يورو
--

دالر
--

تمامسكه
 12127000تومان

شاخص بورس
1262253

W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R

مديريتارزيبايدهمچناندراولويتباشد

يكشنبه  26بهمن  2 1399رجب  1442سال هفتم شماره  8 1876صفحه قيمت 3000:تومان Vol. 7 No. 1876 Sun. Feb 14. 2021

نيـازاقتـصادايـران

بازگشت دالر در بازار
به باالي  ۲۶هزارتومان

حسنروحانيدرجلسهستادمليمقابلهباكرونا:

زنگ خطر آغاز
موج چهارم كرونا به صدا درآمد

صفحه 3

كرونا اوج گرفت
تحريمها ماندند
بازارها صعودي شدند

اسفند دشوار
براي اقتصاد
ايران

صفحه 2

«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان بازار سرمايه مصوبه جديد سازمان بورس را بررسي ميكند

يادداشت1 -

نشاطعجيب در بورس تهران
ورود سنگين حقيقيها به بازار  /تغيير دامنه نوسان سرعت رشد شاخص بازار را افزايش داد

سرنوشت بودجه اصالحي
در بهارستان

صفحه 4

صفحه 2

« تعادل»  وضعيت
اقتصادي كشور را
توگو با  كارشناسان
در گف 
بررسي كرد

جامعه پريشان
حاصل اقتصاد
پريشان است
  قشر متوسط جامعه
در خطر نابودي
صفحه 8

يادداشت2-

سيمان در حسرت گاز

از ابتداي آذرماه ،گاز شركتهاي سيماني قطع شدهاست
يادداشت3-

صعود بورس با شيب ماليم
سرنوش��ت ب��ازار س��رمايه
در هفتهه��اي پي��شرو و
ماهه��اي آين��ده چگونه رقم
خواهد خورد؟ آيا نشانههاي
اميدبخش��ي از احياي بازار و
بهبود وضعيت ش��اخص در
محسنعباسي چش��مانداز پي��ش رو وجود
دارد؟ تغيي��ر و تح��والت رخ
داده در بازار س��رمايه ،كش��تي بورس را به كرانههاي
آرامش و رش��د ميرس��اند يا اينكه اين دريا همچنان
توفاني خواهد بود؟ اين پرسشها و پرسشهايي از اين
دست اين روزها بيشترين فراواني را در ميان مطالبات
مردم از تحليلگران و صاحبنظران بازار سرمايه دارند.
در واقع مردم ميخواهند بدانند چگونه بايد با اين بازار
روبهرو ش��وند؟ واقع آن اس��ت بعد از تغيير و تحوالتي
كه در زيرس��اختارهاي بازار و سيستم معامالت شكل
گرفت به نظر ميرس��د اعتماد به بازار در حال افزايش
اس��ت .در واقع بعد از اصالحات در بورس ،ب��ازار آماده
بهبود شاخصها و ثبات در فرآيندها است .اگر قرار باشد
ليستي از مهمترين پيشنهادهاي كاربردي براي تداوم
بهبود در بازار سرمايه تهيه شود ،تزريق نقدينگي براي
حفظتعادلوتوازنبازاريكيازاينپيشنهادهابااولويت
باال است .معتقدم همچنان به ادام ه 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 سفتهبازي در
بازار س��رمايه پديد آورده اس��ت .رويكردي كه ضمن
شفافس��ازي بازار ،موجب تمايل به ورود معاملهگران
در شرايط اطمينان بازار خواهد شد .از هفت ه آينده اثرات
اين تغيير در روند معامالت نيز ديده خواهد شد .به ياد
داشته باشيم كه اس��تارت صعود قبلي بازار هم بعد از
كاهشدامنهنوسانوتخلي هفشارفروشبازاربعدازترور
سردارسليمانيرخداد.بنابراينتصميماتياينچنيني
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 معاملهگران را براي
ادامه برنامهريزيها قرص كرده است .با گذشت زمان و
مشخص شدن مواضع ايران و امريكا ،خوشبينيهاي
بيش از اندازه نس��بت به توافق زودهنگام از بين رفت و
به نظر ميرسد ماه عس��ل روحاني و بايدن رو به اتمام
اس��ت .در واقع بازار در حال درك واقعيات عيني (و نه
فرضياتاحتمالي)استوترجيحميدهدمبتنيبراين
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  ۱۵هزار توماني را جدي
نگرفته بود و قيمتها 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 گامهاي اعتمادزا ،توقف فعاليت بازارگرداني تا
زماناصالحدستورالعملآناست .ادامهدرصفحه5

عكس :ايرنا

   افزايش يارانهها دردي
را دوا  نميكند

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

ضرورت كاهش بار هزينههاي بودجه
به نظر ميرسد 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
چهرهه��اي اقتص��ادي دولت
محسنزنگنه
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 دولتيها در خصوص اراي��ه اليحه اصالحي مطرح
است آن اس��ت كه اين اليحه بايد واجد چه ويژگيهايي
باشد كه با پاس��خ مثبت نمايندگان مواجه شود؟ يكي از
جديترين مطالب��ات مجلس از بودج��ه  ،1400واقعي
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 صاحبنظ��ران معتقدند
كه احتمال تحقق  2.3ميليون 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 ميرسد .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  1400اس��ت

كه ميتواند ظرفيتهاي اعتباري ت��ازهاي را پيش روي
دولت و اقتصاد ايران بگش��ايد .دولت ميتواند با توس��عه
پايههاي مالياتي و شناس��ايي حفرهه��اي مالياتي بدون
وارد كردن فشار مضاعف بر دوش توليد و حقوق بگيران،
درآمدهاي مالياتي افزونتري را پيشبيني و محقق كند.
بحث بعدي افزاي��ش بهرهوري در س��اختارهاي اجرايي
و كاهش هزينههاي جاري اس��ت .به هر حال زماني كه
بودجه با مشكل منابع روبهروست ،ضرورتي وجود ندارد
كه هزينههاي جاري دولت تا سطح بيش از 50درصدي
افزايش پيدا كند .راهكار معقول تعادل بخشيدن به اين
وضعيت ،ارتقاي بهرهوري است .دولت بايد از هزينههاي
غيرضرورياشبكاهدومنابعبرآمدهازآنراصرفافزايش
اعتبارات عمراني كند .افزايش پروژههاي عمراني يكي از
موتورهاي پيش��راني اس��ت كه ميتواند در بخشهايي
چون اشتغالزايي ،بهبود فضاي كسب و كار ،رشد صنايع
و...اثرگذار باش��د .در كل دولت در جري��ان اصالح اليحه
بودجه بايد به دنبال كاهش وزن هزينهها باشد تا بودجه
در بخش هزينهه��ا و درآمده��ا از ت��وازن الزم برخوردار
باشد .يكي ديگر از نكاتي كه به نظر ميرسد همه فعاالن
حوزه سياس��ي و نمايندگان مجلس بايد ابع��اد و زواياي
گوناگون آن را بپذيرند ،لوازم كار فعاليتهاي سياسي در
بخشهاي گوناگون است .لوازم كار فعاليتهاي سياسي
يعني اينكه اگر در برخي برههها و زمانها ،روند كلي امور
و تصميمسازيها در راستاي خواسته و مطالبات فعاالن
ادامهدرصفحه5
سياسيونمايندگاننبود...

گزارش روز

در آتشسوزي گمرك اسالم قلعه افغانستان
  50نفركشته شدند و  بيش از 300كاميون ترانزيتي در آتش سوختند

انفجار مهيب در نقطه صفر مرزي
تع�ادل  -گروه تج�ارت |حدود س��اعت  12و 30
دقيقه ظهر روز گذش��ته  ۲۵بهمن ماه ،انفجار مهيبي
در نقط��ه صفر مرزي به س��مت گمرك اس�لام قلعه
در خاك افغانس��تان به وقوع پيوس��ت .برخي خبرها
حاكي از اين ب��ود كه بي��ش از  ۳۰۰كاميون ترانزيتي
در سانحه انفجار در مرز اس�لام قلعه افغانستان دچار
حريق شدند .همچنين شنيدههاي تاييدنشده از منابع
محلي حاكي از احتمال جانباختن دستكم  ۵۰نفر
دارد .اين انفجار ،آتش��ي عظيم به پا ك��رد كه موجب
تخليه گمرك دوغارون نيز شد .بالفاصله پس از وقوع
انفجار و آتشس��وزي تاسيس��ات گمركي اسالمقلعه
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 آتشسوزي
در تاسيسات گمركي اس�لامقلعه افغانستان ،استقرار
نيروهاي امدادي در منطقه مرزي و گمرك دوغارون

با اهداف پيش��گيرانه ص��ورت گرفت .س��يدروحاهلل
لطيفي ،سخنگوي گمرك اظهار داشت :حدود ساعت
12و30دقيقه روز شنبه  ۲۵بهمن ماه ،تانكر گازي در
گمرك اسالم قلعه ،افغانستان منفجر شد .وي افزود :از
تلفات اداره كل گمرك دوغارون خراسان رضوي براي
بازگشت كاميونها و دور ش��دن از خطرات احتمالي
ب��راي محمولهها مس��يرهاي ورودي را باز گذاش��ته
اس��ت .لطيفي توضيح داد :كاميونه��اي حامل گاز و
سوخت براي ترك از محل در حال هدايت هستند ،و
ساير كاميونها 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 ،پيگيريهايي داشته
است كه اميدواريم هر چه زودتر مشكالت پيش آمده
ادامه در صفحه 7
مرتفعشود.

يادداشت4-

يادداشت5-

دامنه نوسان ،بمب ساعتي بورس

مرغومصائبنظامچندنرخي

از روز گذشته يعني شنبه25
بهمن ماه يك مصوبه جديد
به بازار س��رمايه اضافه شد و
براس��اس اين مصوبه دامنه
نوسان از مثبت  6درصد الي
منفي  2درصد متغير ش��د.
اين تغيير نوس��ان باعث شد
رقيهندايي
كه روز ش��نبه وضعيت بازار
تغييركندوشاهدعرضههايمتعددازسويحقوقيها
باشيم.بهطوركليتغييردامنهنوسانبرايبازاركارساز
نيست و تنها چند روز ميتواند وضعيت بازار سرمايه
را تغيير دهد چراكه اين موضوع تغيير پيش از اين در
بازار با رقمها و درصدها مختلف تس��ت ش��ده بود در
نهايت نتيجهاي جز شكست و نزول بازار در پي نداشته
است .نبايد فراموش كرد كه اين يك نوع قانونگذاري
محسوب ميشود و ميتواند در بلندمدت شائبه ايجاد
دستكاري در خريد و فروش س��هام در بازار سرمايه را
تقويت كند .درست است دامنه نوسان در كوتاهمدت
وضعيت بازار را تغيير ميدهد و ميتواند پاس��خگوي
معامالت بازار باش��د اما در ميان م��دت و بلندمدت به
بازارسرمايه آسيب ميزند و حتي به عنوان يك عامل
براي عدم اطمينان سهامداران در بازار سرمايه شناخته
ميشود.دامنهنوسانميتواندهماننديكبمبساعتي
عملكندومسووالنمربوطهبايدپيشازمنفجرشدن
ادامهدرصفحه5
اينبمبجلويآنرابگيرند.

مس��الهاي ذيل عن��وان نظام
چند نرخي در اقتصاد يكي از
چالشهايي اس��ت كه پايه و
زيربناي بسياري از مشكالت
اقتصادي و معيشتي را شكل
ميدهد .يك زم��ان اين نظام
حبيباسداهللنژاد چند نرخي در س��اختار ارزي
كش��ور بروز ميكند ،دورهاي
ديگر در حوزه صنعت خودروس��ازي ظه��ور و بروز پيدا
ميكند و دورهاي هم ممكن است در حوزه فوالد اين نظام
چند نرخي شكل بگيرد و منشأ بروز تكانههاي پيدرپي
تورمي در قيمتها 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 چالشهاي متعددي روبهرو شود.
در شرايطي كه بازار مرغ كشور بعد از دورهاي از نوسانات
پيدرپي ،دورهاي از ثب��ات و آرامش را تجربه ميكرد ،باز
هم طي روزهاي اخير نشانههاي افزايش قيمت مرغ در
بازار مشاهده شد كه ضروري است ريشههاي اصلي اين
افزايش قيمت از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد.
برخالفبرخياظهارنظرهايحاشيهايكهافزايشقيمت
مرغ را ناشي از مش��كالت مرتبط با فضاي توليد ارزيابي
ميكنند ،افزايش قيمت مرغ از يك طرف به دليل فقدان
نظارت و از س��وي ديگر برآمده از برخي سودجوييها در
بازار است .در واقع ،افزايش اخير قيمت مرغ در سطح بازار
ادامهدرصفحه6
2علتاساسيدارد.

بع��د از ك��ش و قوسهاي
فراوان در نهايت قرار اس��ت،
اليح��ه اصالح��ي بودج��ه
 1400توس��ط دولت ،راهي
بهارستان شود تا نمايندگان
تصميم نهايي را در خصوص
مهمتري��ن س��ند مال��ي
هاديحقشناس
س��االنه كش��ور اخذ كنند.
طبيعي اس��ت كه اليحه بودجهاي كه 26بهمن ماه
قرار اس��ت تقديم مجلس ش��ود با اليحهاي 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
مهمتر است ،ديدگاه كميس��يون تلفيق است كه در
روند بررس��ي بودجه و ارايه گزارش مرتبط با بودجه
 ،1400هم از محل افزاي��ش مالياتها 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 نشيبهايي كه در خصوص موضوع
نمايندگان در خص��وص بودجه ارايه ش��ده ،تصوير
ش��فافتري از مطالبات مجلس در خصوص بودجه
در دس��ت دارد .مبتني بر اين موارد به نظر ميرسد،
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��ادهتر،
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
اساسيموردنظركميسيونتلفيقرانخواهدپذيرفت
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 ميرسد 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 ميرسد براي اينكه
اليحه در مجلس مصوب ش��ود ،دولت ميبايس��ت
تصميمات واقع بينانهتري 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 اليحهاي را
تقديم مجلس نكند كه همراه با كسري بودجه باشد.
چرا كه نمايندگان در نوبت اول اع�لام كرده بودند،
بودجه  1400كسري گس��تردهاي دارد ،اما در عين
حال نمايندگان تلفي��ق300 ،هزار ميليارد تومان به
 841هزار ميليارد تومان اليحه تقديمي دولت اضافه
كردند .بنابراين دولت اليحهاي را تقديم خواهد كرد
كه كسري نداشته باشد و از تراز عملياتي متعادلتري
برخوردار باش��د .كس��ري بودجه به معناي افزايش
تكانههاي 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،
شاخصهاي 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 ويژهاي به
طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري خواهد داشت و ...
ادامهدرصفحه5

سياست
صدور دستور شناسايي
توهينكنندگانبه رييسجمهور

دادستاناصفهانازصدوردستوربهمراجعامنيتيجهت
شناسايي«مرتكبانومحركينشعارهايهنجارشكنانه
و توهين به رييسجمهور» خب��ر داد .روابط عمومي
دادگس��تري اصفهان اعالم كرد :با توجه به حواش��ي
برگزاريراهپيماييگراميداشتسالگردپيروزيانقالب
اسالمي ،دادس��تان اصفهان ضمن تاكيد بر صيانت از
جايگاه اركان حاكميتي نظام با مذموم دانستن تالش
برخيدرالقايتفرقهدركشور،ازصدوردستوربهمراجع
امنيتيجهتشناساييمرتكبانومحركينشعارهاي
هنجار شكنانه و توهين به رييسجمهور خبر داد .علي
اصفهانيهمچنينبيانداشت:دستگاهقضاييصرفنظر
از مسائل جناحي پاسداري از قانون و حرمت و صيانت
ازشخصيتحقوقيوحقيقيافرادرامقدمبرهرنظري
دانستهوباقانونشكنانبرخوردقاطعانهخواهدكرد.

