوع كرونا مواجه شده بود 
و همين امر به اصناف مختلف فشاري شديد وارد كرده بود، 
احتماال با شوكي جديد نيز مواجه خواهد شد. دولت آخرين 
بار در ابتداي آذر، دو هفته تمام كسب و كارها را تعطيل كرد 
و همين محدوديت ها، باعث كاهش شيوع كرونا اما افزايش 
فشار بر اقتصاد ايران شد.احتمال تجديد محدوديت ها، در 
آستانه سال نو، خطري بود كه اصناف كشور به دنبال فرار 
از آن بودند اما حاال در صورت شيوع كرونا احتماال چاره اي 
جز اقدامات جديد نخواهد بود و اقتصاد ايران كه در شش 
ماه نخست سال جاري توانسته بود پس از مدت ها از رشد 
اقتصاد منفي عبور كند احتماال براي دومين سال پي در پي 
اقتصاد خود را در آستانه سال نو در گير با كرونا خواهد ديد.

     بي عملي بايدن
در شرايطي كه به نظر مي رسيد، با آغاز به كار بايدن در كاخ 
سفيد، شرايط براي كاهش تحريم هاي اقتصادي امريكا 

عليه ايران فراهم شود اما رييس جمهور جديد امريكا نيز 
به وعده هاي خود عمل نكرده و سرنوشت برجام مشخص 
نيس��ت. دعواي جديد ميان ايران و امريكا، دعوا بر سر آن 
است كه گام نخست را چه كسي بردارد. امريكا مي گويد 
در شرايطي كه ايران تعهدات برجامي خود را اجرايي كند، 
تحريم ها را كاهش مي دهد و ايران نيز مي گويد كه تا زمان 
بازنگشتن اوضاع به حالت عادي، دليلي براي اجراي تعهدات 
برجام وجود ندارد. در اين بين منطق ايران استوار تر است. 
زيرا اين امريكا بود كه زير ميز برجام زد و حاال اگر بناست 
كسي بازگش��ت به تعهدات خود را از سر بگيرد، ابتدا بايد 
امريكا اين كار را كند.صرف نظر از اين اختالفات سياسي، به 
نظر مي رسد اقتصاد ايران كه در هفته هاي ابتدايي پيروزي 
بايدن در انتخابات نگاهي به مثبت به اين اتفاق داشت، حاال 
پس از چند هفته بار ديگر به دوره انتظار قبلي بازگشته و 
نخس��تين نتيجه اين اتفاق، صعود قيمت ها در بازارهاي 
مختلف اقتصادي است.رصد وضعيت بازار در هفته  گذشته 
نشان مي دهد كه قيمت ها در تمامي بازارها دوباره صعودي 
شده است. طي هفته گذشته بازار ارز روند صعودي داشت 
به طوري كه قيم��ت دالر ۴.۶ و ي��ورو 5.۶درصد افزايش 
يافت.روند بازار طال نيز همپاي سكه افزايشي بود، به اين 
ترتيب قيمت طال در اين هفته ۴.۹ و سكه ۷.۴درصد گران 

شد.شاخص بورس با رشد ۳.5درصدي كمترين بازدهي را 
در بين بازارهاي مالي به دست آورد.اين در حالي است كه 
از اواسط پاييز تا امروز، قيمت ها در بازارها نزولي شده بودند 
و حباب تحريم در حال تخليه بود. به اين ترتيب در صورتي 
كه نشانه مثبت سياسي ديده نشود، احتماال اقتصاد ايران 
بايد خود را براي افزايش قيمت مجدد در بازارهاي ارز، طال 

و حتي خودرو و مسكن آماده كند.

     سرنوشت نامعلوم بودجه
در كنار تمام اين مسائل كه بخشي از آن در اختيار دولت 
نيس��ت و تالطم ها و تغييرات در بيرون از كشور نيز بر آن 
تاثير مي گذارند، در داخل كشور و براي برنامه براي سال 
آينده نيز همچنان ش��رايط نامشخص است.در شرايطي 
كه دولت، نيمه آذر امسال، بودجه را به مجلس تحويل داده 
بود، در نهايت مجلس در نيمه بهمن ماه اليحه را رد كرد 
ت��ا دوباره دولت فرآيند تنظيم اليحه جديد و ارجاع آن به 
مجلس را آغاز كند و نخستين گام آن، تصويب اليحه جديد 
در هيات دولت اس��ت كه طبق اعالم سخنگوي مجلس، 
امروز )يكشنبه( در دستور كار قرار خواهد گرفت.محمد 
حسين فرهنگي درباره برنامه ريزي مجلس براي تصويب 
قانون بودجه نيز با بيان اينكه اليحه اصالح شده به عنوان 

اليحه جديد وارد مجلس مي شود درباره نحوه رسيدگي 
به اين اليحه توضي��ح داد: دو راهكار براي اين مهم وجود 
دارد؛ نخست آنكه بر اساس ماده )۱8۴( آيين نامه داخلي، 
برداشت هيات رييسه مشخص و بر اساس آن عمل شود و 
دوم آنكه جمعي از همكاران طرحي دو فوريتي تدوين كردند 
كه در صورت تصويب، ابهام ماده ۱8۴ درباره شرايطي كه 
كميسيون تلفيق، اليحه بودجه را تأييد و صحن آن را رد 
كرده و اينكه بايد نحوه رسيدگي به اليحه اصالح شده از 
س��وي دولت چگونه باشد، برطرف شود.وي با بيان اينكه 
نمي توان زمان طوالني ۴5 روز را براي بررسي مجدد اليحه 
بودجه اعمال كرد، ادامه داد: داليل رد اليحه بودجه را بايد در 
صحبت مخالفان جست وجو كرد و مجلس موضع مشخص 
و منظمي مبني بر داليل رد اليح��ه بودجه ندارد چرا كه 
اساسًا هر نماينده اي بر اساس ديدگاه خود عمل مي كند.

اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه كرد: اگر با نظر 
هيات رييسه، كميسيون تلفيق همان كميسيون قبلي 
باشد طبيعتا آنها ديدگاه خود را در در گزارش قبلي داشتند 
و ممكن اس��ت تغييراتي در آن ايجاد كنند، در هر حال ما 
ناگزير هستيم از اينكه برخي رسيدگي ها را در كميسيون 
تلفيق داشته باش��يم. عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه با توافقاتي كه با 
كميسيون ها به عمل مي آيد اعضاي كميسيون تلفيق 
همان اعضاي سابق باش��د، افزود: كميسيون تلفيق 
نظرات خود را درباره رس��يدگي به جزييات و كليات 
اليحه بودجه مطرح مي كند اما به دليل محدوديت بايد 
زمان بررسي كوتاه تر شود. در صورت تصويب كليات 
بودجه در صحن علني، مجلس حتمًا بررسي جزييات 
را در س��ال جاري به اتمام مي رساند اما در صورتي كه 
كليات به تصويب نرسد فرصت براي ارايه اليحه بودجه 
سوم نيست و چاره اي جز بودجه چند دوازدهم باقي 
نمي ماند. در شرايطي كه در آغاز بهمن ماه، ايران از سويي 
از ش��يوع كرونا نفس راحتي كشيده بود و سپس با انتشار 
آمارهاي اقتصادي به نظر مي رسيد شرايط به سمت بهبود 
حركت مي كند، حاال و در آس��تانه اس��فند، كرونا دوباره 
اوج گرفته، خبري از لغو تحريم ها نيس��ت و حتي دو قوه 
نتوانسته اند بر سر بودجه به جمع بندي برسند و اين يعني 
سال ۹۹ كه به سختي براي اقتصاد ايران آغاز شد، احتماال با 

دشواري هاي جدي نيز به پايان خواهد رسيد.
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صدور دستور شناسايي 
توهين كنندگان به رييس جمهور

دادستان اصفهان از صدور دستور به مراجع امنيتي جهت 
شناسايي »مرتكبان و محركين شعارهاي هنجارشكنانه 
و توهين به رييس جمهور« خب��ر داد.  روابط عمومي 
دادگس��تري اصفهان اعالم كرد: با توجه به حواش��ي 
برگزاري راهپيمايي گراميداشت سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي، دادس��تان اصفهان ضمن تاكيد بر صيانت از 
جايگاه اركان حاكميتي نظام با مذموم دانستن تالش 
برخي در القاي تفرقه در كشور، از صدور دستور به مراجع 
امنيتي جهت شناسايي مرتكبان و محركين شعارهاي 
هنجار شكنانه و توهين به رييس جمهور خبر داد. علي 
اصفهاني همچنين بيان داشت: دستگاه قضايي صرفنظر 
از مسائل جناحي پاسداري از قانون و حرمت و صيانت 
از شخصيت حقوقي و حقيقي افراد را مقدم بر هر نظري 

دانسته و با قانون شكنان برخورد قاطعانه خواهد كرد.

فضاي مجازي بخش مهمي
از اقتصاد كشور است

دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام گف��ت: فضاي 
مجازي بخش مهمي از اقتصاد كشور است و نقش مهم 
در نظ��ام عرضه دارد و عامل موثر بر تحول فرآيند توليد 
و قيمت گذاري كاال و خدمات اس��ت. رضايي با اشاره به 
مختصات دهه پنجم انقالب گفت: در اين دهه، تهديدها 
و فرصت ها با دهه هاي دوم، سوم و چهارم متفاوت است. 
برخي نظريه پردازان و حكمرانان غرب با هدف جلوگيري 
از ظهور تمدن نوين ايران اسالمي، مصمم اند كه در هشت 
سال آينده نيز درگيري و رويارويي اقتصادي را با كشور 
ما ادامه دهند و ما متقاباًل بايد تالش كنيم كه تحريم ها را 
خنثي يا كم اثر كنيم و با تشكيل ايران بزرگ اقتصادي، 
غرب را از تحريم ملت ايران پشيمان كنيم. رضايي در پاسخ 
به نظرات كارشناس��ي فعاالن سايبري كه ديدگاه هاي 
كارب��ردي خود را جهت انتقال به ش��وراي عالي فضاي 
مجازي و مقام معظم رهبري به دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارايه كردند، گفت: فضاي مجازي نقش 
مهمي در رونق توليد، اقتصاد ملي و كارآفريني فناورانه 
دارد. همچنين رسيدن به سبك زندگي ايراني- اسالمي 
در فضاي مج��ازي و مديريت فرصت ه��ا و تهديدهاي 
فضاي مجازي بس��يار مهم و حياتي اس��ت. دشمنان 
ملت ايران بيشترين استفاده را از شبكه هاي اجتماعي 
انجام مي دهند. با هسته هاي پراكنده در آفند و پدافند 
سايبري نمي توانيم عليه شبكه هاي سازمان يافته از جمله 
منافقيني كه از آلباني شايعه افكني مي كنند و اسراييل 
مقابله كنيم. رضايي با اشاره به آثار سوء غفلت از فضاي 
مجازي گفت: امروز فضاي مجازي بخش مهمي از اقتصاد 
كشور است و نقش مهم در نظام عرضه دارد و عامل موثر 
بر تحول فرآيند توليد و قيمت گ��ذاري كاال و خدمات 
اس��ت. رضايي در ادامه س��خنان خود، به بررسي تاثير 
فضاي مجازي بر قيمت گذاري غيرواقعي برخي سهام 
پرداخت و ضمن انتقاد از ارزان خريدن هاي سوداگرانه 
۱5۰ نفر در ماه هاي ابتداي جهش بورس و ثروت بادآورده 
برخي شركت ها و موسسات در مرداد و شهريور ماه كه 
عماًل س��رمايه مردم را در بورس به يغما بردند، از تالش 
اقتصاددان هاي دلسوز كشور و انقالب در تهيه و ارسال 
قريب الوقوع يك گزارش جامع از تخلفات اين ۱5۰ نفر و 

رفتار سوداگرانه شركت هاي مذكور خبر داد.

فشار حداكثري عليه ايران 
شكست خورد

سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا با انتقاد از رويكرد 
دونالد ترامپ درقبال ايران خاطرنش��ان كرد: ما بر اين 
باوريم كه كارزار فش��ار حداكثري عليه ايران شكست 
خورده است. ند پرايس، سخنگوي وزارت امورخارجه 
امريكا در بيانيه اي كه هفته گذشته براي نشريه نيوزويك 
ارسال كرده است بار ديگر به تكرار موضع واشنگتن براي 
بازگشت به توافق هسته اي پرداخته و گفته است كه ابتدا 
ايران بايد گام اول را بردارد.به نوشته نيوز ويك، ند پرايس 
اظهار داشت: اگر ايران به پايبندي دقيق به تعهداتش 
در برجام بازگردد امريكا نيز همان كار را مي كند تا يك 
توافق قوي تر و طوالني تر بس��ازد و همچنين به ساير 
نگراني ها رسيدگي كند.وي در ادامه از رويكرد دونالد 
ترامپ رييس جمهور پيشين امريكا در قبال ايران انتقاد 
و براي برقراري ديپلماسي ابراز اميدواري كرد.سخنگوي 
دستگاه ديپلماسي امريكا افزود: ما معتقديم كه كارزار 
فش��ار حداكثري شكست خورده اس��ت چراكه ايران 
برنامه هسته اي اش را سرعت بخشيده و به فعاليت هاي 
منطقه اي اش ادامه داده اس��ت. رييس جمهور و وزير 
امورخارجه مصمم هستند كه ديپلماسي را به عنوان 
ابزاري موثرتر براي دستيابي به اهداف مان به كار گيرند. 
ند پرايس تصريح كرد: براي تعيين جزئيات اينكه چطور 
اين هدف محقق مي ش��ود، ما قصد داريم از نزديك با 
كنگره و متحدان و شركاي مان مشورت و رايزني كنيم. 
دولت امريكا علي رغم وعده انتخاباتي جو بايدن كه گفته 
بود قصد بازگشت به برجام را دارد، اكنون مي گويد كه 
اگر ايران به تعهداتش در برجام بازگردد، واشنگتن هم 
به اين توافق برمي گردد.اين در حالي است كه مقامات 
جمهوري اسالمي ايران پيش از اين بارها تاكيد كرده اند 
كه امريكا به عنوان طرفي كه توافق را نقض كرده و به طور 
يك جانبه از آن خارج شده است، ابتدا مي بايست به برجام 
بازگردد و تحريم ها را به طور كامل لغو كند، سپس ايران 
گام هاي برداشته شده براي كاهش تعهدات برجامي اش 
را به عقب بازمي گرداند. بنابر گزارش وب سايت وزارت 
امورخارج��ه امريكا، ند پرايس همچنين در نشس��ت 
خبري خود در پاسخ به سوالي درباره اينكه ۱۰ روز ديگر 
تا توقف اجراي پروتكل الحاقي و كاهش بازرسان آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در ايران باقي است و قصد دولت 
بايدن براي انجام اقدامي پيش از پايان يافتن اين مهلت 
گفت: قصد دولت همان چيزي اس��ت كه بارها تكرار 
كرده ايم و آن، اين است كه ابتدا بايد همكاري نزديكي با 
متحدان، شركا و اعضاي كنگره داشته باشيم تا اطمينان 
يابيم كه وقتي آماده گام بعدي هستيم، اين كار را موضع 
قدرت انجام دهيم و به عالوه اين كار را به همراه متحدان 

و شركاي خود انجام مي دهيم.

همسان سازي حقوق 
بازنشستگان ادامه مي يابد

رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت كه 
همسان سازي حقوق بازنشستگان از نظر قانونگذاري 
و اج��را ادامه مي ياب��د. حميدرضا حاج��ي بابايي با 
اشاره به درخواست هاي متعدد بازنشستگان گفت: 
بازنشستگان عزيز درخواس��ت هايي را مطرح كرده 
و پيام هاي��ي را براي من فرس��تاده اند. درخواس��ت 
بازنشستگان اين اس��ت كه طرح دو فوريتي مربوط 
به دايمي شدن همسان سازي حقوق بازنشستگان را 
امضا كنم و حتما امضا مي كنم.وي افزود: هر طرحي 
كه در مجلس توس��ط نمايندگان ارايه مي شود، اگر 
داراي بار مالي باشد، مغاير با اصل ۷5 قانون اساسي 
اس��ت، طرح هاي داراي بار مالي را حت��ي اگر ۲۹۰ 
نماينده هم امضا كنند و راي بدهند، قطعا در شوراي 
نگهبان رد مي شود. اين موضوع از طريق تقديم اليحه 
توسط دولت يا در قالب برنامه 5 ساله امكان پذير است.
وي با اشاره به قانون برنامه ششم گفت: در اين برنامه، 
ماده ۳۰ قانون همسان س��ازي حقوق بازنشستگان 
را مصوب كرده اي��م و بارها در م��دت اجراي برنامه 
ششم، اجراي اين قانون را پيگيري و مورد تاكيد قرار 
داده ايم.رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس با اشاره به اينكه قانون همسان سازي حقوق 
بازنشستگان تا سال ۱۴۰۱ هم ادامه دارد، گفت اين 
قانون بايد در برنامه هفتم نيز تكرار شود.حاجي بابايي 
گفت: معيش��ت و حقوق و رفاه بازنشس��تگان عزيز 
كشوري و لشكري و تامين اجتماعي هميشه يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي من در گذشته و حال بوده است. 
از همه ظرفيت هاي قانونگذاري براي ارتقاي وضعيت 

معيشت و رفاه بازنشستگان بهره برداري مي كنيم.

عيدي 1.5 ميليون توماني
واريز مي شود

بر اساس اعالم رييس سازمان برنامه و بودجه عيدي 
۱.5 ميليون توماني كارمندان همراه با حقوق بهمن 
ماه واريز خواهد شد. اخيرا هيات دولت ميزان و نحوه 
پرداخت پاداش پايان سال )عيدي( كارمندان دولت 
را مشخص كرد. براين اساس دس��تگاه هاي اجرايي 
موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي 
ايران - مصوب ۱۳۹5- و همچنين نيروهاي مسلح، 
وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي ايران مجازند به 
كاركنان خود )رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، 
قراردادي و موقت( و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه به طور 
تمام وقت اشتغال به كار دارند )به استثناي كارگران 
شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار(، مبلغ ثابت 
پانزده ميليون )۱5.۰۰۰.۰۰۰( ريال به نسبت مدت 
خدمت تمام وقت در س��ال ۱۳۹۹ ب��ه عنوان پاداش 
آخر س��ال )عيدي( در بهمن ماه سال جاري از محل 
بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت نمايند. 
در همي��ن خصوص با اعالم نوبخت رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه، عيدي ۱.5 ميليون توماني كارمندان 
همراه با حقوق بهمن ماه واريز خواهد شد. گفتني است، 
ميزان پرداخت پاداش آخر سال )عيدي( بازنشستگان، 
مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق 
وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري، س��ازمان تأمين اجتماعي 
نيروهاي مسلح و س��اير صندوق هاي بازنشستگي و 
نيز شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي نيز به مبلغ ثابت 
پانزده ميليون )۱5.۰۰۰.۰۰۰( ريال حس��ب مورد از 
محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه 

اجرايي ذي ربط قابل پرداخت است.

تاخير در تصويب بودجه
جايز نيست

حسين مرعشي در پاسخ به اين پرسش درصورتي كه 
اليحه بودجه به موقع تصويب نشود چه پيامدهايي 
دراداره امور كش��ور خواهد داشت؟ گفت: مجلس 
مي توانس��ت اليحه بودجه را به كميسيون تلفيق 
برگرداند و گزارش جديدي براي بررسي انجام شود 
اما رييس مجلس از اين كار خودداري كرد. وي افزود: 
اگر رعايت آيين نامه مجلس الزامي باشد اين بودجه تا 
پايان سال به دست دولت نخواهد رسيد و رد كليات 
به منزله رد كل اليحه بودجه دولت است و دولت نيز 
ملزم به ارايه آن است و درصورت ارايه مجدد اليحه 
توسط دولت، مطابق آيين نامه رسيدگي آن مجددا 
از۱۴۰۰/۱/۱ شروع مي شود. وي خاطرنشان كرد: 
 درصورت اين اتفاق دوباره بايد با تشكيل كميسيون 
تلفيق جديد بررس��ي اليحه بودجه آغاز ش��ود كه 
اين چرخه بطور قطع مش��كالتي را براي مديريت 
كشور پديد مي آورد. س��خنگوي حزب كارگزاران 
سازندگي افزود: مشكل اين بود زماني كه كميسيون 
تلفيق تشكيل ش��د مجلس مي گفت اين بودجه 
۳۲۰ هزار ميليارد تومان كسري دارد يعني دولت 
درآمد هايي را ديده كه واقعي نيستند و آقاي نادران 
رييس كميسيون تلفيق و همكاران ايشان دوماه و 
نيم وقت مجلس را گرفتند و به زعم خود آن را اصالح 
كردنداما نه تنها به راه حل كسري بودجه ۳۲۰ هزار 
ميليارد توماني فكر نكرده ان��د بلكه با افزودن چند 
ده هزار ميليارد تومان به حجم بودجه اين كسري 
را افزاي��ش دادند. نماينده پيش��ين مجالس پنجم 
و ششم مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنشان كرد: 
اعضاي كميسيون تلفيق براي پولي كه وجود ندارد 
درآمدهاي سخاوتمندانه طراحي كرده اند و وقتي اين 
گزارش را به صحن علني پارلمان آوردند نتوانستند 
از آن دفاع كنند . وي با بر شمردن ضعف هاي اصلي 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
مجلس كنوني دو ضعف اساس��ي دارد.يكي اينكه 
فاقد يك سازماندهي سياسي است ديگر اينكه اين 
مجلس تجربه كافي براي تغيير س��ازنده و بررسي 

اليحه بودجه را ندارد.

كرونا اوج گرفت، تحريم ها ماندند، بازارها صعودي شدند

حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا: 

سرلشكر سالمي: 

اسفند  دشوار  براي  اقتصاد ايران

زنگ خطر آغاز موج چهارم كرونا به صدا درآمد

هيچ بن بستي براي سپاه وجود ندارد

رييس جمهور با بيان اينكه در هفته گذشته هيچ شهر 
قرمزي در كشور نبود، گفت: امروز در خوزستان چند 
شهر قرمز شدند و شهرهايي هم در كشور از رنگ زرد به 
نارنجي تغيير يافتند و همه اين ها يعني زنگ خطر آغاز 
موج چهارم كرونا. حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه 
هيچكس در دنيا فكر نمي كرد كه ديگر حوادثي مانند 
پاندمي رخ دهد، اظه��ار كرد: تصور مواجهه با چنين 
مصيبت بزرگي كه در طول قرن بي سابقه بوده آن هم 
با اين  همه پيش��رفت دانش پزشكي براي هيچكس 
قابل پيش بيني نبود. اما ما هنوز هم در جهان درگير اين 
بيماري هستيم و ده ها ميليون نفر گرفتار اين بيماري 

شدند و صدها هزار نفر جان باختند.
وي افزود: همه آرزوها اين بود كه بشر بتواند به دارويي 
براي اين بيماري برسد اما در نهايت معلوم شد هيچ يك 
از اين داروهاي اعالم  شده درمان دقيق و واقعي نيست. 
بشر هنوز نتوانسته درماني براي اين بيماري پيدا كند 
و اميدها به س��مت توليد واكسن رفت.رييس جمهور 
يادآور شد: گاهي براي ساخت واكسن دو، پنج يا حتي 
ده سال زمان الزم اس��ت اما ناچار شدند راه اضطرار را 
انتخاب كنند؛ چرا كه مرگ ومير زياد ش��ده و چاره اي 
جز اس��تفاده از اين واكس��ن وجود ندارد. اما در زمينه 

كارآمدي اين واكس��ن و اينكه چقدر تأثيرگذار باقي 
مي ماند هيچ اطالعات دقيقي در دس��ترس نيس��ت.

روحاني با بيان اينكه معلوم نيس��ت اين واكسن ها در 
برابر جهش اين بيماري مي تواند كارآمد باش��د يا نه، 
اظهار كرد: به هرحال واكسيناس��يون شروع شده و ما 

هم در كش��ورمان اين كار را آغاز كرده ايم و اينكه چه 
زماني علم موفق شود اين بيماري را به طور كامل به زانو 
درآورد مشخص نيست، هرچند تجربه تاريخي نشان 
داده كه بشر در اين زمينه پيروز خواهد بود.وي در ادامه 
با تاكيد بر اينكه همچنان بايد مراقبت هاي بهداشتي را 

انجام دهيم، گفت: هنوز هيچ راه حل بهتري از كاهش 
ترددها، تجمعات، شستن دس��ت ها و فاصله گذاري 
اجتماعي و ماسك زدن نيست. كار واكسيناسيون هم 
در عين حال در حال انجام است .رييس جمهور با تاكيد 
بر اينكه مراقبت هاي ش��ديد و دقيقي در زمينه ورود 
افراد به كش��ور بايد اعمال و مراعات شود، اظهار كرد: 
چه افراد خوش شان بيايد و چه نيايد، همه بايد بدانند 
كه هر كسي وارد اين كشور مي شود بايد با تست هاي 
بهداشتي مورد مراقبت قرار گيرند و اگر كسي آلوده باشد 
مقررات قرنطينه درباره اش عمل شود و همه دست به 
دست هم دهيم تا از ايجاد خيز چهارم كرونا جلوگيري 
شود. براي ما مهم است كه سالمت مردم حفظ شود و 
به سرعت موارد جهش يافته اين ويروس و مبتاليان به 
آن را شناسايي كنيم.روحاني با يادآوري اينكه در هفته 
گذشته هيچ شهر قرمزي در كشور نبود، تصريح كرد: 
اما امروز در خوزستان چند شهر قرمز شدند و شهرهايي 
هم در كشور از رنگ زرد به نارنجي تغيير يافتند و همه 

اين ها يعني زنگ خطر آغاز موج چهارم كرونا.
وي افزود: ما حداقل تا يك سال آينده بايد سبك زندگي 
تازه اي كه در پي ش��يوع اين ويروس شكل گرفت را 
رعايت كنيم تا بتوانيم در سال ۱۴۰۰ سال مناسب تري 

را شروع كنيم.

فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه هيچ صحنه اي براي 
سپاه بن بست ندارد، گفت: هنر سپاه شكستن قدرت هاي 
استكباري اس��ت. به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر 
پاسدار حس��ين س��المي اظهار كرد: به دليل افق بلند 
وآرمان هاي انقالب اسالمي كه حاكميت مستضعفان 
و محو اس��تكبار را در خود داشت قدرت هاي عالم تمام 
جبروت و ش��وكت ش��يطاني خود را ب��ه كار گرفتند تا 
از ظه��ور اين قدرت جدي��د و الگو و م��دل الهام بخش 
جلوگيري كنند. فرمانده كل سپاه انقالب اسالمي ايران 
را تجلي نور الهي بر زمين و طلوع مجددي از خورشيد 
اس��الم توصيف و تصريح كرد: فرازهاي سختي را پشت 
سر گذاشته ايم؛ از گردنه هاي سختي عبور كرده ايم كه 
تمامي آنها در نابرابر ترين شكل توازن قدرت اتفاق افتاده 
و تا اين لحظه به اذن خداوند توام با پيروزي براي ما بوده 
است. سرلشكر س��المي عمليات پرافتخار و پيروزمند 
والفجر 8 را از افتخارات و ابتكارات مهم س��پاه در دوران 
دفاع مقدس دانس��ت و گفت: در اين عمليات پيچيده و 
راهبردي حماس��ه اي بي نظير در تاريخ نبردهاي عالم 
رق��م خورد كه نمونه و مصداق روش��ني از وعده نصرت 
الهي ب��ر مومنان و مجاه��دان راه خدا ب��ود. وي افزود: 
باوجود آماده س��ازي هاي زمين و تسلط بصري دشمن 
بر گستره جبهه اي كه قرار بود عمليات از آن آغاز شود، 
اما به دليل نقشي كه حفاظت اطالعات در موفقيت آن 
عمليات داشت و حفاظت اطالعات و تدابير و خالقيت 
فرماندهان و رعايت آن توسط همه رزمندگان توانستند 

دشمن را كاماًل غافلگير كنند. سرلشكر سالمي با تاكيد بر 
اينكه سپاه در آفرينش پيروزي ها و دستاوردهاي بزرگ 
انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي نقش ممتاز و 
برجسته اي ايفا كرده است، گفت: آنچه در اين گردنه هاي 
سخت، ياري گرسپاه بوده تا بتواند بر دشمنان بزرگ غلبه 
كند و نه تنها راه هاي غلبه آنها را به اذن الهي ببندد بلكه 
راه هاي غلبه بر آنان را مفتوح كند، دميدن روح الهي اسالم 
و ايمان بر قلب پاسداران انقالب اسالمي است. فرمانده كل 

سپاه با تاكيد بر اينكه هيچ صحنه اي براي سپاه بن بست 
ندارد، گفت: هنر سپاه شكستن قدرت هاي استكباري 
است. سپاه در دامنه قله اي است كه از آن قله ولي فقيه با 
تدابير نوراني خود چشمه هاي حكمت را جاري مي كند 
و فرمول هاي غلبه را مي آموزاند، با اين منطق س��پاه در 
هيچ صحنه اي شكست نمي خورد. وي افزود: جنگ هاي 
بزرگ ما باقي است؛ دشمن همچنان وجود دارد و هرچند 
پژمرده شده است اما هنوز خطرناك بوده و نمي خواهد 

شكس��ت را بپذيرد و س��پاه همچنان بايد در مركز اين 
ميدان بدرخشد و صيانت از عناصر اصيل شكل دهنده 
سپاه رسالت خطير حفاظت اطالعات به عنوان مقوم روح 
و معناي س��پاه است. سرلشكر سالمي با تاكيد بر اينكه 
سپاه خود را خادم ملت ايران مي داند و پيشگام براي رفع 
مشكالت مردم اس��ت، گفت: مردم عزيز ما نيزدر تمام 
صحنه هاي سخت سپاه را تنها نگذاشتند؛ از همدلي و 
حضور ايثارگرانه در سال هاي ايثار و مقاومت در دوران 
دفاع مقدس تا بدرقه فرمانده دالور سپاه و سردار دل هاي 
ملت اي��ران اين همدلي و همراهي به وضوح به چش��م 
مي خورد و مادامي كه ارتباط سپاه، مردم و امام امت برقرار 
است هيچ قدرتي قادر نيست ما را شكست دهد. فرمانده 
كل سپاه در پايان اطالعات را حياتي ترين سرمايه نهاد 
قدرتمندي مانند سپاه توصيف و با قدرداني از تالش ها 
و مجاهدت هاي فرماندهان و كاركنان سازمان حفاظت 
اطالعات س��پاه و تصريح كرد: دشمن نبايد كرانه هاي 
قدرت ما را ببيند؛ ابهام س��ازي براي دش��من بخشي از 
قدرت ما است. اگر امروز قدرت نيروهاي هوافضا، دريايي 
و زميني ما دست نخورده باقي مانده و دشمن نمي تواند 
اجزا و اركان و گسترش اين قدرت را ببيند، محصول اين 
است كه بين فرماندهي، حفاظت و تك تك پاسداران عزم 
و اراده جدي در صيانت از سپاه وجود دارد؛ هر چند گاهي 
براي ايجاد بازدارندگي و دقيق كردن محاسبات دشمن 
در رزمايش ها يا مصاحبه ها بخش هايي از قدرت مان را 

نشان مي دهيم. 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال تحوالت و اخبار سياس��ي اخير، قيمت ارز و طال 
همچنان در حال افزايش است. در حالي كه در دو ماه اخير، 
كاهش انتظارات تورمي و اميد به بازگشت امريكا به برجام، 
رهاس��ازي پول هاي بلوكه شده و افزايش صادرات نفت از 
1400، عامل كاهش ن��رخ دالر از باالي 30 هزار تومان به 
محدوده 21 تا 24 هزار تومان بود، اما به دنبال اعالم مصوبه 
مجلس براي خروج ايران از ان پي تي، در اوايل اسفندماه، 
شرط بازگشت امريكا به برجام براي اجراي تعهدات ايران، و 
شرط گذاشتن دولت بايدن براي اجراي تعهدات ايران براي 
شروع مذاكرات بازگش��ت امريكا به برجام، بازار ارز و طال 
واكنش نشان داده و روند صعودي قيمت ارز و طال در بازار 
شكل گرفته است. روز شنبه نيز دالر در مرز 26هزار تا 26 
هزار و 100 تومان معامله شد. قيمت سكه نيز در مرز 12 
ميليون تومان نوسان دارد. در عين حال برخي كارشناسان 
معتقدن��د كه مديري��ت ارزي بايد همچن��ان در اولويت 
سياست ها و تصميم هاي اقتصادي كشور باشد.  در ساعات 
عصر ش��نبه 25 بهمن 99، با افزايش قيمت هر اونس 
جهاني طال ب��ه 1824 دالر و همچنين افزايش دالر به 
26هزار تومان، قيمت طال و سكه نيز نسبت به هفته هاي 
قبل افزايش يافته و سكه طرح جديد به 12 ميليون و 
70 هزار تومان، سكه طرح قديم 11 ميليون و 600 هزار 
تومان، مظنه مثقال طال 5 ميليون و 67 هزار، طالي 18 
عيار يك  ميليون و 170 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون 
و 700 هزار، ربع سكه 4 ميليون و 500 هزار، سكه گرمي 
2 ميليون و 500 هزار تومان معامله شد.  صبح شنبه نيزبا 
اعالم قيمت دالر 26 هزار و 100 تومان، قيمت يورو 31 
هزار و 600 تومان و درهم امارات 7 هزار و 180تومان، 
قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون و 179 هزار 
توم��ان، هر مثقال طال 5 ميلي��ون و 110 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون و 
80 هزار تومان وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 11 ميليون و 700 هزار تومان است، قيمت نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 700 هزار تومان، ربع سكه بهار 
آزادي 4 ميليون و 500 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 

ميليون و 500 هزار تومان اعالم شد. 
قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل 
با افزايش همراه ش��ده است؛ س��كه بعد از مدت ها بار 
ديگر وارد كانال 12 ميليوني شده است؛ فعاالن بازار 
از افزايش تقاضا براي خريد سكه خبر مي دهند و اين 
موضوع هم يكي از داليل افزايش قيمت س��كه است. 
هرچند از جمله داليل اصلي نوسان در بازار طال و سكه 
تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ قيمت 
ارز در بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي است. 
قيمت سكه از 30 دي ماه تا چند روز گذشته در كانال 
10 ميليون توماني در نوسان قرار داشت، اما به تدريج 
رشد كرد؛ بررسي ها نشان مي دهد در روزهاي گذشته 
قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند صعودي داشته 
است. همچنين افزايش قيمت اونس جهاني طال باعث 
شده تا قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ دالر 
با رشدي نسبي همراه شود. اين در شرايطي است كه 
كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در هفته هاي 

آينده را پيش بيني كرده اند. 

   افزايش تدريجي نرخ دالر 
در كانال ۲۴ هزار توماني

هر دالر در صرافي ه��اي بانكي 24 هزار و 980 تومان 
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته 
280 تومان افزايش داش��ت، نرخ ف��روش يورو نيز با 
افزايش 270 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز 
كاري گذشته )پنجش��نبه( به 30 هزار و 270 تومان 
رس��يد.قيمت خريد هر دالر 24 ه��زار و 480 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و 770 تومان ش��د، 
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 
هزار و 541 تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 797 
تومان اس��ت.عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين بازار 
29 هزار و 514 تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 809 
تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذشته )پنجشنبه(، هر يورو به قيمت 
29 هزار و 347 تومان و هر دالر 24 هزار و 830 تومان 

فروخته شد.
 همچنين در سامانه سنا روزكاري گذشته )پنجشنبه(، 
حواله يورو به قيمت 28 ه��زار و 351 تومان معامله و 
همچنين حواله دالر به قيم��ت 23 هزار و 223 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 پيدا كرده است

   پيش بيني طالي ۱۹۰۰دالري در سال ۲۰۲۱
به گزارش رويترز، به دنبال تقويت ارزش دالر و در حالي 
كه با تقويت احتم��ال احياي تقاضا براي خريد خودرو 
قيمت پالتين در مسير بيشترين رشد هفتگي از مارس 
2020 قرار گرفت، قيمت طال روز جمعه شاهد كاهش 
بود. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان 
معامالت روز جمعه ب��ا 0.07 درصد كاهش به 1824 
دالر و 23 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در پايان معامالت 
آتي ديروز براي تحويل در ماه آوريل نيز با 0.20 درصد 
كاهش به 1823 دالر و 20 س��نت رس��يد. ارزش دالر 
شاهد افزايش حدوداً 0.1درصدي بود اما در مسير ثبت 
بزرگ ترين كاهش هفتگي طي 8 هفته اخير باقي ماند.

در جديدترين نظرس��نجي طالي هفتگي كيتكونيوز، 
تحليلگران وال استريت و سرمايه گذاران غيرحرفه اي جاي 
خود را عوض كردند. پس از اينكه اونس طال موفق نش��د 
رش��د قيمتي كه در مقاومت باالي 1850 دالر به دست 
آورده بود، حفظ كند، اكثر تحليلگران انتظار دارند قيمت 
طال در معامالت هفته جاري ضعيف تر شود. در مقابل اكثر 
سرمايه گذاران غيرحرفه اي نس��بت به روند قيمت طال 
خوش بين شده اند در حالي كه هفته پيش خوش بيني آنها 

به پايين ترين حد در سه ماه اخير نزول كرده بود.

    مديريت ارزي بايد در اولويت باشد
فوالدگر عضو سابق كميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت: مديريت منابع ارزي با توجه به شرايط امروز كشور 
به قدري اهميت دارد كه تصميم گيري درباره آن بايد با در 
نظرگرفتن تمام جوانب باشد. عدم بازگشت درآمدهاي 
ارزي حاصل از صادرات، مساله اي است كه صداي بسياري 
از دولتي ها را درآورده است. عبدالرضا همتي، رييس كل 
بانك مركزي در آخرين گفت وگوي تلويزيوني خود مطرح 
كرد كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي در خارج از ايران 
مانند تركيه سرمايه گذاري شده است. برخي از دارندگان 
ارز تنها به سرمايه گذاري در خارج از ايران اكتفا نكردند، 
بلكه در ش��رايطي كه كشور به شدت نيازمند آن است در 
بخش هايي مانند مسكن سرمايه گذاري كرده اند. در چنين 
وضعيتي وزير صمت مطرح كرده كه روند تصميم گيري 
در نوع اجراي تعهدات ارزي صادركنندگان بايد به شكلي 
باشد كه آنها در نحوه تخصيص ارز خودمختار باشند. به 
اين معنا؛ چنانچه مايل بودند آن را به دولت بفروش��ند يا 
مواد اوليه و كاال وارد كنند. حميدرضا فوالگر، كارشناس 
مسائل اقتصادي و عضو سابق كميسيون صنايع و معادن 
به ايِبنا دررابطه با اينكه قطعي شدن پيشنهاد فوق منجر به 
تضعيف نظارت بانك مركزي خواهد شد، گفت: مديريت 
منابع ارزي با توجه به شرايط امروز كشور به قدري اهميت 
دارد كه تصميم گيري درباره آن بايد با در نظرگرفتن تمام 
جوانب باشد.مس��اله تبادل ارز نبايد به اين شكل صورت 
گيرد كه دريافت كنندگان دست به كارهايي غير از هدف 
مش��خص زنند و بانك مركزي را براي اعمال مديريت و 
نقش حاكميتي خود با مشكل روبرو سازند، از سوي ديگر 

هم نبايد طوري تنظيم ش��ود كه تاجران دچار دردس��ر 
ش��وند.مواردي كه در گذشته پيش آمده نشان مي دهد 
كه بين دولت و بخش خصوصي ناهماهنگي وجود دارد، 
بنابراين بايد ميان بانك مركزي، دولت و فعاالن خصوصي 
تعامل همه جانبه اي ايجاد ش��ود تا ش��اهد اتفاقات بهتر 
باشيم. فوالدگر در رابطه با سرمايه گذاري بخش خصوصي 
خارج از كش��ور توضيح داد: بدون ش��ك ارز بايد در جاي 
مخصوص به خود مورد سرمايه گذاري قرار گيرد، منتها 
صادركنندگان مس��ائل خاص خود را دارند. يك عده از 
آنان در كشورهاي همسايه هستند، برنامه هاي صادراتي 
گروهي ديگر هم نمايشگاهي است يعني كاال بايد مدتي 
در آنجا ماندگار شود تا ارز برگردد و عالوه بر اينها بايد اشاره 
داشت كه واردكنندگان در زمينه كاري خود معطلي زياد 
دارند و از آنجا كه در وضعيت تحريمي و جنگ اقتصادي به 
سرمي بريم، شرايط بسيار سختي هم براي بانك مركزي و 
هم بخش خصوصي رقم خورده است.ستادي بايد به وجود 
آيد تا بين بانك مركزي كه نهاد حاكميتي و رگالتور است 
و دولت كه مجري قانون محسوب مي شود و درصدد اداره 
نظام كش��ور برآمده و مردم و بخش خصوصي به تناسب 
نيازها هماهنگي هاي الزم صورت دهد تا شاهد اين اتالف 
انرژي و زمان نباشيم. يكسري تحوالت در سال هاي اخير 
مرتبط با منابع ارزي با تش��ديد تحريم ها به وجود آمد و 
همانطور كه اش��اره كردم دراين شرايط نمي توان منكر 
اختيارات بانك مركزي و نقش مديريتي آن ش��د، اما 
بايد در بخشنامه ها و تصميم گيري ها تكليف صادر و 
واردكننده روشن شود تا آنان احساس تحريم شدن از 

سوي داخل را نداشته باشند.

  توليد نيازمند بازگشت ارزهاي صادراتي
از سوي ديگر، محمد طاهري كارشناس اقتصادي گفت: 
ارز حاصل از صادرات حتما به كش��ور برمي گردد در غير 
اين صورت توليدكننده امكان ادامه توليد را نخواهد داشت، 
چون نياز دارد كه چرخه توليد ادامه داشته باشد. وي درباره 
نقش اتاق هاي مشترك در بازگرداندن منابع ارزي بلوكه 
شده ايران عنوان كرد: اتاق هاي مشترك نقش مهمي در 
بهبود فرايندهاي صادراتي دارند و اين سوء نيت وجود ندارد 
كه منابع ارزي به كشور برنگردد، اما به دليل آنكه مبادالت 
تجاري كره با امريكا حدود 20 ميليارد دالر است تحت فشار 
است و ما تنها اميدوار هستيم كه با تغيير انتخابات در امريكا 
گام هايي براي كاهش تحريم هاي امريكا عليه ايران برداشته 
شود. مشكالت موجود كشور از دو تحريم امريكا و تحريم 
داخلي ناشي مي شود. از يكسو امريكا اجازه دسترسي به 
منابع بانكي را نمي دهد و از يكسو تجار تحت فشار زياد قرار 
مي گيرند و بايد به كساني كه در وضع كنوني صادرات كشور 
را زنده  نگهداشته اند تبريك گفت.مشكالت نقل و انتقال 
پول در صادرات و اس��ترس هايي كه به صادركننده وارد 
مي شود باال است و اين اميدواري وجود دارد كه با برداشته 
ش��دن گام هايي در جهت رفع تحريم معضالت كنوني 
برطرف شود.اگرچه نمي توان منكر تخلفاتي در اين زمينه 
بود و ممكن است صادركننده اي هم باشد كه ارز حاصل 
از صادرات را به كشور برنگردانده باشد، اما شناسايي آنها 
كار دشواري نيست و صادركنندگان صادق كه روند توليد 

صادراتي و صادرات آنها ادامه دارد مشخص است.

يادداشتاخبار
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 ارايه كارت اعتباري
به سهامداران عدالت 

 عباس معمارنژاد معاون امور بانكي وزير اقتصاد گفت: 
صاحبان س��هام عدالت براي درياف��ت كارت اعتباري 
به صورت غيرحض��وري به بانك هاي مل��ي و تجارت 
مراجعه كنند.اين خدمات بصورت غيرحضوري ارايه 
مي شود و معادل 50 درصد ارزش سهام عدالت است. 
متقاضيان مي توانند به ص��ورت الكترونيكي اقدام به 
دريافت كارت كنند كه ظرف س��ه روز مراحل آن طي 
خواهد شد.دريافت كنندگان كارت مي توانند از سه هزار 
فروشگاه سطح شهر، اقدام به خريدهاي ضروري خود 
كنند، به مرور نيز بانك هاي ديگر وارد چرخه ارايه اين 
خدمات خواهند شد. فريد موسوي عضو هيات مديره 
بانك ملي با بيان اينكه كارت اعتباري سهام عدالت براي 
همه دارندگان اين سهام از امروز صادر مي شود، گفت: 
دارندگان س��هام عدالت مي توانند مع��ادل 50 درصد 
ارزش س��هام عدالت خود از بانك ه��اي تجارت و ملي 
كارت اعتباري دريافت كنند. معاون بانكي وزير اقتصاد 
همچنين از افزايش 25 درصدي تسهيالت پرداختي 
بانك ها خب��ر داد و افزود: در ده ماهه امس��ال بانك ها 
1200 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند 
كه در مقايسه با كل تسهيالت پرداختي سال قبل كه 
970 هزار ميليارد تومان بوده 25 درصد رش��د داشته 
است.60 درصد اين تسهيالت براي سرمايه در گردش 
و 25 درصد براي سرمايه گذاري جديد بوده است.40 
درصد تسهيالت در بخش خدمات و 30 درصد در بخش 
صنعت و معدن بوده و بخش هاي كشاورزي و ساختمان 
هر كدام 6 درصد تسهيالت را به خود اختصاص داده اند.

بانك هاي دولتي از ابتداي سال 11 هزار ميليارد تومان 
س��هام و اموال مازاد خود را فروختند كه 3 هزار و 100 
ميليارد تومان واگذاري سهام و 7900 ميليارد تومان 
فروش امالك بوده اس��ت.اگر ش��رايط با ثبات در بازار 
س��رمايه داشته باشيم مي توانيم ش��ركت هاي بزرگ 
زيرمجموعه بانك ها را عرض كنيم. وي درباره عملكرد 
صندوق خسارت هاي بدني گفت: هم اكنون هيچ زنداني 
به خاطر ناتواني در پرداخت خسارت مربوط به تصادف 
نداريم و از ابتداي س��ال تاكنون، از طريق اين صندوق 
1100 ميليارد تومان خسارت پرداخت شده كه نسبت به 
سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.از طريق منابع 
صندوق خسارت هاي بدني، هفت هزار و 600 نفر مقصر 
در تصادفات رانندگي از زندان آزاد ش��دند يا از زنداني 
شدن آنها جلوگيري شده است.  معاون امور بانكي، بيمه 
و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان 
اينكه حدود 33 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانكي 
به فروش رفته است، گفت: ارزش اموال مازاد بانك هاي 
زيرمجموع��ه دولت به 90 هزار ميلي��ارد تومان اموال 
مي رسد. هر 6 ماه ارزش گذاري اموال مازاد بانك ها مورد 
بررسي قرار مي گيرد و آخرين آمار 90 هزار ميليارد تومان 
اس��ت. اگر بانكي بعد از اتتشار آگهي، مشتري نداشته 
باشد، مشكلي در زمينه دارايي هاي مازاد نخواهد داشت.

 نيويورك، مركز ارز 
رمزنگاري شده 

اندرو يانگ مي گويد در صورت برد انتخابات شهرداري، 
نيويورك را به مركز ارز رمزنگاري شده تبديل خواهد 
كرد.به گزارش راش��اتودي، اندرو يان��گ مي گويد در 
صورت برد انتخابات ش��هرداري، نيويورك را به مركز 
ارز رمزنگاري ش��ده تبديل خواهد كرد، درست زماني 
كه بيت كوين ركورد بيش از 48000 دالر را ثبت كرد. 
اندرو يانگ كانديداي شهرداري شهر نيويورك قول داده 
كه در صورت انتخاب شدن، نيويورك را به قطب ارزهاي 
رمزپايه تبديل كند، اين وعده زماني داده شد كه بيت 

كوين به باالترين قيمت خود رسيد.
روز پنجش��نبه در حالي كه ارزش اي��ن ارز رمزنگاري 
ش��ده محبوب پس از اعالميه بان��ك نيويورك ملون، 
قديمي ترين بانك امريكا، مبني بر انجام انتقال و انتشار 
بيت كوين براي مشتريان خود، باال رفت، يانگ متعهد 
ش��د در صورت پيروزي، نيوي��ورك را به مركز جهاني 

ارزهاي ديجيتال تبديل كند.

حذف صفر 
مانع توهم پولي مي شود

مصباحي مقدم عضو سابق شوراي پول و اعتبار گفت: 
روش بانك مركزي دركمرنگ كردن صفرها سبب 
مي شود تا در ابتدا مردم در عمل به صورت تدريجي 
با پول جديد مأنوس شوند و در مراحل بعدي مانع 
توهم پولي خواهد شد.اصالح پولي كه درحال روي 
دادن اس��ت، نقش��ي در كاهش تورم يا در افزايش 
آن ندارد، تنها يك اصالح پولي به حس��اب مي آيد 
و اقدام��ي براي حذف صفره��اي بي مصرف و زائد 
محسوب مي شود كه وقتي با پول هاي ديگر كشورها 
مورد مقايسه قرار مي گيرد، حس بد كاهش ارزش 

پول ملي را از بين مي برد.

اصالح بانك ها با نگهداري 3 درصد 
سپرده ها به صورت اوراق بدهي

پيم��ان قرباني معاون اقتص��ادي بانك مركزي در 
گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به برخ��ي اقدامات بانك 
مركزي در س��ال جاري اظهار داشت: الزام بانك ها 
طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتب��ار به نگهداري 3 
درصد از س��پرده هاي بخش غير دولتي به صورت 
اوراق بدهي يكي از اقدامات بوده كه س��عي شده تا 
تركيب دارايي هاي بانك ها اصالح شود.اقدام مهم 
ديگر، سياست كنترل ترازنامه و اعمال محدوديت 
رشد ترازنامه توس��ط حوزه نظارت بانك مركزي، 
است كه بر مديريت رشد نقدينگي در تكميل ساير 
قسمت ها و سياست هايي كه به اجرا در مي آيد، مهم 
است و همه اينها در راستاي اين بوده است كه تركيب 
و ميزان رشد نقدينگي را به سمت مطلوبي ببريم تا 
بتوانيم ان ش��اءاهلل در خدمت اقتصاد قرار دهيم و 
زمينه اي فراهم شود كه كنترل تورم و كمك به رشد 

اقتصادي را داشته باشيم.

ظرفيت باالي اقتصاد ايران 
عامل ونزوئاليي نشدن

يكي از داليل��ي كه اقتصاد 
ايران، ونزوئاليي نش��د اين 
اس��ت كه ظرفيت اقتصاد 
ما باالت��ر از ظرفيت اقتصاد 
ونزوئالس��ت. به بيان ديگر، 
قابل قياس با ونزوئال نيست. 
اقتص��اد اي��ران از ظرفيت 
بس��يار بااليي برخ��وردار 
است.بنابراين در ش��رايط كنوني، هر سياستي كه به 
بي انضباطي اقتصاد ايران كمك بكند، تبعات بسيار منفي 
خواهد داشت. در نتيجه ما بايد به سمت ثبات سازي در 
اقتصاد برويم. براي اينكه ثبات سازي كنيم، بايد انضباط 
را به اقتصاد برگردانيم كه شامل انضباط پولي در سيستم 
بانك مركزي، انضباط مالي سند بودجه و انضباط اداري 
در سيستم اداري است. به اعتقاد اين استاد اقتصاد در 
حال حاضر، ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياستي براي 
اقتصاد ايران از نان شب واجب تر است. هر سياستي كه 
بي ثباتي را تشديد كند، )چه از جانب مجلس باشد چه 
از جانب دولت باشد( اشتباه است كه در نهايت منجر 
به كاه��ش ارزش پول ملي و افزايش تورم مي ش��ود. 
در نتيجه كشور نياز به ثبات اقتصادي دارد و هرگونه 
سياستي كه بي ثباتي را تشديد كند، بايد آن سياست 
را از بين ببريم. همچنين در راستاي ثبات اقتصادي، 
بايد تعامل با جامعه جهاني را در دستور كار قرار دهيم. 
اگر تعامل نداشته باشيم، قطعا اقتصاد ايران روز به روز 
به قهقرا مي رود. اگر مي خواهيم تورم را كنترل كنيم، 
بايد ثبات را به اقتصاد اي��ران برگردانيم انضباط پولي 
و مالي داشته باشيم. مسوول انضباط پولي در اقتصاد 
ايران، بانك مركزي اس��ت. همچنين يكي از وظايف 
بانك مركزي، حفظ ارزش پول ملي است؛ حفظ ارزش 
پول ملي يعني مبارزه با تورم. وي افزود: اقتصاد ايران 
در شرايط كنوني، به ش��دت در گرو سياست خارجي 
و داخلي است. به عبارت ديگر رد اليحه بودجه دولت 
در مجلس، تبعات منفي بر اقتصاد دارد. اين در حالي 
است كه نمايندگان مجلس مي توانستند اين اليحه را 
اصالح بكنند. در يكي دوماه قبل، قيمت ارز به يك باره 
از 32 هزار تومان به كانال بيست و دو هزار تومان رسيد 
كه تنه��ا دليل اين روند، كاهش انتظ��ارات تورمي در 
اقتصاد ايران بوده است. در حقيقت يكي از مشكالت 
و معضالت كنوني اقتصاد ايران اين است كه سياست، 
اقتصاد را در گرو گرفته است و اين موضوع قطعا بر روند 
تورمي اقتصاد كشورمان هم تاثيرگذار خواهد بود.  براي 
اينكه با تورم مبارزه كنيم، بايد انضباط پولي و مالي را بر 
اقتصاد حاكم كنيم. به عبارت علمي تر، بايستي سياست 
پولي، هماهنگ با سياست مالي در خدمت رشد و توسعه 
كشور باشد. اگر مي خواهيم تورم را كنترل كنيم، بايد 
ثبات اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم. وي تاكيد 
كرد: اين كار وظيفه مجموعه حكومت است. همه اركان 
در كن��ار دولت، بايد به اين وظيفه مهم عمل كنند. در 
حقيقت مجموعه حكومت بايد به اين نتيجه برسد كه 
ثبات اقتصادي به وجود بياورد. به عنوان نمونه كاري 
كه اخيرا مجلس در خصوص اليحه بودجه انجام داد، 
به عدم ثبات اقتصادي منجر مي شود. بنابراين مجلس 
اگر بلد است، اليحه را اصالح كند در غير اين صورت 
كشور را دچار مشكل نكنيم و به بي ثباتي دامن نزنيم.

ارزش بازار بيت كوين 
به  يك تريليون دالر رسيد

بيت كوي��ن در روز جمعه 47146 دالر معامله ش��د 
ك��ه ارزش بازار آن را تا 912 ميلي��ارد دالر باال برد. به 
گزارش راشا تودي، ارزش بازار بيت كوين، بزرگ ترين 
ارز مجازي دنيا، در روز جمعه براي اولين بار در تاريخ 
از 900 ميلي��ارد دالر گذش��ت. پ��س از آنكه پي پال 
اعالم كرد برنامه اي براي س��رمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتالي ندارد ارزش بسياري از ارزها كاهش يافت. 
به گ��زارش سي ان بي س��ي، غول پرداخت��ي پي پال 
اعالم كرد برنامه اي براي س��رمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتالي ندارد. جان ريني- مدير مالي اين ش��ركت 
با تاكيد بر اينك��ه فرصت هاي خوبي در حوزه ارزهاي 
ديجيتالي وجود دارد افزود: ما از توسعه خدمات مالي 
با استفاده از فناوري بالك چين استقبال مي كنيم اما 
فعال تمايلي به خريد ارزهاي ديجيتالي موجود در بازار 
نداريم. نمي خواهيم پ��ول نقد خود را در دارايي هايي 
نظير ارزهاي ديجيتالي فعلي س��رمايه گذاري كنيم.  
ند سگال- مدير مالي توييتر از احتمال سرمايه گذاري 
توييتر در بيت كوين و افزوده شدن اين ارز ديجيتالي 
به ترازنامه مالي اين ش��ركت خبر داده است. به گفته 
سگال، توييتر در حال امكان سنجي اين مساله است 
كه حقوق كاركنان خود را بر حسب بيت كوين پرداخت 
كند. پيش از اين نيز اخباري از احتمال سرمايه گذاري 
اپل روي بيت  كوين منتش��ر شده بود. تسال نيز اعالم 
كرده 1.5 ميليارد دالر روي بيت كوين سرمايه گذاري 
كرده است.  تيم لين- قايم مقام رييس بانك مركزي 
كانادا با اشاره به شرايط ويژه ناشي از شيوع كرونا گفته 
است توسعه ارز ديجيتالي بانك مركزي احتماال زودتر 
از برنامه ريزي هاي قبلي به سرانجام خواهد رسيد. وي 
با اشاره به نوسانات شديد ارزهاي ديجيتالي فعلي در 
هفته هاي اخير گفت: مردم نياز به ارزي با ثبات تر دارند. 
سال ها پيش شرايط فرق مي كرد اما اكنون نيازمند ارز 
ديجيتالي خود هستيم.   بيت كوين در حال حاضر از 
نظر سرمايه بازار، نهمين سرمايه بزرگ در دنياست و 
هفته گذشته از فيس بوك و تسال پيشي گرفته است. 
اگر ارزش بازار بيت كوين را با توليد ناخالص داخلي 
كشورها مقايسه كنيم، 900 ميليارد دالر بيت كوين 
بين مكزيك )1.04 تريلي��ون دالر( و هلند )886 
ميليارد دالر( قرار دارد. بيت كوين همچنين از توليد 
ناخالص داخلي 707 ميليارد دالري سوييس هم 

پيشي گرفته است.