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 قيمتگذاري كاال و خدمات اس��ت .رضايي با اشاره به
مختصاتدههپنجمانقالبگفت:درايندهه،تهديدها
و فرصتها با دهههاي دوم ،سوم و چهارم متفاوت است.
برخينظريهپردازانوحكمرانانغربباهدفجلوگيري
ازظهورتمدننوينايراناسالمي،مصمماندكهدرهشت
سال آينده نيز درگيري و رويارويي اقتصادي را با كشور
ماادامهدهندومامتقاب ً
البايدتالشكنيمكهتحريمهارا
خنثي يا كم اثر كنيم و با تشكيل ايران بزرگ اقتصادي،
غربراازتحريمملتايرانپشيمانكنيم.رضاييدرپاسخ
به نظرات كارشناس��ي فعاالن سايبري كه ديدگاههاي
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.همچنينرسيدنبه سبكزندگي ايراني-اسالمي
در فضاي مج��ازي و مديريت فرصته��ا و تهديدهاي
فضاي مجازي بس��يار مهم و حياتي اس��ت .دشمنان
ملت ايران بيشترين استفاده را از شبكههاي اجتماعي
انجام ميدهند .با هستههاي پراكنده در آفند و پدافند
سايبرينميتوانيمعليهشبكههايسازمانيافتهازجمله
منافقيني كه از آلباني شايعه افكني ميكنند و اسراييل
مقابله كنيم .رضايي با اشاره به آثار سوء غفلت از فضاي
مجازيگفت:امروزفضايمجازيبخشمهميازاقتصاد
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 خريدنهاي سوداگرانه
 ۱۵۰نفردرماههايابتدايجهشبورسوثروتبادآورده
برخي شركتها و موسسات در مرداد و شهريور ماه كه
عم ً
ال س��رمايه مردم را در بورس به يغما بردند ،از تالش
اقتصاددانهاي دلسوز كشور و انقالب در تهيه و ارسال
قريبالوقوعيكگزارشجامعازتخلفاتاين ۱۵۰نفرو
رفتارسوداگرانهشركتهايمذكورخبرداد.

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
امريكادربيانيهايكههفتهگذشتهبراينشريهنيوزويك
ارسالكردهاستبارديگربهتكرارموضعواشنگتنبراي
بازگشتبهتوافقهستهايپرداختهوگفتهاستكهابتدا
ايرانبايدگاماولرابردارد.بهنوشتهنيوزويك،ندپرايس
اظهار داشت :اگر ايران به پايبندي دقيق به تعهداتش
در برجام بازگردد امريكا نيز همان كار را ميكند تا يك
توافق قويتر و طوالنيتر بس��ازد و همچنين به ساير
نگرانيها رسيدگي كند.وي در ادامه از رويكرد دونالد
ترامپرييسجمهورپيشينامريكادرقبالايرانانتقاد
وبرايبرقراريديپلماسيابرازاميدواريكرد.سخنگوي
دستگاه ديپلماسي امريكا افزود :ما معتقديم كه كارزار
فش��ار حداكثري شكست خورده اس��ت چراكه ايران
برنامههستهاياشراسرعتبخشيدهوبهفعاليتهاي
منطقهاياش ادامه داده اس��ت .رييسجمهور و وزير
امورخارجه مصمم هستند كه ديپلماسي را به عنوان
ابزاريموثرتربرايدستيابيبهاهدافمانبهكارگيرند.
ندپرايستصريحكرد:برايتعيينجزئياتاينكهچطور
اين هدف محقق ميش��ود ،ما قصد داريم از نزديك با
كنگرهومتحدانوشركايمانمشورتورايزنيكنيم.
دولتامريكاعليرغموعدهانتخاباتيجوبايدنكهگفته
بود قصد بازگشت به برجام را دارد ،اكنون ميگويد كه
اگر ايران به تعهداتش در برجام بازگردد ،واشنگتن هم
به اين توافق برميگردد.اين در حالي است كه مقامات
جمهورياسالميايرانپيشازاينبارهاتاكيدكردهاند
كهامريكابهعنوانطرفيكهتوافقرانقضكردهوبهطور
يكجانبهازآنخارجشدهاست،ابتداميبايستبهبرجام
بازگرددوتحريمهارابهطوركامللغوكند،سپسايران
گامهايبرداشتهشدهبرايكاهشتعهداتبرجامياش
را به عقب بازمي گرداند .بنابر گزارش وب سايت وزارت
امورخارج��ه امريكا ،ند پرايس همچنين در نشس��ت
خبريخوددرپاسخبهسواليدربارهاينكه ۱۰روزديگر
تاتوقفاجرايپروتكلالحاقيوكاهشبازرسانآژانس
بينالمللي انرژي اتمي در ايران باقي است و قصد دولت
بايدنبرايانجاماقداميپيشازپايانيافتناينمهلت
گفت :قصد دولت همان چيزي اس��ت كه بارها تكرار
كردهايموآن،ايناستكهابتدابايدهمكارينزديكيبا
متحدان،شركاواعضايكنگرهداشتهباشيمتااطمينان
يابيمكهوقتيآمادهگامبعديهستيم،اينكارراموضع
قدرتانجامدهيموبهعالوهاينكاررابههمراهمتحدان
وشركايخودانجامميدهيم.
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اقتصادكالن

ايـران

كرونا اوج گرفت ،تحريمها ماندند ،بازارها صعودي شدند

اسفند دشوار براي اقتصاد ايران

«در ش��رايطي كه جهان دچار مشكالت زيادي در زمينه
ويروسكرونابود،توانستيمبهمرگهايزير ۶۰نفربرسيم.
امروزعزيزانراجمعكردمتابگويمشايديكيازسختترين
اياممديريتيمادرزمينهكوويد ۱۹-شروعشد.سختترين
آخرهفتهايكهدراين ۱۳ماهبرمنگذشت،دوروزگذشته
بودكهبسيارسختودردناكبود.زيرامنملوانياينكشتي
توفان زده را بر عهده دارم و در اين مدت ديدم كه متاسفانه
فرازونشيبهاچطورميتواندماراگرفتاركند».اينبخشي
از صحبتهايي اس��ت كه روز گذشته سعيد نمكي ،وزير
بهداشت مطرحكرد،صحبتهاييكهنشانميدهدايران
درمقابلهباكرونا،واردفازيجديدوالبتهبهشدتخطرناك
شده است .با گذشت حدود يك سال از تاييد رسمي ورود
كرونابهايران،باآغازمحدوديتهايجديازآذرماه،وزارت
بهداشتتوانستهبودموجسومشيوعكرونارامديريتكند
ومرگوميرروزانهكهبهمرز 500نفردرروزرساندهبودبار
ديگررورقميكند.درشرايطيكهبهنظرميرسيدشرايط
قدري بهتر شده ،حاال وزارت بهداشت ميگويد كه كشور
درآستانهآغازموجچهارمكروناقرارداردوباتوجهبهاينكه
در اين شيوع ،جهش انگليسي ويروس نقشي كليدي ايفا
ميكند ،احتماال ميزان مرگ و مير در هفتههاي آينده به
شكلقابلتوجهيافزايشخواهديافت.ايناتفاقدرحالي
رخ ميدهد كه اقتصاد ايران در يك سال گذشته ،در چند
مرحلهبامحدوديتهايناشيازشيوعكرونامواجهشدهبود
وهمينامربهاصنافمختلففشاريشديدواردكردهبود،
احتماالباشوكيجديدنيزمواجهخواهدشد.دولتآخرين
باردرابتدايآذر،دوهفتهتمامكسبوكارهاراتعطيلكرد
وهمينمحدوديتها،باعثكاهششيوعكرونااماافزايش
فشاربراقتصادايرانشد.احتمالتجديدمحدوديتها،در
آستانه سال نو ،خطري بود كه اصناف كشور به دنبال فرار
از آن بودند اما حاال در صورت شيوع كرونا احتماال چارهاي
جز اقدامات جديد نخواهد بود و اقتصاد ايران كه در شش
ماه نخست سال جاري توانسته بود پس از مدتها از رشد
اقتصادمنفيعبوركنداحتماالبرايدومينسالپيدرپي
اقتصادخودرادرآستانهسالنودرگيرباكروناخواهدديد.
بيعملي بايدن
درشرايطيكهبهنظرميرسيد،باآغازبهكاربايدندركاخ
سفيد ،شرايط براي كاهش تحريمهاي اقتصادي امريكا

عليه ايران فراهم شود اما رييسجمهور جديد امريكا نيز
به وعدههاي 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 ميگويد
در شرايطيكهايران تعهداتبرجاميخودرااجراييكند،
تحريمها را كاهش ميدهد و ايران نيز ميگويد كه تا زمان
بازنگشتناوضاعبهحالتعادي،دليليبراياجرايتعهدات
برجام وجود ندارد .در اين بين منطق ايران استوارتر 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
امريكااينكارراكند.صرفنظرازايناختالفاتسياسي،به
نظرميرسداقتصادايرانكهدرهفتههايابتداييپيروزي
بايدندرانتخاباتنگاهيبهمثبتبهايناتفاقداشت،حاال
پس از چند هفته بار ديگر به دوره انتظار قبلي بازگشته و
نخس��تين نتيجه اين اتفاق ،صعود قيمتها در بازارهاي
مختلفاقتصادياست.رصدوضعيتبازاردرهفت هگذشته
نشانميدهدكهقيمتهادرتماميبازارهادوبارهصعودي
شده است .طي هفته گذشته بازار ارز روند صعودي داشت
بهطوريكه قيم��ت دالر  ۴.۶و ي��ورو ۵.۶درصد افزايش
يافت.روند بازار طال نيز همپاي سكه افزايشي بود ،به اين
ترتيبقيمتطالدراينهفته ۴.۹وسكه۷.۴درصدگران

شد.شاخصبورسبارشد۳.۵درصديكمترينبازدهيرا
در بين بازارهاي مالي به دست آورد.اين در حالي است كه
ازاواسطپاييزتاامروز،قيمتهادربازارهانزوليشدهبودند
وحبابتحريمدرحالتخليهبود.بهاينترتيبدرصورتي
كه نشانه مثبت سياسي ديده نشود ،احتماال اقتصاد ايران
بايد خود را براي افزايش قيمت مجدد در بازارهاي ارز ،طال
وحتيخودروومسكنآمادهكند.
سرنوشت نامعلوم بودجه
در كنار تمام اين مسائل كه بخشي از آن در اختيار دولت
نيس��ت و تالطمها و تغييرات در بيرون از كشور نيز بر آن
تاثير ميگذارند ،در داخل كشور و براي برنامه براي سال
آينده نيز همچنان ش��رايط نامشخص است.در شرايطي
كهدولت،نيمهآذرامسال،بودجهرابهمجلستحويلداده
بود ،در نهايت مجلس در نيمه بهمن ماه اليحه را رد كرد
ت��ا دوباره دولت فرآيند تنظيم اليحه جديد و ارجاع آن به
مجلسراآغازكندونخستينگامآن،تصويباليحهجديد
در هيات دولت اس��ت كه طبق اعالم سخنگوي مجلس،
امروز (يكشنبه) در دستور كار قرار خواهد گرفت.محمد
حسين فرهنگي درباره برنامهريزي مجلس براي تصويب
قانون بودجه نيز با بيان اينكه اليحه اصالح شده به عنوان

اليحه جديد وارد مجلس ميشود درباره نحوه رسيدگي
به اين اليحه توضي��ح داد :دو راهكار براي اين مهم وجود
دارد؛ نخست آنكه بر اساس ماده ( )184آييننامه داخلي،
برداشت هيات رييسه مشخص و بر اساس آن عمل شود و
دومآنكهجمعيازهمكارانطرحيدوفوريتيتدوينكردند
كه در صورت تصويب ،ابهام ماده 184درباره 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
نميتوانزمانطوالني 45روزرابرايبررسيمجدداليحه
بودجهاعمالكرد،ادامهداد:داليلرداليحهبودجهرابايددر
صحبتمخالفانجستوجوكردومجلسموضعمشخص
و منظمي مبني بر داليل رد اليح��ه بودجه ندارد چرا كه
اساساً هر نمايندهاي بر اساس ديدگاه خود عمل ميكند.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه كرد :اگر با نظر
هيات رييسه ،كميسيون تلفيق همان كميسيون قبلي
باشدطبيعتاآنهاديدگاهخودرادردرگزارشقبليداشتند
و ممكن اس��ت تغييراتي در آن ايجاد كنند ،در هر حال ما
ناگزيرهستيمازاينكهبرخيرسيدگيهارادركميسيون
تلفيق داشته باش��يم .عضو كميسيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه با توافقاتي كه با
كميسيونهابهعملميآيداعضايكميسيونتلفيق
همان اعضاي سابق باش��د ،افزود :كميسيون تلفيق
نظرات خود را درباره رس��يدگي به جزييات و كليات
اليحهبودجهمطرحميكندامابهدليلمحدوديتبايد
زمان بررسي كوتاهتر شود .در صورت تصويب كليات
بودجه در صحن علني ،مجلس حتماً بررسي جزييات
را در س��ال جاري به اتمام ميرساند اما در صورتي كه
كليات به تصويب نرسد فرصت براي ارايه اليحه بودجه
سوم نيست و چارهاي جز بودجه چند دوازدهم باقي
نميماند .در شرايطي كه در آغاز بهمن ماه ،ايران از سويي
از ش��يوع كرونا نفس راحتي كشيده بود و سپس با انتشار
آمارهاياقتصاديبهنظرميرسيدشرايطبهسمتبهبود
حركت ميكند ،حاال و در آس��تانه اس��فند ،كرونا دوباره
اوج گرفته ،خبري از لغو تحريمها نيس��ت و حتي دو قوه
نتوانستهاندبرسربودجهبهجمعبنديبرسندواينيعني
سال 99كهبهسختيبراياقتصادايرانآغازشد،احتماالبا
دشواريهايجدينيزبهپايانخواهدرسيد.

حسن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا:

زنگ خطر آغاز موج چهارم كرونا بهصدا درآمد

رييسجمهور 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
نارنجيتغييريافتندوهمهاينهايعنيزنگخطرآغاز
موج چهارم كرونا .حجتاالسالم و المسلمين حسن
روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان اينكه
هيچكس در دنيا فكر نميكرد كه ديگر حوادثي مانند
پاندمي رخ دهد ،اظه��ار كرد :تصور مواجهه با چنين
مصيبت بزرگي كه در طول قرن بيسابقه بوده آن هم
ن همه پيش��رفت دانش پزشكي براي هيچكس
با اي 
قابلپيشبينينبود.اماماهنوزهمدرجهاندرگيراين
بيماري هستيم و دهها 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 هيچيك
از اين داروهاي اعال م شده درمان دقيق و واقعي نيست.
بشر هنوز نتوانسته درماني براي اين بيماري پيدا كند
و اميدها به س��مت توليد واكسن رفت.رييسجمهور
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 مرگومير زياد ش��ده و چارهاي
جز اس��تفاده از اين واكس��ن وجود ندارد .اما در زمينه

كارآمدي اين واكس��ن و اينكه چقدر تأثيرگذار باقي
ميماند هيچ اطالعات دقيقي در دس��ترس نيس��ت.
روحاني با بيان اينكه معلوم نيس��ت اين واكسنها در
برابر جهش اين بيماري ميتواند كارآمد باش��د يا نه،
اظهار كرد :به هرحال واكسيناس��يون شروع شده و ما

هم در كش��ورمان اين كار را آغاز كردهايم و اينكه چه
زماني علم موفق شود اين بيماري را بهطور 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 مراقبتهاي بهداشتي را

انجام دهيم ،گفت :هنوز هيچ راهحل بهتري از كاهش
ترددها ،تجمعات ،شستن دس��تها و فاصلهگذاري
اجتماعي و ماسكزدن نيست .كار واكسيناسيون هم
در عين حال در حال انجام است.رييسجمهور با تاكيد
بر اينكه مراقبتهاي ش��ديد و دقيقي در زمينه ورود
افراد به كش��ور بايد اعمال و مراعات شود ،اظهار كرد:
چه افراد خوششان بيايد و چه نيايد ،همه بايد بدانند
كه هر كسي وارد اين كشور ميشود بايد با تستهاي
بهداشتيموردمراقبتقرارگيرندواگركسيآلودهباشد
مقررات قرنطينه دربارهاش 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 جهشيافته اين ويروس و مبتاليان به
آن را شناسايي كنيم.روحاني با يادآوري اينكه در هفته
گذشته هيچ شهر قرمزي در كشور نبود ،تصريح كرد:
اماامروزدرخوزستانچندشهرقرمزشدندوشهرهايي
هم در كشور از رنگ زرد به نارنجي تغيير يافتند و همه
اينها يعني زنگ خطر آغاز موج چهارم كرونا.
ويافزود:ماحداقلتايكسالآيندهبايدسبكزندگي
تازهاي كه در پي ش��يوع اين ويروس شكل گرفت را
رعايتكنيمتابتوانيمدرسال ۱۴۰۰سالمناسبتري
را شروع كنيم.