مديريت ارزي بايد همچنان در اولويت باشد

موافقان حذف دالر 4200 توماني، اهداف انتخاباتي را پشت پرده مخالفت ها ارزيابي مي كنند

بازگشت دالر در بازار  به باالي ۲۶ هزارتومان

همتي: دولت تصميمي براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ندارد
گروه بانك و بيمه |

درحالي دولت طي هفته ج��اري اليحه اصالحيه بودجه 
1400 را به مجلس تقديم خواهد كرد كه رييس كل بانك 
مرك��زي از عدم تغيير ارز 4200 تومان��ي دارو و كاالهاي 
اساسي در اين اصالحيه خبر داد. موافقان حذف دالر 4200 
توماني، نيز اهداف انتخاباتي را پشت پرده و مانع حذف دالر 
ارزان ارزياب��ي مي كنند. عبدالناصر همتي در گفت وگو با 
تسنيم درخصوص تصميم دولت در مورد ارز 4200 توماني 
در اصالحيه بودجه 1400، اظهار داشت: درخصوص بودجه 
حتما مسووالن محترم سازمان برنامه و بودجه اطالعات الزم 
را منتشر مي كنند ولي درحدي كه بنده درجريان هستم 
نكات اصلي و كليدي اليحه بودج��ه در چارچوب اليحه 
قبلي امروز با حضور و مشاركت تيم اقتصادي دولت بررسي 
شد.وي درباره جمع بندي نهايي بودجه 1400 در دولت، 
گفت: به نظرم به زودي اليحه بودجه در دولت نهايي بشود. 
به گفته رييس كل بانك مركزي، تصميمي براي تغيير ارز 
4200 دارو و كاالهاي اساسي، در اصالحيه اليحه بودجه 
1400 توسط دولت اتخاذ نشده است. اليحه بودجه 1400 
كه آذرماه به مجلس رفته بود، بعد از تصويب در كميسيون 
تلفيق و اعمال برخي تغييرات اساسي از جمله حذف دالر 
4200 توماني، در صحن علني مجلس رد ش��د.بعد از رد 
كليات اليحه بودجه در صحن علني مجلس، دولت موظف 
شد تا در اسرع وقت اصالحيه هاي الزم را در اليحه بودجه 
اعمال كند و مجدداً بودجه 1400 را تقديم مجلس كند.از 
مهم ترين اختالف��ات دولت و مجلس در خصوص بودجه 
1400، حذف ارز 4200 توماني دارو و كاالهاي اساسي بود، 
مجلسي ها ادامه پرداخت اين نوع ارز را باعث افزايش رانت و 
فساد مي دانند و دولت معتقد است االن زمان حذف يك باره 
ارز 4200 توماني نيست چراكه اثر مستقيم در قيمت ساير 

كاالها خواهد داشت.

  اهداف انتخاباتي پشت ماجراي ارز ۴۲۰۰
اما موافقان حذف ارز 4200 توماني معتقدند، دولت پشت 
ماجراي دالر 4200 اهداف انتخاباتي را دنبال مي كند. رانت 
دالر دولتي نهاده هاي دامي هم كه فقط در يك سال 34هزار 
ميليارد تومان بود، به جيب ذي نفعان داخلي و كشاورزان 
خارجي رفته اس��ت. صادق خليليان وزير س��ابق جهاد 
كشاورزي كه تجربه آزادسازي يارانه هاي نقدي در زمان 

وزارت وي وجود داشت گفت: تعيين نرخ ارز يكي از فرعيات 
بودجه است؛ هرساله نرخ ارز مرجعي براي محاسبات بودجه 
لحاظ مي شود و علت آن نيز وابستگي بودجه به درآمد هاي 
نفتي است؛ بايد پيش بيني شود چه ميزان نفت با چه قيمت 
و با چه نرخ دالر به ريال وارد بودجه مي ش��ود. اين نرخ ها 
اثر عملياتي خارج از بودجه ندارد و مربوط به محاسبات 
بودجه است زيرا نرخ ارز در بازار تعيين مي شود. اين نرخ در 
بودجه امسال 8800 تومان است و دولت آن را 11 هزار و 
500 تومان براي سال آينده پيشنهاد داده است اما وقتي 
وارد محاسبات بودجه مي ش��ويم مشخص مي شود در 
محاسبات پنهاني بودجه نرخ ارز همان 17500 و 4200 
توماني براي كاالهاي اساسي است. در حال حاضر بانك 
مركزي دالر هاي ناش��ي از فروش نف��ت و گاز را با قيمت 
آزاد در بازار به فروش مي رس��اند و تنها بخشي از آن را به 
قيمت 4200 توماني در اختيار واردات كاالهاي اساسي 
قرار مي دهد . دولت خود قص��د آن را ندارد كه ارز 4200 
به واردات كاالهاي اساسي بدهد بلكه مي خواهد اختيار 
حذف ارز كاالهاي اساس��ي در اختيار بگيرد تا با افزايش 
3 تا 4 برابري يارانه هاي نقدي آن را به مردم پرداخت كند. 
به نظر مي رسد دولت به دنبال اهداف سياسي پنهاني در 
بودجه است كه كميسيون تلفيق با اصالحاتي كه انجام 
داده اس��ت اليه هاي پنهان بودجه را شفاف كرده است و 
رديف هاي بودجه اي كه دولت براي آنها عدد يك گذاشته 
بود مجلس عدد واقعي گذاش��ته اس��ت كه در واقع ما به 
التفاوت ارز 4200 توماني با قيمتي اس��ت كه در بازار به 
فروش مي رسد . حذف ارز 4200 از اهداف دولت است تا 
به شكل ابزاري بتواند از آن براي انتخابات بهره برداري كند 
و با فروش آزاد آن يارانه  نقدي را 4 برابر كند.در آذر ماه نيز 
دولت به هر نفر 100 هزار تومان پول داد كه بخشي از آن 
مربوط به حذف ارز 4200 توماني از كاالهاي اساسي بود 
كه دول��ت ارز آن را در بازار آزاد براي تامين اين نقدينگي 
فروخته بود.كشور بايد بر اساس سند بودجه و چار چوب 
برنامه ريزي شده هدايت شود اگر مي خواهيم ارز 4200 
توماني را به واردات برخي از كاالهاي اختصاص يابد، بايد 
شفاف باشد. خليليان افزود: مردم در حال حاضر تخم مرغ 
را چند مي خرند، هر عدد تخم مرغ 2 هزار تومان فروخته 
مي شود كه در واقع اين قيمت با ارز 40 هزار توماني مطابقت 
مي كند؛ نبايد گول ذي نفعان ارز 4200 توماني را خورد. 

قيمت مرغ نيز به ب��االي 30 هزار تومان رفت. در حاليكه 
نهاده با قيمت مصوب وارد مي شود نرخ مرغ به باالي 30 
هزار تومان رفت، بنابراين هدف گذاري ها براي ارز دولتي 
محقق نشده و دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد كه 
اين ارزها كجا رفته است. در حال حاضر نيز 6 هزار قلم كاال 
در كشور با ارز آزاد داد و ستد مي شود و تعدادي محدودي 
از كاالهاي اساسي به اين شكل ارز 4200 توماني مي گيرند.   
شش هزار قلم كاال از جمله 90 درصد مواد غذايي با نرخ 
ارز نيمايي در حال داد و ستد است؛ بخش عمده اي از ارز 
4200 توماني به هدف مورد نظر اصابت نكرده است و به 
دست مردم نمي رسد، حال اينكه عده اي اصرار دارند ارز 
4200 توماني باشد ناشي از نگاه ساده به موضوع است يا 
اينكه از ذينفعان ارز دولتي هستند. آيا پايه ثبات اقتصادي 
ايران و معيشت مردم با اين اقتدار به دان مرغ بند است؟  
ارز حمايتي ديگر وجود ندارد صد ميليارد دالر حجم داد 
و ستد است و مي خواهيم تنها پنج قلم كاال را تغيير دهيم 
و به س��راغ كااليي مي رويم ك��ه داراي وضعيت عرضه و 
تقاضا هستند.كميسيون تلفيق محاسبه كرده است كه 
90 درصد اين ارز هدر مي رود؛ چند قلم كاال كه قرار بوده 
افزايش قيمت نداشته باشد نيز به هدف خود نرسيده است 
و اين ارز قابل حمايت نيست و نبايد اصراري براي دادن ارز 
به رانتخواران داشته باشيم. مي تواين شكل ديگري از اين 
حمايت را داشته باشيم كه تجربه آن را سال 90 داشتيم 
و مابه التفاوت را به مردم داديم و اكنون نيز مي شود اين ما 
به التفاوت قيمت ارز دولتي با نيمايي را به صورت ريالي به 
عنوان كمك معيش��ت براي مردم و حمايت از توليد داد. 
خليليان گفت: حرف من آن است كه در حال حاضر بخش 
زيادي از محصوالتي كه از همين نهاده هاي دولتي استفاده 
مي كنند، آزاد است. اين ماده اوليه كجاست و به دست چه  
كسي مي رسد؟ خليليان ادامه داد: چه اصراري وجود دارد 
كه يارانه توليد بخش كشاورزي را به صورت ارزي و آن هم 
براي واردات اختصاص دهيم، دولت مي تواند ارز حاصل از 
صادرات را در بازار به فروش برس��اند و نقدينگي به دست 
آمده را به صورت ريالي از توليد كنندگان داخلي در بخش 
توليدات پروتئيني حيواني و زراعي حمايت كند.  خليليان 
گفت: اينكه اطالعات درس��تي از اف��راد نيازمند نداريم 
درست نيس��ت، هر چند كه در شناساسي افراد ثروتمند 
دچار مشكل هستيم.دولت اخيرا براي يارانه معيشتي به 

60 ميليون نفر يارانه داد كه قطعا تمام افراد ثروتمند در آنها 
نبوده اند و حتما فقرا و افراد حقوق بگير، داراي بيمه بيكاري 
و عضو كميته امداد نيز مي��ان آنها بوده اند وقتي اين افراد 
را مي شناس��يم، مابقي افراد را مي توانيم ثروتمند در نظر 
بگيريم. بر اين اساس جامعه هدف ما براي ارايه يارانه نقدي 
حاصل از آزاد سازي يارانه كاالهاي اساسي مشخص است.
بر اين اساس، از توليد كننده نيز حمايت صورت مي گيرد 
زيرا آنها نيز مي توانند قيمت خود را افزايش دهند و حتي 
يارانه مستقيم براي توليد دريافت كنند و از طرفي بخشي 
از منابع به دست آمده را مي توان براي توسعه زير ساخت 
در كشور مورد اس��تفاده قرار دهيم. اختصاص ارز 4200 
توماني به واردات كاالهاي اساسي حمايت كور از مصرف 
كنندگان است و مشخص نيست كه به هدف اصابت كرده 
است يا نه.در ديگر كشورها نيز از بخش كشاورزي حمايت 
مس��تقيم نقدي صورت مي گيرد و يارانه هاي به صورت 
نقدي در اختيار مردم قرار مي دهند.همچنين حامد نجفي 
علمداري اقتصاددان و عضو هيئت عملي دانشگاه تربيت 
مدرس گفت: از ارديبهشت 97 كه امريكا از برجام خارج 
شد، كشور براي پاس��خ به اين تحريم سياست ارز 4200 
توماني را تعيين كرد اما در تله سياست گذاري افتاد؛ زيرا در 
اين نرخ ارز دستوري واقعيت هاي بازار پذيرفته نمي شود و 
ارز كمياب و محدود را كه بايد از آن براي كنترل بازار در مواقع 
ضروري استفاده مي شد به صورت 4200 تخصيص داده و 
باعث شد كه نرخ ارز در بازار آزاد بيشتر از آن حدي كه بايد 
افزايش يابد. در آن دوران 28 ميليارد دالر ارز كمياب كشور 
به صورت 4200 اختصاص داده و باعث ش��د كه نرخ ارز از 
3 هزار تومان ابتداي دولت تا 33 هزار تومان يعني 10 برابر 
افزايش يابد و اثرگذاري تحريم بيشتر شد، به طوري كه خود 
امريكا نيز انتظار چنين اثرگذاري را نداشت.ساالنه 16 تا 17 
ميليارد دالر غذا به كشور وارد مي شود اما در نتيجه ارز 4200 
توماني در سال گذشته 24.5 ميليارد دالر غذا به كشور وارد 
ش��د. وارد كنندگان همچنين با تجار كشور صادركننده 
همكاري مي كنند تا كاالي وارداتي با قيمت باالتري اعالم 
و صود بيشتري نصيبشان شود.  بر اساس بررسي هايي كه 
روي واردات 4 كاالهاي اساسي شامل ذرت، كنجاله سويا، 
دانه هاي روغن و جو انجام داديم، قيمت وارداتي ما در سال 
قبل 50 درصد بيشتر از قيمت هاي جهاني بوده است كه اين 

به خاطر جذابيت ارز 4200 توماني است. 

مهدي پازوكي



گروه بورس|
بنا به تصميم اعضاي شوراي عالي بورس از روز گذشته 
يعني شنبه ۲۵ بهمن ماه تا اطالع ثانوي، دامنه نوسان 
قيمت در كليه نمادهاي معامالتي س��هام در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به صورت نامتقارن 
از منفي و مثبت ۵ درصد به مثبت ۶ و منفي ۲ درصد 

تغيير يافت.
تصميم س��ازمان بورس��ي ها مبني بر كاهش دامنه 
نوسان منفي سهم ها در بازار سهام كارساز شد و شروع 
معامالت هفته آخر بهمن ماه روند صعودي داش��ت، 
همچنين تقاضا در شاخص سازان به طرز چشم گيري 
افزايش پيدا ك��رد اما مهم ترين مس��اله پيش رو اين 
است كه بازار تا پايان سال مثبت و متعادل باقي بماند. 
بسياري از كارشناس��ان بازار بر اين عقيده اند كه فعال 
نمي توان از روند صعودي بازار س��هام س��خن گفت و 
زماني كه شاخص كل باالي يك ميليون و ۲۵۰ هزار 
واحد تثبيت شود روند نزولي بازار سهام تمام مي شود 
و زماني كه به باالي يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد برسد 
مي توان گفت روند بورس صعودي خواهد بود. البته اگر 
ميانه را در نظر بگيريم شاخص يك ميليون و 3۰۰ الي 
3۵۰ هزار واحد يك دامنه تعادل براي بورس محسوب 
مي شود. كارشناسان عقيده دارند تغيير دامنه نوسان 
مي تواند در كوتاه مدت روند بازار سهام را تغيير دهد و 
فشار فروش را كم كند اما اين موضوع نمي تواند باعث 
پايدار بودن روند صعودي آغاز شده شود، اما اگر حجم 
و ارزش بازار سهام باال برود و اعتماد سهامداران حقيقي 
به بورس بازگردد و سرمايه به بازار تزريق شود احتماال 
روند صعودي ادامه دار خواهد شد. اغلب پيش بيني ها 
در بازار مي گويند كه در بلندمدت روند نزولي خواهيم 
داشت و اين تغيير دامنه نوسان تنها براي چند روزي 
كار ساز است در نهايت بازار با يك نزول و اصالح عمده 
روبه رو مي شود چراكه؛ ميزان عرضه ها در روز شنبه 
باال بود و اگر اين عرضه در روزهاي آينده نيز ادامه دار 
باشد در نهايت با يك وضعيت اسفناك در بازار روبه رو 

خواهيم بود.

    احتمال تداوم تغيير دامنه نوسان
معامالت بورس تا پايان سال

محمدرضا معتمد، معاون س��ازمان بورس با اشاره به 
علت اجراي دامنه نوسان نامتقارن در بازار مي گويد: 
هر زيرساختي كه قرار باش��د در بازار سرمايه اجرايي 
شود از زمان تصويب آن به مدت ۷۲ ساعت مهلت اجرا 
دارد. اين تصميم در ش��نبه هفته گذشته در شوراي 
عالي بورس اتخاذ شد كه ديروز اولين جلسه معامالتي 
براي اجراي اين تصميم بود. به گفته معتمد، اگر روز 
چهارش��نبه تعطيل نبود تغيير دامنه نوس��ان از روز 

چهارشنبه هفته گذشته اجرايي مي شد.
معاون سازمان بورس خاطرنشان مي كند: با توجه به 
قانون حاكم در بازار سرمايه، تغيير زيرساختي كه در 
روز شنبه تصويب شد را نمي توانستيم از روز يكشنبه 
به مراحله اجرا برس��انيم. اجراي اين اقدام كوتاه مدت 
خواهد بود و به محض اينكه وضعيت بازار به ش��رايط 
عادي بازگردد اجراي آن منتفي خواهد ش��د. ممكن 
اس��ت اجراي اين تصميم يك ماه يا تا پايان امسال به 
طول بينجامد و حتي ممكن است تصميم ديگري در 

اين زمينه بسته به شرايط بازار اتخاذ شود.
معاون سازمان بورس اظهار مي كند: اكنون سرمايه گذار 
براس��اس وجود صف هاي خريد و فروش تصميم به 
معامله در ب��ازار مي گيرد، در حالي ك��ه اين موضوع 
اشتباه است و اكنون ش��رايطي در بازار حاكم نيست 
كه س��رمايه گذاران بخواهن��د براس��اس آن در بازار 
تصميم گيري كنند. اجراي تغيير در دامنه نوسان به 
اين دليل بود كه س��رمايه گذار فرصت بيشتري براي 

تصميم گيري در روند منفي بازار داشته باشد و نبايد در 
شرايط هيجاني اقدام به خريد و فروش سهام در بازار 
كند. زيرساخت اجراي دامنه نوسان نامتقارن در بازار 
فراهم ش��ده بود و براي ايجاد آرامش در بازار آن را به 

مرحله اجرا رسانديم.

    اصالح بازار دور از ذهن نيست
فردين آقا بزرگي، تحليلگر بازارسرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« درخصوص اين تغيير دامنه نوسان مي گويد: 
زيرس��اخت هاي پيش��ين نياز به بازنگري داش��ت و 
درنهايت راهكار مناسبي پيدا شد هرچند دامنه نوسان 
كاهش پيدا كرده اين دامنه در هفته هاي گذشته 1۰ 
درصد و اين روزها با مصوبه جديد سازمان بورس به 8 
درصد رسيده است اما سمت و سوي افزايشي دادن به 
روند قيمت ها اين نگراني را به وجود مي آورد برخي از 
افراد اعم ازحقيقي ها و حقوقي ها از اين محدوده خاص 
در كوتاه مدت اس��تفاده كنند. در نتيجه عرضه هاي 
بيشتري را در بازار شاهد باشيم. به همين جهت دامنه 
نوس��ان منفي ۲ درصد كف را به اين منظور محدود 
كرده اند كه اگر احيانا به نقطه بازگش��ت رسيد بايك 
ش��يب ماليم تري روند اصالح انجام ش��ود اما در كل 
يك طراوت و شادابي با يك بازنگري شايد بازار داشت 
هرچند راهگش��اي اصلي و حركت اساسي را در پي 
اين تغيير ش��كلي نمي توانيم انتظار داشته باشيم به 
هرحال بازهم تغيير دامنه نوس��ان ابزار بدي نبود به 
نس��بت اينكه بازار در اين مدت دچار افسردگي شده 
بود و به هر حالتي واكنش منفي نشان مي داد ولي اين 
خطر و نگراني به واس��طه اينكه اين افزايش پرشتاب 
و پياپي صورت بگيرد اين زمين��ه را براي عرضه هاي 
بيشتر ايجاد مي كند. هرچند القاي اين نكته كه مثبت 
۶ درصد سقف نوسان است لزوما به اين معني نيست 
كه س��قف قيمت به عنوان تارگت در نظر گرفته شود 
بلكه؛ محدود مذكور با ۶ درصد است كه حرف اصلي 
را مي زند. براي مثال در سال 138۴ كه آقاي عبده در 
بورس حضور داشتند اتفاقي در بازار رخ داد كه يك الي 
دو روز حركت شتابي در بورس وجود داشت اما پس از 
آن روند اصالحي با شدت بسيار باال شروع شد. اميدوارم 
روند اصالحي بدين شكل صورت نگيرد ولي اين اتفاق 

دور از ذهن نيست. به نظر بنده تا پايان سال بازار تعادل 
خود را به دست مي آورد چراكه اين محدوده ۶ درصد 
مثبت، تقريبا يك درصد با حالت گذشته تفاوت داشته 
بنابراين اتفاق خاص��ي رخ داده مگر اينكه به صورت 
سوري و ظاهري يك طراوت و نفس جديدي در بازار 

دميده شود.

    دامنه نوسان نامتقارن
محرك موقت بازار سرمايه

عليرضا تاجبر، تحليلگر بازارسرمايه نيز درخصوص 
تغيير دامنه نوسان اظهار داشت: ما از يك سو، اصالح 
ش��ديدي در بازار سرمايه داش��تيم و از سويي ديگر 
پتانسيل هاي بازار بسيار تقويت شدند. بنابراين بازار 
سرمايه مي تواند يك وضعيت بسيار خوب طي يكسال 
آينده را داش��ته باشد اين رشد يك محركي الزم دارد 
براي برگشت مردم عادي و پول هايي كه از بازار خارج 
شده و يكي از محرك ها مي تواند همين دامنه نوسان 
نامتقارن باشد اما روز شنبه شاهد بوديم كه شركت هاي 
حقوقي عرضه هاي بسيار بااليي داشتند و اين عرضه ها 
مي تواند به اعتماد و تصميم س��رمايه گذاران آسيب 
برساند، اگر اين عرضه ها ادامه دار باشد تا پايان هفته بازار 
وضعيتي جديد )اصالحي و نزولي( به خود مي گيرد اين 
هم يك كار كوتاه مدت و موقت خواهد بود. همچنين 
بازار در بلندمدت به علت تغيير دامنه نوسان نمي تواند 
مثبت باشد و به علت تغيير پارامتر هاي بنيادي مي تواند 

مثبت باشد.

    هيجانات جديد در بازار سرمايه
حامد علي محمد، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: 
آخرين هفته هاي بازار سرمايه با يك تغيير در دامنه 
نوس��ان كار خود را امروز ش��روع كرد همين كه اين 
تغييرات از روز گذشته شنبه بيست و پنجم بهمن ماه 
انجام شد بازار به اين حركت عملكرد مثبتي نشان داد و 
رشد قابل توجهي را ثبت كرد و پيش بيني مي شود چند 
روزي نيز سهامداران با هيجانات خود به اين روند دامن 
بزنند و رش��د بازار را شاهد باشيم. اما اين تغييرات در 
دامنه نوسان كه اعمال شده است آيا در دراز مدت براي 
بازار مناسب است به چه ميزان اين تغييرات كارشناسي 

شده است به چه قيمتي مي خواهند بازار سرمايه را به 
سمت سبز بودن بكشانند مديران جديد الورود چقدر 
زمان نياز دارند تا اين دامنه نوسانات را به شكل سابق 
خود بازگردانند. بسياري از تحليلگران بر اين باورند اين 
نوع دس��تورات براي بورس مناسب نيست و در زمان 
طوالني صدمات و آثار بدي را به بازار خواهد زد. مديران 
چه شد كه به اين تصميم رسيدند كه با تغييرات دامنه 
نوسان جلوي ريزش هاي بيشتر بازار سرمايه را بگيرند 
اگر اين كار مفيد است چرا چند ماه قبل در اوج ريزش 
بازار چنين عملكردي از خود نشان ندادند برخي نيز بر 
اين گمانند كه اين تغيير نوسان فقط براي مدتي كوتاه 
پاسخگو است و فقط براي دلگرمي برخي سهامداران و 
عدم اعتراضات سهامداران كه حال ميليون ها سهامدار 
در كشور وجود دارد كه با يك حركت اشتباه منجر به 
اعتراضات گس��ترده و جبران ناپذيري براي مديران و 
دولتمردان كه با وعده هاي خود م��ردم عام را به بازار 

سرمايه كشاندند، است.

    قانون گذاري مي تواند
شائبه دستكاري در معامالت بورس باشد

اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازار سرمايه درباره قوانين 
جديد اظهار داشت: در هفته اي كه گذشت، معامالت بازار 
سهام براساس پيش بيني ها پيش رفت و با وضع قوانين 
جديد شاهد تزريق هيجاني تازه به بازار بوديم. نكته قابل 
توجه اين است كه هيجان وارد شده به بورس، محصول 
عوامل بنيادي اقتصادي نيست و فقط ناشي از آيين نامه 
اجرايي معامالت است، بنابراين ش��ايد در كوتاه مدت 
محركي بر بازار باشد اما رشد معامالت بازار نمي تواند در 
ميان مدت و بلندمدت بر مدار دستورالعمل هاي اجرايي 
ادامه دار باشد. دامنه نوس��ان نامتقارن، دامنه اي است 
كه روند منفي س��هم ها را محدود و رشد آن را آزاد نگه 
مي دارد، اين موضوع نوعي قانون گذاري است كه مي تواند 
در بلندمدت شائبه ايجاد دستكاري در معامالت بازار را 
تقويت كند. دامنه نوس��ان ممكن است در كوتاه مدت 
پاس��خگوي معامالت بازار باش��د اما اج��راي آن براي 
ميان مدت و بلندمدت توصيه نمي ش��ود، زيرا باعث به 
خطر افتادن سرمايه گذاري ها مي شود و سبب ريسك 

سرمايه گذاري در بازار سهام خواهد شد.
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وضعيت واحدهاي 
صندوق هاي كااليي كشاورزي

عليرضا ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران گفت: صندوق هاي كااليي محصوالت 
كشاورزي با هدف هدايت كم ريسك و اصول نقدينگي 
به بازار س��رمايه در بورس كاالي ايران راه اندازي ش��د. 
اين صندوق ها با اس��تفاده از منابع خ��ود كه از طريق 
فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق به خريداران 
)سرمايه گذاران( جمع آوري شده است، اقدام به تشكيل 
پرتفوي و سرمايه گذاري در حوزه اوراق بهادار مبتني بر 
كاالهاي كشاورزي )شامل زعفران، پسته و ...( مي كنند. 
وي اف��زود: عمده مناب��ع اين صندوق ه��ا )حداقل ۷۰ 
درصد( در گواهي سپرده كااليي سرمايه گذاري مي شود. 
سرمايه گذاران با خريد واحدها در اين صندوق ها به جاي 
سرمايه گذاري مستقيم در محصوالت مورد اشاره، در 
صندوقي كه به صورت تخصصي در اوراق بهادار مبتني بر 
آن محصوالت فعاليت مي كند، سرمايه گذاري مي كنند. 
معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران اظهار داشت: در همين راستا پذيره نويسي صندوق  
كااليي طالي سرخ نوويرا و صندوق كااليي گروه زعفران 
سحرخيز از اواسط دي ماه سال جاري آغاز و با استقبال 
گسترده فعاالن بازار سرمايه روبه رو شد. با توجه به آغاز 
معامالت ثانويه اين صندوق ها در هفته جاري، توجه به 
سه موضوع مهم براي سرمايه گذاران از اهميت بااليي 
برخوردار است. ناصرپور گفت: نكته نخست آن است از 
آنجايي كه صندوق هاي كااليي از نوع صندوق هاي قابل 
معامله )ETF( هستند، بنابراين واحدهاي معامالتي آن 
در بازار كشف قيمت شده و مورد دادوستد واقع مي شوند. 
وي در خصوص موضوع دوم اظهار داشت: سرمايه گذاران 
توجه داشته باش��ند كه جهت شفافيت و جلوگيري از 
كش��ف قيمت هاي كاذب، خال��ص ارزش دارايي هاي 
صن��دوق )Net Asset Value( يا همان NAV كه 
نشان مي دهد ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري صندوق 
با توجه به وضعيت پرتفوي صندوق چند ريال اس��ت، 
توس��ط صندوق در صفحه معامالتي نماد صندوق در 
 )www.tsetmc.com( سايت مديريت فناوري بورس
تحت عنوان NAV ابطال منتشر مي شود؛ عالوه براين 
در س��ايت صندوق نيز اين آمار منتشر مي شود. معاون 
توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران در 
پايان به نكته سوم در خريد واحدهاي صندوق كااليي 
كشاورزي اش��اره كرد و گفت: توجه به مبلغ NAV در 
زمان خريد براي سرمايه گذاران از اهميت بااليي برخوردار 
است و انحراف از اين مبلغ ممكن است ضرر و زيان براي 
 NAV سرمايه گذاران به وجود آورد. به عنوان مثال اگر
هر واحد سرمايه گذاري يك صندوق 1۰ هزار ريال باشد 
به اين معني است كه با توجه به قيمت هاي فعلي سبد 
سرمايه گذاري صندوق به ازاي هر واحد سرمايه گذاري 
دقيقا به همين مبلغ، دارايي در اين صندوق وجود دارد؛ لذا 
خريد اين واحدها به قيمت هاي بسيار باالتر هيچ توجيهي 
ندارد و ممكن است منجر به ضرر و زيان فرد خريدار شود.