سرلشكر سالمي:

هيچ بن بستي براي سپاه وجود ندارد
فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه هيچ صحنهاي براي
سپاهبنبستندارد،گفت:هنرسپاهشكستنقدرتهاي
استكباري اس��ت .به گزارش سپاهنيوز ،سردار سرلشكر
پاسدار حس��ين س�لامي اظهار كرد :به دليل افق بلند
وآرمانهاي انقالب اسالمي كه حاكميت مستضعفان
و محو اس��تكبار را در خود داشت قدرتهاي 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�لام توصيف و تصريح كرد :فرازهاي سختي را پشت
سر گذاشته ايم؛ از گردنههاي سختي عبور كردهايم كه
تمامي آنها در نابرابرترين شكل توازن قدرت اتفاق افتاده
و تا اين لحظه به اذن خداوند توام با پيروزي براي ما بوده
است .سرلشكر س�لامي عمليات پرافتخار و پيروزمند
والفجر  8را از افتخارات و ابتكارات مهم س��پاه در دوران
دفاع مقدس دانس��ت و گفت :در اين عمليات پيچيده و
راهبردي حماس��هاي 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��ازيهاي زمين و تسلط بصري دشمن
بر گستره جبههاي 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

دشمنراكام ً
الغافلگيركنند.سرلشكرسالميباتاكيدبر
اينكه سپاه در آفرينش پيروزيها و دستاوردهاي بزرگ
انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي نقش ممتاز و
برجستهاي ايفا كرده است ،گفت :آنچه در اين گردنههاي
سخت،ياريگرسپاهبودهتابتواندبردشمنانبزرگغلبه
كند و نه تنها راههاي غلبه آنها را به اذن الهي ببندد بلكه
راههايغلبهبرآنانرامفتوحكند،دميدنروحالهياسالم
وايمانبرقلبپاسدارانانقالباسالمياست.فرماندهكل

سپاه با تاكيد بر اينكه هيچ صحنهاي براي سپاه بن بست
ندارد ،گفت :هنر سپاه شكستن قدرتهاي استكباري
است .سپاه در دامنه قلهاي است كه از آن قله ولي فقيه با
تدابير نوراني خود چشمههاي حكمت را جاري ميكند
و فرمولهاي غلبه را ميآموزاند ،با اين منطق س��پاه در
هيچ صحنهاي شكست نميخورد .وي افزود :جنگهاي
بزرگماباقياست؛دشمنهمچنانوجودداردوهرچند
پژمرده شده است اما هنوز خطرناك بوده و نميخواهد

شكس��ت را بپذيرد و س��پاه همچنان بايد در مركز اين
ميدان بدرخشد و صيانت از عناصر اصيل شكلدهنده
سپاهرسالتخطيرحفاظتاطالعاتبهعنوانمقومروح
و معناي س��پاه است .سرلشكر سالمي با تاكيد بر اينكه
سپاه خود را خادم ملت ايران ميداند و پيشگام براي رفع
مشكالت مردم اس��ت ،گفت :مردم عزيز ما نيزدر تمام
صحنههاي سخت سپاه را تنها نگذاشتند؛ از همدلي و
حضور ايثارگرانه در سالهاي ايثار و مقاومت در دوران
دفاع مقدس تا بدرقه فرمانده دالور سپاه و سردار دلهاي
ملت اي��ران اين همدلي و همراهي به وضوح به چش��م
ميخوردوماداميكهارتباطسپاه،مردموامامامتبرقرار
است هيچ قدرتي قادر نيست ما را شكست دهد .فرمانده
كل سپاه در پايان اطالعات را حياتيترين سرمايه نهاد
قدرتمندي مانند سپاه توصيف و با قدرداني از تالشها
و مجاهدتهاي فرماندهان و كاركنان سازمان حفاظت
اطالعات س��پاه و تصريح كرد :دشمن نبايد كرانههاي
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 نميتواند
اجزا و اركان و گسترش اين قدرت را ببيند ،محصول اين
استكهبينفرماندهي،حفاظتوتكتكپاسدارانعزم
و اراده جدي در صيانت از سپاه وجود دارد؛ هر چند گاهي
براي ايجاد بازدارندگي و دقيق كردن محاسبات دشمن
در رزمايشها يا مصاحبهها بخشهايي از قدرت مان را
نشان ميدهيم.

همسانسازي حقوق
بازنشستگان ادامه مييابد

رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت كه
همسانسازيحقوقبازنشستگانازنظرقانونگذاري
و اج��را ادامه ميياب��د .حميدرضا حاج��ي بابايي با
اشاره به درخواستهاي متعدد بازنشستگان گفت:
بازنشستگان عزيز درخواس��تهايي را مطرح كرده
و پيامهاي��ي را براي من فرس��تادهاند .درخواس��ت
بازنشستگان اين اس��ت كه طرح دو فوريتي مربوط
به دايمي شدن همسانسازي حقوق بازنشستگان را
امضا كنم و حتما امضا ميكنم.وي افزود :هر طرحي
كه در مجلس توس��ط نمايندگان ارايه ميشود ،اگر
داراي بار مالي باشد ،مغاير با اصل  ۷۵قانون اساسي
اس��ت ،طرحهاي داراي بار مالي را حت��ي اگر ۲۹۰
نماينده هم امضا كنند و راي بدهند ،قطعا در شوراي
نگهبان رد ميشود .اين موضوع از طريق تقديم اليحه
توسطدولتيادرقالببرنامه ۵سالهامكانپذيراست.
وي با اشاره به قانون برنامه ششم گفت :در اين برنامه،
ماده  ۳۰قانون همسانس��ازي حقوق بازنشستگان
را مصوب كردهاي��م و بارها در م��دت اجراي برنامه
ششم ،اجراي اين قانون را پيگيري و مورد تاكيد قرار
دادهايم.رييسكميسيونبرنامهوبودجهومحاسبات
مجلس با اشاره به اينكه قانون همسانسازي حقوق
بازنشستگان تا سال  ۱۴۰۱هم ادامه دارد ،گفت اين
قانون بايد در برنامههفتم نيز تكرار شود.حاجي بابايي
گفت :معيش��ت و حقوق و رفاه بازنشس��تگان عزيز
كشوري و لشكري و تامين اجتماعي هميشه يكي از
مهمتريندغدغههايمندرگذشتهوحالبودهاست.
از همه ظرفيتهاي قانونگذاري براي ارتقاي وضعيت
معيشت و رفاه بازنشستگان بهرهبرداري ميكنيم.

عيدي 1.5ميليون توماني
واريز ميشود

بر اساس اعالم رييس سازمان برنامه و بودجه عيدي
 ۱.۵ميليون 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��تگاههاي اجرايي
موضوع ماده ( )29قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس�لامي
ايران  -مصوب  -1395و 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 دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه بهطور
تماموقت اشتغال به كار دارند (به استثناي كارگران
شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار) ،مبلغ ثابت
پانزده ميليون ( )15.000.000ريال به نسبت مدت
خدمت تمام وقت در س��ال  1399ب��ه عنوان پاداش
آخر س��ال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل
بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي پرداخت نمايند.
در همي��ن خصوص با اعالم نوبخت رييس س��ازمان
برنامه و بودجه ،عيدي  1.5ميليون توماني كارمندان
همراهباحقوقبهمنماهواريزخواهدشد.گفتنياست،
ميزانپرداختپاداشآخرسال(عيدي)بازنشستگان،
مستمريبگيران،حقوقوظيفهازكارافتادگي،حقوق
وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق
بازنشس��تگي كش��وري ،س��ازمان تأمين اجتماعي
نيروهاي مسلح و س��اير صندوقهاي بازنشستگي و
نيز شهدا و جانبازان از كارافتاده كلي نيز به مبلغ ثابت
پانزده ميليون ( )15.000.000ريال حس��ب مورد از
محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه
اجرايي ذيربط قابل پرداخت است.

تاخير در تصويب بودجه
جايز نيست

حسينمرعشيدرپاسخبهاينپرسشدرصورتيكه
اليحه بودجه به موقع تصويب نشود چه پيامدهايي
دراداره امور كش��ور خواهد داشت؟ گفت :مجلس
ميتوانس��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:
اگررعايتآييننامهمجلسالزاميباشداينبودجهتا
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
از ۱۴۰۰/۱/۱شروع ميشود .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 ميآورد .س��خنگوي حزب كارگزاران
سازندگيافزود:مشكلاينبودزمانيكهكميسيون
تلفيق تشكيل ش��د مجلس ميگفت اين بودجه
 ۳۲۰هزار ميليارد تومان كسري دارد يعني دولت
درآمدهايي 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 راهحل كسري بودجه  ۳۲۰هزار
ميليارد توماني فكر نكردهان��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
درآمدهايسخاوتمندانهطراحيكردهاندووقتياين
گزارش را به صحن علني پارلمان آوردند نتوانستند
از آن دفاع كنند  .وي با بر شمردن ضعفهاي اصلي
يازدهميندورهمجلسشوراياسالميتصريحكرد:
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.

اخبار
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 بانكهاي مل��ي و تجارت
مراجعه كنند.اين خدمات بصورت غيرحضوري ارايه
ميشود و معادل  50درصد ارزش سهام عدالت است.
متقاضيان ميتوانند به ص��ورت الكترونيكي اقدام به
دريافت كارت كنند كه ظرف س��ه روز مراحل آن طي
خواهدشد.دريافتكنندگانكارتميتوانندازسههزار
فروشگاه سطح شهر ،اقدام به خريدهاي ضروري خود
كنند ،به مرور نيز بانكهاي ديگر وارد چرخه ارايه اين
خدمات خواهند شد .فريد موسوي عضو هياتمديره
بانكمليبابياناينكهكارتاعتباريسهامعدالتبراي
همه دارندگان اين سهام از امروز صادر ميشود ،گفت:
دارندگان س��هام عدالت ميتوانند مع��ادل ۵۰درصد
ارزش س��هام عدالت خود از بانكه��اي تجارت و ملي
كارت اعتباري دريافتكنند .معاونبانكي وزير اقتصاد
همچنين از افزايش  25درصدي تسهيالت پرداختي
بانكها خب��ر داد و افزود :در ده ماهه امس��ال بانكها
 1200هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كردهاند
كه در مقايسه با كل تسهيالت پرداختي سال قبل كه
 970هزار ميليارد تومان بوده  25درصد رش��د داشته
است 60.درصد اين تسهيالت براي سرمايه در گردش
و  25درصد براي سرمايهگذاري جديد بوده است40.
درصدتسهيالتدربخشخدماتو 30درصددربخش
صنعتومعدنبودهوبخشهايكشاورزيوساختمان
هركدام 6درصدتسهيالترابهخوداختصاصدادهاند.
بانكهاي دولتي از ابتداي سال 11هزار ميليارد تومان
س��هام و اموال مازاد خود را فروختند كه 3هزار و100
ميليارد تومان واگذاري سهام و  7900ميليارد تومان
فروش امالك بوده اس��ت.اگر ش��رايط با ثبات در بازار
س��رمايه داشته باشيم ميتوانيم ش��ركتهاي بزرگ
زيرمجموعه بانكها را عرض كنيم .وي درباره عملكرد
صندوقخسارتهايبدنيگفت:هماكنونهيچزنداني
به خاطر ناتواني در پرداخت خسارت مربوط به تصادف
نداريم و از ابتداي س��ال تاكنون ،از طريق اين صندوق
1100ميلياردتومانخسارتپرداختشدهكهنسبتبه
سالگذشته 14درصدرشدداشتهاست.ازطريقمنابع
صندوقخسارتهايبدني،هفتهزارو 600نفرمقصر
در تصادفات رانندگي از زندان آزاد ش��دند يا از زنداني
شدنآنهاجلوگيريشدهاست .معاوناموربانكي،بيمه
و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان
اينكه حدود ۳۳هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانكي
به فروش رفته است ،گفت :ارزش اموال مازاد بانكهاي
زيرمجموع��ه دولت به ۹۰هزار ميلي��ارد تومان اموال
ميرسد.هر ۶ماهارزشگذارياموالمازادبانكهامورد
بررسيقرارميگيردوآخرينآمار ۹۰هزارميلياردتومان
اس��ت .اگر بانكي بعد از اتتشار آگهي ،مشتري نداشته
باشد،مشكليدرزمينهداراييهايمازادنخواهدداشت.

نيويورك ،مركز ارز
رمزنگاري شده

اندرو يانگ ميگويد در صورت برد انتخابات شهرداري،
نيويورك را به مركز ارز رمزنگاري شده تبديل خواهد
كرد.به گزارش راش��اتودي ،اندرو يان��گ ميگويد 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 ۴۸۰۰۰دالر را ثبت كرد.
اندرويانگكانديدايشهرداريشهرنيويوركقولداده
كهدرصورتانتخابشدن،نيويوركرابهقطبارزهاي
رمزپايه تبديل كند ،اين وعده زماني داده شد كه بيت
كوينبهباالترينقيمتخودرسيد.
روز پنجش��نبه در حالي كه ارزش اي��ن ارز رمزنگاري
ش��ده محبوب پس از اعالميه بان��ك نيويورك ملون،
قديميترينبانكامريكا،مبنيبرانجامانتقالوانتشار
بيت كوين براي مشتريان خود ،باال رفت ،يانگ متعهد
ش��د در صورت پيروزي ،نيوي��ورك را به مركز جهاني
ارزهايديجيتالتبديلكند.

حذف صفر
مانع توهم پولي ميشود

مصباحيمقدمعضوسابقشورايپولواعتبارگفت:
روش بانك مركزي دركمرنگ كردن صفرها سبب
ميشود 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 ميآيد
و اقدام��ي براي حذف صفره��اي بيمصرف و زائد
محسوبميشودكهوقتيباپولهايديگركشورها
مورد مقايسه قرار ميگيرد ،حس بد كاهش ارزش
پول ملي را از بين ميبرد.

اصالحبانكهابانگهداري 3درصد
سپردههابهصورتاوراقبدهي

پيم��ان قرباني معاون اقتص��ادي بانك مركزي در
گفتوگو با ايبِنا با اش��اره به برخ��ي اقدامات بانك
مركزي در س��ال جاري اظهار داشت :الزام بانكها
طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتب��ار به نگهداري ۳
درصد از س��پردههاي بخش غير دولتي به صورت
اوراق بدهي يكي از اقدامات بوده كه س��عي شده تا
تركيب داراييهاي بانكها 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
قسمتها و سياستهايي كه به اجرا در ميآيد ،مهم
استوهمهاينهادرراستاياينبودهاستكهتركيب
و ميزان رشد نقدينگي را به سمت مطلوبي ببريم تا
بتوانيم انش��اءاهلل در خدمت اقتصاد قرار دهيم و
زمينهاي فراهم شود كه كنترل تورم و كمك به رشد
اقتصادي را داشته باشيم.

بانك و بيمه
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مديريت ارزي بايد همچنان در اولويت باشد

بازگشت دالر در بازار به باالي ۲۶هزارتومان

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
به دنبال تحوالت و اخبار سياس��ي اخير ،قيمت ارز و طال
همچناندرحالافزايشاست.درحاليكهدردوماهاخير،
كاهشانتظاراتتورميواميدبهبازگشتامريكابهبرجام،
رهاس��ازي پولهاي بلوكه شده و افزايش صادرات نفت از
 ،1400عامل كاهش ن��رخ دالر از باالي 30هزار تومان به
محدوده 21تا 24هزارتومانبود،امابهدنبالاعالممصوبه
مجلس براي خروج ايران از ان پي تي ،در اوايل اسفندماه،
شرطبازگشتامريكابهبرجامبراياجرايتعهداتايران،و
شرطگذاشتندولتبايدنبراياجرايتعهداتايرانبراي
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 مرز26هزار تا26
هزار و  100تومان معامله شد .قيمت سكه نيز در مرز 12
ميليونتوماننوساندارد.درعينحالبرخيكارشناسان
معتقدن��د كه مديري��ت ارزي بايد همچن��ان در اولويت
سياستهاوتصميمهاياقتصاديكشورباشد .درساعات
عصر ش��نبه  25بهمن  ،99با افزايش قيمت هر اونس
جهاني طال ب��ه 1824دالر و همچنين افزايش دالر به
26هزارتومان،قيمتطالوسكهنيزنسبتبههفتههاي
قبل افزايش يافته و سكه طرح جديد به  12ميليون و
 70هزارتومان،سكهطرحقديم 11ميليونو 600هزار
تومان،مظنهمثقالطال 5ميليونو 67هزار،طالي18
عياريك ميليونو 170هزارتومان،نيمسكه 6ميليون
و 700هزار،ربعسكه 4ميليونو 500هزار،سكهگرمي
 2ميليونو 500هزارتومانمعاملهشد.صبحشنبهنيزبا
اعالم قيمت دالر ۲۶هزار و ۱۰۰تومان ،قيمت يورو31
هزار و  600تومان و درهم امارات  7هزار و 180تومان،
قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون و  ۱۷۹هزار
توم��ان ،هر مثقال طال 5ميلي��ون و 110هزار تومان،
قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح جديد  ۱۲ميليون و
 ۸۰هزارتومانوقيمتسكهتمامبهارآزاديطرحقديم
نيز 11ميليونو 700هزارتوماناست،قيمتنيمسكه
بهار آزادي  6ميليون و  700هزار تومان ،ربعسكه بهار
آزادي 4ميليون و 500هزار تومان و سكه يك گرمي2
ميليونو 500هزارتوماناعالمشد.
قيمت طال و سكه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل
با افزايش همراه ش��ده است؛ س��كه بعد از مدتها بار
ديگر وارد كانال  12ميليوني شده است؛ فعاالن بازار
از افزايش تقاضا براي خريد سكه خبر ميدهند 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  ۳۰ديماه تا چند روز گذشته در كانال
 ۱۰ميليون توماني در نوسان قرار داشت ،اما به تدريج
رشد كرد؛ بررسيها نشان ميدهد در روزهاي گذشته
قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند صعودي داشته
است.همچنينافزايشقيمتاونسجهانيطالباعث
شده تا قيمت سكه در بازار ايران با وجود ثبات نرخ دالر
با رشدي نسبي همراه شود .اين در شرايطي است كه
كارشناسانافتبيشتراونسجهانيطالدرهفتههاي
آينده را پيشبيني كردهاند.

افزايش تدريجي نرخ دالر
در كانال ۲۴هزار توماني
هر دالر در صرافيه��اي بانكي  ۲۴هزار و  ۹۸۰تومان
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته
 ۲۸۰تومان افزايش داش��ت ،نرخ ف��روش يورو نيز با
افزايش  ۲۷۰توماني نسبت به قيمتهاي پاياني روز
كاري گذشته (پنجش��نبه) به  ۳۰هزار و  ۲۷۰تومان
رس��يد.قيمت خريد هر دالر  ۲۴ه��زار و  ۴۸۰تومان
و نرخ خريد هر يورو نيز  ۲۹هزار و  ۷۷۰تومان ش��د،
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵
هزار و  ۵۴۱تومان و قيمت فروش آن  ۲۵هزار و ۷۹۷
تومان اس��ت.عالوه بر اين ،نرخ خريد يورو در اين بازار
 ۲۹هزار و  ۵۱۴تومان و نرخ فروش آن  ۲۹هزار و ۸۰۹
تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در
روز معامالتي گذشته (پنجشنبه) ،هر يورو به قيمت
 ۲۹هزار و  ۳۴۷تومان و هر دالر  ۲۴هزار و  ۸۳۰تومان
فروخته شد.
همچنيندرسامانهسناروزكاريگذشته(پنجشنبه)،
حواله يورو به قيمت  ۲۸ه��زار و  ۳۵۱تومان معامله و
همچنين حواله دالر به قيم��ت ۲۳هزار و ۲۲۳تومان
فروختهشد.قيمتدالركهدرهفتههايگذشتهباتوجه
بهافزايشاميدواريدرزمينهصادراتنفتودسترسي
به منابع مالي كاهشي شده بود ،در روزهاي اخير دوباره
نوسانپيداكردهاست
پيشبينيطالي۱۹۰۰دالريدرسال۲۰۲۱
به گزارش رويترز ،بهدنبال تقويت ارزش دالر و در حالي
كه با تقويت احتم��ال احياي تقاضا براي خريد خودرو
قيمتپالتيندرمسيربيشترينرشدهفتگيازمارس
 2020قرار گرفت ،قيمت طال روز جمعه شاهد كاهش
بود .بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال در پايان
معامالت روز جمعه ب��ا  0.07درصد كاهش به 1824
دالر و 23سنت رسيد .قيمت فلز زرد در پايان معامالت
آتي ديروز براي تحويل در ماه آوريل نيز با 0.20درصد
كاهش به 1823دالر و 20س��نت رس��يد .ارزش دالر
شاهد افزايش حدوداً0.1درصدي بود اما در مسير ثبت
بزرگترينكاهشهفتگيطي 8هفتهاخيرباقيماند.

در جديدترين نظرس��نجي طالي هفتگي كيتكونيوز،
تحليلگرانوالاستريتوسرمايهگذارانغيرحرفهايجاي
خود را عوض كردند .پس از اينكه اونس طال موفق نش��د
رش��د قيمتي كه در مقاومت باالي  ۱۸۵۰دالر به دست
آورده بود ،حفظ كند ،اكثر تحليلگران انتظار دارند قيمت
طالدرمعامالتهفتهجاريضعيفترشود.درمقابلاكثر
سرمايهگذاران غيرحرفهاي نس��بت به روند قيمت طال
خوشبينشدهانددرحاليكههفتهپيشخوشبينيآنها
بهپايينترينحددرسهماهاخيرنزولكردهبود.
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 تصميمگيري درباره آن بايد با در
نظرگرفتن تمام جوانب باشد .عدم بازگشت درآمدهاي
ارزيحاصلازصادرات،مسالهاياستكهصدايبسياري
از دولتيها را درآورده است .عبدالرضا همتي ،رييس كل
بانكمركزيدرآخرينگفتوگويتلويزيونيخودمطرح
كرد كه بخش قابل توجهي از منابع ارزي در خارج از ايران
مانند تركيه سرمايهگذاري شده است .برخي از دارندگان
ارز تنها به سرمايهگذاري در خارج از ايران اكتفا نكردند،
بلكه در ش��رايطي كه كشور بهشدت نيازمند آن است در
بخشهاييمانندمسكنسرمايهگذاريكردهاند.درچنين
وضعيتي وزير صمت مطرح كرده كه روند تصميمگيري
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
بهايبِنادررابطهبااينكهقطعيشدنپيشنهادفوقمنجربه
تضعيف نظارت بانك مركزي خواهد شد ،گفت :مديريت
منابعارزيبا توجهبه شرايطامروزكشوربه قدرياهميت
دارد كه تصميمگيري 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 ميدهد
كه بين دولت و بخش خصوصي ناهماهنگي وجود دارد،
بنابراينبايدميانبانكمركزي،دولتوفعاالنخصوصي
تعامل همهجانبهاي ايجاد ش��ود تا ش��اهد اتفاقات بهتر
باشيم.فوالدگردررابطهباسرمايهگذاريبخشخصوصي
خارج از كش��ور توضيح داد :بدون ش��ك ارز بايد در جاي
مخصوص به خود مورد سرمايهگذاري قرار گيرد ،منتها
صادركنندگان مس��ائل خاص خود را دارند .يك عده از
آنان در كشورهاي همسايه هستند ،برنامههاي صادراتي
گروهي ديگر هم نمايشگاهي است يعني كاال بايد مدتي
در آنجا ماندگار شود تا ارزبرگردد و عالوهبر اينهابايد اشاره
داشت كه واردكنندگان در زمينه كاري خود معطلي زياد
دارندوازآنجاكهدروضعيتتحريميوجنگاقتصاديبه
سرميبريم،شرايطبسيارسختيهمبرايبانكمركزيو
همبخشخصوصيرقمخوردهاست.ستاديبايدبهوجود
آيد تا بين بانك مركزي كه نهاد حاكميتي و رگالتور است
و دولت كه مجري قانون محسوب ميشود و درصدد اداره
نظام كش��ور برآمده و مردم و بخش خصوصي به تناسب
نيازها هماهنگيهاي الزم صورت دهد تا شاهد اين اتالف
انرژي و زمان نباشيم .يكسري تحوالت در سالهاي اخير
مرتبط با منابع ارزي با تش��ديد تحريمها به وجود آمد و
همانطور كه اش��اره كردم دراين شرايط نميتوان منكر
اختيارات بانك مركزي و نقش مديريتي آن ش��د ،اما
بايد در بخشنامهها و تصميمگيريها 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 برميگردد در غير
اينصورتتوليدكنندهامكانادامهتوليدرانخواهدداشت،
چوننيازداردكهچرخهتوليدادامهداشتهباشد.ويدرباره
نقش اتاقهاي مشترك در بازگرداندن منابع ارزي بلوكه
شده ايران عنوان كرد :اتاقهاي مشترك نقش مهمي در
بهبودفرايندهايصادراتيدارندواينسوءنيتوجودندارد
كه منابع ارزيبهكشوربرنگردد ،امابه دليل آنكه مبادالت
تجاريكرهباامريكاحدود ۲۰ميليارددالراستتحتفشار
استوماتنهااميدوارهستيمكهباتغييرانتخاباتدرامريكا
گامهاييبرايكاهشتحريمهايامريكاعليهايرانبرداشته
شود .مشكالت موجود كشور از دو تحريم امريكا و تحريم
داخلي ناشي ميشود .از يكسو امريكا اجازه دسترسي به
منابعبانكيرانميدهدوازيكسوتجارتحتفشارزيادقرار
ميگيرندوبايدبهكسانيكهدروضعكنونيصادراتكشور
را زنده نگهداشتهاند تبريك گفت.مشكالت نقل و انتقال
پول در صادرات و اس��ترسهايي كه به صادركننده وارد
ميشود باال است و اين اميدواري وجود دارد كه با برداشته
ش��دن گامهايي در جهت رفع تحريم معضالت كنوني
برطرفشود.اگرچهنميتوانمنكرتخلفاتيدراينزمينه
بود و ممكن است صادركنندهاي 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.

گروهبانكوبيمه|
درحالي دولت طي هفته ج��اري اليحه اصالحيه بودجه
 ۱۴۰۰رابهمجلستقديمخواهدكردكهرييسكلبانك
مرك��زي از عدم تغيير ارز ۴۲۰۰تومان��ي دارو و كاالهاي
اساسيدرايناصالحيهخبرداد.موافقانحذفدالر4200
توماني،نيزاهدافانتخاباتيراپشتپردهومانعحذفدالر
ارزان ارزياب��ي ميكنند .عبدالناصر همتي در گفتوگو با
تسنيمدرخصوصتصميمدولتدرموردارز 4200توماني
دراصالحيهبودجه،1400اظهارداشت:درخصوصبودجه
حتمامسووالنمحترمسازمانبرنامهوبودجهاطالعاتالزم
را منتشر ميكنند ولي درحدي كه بنده درجريان هستم
نكات اصلي و كليدي اليحه بودج��ه در چارچوب اليحه
قبليامروزباحضورومشاركتتيماقتصاديدولتبررسي
شد.وي درباره جمع بندي نهايي بودجه 1400در دولت،
گفت:بهنظرمبهزودياليحهبودجهدردولتنهاييبشود.
بهگفتهرييسكلبانكمركزي،تصميميبرايتغييرارز
 4200دارو و كاالهاي اساسي ،در اصالحيه اليحه بودجه
 1400توسطدولتاتخاذنشدهاست.اليحهبودجه1400
كهآذرماهبهمجلسرفتهبود،بعدازتصويبدركميسيون
تلفيق و اعمال برخي تغييرات اساسي از جمله حذف دالر
 4200توماني ،در صحن علني مجلس رد ش��د.بعد از رد
كلياتاليحهبودجهدرصحنعلنيمجلس،دولتموظف
شد تا در اسرع وقت اصالحيههاي الزم را در اليحه بودجه
اعمال كند و مجدداًبودجه 1400را تقديم مجلس كند.از
مهمترين اختالف��ات دولت و مجلس در خصوص بودجه
،1400حذفارز 4200تومانيدارووكاالهاياساسيبود،
مجلسيهاادامهپرداختايننوعارزراباعثافزايشرانتو
يدانندودولتمعتقداستاالنزمانحذفيكباره
فسادم 
ارز 4200تومانينيستچراكهاثرمستقيمدرقيمتساير
كاالهاخواهدداشت.
اهداف انتخاباتي پشت ماجراي ارز۴۲۰۰
اماموافقانحذفارز ۴۲۰۰تومانيمعتقدند،دولتپشت
ماجرايدالر ۴۲۰۰اهدافانتخاباتيرادنبالميكند.رانت
دالردولتينهادههايداميهمكهفقطدريكسال۳۴هزار
ميليارد تومان بود ،به جيب ذينفعان داخلي و كشاورزان
خارجي رفته اس��ت .صادق خليليان وزير س��ابق جهاد
كشاورزي كه تجربه آزادسازي يارانههاي نقدي در زمان

وزارتويوجودداشتگفت:تعييننرخارزيكيازفرعيات
بودجهاست؛هرسالهنرخارزمرجعيبرايمحاسباتبودجه
لحاظميشودوعلتآننيزوابستگيبودجهبهدرآمدهاي
نفتياست؛بايدپيشبينيشودچهميزاننفتباچهقيمت
و با چه نرخ دالر به ريال وارد بودجه ميش��ود .اين نرخها
اثر عملياتي خارج از بودجه ندارد و مربوط به محاسبات
بودجهاستزيرانرخارزدربازارتعيينميشود.ايننرخدر
بودجه امسال  8800تومان است و دولت آن را  11هزار و
 500تومان براي سال آينده پيشنهاد داده است اما وقتي
وارد محاسبات بودجه ميش��ويم مشخص ميشود در
محاسبات پنهاني بودجه نرخ ارز همان 17500و4200
توماني براي كاالهاي اساسي است .در حال حاضر بانك
مركزي دالرهاي ناش��ي از فروش نف��ت و گاز را با قيمت
آزاد در بازار به فروش ميرس��اند و تنها بخشي از آن را به
قيمت  4200توماني در اختيار واردات كاالهاي اساسي
قرار ميدهد  .دولت خود قص��د آن را ندارد كه ارز 4200
به واردات كاالهاي اساسي بدهد بلكه ميخواهد اختيار
حذف ارز كاالهاي اساس��ي در اختيار بگيرد تا با افزايش
 3تا 4برابري يارانههاي نقدي آن را به مردم پرداخت كند.
به نظر ميرسد دولت به دنبال اهداف سياسي پنهاني در
بودجه است كه كميسيون تلفيق با اصالحاتي كه انجام
داده اس��ت اليههاي پنهان بودجه را شفاف كرده است و
رديفهايبودجهايكهدولتبرايآنهاعدديكگذاشته
بود مجلس عدد واقعي گذاش��ته اس��ت كه در واقع ما به
التفاوت ارز  4200توماني با قيمتي اس��ت كه در بازار به
فروش ميرسد  .حذف ارز  4200از اهداف دولت است تا
بهشكلابزاريبتواندازآنبرايانتخاباتبهرهبرداريكند
و با فروش آزاد آن ياران ه نقدي را 4برابر كند.در آذر ماه نيز
دولت به هر نفر  100هزار تومان پول داد كه بخشي از آن
مربوط به حذف ارز 4200توماني 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
برنامهريزي شده هدايت شود اگر ميخواهيم ارز 4200
توماني را به واردات برخي از كاالهاي اختصاص يابد ،بايد
شفافباشد.خليليانافزود:مردمدرحالحاضرتخممرغ
را چند ميخرند ،هر عدد تخم مرغ 2هزار تومان فروخته
ميشودكهدرواقعاينقيمتباارز 40هزارتومانيمطابقت
ميكند؛ نبايد گول ذينفعان ارز  4200توماني را خورد.