آغاز فرآيند اعمال و تسويه 
اختيار فروش تبعي

هادي علي پور، مدير تسويه اوراق بهادار سپرده گذاري 
مركزي اعالم كرد: با توجه به سررس��يد تاريخ اعمال 
اختيار فروش تبعي )با هدف حمايت از سهام( در بهمن و 
اسفند 13۹۹، فرآيند اعمال و تسويه اين اوراق آغاز شد. 
وي افزود: فرآيند اعمال اين اوراق بدين صورت است كه 
كارگزاري ها ي فعال در بورس و فرابورس درخواس��ت 
اعمال را از مشتريان خود جمع آوري كرده و بعد از بررسي 
شركت بورس تهران يا شركت فرابورس ايران درخواست 
اعمال براي شركت سپرده گذاري مركزي ارسال مي شود 
و پس از بررس��ي در خواس��ت اعمال توسط سمات و 
كنترل تعداد اوراق قابل اعمال و س��هام پايه و به دست 
آمدن تعداد اوراق قابل اعمال، محاسبات انجام شده و 
تسويه انجام مي شود. علي پور با بيان اينكه تسويه به دو 
روش نقدي و فيزيكي صورت مي پذيرد، اظهار داشت: 
در تسويه فيزيكي، سهم پايه به قيمت اعمال از دارنده 
اوراق اختيار فروش تبعي توسط عرضه كننده خريداري 
مي شود اما در تسويه نقدي، ما به التفاوت قيمت اعمال و 
قيمت مبناي دارايي پايه در سررسيد به صورت نقدي در 
صورت توافق طرفين به دارنده اوراق اختيار فروش تبعي 
پرداخت مي شود. مدير تسويه اوراق بهادار سپرده گذاري 
مركزي گفت: نماد هاي اختيار فروش تبعي كه در پايان 
سال 13۹۹ سررسيد مي شوند عبارتند از هترول۹11، 
هكاوه ۹11، همعاد۹11، هخ��ود ۹11، هملت۹11، 
هشفن ۹11، هش��ير ۹11، هجم ۹11، هصند ۹11، 
هبهرن۹1۲، هرانف۹1۲، هنفت ۹1۲، هپارس ۹1۲، 
همپنا ۹1۲، هاباد ۹1۲، هف��ارس ۹1۲، هغدير ۹1۲، 
هبركت ۹1۲، وملل ۹۹1۲، هصادر ۹1۲ و ذوب تبعي 

۹۹1۲، كه جمعا ۲1نماد مي شود.

عرضه محصوالت آرايشي و 
بهداشتي در بورس

شركت دارويي، آرايش��ي و بهداشتي آريان كيميا تك 
با سرمايه 1۵۰۰ميليارد ريال در حالي شاهد درج نماد 
خود در فهرست نرخ هاي بورس اوراق بهادار است و در 
ليست انتظار عرضه اوليه سهام قرار گرفته كه اين شركت 
۶ برند مشهور را در خود جاي داده است. ماي، شون، االرو 
و نئودرم، كاليستا و نوت از جمله برندهاي مطرح آرايشي 
و بهداشتي تحت فعاليت اين شركت هستند؛ همچنين 
گروه صنعتي گلرنگ با 38.۷ درصد مالكيت، سهامدار 
عمده شركت محسوب مي شود. شركت تامين سرمايه 
بانك ملت نيز به عنوان مشاور پذيرش در كنار شركت 
آريان كيمياتك قرار گرفته اس��ت. بر اين اساس بورس 
اوراق بهادار تهران با صدور اطالعيه اي اعالم كرد كه نماد 
شركت آريان كيميا تك با نماد »كيمياتك« در فهرست 
نرخ هاي بازار دوم بورس تهران درج شد. مدير پذيرش 
اوراق بهادار در اطالعيه اي اعالم كرد: »با توجه به موافقت 
هيات  پذيرش اوراق بهادار در جلس��ه 1۶مهرماه ۹۹ با 
پذيرش سهام شركت آريان كيميا تك در بورس اوراق 
بهادار تهران به  عنوان پانصد و هشتاد و دومين شركت 
پذيرفته  شده در بورس در بخش »محصوالت شيميايي«، 
طبقه »توليد شوينده ها، فرآورده هاي بهداشتي، عطر و 
محصوالت آرايش��ي« و نماد »كيمياتك« در فهرست 
نرخ هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��ده 
اس��ت. كليدي ترين گروه محصوالت شركت دارويي، 
آرايشي، بهداشتي آريان كيميا تك در حوزه آرايشي و 
مراقبت از پوست، ضد آفتاب ها، كرم هاي مرطوب كننده 
و كرم هاي دست و صورت است كه در بيش از ۹۰ درصد 
برندهاي موجود ش��ركت از جمله ماي، ش��ون، االرو و 

نئودرم، كاليستا و نوت توليد مي  شوند.

تكرار رشد نقدينگي و تورم
مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 
درگفت وگو با سنا وابستگي به پول نفت و افزايش هزينه ها 
را دو نقطه تهديد بودجه 1۴۰۰ ذكر كرد و گفت: وقتي 
پول نفت به دست دولت مي رسد، منابع سرشار آن، باعث 
افزايش سرعت رشد نقدينگي و به دنبال آن تورم مي شود. 
وي افزود: از طرفي با كاهش قدرت خريد افراد، دولت و 
مجلس س��عي مي كنند با افزايش پايه حقوق و درآمد، 
مشكالت را كاهش دهند اما اين موضوع خود به افزايش 
سرعت رشد نقدينگي منجر مي شود كه در نهايت تورمي 
جديد را شكل مي دهد و اين چرخه سال هاست كه در 
اقتصاد ايران در حال تكرار است. اين اقتصاددان با تاكيد 
بر لزوم اصالح ساختار بودجه خاطرنشان كرد: ساختار 
بودجه فعلي منجر به شكل گيري مولفه هاي ناكارآمدي 
همچون كسري بودجه، رشد نقدينگي و تورم شده كه 
تبعات آن در بازه هاي زماني مختلف، اقتصاد و معيشت 
مردم را تحت تاثير قرار داده است. بنابراين تاخير در اصالح 
ساختار بودجه، فرصت را براي برداشتن گام هاي بزرگ 
در اقتصاد از بين خواهد برد. تقوي با بيان اينكه توسعه 
اقتصادي با اتكا به درآمدهاي غير نفتي بايد به يك اولويت 
بودجه اي در همه دولت ها تبديل شود، افزود: اگر چه به 
عملكرد دولت فعلي، در بسياري از عرصه هاي اقتصادي 
نقدهاي جدي وارد اس��ت، ولي دولت يازدهم توانسته 
وابستگي بودجه كش��ور به درآمدهاي نفتي دولت را از 
حدود ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۷ درصد در آخرين سال 
برساند و در دولت دوازدهم نيز اتكاي بودجه سال آينده 
به درآمدهاي نفتي به حدود ۲۵ درصد رسيده است. اين 
اقتصاددان با اشاره به اينكه در اليحه بودجه سال 1۴۰۰ 
بر موضوع درآمدهاي مالياتي تاكيد بيشتري شده است، 
اظهار داش��ت: به نظر مي رسد شرايط اقتصادي فعلي، 
تحقق اين بخش از درآمدها را با ترديد مواجه كند و اين 
اتفاق احتمال وابستگي به دالرهاي نفتي در سال آينده 
را تقويت خواهد كرد. تقوي، انتشار اوراق از طريق بازار 
سرمايه را از راهكارهاي پيش روي دولت براي جمع كردن 
نقدينگي هاي سرگردان و جلوگيري از گسيل آن به ديگر 
بازارها و همچنين تامين مالي در شرايط كسري بودجه 
دانست و افزود: براي اصالح ساختار بودجه نيز بايد مدل 
جديدي از رابطه دولت ها با نفت و درآمدهاي ناشي از آن 
و همچنين تامين مالي دولت ها از طريق اوراق بدهي و 

اسناد خزانه بازتعريف شود.

پيشنهاد كشف قيمت خودرو
در بورس كاال

فروش خودرو در ب��ورس كاال به معناي فاصله گرفتن 
از قيمت گذاري دستوري است و خودرو با قيمت هاي 
منطقي تر به دست عموم مي رسد. از سوي ديگر، التهابات 
بازار خودرو نيز كاس��ته مي شود. مي توان گفت عرضه 
خودرو در بورس كاال، نتايج مثبتي مانند از ميان رفتن 
رانت ايجادشده، تك نرخي شدن محصول، شفافيت، 
كوتاه شدن دست دالالن، نظارت دقيق نهادهاي مرتبط 
و... را به دنبال دارد. اما بايد توجه داشت كه وظيفه بورس 
كاال، كشف قيمت محصول است و عرضه خودرو در اين 
بورس، قيمت خودرو را كاهش يا افزايش نمي دهد، بلكه 
قيمت اين محصول را واقعي كرده و به تعادل مي رساند 
و در صورت اجراي برخي از الزامات براي اين طرح، ثبات 
در بازار خودرو ايجاد خواهد ش��د و س��رمايه گذاري را 
براي مردم آسان تر خواهد كرد. علي جدي، نايب رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس درگفت وگو با اقتصاد 
آنالين اظهار داشت: قرار بر نهايي شدن طرح ساماندهي 
خودرو در كميس��يون تا سه شنبه است. بند اول طرح 
س��اماندهي بازار خودرو كه به عرضه خودرو در بورس 
كاال مي پردازد، در جلسه كميسيون تصويب شد. جدي 
درخصوص كشف قيمت خودرو در بورس كاال گفت: 
پيشنهاد كميسيون و مدنظر ما اين است كه قيمت پايه 
يا س��قفي درنظر نگيريم و كشف قيمت در بورس كاال 
انجام شود. وي تصريح كرد: مطابق با پيشنهاد كميسيون 
صنايع و معادن مجل��س، دو بحث براي قيمت گذاري 
خودرو داخلي، درصورت تصويب مطرح ش��ده است. 
بحث اول درخصوص ورود شوراي رقابت به اين موضوع 
بوده و بحث دوم اين است كه سازمان حمايت در وزارت 
صمت، قيمت را تعريف كند. وي اضافه كرد: براي استفاده 
از اختالف قيمتي كه به دنبال ميزان فروش در بورس 
كاال به دست مي آيد، روشي تعريف شده است. بنابراين، 
اگر خودروي توليد داخل توسط شركت خودروسازي 
به فروش رسد، سود آن به خودروساز خواهد رسيد. اما 
سود اختالف قيمتي كه به وسيله فروش در بورس ايجاد 
مي شود، به خودروساز تعلق نگرفته و در موارد ديگري 
مانند خزانه، نوسازي حمل و نقل عمومي، ارايه تسهيالت 
به خودروسازان و... مورد استفاده قرار مي گيرد. جدي 
در رابطه با ورود شوراي رقابت در موضوع قيمت گذاري 
گفت: نظر برخي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن بر 
اين است كه قيمت گذاري توسط شوراي رقابت صورت 
گيرد و نظر عده ديگري نيز، قيمت گ��ذاري در وزارت 
صمت و س��ازمان حمايت است كه بايد ديد كدام يك 
تصويب خواهد شد و جلسه فردا و سه شنبه درخصوص 
اين موضوع خواهد بود. وي بي��ان كرد: اجراي مصوبه 
مقداري چالش برانگيز است. زيرا بايد برخي از موضوعات 
با وزارت صمت مطرح شود و نمي توان پيش بيني دقيقي 
درمورد اجراي مصوبه داشت. از سوي ديگر، طرح بايد در 
صحن علني مجلس مطرح شود. همچنين بحث اليحه 
بودجه 1۴۰۰ نيز مطرح بوده و به نظر مي رسد، مصوبه 

پيش از آغاز سال جديد اجرايي نخواهد شد.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بازار سرمايه مصوبه جديد سازمان بورس را بررسي مي كند

نشاط عجيب  در بورس تهران

تغيير دامنه نوسان سرعت رشد شاخص بازار را افزايش داد

ورود سنگين حقيقي ها به بازار
در معامالت روز ش��نبه بيش از هفت ميليارد و ۹۶1 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 13۴ 
هزار و 3۴۴ ميليارد ريال داد و س��تد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با 1۲ هزار و ۵۵۵ واحد افزايش 
به ۴3۵ هزار و ۶1۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با هشت هزار و ۲11 واحد رش��د به ۲8۴ هزار و 8۹1 
واحد رسيدند. شاخص بازار اول 3۹ هزار و ۶۹3 واحد 
و ش��اخص ب��ازار دوم 8۰ ه��زار و 1۴۹ واحد افزايش 
داشتند. در بورس روز گذشته حقيقي ها حدود هزار و 
۴۲۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد 1۰هزار و ۷3۰ميليارد تومان بود، گروه 
حقيقي ها ۹1درصد معادل ب��ا ۹هزار و ۷8۰ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان 13درصد از 
كل معامالت شد. همچنين افزايش سهام حقيقي ها 
در ۲۰۴نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۶۶نماد به 
بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دسته اول هزار و ۶۴۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دسته دوم ۲۴۰ميليارد تومان بود. بيشترين ورود پول 
حقيقي به بازار سرمايه در گروه هاي »فلزات اساسي«، 
»فرآورده هاي نفتي« و »استخراج كانه هاي فلزي« رقم 
خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »بيمه و 
صندوق بازنشستگي« و »تجارت عمده فروشي«به نفع 

حقوقي ها تمام شد.
عالوه بر اين در بي��ن تمامي نماده��ا، »نماد صنايع 
پتروشيمي خليج فارس« با س��ه هزار و ۷۵۲ واحد، 
»فوالد مباركه اصفهان« با سه هزار و ۷31 واحد، »ملي 
صنايع مس ايران« با سه هزار و ۲۶8 واحد، »شركت 

سرمايه گذاري تامين اجتماعي« با دو هزار و ۹۲ واحد، 
»نفت و گاز پتروش��يمي تامين« با ي��ك هزار و ۴13 
واحد، »پااليش نفت اصفهان« با يك هزار و 3۹۵ واحد 
و »س��رمايه گذاري غدير« با يك ه��زار و ۲8۵ واحد، 
»ايران خودرو« با يك هزار و ۲13 واحد، »گس��ترش 
نفت و گاز پارس��يان« با يك هزار و ۶۹ واحد و »بانك 
ملت« با يك هزار و ۴1 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر 

شاخص كل داشتند.
برپايه اين گزارش روز گذشته نماد »سيمان اصفهان« 
با 3۵ واحد، »به پرداخت ملت« با 33 واحد، »كاش��ي 
الوند« ب��ا 1۰ واحد و »فروش��گاه هاي زنجيره اي افق 
ك��وروش« ب��ا ۹ واحد ه��م تاثير منفي بر ش��اخص 
گذاشتند. »سرمايه گذاري تامين اجتماعي«، »صنعتي 
زر ماكارون«، »توس��عه و عمران امي��د«، »ليزينگ 
پارس��يان«، »بانك تجارت«، »گروه دارويي بركت« 
و »سرمايه گذاري سيمان تامين« درگروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. »گروه خودرو« هم در معامالت 
ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك ميليارد و ۴1۰ ميليون برگه سهم به ارزش ۶ 

هزار و ۹۹۵ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز حدود 33۴ واحد افزايش داشت و 
بر روي كانال 1۷ هزار و 8۷3 واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار دو ميليارد و ۷۰۲ ميليون برگه س��هم به 
ارزش 8۶ هزار و 81۲ ميليارد ريال داد و ستد شد. روز 
گذشته نمادهاي »پليمر آرياساسول«، »پتروشيمي 

زاگرس«، »فوالد هرمزگان جنوب«، »هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه«، »سهامي ذوب آهن اصفهان« و 
»سرمايه گذاري صبا تامين«، »پتروشيمي تندگويان«، 
»شركت آهن و فوالد ارفع«، »گروه توسعه ملي مهر 
آيندگان« و »گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي« با 
تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند. روز مذكور 
نمادهاي »بيمه پاسارگاد«، »سنگ آهن گهرزمين«، 
»بيمه اتكايي ايرانيان«، »صنعتي مينو«، »فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال« و »قاسم ايران« تاثير منفي 

بر شاخص اين بازار داشتند.

    افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز ش��نبه در بازار س��هام، ارزش 
سهام عدالت در مقايسه با روز سه شنبه )۲1 بهمن(، 
۴.۶درصد )۵۰۷هزار توم��ان( افزايش يافت و ارزش 
س��بد ۵3۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 11 ميلي��ون و ۵۷۶هزار تومان و 
۲1 ميليون و 8۰۲هزار تومان رسيد. با احتساب اين 
موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵3۲هزار 
توماني س��هام عدالت به ۷ ميلي��ون و 81هزار تومان 

رسيده است.

    آغاز روند صعودي بازار
محمد اقبال نيا، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
سنا با اشاره به مصوبه جديد شوراي عالي بورس مبني 
بر اجراي دامنه نوسان نامتقارن بيان كرد: بازار سهام به 
اعالم اين مصوبه واكنش مثبت نشان داد و اين پيام را 

به سهامداران مخابره كرد كه ديگر نمي توانند به اميد 
ريزش بيشتر قيمت ها سهم خود را بفروشند تا در قيمت 
پايين تر دوباره خريد كنند، چراكه ديگر امكان چنين 
جايگزيني وجود ندارد و ممكن است حتي با ۶ درصد 
باالتر مجبور به خريد همان س��هم شوند. وي افزود: از 
آنجايي كه بازار حالت فرسايشي پيدا كرده بود، نياز به 
شوكي براي احيا داشت كه اين تصميم را مي توان شوك 
الزم به بازار دانست. البته اين ابزار موقتي است اما اگر 
اخبار اقتصادي، اظهارنظرهاي مسووالن، نوسانات بازار 
ارز و ... سيگنال هاي نگران كننده به بازار مخابره نكنند، 
بازار به لحاظ شرايط بنيادي در نقطه مناسبي قرار دارد و 
مي تواند وارد فاز صعودي شود. اين تحليلگر بازار سرمايه 
اظهار كرد: اينگون��ه ابزارها در بازه هاي زماني كوتاه به 
كمك بازار مي آيند تا حمايتي در جهت متعادل سازي 
باش��د. از طرفي بنا بر صحبت مديران سازمان بورس، 
دامن��ه نامتقارن پس از مدتي م��ورد تجديد نظر قرار 
مي گيرد و ممكن است ابزار ماندگاري در بازار نباشد. 
رييس هيات مديره سبدگردان آسمان ادامه داد: رويكرد 
مناسب در بلندمدت اين است كه ترجيحا دامنه نوسان 
را بزرگ تر كنند. در شرايط موجود هم چنين تصميمي 
اتفاق خوشايندي اس��ت كه بازار به استقبال آن رفته 
اس��ت. وي تاكيد كرد: اگر در روزهاي آتي، حقوقي ها 
عرضه غير متعارف سهام نداشته باشند و مسووالن در 
دولت، مجلس و بانك مركزي در اظهارنظر هاي خود 
مس��ووالنه و بدون مقاصد سياس��ي عمل كنند؛ بازار 
س��رمايه به روال طبيعي خود برمي گردد و بخشي از 

افت هاي قبلي خود را جبران مي كند.



گروه راه و شهرسازي|
ايمني ساختمان ها، توس��عه حمل و نقل عمومي، رابطه 
ش��هرداري با دولت همچني��ن حاكميتي ب��ودن اداره 
كالن شهرها مهم ترين موضوعات طرح شده در نشست 
خبري ديروز پيروز حناچي، شهردار تهران است. حناچي 
ديروز نه تنها توسعه حمل و نقل عمومي و نوسازي ناوگان 
مترو و اتوبوس پايتخت را امري حاكميتي دانست و گفت، 
شهرداري به تنهايي از حل اين مسائل ناتوان است، بلكه 
عنوان كرد كه اساسا اداره كالن شهرها مساله اي حاكميتي 
است. در اين حال، او درباره رابطه شهرداري تهران با دولت 
نيز گفت كه اين رابطه بد نيس��ت، اما عدم حضور شهردار 
در هيات دولت، كارها را سخت تر كرده و »مكاتبه« جاي 
»محاوره« در مناسب ش��هرداري با دولت را گرفته است. 
اما مهم ترين و حياتي ترين بخش از سخنان ديروز شهردار 
ته��ران به نا ايمن ب��ودن بيش از 30 هزار س��اختمان در 
پايتخت مرتبط بود، جايي كه او دليل عدم افشاي نام اين 
ساختمان هاي ناايمن را »سوءاستفاده اقتصادي« عنوان 
كرد. اين در حالي است كه پيش از اين، عليرضا گلپايگاني، 
 معاون حناچي دليل عدم افشاي فهرست ساختمان هاي 

ناايمن را »مساله اي امنيتي« اعالم كرده بود.

    سوءاستفاده اقتصادي
شهردار پايتخت ديروز در نشست خبري خود در پاسخ به 
پرسشي مبني بر اينكه چرا اسامي پالك هاي پرخطر تهران 
به صورت عمومي اعالم نشده است، گفت: پالك ها نقطه 
عطفي در توجه به ساختمان هاي ناايمن بود و تجهيزات امروز 
آتش نشاني به هيچ عنوان نسبت به قبل از پالسكو قابل توجه 
نيست و حادثه كلينيك پالسكو نشان داد هنوز خأل قانوني 
داريم كه بايد برطرف كنيم.وي افزود: در دهه 50 پزشكان در 
داخل خانه مطب داشتند به تدريج اين قانون تبديل به ايجاد 
دي كلينيك در پالك هاي مسكوني شد و نشان مي دهد كه 
مسير را اشتباه رفته ايم و نقص داريم. وي با بيان اينكه 30 
هزار پالك خطرزا به طور كلي در تهران شناسايي شده است 
گفت:  اگر اين پالك ها را اسامي شان را در پورتال بگذاريم 
كه همه ببينند فضايي ايجاد مي شود كه برخي اين امالك 
را ارزان بخرند و سوءاستفاده اقتصادي كنند. بنابراين بازار 

غيررسمي جهت اين موضوع ايجاد مي شود.
 

     محدوديت هاي امنيتي در افشاي نام ناايمن ها
به گزارش »تعادل«، 29 دي ماه سال جاري، يعني دقيقا يك 
روز قبل از سالروز فاجعه پالسكو، احمد خرم، رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان كشور در يك برنامه صبحگاهي 
تلويزيوني ك��ه عبدالرضا گلپايگاني، مع��اون معماري و 
شهرسازي شهردار تهران نيز در آن حضور داشت، گفت: 
بيش از 30 هزار واحد شبيه پالسكو در تهران داريم كه در 
مقابل حريق از ايمني الزم برخوردار نيستند. اما مسووالن 
حقايق را به مردم نمي گويند تا نگران نشوند.بيش از 300 
تا ۴00 هزار واحد ساختمان با يك زلزله ۶ تا ۷ ريشتري در 
تهران نابود مي شوند. او افزود: من نمي دانم چرا اين مسائل 
را مطرح نمي كنيم و نگران اين هستيم كه مردم از وضعيت 
خودشان نگران شوند. مردم وقتي بفهمند به سازمان نظام 
مهندسي، به ش��هرداري و به دولت فشار مي آوردند تا كار 
انجام شود. اطالعات ندادن درست يكي از ضايعات مساله 
است.در مقابل، اما گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال مجري كه چرا اسامي 
ساختمان هاي ناايمن براي مردم اعالم نمي شود، گفت: 
به خاطر امنيت ملي نمي توانيم نام ساختمان هاي ناايمن 
پايتخت را اعالم كنيم. معاون ش��هردار افزود: اعالم اينكه 
در ش��هري مثل تهران كدام ساختمان ها آسيب پذيري 
بااليي دارند، درست است كه به افزايش حساسيت جامعه 
نسبت به مساله ايمني كمك مي كند، اما از منظر امنيت 
ملي ه��م محدوديت هايي وجود دارد و نمي ش��ود همه 
اطالعات وضعيت موجود ش��هر را به صورت علني اعالم 
كرد. قرار بود، در سامانه پايش ايمني ساختمان ها، فهرست 
ساختمان هاي ناايمن منتشر ش��ود، اما محدوديت هاي 

امنيتي مانع اين كار شد.

     رابطه مان با دولت بد نيست
حناچي اما ديروز در بخشي ديگر از نشست خبري خود در 
پاسخ به پرسش��ي درباره ارتباط شهرداري تهران و دولت 
و اختالفات پيش آمده بر سر محله جماران گفت: اكنون 
رابطه مان با دولت بد نيست و همانطور كه ديديد افتتاح 
ايستگاه هاي مترو با حضور مجازي رييس جمهور انجام 
گرفت همچنين افتتاح مسير كمربندي نجفي رستگار با 
حضور معاون اول رييس جمهور بود و رونمايي از قطار ملي 
نيز با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون فناوري 
رييس جمهور صورت خواهد گرفت.وي گفت: رابطه مان با 
دولت بد نيست ولي حضور نيافتن ما در دولت خيلي از كارها 
را سخت كرد و به جاي اينكه از طريق محاوره مشكالت را 
حل كنيم اين قضيه از طريق مكاتبه انجام مي گيرد.شهردار 
تهران با تأكيد بر اينكه ريش��ه بس��ياري از مشكالت در 
شهرداري ها به روز نشدن قوانين است، گفت: عمدتا قانون 
شهرداري ها مربوط به زماني بود كه دولت متولي شهرداري 
بوده اس��ت كه اكنون اين قوانين در برخي از موارد اجراي 
آن امكانپذير نيس��ت و بايد به روز شود.وي تصريح كرد: 
اداره كالن شهرها موضوع حاكميتي است و به اتفاق نظر 
بين دولت و شهرداري ها براي بازبيني قوانين نياز داريم كه 
اليحه مديريت يكپارچه شهري هم به دنبال اين ايده است.

به گزارش »تعادل«، در آخرين روزهاي خرداد سال جاري 
با پيگيري دو نفر از اعضاي شوراي شهر تهران،  شهرداري 
منطقه يك، بارگذاري اضافه در ساختمان متعلق به نهاد 
رياست جمهوري در محله جماران را تخريب كرد. پس از اين 
رويداد، دولت تالش كرد تا از طريق شوراي عالي شهرسازي 
و معماري، قانون مربوط به محدوديت هاي ارتفاعي در محله 
يادشده را ملغي كند، اما با پيگيري هاي مديريت شهري 
موفق نشد. با اين حال،  تالش دولت متوقف نشد و از طريقي 

ديگر بر خواسته خود اصرار ورزيد اما در نهايت ديوان عدالت 
اداري عليه خواست نهادرياست جمهوري راي صادر كرد و 
مساله فعال فيصله پيدا كرده است. با اين حال، از زمان آغاز 
اين جدال،  دولت شهردار پايتخت را به جلسات هيات وزيران 
دعوت نكرد و حاال به گفته حناچي مكاتبات جاي محاورات 

را در مناسبات ميان اين دو نهاد گرفته است.