قيمت مرغ نيز به ب��االي 30هزار تومان رفت .در حاليكه
نهاده با قيمت مصوب وارد ميشود نرخ مرغ به باالي 30
هزار تومان رفت ،بنابراين هدف گذاريها براي ارز دولتي
محقق نشده و دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد كه
اينارزهاكجارفتهاست.درحالحاضرنيز 6هزارقلمكاال
در كشور با ارز آزاد داد و ستد ميشود و تعدادي محدودي
ازكاالهاياساسيبهاينشكلارز 4200تومانيميگيرند.
شش هزار قلم كاال از جمله  90درصد مواد غذايي با نرخ
ارز نيمايي در حال داد و ستد است؛ بخش عمدهاي از ارز
 4200توماني به هدف مورد نظر اصابت نكرده است و به
دست مردم نميرسد ،حال اينكه عدهاي اصرار دارند ارز
 4200توماني باشد ناشي از نگاه ساده به موضوع است يا
اينكهازذينفعانارزدولتيهستند.آياپايهثباتاقتصادي
ايران و معيشت مردم با اين اقتدار به دان مرغ بند است؟
ارز حمايتي ديگر وجود ندارد صد ميليارد دالر حجم داد
وستداستوميخواهيمتنهاپنجقلمكاالراتغييردهيم
و به س��راغ كااليي ميرويم ك��ه داراي وضعيت عرضه و
تقاضا هستند.كميسيون تلفيق محاسبه كرده است كه
 90درصد اين ارز هدر ميرود؛ چند قلم كاال كه قرار بوده
افزايشقيمتنداشتهباشدنيزبههدفخودنرسيدهاست
واينارزقابلحمايتنيستونبايداصراريبرايدادنارز
بهرانتخوارانداشتهباشيم.ميتواينشكلديگريازاين
حمايت را داشته باشيم كه تجربه آن را سال  90داشتيم
و مابه التفاوت را به مردم داديم و اكنون نيز ميشود 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.
خليليانگفت:حرفمنآناستكهدرحالحاضربخش
زياديازمحصوالتيكهازهميننهادههايدولتياستفاده
ميكنند،آزاداست.اينمادهاوليهكجاستوبهدستچه
كسيميرسد؟خليليانادامهداد:چهاصراريوجوددارد
كه يارانه توليدبخشكشاورزي رابه صورت ارزيو آنهم
براي واردات اختصاص دهيم ،دولت ميتواند ارز حاصل از
صادرات را در بازار به فروش برس��اند و نقدينگي به دست
آمدهرابهصورترياليازتوليدكنندگانداخليدربخش
توليداتپروتئينيحيوانيوزراعيحمايتكند .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

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.
مهديپازوكي اقتص��اد اي��ران از ظرفيت
بس��يار بااليي برخ��وردار
است.بنابراين در ش��رايط كنوني ،هر سياستي كه به
يانضباطياقتصادايرانكمكبكند،تبعاتبسيارمنفي
ب
خواهدداشت.درنتيجهمابايدبهسمتثباتسازيدر
اقتصادبرويم.براياينكهثباتسازيكنيم،بايدانضباط
رابهاقتصادبرگردانيمكهشاملانضباطپوليدرسيستم
بانكمركزي،انضباطماليسندبودجهوانضباطاداري
در سيستم اداري است .به اعتقاد اين استاد اقتصاد در
حالحاضر،ثباتاقتصادي،اجتماعيوسياستيبراي
اقتصاد ايران ازنان شب واجبتر است.هر سياستيكه
بيثباتيرا تشديدكند(،چهازجانبمجلسباشدچه
از جانب دولت باشد) اشتباه است كه در نهايت منجر
به كاه��ش ارزش پول ملي و افزايش تورم ميش��ود.
در نتيجه كشور نياز به ثبات اقتصادي دارد و هرگونه
سياستي كه بيثباتي 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 ميرود .اگر ميخواهيم 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
بانكمركزي،حفظارزشپولملياست؛حفظارزش
پول ملي يعني مبارزه با تورم .وي افزود :اقتصاد ايران
در شرايط كنوني ،بهش��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 ميتوانستند اين اليحه را
اصالح بكنند .در يكي دوماه قبل ،قيمت ارز به يكباره
از ۳۲هزار 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،
اقتصادرادرگروگرفتهاستواينموضوعقطعابرروند
تورمياقتصادكشورمانهمتاثيرگذارخواهدبود .براي
اينكهباتورممبارزهكنيم،بايدانضباطپوليوماليرابر
اقتصادحاكمكنيم.بهعبارتعلميتر،بايستيسياست
پولي،هماهنگباسياستماليدرخدمترشدوتوسعه
كشور باشد .اگر ميخواهيم تورم را كنترل كنيم ،بايد
ثبات اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم .وي تاكيد
كرد:اينكاروظيفهمجموعهحكومتاست.همهاركان
در كن��ار دولت ،بايد به اين وظيفه مهم عمل كنند .در
حقيقتمجموعهحكومتبايدبهايننتيجهبرسدكه
ثبات اقتصادي به وجود بياورد .به عنوان نمونه كاري
كه اخيرا مجلس در خصوص اليحه بودجه انجام داد،
بهعدمثباتاقتصاديمنجرميشود.بنابراينمجلس
اگر بلد است ،اليحه را اصالح كند در غير اينصورت
كشور را دچار مشكل نكنيم و به بيثباتي دامن نزنيم.

خبر
ارزش بازار بيتكوين
به يك تريليون دالر رسيد

موافقان حذف دالر  4200توماني ،اهداف انتخاباتي را پشت پرده مخالفتها ارزيابي ميكنند

همتي :دولت تصميمي براي حذف ارز  ۴۲۰۰توماني ندارد

يادداشت

 60ميليوننفريارانهدادكهقطعاتمامافرادثروتمنددرآنها
نبودهاندوحتمافقراوافرادحقوقبگير،دارايبيمهبيكاري
و عضو كميته امداد نيز مي��ان آنها بودهاند وقتي اين افراد
را ميشناس��يم ،مابقي افراد را ميتوانيم ثروتمند در نظر
بگيريم.برايناساسجامعههدفمابرايارايهيارانهنقدي
حاصلازآزادسازييارانهكاالهاياساسيمشخصاست.
بر اين اساس ،از توليد كننده نيز حمايت صورت ميگيرد
زيرا آنها نيز ميتوانند قيمت خود را افزايش دهند و حتي
يارانهمستقيمبرايتوليددريافتكنندوازطرفيبخشي
از منابع به دست آمده را ميتوان براي توسعه زير ساخت
در كشور مورد اس��تفاده قرار دهيم .اختصاص ارز 4200
توماني به واردات كاالهاي اساسي حمايت كور از مصرف
كنندگاناستومشخصنيستكهبههدفاصابتكرده
استيانه.درديگركشورهانيزازبخشكشاورزيحمايت
مس��تقيم نقدي صورت ميگيرد و يارانههاي به صورت
نقديدراختيارمردمقرارميدهند.همچنينحامدنجفي
علمداري اقتصاددان و عضو هيئت عملي دانشگاه تربيت
مدرس گفت :از ارديبهشت  97كه امريكا از برجام خارج
شد ،كشور براي پاس��خ به اين تحريم سياست ارز4200
تومانيراتعيينكردامادرتلهسياستگذاريافتاد؛زيرادر
ايننرخارزدستوريواقعيتهايبازارپذيرفتهنميشودو
ارزكميابومحدودراكهبايدازآنبرايكنترلبازاردرمواقع
ضرورياستفادهميشدبهصورت 4200تخصيصدادهو
باعث شد كه نرخ ارز در بازار آزاد بيشتر از آن حدي كه بايد
افزايشيابد.درآندوران 28ميليارددالرارزكميابكشور
به صورت 4200اختصاص داده و باعث ش��د كه نرخ ارز از
 3هزار تومانابتدايدولت تا 33هزار تومان يعني 10برابر
افزايشيابدواثرگذاريتحريمبيشترشد،بهطوريكهخود
امريكانيزانتظارچنيناثرگذاريرانداشت.ساالنه 16تا17
ميليارددالرغذابهكشورواردميشودامادرنتيجهارز4200
تومانيدرسالگذشته 24.5ميليارددالرغذابهكشوروارد
ش��د .وارد كنندگان همچنين با تجار كشور صادركننده
همكاريميكنندتاكااليوارداتيباقيمتباالترياعالم
وصودبيشترينصيبشان شود .براساسبررسيهاييكه
روي واردات 4كاالهاي اساسي شامل ذرت ،كنجاله سويا،
دانههاي روغن و جو انجام داديم ،قيمت وارداتي ما در سال
قبل 50درصدبيشترازقيمتهايجهانيبودهاستكهاين
بهخاطرجذابيتارز 4200تومانياست.

بيتكوي��ن در روز جمعه  ۴۷۱۴۶دالر معامله ش��د
ك��ه ارزش بازار آن را تا  ۹۱۲ميلي��ارد دالر باال برد .به
گزارش راشا تودي ،ارزش بازار بيتكوين ،بزرگترين
ارز مجازي دنيا ،در روز جمعه براي اولينبار در تاريخ
از  900ميلي��ارد دالر گذش��ت .پ��س از آنكه پي پال
اعالم كرد برنامهاي براي س��رمايهگذاري در ارزهاي
ديجيتالي ندارد ارزش بسياري از ارزها كاهش يافت.
به گ��زارش سيانبيس��ي ،غول پرداخت��ي پي پال
اعالم كرد برنامهاي براي س��رمايهگذاري در ارزهاي
ديجيتالي ندارد .جان ريني -مدير مالي اين ش��ركت
با تاكيد بر اينك��ه فرصتهاي خوبي در حوزه ارزهاي
ديجيتالي وجود دارد افزود :ما از توسعه خدمات مالي
با استفاده از فناوري بالك چين استقبال ميكنيم اما
فعال تمايلي به خريد ارزهاي ديجيتالي موجود در بازار
نداريم .نميخواهيم پ��ول نقد خود را در داراييهايي
نظير ارزهاي ديجيتالي فعلي س��رمايهگذاري كنيم.
ند سگال -مدير مالي توييتر از احتمال سرمايهگذاري
توييتر در بيتكوين 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
كهحقوقكاركنانخودرابرحسببيتكوينپرداخت
كند .پيش از اين نيز اخباري از احتمال سرمايهگذاري
اپل روي بيتكوين منتش��ر شده بود .تسال نيز اعالم
كرده  ۱.۵ميليارد دالر روي بيتكوين سرمايهگذاري
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 برنامهريزيهاي قبلي به سرانجام خواهد رسيد .وي
با اشاره به نوسانات شديد ارزهاي ديجيتالي فعلي در
هفتههاياخيرگفت:مردمنيازبهارزيباثباتتردارند.
سالها پيش شرايط فرق ميكرد اما اكنون نيازمند ارز
ديجيتالي خود هستيم .بيتكوين در حال حاضر از
نظر سرمايه بازار ،نهمين سرمايه بزرگ در دنياست و
هفته گذشته از فيسبوك و تسال پيشي گرفته است.
اگر ارزش بازار بيتكوين را با توليد ناخالص داخلي
كشورهامقايسهكنيم 900،ميليارددالربيتكوين
بين مكزيك ( 1.04تريلي��ون دالر) و هلند (886
ميليارد دالر) قرار دارد .بيتكوين همچنين از توليد
ناخالص داخلي  707ميليارد دالري سوييس هم
پيشيگرفته است.

اخبار
آغاز فرآيند اعمال و تسويه
اختيار فروش تبعي

هادي علي پور ،مدير تسويه اوراق بهادار سپردهگذاري
مركزي اعالم كرد :با توجه به سررس��يد تاريخ اعمال
اختيارفروشتبعي(باهدفحمايتازسهام)دربهمنو
اسفند،۱۳۹۹فرآينداعمالوتسويهايناوراقآغازشد.
ويافزود:فرآينداعمالايناوراقبدينصورتاستكه
كارگزاريها ي فعال در بورس و فرابورس درخواس��ت
اعمالراازمشتريانخودجمعآوريكردهوبعدازبررسي
شركتبورستهرانياشركتفرابورسايراندرخواست
اعمالبرايشركتسپردهگذاريمركزيارسالميشود
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 ميشود.عليپور بابيان اينكه تسويهبه دو
روش نقدي و فيزيكي صورت ميپذيرد ،اظهار داشت:
در تسويه فيزيكي ،سهم پايه به قيمت اعمال از دارنده
اوراقاختيارفروشتبعيتوسطعرضهكنندهخريداري
ميشودامادرتسويهنقدي،مابهالتفاوتقيمتاعمالو
قيمتمبنايداراييپايهدرسررسيدبهصورتنقديدر
صورتتوافقطرفينبهدارندهاوراقاختيارفروشتبعي
پرداختميشود.مديرتسويهاوراقبهادارسپردهگذاري
مركزيگفت:نمادهاياختيارفروشتبعيكهدرپايان
سال ۱۳۹۹سررسيدميشوندعبارتندازهترول،۹۱۱
هكاوه  ،۹۱۱همعاد ،۹۱۱هخ��ود  ،۹۱۱هملت،۹۱۱
هشفن  ،۹۱۱هش��ير  ،۹۱۱هجم  ،۹۱۱هصند ،۹۱۱
هبهرن ،۹۱۲هرانف ،۹۱۲هنفت  ،۹۱۲هپارس ،۹۱۲
همپنا  ،۹۱۲هاباد  ،۹۱۲هف��ارس  ،۹۱۲هغدير ،۹۱۲
هبركت ،۹۱۲وملل ،۹۹۱۲هصادر ۹۱۲و ذوب تبعي
،۹۹۱۲كهجمعا۲۱نمادميشود.

تكرار رشد نقدينگي و تورم

مهديتقوي،عضوهياتعلميدانشگاهعالمهطباطبايي
درگفتوگوباسناوابستگيبهپولنفتوافزايشهزينهها
را دو نقطه تهديد بودجه  ۱۴۰۰ذكر كرد و گفت :وقتي
پولنفتبهدستدولتميرسد،منابعسرشارآن،باعث
افزايشسرعترشدنقدينگيوبهدنبالآنتورمميشود.
وي افزود :از طرفي با كاهش قدرت خريد افراد ،دولت و
مجلس س��عي ميكنند با افزايش پايه حقوق و درآمد،
مشكالتراكاهشدهندامااينموضوعخودبهافزايش
سرعترشدنقدينگيمنجرميشودكهدرنهايتتورمي
جديد را شكل ميدهد و اين چرخه سالهاست كه در
اقتصاد ايران در حال تكرار است .اين اقتصاددان با تاكيد
بر لزوم اصالح ساختار بودجه خاطرنشان كرد :ساختار
بودجهفعليمنجربهشكلگيريمولفههايناكارآمدي
همچون كسري بودجه ،رشد نقدينگي و تورم شده كه
تبعات آن در بازههاي زماني مختلف ،اقتصاد و معيشت
مردمراتحتتاثيرقراردادهاست.بنابراينتاخيردراصالح
ساختار بودجه ،فرصت را براي برداشتن گامهاي بزرگ
در اقتصاد از بين خواهد برد .تقوي با بيان اينكه توسعه
اقتصاديبااتكابهدرآمدهايغيرنفتيبايدبهيكاولويت
بودجهاي در همه دولتها تبديل شود ،افزود :اگر چه به
عملكرددولتفعلي،دربسياريازعرصههاياقتصادي
نقدهاي جدي وارد اس��ت ،ولي دولت يازدهم توانسته
وابستگي بودجه كش��ور به درآمدهاي نفتي دولت را از
حدود ۴۰درصددرسال ۹۲به ۲۷درصددرآخرينسال
برساند و در دولت دوازدهم نيز اتكاي بودجه سال آينده
بهدرآمدهاينفتيبهحدود ۲۵درصدرسيدهاست.اين
اقتصاددان با اشاره به اينكه در اليحهبودجه سال۱۴۰۰
برموضوعدرآمدهايمالياتيتاكيدبيشتريشدهاست،
اظهار داش��ت :به نظر ميرسد 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
سرمايهراازراهكارهايپيشرويدولتبرايجمعكردن
نقدينگيهايسرگردانوجلوگيريازگسيلآنبهديگر
بازارهاوهمچنينتامينماليدرشرايطكسريبودجه
دانستوافزود:براياصالح ساختاربودجهنيزبايد مدل
جديديازرابطهدولتهابانفتودرآمدهايناشيازآن
و همچنين تامين مالي دولتها از طريق اوراق بدهي و
اسنادخزانهبازتعريفشود.

عرضه محصوالت آرايشي و
بهداشتي در بورس

شركت دارويي ،آرايش��ي و بهداشتي آريان كيميا تك
با سرمايه ۱۵۰۰ميليارد ريال در حالي شاهد درج نماد
خود در فهرست نرخهاي بورس اوراق بهادار است و در
ليستانتظارعرضهاوليهسهامقرارگرفتهكهاينشركت
 ۶برندمشهوررادرخودجايدادهاست.ماي،شون،االرو
ونئودرم،كاليستاونوتازجملهبرندهايمطرحآرايشي
وبهداشتيتحتفعاليتاينشركتهستند؛همچنين
گروه صنعتي گلرنگ با  ۳۸.۷درصد مالكيت ،سهامدار
عمده شركت محسوب ميشود .شركت تامين سرمايه
بانك ملت نيز به عنوان مشاور پذيرش در كنار شركت
آريان كيمياتك قرار گرفته اس��ت .بر اين اساس بورس
اوراقبهادارتهرانباصدوراطالعيهاياعالمكردكهنماد
شركتآريانكيمياتكبانماد«كيمياتك»درفهرست
نرخهاي بازار دوم بورس تهران درج شد .مدير پذيرش
اوراقبهاداردراطالعيهاياعالمكرد«:باتوجهبهموافقت
هياتپذيرش اوراق بهادار در جلس��ه ۱۶مهرماه  ۹۹با
پذيرش سهام شركت آريان كيميا تك در بورس اوراق
بهادار تهران بهعنوان پانصد و هشتاد و دومين شركت
پذيرفت هشدهدربورسدربخش«محصوالتشيميايي»،
طبقه «توليد شويندهها ،فرآوردههاي بهداشتي ،عطر و
محصوالت آرايش��ي» و نماد «كيمياتك» در فهرست
نرخهاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��ده
اس��ت .كليديترين گروه محصوالت شركت دارويي،
آرايشي ،بهداشتي آريان كيميا تك در حوزه آرايشي و
مراقبتازپوست،ضدآفتابها،كرمهايمرطوبكننده
و كرمهاي دست و صورت است كه در بيش از ۹۰درصد
برندهاي موجود ش��ركت از جمله ماي ،ش��ون ،االرو و
نئودرم،كاليستاونوتتوليدميشوند.
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بازارسهام

بازارسرمايه

«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان بازار سرمايه مصوبه جديد سازمان بورس را بررسي ميكند

نشاط عجيب در بورس تهران
گروه بورس|
بنا به تصميم اعضاي شوراي عالي بورس از روز گذشته
يعني شنبه ۲۵بهمنماه تا اطالع ثانوي ،دامنه نوسان
قيمت در كليه نمادهاي معامالتي س��هام در بورس
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران بهصورت نامتقارن
از منفي و مثبت  ۵درصد به مثبت  ۶و منفي  ۲درصد
تغييريافت.
تصميم س��ازمان بورس��يها مبني بر كاهش دامنه
نوسان منفي سهمها در بازار سهام كارساز شد و شروع
معامالت هفته آخر بهمن ماه روند صعودي داش��ت،
همچنين تقاضا در شاخصسازان به طرز چشمگيري
افزايش پيدا ك��رد اما مهمترين مس��اله پيشرو اين
است كه بازار تا پايان سال مثبت و متعادل باقي بماند.
بسياري از كارشناس��ان بازار بر اين عقيدهاند كه فعال
نميتوان از روند صعودي بازار س��هام س��خن گفت و
زماني كه شاخصكل باالي يك ميليون و  ۲۵۰هزار
واحد تثبيت شود روند نزولي بازار سهام تمام ميشود
و زماني كه به باالي يك ميليون و ۴۰۰هزار واحد برسد
ميتوانگفتروندبورسصعوديخواهدبود.البتهاگر
ميانه را در نظر بگيريم شاخص يك ميليون و 300الي
 350هزار واحد يك دامنه تعادل براي بورس محسوب
ميشود .كارشناسان عقيده دارند تغيير دامنه نوسان
ميتواند در كوتاهمدت روند بازار سهام را تغيير دهد و
فشار فروش را كم كند اما اين موضوع نميتواند 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 ادامهدار خواهد شد .اغلب پيش بينيها
در بازار ميگويند 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 ميشود چراكه؛ ميزان عرضهها در روز شنبه
باال بود و اگر اين عرضه در روزهاي آينده نيز ادامهدار
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 ميگويد:
هر زيرساختي كه قرار باش��د در بازار سرمايه اجرايي
شود از زمان تصويب آن به مدت ۷۲ساعت 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 ميشد.
معاون سازمان بورس خاطرنشان ميكند :با توجه به
قانون حاكم در بازار سرمايه ،تغيير زيرساختي كه در
روز شنبه تصويب شد را نميتوانستيم از روز يكشنبه
به مراحله اجرا برس��انيم .اجراي اين اقدام كوتاهمدت
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.
معاونسازمانبورساظهارميكند:اكنونسرمايهگذار
براس��اس وجود صفهاي خريد و فروش تصميم به
معامله در ب��ازار ميگيرد ،در حالي ك��ه اين موضوع
اشتباه است و اكنون ش��رايطي در بازار حاكم نيست
كه س��رمايهگذاران بخواهن��د براس��اس آن در بازار
تصميمگيري كنند .اجراي تغيير در دامنه نوسان به
اين دليل بود كه س��رمايهگذار فرصت بيشتري براي

تصميمگيري 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 گفتوگو با
«تعادل» درخصوص اين تغيير دامنه نوسان ميگويد:
زيرس��اختهاي پيش��ين نياز به بازنگري داش��ت و
درنهايتراهكارمناسبيپيداشدهرچنددامنهنوسان
كاهش پيدا كرده اين دامنه در هفتههاي گذشته 10
درصد و اين روزها با مصوبه جديد سازمان بورس به 8
درصد رسيده است اما سمت و سوي افزايشي دادن به
روند قيمتها اين نگراني را به وجود ميآورد برخي از
افراد اعم ازحقيقيها و حقوقيها از اين محدوده خاص
در كوتاهمدت اس��تفاده كنند .در نتيجه عرضههاي
بيشتري را در بازار شاهد باشيم .به همين جهت دامنه
نوس��ان منفي  2درصد كف را به اين منظور محدود
كردهاند كه اگر احيانا به نقطه بازگش��ت رسيد بايك
ش��يب ماليمتري 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 نميتوانيم 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 ميداد ولي اين
خطر و نگراني به واس��طه اينكه اين افزايش پرشتاب
و پياپي صورت بگيرد اين زمين��ه را براي عرضههاي
بيشتر ايجاد ميكند .هرچند القاي اين نكته كه مثبت
 6درصد سقف نوسان است لزوما به اين معني نيست
كه س��قف قيمت به عنوان تارگت در نظر گرفته شود
بلكه؛ محدود مذكور با  6درصد است كه حرف اصلي
را ميزند .براي مثال در سال  1384كه 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
آنرونداصالحيباشدتبسيارباالشروعشد.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 ميآورد چراكه اين محدوده  6درصد
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
پتانسيلهاي بازار بسيار تقويت شدند .بنابراين بازار
سرمايه ميتواند يك وضعيت بسيار خوب طي يكسال
آينده را داش��ته باشد اين رشد يك محركي الزم دارد
براي برگشت مردم عادي و پولهايي كه از بازار خارج
شده و يكي از محركها ميتواند همين دامنه نوسان
نامتقارنباشداماروزشنبهشاهدبوديمكهشركتهاي
حقوقيعرضههايبسيارباالييداشتندواينعرضهها
ميتواند به اعتماد و تصميم س��رمايهگذاران آسيب
برساند،اگراينعرضههاادامهدارباشدتاپايانهفتهبازار
وضعيتيجديد(اصالحيونزولي)بهخودميگيرداين
هم يك كار كوتاهمدت و موقت خواهد بود .همچنين
بازار در بلندمدت به علت تغيير دامنه نوسان نميتواند
مثبتباشدوبهعلتتغييرپارامترهايبنياديميتواند
مثبتباشد.
هيجانات جديد در بازار سرمايه
حامد علي محمد ،كارشناس بازار سرمايه ميگويد:
آخرين هفتههاي 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
انجامشدبازاربهاينحركتعملكردمثبتينشاندادو
رشدقابلتوجهيراثبتكردوپيشبينيميشودچند
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
بازارمناسباستبهچهميزاناينتغييراتكارشناسي

شده است به چه قيمتي ميخواهند بازار سرمايه را به
سمت سبز بودن بكشانند مديران جديدالورود چقدر
زمان نياز دارند تا اين دامنه نوسانات را به شكل سابق
خودبازگردانند.بسياريازتحليلگرانبراينباورنداين
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 ريزشهاي 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 ميليونها سهامدار
در كشور وجود دارد كه با يك حركت اشتباه منجر به
اعتراضات گس��ترده و جبرانناپذيري براي مديران و
دولتمردان كه با وعدههاي خود م��ردم عام را به بازار
سرمايه كشاندند ،است.
قانونگذاري ميتواند
شائبه دستكاري در معامالت بورس باشد
اميرعلياميرباقري،كارشناسبازارسرمايهدربارهقوانين
جديداظهارداشت:درهفتهايكهگذشت،معامالتبازار
سهام براساس پيشبينيها 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 آييننامه
اجرايي معامالت است ،بنابراين ش��ايد در كوتاهمدت
محركي بر بازار باشد اما رشد معامالت بازار نميتواند در
ميانمدت و بلندمدت بر مدار دستورالعملهاي اجرايي
ادامهدار باشد .دامنه نوس��ان نامتقارن ،دامنهاي است
كه روند منفي س��همها را محدود و رشد آن را آزاد نگه
ميدارد،اينموضوعنوعيقانونگذارياستكهميتواند
در بلندمدت شائبه ايجاد دستكاري در معامالت بازار را
تقويت كند .دامنه نوس��ان ممكن است در كوتاهمدت
پاس��خگوي معامالت بازار باش��د اما اج��راي آن براي
ميان مدت و بلندمدت توصيه نميش��ود ،زيرا باعث به
خطر افتادن سرمايهگذاريها ميشود و سبب ريسك
سرمايهگذاري در بازار سهام خواهد شد.

تغيير دامنه نوسان سرعت رشد شاخص بازار را افزايش داد

ورود سنگين حقيقيها به بازار

در معامالت روز ش��نبه بيش از هفت ميليارد و ۹۶۱
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳۴
هزار و  ۳۴۴ميليارد ريال داد و س��تد شد .همچنين
شاخص كل (هم وزن) با  ۱۲هزار و  ۵۵۵واحد افزايش
به  ۴۳۵هزار و  ۶۱۵واحد و شاخص قيمت (هم وزن)
با هشت هزار و  ۲۱۱واحد رش��د به  ۲۸۴هزار و ۸۹۱
واحد رسيدند .شاخص بازار اول  ۳۹هزار و  ۶۹۳واحد
و ش��اخص ب��ازار دوم  ۸۰ه��زار و  ۱۴۹واحد افزايش
داشتند .در بورس روز گذشته حقيقيها حدود هزار و
۴۲۰ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند .ارزش كل
معامالت خرد ۱۰هزار و ۷۳۰ميليارد تومان بود ،گروه
حقيقيها ۹۱درصد معادل ب��ا ۹هزار و ۷۸۰ميليارد
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان ۱۳درصد از
كل معامالت شد .همچنين افزايش سهام حقيقيها
در ۲۰۴نماد و افزايش سهام حقوقيها در ۶۶نماد به
بيشازيكميلياردتومانرسيدكهجمعتغييرمالكيت
دسته اول هزار و ۶۴۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت
دسته دوم۲۴۰ميليارد تومان بود .بيشترين ورود پول
حقيقي به بازار سرمايه در گروههاي «فلزات اساسي»،
«فرآوردههاينفتي»و«استخراجكانههايفلزي»رقم
خورد در حالي كه برآيند معامالت گروههاي «بيمه و
صندوقبازنشستگي»و«تجارتعمدهفروشي»بهنفع
حقوقيها تمام شد.
عالوه بر اين در بي��ن تمامي نماده��ا« ،نماد صنايع
پتروشيمي خليج فارس» با س��ه هزار و  ۷۵۲واحد،
«فوالد مباركه اصفهان» با سه هزار و ۷۳۱واحد« ،ملي
صنايع مس ايران» با سه هزار و  ۲۶۸واحد« ،شركت

سرمايهگذاري تامين اجتماعي» با دو هزار و ۹۲واحد،
«نفت و گاز پتروش��يمي تامين» با ي��ك هزار و ۴۱۳
واحد« ،پااليش نفت اصفهان» با يك هزار و ۳۹۵واحد
و «س��رمايهگذاري غدير» با يك ه��زار و  ۲۸۵واحد،
«ايران خودرو» با يك هزار و  ۲۱۳واحد« ،گس��ترش
نفت و گاز پارس��يان» با يك هزار و  ۶۹واحد و «بانك
ملت» با يك هزار و ۴۱واحد بيشترين تاثير مثبت را بر
شاخص كل داشتند.
برپايه اين گزارش روز گذشته نماد «سيمان اصفهان»
با  ۳۵واحد« ،به پرداخت ملت» با  ۳۳واحد« ،كاش��ي
الوند» ب��ا  ۱۰واحد و «فروش��گاههاي زنجيرهاي افق
ك��وروش» ب��ا  ۹واحد ه��م تاثير منفي بر ش��اخص
گذاشتند«.سرمايهگذاريتاميناجتماعي»«،صنعتي
زر ماكارون»« ،توس��عه و عمران امي��د»« ،ليزينگ
پارس��يان»« ،بانك تجارت»« ،گروه دارويي بركت»
و «سرمايهگذاري سيمان تامين» درگروه نمادهاي
پربيننده قرار داشتند« .گروه خودرو» هم در معامالت
ديروزصدرنشينبرترينگروههايصنعتشدودراين
گروه يك ميليارد و ۴۱۰ميليون برگه سهم به ارزش۶
هزار و  ۹۹۵ميليارد ريال داد و ستد شد.
آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخصفرابورسنيزحدود ۳۳۴واحدافزايشداشتو
بر روي كانال ۱۷هزار و ۸۷۳واحد ثابت ماند .همچنين
در اين بازار دو ميليارد و  ۷۰۲ميليون برگه س��هم به
ارزش  ۸۶هزار و  ۸۱۲ميليارد ريال داد و ستد شد .روز
گذشته نمادهاي «پليمر آرياساسول»« ،پتروشيمي