   انضباط شهرسازي را پياده كرديم
حناچي در بخش ديگري از نشس��ت خبري خود اظهار 
كرد: در دوره جديد شهرداري به مردم وعده داديم و اعتقاد 
داش��تيم اداره امور شهر به س��بك قبلي ما را به بن بست 
مي رس��اند لذا درصدد اصالح برآمدي��م. ضوابط باغات را 
اصالح، بازبيني طرح تفصيلي منطقه 22 را انجام و سيستم 
صدور پروانه را منطبق بر طرح تفصيلي كرديم. اكنون پروانه 
دستي صادر نمي شود و ملكي بدون پروانه ساخته نمي شود. 
او با اشاره به انتشار كتاب »تهران در مسير تغيير«خاطرنشان 
كرد: اين كتاب تغييرات تهران در حوزه شهري و برنامه ها را 
نشان مي دهد.به گزارش فارس،  وي گفت: ادعا مي كنيم به 
قولمان در ايجاد انضباط شهرسازي وفا كرديم و دو موضوع 
ماليات بر ارزش افزوده و منابع مالي پايدار هم اليحه آنها به 
موازات اين مساله در نظر گرفته شد. تراكم فروشي هم قابل 
ادامه نبود و ترافيك و شهر را با مشكل همراه مي كرد و ما 

تغيير رويكرد داديم.

     جزييات دستگيري دو شهردار منطقه تهران
شهردار تهران درباره ماجراي دستگيري دو شهردار منطقه 
پايتخت نيز اظهار كرد: اين موضوع در حد اتهام است و قطعي 
نمي توانيم بگوييم علت دستگيري چيست بازپرسي ها در 
حال انجام بوده و اگر خاتمه يابد دو شهردار منطقه با قرار 
وثيقه آزاد مي شوند.وي افزود: سواالت جدي در اين زمينه 
مطرح است كه بايد پاسخ داده شود به هر حال سازماني كه 
30 هزار ميليارد تومان بودجه دارد يك درصد خطا در آن 
هم كه 300 ميليارد تومان مي شود زياد است.وي با اشاره به 
اينكه دستگاهي به اندازه وسعت شهرداري نداريم، گفت: 
اين موضوع به معناي بي توجه بودن قضيه پيش آمده نيست 
ولي همه مديران در ش��هرداري بايد به صورتي كار كنند 
كه بتوانند راحت پاسخ دهند.شهردار تهران تصريح كرد: 
پرونده دو شهردار منطقه در مرحله بازپرسي است و تا موقع 
رسيدگي قضايي سعي مي كنم در اين راستا قضاوت نكنم.

    نمي توانيم قسم  بخوريم 
كه  ديگر دستگيري نداريم

وي همچنين در مورد بازداشت افراد جديدي در شهرداري 
به دليل فساد گفت: شهرداري سازمان طويلي با 30 هزار 
ميليارد تومان بودجه است و نمي توانيم قسم بخوريم كه ديگر 
دستگيري به دليل فساد نباشد البته ما خودمان در شناسايي 
فساد جلوتريم و اگر اين قضيه رخ دهد قطعا برخورد خواهيم 
كرد.وي گفت: در مورد بازداش��ت دو شهردار منطقه ما به 
راحتي نپذيرفتيم و گفتيم بايد داليل روشني باشد كه اين 
قضيه مطرح شد و حتي مالقات با دو فرد دستگير شده را 
همراه با محسن هاشمي رييس شوراي شهر پيگيري كرديم 
و آنچه مسلم است اين بوده كه اگر داليل قانع كننده باشد 

چرا ما بايد نسبت به اين قضيه معترض باشيم.

     زورمان نمي رسد حمل و نقل را پشتيباني كنيم
وي درباره دليل محقق نش��دن اوراق مشاركت سال 98 
گفت: اوراق مش��اركت س��ال 98، 1500 ميليارد تومان 
بود كه ب��ا همكاري وزي��ر كار هزار ميليارد توم��ان آن را 
گرفتيم و بخش��ي از اوراق را دستور پرداخت دادم اكنون 
حدود 500ميليارد تومان كه مربوط به اتوبوسراني است 
با مشكل وثيقه است كه ان شاءاهلل به زودي برطرف خواهد 
شد.شهردار تهران تصريح كرد: واقعيت اين است كه زورمان 
براي پش��تيباني از حمل و نقل عمومي نمي رسد بيش از 
5ميليون نفر درگير موضوع حمل و نقل عمومي هستند 
و روزانه فقط ۴.5 ميليون نفر از مترو و اتوبوس اس��تفاده 
مي كنند و اگر تاكس��ي هم در نظر گيريم و شرايط كرونا 
نباشد به هر حال آمار بسيار زياد است.شهردار تهران گفت: 
اصلي ترين كمكي كه مي توان جهت رفع مشكل حمل و نقل 
عمومي انجام داد مساله تحقق اوراق مشاركت است و بايد 
براي مشكل پيش آمده راهي پيدا كرد.وي گفت: همانطور 
كه مساله س��اخت بيمارس��تان و جاده حاكميتي است 

توسعه حمل و نقل عمومي هم  مساله حاكميتي محسوب 
مي شود و بايد مدنظر قرار گيرد.شهردار تهران درباره افتتاح 
ايستگاه هاي جديد مترو گفت: قرار بود تا آخر سال تعداد 
زيادي ايستگاه افتتاح شود ولي از آنجايي كه همه پول اوراق 
مشاركت محقق نشد امسال در اسفند تعدادي از ايستگاه ها 
افتتاح و مابقي آنها تا خرداد 1۴00 به بهره برداري مي رسد.

   شناسايي 249  گود پرخطر و رها شده 
وي در م��ورد گودهاي پرخطر پايتخت گفت: بر اس��اس 
بررسي ها مشخص شد كه 2۴9 گود رهاشده در تهران داريم 
كه گود جماران از اين دست گودها بود كه ما اجازه داديم 
ساخته شود و از حالت خطر خارج شود.وي گفت:  10 گود 
نيز بعد از اخطار مقاوم سازي شده و با هماهنگي دادستاني 
پر ش��ده است 12 اخطار نيز داده شده تا گود مقاوم سازي 
شود ولي هنوز اقدامي صورت نگرفته و اليحه اي هم در اين 

راستا به شورا داده ايم.

   768 ملك شهرداري بايد تخليه شود
شهردار تهران درباره پرونده امالك شهرداري گفت: 
۷۶8 ملك شهرداري بايد تخليه و بازپس گيري شود 
به قولي كه در اين حوزه ها داده ايم پايبند بوده و پيگير 
آن هستيم.حناچي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه 
آيا معاون شهردار سابق و پسر قاليباف از شما شكايت 
كرده اند گفت: خير، كس��ي تاكنون از من ش��كايت 

نكرده است.

     نمي خواهم رييس جمهور    شوم
شهردار تهران در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه 
آيا شما برنامه اي براي كانديدا شدن رياست جمهوري 
داريد گفت: خير من برنامه اي در اين زمينه ندارم البته 
از آنجايي كه شهرداري ها گسترده هستند و گستره 
مديريتي دارند شهرداران آنها در معرض كانديدا شدن 
هس��تند و اين قضيه هم فقط مختص ايران نيست.

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه برخي 
گمانه زني ها مبني بر اين است كه شهرداري قصد دارد 
وارد بازي انتخاباتي با استفاده از فضاي شهرها شود آيا 
اين قضيه صحت دارد، گفت:  خير، ما تالش مي كنيم 
كه اداره شهر را از مسائل سياسي دور كنيم و سياست 

در موضوع شهر سايه نيندازد.

   قرار نيست براي تردد از پل ها و اتوبان ها 
عوارض بگيريم

حناچي در پاس��خ به پرسشي درباره اليحه عوارض از 
پل ها و اتوبان ها گفت:  در دنيا بس��ياري از كشورها از 
جمله كواالالمپور از اين قضيه اس��تفاده مي كند كه 
توسط بخش خصوصي اجرا مي شود ولي اجراي اين 
قضيه در شهرها در كشور به راحتي امكانپذير نيست 
مگر پروژه خاصي مانند پروژه اتوبان تهران � ش��مال 
انجام شود. وي گفت: به طور كلي در اين زمينه برنامه اي 
نداريم و اگر در آينده پروژه مشابه اتوبان تهران � شمال 

باشد شايد عوارضي اخذ شود.

ادامه از صفحه اول

خبر وي ژه
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صعود بورس با شيب ماليم
قطع��ا اين موضوع ب��ه كاهش عرضه هاي آبش��اري و 
نوسانگيري در بازار كمك خواهد كرد. بهتر است تا زمان 
تغيير دستورالعمل، فعال فعاليت بازارگرداني متوقف 
شود و نتيجه  اين چند ماه بازارگرداني هم بررسي شود. 
قطعا اين موضوع مي  تواند در شرايط فعلي نوسانات بازار 
را كاهش دهد و فرصت را براي بررس��ي بيش��تر و رفع 
ايرادات دستورالعمل بازارگرداني مهيا سازد. در اين ميان 
يكي از ابهاماتي كه در خصوص بازار سرمايه وجود دارد، 
نحوه نقش آفريني دولت به عنوان يك عامل اثرگذار در 
بازار است. معتقدم دولت بارديگر به سمت بورس خواهد 
آمد. در ش��رايط فعلي حس��ابي كه دولت در خصوص 
گشايش هاي فوري اقتصادي بعد از حضور بايدن در كاخ 
سفيد باز كرده بود با اما و اگرهايي روبه رو شده است. به 
نظر من دولت اين  بار چراغ خاموش و بدون هياهو بورس 
را حمايت خواهد كرد و ش��ايد روند شارپ قبلي به آن 
شكل تكرار نشود. در واقع به نظر مي رسد دعوت عمومي 
به بورس با تب و تاب قبلي، اتفاق نيفتد اما صعود بورس 
و بهبود قيمت ها با شيب ماليم و با فراز و نشيب تا زمان 

انتخابات ادامه خواهد يافت.

ضرورت كاهش بار هزينه هاي 
بودجه

 اين امر را بپذيرند و ناگهان زير ميز بازي نزنند. اين ضرورت 
متاسفانه در برخي بزنگاه ها از سوي برخي نمايندگان 
مجلس مورد توجه قرار نمي گي��رد و اظهارنظرهايي 
مطرح مي شود كه ش�ان مجلس را خدشه دار مي كند. 
متاسفانه برخي نمايندگان كه مدام مصاحبه مي كنند 
و با دليل و ب��ي دليل به اظهارنظ��ر مي پردازند، تصور 
مي كنند ساير نمايندگاني كه كمتر صحبت مي كنند 
يا در مواقع ضروري به اظهارنظ��ر مي پردازند به اندازه 
كافي در خصوص موضوعات مختلف آگاهي ندارند. اين 
در حالي است كه نمايندگان با درك و آگاهي كامل در 
خصوص بودجه به تصميم گيري پرداختند و اظهارنظر 
برخي دوس��تان نماينده كه اعالم كردند، نمايندگان 
نمي دانستند، آيا به اليحه بودجه دولت راي مي دهند 
يا گزارش تلفيق، اظهارنظر دقيق و درستي نيست. اما 
دوستان چون احساس كردند كه رويكرد مورد نظرشان 
راي ني��اورده، قاع��ده ب��ازي را به هم زدن��د و با برخي 

مصاحبه هاي عجيب حاشيه سازي كردند.

دامنه نوسان، بمب ساعتي بورس
همان گونه كه گفته ش��د پس  ازتغيير دامنه نوس��ان 
عرضه هاي متعددي در بورس صورت گرفت و اگر اين 
موضوع طي چند روز آينده ادامه دار باش��د شاهد يك 
وضعيت بسيار عجيب در اين بازار خواهيم بود. تغيير 
دامنه نوسان تنها مي تواند يك هيجان جديد براي بازار 
پديدار سازد و تاثير چنداني بر روي متغيرهاي اساسي 
ندارد. مسووالن بورسي بايد فكري درست براي بورس 
و وضعيت آن كنند و مصوباتي كه تنها هيجان را در بر 
مي گيرد حذف كنند. تا زمان��ي كه اقتصاد ايران احيا 
نشود نمي توان انتظار احياي بورس را نيز داشت.راه كار 
بازار را مي توان در دو موضوع دانست. نخست؛ بپذيريم 
كه عوامل اقتصاد كالن تاثير منفي بر روي بازار سهام 
مي گذارد و اقتصاد ايران به سمت و سوي جلو حركت 
نمي كند. درمرحله دوم بايد شفافيت در بازار را افزايش 
داد و بررسي كرد چه قوانين و مقرراتي مي تواند بورس را 
به سمت كارايي و شفافيت بيشتر ببرد. بورس تهران بايد 
به يك جمع بندي برسد و بداند براي آينده خود نيازمند 
چه مواردي است . آيا بايد به بدنه خود توجه كند يا اينكه 

تنها مسووالن در خصوص اين بازار اظهارنظر كنند.

 سرنوشت بودجه اصالحي 
در بهارستان

تالش خواهد كرد تا در اين بخش ها برنامه ريزي هاي 
مطلوبي انجام ش��ود. بتني بر مجموع��ه اين داليل و 
قرائن به نظر مي رسد اليحه اي كه قرار است يكشنبه 
تقديم مجلس ش��ود نه واجد همه نكات كميسيون 
تلفيق خواهد بود و نه مانند اليحه تقديمي 12آذرماه با 
رويكردهاي انبساطي همراه خواهد بود. دولت بودجه اي 
در ميانه اين دو رويكرد را ارايه خواهد كرد تا از يك طرف 
فاقد كسري باش��د و از سوي ديگر مبتني بر ميارهاي 
كشور در سال آينده تنظيم شده باشد. بايد ديد واكنش 
نمايندگان نسبت به اين بودجه اصالحي چه خواهد بود 
و آيا اقتصاد ايران سال1۴00 را با يك بودجه كامل پشت 

سر خواهد گذاشت يا نه؟

فرونشست 20  سانتي متري 
دشت هاي استان اصفهان

تغيير شيوه خريد بليت قطار 
براي اتباع خارجي

معاون مسافري راه آهن با بيان اينكه گزينه خريد بليت 
اتباع خارجي فقط از طريق »وب س��ايت ها« غيرفعال 
شده است، گفت: اتباع خارجي براي تهيه بليت قطار 
مي توانند به آژانس هاي سراس��ر كشور مراجعه كنند.

ميرحسن موس��وي در گفت وگو با فارس در پاسخ به 
اينكه »بعد از ماجراهاي مسدود شدن كارت هاي بانكي 
اتباع خارجي، شنيده شده اس��ت شركت راه آهن هم 
امكان درج كد اتباع را به جاي كد ملي براي خريد بليت 
اتباع خارجي برداشته است و اين افراد نمي توانند بليت 
قطار هم تهيه كنند« توضيح داد: اين موضوع در ارتباط 
با فروش اينترنتي بليت نيست و فعاليت هاي شركت 
راه آهن با موضوع انسداد كارت هاي بانكي برخي اتباع 
هم مرتبط نيس��ت.وي ادامه داد: با توج��ه به اولويت 
سالمت مسافران قطار و لزوم كنترل نتيجه تست كرونا از 
سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلف 
هستيم استعالم از سامانه و زارت بهداشت را از طريق كد 
ملي انجام دهيم و كد ملي افراد وارد سيستم خريد بليت 
و كنترل مي شود. بنابراين موقتا به منظور جلوگيري از 
سوءاستفاده احتمالي از طريق وب سرويس ها، گزينه 
خريد اتباع خارجي از طريق فقط »وب سايت ها« غير 
فعال شده است. موسوي در پاسخ به اينكه در حال حاضر 
اتباع خارجي در كشور چگونه مي توانند بليت قطار تهيه 
كنند؟ اظهار داشت: براي اتباع خارجي اين امكان ايجاد 
شده اس��ت تا از طريق آژانس هاي مجاز سراسر كشور 
نسبت به خريد بليت اقدام كنند. ارايه پاسپورت يا برگ 

تردد براي تهيه بليت ضروري و كافي است.

تخصيص تسهيالت خريد مسكن 
به پروژه هاي خودمالك

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي سياست 
كالن وزارت راه را توليد مس��تمر مسكن و رونق توليد 
برش��مرد و بر فراهم آوردن بسترهاي توليد مسكن كه 
بخشي از آنها تسري تسهيالت و خدمات به پروژه هاي 
خودمالك در كنار پروژه هاي دولتي است، تاكيد كرد.به 
گزارش ايلنا، محمودزاده با تاكيد بر رونق توليد مسكن 
گفت: وزارت راه و شهرسازي دنبال توليد مستمر مسكن 
اس��ت و اين برنامه اي است كه در برنامه هاي بلندمدت 
اين وزارتخانه دنبال و پيگيري خواهد شد.وي گفت:در 
خصوص توليد مستمر مسكن در اين دولت، برنامه ريزي 
كالني انجام شده كه بخشي از آنها مربوط به طرح اقدام 
ملي مسكن و بخشي ديگر مربوط به تفاهم نامه هايي است 
كه وزارت راه و شهرسازي با ساير وزارتخانه ها براي توليد 
مسكن، منعقد كرد.وي از اتمام پااليش مرحله سوم طرح 
اقدام ملي مسكن كه ظرفيت جديدي را براي 183 شهر 
جديد براي متقاضيان مسكن ايجاد كرده بود، خبر داد 
و افزود: متقاضيان واجد شرايط طرح اقدام ملي مسكن 
در مرحله سوم به استان ها معرفي شده اند كه بنا بر اعالم 
استان ها بخش عمده اي از پذيرفته شدگان در مرحله 
معرفي به پروژه ها هستند.وي گفت: به موازات افزايش 
توليد مسكن و فراهم آوردن بسترهاي توليد مسكن كه 
بخشي از آنها تسري تسهيالت و خدمات به پروژه هاي 
خودمالك در كنار پروژه هاي دولتي اس��ت، در تالش 
هستيم تا بتوانيم واحدهايي كه خالي مانده و مي توانند در 
بازار اجاره براي گروه هاي هدف مورد استفاده قرار بگيرند 

با ابزار قانوني در اختيار اين گروه قرار بگيرد.

حناچي از سخت تر شدن مناسبات شهرداري و دولت سخن گفت

دليل حبس فهرست ساختمان هاي »پرخطر« 

برابر رای شماره 8036321 سال 99.1983 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی فاطمه پهالی به ش�ماره کد ملی 2218704544 
صادره از تنکابن فرزند شعبانعلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 400 مترمربع دارای پالک 200 فرعی از 
پالک 31 اصلی بخش 2 واقع در قریه بندبن خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19909317
تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.11.12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.11.26 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 8036352 سال 97.2274 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی حسین صفری نیا به شماره کد ملی 6649742831 
صادره از ری فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به مساحت 266.85 مترمربع )بشرط تجمیع 665 فرعی 
از 128 ( دارای پالک 755 فرعی از پالک 128 اصلی بخش 3 واقع در قریه مازوبن سفلی خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواس�ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19909321
 تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.11.12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.11.26 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 8034573 سال 98.451 موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی جعفر رضائی به شماره کد ملی 2217991035 صادره 
از تنکابن فرزند رمضانعلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 276.60 مترمربع دارای پالک 458 مفروزی از 
پالک 339 فرعی از پالک 201 اصلی بخش 3 واقع در قریه میانکوه علیا خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش�ود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19909320
تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.11.12 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1399.11.26 

هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين و تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان در نشست 
اعضاي كميته بحران آب اس��تان با اش��اره به تدوين 
استراتژي دستگاه هاي اجرايي، پيرامون مصرف بهينه 
آب در بخش كش��اورزي، صنعت، شرب و فضاي سبز 
اعالم كرد: در س��ال آبي ج��اري مي��زان بارندگي در 
ايس��تگاه چلگرد به ۴۷۴ ميلي متر رسيده است و اين 
رقم نس��بت به ۴0 سال گذش��ته 3۷ درصد كاهش را 
نشان مي دهد كه بيانگر استمرار پديده خشكسالي در 
استان اصفهان است.منصور شيشه فروش با بيان اينكه 
پديده خشكسالي بيالن منفي آب هاي زير زميني را در 
اصفهان رقم زده است، تصريح كرد: به دليل عدم بارندگي 
كافي، ساالنه ش��اهد يك تا يك و نيم متر افت ّآب زير 
زميني در آبخوان هاي استان هستيم.وي ادامه داد: افت 
آب هاي زيرزميني موجب فرو نشست ساالنه 15 تا 20 
سانتي متري دش��ت ها در استان شده كه در اين ميان 
مي توان به فرونشست دشت برخوار، مهيار، گلپايگان و 
اصفهان اشاره كرد.او عنوان كرد: در حال حاضر 9۶ درصد 
تاالب گاوخوني خشك شده است كه اين امر مي تواند 
ريزگردهاي موجود در تاالب را تا ۶ هزار كيلومتر مربع 

در هوا معلق كرده و ۶ استان همجوار را درگير نمايد. 



مهم ترين دليل پياده سازي شبكه ملي اطالعات از ابتدا، 
كاهش وابستگي به شبكه جهاني اينترنت اعالم شد و پس 
از آن شوراي عالي فضاي مجازي در تشريح خدمات پايه 
كاربردي شبكه ملي اطالعات، اين خدمات را بخش غيرقابل 
اجتناب از اين شبكه دانس��ت كه داراي جنبه راهبردي 
با مخاطب داخلي بااليي هس��تند. مرك��ز داده )ميزباني 
و ذخيره سازي(، خدمات نام و نش��ان گذاري، جويشگر، 
رايانامه، پيام رسان هاي ارتباطي، هاب پيام و مراكز تبادل 
اطالع��ات و نيز اكثر خدمات رايانش اب��ري، از مهم ترين 
خدمات باكيفيت شبكه ملي اطالعات اعالم شدند. بنابراين 
در اين مدت، شايد توسعه زيرساخت هاي شبكه، مقداري 
قابل قبول بوده اما در سطح پلتفرم و سرويس و اكوسيستمي 
كه اين فضا ايجاد مي كند، اقدامات موثري صورت نگرفت 
تا ترافيك پهناي باند در داخل كشور باقي بماند. تا جايي 
كه به گفته يك پژوهش��گر فضاي مجازي، ما يك سري 
مشابه س��ازي هاي موفق مانند فروشگاه هاي اينترنتي و 
تاكسي هاي آنالين در كشور داشتيم. اما براي بومي سازي 
پيام رسان ها و موتور جست وجو، در زمان خودش اولويت 
قائل نش��ديم و به همين دليل موفق نبوده ايم و در بحث 
شبكه ملي اطالعات و بومي سازي فضاي مجازي، در همان 
مرحله كپي برداري باقي مانديم و پيشرفتي نكرديم. افزايش 
پهناي باند براي دسترسي به اينترنت پرسرعت و با كيفيت، 
موضوعي است كه حدقل در ۱۰ سال گذشته بارها مورد 
بحث قرار گرفته، چه زماني كه مس��ووالن وقت در وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات معتقد بودند اينترنت، جزو 
كاالهاي لوكس محسوب مي شود و اينترنت ۱۲۸ كيلوبيتي 
براي دسترسي مردم كافي است، چه زماني كه كارشناسان 
حوزه اعالم كردند براي ارتقاي كيفيت سرويس هاي كاربران 
خانگي الزم است حجم پهناي باند را تا چندين برابر افزايش 
دهيم و ۱۲۸ كيلوبيت برثانيه براي كاربر خانگي با معيارهاي 
دنيا هيچ تناسبي ندارد. در اين راستا علي عظيمي، پژوهشگر 
فضاي مجازي، با اشاره به اهميت توسعه پهناي باند داخلي 
براي كشورها و نتايجي كه مي تواند در بر داشته باشد، اظهار 
كرد: به لحاظ فني و به صورت كاماًل مشخص، هزينه پهناي 
باند خارجي براي مصرف كننده باالتر است. از اين رو اگر قرار 
باشد براي برقراري يك ارتباط داخلي، پهناي باند به خارج 
برود، با وجود مجموعه اي از واسطه، اين هزينه اتصال افزايش 
خواهد يافت و در نهايت اينترنت داخلي با هزينه باالتري 
در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد. پژوهش��گر مركز 
تحقيقات و آينده پژوهي سازمان فضاي مجازي سراج ادامه 
داد: اما اگر عميق تر به موضوع نگاه كنيم، بحث اين است كه 
اساساً ترافيك اينترنت كه در هر كشوري توليد مي شود جزو 

قلمرو سرزميني آن كشور محسوب مي شود. به بيان ديگر در 
دنياي كنوني، داده چيزي فراتر از يك سري اعداد است. وي 
گفت: براي مثال زماني كه كاربر از يك سري اپليكيشن هاي 
ناوبري استفاده مي كند، در عين اينكه اين اپليكيشن به 
عنوان يك خدمت، به كاربر منفعت رسانده و مسير كوتاه تر 
را به وي اطالع مي دهد، كاربر نيز يك توليدكننده اطالعات 
محسوب مي شود. به همين دليل است كه چرخه يادگيري 
ماشيني در زمان فعلي در حال تقويت است و داده در حال 
تبديل شدن به دانش است. اين دانش يك ارزش افزوده براي 
كشورها ايجاد مي كند و در صورتي كه ترافيك اين داده به 
خارج از كشور برود، ما اين مزيت و ارزش را از دست داده ايم. 
عظيمي به موضوع داده كاوي به عنوان يكي ديگر از مباحث 
مرتبط با پهناي باند اشاره كرد و افزود: از جهت داده كاوي 
نيز اين حجم از اطالعات كه در حال توليد است، مي تواند 
تحليل دقيقي از فضاي داخلي كشورها و مناسبات آن در 
اختيار داده كاوان قرار دهد و در صورتي كه اين اطالعات به 

خارج از كشور درز كند، خطرناك خواهد بود.

اينترنتفعليتا۱۰سالديگرتغييرميكند
وي گفت: هرچه به سمت آينده مي رويم، با توسعه نسل 
بعدي ش��بكه ها و اينترنت اش��يا، مالكيت داده در قلمرو 
سرزمين ها پررنگ تر مي شود. به همين دليل سياست كلي 
اكثر كشورها و قدرت ها، حركت به سمت ايجاد شبكه هاي 
ملي و ائتالف هاي منطقه اي براي محافظت از داده ها است. 
اين را مي توان به منزله پايان اينترنت جهاني تعبير كرد؛ در 
واقع اينترنت فعلي در ۱۰ سال آينده به اين شكل نخواهد 
بود. اين آينده پژوه ادامه داد: چرا كه ملزومات فضاي فعلي 
اينترنت، ذيل جهان تك قطبي بعد از جنگ جهاني دوم 
ايجاد شده است؛ زماني كه اساساً اينترنت و مفهومي از شبكه 
وجود نداشت و به همين دليل شبكه اينترنت هم جهت 
و همس��و با پروسه جهاني س��ازي كه نظام سرمايه داري 
امريكايي دنبال كرد، توسعه يافت. اما هم اكنون ملزومات 
اينترنت ديگر وابس��ته به جهان تك قطبي بعد از جنگ 
جهاني دوم نيست. در نتيجه اينترنت به شكل فعلي به تدريج 
تضعيف مي شود و كشورها به سمت استفاده از شبكه هاي 
منطقه اي و يا ملي مي روند. وي با اشاره به اقدامات كشورهاي 
مختلف براي ايجاد شبكه هاي ملي و يا ائتالف هاي منطقه اي 
گفت: چين شبكه ملي با قدرتي دارد؛ روسيه و هند و برزيل 
نيز همينط��ور؛ حتي اروپا هم قصد دارد كه ش��بكه هاي 
داخلي خود را داشته باشد. جهان به صورت ناخودآگاه به 
اين سمت و سو در حال حركت است و ما نيز بايد اين مسير 
را در قالب شبكه ملي تقويت كنيم. عظيمي با بيان اينكه 
بايد مالكيت پهناي باند داخلي مان را حفظ كنيم و اين به 
نفع مصرف كننده خواهد بود، ادامه داد: ديتايي كه در فضاي 
داخلي هر كشوري وجود دارد مي تواند توليد ارزش كند و 
حتي امكان صادرات آن نيز وجود دارد. براي مثال چيني ها 
چند برابر امريكا و هند از اينترنت استفاده مي كنند. حتي 
گفته شده كه كاربران اين كشور ۳۰۰ برابر امريكايي ها از 
دوچرخه هاي اشتراكي استفاده مي كنند. هوش مصنوعي، 
چين را در تراز باالترين سطح جهان قرار داده و اين كشور 
حتي از امريكا سبقت گرفته است. چرا كه عمده اين داده ها 
و ترافيكي كه در داخل اين كشور توليد و ساماندهي مي شود، 

تبديل به محصوالت ارزش افزوده شده است.

ساماندهيترافيكداخلي
برايايجادمزيتوارزشافزوده

وي با اش��اره به اينكه بيش از ۸۰ درصد ترافيك كش��ور 
چين، داخلي است، گفت: اين به معناي قطع پهناي باند 
خارجي نيست؛ ما نيز در كشور نمي خواهيم كه دسترسي 
به پهناي باند خارجي قطع شود. بلكه موضوع ساماندهي 

ترافيك داخلي در كشور براي ايجاد مزيت و ارزش افزوده 
است. اين پژوهشگر با اش��اره به سياست هايي كه كشور 
چين در بومي سازي س��رويس هاي امريكايي از ۱۰ سال 
پيش دنبال كرد، توضيح داد: چين از دهه پيش حركتي 
را تحت عنوان كپي ب��رداري خدمات امريكايي آغاز كرد. 
به ج��اي »گوگل امريكايي«، »بايدو چين��ي« را و »علي 
بابا« را به جاي »آمازون« معرفي ك��رد. در واقع يك دهه 
س��رويس هاي مربوط به اينترنت جهان��ي و امريكايي را 
مشابه سازي كرد. اما هم اكنون تمام نيازهاي اين كشور در 
داخل پاسخ داده مي شود و بيش از ساير كشورها از پهناي 
باند داخلي استفاده مي كند. اين كشور در دهه فعلي نيز 
پيشرو در ايجاد اس��تارت آپ هاي حوزه فناوري اطالعات 
است و اپليكيشن هاي جديدي توسط اين كسب و كارهاي 
نوپا عرضه شده اند و به ساير كشورها پيشنهاد مي شوند. 
به طور كل مي توان گفت كه سياست چين، مدل درستي از 
حاكميت در فضاي مجازي و مديريت بر اينترنت بوده است. 
وي گفت: اما ما در بحث شبكه ملي اطالعات و بومي سازي 
فضاي مجازي، در همان مرحله كپي برداري باقي مانديم 
و پيشرفتي نكرديم. دليل آن نيز اين بود كه نگاه و تعاريف 
دست اندركاراني كه اين پروژه را پيش مي برند، بسيار فني 
 است. در س��طح فني تعريف از ش��بكه، مربوط به اتصال 
يك سري ابزار و ديوايس مي شود و دولت نيز بارها تاكيد 
كرده كه با توسعه زيرساخت، شبكه ايجاد كرده است. اما 
مساله مهم در تعريف كالن تر شبكه ملي اطالعات، مناسبات 
درون شبكه است كه بايد مورد توجه قرار مي گرفت. به اين 
معني كه بايد در اليه سرويس ها و پلتفرم ها نيز به موازات 
زيرساخت، اقدامات توسعه اي انجام مي شد. شايد توسعه 
زيرساخت هاي شبكه، مقداري قابل قبول بوده اما در سطح 
پلتفرم و سرويس و اكوسيستمي كه اين فضا ايجاد مي كند، 
اقدامات موثري ص��ورت نگرفت تا ترافيك پهناي باند در 
داخل كشور باقي بماند. عظيمي با بيان اينكه شبكه ملي 
اطالعات چيزي فراتر از زيرساخت است، تاكيد كرد: چيزي 
 كه اين فضا را قوام مي بخش��د فراتر از زيرساخت است. ما 
يك سري مشابه س��ازي هاي موفق مانند فروشگاه هاي 
اينترنتي و تاكسي هاي آنالين در كشور داشتيم. اما براي 
بومي س��ازي پيام رسان ها و موتور جس��ت وجو، در زمان 
خودش اولويت قائل نشديم و به همين دليل موفق نبوده ايم. 
وي گفت: ماهيت اينترنت به تدريج در حال تغيير است و 
چرخه اي كه در تبادل ديتا ايجاد مي شود و استفاده كاربر از 
خدمات و سرويس هاي داخلي، اين ماهيت را شكل مي دهد. 
به همين دليل ابزارهايي كه با نمونه هاي خارجي قابل رقابت 

باشند، بيشتر در اين فضا مورد توجه قرار مي گيرند.
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مرغومصائبنظامچندنرخي
يك عل��ت اين افزاي��ش قيمت ها منطق��ي و برآمده از 
تصميم سازي هاي ستاد تنظيم بازار است. اما عامل دوم، 
برگفته از رويكردهاي سوداگرانه است. بعد از اينكه ستاد 
تنظيم بازار قيمت مرغ را ۲۰هزار و 4۰۰ تومان اعالم كرد 
در جلساتي كه برگزار شد، قيمت مولفه هاي توليد مرغ را 
افزايش داد. افزايش قيمتي كه بطور طبيعي قيمت مرغ را 
در داالن افزايشي قرار داد. بر اساس تصميمات ستاد تنظيم 
بازار، ذرت به عنوان يكي از مواد اوليه با حدود ۱4درصد 
افزايش از ۱5۰۰ تومان به ۱7۰۰ تومان، سويا با ۲۰درصد 
افزايش از ۲7۰۰تومان به ۳۲5۰ تومان و در نهايت جوجه 
هم با 5۰درصد افزايش از ۲۸۰۰ تومان به 4۲۰۰ تومان 
توسط س��تاد تنظيم بازار اصالح شد و در مسير افزايش 
قيمت قرار گرف��ت. در كنار اين م��وارد، كاالهايي كه از 
يارانه هاي دولتي و ارز 4۲۰۰ اس��تفاده نمي كردند نيز با 
افزايش قيمت مواجه شدند. اقالمي مانند، واكسن، دارو، 
ريزمغذي ها، هزينه هاي حمل و نق��ل و... نيز با افزايش 
قيمت حدود ۲۰درصدي مواجه شدند. اين روند باعث شد 
تا قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ زنده از ۱4هزار و 4۰۰ 
تومام به ۱7 تا ۱7ه��زار و 5۰۰ تومان افزايش  پيدا كند. 
روندي كه قيمت مرغ در بازار را به محدوده ۲5هزار تومان 
افزايش مي دهد. اين نرخ، نرخ منطقي و واقعي مرغ است كه 
دليل بروز آن، افزايش مولفه هاي زيربنايي مرغ و مواد اوليه 
توليد مرغ است.اما از اين عدد باالتر برآمده از رويكردهاي 
سوداگرانه و سودجويي هايي است كه پيرامون بازار رخ 
مي دهد و نرخ م��رغ را در محدوده هاي ۳۰هزار تومان و 
بيشتر قرار مي دهد. علت اين افزايش قيمت به دليل چند 
نرخي شدن قيمت مرغ است. يك قيمت، قيمتي است 
كه كارگروه تنظيم بازار ارايه كرده است و ۲۰هزار و 4۰۰ 
تومان است. اما بعد از اصالح مواد اوليه ستاد تنظيم بازار 
اين قيمت ها را مبتني بر واقعيات بازار اصالح نكرده است. 
عدم اصالح قيمت ها يكي از داليل ايجاد بحران در فضاي 
توليد و عرضه مرغ كشور است. در واقع برخي از همكاران 
بنا به تعهداتي كه به نهادهاي مسوول دارند، ناچار هستند 
قيمت مرغ را به نرخ ۲۰هزار و 4۰۰ تومان عرضه كنند و 
مابقي توليدات خود را وارد بازار آزاد كنند كه با قيمت هاي 
باالتر به فروش برسانند. نكته تاس��ف آور آن است كه به 
دليل فقدان نظارت هاي الزم، حتي مرغ هايي كه با قيمت 
مصوب ۲۰هزار و 4۰۰ تومان هم عرضه مي شوند سر از بازار 
آزاد درمي آورند و با نرخ هاي بيشتر به فروش مي رسند. در 
واقع اين روند نامتوازن باعث ايجاد نظام چند نرخي در بازار 
مرغ كشور شده است و فضاي داللي را در اتمسفر فروش 
اين محصول افزايش مي دهد. در اين ش��رايط مطالبات 
توليد كنندگان از مسووالن نظارتي و تصميم ساز كشور 
آن است كه فضايي را فراهم كنند كه با قيمت هاي اصالح 
ش��ده هم رضايت توليد كننده در آن لحاظ شده باشد و 
هم مطالبات مصرف كننده در آن مورد توجه قرار گرفته 
باشد. به عبارت روشن تر مرغ نيز بايد در كشور به صورت 
تك نرخي عرضه شود تا مردم ديگر شاهد نوسانات هر روزه 

در قيمت مرغ نباشند. 

اتحاديهاروپاتبليغاتهدفمند
مبتنيبررصدكاربرانراممنوعميكند

سازمان حفاظت از اطالعات اروپا خواستار ممنوعيت 
تبليغات هدفمند مبتني بر رديابي كاربران شده است. 
درهمين راس��تا جريمه هايي ب��راي نقض ممنوعيت 
نيز در نظر گرفته شده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
فوربس، س��ازمان ناظر بر حفاظت از اطالعات اتحاديه 
اروپا پيشنهاد كرده تبليغات هدفمند و براساس رديابي 
فعاليت ديجيتال كاربران ممنوع ش��ود. اين پيشنهاد 
بخش��ي از اصالحات قوانين س��رويس هاي ديجيتال 
است كه با هدف افزايش مسووليت پذيري شركت هاي 
فناوري انجام مي شود. واجكيك ويويروسكي، مقام ناظر 
بر حفاظت از اطالعات اروپا )EDPS( پيشنهاد مذكور 
را مطرح كرده است. البته به نظر مي رسد اين امر بسيار 
گسترده تر از پيشنهادي است كه كميسيون اتحاديه 
اروپا در ماه دس��امبر ارايه كرد. در پيشنهاد كميسيون 
اروپا به س��ادگي به افزايش ش��فافيت درباره تبليغات 
سياسي و همچنين محدوديت هايي بر هدف گيري هاي 
خرد و همچنين پروفايل بندي روانشناختي اشاره شده 
بود. اما EDPSمعتقد اس��ت قانونگذاران اروپايي بايد 
تبليغات هدفمند و مبتني بر روش هاي رديابي فراگير و 
دسته بندي اطالعات براي روش هاي مختلف تبليغاتي 
فراوري مي ش��ود را ممنوع كنند. اين س��ازمان ناظر 
همچنين خواستار تدابيري براي اطمينان از آن است 
كه شركت ها هنگام حذف محتواي غيرقانوني يا مخرب 
از پلتفرم هاي خود تا حد ممك��ن از پردازش اطالعات 

شخصي كاربران اجتناب كنند.

گوگلوفيسبوكمجبوربه
پرداختمالياتدرامريكاميشوند

يكي از ايالت هاي امريكا مالياتي بر تبليغات اينترنتي 
شركت هاي فناوري از جمله گوگل و فيس بوك وضع 
كرده است. به گزارش مهر به نقل از سي ان ان، روز گذشته 
مريلند به نخستين ايالت در امريكا تبديل شد كه ماليات 
بر تبليغات ديجيتال را براي شركت هاي بزرگ فناوري 
مانند گوگل و فيس بوك وضع كرد. اين درحالي است 
كه مجلس س��ناي اين ايالت كه توس��ط دموكرات ها 
كنترل مي شود، روز گذش��ته حق وتوي الري هوگان 
)فرماندار جمهوري خواه ايالت( درباره تصويب ماليات 
را رد كرد. تصوي��ب اين اليحه احتمااًل به ايجاد موجي 
از قوانين مشابه در سراسر امريكا منجر خواهد شد. اين 
در حالي است كه برخي از شركت هاي فناوري از طريق 
تبليغات به سود فراواني دست يافته اند و از سوي ديگر 
قانونگذاران به طور روزافزون سلطه اقتصادي شركت هاي 
بزرگ فناوري را هدف گرفته اند. البته مشروعيت چنين 
مالياتي و تأثير آن بر كسب وكارهاي ديجيتال احتمااًل 
به يك كارزار دادگاهي تبديل خواهد شد. قوانين جديد 
تبليغات ديجيتال احتمااًل در سال اول به درآمدي 
۲5۰ميلي��ون دالري منجر مي ش��ود. پيش بيني 
مي ش��ود اين درآمد مالياتي براي مصارف آموزشي 
به كار گرفته شود. سال گذشته تبليغات ديجيتال 
درآمدي ۱47ميليارد دالري براي گوگل و ۸4 ميليارد 

دالري براي فيس بوك به ارمغان آورد.

رمزنگاريسيگنالدرامريكا
شكستهشد

اس��ناد دادگاه مربوط به يك پرونده قاچاق س��الح در 
نيويورك نش��ان مي ده��د اف بي آي احتم��اال راهي 
براي دسترس��ي به پيام هاي خصوصي در پيام رس��ان 
رمزگذاري شده سيگنال طراحي كرده است. به گزارش 
ايس��نا، اس��ناد دادگاه كه توس��ط وزارت دادگستري 
امريكا تنظيم ش��ده و توسط فوربس مش��اهده شده، 
اسكرين شات هايي از پيام هاي سيگنال بين افرادي كه 
درباره تجارت غيرقانوني سالح و قتل صحبت مي كردند 
را نشان داده است. اين اسكرين شات ها نشان مي دهد كه 
سيگنال در گوشي آيفون اين افراد پس از گشوده شدن 
قفل آنها، رمزگشايي شده اس��ت. هنوز معلوم نيست 
اف بي آي از چه ابزارهايي براي دور زدن رمزنگاري اين 
اپليكيش��ن پيام رسان استفاده كرده اس��ت اما دو ابزار 
فني مهم كه توسط اين سازمان براي بازيابي اطالعات 
در گوش��ي آيفون استفاده مي ش��وند، GrayKey و 
Cellbrite هستند. در ماه هاي اخير سيگنال به عنوان 
يك ابزار ارتباطي مطمئن محبوبيت فزاينده اي يافته و 
بسياري از كاربران از واتس اپ كه متعلق به فيس بوك 
است، به سيگنال كوچ كرده اند و دانلود اين اپليكيشن در 
فروشگاه هاي برنامه اپل و گوگل رشد چشمگيري داشت.

قصداپلبرايمخفيكردن
ترافيكوبگرديكاربرانازگوگل

 اپ��ل قص��د دارد تغييرات منحص��ر به ف��ردي را در 
سيس��تم عامل جديد آي او اس خ��ود ايجاد كند كه 
باعث تغيير مس��ير ترافيك اينترنت مرورگر سافاري 
در زمان مرور ايمن وب مي ش��ود. ب��ه گزارش مهر به 
نقل از زددي نت، با اين كنترل تغيير بر روي سرورهاي 
پروكسي اپل، دسترسي گوگل به داده هاي شخصي 
كاربران خدمات اپل ناممكن ش��ده و امنيت و حريم 
شخصي كاربران سيستم عامل آي او اس ۱4.5 محفوظ 
باقي مي ماند. اپل مدعي اس��ت كه گ��وگل با تغيير 
سرورهاي پروكسي توسط اين شركت ديگر نمي تواند 
به آدرس هاي آي پي كاربران سيستم عامل آي او اس 
دسترس��ي يابد. اين تغيير جديد در سيس��تم عامل 
آي اواس كه كاربران هفته گذشته از آن مطلع شده اند 
توسط مسيج استاش��ووياك رييس واحد مهندسي 
وب كيت اپل تأييد شده است. خدمات مذكور تنها در 
دسترس كاربراني قرار مي گيرد كه قابليت هشدار در 
مورد وب سايت هاي كالهبردار را در مرورگر سافاري 
و در بخش تنظيمات آن فعال كنند. با اين كار قابليت 
وبگردي ايمن در مرورگر س��افاري فعال مي ش��ود و 
اطالعات سايت هايي كه كاربران به آنها مراجعه كرده اند 
ديگر در دسترس گوگل قرار نمي گيرد. همچنين از اين 
طريق مي توان تهديدهايي مانند فيشينگ، بدافزار و 

غيره را راحت تر شناسايي كرد.

با توسعه نسل بعدي شبكه ها و اينترنت اشيا، مالكيت داده در قلمرو سرزمين ها پررنگ تر مي شود

در مرحله كپي برداري شبكه ملي اطالعات مانده ايم 

اتصال ۱۰ درصد ارتباطات ايران به 5G تا سال ۱۴۰۳
به گفته مدير گ��روه علمي تحليلي طي��ف و مدير فروم 
اينترنت اشياء ايران، تا سال ۲۰۲5، در ايران ۲۰۰ ميليون 
دستگاه به اينترنت اشياء متصل مي شوند و تا سال ۱4۰۳ 
نيز بايد حداقل ۱۰درصد ارتباطات و اتصاالت ايران روي 
فناوري هاي ارتباطي جديدي همچون 5G باشد. به گزارش 
ايسنا، مهدي روحاني نژاد در نشست خبري آنالين سومين 
رويداد »هفته ايران ديجيتال« و ششمين نمايشگاه اينترنت 
اشياء كه ۲7 و ۲۸ بهمن ماه در نمايشگاه بين المللي تهران 
برگزار مي شود، از پيش بيني اتصال ۲۰۰ ميليون دستگاه 
به اينترنت اشياء تا سال ۲۰۲5 در ايران خبر داد و گفت: به 
نظر مي رسد بخش عمده دستگاه هاي متصل به اينترنت 
در كش��ور را كنتورهاي برق، آب و گاز به منظور مديريت 
مصرف انرژي مي توانند تش��كيل بدهند. وي با اشاره به 
حجم بازار 4۱۸ ميليارد دالري اينترنت اشياء در سال ۲۰۲۱ 
افزود: پيش بيني مي ش��ود از ۲۱ ميليارد دستگاه متصل 
به اينترنت اش��ياء در جهان، حدود نيم ميليارد دستگاه 
توسط شبكه 5G، يك ميليارد دستگاه توسط اپراتورهاي 
س��لوالر و مابقي از طريق شبكه هاي Low Power برد 
بلند مانند LoRa و شبكه هاي برد كوتاه به اينترنت متصل 
ش��وند. به گفته روحاني نژاد، در ايران نيز براساس مصوبه 
شوراي عالي فضاي مجازي بايد تا س��ال ۱4۰۳ حداقل 
۱۰ درصد ارتباطات و اتصاالت اي��ران روي فناوري هاي 
ارتباطي جديدي همچون 5G باش��د. او ب��ا بيان اينكه 
درخصوص استاندارد اينترنت اشياء بين استانداردهاي 
سلوالر و غيرسلوالر رقابت وجود دارد، گفت: باتوجه به اينكه 
خوشبختانه بار اصلي توسعه خدمات مبتني برIoT روي 

فناوري بومي قرار دارد، دغدغه هاي حاكميتي نيز در اين 
حوزه كمرنگ تر خواهد بود. مدير فروم اينترنت اشياء ايران 
افزود: در ايران فناوري NB-IoT توسط اپراتورهاي موبايل 
حمايت مي شود اما با فناوري LoRa هم اين امكان فراهم 
شده است كه استارتاپ ها خارج از شبكه اپراتورها بتوانند از 
فناوري هاي ديگري هم استفاده كنند. او درخصوص هفته 
ايران ديجيتال نيز توضيح داد: باتوجه به اهميت موضوع 
توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور از سال ۹7 اين موضوع 
را در دس��تور كار قرار داديم و از همين رو امسال سومين 
رويداد هفته ايران ديجيتال برگزار مي شود. دراين رويداد از 
شنبه تا چهارشنبه هفته جاري، چهار وبينار برگزار خواهد 
شد و دوشنبه و سه شنبه، ۲7 و ۲۸ بهمن ماه در سالن ۲7 
نمايشگاه بين المللي تهران نيز ششمين نمايشگاه اينترنت 
اشياء برگزار و خدمات سرويس هاي مرتبط با آن معرفي 
و رونمايي خواهند شد. نشست بررسي آخرين وضعيت 
واگذاري باندهاي فركانسي 5G، رونمايي از اپراتور اينترنت 
اشياء، سامانه كش��اورزي هوشمند، گجت هاي سالمت 
هوشمند، معرفي گيت وي مانيتورينگ خطوط توليدي 
صنعتي، رونمايي از برنامه هاي 5G اپراتورهاي تلفن همراه 
و معرفي س��امانه اتصال ساختمان ها به آتش نشاني از 
جمله رويدادهاي اين نمايش��گاه خواهد بود. سومين 
رويداد »هفته ايران ديجيتال« از ش��نبه ۲5 بهمن ماه 
آغاز شده و تا ۲۸ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. همچنين، 
ششمين نمايشگاه اينترنت اشياء ايران روزهاي دوشنبه 
و سه شنبه؛ ۲7 و ۲۸ بهمن ماه در سالن ۲7 نمايشگاه 

بين المللي تهران برگزار خواهد شد.
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تعادل |
خراسان رضوي دومين قطب توليدكننده سيمان در كشور 
اس��ت و به عنوان صادركننده به افغانس��تان و كشورهاي 
CIS توانس��ته جايگاه خود را پيدا كند. اما بي ثباتي و عدم 
اطمينان نسبت به تأمين س��وخت و تداوم فعاليت خط 
توليد، توليدكنندگان سيمان را با چالش در برنامه ريزي و 
تأمين نياز بازار مواجه كرده است. بطوريكه از ابتداي آذرماه، 
گاز شركت هاي سيماني قطع و مصوبه هيات دولت درباره 
قيمت مازوت 27 دي ماه به دست آنها مي رسد كه به گفته 
خودشان، عماًل بالغ بر 2 ماه زمانشان از دست رفته است. آنها 
خواستار برنامه ريزي درست و تصميم سازي هاي به موقع 
هستند و مي گويند: امسال قيمت سوخت مازوت تا 3 برابر 
افزايش يافت و سوال اينجاست كه توليدكننده با چه ظرفيتي 
مي تواند اين رشد را در محصولي كه قيمت آن پايين نگه 
داشته ش��ده، جبران كند. رييس اتاق ايران نيز در جلسه 
شوراي گفت وگوي خراسان رضوي گفت: اينكه قراردادي 
تنظيم و گفته ش��ود در 4 ماهه پاياني سال، گاز واحدهاي 
توليدي س��يمان قطع مي شود، مخالف نص صريح قانون 
است. اگر مقرر شده شوراي تأمين براي قطعي گاز تصميم 

بگيرد، الزم است تا طبق قانون به اين موضوع عمل شود.

    مشكل سوخت كارخانجات سيمان 
هفتاد و هشتمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي استان خراس��ان رضوي با دس��تور كار بررسي 
اجراي مواد 25 و 11 قانون بهبود محيط كسب وكار پيرامون 
قراردادهاي كارخانه هاي سيمان استان با شركت هاي گاز و 
پخش فرآورده هاي نفتي و محدوديت هاي تأمين سوخت 
مايع در فصل زمستان براي اين بنگاه هاي توليدي و همچنين 
رسيدگي به پرونده مشكالت صنايع مستقر در محور غرب 
مشهد برگزار شد. رييس اتاق ايران در اين نشست، درباره 
دستور كار مطرح شده در ش��ورا، گفت: زمستان امسال با 
سرماي شديدي مواجه نشديم اما بازهم مشكل قطع گاز و 
برق واحدهاي توليدي رقم خورد. حاال اگر برودت و سرماي 
هوا دوچندان بود، وضعيت چه مي شد؟ غالمحسين شافعي، 
با انتقاد از ناديده گرفته ش��دن مواد 11 و 25 قانون بهبود 
مستمر محيط كس��ب وكار، افزود: اينكه قراردادي تنظيم 
و گفته شود كه 4 ماهه پاياني سال، گاز واحدهاي توليدي 
سيمان قطع مي شود، مخالف نص صريح قانون است. اگر 
مقرر شده تا شوراي تأمين براي قطعي گاز تصميم بگيرد، الزم 
است تا طبق قانون به اين موضوع عمل شود. او از نمايندگان 
مجلس خواس��ت تا بر روند اجراي قانون نظارت داشته و با 
رويكردهايي كه قانون را در شكل ديگر تفسير كرده يا مفري 
براي عدم اجراي آن پيدا مي كنند، برخورد كنند. رييس اتاق 
ايران با اشاره به اينكه دبيرخانه شورا در تعامل با مجلس بايد 
موضوعات مطرح شده در اين حوزه را دنبال كند و نتيجه اين 
ارتباط را در جلسه بعدي به اطالع شورا برساند، تأكيد كرد: 
موضوع انتقال گاز از جنوب نيز بايد پيگيري شود و مساله 
قراردادي كه شركت گاز با واحدهاي سيماني منعقد مي كند 
هم به لحاظ حقوقي موردبررس��ي قرار بگيرد و نتايج آن به 
اطالع نمايندگان مجلس و رييس شورا برسد تا مشخص شود 
كه آيا از منظر حقوقي و قانوني، اين اقدام درست است يا خير؟

     چند پيشنهاد 
علي اكبر لباف��ي، رييس دبيرخانه ش��وراي گفت وگوي 
خراسان رضوي در اين جلسه گفت: كارخانه هاي سيمان 
اس��تان از دو ماه پيش دچار مشكل شده و برخي به دليل 
قطعي گاز، فعاليت خود را متوقف كرده اند و ش��ماري نيز 
كه داراي مشعل دوم هستند، از مازوت استفاده مي كنند؛ 
ازاين رو در يك فصل كاري دو تا سه ماهه، روند توليد سيمان 
استان متوقف مي ش��ود يا بنگاه هاي مذكور با 20 الي 30 
درصد ظرفيت توليد فعاليت مي كنند. در اين ميان، خطوط 
توليدي كه با سوخت جايگزين فعاليت دارند، بايد به واسطه 
مباحث محيط زيستي و جرايم آاليندگي، بار اين مضاعف 
را بر دوش بكشند. او درباره پيشنهادات تجميع شده در اين 
دبيرخانه در خصوص اين مشكل واحدهاي توليدي سيمان، 
اظهار كرد: يكي از پيشنهادات، افزايش ظرفيت براي انتقال 
گاز به خراس��ان رضوي است. لذا پيشنهاد نخست ما اين 
اس��ت كه افزايش ظرفيت انتقال گاز از سوي شركت گاز 
اس��تان و ايران پيگيري شود. نكته دوم اينكه، در ماده 25 
قانون بهبود محيط كسب وكار و تبصره هاي 1 و 2 آن بر اين 
موضوع تأكيد شده كه به جز با تصميم شوراي تأمين استان، 
ديگر دستگاه ها و شركت هاي خدمات رسان نمي توانند 
راسا اقدام به قطع انرژي كارخانه ها كنند اما عماًل اين اتفاق 
نمي افتد. نكته ديگر درباره استفاده از سوخت مازوت توسط 
كارخانه هاي سيمان است. اداره كل محيط زيست استان به 
دليل آاليندگي ناشي از مصرف اين سوخت به دنبال جريمه 
اين واحدهاست و ما در اين زمينه پيشنهاد داديم تا تعاملي 
در اين رابطه شكل بگيرد.  نماينده انجمن سيمان استان 

نيز در اين نشست گفت: خراس��ان رضوي دومين قطب 
توليدكننده سيمان در كشور است و به عنوان صادركننده 
به افغانستان و كشورهاي حوزه CIS )اتحاديه كشورهاي 
مستقل( توانسته جايگاه خود را پيدا كند. صنعت استان ما 
قديمي ترين صنعت در اين حوزه بوده و همچنان به كارش 
ادامه مي دهد؛ اما يكي از مشكالت امروز ما در استان اين 
است كه به عنوان توليدكننده، برنامه اي براي 4 ماه از سال 
خود نداريم و براي اينكه ثبات داشته باشيم، بايد با مشتري 
طبق برنامه صحبت كنيم. درواقع اي��ن بي ثباتي و عدم 
اطمينان نسبت به تأمين سوخت و تداوم فعاليت خط توليد، 
ما را با چالش در برنامه ريزي و تأمين نياز بازار مواجه مي كند.