زاگرس»«،فوالدهرمزگانجنوب»«،هلدينگصنايع
معدني خاورميانه»« ،سهامي ذوب آهن اصفهان» و
«سرمايهگذاريصباتامين»«،پتروشيميتندگويان»،
«شركت آهن و فوالد ارفع»« ،گروه توسعه ملي مهر
آيندگان» و «گروه سرمايهگذاري ميراث فرهنگي» با
تاثير مثبت بر شاخص اين بازار همراه بودند .روز مذكور
نمادهاي «بيمه پاسارگاد»« ،سنگ آهن گهرزمين»،
«بيمهاتكاييايرانيان»«،صنعتيمينو»«،فرآوردههاي
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 سهشنبه ( ۲۱بهمن)،
۴.۶درصد (۵۰۷هزار توم��ان) افزايش يافت و ارزش
س��بد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام
عدالت به ترتيب به  ۱۱ميلي��ون و ۵۷۶هزار تومان و
 ۲۱ميليون و ۸۰۲هزار تومان رسيد .با احتساب اين
موضوع ،ارزش  ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار
توماني س��هام عدالت به  ۷ميلي��ون و ۸۱هزار تومان
رسيده است.
آغاز روند صعودي بازار
محمد اقبال نيا ،كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو 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 نميتوانند به اميد
ريزشبيشترقيمتهاسهمخودرابفروشندتادرقيمت
پايينتر دوباره خريد كنند ،چراكه ديگر امكان چنين
جايگزيني وجود ندارد و ممكن است حتي با  ۶درصد
باالتر مجبور به خريد همان س��هم شوند .وي افزود :از
آنجايي كه بازار حالت فرسايشي پيدا كرده بود ،نياز به
شوكيبراياحياداشتكهاينتصميمراميتوانشوك
الزم به بازار دانست .البته اين ابزار موقتي است اما اگر
اخبار اقتصادي ،اظهارنظرهاي مسووالن ،نوسانات بازار
ارز و  ...سيگنالهاي نگرانكننده به بازار مخابره نكنند،
بازاربهلحاظشرايطبنياديدرنقطهمناسبيقرارداردو
ميتواندواردفازصعوديشود.اينتحليلگربازارسرمايه
اظهار كرد :اينگون��ه ابزارها در بازههاي زماني كوتاه به
كمك بازار ميآيند تا حمايتي در جهت متعادلسازي
باش��د .از طرفي بنا بر صحبت مديران سازمان بورس،
دامن��ه نامتقارن پس از مدتي م��ورد تجديد نظر قرار
ميگيرد و ممكن است ابزار ماندگاري در بازار نباشد.
رييسهياتمديرهسبدگردانآسمانادامهداد:رويكرد
مناسبدربلندمدتايناستكهترجيحادامنهنوسان
را بزرگتر كنند .در شرايط موجود همچنين تصميمي
اتفاق خوشايندي اس��ت كه بازار به استقبال آن رفته
اس��ت .وي تاكيد كرد :اگر در روزهاي آتي ،حقوقيها
عرضه غير متعارف سهام نداشته باشند و مسووالن در
دولت ،مجلس و بانك مركزي در اظهارنظرهاي خود
مس��ووالنه و بدون مقاصد سياس��ي عمل كنند؛ بازار
س��رمايه به روال طبيعي خود برميگردد و بخشي از
افتهاي قبلي خود را جبران ميكند.

وضعيت واحدهاي
صندوقهايكاالييكشاورزي
عليرضاناصرپور،معاونتوسعهبازارومطالعاتاقتصادي
بورسكااليايرانگفت:صندوقهايكاالييمحصوالت
كشاورزي با هدف هدايت كمريسك و اصول نقدينگي
به بازار س��رمايه در بورس كاالي ايران راهاندازي ش��د.
اين صندوقها با اس��تفاده از منابع خ��ود كه از طريق
فروش واحدهاي سرمايهگذاري صندوق به خريداران
(سرمايهگذاران)جمعآوريشدهاست،اقدامبهتشكيل
پرتفوي و سرمايهگذاري در حوزه اوراق بهادار مبتني بر
كاالهايكشاورزي(شاملزعفران،پستهو)...ميكنند.
وي اف��زود :عمده مناب��ع اين صندوقه��ا (حداقل۷۰
درصد)درگواهيسپردهكاالييسرمايهگذاريميشود.
سرمايهگذارانباخريدواحدهادراينصندوقهابهجاي
سرمايهگذاري مستقيم در محصوالت مورد اشاره ،در
صندوقيكهبهصورتتخصصيدراوراقبهادارمبتنيبر
آنمحصوالتفعاليتميكند،سرمايهگذاريميكنند.
معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي
ايراناظهارداشت:درهمينراستاپذيرهنويسيصندوق
كاالييطاليسرخنوويراوصندوقكاالييگروهزعفران
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 صندوقها در هفته جاري ،توجه به
سه موضوع مهم براي سرمايهگذاران از اهميت بااليي
برخوردار است .ناصرپور گفت :نكته نخست آن است از
آنجاييكهصندوقهايكاالييازنوعصندوقهايقابل
معامله()ETFهستند،بنابراينواحدهايمعامالتيآن
دربازاركشفقيمتشدهومورددادوستدواقعميشوند.
ويدرخصوصموضوعدوماظهارداشت:سرمايهگذاران
توجه داشته باش��ند كه جهت شفافيت و جلوگيري از
كش��ف قيمتهاي كاذب ،خال��ص ارزش داراييهاي
صن��دوق ( )Net Asset Valueيا همان  NAVكه
نشانميدهدارزشروزهرواحدسرمايهگذاريصندوق
با توجه به وضعيت پرتفوي صندوق چند ريال اس��ت،
توس��ط صندوق در صفحه معامالتي نماد صندوق در
سايت مديريت فناوري بورس ()www.tsetmc.com
تحت عنوان NAVابطال منتشر ميشود؛ عالوه براين
در س��ايت صندوق نيز اين آمار منتشر ميشود .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 NAVدر
زمانخريدبرايسرمايهگذارانازاهميتباالييبرخوردار
است و انحراف از اين مبلغ ممكن است ضرر و زيان براي
سرمايهگذاران به وجود آورد .به عنوان مثال اگر NAV
هرواحدسرمايهگذارييكصندوق ۱۰هزارريالباشد
به اين معني است كه با توجه به قيمتهاي فعلي سبد
سرمايهگذاري صندوق به ازاي هر واحد سرمايهگذاري
دقيقابههمينمبلغ،داراييدراينصندوقوجوددارد؛لذا
خريداينواحدهابهقيمتهايبسيارباالترهيچتوجيهي
نداردوممكناستمنجربهضرروزيانفردخريدارشود.

پيشنهاد كشف قيمت خودرو
در بورسكاال
فروش خودرو در ب��ورس كاال به معناي فاصله گرفتن
از قيمتگذاري دستوري است و خودرو با قيمتهاي
منطقيتربهدستعمومميرسد.ازسويديگر،التهابات
بازار خودرو نيز كاس��ته ميشود .ميتوان گفت عرضه
خودرو در بورس كاال ،نتايج مثبتي مانند از ميان رفتن
رانت ايجادشده ،تكنرخي شدن محصول ،شفافيت،
كوتاهشدندستدالالن،نظارتدقيقنهادهايمرتبط
و...رابهدنبالدارد.امابايدتوجهداشتكهوظيفهبورس
كاال،كشفقيمتمحصولاستوعرضهخودرودراين
بورس،قيمتخودروراكاهشياافزايشنميدهد،بلكه
قيمت اين محصول را واقعي كرده و به تعادل ميرساند
ودرصورتاجرايبرخيازالزاماتبراياينطرح،ثبات
در بازار خودرو ايجاد خواهد ش��د و س��رمايهگذاري را
برايمردمآسانترخواهدكرد.عليجدي،نايبرييس
كميسيونصنايعومعادنمجلسدرگفتوگوبااقتصاد
آناليناظهارداشت:قراربرنهاييشدنطرحساماندهي
خودرو در كميس��يون تا سهشنبه است .بند اول طرح
س��اماندهي بازار خودرو كه به عرضه خودرو در بورس
كاالميپردازد،درجلسهكميسيونتصويبشد.جدي
درخصوص كشف قيمت خودرو در بورس كاال گفت:
پيشنهادكميسيونومدنظرماايناستكهقيمتپايه
يا س��قفي درنظر نگيريم و كشف قيمت در بورس كاال
انجامشود.ويتصريحكرد:مطابقباپيشنهادكميسيون
صنايع و معادن مجل��س ،دو بحث براي قيمتگذاري
خودرو داخلي ،درصورت تصويب مطرح ش��ده است.
بحثاولدرخصوصورودشورايرقابتبهاينموضوع
بوده و بحث دوم اين است كه سازمان حمايت در وزارت
صمت،قيمتراتعريفكند.وياضافهكرد:براياستفاده
از اختالف قيمتي كه به دنبال ميزان فروش در بورس
كاالبهدستميآيد،روشيتعريفشدهاست.بنابراين،
اگر خودروي توليد داخل توسط شركت خودروسازي
به فروش رسد ،سود آن به خودروساز خواهد رسيد .اما
سوداختالفقيمتيكهبهوسيلهفروشدربورسايجاد
ميشود ،به خودروساز تعلق نگرفته و در موارد ديگري
مانندخزانه،نوسازيحملونقلعمومي،ارايهتسهيالت
به خودروسازان و ...مورد استفاده قرار ميگيرد .جدي
در رابطه با ورود شوراي رقابت در موضوع قيمتگذاري
گفت:نظربرخيازاعضايكميسيونصنايعومعادنبر
ايناستكهقيمتگذاريتوسطشورايرقابتصورت
گيرد و نظر عده ديگري نيز ،قيمتگ��ذاري در وزارت
صمت و س��ازمان حمايت است كه بايد ديد كدام يك
تصويبخواهدشدوجلسهفرداوسهشنبهدرخصوص
اين موضوع خواهد بود .وي بي��ان كرد :اجراي مصوبه
مقداريچالشبرانگيزاست.زيرابايدبرخيازموضوعات
باوزارتصمتمطرحشودونميتوانپيشبينيدقيقي
درمورداجرايمصوبهداشت.ازسويديگر،طرحبايددر
صحنعلنيمجلسمطرحشود.همچنينبحثاليحه
بودجه ۱۴۰۰نيز مطرح بوده و به نظر ميرسد ،مصوبه
پيشازآغازسالجديداجرايينخواهدشد.

ادامهازصفحهاول
صعود بورس با شيب ماليم

قطع��ا اين موضوع ب��ه كاهش عرضههاي آبش��اري و
نوسانگيريدربازاركمكخواهدكرد.بهتراستتازمان
تغيير دستورالعمل ،فعال فعاليت بازارگرداني متوقف
شود و نتيج ه اين چند ماه بازارگرداني هم بررسي شود.
قطعااينموضوعميتوانددرشرايطفعلينوساناتبازار
را كاهش دهد و فرصت را براي بررس��ي بيش��تر و رفع
ايراداتدستورالعملبازارگردانيمهياسازد.دراينميان
يكيازابهاماتيكهدرخصوصبازارسرمايهوجوددارد،
نحوه نقشآفريني دولت به عنوان يك عامل اثرگذار در
بازاراست.معتقدمدولتبارديگربهسمتبورسخواهد
آمد .در ش��رايط فعلي حس��ابي كه دولت در خصوص
گشايشهايفورياقتصاديبعدازحضوربايدندركاخ
سفيد باز كرده بود با اما و اگرهايي روبهرو شده است .به
نبارچراغخاموشوبدونهياهوبورس
نظرمندولتاي 
را حمايت خواهد كرد و ش��ايد روند شارپ قبلي به آن
شكلتكرارنشود.درواقعبهنظرميرسددعوتعمومي
به بورس با تب و تاب قبلي ،اتفاق نيفتد اما صعود بورس
و بهبود قيمتها با شيب ماليم و با فراز و نشيب تا زمان
انتخاباتادامهخواهديافت.

ضرورت كاهش بار هزينههاي
بودجه

اينامررابپذيرندوناگهانزيرميزبازينزنند.اينضرورت
متاسفانه در برخي بزنگاهها از سوي برخي نمايندگان
مجلس مورد توجه قرار نميگي��رد و اظهارنظرهايي
مطرح ميشود كه شـان مجلس را خدشهدار ميكند.
متاسفانهبرخينمايندگانكهمداممصاحبهميكنند
و با دليل و ب��ي دليل به اظهارنظ��ر ميپردازند ،تصور
ميكنند ساير نمايندگاني كه كمتر صحبت ميكنند
يا در مواقع ضروري به اظهارنظ��ر ميپردازند به اندازه
كافيدرخصوصموضوعاتمختلفآگاهيندارند.اين
در حالي است كه نمايندگان با درك و آگاهي كامل در
خصوصبودجهبهتصميمگيريپرداختندواظهارنظر
برخي دوس��تان نماينده كه اعالم كردند ،نمايندگان
نميدانستند ،آيا به اليحه بودجه دولت راي ميدهند
يا گزارش تلفيق ،اظهارنظر دقيق و درستي نيست .اما
دوستانچوناحساسكردندكهرويكردموردنظرشان
راي ني��اورده ،قاع��ده ب��ازي را به هم زدن��د و با برخي
مصاحبههايعجيبحاشيهسازيكردند.

دامنه نوسان ،بمب ساعتي بورس
همانگونه كه گفته ش��د پس ازتغيير دامنه نوس��ان
عرضههاي متعددي در بورس صورت گرفت و اگر اين
موضوع طي چند روز آينده ادامهدار باش��د شاهد يك
وضعيت بسيار عجيب در اين بازار خواهيم بود .تغيير
دامنهنوسان تنها ميتوانديكهيجانجديدبرايبازار
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
ميگيرد حذف كنند .تا زمان��ي كه اقتصاد ايران احيا
نشود نميتوان انتظار احياي بورس را نيز داشت.راهكار
بازار را ميتوان در دو موضوع دانست .نخست؛ بپذيريم
كه عوامل اقتصاد كالن تاثير منفي بر روي بازار سهام
ميگذارد و اقتصاد ايران به سمت و سوي جلو حركت
نميكند .درمرحله دوم بايد شفافيت در بازار را افزايش
دادوبررسيكردچهقوانينومقرراتيميتواندبورسرا
بهسمتكاراييوشفافيتبيشترببرد.بورستهرانبايد
بهيكجمعبنديبرسدوبداندبرايآيندهخودنيازمند
چهمواردياست.آيابايدبهبدنهخودتوجهكنديااينكه
تنهامسووالندرخصوصاينبازاراظهارنظركنند.

سرنوشت بودجه اصالحي
در بهارستان

تالش خواهد كرد تا در اين بخشها برنامهريزيهاي
مطلوبي انجام ش��ود .بتني بر مجموع��ه اين داليل و
قرائن به نظر ميرسد اليحهاي كه قرار است يكشنبه
تقديم مجلس ش��ود نه واجد همه نكات كميسيون
تلفيقخواهدبودونه ماننداليحهتقديمي12آذرماهبا
رويكردهايانبساطيهمراهخواهدبود.دولتبودجهاي
درميانهايندورويكردراارايهخواهدكردتاازيكطرف
فاقد كسري باش��د و از سوي ديگر مبتني بر ميارهاي
كشوردرسالآيندهتنظيمشدهباشد.بايدديدواكنش
نمايندگاننسبتبهاينبودجهاصالحيچهخواهدبود
وآيااقتصادايرانسال 1400رابايكبودجهكاملپشت
سر خواهد گذاشت يا نه؟

خبرويژه
فرونشست 20سانتيمتري
دشتهاي استان اصفهان

مديركلمديريتبحراناستاندارياصفهاندرنشست
اعضاي كميته بحران آب اس��تان با اش��اره به تدوين
استراتژي دستگاههاي 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 474ميلي متر رسيده است و اين
رقم نس��بت به 40سال گذش��ته 37درصد كاهش را
نشان ميدهد كه بيانگر استمرار پديده خشكسالي در
استاناصفهاناست.منصورشيشهفروشبابياناينكه
پديدهخشكساليبيالنمنفيآبهايزيرزمينيرادر
اصفهانرقمزدهاست،تصريحكرد:بهدليلعدمبارندگي
كافي ،ساالنه ش��اهد يك تا يك و نيم متر افت ّآب زير
زمينيدرآبخوانهاياستانهستيم.ويادامهداد:افت
آبهاي زيرزميني موجب فرو نشست ساالنه 15تا20
سانتيمتري دش��تها در استان شده كه در اين ميان
ميتوانبهفرونشستدشتبرخوار،مهيار،گلپايگانو
اصفهاناشارهكرد.اوعنوانكرد:درحالحاضر 96درصد
تاالب گاوخوني خشك شده است كه اين امر ميتواند
ريزگردهاي موجود در تاالب را تا 6هزار كيلومتر مربع
درهوامعلقكردهو 6استانهمجواررادرگيرنمايد.