او درباره قيمت گاز و مازوت نيز ابراز كرد: از ابتداي آذرماه، 
گاز شركت هاي سيماني قطع شد و مصوبه هيات دولت 
درباره قيمت مازوت 27 دي ماه به دست ما رسيد و عماًل 
بالغ بر 2 ماه زمان از دست رفت. اين توليدكننده، خواستار 
برنامه ريزي درست و تصميم سازي هاي به موقع شد و 
گفت: امسال قيمت س��وخت مازوت تا 3 برابر افزايش 
يافت و سوال اينجاست كه توليدكننده با چه ظرفيتي 
مي تواند اين رشد را در محصولي كه قيمت آن پايين نگه 

داشته شده، جبران كند؟

    وعده پيگيري 
 محسن زنگنه، دبير كميسيون جهش توليد مجلس 
نيز در اين نشست گفت: در ماده 25 قانون بهبود محيط 
كسب وكار به اين موضوعي اشاره و نوشته شده است 
كه آيين نامه اجرايي اين ماده بايد توسط وزارتخانه هاي 

نفت و نيرو تنظيم ش��ود. موضوع اين است كه وقتي 
قانوني مصوب و ابالغ مي ش��ود، قراردادها هم بايد به 
همان نسبت تغيير كند. اين مس��اله را طي نامه اي با 
امضاي نمايندگان اس��تان به مجلس اعالم مي كنيم 
و در كميسيون جهش توليد نيز مطرح خواهيم كرد.  
محمدصادق معتمديان، اس��تاندار و رييس شوراي 
گفت وگوي خراسان رضوي در پايان مباحث مطرح 
شده از سوي بخش خصوصي و مديران دستگاه هاي 
اجرايي در خصوص دس��تور كار نخست اين نشست، 
گفت: در وضعيتي نيستيم كه فشار مضاعفي بر بخش 
توليد وارد شود و به همين دليل امسال موضوع تأمين 
انرژي واحدهاي اين بخش را به صورت روزانه پيگيري 
و رفع و رجوع كرديم تا شرايط مديريت گردد. اگر در 
بحث نيروگاه ها محدوديتي ايجاد شده و براي صنايع 
قطعي انرژي اتفاق افتاده، درواقع تالشي بوده تا از قطع 
گاز خانگي جلوگيري به عمل ايد. حقيقت آن است كه 
اگر بحث قطعي ها اعمال نشود، بايد اين كمبود از بخش 
خانگي جبران شود و نتيجه آن مي تواند خاموشي تا 6 

ساعت روزانه در اين بخش باشد.
معتمديان تأكيد كرد: وضعيت توليد نيروگاه خانگيران 
و ركورد در برنامه هاي توسعه اي آن، ظرفيت هاي ما را 
محدود ساخته و مشكالتي جدي را رقم زده است. در 
حال حاضر تأمين گاز شش استان از اين محل انجام 
مي شود و براي حل مش��كالت احتمالي بايد به خط 
اصلي انتقال گاز از عسلويه وصل شويم. مذاكراتي براي 

اين مساله انجام گرفته است.

خبر روي خط خبر 
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ترخيص كاالهاي ممنوعه 
آزاد شد

طب��ق اع��الم مع��اون فني گم��رك اي��ران طي 
پيگيري هاي صورت گرفته، ام��كان ترخيص آن 
دس��ته از كاالهاي گروه چهار )واردات ممنوع( كه 
داراي ثبت س��فارش بانكي ب��وده و قبل و يا حتي 
بعد از تاريخ ممنوعيت تأمين ارز شده باشند، بدون 
قيد زماني فراهم ش��ده اس��ت، در مورد ترخيص 
ثبت س��فارش هاي بدون انتق��ال ارز نيز به زودي 
تصميم گيري مي شود. اما بنابر اعالم مهرداد جمال 
ارونقي، معاون فني گمرك ايران - به ايس��نا از اين 
حكايت دارد كه در م��ورد ترخيص كاالهاي گروه 
چهار با ثبت سفارش بانكي تصميماتي اتخاذ شده و 
براي آن دسته كه داراي ثبت سفارش بدون انتقال 

ارز نيز هستند در ادامه تصميم گيري خواهد شد.
وي اع��الم كرد كه با موافقت ه��اي صورت گرفته، 
امكان ادامه فرايند تج��اري اعم از تمديد، ويرايش 
يا ترخيص براي آن دسته كه داراي ثبت سفارش 
بانكي ب��وده و چه قبل يا بع��د از تاريخ ممنوعيت 
تأمين ارز شده باش��ند، فراهم شده است. به گفته 
ارونقي، چنانچ��ه بانك عامل به ص��ورت كتبي و 
صراحت��ًا تأمين ارز را تأييد و در س��امانه تأمين ارز 
بانك مركزي رويت شود، امكان ادامه فرايند تجاري 
و ترخيص، به صورت بانك��ي مقرر خواهد بود. وي 
تأكيد كرد كه ثبت سفارشات اخذ شده از اين محل 
مشمول قيد زماني براي ترخيص نيست و صاحبان 
كاال مي توانند از روز ش��نبه )ديروز( همزمان با 25 
بهمن ماه براي ترخيص كاالهاي خود اقدام كنند. 
معاون فني گمرك ايران در رابطه با اينكه وضعيت 
كاالهايي كه ثبت سفارش آنها بدون انتقال ارز بوده، 
چگونه خواهد شد؟ نيز توضيح داد كه در اين رابطه و 
براساس مصوبه هيأت وزيران و اصالحيه بعدي آن 
در 2۹ بهمن ماه سال گذشته، كاالهايي كه داراي 
ثبت سفارش بوده و بارنامه يا قبض انبار آنها قبل از 
ارديبهشت ماه سال گذشته صادر شده بود امكان 
ترخيص به صورت بدون انتقال ارز را داش��تند كه 
صاحب كاال مي توانست با پرداخت حقوق ورودي 
و دو برابر سود بازرگاني تا 26 شهريورماه نسبت به 

آن اقدام كند. 
وي با بيان اينكه ادامه فرايند ترخيص كاالهاي گروه 
چهار با ثبت سفارش بدون انتقال ارز از پايان مهلت 
تعيين ش��ده ديگر امكان پذير نبود يادآور شد كه 
مذاكراتي در اين رابطه صورت گرفته كه در صورت 
موافقت هيأت وزيران و تمديد زمان، امكان ترخيص 

اين كاالها نيز وجود خواهد داشت.

قيمت مورد قبول هر عدد 
تخم مرغ، ۱۲۰۰ تومان است

ايلنا| مرتضي رضايي، معاون وزير جهاد كشاورزي، 
هفته گذشته در نشست خبري قيمت هر شانه 30 
 عددي تخم مرغ بدون بس��ته بن��دي را بين 31 تا

31 هزار و 500 تومان و قيمت هر عدد تخم مرغ را 
يك هزار و 100 تومان اعالم كرد. وي همچنين از 
الزامي شدن درج قيمت بر روي تخم مرغ ها توسط 
مرغدارن خبر داد. رضايي يادآور شد كه با توجه به 
تامين 100 درصدي نهاده هاي دامي با نرخ مصوب 
مرغداران بايد از اين نرخ ها تمكين كنند. وي ادامه 
داد: برآورد ما نشان مي دهد با توجه به هزينه تمام 
ش��ده توليد قيمت خريد هر كيلوگ��رم تخم مرغ 
از مرغداران نبايد كمتر از 15 ه��زار و 733 تومان 
باشد. وي تصريح كرد: در حال حاضر 100 درصد 
نهاده ه��اي دامي با نرخ مصوب به دس��ت مرغدار 
نمي رسد، ضمن اينكه تاخير نيز در تحويل نهاده ها 
وجود دارد. اصغري قيمت مورد قبول مرغداران براي 
هر عدد تخم مرغ را 1200 تومان اعالم كرد. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه با توجه به الزام درج قيمت بر 
روي هر عدد تخم مرغ امكان اين امر براي مرغداران 
وجود دارد، اظهار كرد: بيشتر مرغداران ما دستگاه 
پرينت قيمت براي تخم م��رغ را دارند و اين امكان 
براي آنها فراهم است، اما با توجه به قيمت نامناسب 
عنوان شده تمايلي براي درج آن نيست. وي مشكل 
گران فروشي در تخم مرغ را مربوط به شبكه توزيع 

عنوان كرد و ضعف شديد نظارت بر آن وجود دارد.

 كاهش صادرات شكر هند
 به ايران

ايس�نا| هند دومين توليدكننده بزرگ شكر در 
جهان پس از برزيل اس��ت و طب��ق پيش بيني آر 
پي بهاگريا، مديرعامل انجمن بازرگاني شكر هند 
)AISTA(، اين كشور 4.3 ميليون تن شكر در فصل 
2021-2020 در بازار جهاني خواهد فروخت كه 
در مقايسه با 5.7 ميليون تن فروخته شده در سال 

پيش كاهش بيش از 24 درصدي نشان مي دهد.
همچنين بهاگريا پيش بيني كرد صادرات ش��كر 
به ايران كه خريدار بزرگ ش��كر هند است، امسال 
احتماال كاهش خواهد ياف��ت. طبق آمار گمركي 
هند، ايران در فصل 2020-201۹، 114 ميليون 
تن ش��كر از هن��د وارد كرد كه مع��ادل حدود 20 
درصد از كل صادرات ش��كر هند بود. رويترز اواخر 
سال گذشته گزارش كرده بود صادرات شكر هند 
به ايران احتماال در فص��ل 2021-2020 به دليل 
كمبود روپيه هن��دي به ميزان قابل توجهي كمتر 
خواهد بود. اي��ران تحت تحريم هاي امريكا قادر به 
انجام معامالت دالري نيس��ت. اي��ران پيش از اين 
قراردادي براي فروش نفت به هند به روپيه داشت و 
از اين پول براي خريد كاالهاي اساسي شامل شكر 
استفاده مي كرد اما دهلي نو خريد نفت ايران را در ماه 
مه سال 201۹ پس از لغو معافيت تحريم هاي امريكا 
متوقف كرد. تهران به استفاده از موجودي روپيه خود 
براي واردات كاالهاي اساسي از هند ادامه داد و پس 
از 1۹ ماه عدم فروش نفت به هند، ذخاير روپيه اش 

ته كشيده است.

 بازار دو نرخي مرغ 
و سردرگمي مصرف كنندگان

ايسنا| در پي افزايش دوباره قيمت به حدود 30 هزار 
تومان، ساعاتي پيش حبيب اسداهلل نژاد، نايب رييس 
كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي، گفت كه قيمت 
واقعي مرغ، قيم��ت مصوب تنظيم بازار يعني 20هزار 
و400 تومان نيس��ت. قيمت واقعي مرغ زنده با توجه 
به افزايش مولفه هاي توليد براس��اس آناليز تشكل ها 
17 ه��زار و 500 تومان و قيمت مرغ گرم نيز 24 تا 25 
هزارتومان مي شود و فروش مرغ بيش از 27 هزارتومان 

گرانفروشي است.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه در سال جاري 
قيمت مصوب مرغ در ستاد تنظيم بازار دو بار افزايش 
يافته و در حال حاضر قيمت مصوب آن 20 هزار و 400 
تومان اس��ت. نگاه كوتاهي به بازار كاالهاي اساسي در 
سال جاري نشان مي دهد كه بيشتر كاالهاي اساسي و 
ضروري سبد خانوار با افزايش قيمت چند باره به صورت 
قانوني و با موافقت س��تاد تنظيم بازار مواجه شده و در 
نهايت باز هم گران تر از نرخ مصوب عرضه ش��ده است. 
به طور خالصه در سال جاري با موافقت ستاد تنظيم 
بازار، از بين كاالهاي اساس��ي خوراكي س��ه بار قيمت 
تخم مرغ و دو بار قيمت م��رغ، دو بار قيمت لبنيات و 
از بين س��اير كاالها دو بار قيمت انواع شوينده و دو بار 
قيمت لوازم خانگي افزايش يافت. همچنين بر اساس 
جديدترين آمار منتشر ش��ده از سوي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت )صمت( قيمت 20 قل��م كاال از انواع 
خوراك دام و طيور، صيفي جات، ميوه، حبوبات و برنج 
و همچنين آهن آالت در آبان ماه امس��ال بيش از 100 
درصد افزايش داش��ته و بين 2 تا 4.5 برابر ش��ده و 27 
كاال هم بين 50 تا 100 درصد افزايش قيمت داشتند. 
در ميان كاالهاي اساسي به نظر مي رس��د بازار مرغ و 
تخم مرغ از ساير كاالها بي سروسامان تر است، چراكه 
همانطور كه اشاره شد با وجود افزايش چندين باره نرخ 
مصوب اين كاالها، در حال حاضر قيمت هر كيلو مرغ در 
سطح خرده فروشي ها به 30 هزار تومان و قيمت هر شانه 
تخم مرغ به 50 هزار تومان هم رسيده است، اما قيمت 
مصوب اين دو كاالي اساسي به ترتيب 20 هزار و 400 
تومان و 32 هزار تومان است. اين در حالي است كه در 
سال هاي اخير و با افزايش چشمگير قيمت گوشت قرمز، 
براي اقشار ضعيف جايگزين آن ش��ده بود. دليل اين 
نابساماني ها نيز دقيقا مشخص نيست و وزارت صمت و 
جهاد كشاورزي همواره انگشت اتهام را به سوي يكديگر 
مي گيرند. به طوري كه وزارت صمت همواره از كمبود 
عرضه و تخلف برخي از واحدهايي كه ارز دولتي دريافت 
كردند، اما كاالي خود را به قيمت مصوب عرضه نمي كنند 
گاليه دارد، اما مي گويد نهاده ها را در س��امانه بازارگاه 
توزيع كرده و گران فروشي در سطح بازار اتفاق مي افتد 
كه مسووليتش با وزارت صمت است. در همين شرايط 
قبال عدم دريافت نهاده هاي توليد به قيمت مصوب را 
عامل گراني مرغ مي دانستند، حاال مي گويند از آذر ماه 
به بعد حدود ۸0 درصد نهاده هاي مورد نياز واحدهاي 
مرغداري با قيمت مصوب دولتي تامين شده، اما باز هم 

قيمت تمام شده براي آنها بيش از نرخ مصوب است.

دانشگاه مجازي آبزي پروري 
بركت آغاز به كار كرد

دبي��ر رويداد ملي »دري��اي برك��ت« از راه اندازي 
دانش��گاه مجازي آبزي پروري بركت در قالب اين 
رويداد خبر داد. علي رمضان مير با اشاره به برگزاري 
دوره هاي تخصصي باكيفيت ب��اال براي طراحان و 
ايده پردازان شركت كننده در رويداد درياي بركت 
گفت: 2۸ عنوان از اين دوره هاي تخصصي آموزشي 
ضبط شده و در قالب دانشگاه مجازي آبزي پروري 
بركت در فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي از 
جمله اينستاگرام و آپارات در اختيار عالقه مندان 
قرار گرفته اس��ت.وي مدت هر عنوان آموزشي را 
به طور متوسط 20 دقيقه اعالم كرد و افزود: عالوه 
بر طراحان و ايده پردازان شركت كننده در رويداد 
ملي درياي بركت، ساير عالقه مندان و فعاالن حوزه 
آبزي پروري هم مي توانند از اين فيلم ها و كليپ هاي 
آموزش��ي به��ره ببرند.دبير رويداد مل��ي »درياي 
بركت« در تشريح عناوين اين دوره هاي آموزشي 
اظهار داش��ت: آموزش هاي عمومي كس��ب وكار، 
مدل هاي پرورش ماهي در قفس و محيط محصور، 
تكثي��ر و پ��رورش آرتميا، ظرفيت ه��ا، كيفيت و 
كميت آبزي��ان صادراتي ايران، ف��رآوري و فروش 
محصوالت ش��يالتي و مكانيزاسيون آبزي پروري 
تعدادي از عناوين اين دوره هاي آموزشي را تشكيل 
مي دهند.رمضان مير تصريح كرد: اساتيد برجسته و 
صاحب نامي همچون دكتر علي اكبر خدايي دبيركل 
اتحاديه توليد و تجارت آبزيان ايران، دكتر محمود 
حافظيه معاون پژوهش و فناوري موسسه تحقيقات 
علوم ش��يالتي كش��ور، دكتر علي اكبر فرجاديان 
مديرعامل ش��تاب دهنده  س��رير و دكتر محسن 
مطيعي عضو گ��روه مديريت فناوري و كارآفريني 
دانش��كده مديريت و حس��ابداري دانشگاه عالمه 
طباطبايي از جمله اساتيد دوره هاي آموزشي ارايه 
شده در دانشگاه مجازي آبزي پروري بركت هستند. 
وي ادامه داد: در اين دوره هاي آموزشي همچنين 
دكتر هادي جوهري و دكتر مرتضي نيازي معاونان 
تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي و توسعه 
اش��تغال زايي اجتماع محور بنياد بركت به تشريح 
مدل هاي مشاركت اقتصادي ترويج و توانمندسازي 
جوامع محلي اين بنياد پرداخته اند.دبير رويداد ملي 
درياي بركت با اشاره به ارسال 4۸3 طرح و ايده به 
اين رويداد خاطرنشان كرد: اين تعداد طرح و ايده 
سه برابر پيش بيني و انتظار اوليه است و 1500 نفر 
به اين طرح هاي فردي، تيمي و مشاركتي متصل 

و مرتبط هستند.

قرارداد 4 ماهه آخر سال تامين سوخت واحدهاي توليد سيمان   در نشست شوراي گفت وگوي خراسان رضوي بررسي شد 

سيمان در حسرت گاز

صدرنشينان توليد و صادرات خودرو

انفجار مهيب در نقطه صفر مرزي

تعادل - گروه صنعت |رصد آمارها نشان مي دهد، 
در طول 10 ماه منتهي به ديم��اه ۹۹ تعداد 700 هزار 
و ۸00 دستگاه خودروي سواري در كشور توليد شده 
است كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد 13،۹ 
درصدي را نشان مي دهد. همچنين صنعت خودرو ايران 
در ديماه امسال افتي معادل 4.7 درصد را تجربه كرده 
است. همچنين بر اساس آماري كه از سوي گمرك ايران 
منتشر شده، دو خودروساز بزرگ كشور توانسته اند در 
سال گذشته محصوالت خود را به كشورهايي همچون 
هنگ كنگ )با بيشترين ميزان ارزش صادراتي(، اسپانيا، 
تايوان، چين، تركيه و امارات )با كمترين ميزان ارزش 
صادراتي( صادر كنند. بر اس��اس اي��ن آمار و اطالعات 
اعالمي س��اينا مهم ترين خودرو صادراتي كشور بوده 
است، كه ۹0 درصد حجم صادرات را به خود اختصاص 
داده است. با توجه به وضعيت صادرات خودرو و بررسي 
آمار منتشر شده، ۹0 درصد صادرات خودرويي كشور 
در س��ال 13۹۸، خودرو ساينا بوده و 10 درصد الباقي 
متعلق به پرايد، تيبا و كويي��ك از محصوالت خانواده 
گروه خودروسازي سايپا و سمند، پژو پارس، پژو 207، 
هايما و دنا از محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو بوده 
است. ارزش ريالي صادرات اين محصوالت به تفكيك 
كشورها بدين صورت اس��ت كه طي سال گذشته به 

كشور هنگ كنگ بيش��ترين ميزان صادرات به ارزش 
116 هزار و ۸62 دالر صورت گرفته اس��ت. پس از آن 
اسپانيا بيشترين واردات خودروهاي ايراني را داشته كه 
براي كشور ارزآوري ۹6 هزار و 362 دالري داشته است. 
به كش��ورهاي تايوان و چين نيز به ترتيب محصوالت 
خودرويي ايران به ارزش7۹ هزار و 521 دالر و 36 هزار 
و 600 دالر صادرات صورت گرفته است. از محل صادرات 
خودروسازان داخلي به كشور تركيه نيز7000 دالر و به 
كشور امارات چهار هزار و 662 دالر، ارزآوري به كشور 
صورت گرفته اس��ت. اميرحسين كاكايي، كارشناس 
صنعت خودرو اما به دليل موانع توسعه صادرات خودرو 
اشاره كرده و گفته است: موانع توسعه صادراتي خودرو 
به چند دسته تقسيم مي ش��ود كه يكي از بزرگ ترين 
آنها تحريم ها و قوانينFATF است. حتي به شرط لغو 
تحريم ها اگر بهترين محص��ول صادراتي را در اختيار 
داشته باشيم قوانين FATF مانعي بزرگ براي تبادالت 
مالي ما با دنيا است. نكته ديگر اينكه هدف هر كشوري 
از صادرات سودآوري و كسب درآمد است و كشورهايي 
مانند چين و روسيه كه روابط سياسي خوبي با ما دارند 
بر اس��اس منافع خود و سياست هاي كالني كه در كل 
دنيا جاري اس��ت عمل مي كنند. همچنين در صورت 
لغو تحريم ها و AFTF يكي از عمده ترين موانع توسعه 

صادراتي خودرو در كش��ور ما عدم ثبات رويه در حوزه 
صادرات حداقل در 20 س��ال گذشته است. ثبات رويه 
صادراتي در مورد محصولي پيچيده مانند خودرو بسيار 

موضوع مهمي است. 

    كدام  خودروها 
بيشترين كاهش توليد  را داشته اند؟ 

بررسي آمار وزارت صمت از وضعيت توليد در كشور 
نش��ان مي دهد كه در 10 ماهه س��ال ۹۹ تعداد 700 
هزار و ۸00 دستگاه خودروي سواري در كشور توليد 
شده است؛ اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 
گذش��ته 615 هزار و 200 دستگاه از اين محصوالت 
توليد شده بود. بدين ترتيب توليد خودروي سواري در 
10 ماه امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد 
13،۹ درصدي داشته است.  عالوه بر اين شركت هاي 
خودروساز كشور طي دي ماه سال جاري ۹2 هزار و ۸6 
دستگاه انواع خودرو را توليد كردند. اين در حالي است 
كه دي ماه سال گذشته ۹6 هزار و 644 دستگاه خودرو 
توليد شده بود، بنابراين ميزان خودروي توليد شده در 
اين مدت در مقايسه با دي ماه سال گذشته با كاهش 
4.7 درصدي همراه بوده است. در طول اين مدت ۸3 
هزار و ۹23 دس��تگاه سواري در كشور توليد شده كه 

نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته كه تعداد آن ۸۸ 
هزار و 643 دستگاه بوده، 5.3 درصد افت داشته است. 
ميزان توليد ون، وان��ت، ميني بوس و ميدل باس نيز 
نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است. در اين 
بين ون با افت 70.4 درصدي بيشترين كاهش توليد 
را تجربه كرده است. در اين ميان اتوبوس و خودروهاي 
س��نگين مانند كاميونت، كاميون و كشنده افزايش 
توليد را نس��بت به دي ماه س��ال ۹۸ تجربه كرده اند. 
توليد اتوبوس 36.6 درصد و توليد كاميونت، كاميون 
و كش��نده 147.1 درصد رشد داش��ته است. بررسي 
وضعيت توليد خودرو در 10 ماهه امس��ال نيز نشان 
مي دهد، در اين مدت ۸14 هزار و 323 دستگاه انواع 
خودرو به توليد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل كه 671 هزار و 425 دس��تگاه بوده، 21.3 درصد 
افزايش داشته اس��ت. توليد انواع خودروها در 10 ماه 
منتهي به دي سال ۹۹ نسبت به 10 ماه سال ۹۸ رشد 
داشته است. »كاميونت، كاميون و كشنده« با 74 درصد 
بيشترين ميزان رشد توليد را داشته است. پس از آن 
به ترتيب اتوبوس با 65.۹ درصد، وانت با 2۸، 6 درصد، 
سواري با 20.4 درصد، ون با 15.5 درصد و در نهايت 
ميني بوس و ميدل باس با 1.4 درصد نسبت به سال 

گذشته افزايش توليد داشته اند.

لطيفي همچنين در پايان از تجار درخواس��ت كرد تا 
اطالع ثانوي از ارسال محموله صادراتي ممانعت كنند، 
از پرسنل گمرك نيز خواسته شده تا از محل آتش سوزي 
فاصله بگيرند. اما آمار دقيق��ي از تلفات اين حادثه در 
دست نيست. سرهنگ حس��ين ميش مست، رييس 
پليس راه فرماندهي انتظامي خراس��ان  رضوي عصر 
شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: اين حادثه ظهر 
امروز در فاصله 15 كيلومتري از نقطه صفر مرزي ايران 
در خاك افغانستان سبب انفجار مخازن آب و سوخت 
موجود در منطقه شده كه همچنان ادامه دارد. هم اينك 
با هداي��ت و نظارت ماموران انتظام��ي همه خودروها 
به س��رعت در حال خروج از منطقه م��رزي دوغارون 
هستند.  وي گفت: همچنين پليس در طول مسيرهاي 
جاده اي منتهي به تايباد و مرز دوغارون در ش��رق اين 
استان خودروهاي باري را از ادامه مسير به سمت منطقه 

حادثه ديده نهي مي كند. ميش مست افزود: با اين وجود 
هم اينك هيچيك از مسيرهاي جاده اي خراسان رضوي 
حتي در محدوده حادثه ديده مسدود نيست و تاكنون 
تصميم خاصي نيز در اين خصوص اعالم نشده  است.  در 
پي انفجار در گمرك اسالم قلعه افغانستان كه علت آن 
هنوز مشخص نيست، تعداد زيادي خودرو براي فرار از 
انفجارهاي ادامه دار از سمت افغانستان در حال ورود به 
خاك ايران هستند. اين در حالي است كه انفجارهاي 
پياپي همچنان در خاك افغانستان و آتش سوزي ناشي 
از آن با ش��دت در حال گسترش اس��ت. شنيده هاي 
تاييد نشده از منابع محلي حاكي از احتمال جانباختن 
دست كم 50 نفر در محل تاسيسات گمرگ اسالم قلعه 
در خاك افغانستان است.  مركز شهرستان 120 هزار 
نفري تايباد در فاصله 22۸ كيلومتري جنوب ش��رق 
مش��هد واقع است. تايباد از سمت شرق و جنوب شرق 

هم مرز با كشور افغانستان است. گمرك دوغارون واقع 
در شهرستان تايباد با يك قرن سابقه فعاليت در فاصله 
1۸ كيلومتري مرز ايران و افغانستان در حوزه صادرات، 
واردات، ترانزيت و مسافر فعال است.  عالوه بر اين محسن 
نجات، مديركل دفتر بحران استانداري خراسان رضوي 
نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: تاكنون گروه هاي 
امداد، اورژانس، آتش نشاني و ديگر واحدهاي مرتبط از 
شهرستان هاي معين تايباد در منطقه شرق خراسان 

رضوي براي كمك به دوغارون اعزام شده اند.
وي ادام��ه داد: يك فرون��د بالگرد اورژان��س 115 نيز 
به س��مت تايباد پرواز كرد تا در حال��ت آماده باش قرار 
داش��ته و عمليات الزم را انجام ده��د. به گفته نجات 
تاكنون گزارش��ي از خس��ارت جاني اين رخ��داد در 
هيچ س��طحي در داخل خاك ايران اعالم نش��ده لذا 
همه اقدامات امدادي صرفا با نگاه پيش��گيرانه در حال 

انجام اس��ت. وي همچنين به برپايي نشست شوراي 
هماهنگي مديريت بحران اس��تان با رياس��ت معاون 
عمراني اس��تانداري خراسان رضوي اشاره و بيان كرد: 
گروه هايي از نيروي زميني ارتش، هوانيروز ارتش، سپاه 
پاسداران، اورژانس، آتش نشاني، و هالل احمر هم اينك 

در منطقه حادثه ديده مستقر هستند.
اميد جهانخ��واه، ناظر گمركات خراس��ان رضوي نيز 
گفت: در پي انفجار و آتش سوزي در گمرك اسالم قلعه 
افغانس��تان در جوار مرز شرق خراس��ان رضوي ارايه 
خدمات گمركي و تبادل كاال در مرز و گمرك دوغارون 
شهرستان تايباد از ظهر ش��نبه 25 بهمن ماه متوقف 
ش��د. اما تا لحظه تنظيم اين گزارش، هنوز گزارشي از 
حجم خسارات ناشي از انفجار و آتش سوزي در خاك 
افغانس��تان به گمرك دوغارون و پيرامون آن دريافت 

نشده است.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

كرونا جان ۷۴  نفر ديگر را در كشور گرفت
تاكنون يك ميليون و ۵۱۰ هزار و ۸۷۳ نفر در كش��ور بطور قطعي به ويروس كرونا مبتال ش��ده و ب��ا فوت ۷۴ نفر از بيماران 
مبتال به كرونا تعداد جان باختگان كرونا در كش��ور به ۵۸ هزار و ۸۸۳ نفر رسيده است. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۷هزار و ۱۲۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵۷۸ نفر از آنها بستري شدند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۵۱۰ هزار و ۸۷۳ نفر رسيد. همچنين ۳۷۲۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنين تاكنون ۹ ميليون و ۹۹۳ هزار و ۲۲۴ آزمايش 

تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

با كاه��ش رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در بين 
مردم، هفت ش��هر استان خوزس��تان در وضعيت 
قرمز كرونا قرار گرفت. سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: با شروع خيز جديد 
كرونا در هفته آخر بهمن، اكنون در حوزه كشوري 
هفت شهرستان قرمز، ۴۰ شهرستان نارنجي، ۲۲۹ 
شهرستان زرد و ۱۷۲ شهرستان آبي هستند. اين 
وضعيت نگران كننده و ناشي از كاهش سطح رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در بين مردم به حدود ۷۴ 
درصد است. سيما سادات الري ادامه داد: بر اساس 
آخرين نقش ه��اي تحليل وضعيت كرونا در ايران، 
اكنون شهرستان هاي اهواز )به همراه هويزه و دشت 
آزادگان(، آبادان، بندر ماهشهر، دزفول، شادگان، 
شوشتر و كارون از اس��تان خوزستان در وضعيت 
قرمز قرار دارند و ۴۰ شهرس��تان از جمله س��راب، 
آذرش��هر، جلفا، خوي، سلماس، نقده، عجب شير، 
بوكان، مياندوآب، بندرگز، علي آباد، آستارا، رشت، 
بندرانزلي، رودبار، رودسر، صومعه سرا، الهيجان، 
ماسال، آمل، بابل، بابلسر، تنكابن، جويبار، چالوس، 

گرگان، نطنز، قائن، سيرجان، ياسوج، گچساران، 
بهبهان، مسجد سليمان، رامهرمز، اميديه، شوش، 
خرمش��هر در وضعيت نارنجي هستند. او گفت: بر 
اساس مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا وضعيت 
قرمز به معناي بسيار پر خطر است و در اين وضعيت 
همه مشاغل به جز شغل هاي گروه يك كه مشاغل 
ضروري هستند، بايد تعطيل باشند، رنگ نارنجي 
نيز به معناي وضعيت پر خطر است و در شهرهايي 
كه به اين رنگ هس��تند مش��اغل گروه سه و چهار 
بايد تعطيل باشند و ادارات نيز با ۵۰ درصد نيروها 

فعاليت مي كنند. در شهرهاي با رنگ زرد كه نشانه 
وضعيت خطر متوس��ط اس��ت نيز ضم��ن اعمال 
دوركاري براي يك س��وم كاركنان، مشاغل گروه 
چهار تعطيل هستند. الري در پاسخ به اين پرسش 
كه محدوديت تردد بين چه شهرهايي برقرار است، 
گفت: بر اس��اس مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا 
خروج خودروهاي بومي از شهرهاي قرمز و نارنجي 
و ورود خودروهاي غير بومي به ش��هرهاي قرمز و 
نارنجي ممنوع اس��ت، البته بر اساس مصوبه ستاد 
ملي كرونا در برخي ش��هرها ني��ز ممنوعيت تردد 
اعمال مي شود كه عالوه بر شهرهاي قرمز و نارنجي 
اعالم شده شامل ش��هرهاي استان هاي گلستان، 
گيالن، مازندران و نيز ش��هرهاي اصفهان، مشهد 
و شيراز مي شود. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: 
ادامه روند كاهشي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
كرونا در كش��ور بسيار خطرناك است و كشور را به 
سمت خيز جديد كرونا مي برد كه با توجه به مشاهده 
مواردي از ويروس كرونا جهش يافته در كش��ور و 

ترددهاي آخر سال بسيار نگران كننده است.

۷  شهر  استان خوزستان در  وضعيت قرمز كرونا  قرار  گرفت
جامعه محیطزيست

پرواز ۳۰۰  هزار مرغ مهاجر 
در آسمان گلستان

ريي��س اداره حي��ات وح��ش حفاظ��ت 
محيط زيس��ت گلس��تان گفت ك��ه از اواخر 
شهريور ماه امسال تاكنون افزون بر ۳۰۰ هزار 
)م��رغ( پرنده مهاجر آبزي با عبور از آس��مان 
اس��تان در زيس��تگاه هاي آبي گلستان فرود 
آمدند. محمود ش��كيبا اظهار داشت: براساس 
 برآوردها و سرش��ماري انجام ش��ده توس��ط 
محي��ط بانان و كارشناس��ان محيط زيس��ت 
در ۲۳ س��ايت سرش��ماري اس��تان، آم��ار 
مهاجرت پرندگان زمستان گذران به تاالب و 
آب بندان هاي گلستان در فصل سرما به ۳۰۲ 
هزار و ۷۲۴ قطعه انواع پرنده آبزي و كنار آبزي 
رسيده است. او با اشاره به آمار برخي از گونه ها 
گف��ت: در مدت زمان سرش��ماري ۴۸ هزار و 
۷۳۹ قطعه پرال، ۹ هزار و ۶۴۹ قطعه فالمينگو 
و هزار و ۱۴۶ قطعه انواع قو سرشماري شدند.

شكيبا گفت: مهاجرت پرندگان از عرض هاي 
ش��مالي كره زمين ش��امل مناطق سردسير 
سيبري و اروپاي ش��رقي و غربي، همزمان با 
سرد ش��دن هوا و محدوديت منابع غذايي در 
اين مناطق ب��ه تاالب هاي گلس��تان از اواخر 
شهريورماه آغاز مي شود و اين پرندگان تا نيمه 
يا اواخر فروردين ماه متناس��ب با درجه دماي 
هوا در تاالب هاي اس��تان مي مانند و از منابع 

غذايي آن تغذيه مي كنند.
او اف��زود: از مجموع ۳۰۴ گون��ه پرنده كه در 
گلستان شناسايي شده است ۱۰۷ گونه بومي 
اس��تان، ۹۷ گونه زمس��تان گذران، ۸۱ گونه 
براي توليد مثل و ۱۹ گونه به طور اتفاقي ديده 
ش��دند. رييس اداره حيات وح��ش حفاظت 
محيط زيست گلس��تان همچنين خاطرنشان 
كرد: در روزها و هفته هاي آينده با گرم شدن 
نسبي دماي هوا در مناطق سيبري، مهاجرت 
برخ��ي گونه هاي زمس��تان گ��ذران از جمله 
مرغابي سرس��بز و قوي فريادكش به سيبري 
آغاز مي ش��ود .استان گلس��تان به سبب دارا 
ب��ودن مجموعه تاالب هاي آلم��اگل، آالگل، 
آجي گل، اينچه، دانش��مند، بي بي ش��يروان، 
تاالب ساحلي گميشان و خليج گرگان، همه 
ساله ميزبان صدها هزار انواع پرنده آبزي است. 
اين در حالي است كه وضعيت تاالب ميانكاله 
در اس��تان مازندران به اين خوبي نيست و هر 
س��ال با ورود پرندگان مهاجر ب��ه اين تاالب 
اتفاق هاي تلخي رخ مي دهد. هر س��اله تعداد 
بي ش��ماري از اي��ن پرندگان جان خ��ود را از 
دست مي دهند و امس��ال هم اين اتفاق بر اثر 
سمي ش��دن آب تاالب رخ داد و تعداد زيادي 
از پرندگان مهاجر كه براي گذران زمستان به 

اين تاالب آمده بودند، تلف شدند. 

وضعيت دپوي زباله در سراوان  بحراني است
بيش از س��ه دهه اس��ت كه جنگل هاي 
سرسبز منطقه سراوان رشت با انبوهي 
از زباله انباشته ش��ده و شيرابه هاي اين 
حجم از زباله و دف��ن غيراصولي آنها در 
دل جنگل، س��المت اهالي منطقه را به 
خطر انداخته است. جنگل هاي سرسبز 
منطقه سراوان شهرستان رشت بيش از 
سه دهه اس��ت با انبوهي از زباله انباشته 

شده و روزانه ۸۰۰ تا هزار تن زباله در اين منطقه تخليه 
مي شود. با وجود وعده هاي مسووالن در چند سال اخير 
مبني بر رس��يدگي به اين معضل زيست محيطي، در 
نهايت به بهره برداري از يك تصفيه خانه شيرابه در هفته 
دولت امسال با ظرفيت تصفيه سه ليتر در ثانيه ختم شد 

اما همچنان سرريز شدن شيرابه هاي ناشي 
از اين حجم از زباله و دفن غيراصولي آنها در 
دل جنگل، عالوه بر به مخاطره انداختن 
سالمت اهالي منطقه و استان، ادامه حيات 
جنگل را نيز تهديد مي كند. تصفيه خانه 
شيرابه سراوان در تاريخ ۶ شهريور ۱۳۹۹ به 
بهره برداري رسيد و مسووالن حل مشكل 
زباله هاي دپو شده در اين منطقه را دغدغه 
همه دانستند و بر ساماندهي هر چه سريع تر اين منطقه 
تأكيد كردند. اين در حالي اس��ت كه به گفته بسياري 
از مس��ووالن و كارشناسان ساماندهي به موضوع زباله 
پسماند تنها مختص يك فرد و يا يك سازمان نيست بلكه 

همه در برابر آن مسووليت اجتماعي دارند.

كاهش ذخاير خوني در تهران 
مديركل انتق��ال خون اس��تان تهران 
اعالم كرد كه فرونشس��تن موج كرونا، 
س��بب افزايش مراجعات بيماران براي 
انجام اعمال جراحي در بيمارس��تان ها 
ش��ده اس��ت كه در پي آن نياز به خون 
افزايش و ذخاير كاهش يافته اند. دكتر 
مهدي زاده ضم��ن اع��الم اين مطلب 
 گفت: خوش��بختانه با رعاي��ت كردن 

فاصله گذاري ه��اي اجتماعي و اصول قرنطينه، موج 
شيوع كرونا در تهران فرو نشسته و بيمارستان ها اعمال 
جراحي را افزايش داده اند كه متعاقب آن نياز به خون 
نيز افزايش يافته است. او ضمن تشكر از مردم تهران 
كه با اهداي خون ضامن سالمتي بيماران نيازمند به 
خون مي ش��وند، گفت: از مردم ايثارگر استان دعوت 
مي كنيم ب��ا اهداي خون حمايت خ��ود را از بيماران 

تداوم بخشند. مهدي زاده ادامه داد: فصل 
زمس��تان كه در آن قرار داريم هميشه با 
س��رما و ريزش برف و باران، اهداي خون 
را سخت تر مي كرد همينطور رسيدن به 
روزهاي پاياني سال سبب كاهش اهداي 
خون مي شد و امسال نيز وجود همه گيري 
كرونا مزيد بر علت ش��د ولي اميدواريم 
با خروج از پيك همه گيري اين بيماري 
ضمن رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، شهروندان 
اهداي خون را در برنامه زندگي خود قرار دهند. بنابر 
اعالم روابط عمومي انتقال خ��ون تهران، مهدي زاده 
تاكيد كرد: اهداي خون تدريجي از زمستان تا ابتداي 
بهار سبب مي ش��ود تا بيماران و خانواده هاي آنان نيز 
با خيالي آس��وده تر به پيشواز سال نو بروند و مشكلي 

براي تامين خون مورد نياز عزيزانشان نداشته باشند.

اولويت رانندگان وسايل نقليه عمومي در تزريق واكسن كرونا 
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران در نامه اي به رييس ستاد مقابله 
با كروناي شهر تهران خواستار اولويت 
رانندگان تاكسي و اتوبوس براي تزريق 
واكسن كرونا شد. سيد مناف هاشمي 
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران در نامه اي به عليرضا زالي رييس 
ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر تهران 

خواس��تار اولويت رانندگان تاكسي و اتوبوس براي 
تزريق واكسن كرونا شد. او در اين نامه عنوان كرد: 
سيس��تم حمل و نقل به عنوان يك��ي از مهم ترين 
اركان اثربخش كالنشهر تهران به شمار مي رود كه 
نقش بسزايي در حجم و سطح گسترده جابه جايي 
شهروندان با شيوه ها و مدهاي مختلف حمل و نقلي را 
عهده داراست. ورود ويروس كرونا در يكسال گذشته 
به كش��ور نش��ان داد با وجود تعطيلي بخش هاي 
اساسي كشور بر اس��اس تدابير س��تاد ملي كرونا 

لحظه اي وقفه يا تعطيلي در بخش هاي 
مختلف حمل و نقلي كه در تمام ساعات 
شبانه روزي در حال خدمت رساني به 
مردم شريف و بزرگوار هستند را نداشت 
و چه بس��ا با تمام ت��وان برخود وظيفه 
دانست در كنار تمام بخش هاي اجرايي 
و كادر درمان بايستد تا شاهد بازگشتن 
زندگي سرش��ار از سالمت و تندرستي 
باشيم. معاون شهردار تهران در ادامه نامه تاكيد كرد: 
همانطور كه مي دانيد س��هم جابه جايي بيش از ۴ 
ميليون نفري روزانه از طريق شبكه اتوبوس و تاكسي 
در پايتخت بخشي از سهم عمده حمل و نقل عمومي 
است و در طول مدت شيوع اين بيماري در كشور، در 
كمال تأسف و ناراحتي معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران شاهد درگذشت بيش از ۲۰۰ نفر 
از همكاران زحمتكش و بدون ادعاي خود بود كه در 
صف خط مقدم خدمات رساني به شهروندان بودند.

موسیقي

نخستين جشنواره بين المللي ني انبان، به عنوان ميراث ناملموس از ۲۰ تا ۲۲ 
اسفند در جزيره كيش برگزار مي شود. ساز ني انبان از جذابيت هاي گردشگري 
قابل توجهي برخوردار است و برگزاري اين رويداد مهم عالقه مندان زيادي را از 
نقاط مختلف كشور براي بهره مندي از آثار هنرمندان اين جشنواره براي سفر 
به جزيره كيش ترغيب مي كند. با توجه به اينكه ني انبان، ساز بادي كهني است 
كه از سال ۱۳۹۴ دراستان هاي بوشهر، خوزستان، كرمان و هرمزگان به عنوان 
ميراث فرهنگي ناملموس در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است و تالش براي 
رسيدن به فهرست ميراث جهاني يونس��كو ادامه دارد برگزاري اين جشنواره 
فرصت معرفي اين ساز در عرصه بين المللي را هم فراهم خواهد كرد. بنا بر اعالم 
دبيرخانه جشنواره براي حضور هنرمندان ساير كشورها در اين رويداد هنري، 
با سفراي كشورهاي يونان، الجزاير، آلمان، تونس، تركيه، فرانسه، ارمنستان، 
اتريش، اسپانيا، هندوستان و كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عمان، قطر 

و امارات مكاتبه شده است. 

نخستين جشنواره بين المللي ني انبان در كيش 
برگزار مي شود

ادبیات

»عشق ايراني«، مجموعه اي از داستان هاي ۱۷ نويسنده  ايراني با پيشگفتار ژان 
كلود كري ير، هنرمند فرانسوي كه به تازگي از دنيا رفت به زبان فرانسه منتشر شد. 
در معرفي اين مجموعه كه توسط انتشارات گاليمار در فرانسه منتشر شده، آمده 
است: پيشگفتار مجموعه »عشق ايراني« را ژان كلود كري ير، نويسنده و فيلمساز 
فقيد فرانسوي، نوشته و توزيع آن همزمان با صدمين سال انتشار مجموعه  »يكي 
بود و يكي نبود« نوشته  محمدعلي جمالزاده صورت گرفته است. نسيم وهابي 
و عليرضا غالمي، گردآورندگان اين مجموعه، مي گويند »عشق ايراني« تالشي 
بوده براي گرد هم آوردن ۱۷ نويسنده از سه نسل اخير داستان نويسان ايراني كه 
همچنان فعال اند. نيمي از نويسنده هاي اين كتاب بيرون از ايران  زندگي مي كنند 
و برخي از آنها نويسنده هاي دوزبانه اند. از ۱۷ داستان مجموعه  »عشق ايراني«، 
جز چهار داستان، هيچ كدام پيش تر منتشر نشده اند و آماده سازي آن سه سال 
طول كشيده است. داستان ها با توجه به كارنامه و به عبارت ديگر به ترتيب سن 
نويسندگان چيده شده و هر داستان با معرفي كوتاهي از نويسنده همراه است.

»عشق ايراني« 
در فرانسه

گليمان�دگار| انگار كس��ي به فكر 
درمان اقتصاد بيمار ايران نيس��ت، هر 
چه از سوي مس��ووالن اتفاق مي افتد يا 
وعده و وعيد هايي است كه هيچگاه عملي نمي شود 
يا پاك كردن صورت مساله است كه البته بسياري از 
مسووالن در انجام اين امر يد طواليي دارند. زماني كه 
كليات بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ از سوي مجلس 
رد ش��د. انتظار اين مي رفت كه كاري براي اصالح و 
بهبود آن صورت گيرد. اما در اين ميان آنچه بيش از 
همه به چشم آمد خط و نشان كشيدن هاي كالمي 

بين دولت و مجلس بود. 

    اقتصاد پريشان جامعه را پريشان مي كند
 خيل��ي از كارشناس��ان ح��وزه اقتص��ادي و البته 
جامعه شناسان بر اين باورند كه جامعه اي مي تواند 
رشد و پويايي الزم را داشته باشد كه از اقتصادي با ثبات 
برخوردار باشد، در واقع به گفته آنها اقتصاد پريشان 
مي تواند جامعه را هم پريشان كند. وقتي مردم از رفاه 
نسبي و شرايط زندگي عادي برخوردار نباشند، امكان 
آسيب ها و بزه هاي اجتماعي بيشتر مي شود، در واقع 
قشر متوسط هر جامعه برقرار كننده تعادل در جامعه 
هستند و اگر اين قشر از بين برود تعادل جامعه نيز از 
بين خواهد رفت و پيامد آن مي تواند بس��يار آسيب 
زننده باش��د. متاسفانه در حال حاضر در كشور ما در 
شرايط اقتصادي كنوني امكان از بين رفتن كامل قشر 
متوسط جامعه بسيار است و همين امر باعث شده تا 
طبق آمارهاي اعالم شده از سوي نهادهاي نظامي و 
انتظامي آمار بزه هاي اجتماعي افزايش چشمگيري 

داشته باشد. 

    روياي افزايش يارانه 
يا كابوس افزايش گراني ها

حاال كه مجل��س و دولت در حال كش��مكش براي 
تصويب اليحه بودجه ۱۴۰۰ هس��تند، در اين بين 
صحبت از افزايش ميزان ياران��ه به ۲۵۰ هزار تومان 

هم به گوش مي رسد و اين س��وال را مطرح مي كند 
كه آي��ا واقعا افزايش ميزان ياران��ه مي تواند گره كور 
اقتصاد بيمار ايران را باز كند؟ بسياري از كارشناسان 
بر اين باورند كه افزايش ميزان يارانه ها مساوي است 
با افزايش تورم و البته مش��كالت اقتصادي بيش��تر 

براي مردم. 

    مردم يارانه نمي خواهند
كار و اقتصاد پويا   مي خواهند

محمود علوي، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه 
در اين باره به »تعادل« مي گوي��د: رويه پرداخت 
يارانه از ابتدا هم اش��تباه بود، اصال همين مس��اله 
يارانه بود كه اقتصاد كشور را دچار مشكالت متعدد 
كرد، مردم آن زمان چون هيچ چشم اندازي از اين 
موضوع نداشتند خوشحال بودند، اما حاال خيلي ها 
فهميده اند ك��ه اصال پرداخت ياران��ه به نفع هيچ 
كس نيست، آنها از دولت پول دستي نمي خواهند، 
شغل مي خواهند و زندگي كه در آن هر روز قيمت 
اجناس چند برابر نشود. اينكه ما مردم را به پرداخت 
يارانه هاي اينچنيني دلخ��وش كنيم در حالي كه 
حداقل خرج يك خانواده ۴ نفره در يك ماه به بيش 
از ۸ ميليون تومان مي رس��د، در واقع يك ميليون 
يارانه اي كه درياف��ت مي كنند نمي تواند دردي از 

آنها دوا كند و زندگي شان را سامان بدهد.
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: ضمن اينكه 
افزايش ميزان يارانه خود دليل ديگري مي شود براي 
افزاش قيمت اجن��اس و به اين ترتيب تورم چندين 
و چن��د برابر مي ش��ود و مردم ديگر ت��وان پرداخت 
هزينه هاي عادي زندگي خود را هم نخواهند داشت. به 
زبان ساده تر رونق اقتصادي براي مردم در ميزان توان 
آنها براي تهيه مايحتاج زندگي شان خالصه مي شود، 
در اينكه شغل داشته باشند، درآمد متناسب با هزينه 
داشته باشند و هر روز نگران گران تر شدن اجناس و 
پايين آمدن قدرت خريد خود نباشند. اين يعني رونق 

اقتصادي از نگاه مردم.

    مخالفت مجلس با وزارت كار
در اي��ن مي��ان، وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي 
 طي اطالعيه اي درباره حمايت معيش��تي از اقش��ار 
كم درآمد و فاقد درآمد ثابت اعالم كرد كه بنا به مصوبه 
س��تاد ملي كرونا، تفاهم صورت گرفته بين مجلس 
شوراي اسالمي و س��ازمان برنامه و بودجه مبني بر 
حمايت از معيشت اقشار كم درآمد و فاقد درآمد ثابت، 
سازمان برنامه و بودجه مصوبه اي را به وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ابالغ و شناس��ايي مش��موالن را 
در دس��تور كار قرار داد؛ اما مجلس مخالفت خود را 
با توضيحات وزارتخانه مذكور اعالم و اظهار كرد كه 
زيرساختي براي شناسايي سه دهك پايين درآمدي 

جامعه وجود ندارد. 

   تبعات افزايش نرخ ارز بر كارگران
آلبرت بغازيان، اقتصاددان، در اين باره مي گويد: اين 
طرح در مرحله بررسي است تا دولت تغييري در آن 
بدهد يا خير؟! و هنوز اتفاقي نيفتاده است. تنها امري 
كه امروز مي توان به آن اشاره كرد اين است كه در مورد 
اليحه بودجه، يا مجلس يا دولت كنار مي آيند و بايد 
ديد ايرادات چيست و كدام يك حق دارند و بودجه اي 
كه طراحي شده چه تبعاتي خواهد داشت. مجلس در 
بودجه نرخ ارز ۱۱ هزار توماني دولت را ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان كرده است. اين افزايش هم براي دولت درآمد 
ايجاد مي كند و هم مي تواند كسري را برطرف كند و 
هم مي توان اين مابه التفاوت را به صورت يارانه به مردم 
پرداخت كرد و به بعضي را دو يا سه برابر داد ولي هيچ 

منطقي پشت اين طرح نيست. 

    يارانه، حقوق كارگر نيست كه تاخير داشته باشد
او مي افزايد: اگر مجلس مي خواهد براي سال بعد تورم 
ايجاد كند و براي سال بعد دولت را نسبت به جمع آوري 
ماليات كم كار كند و دولت به دنبال منابع درآمدي سالم 
و پايدار نباشد، پس بر اين قضيه اصرار داشته باشد. دولت 
بررسي كرده است و مي داند ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عددي 

نيس��ت كه بتواند بازار ارز را از تالطم دربياورد يا جلوي 
افزايش قيمت ها را بگيرد. مسلما اين كار افزايش نرخ ارز 
در بازار آزاد و افزايش قيمت ها را به دنبال دارد. معموال اين 
درآمد هاي نفتي محقق نمي شود و پول آن به مقداري كه 
پيش بيني شده برنمي گردد ولي هزينه بايد انجام شود. از 
اين رو دولت با پرداخت افزايشي يارانه هاي ماهانه روبرو 
اس��ت كه نمي تواند آن را به تاخير بيندازد. زيرا حقوق 
كارگر و پيمانكار نيست كه تاخير داشته باشد از اين رو 
تبعات ناخوشايندي خواهد داشت.  اين اقتصاد دان در 
مورد اينكه اين طرح براي قشر كارگر تبعات اقتصادي 
دارد، بيان كرد: مسلم است كه يارانه، ۲۵۰ هزار تومان 
نمي شود و به همه نيز نمي رسد. پس غربالگري اينكه به 
چه كسي تعلق بگيرد، خود مساله اي است كه زير سوال 
خواهد بود. اينكه به همه پرداخت شود يا با پايگاه داده اي 
قدرتمندي به برخي پرداخت شود ولي دولت نشان داده 
نمي تواند چنين كاري را ظرف يك سال عملي كند. زيرا 
سرگرم تغيير دولت و جا افتادن دولت بعدي خواهيم بود 
و تبعات اين كار خوب نيست و تاثير ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان، بر كاالهاي اساس��ي يعني دوبرابر شدن برخي 
از اقالم و اين يعني مجددا باي��د آن يارانه را به مغازه دار 

برگردانند تا مايحتاج بخرند. 

   تحميل اقدام غيركارشناسي شده 
از سوي مجلس

بغازيان مي گويد: چرا بايد تورم ايجاد كرد؟ قيمت ها 
را كنترل كنند و الزم نيس��ت يارانه اضافه ش��ود زيرا 
قدرت خريد اين يارانه كم مي ش��ود. از طرفي انگيزه 
كار از بين مي رود. فردي با خانواده اي چهار نفره وقتي 
ماهي يك ميليون تومان مي گيرد تالش او به كار كم 
مي شود و حالتي از گداپروري ايجاد مي شود. مسلما 
۶۰ ميليون نفر مستحق گرفتن يارانه نيستند وگرنه 
واي به سياس��ت هاي حمايتي كه تا اينجا هيچ كدام 
نتيجه اي نداده است و ما امروز ۶۰ ميليون نفر را محتاج 
يارانه كرده ايم. مجلس كاري غير كارشناسي شده را به 
 دولت تحميل مي كند. اما از سوي ديگر امان اهلل قرايي 
جامعه ش��ناس نيز در اين باره به تع��ادل مي گويد: 
ادامه روند كنوني مي تواند بسيار آسيب زننده باشد و 
مسووالن بايد هر چه زودتر فكري به حال اين اقتصاد 
بيمار بكنند. در حال حاضر تعداد افرادي كه حتي توان 
خريد مايحتاج روزانه خود را ندارند رو به افزايش است 
اين اتفاق مي تواند پيامدهاي بسيار خطرناكي در زمينه 
امنيت اجتماعي به همراه داش��ته باشد. او در بخش 
ديگري از س��خنانش در مورد افزايش ميزان يارانه ها 

مي گويد: اين كار كامال اشتباه است و خود باعث تورم 
خواهد ش��د، من اقتصاد دان نيستم اما به عنوان يك 
جامعه شناس و كسي كه در اين كشور زندگي مي كند، 
مي بينم كه پرداخت يارانه ها چه باليي بر سر اقتصاد 
كش��ور آورد و حاال با افزايش آن مي توان پيش بيني 
كرد كه چه اتفاقات ناخوشايند ديگري خواهد افتاد. 
تا زماني كه اقتصاد كشور را درمان نكنيم نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم كه آسيب هاي اجتماعي خود به 
خود حل شوند، در حال حاضر سرقت، فساد، فحشا و... 
مشكالتي است كه به دليل اقتصاد نا بسامان كشور هر 
روز در حال افزايش است. به هر حال بيشترين سهم 
در كاهش آسيب هاي اجتماعي و سياسي و ... كاهش 
فشارهاي اقتصادي وارد شده بر مردم است، اما گويا 
برخي از مس��ووالن هنوز اين واقعيت را باور ندارند و 
مي خواهند از ميانبرهايي كه البته نتيجه اي هم در بر 
ندارد، وضعيت اقتصادي كشور را يك شبه دگرگون 
كنند. با طرح ها و برنامه هايي كه تا به امروز ثابت شده 
نتيجه آن تنها فشار بيشتر بر افراد جامعه بوده و حتي 
تا پاي از بين رفتن قشر متوسط جامعه هم پيش رفته 
و حاال تعداد بيش��تري از افراد هر روز به زير خط فقر 

هدايت مي شوند. 

گزارش

افزايش يارانه ها دردي را دوا  نمي كند

جامعه پريشان حاصل اقتصاد پريشان است 
قشر متوسط جامعه در خطر نابودي 
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