راهوشهرسازي
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حناچي از سختتر شدن مناسبات شهرداري و دولت سخن گفت

گروهراهوشهرسازي|
ايمني ساختمانها ،توس��عه حمل و نقل عمومي ،رابطه
ش��هرداري با دولت همچني��ن حاكميتي ب��ودن اداره
كالنشهرها مهمترين موضوعات طرح شده در نشست
خبري ديروز پيروز حناچي ،شهردار تهران است .حناچي
ديروزنه تنها توسعهحملونقلعموميونوسازيناوگان
متروواتوبوسپايتختراامريحاكميتيدانستوگفت،
شهرداري به تنهايي از حل اين مسائل ناتوان است ،بلكه
عنوانكردكهاساساادارهكالنشهرهامسالهايحاكميتي
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 سختتر كرده و «مكاتبه» جاي
«محاوره» در مناسب ش��هرداري با دولت را گرفته است.
امامهمترينوحياتيترينبخشازسخنانديروزشهردار
ته��ران به نا ايمن ب��ودن بيش از 30هزار س��اختمان در
پايتخت مرتبط بود ،جايي كه او دليل عدم افشاي نام اين
ساختمانهاي ناايمن را «سوءاستفاده اقتصادي» عنوان
كرد.ايندرحالياستكهپيشازاين،عليرضاگلپايگاني،
معاون حناچي دليل عدم افشاي فهرست ساختمانهاي
ناايمنرا«مسالهايامنيتي»اعالمكردهبود.

محدوديتهايامنيتيدرافشاينامناايمنها
بهگزارش«تعادل» 29،ديماهسالجاري،يعنيدقيقايك
روزقبلازسالروزفاجعهپالسكو،احمدخرم،رييسسازمان
نظاممهندسيساختمانكشوردريكبرنامهصبحگاهي
تلويزيوني ك��ه عبدالرضا گلپايگاني ،مع��اون معماري و
شهرسازي شهردار تهران نيز در آن حضور داشت ،گفت:
بيش از ۳۰هزار واحد شبيه پالسكو در تهران داريم كه در
مقابلحريقازايمنيالزمبرخوردارنيستند.امامسووالن
حقايق را به مردم نميگويند تا نگران نشوند.بيش از۳۰۰
تا ۴۰۰هزار واحد ساختمان با يك زلزله ۶تا ۷ريشتري در
تهراننابودميشوند.اوافزود:مننميدانمچرااينمسائل
رامطرحنميكنيمونگراناينهستيمكهمردمازوضعيت
خودشاننگرانشوند.مردموقتيبفهمندبهسازماننظام
مهندسي ،به ش��هرداري و به دولت فشار ميآوردند تا كار
انجام شود .اطالعات ندادن درست يكي از ضايعات مساله
است.درمقابل،اماگلپايگاني،معاونمعماريوشهرسازي
شهرداريتهراندرپاسخبهاينسوالمجريكهچرااسامي
ساختمانهاي ناايمن براي مردم اعالم نميشود ،گفت:
به خاطر امنيت ملي نميتوانيم نام ساختمانهاي ناايمن
پايتخت را اعالم كنيم .معاون ش��هردار افزود :اعالم اينكه
در ش��هري مثل تهران كدام ساختمانها آسيبپذيري
باالييدارند،درستاستكهبهافزايشحساسيتجامعه
نسبت به مساله ايمني كمك ميكند ،اما از منظر امنيت
ملي ه��م محدوديتهايي وجود دارد و نميش��ود همه
اطالعات وضعيت موجود ش��هر را به صورت علني اعالم
كرد.قراربود،درسامانهپايشايمنيساختمانها،فهرست
ساختمانهاي ناايمن منتشر ش��ود ،اما محدوديتهاي
امنيتيمانعاينكارشد.
رابطهمان با دولت بد نيست
حناچياماديروزدربخشيديگرازنشستخبريخوددر
پاسخ به پرسش��ي درباره ارتباط شهرداري تهران و دولت
و اختالفات پيش آمده بر سر محله جماران گفت :اكنون
رابطهمان با دولت بد نيست و همانطور كه ديديد افتتاح
ايستگاههاي مترو با حضور مجازي رييسجمهور انجام
گرفتهمچنين افتتاح مسيركمربندينجفي رستگار با
حضورمعاوناولرييسجمهوربودورونماييازقطارملي
نيزباحضوررييسسازمانبرنامهوبودجهومعاونفناوري
رييسجمهورصورتخواهدگرفت.ويگفت:رابطهمانبا
دولتبدنيستوليحضورنيافتنمادردولتخيليازكارها
را سخت كرد و به جاي اينكه از طريق محاوره مشكالت را
حلكنيماينقضيهازطريقمكاتبهانجامميگيرد.شهردار
تهران با تأكيد بر اينكه ريش��ه بس��ياري از مشكالت در
شهرداريهابهروزنشدنقوانيناست،گفت:عمدتاقانون
شهرداريهامربوطبهزمانيبودكهدولتمتوليشهرداري
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 كالنشهرها موضوع حاكميتي است و به اتفاق نظر
بيندولتوشهرداريهابرايبازبينيقوانيننيازداريمكه
اليحهمديريتيكپارچهشهريهمبهدنبالاينايدهاست.
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
رياستجمهوريدرمحلهجمارانراتخريبكرد.پسازاين
رويداد،دولتتالشكردتاازطريقشورايعاليشهرسازي
ومعماري،قانونمربوطبهمحدوديتهايارتفاعيدرمحله
يادشده را ملغي كند ،اما با پيگيريهاي مديريت شهري
موفقنشد.بااينحال،تالشدولتمتوقفنشدوازطريقي

تغيير شيوه خريد بليت قطار
براي اتباع خارجي

معاونمسافريراهآهنبابياناينكهگزينهخريدبليت
اتباع خارجي فقط از طريق «وبس��ايتها» غيرفعال
شده است ،گفت :اتباع خارجي براي تهيه بليت قطار
ميتوانند به آژانسهاي سراس��ر كشور مراجعه كنند.
ميرحسن موس��وي در گفتوگو با فارس در پاسخ به
اينكه«بعدازماجراهايمسدودشدنكارتهايبانكي
اتباع خارجي ،شنيده شده اس��ت شركت راهآهن هم
امكان درج كد اتباع را به جاي كد ملي براي خريد بليت
اتباعخارجيبرداشتهاستواينافرادنميتوانندبليت
قطارهمتهيهكنند»توضيحداد:اينموضوعدرارتباط
با فروش اينترنتي بليت نيست و فعاليتهاي شركت
راهآهن با موضوع انسداد كارتهاي بانكي برخي اتباع
هم مرتبط نيس��ت.وي ادامه داد :با توج��ه به اولويت
سالمتمسافرانقطارولزومكنترلنتيجهتستكرونااز
سامانهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي،مكلف
هستيماستعالمازسامانه وزارتبهداشتراازطريقكد
مليانجامدهيموكدمليافرادواردسيستمخريدبليت
و كنترل ميشود .بنابراين موقتا به منظور جلوگيري از
سوءاستفاده احتمالي از طريق وب سرويسها ،گزينه
خريد اتباع خارجي از طريق فقط «وبسايتها» غير
فعالشدهاست.موسويدرپاسخبهاينكهدرحالحاضر
اتباعخارجيدركشورچگونهميتوانندبليتقطارتهيه
كنند؟اظهارداشت:براياتباعخارجياينامكانايجاد
شده اس��ت تا از طريق آژانسهاي مجاز سراسر كشور
نسبتبهخريدبليتاقدامكنند.ارايهپاسپورتيابرگ
ترددبرايتهيهبليتضروريوكافياست.

دليل حبس فهرست ساختمانهاي «پرخطر»

سوءاستفاده اقتصادي
شهردار پايتخت ديروز در نشست خبري خود در پاسخ به
پرسشيمبنيبراينكهچرااساميپالكهايپرخطرتهران
به صورت عمومي اعالم نشده است ،گفت :پالكها نقطه
عطفيدرتوجهبهساختمانهايناايمنبودوتجهيزاتامروز
آتشنشانيبههيچعنواننسبتبهقبلازپالسكوقابلتوجه
نيستوحادثهكلينيكپالسكونشاندادهنوزخألقانوني
داريمكهبايدبرطرفكنيم.ويافزود:دردهه 50پزشكاندر
داخلخانهمطبداشتندبهتدريجاينقانونتبديلبهايجاد
ديكلينيكدرپالكهايمسكونيشدونشانميدهدكه
مسير را اشتباه رفتهايم و نقص داريم .وي با بيان اينكه30
هزارپالكخطرزابهطوركليدرتهرانشناساييشدهاست
گفت:اگر اين پالكها را اساميشان را در پورتال بگذاريم
كههمهببينندفضاييايجادميشودكهبرخياينامالك
را ارزان بخرند و سوءاستفاده اقتصادي كنند .بنابراين بازار
غيررسميجهتاينموضوعايجادميشود.

ايرانشهر

تخصيصتسهيالتخريد مسكن
به پروژههاي خودمالك

ديگربرخواستهخوداصرارورزيدامادرنهايتديوانعدالت
اداريعليهخواستنهادرياستجمهوريرايصادركردو
مساله فعال فيصله پيدا كرده است .با اين حال ،از زمان آغاز
اينجدال،دولتشهردارپايتخترابهجلساتهياتوزيران
دعوتنكردوحاالبهگفتهحناچيمكاتباتجايمحاورات
رادرمناسباتميانايندونهادگرفتهاست.

توسعهحملونقلعموميهم مسالهحاكميتيمحسوب
ميشودوبايدمدنظرقرارگيرد.شهردارتهراندربارهافتتاح
ايستگاههاي جديد مترو گفت :قرار بود تا آخر سال تعداد
زياديايستگاهافتتاحشودوليازآنجاييكههمهپولاوراق
مشاركتمحققنشدامسالدراسفندتعداديازايستگاهها
افتتاحومابقيآنهاتاخرداد 1400بهبهرهبرداريميرسد.

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
ميرس��اند لذا درصدد اصالح برآمدي��م .ضوابط باغات را
اصالح،بازبينيطرحتفصيليمنطقه ۲۲راانجاموسيستم
صدورپروانهرامنطبقبرطرحتفصيليكرديم.اكنونپروانه
دستيصادرنميشودوملكيبدونپروانهساختهنميشود.
اوبااشارهبهانتشاركتاب«تهراندرمسيرتغيير»خاطرنشان
كرد:اينكتابتغييراتتهراندرحوزهشهريوبرنامههارا
نشانميدهد.بهگزارشفارس،ويگفت:ادعاميكنيمبه
قولماندرايجادانضباطشهرسازيوفاكرديمودوموضوع
مالياتبرارزشافزودهومنابعماليپايدارهماليحهآنهابه
موازاتاينمسالهدرنظرگرفتهشد.تراكمفروشيهمقابل
ادامه نبود و ترافيك و شهر را با مشكل همراه ميكرد و ما
تغييررويكردداديم.

شناسايي  249گود پرخطر و رها شده
وي در م��ورد گودهاي پرخطر پايتخت گفت :بر اس��اس
بررسيهامشخصشدكه 249گودرهاشدهدرتهرانداريم
كه گود جماران از اين دست گودها بود كه ما اجازه داديم
ساخته شود و از حالت خطر خارج شود.وي گفت 10:گود
نيزبعدازاخطارمقاومسازيشدهوباهماهنگيدادستاني
پر ش��ده است 12اخطار نيز داده شده تا گود مقاومسازي
شودوليهنوزاقداميصورتنگرفتهواليحهايهمدراين
راستابهشورادادهايم.

جزيياتدستگيريدوشهردارمنطقهتهران
شهردارتهراندربارهماجرايدستگيريدوشهردارمنطقه
پايتختنيزاظهاركرد:اينموضوعدرحداتهاماستوقطعي
نميتوانيمبگوييمعلتدستگيريچيستبازپرسيهادر
حال انجام بوده و اگر خاتمه يابد دو شهردار منطقه با قرار
وثيقهآزادميشوند.ويافزود:سواالتجديدراينزمينه
مطرحاستكهبايدپاسخدادهشودبههرحالسازمانيكه
 30هزار ميليارد تومان بودجه دارد يك درصد خطا در آن
همكه 300ميلياردتومانميشودزياداست.ويبااشارهبه
اينكه دستگاهي به اندازه وسعت شهرداري نداريم ،گفت:
اينموضوعبهمعنايبيتوجهبودنقضيهپيشآمدهنيست
ولي همه مديران در ش��هرداري بايد به صورتي كار كنند
كه بتوانند راحت پاسخ دهند.شهردار تهران تصريح كرد:
پروندهدوشهردارمنطقهدرمرحلهبازپرسياستوتاموقع
رسيدگيقضاييسعيميكنمدراينراستاقضاوتنكنم.
نميتوانيم قسم بخوريم
كه ديگر دستگيري نداريم
ويهمچنيندرموردبازداشتافرادجديديدرشهرداري
به دليل فساد گفت :شهرداري سازمان طويلي با  30هزار
ميلياردتومانبودجهاستونميتوانيمقسمبخوريمكهديگر
دستگيريبهدليلفسادنباشدالبتهماخودماندرشناسايي
فسادجلوتريمواگراينقضيهرخدهدقطعابرخوردخواهيم
كرد.وي گفت :در مورد بازداش��ت دو شهردار منطقه ما به
راحتينپذيرفتيموگفتيمبايدداليلروشنيباشدكهاين
قضيه مطرح شد و حتي مالقات با دو فرد دستگير شده را
همراهبامحسنهاشميرييسشورايشهرپيگيريكرديم
و آنچه مسلم است اين بوده كه اگر داليل قانعكننده باشد
چرامابايدنسبتبهاينقضيهمعترضباشيم.
زورماننميرسدحملونقلراپشتيبانيكنيم
وي درباره دليل محقق نش��دن اوراق مشاركت سال 98
گفت :اوراق مش��اركت س��ال  1500 ،98ميليارد 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
بامشكلوثيقهاستكهانشاءاهللبهزوديبرطرفخواهد
شد.شهردارتهرانتصريحكرد:واقعيتايناستكهزورمان
براي پش��تيباني از حمل و نقل عمومي نميرسد بيش از
5ميليون نفر درگير موضوع حمل و نقل عمومي هستند
و روزانه فقط  4.5ميليون نفر از مترو و اتوبوس اس��تفاده
ميكنند و اگر تاكس��ي هم در نظرگيريم و شرايط كرونا
نباشدبههرحالآماربسيارزياداست.شهردارتهرانگفت:
اصليترينكمكيكهميتوانجهترفعمشكلحملونقل
عمومي انجام داد مساله تحقق اوراق مشاركت است و بايد
برايمشكلپيشآمدهراهيپيداكرد.ويگفت:همانطور
كه مساله س��اخت بيمارس��تان و جاده حاكميتي است

 768ملك شهرداري بايد تخليه شود
شهردار تهران درباره پرونده امالك شهرداري گفت:
 768ملك شهرداري بايد تخليه و بازپسگيري شود
به قولي كه در اين حوزهها دادهايم پايبند بوده و پيگير
آن هستيم.حناچي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه
آيا معاون شهردار سابق و پسر قاليباف از شما شكايت
كردهاند گفت :خير ،كس��ي تاكنون از من ش��كايت
نكرده است.

نميخواهم رييسجمهور شوم
شهردارتهراندرپاسخبهپرسشديگريمبنيبراينكه
آيا شما برنامهاي براي كانديدا شدن رياستجمهوري
داريد گفت :خير من برنامهاي در اين زمينه ندارم البته
از آنجايي كه شهرداريها 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
گمانهزنيها 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 ميكنيم
كه اداره شهر را از مسائل سياسي دور كنيم و سياست
در موضوع شهر سايه نيندازد.
قرار نيست براي تردد از پلها و اتوبانها
عوارض بگيريم
حناچي در پاس��خ به پرسشي درباره اليحه عوارض از
پلها و اتوبانها گفت:در دنيا بس��ياري از كشورها از
جمله كواالالمپور از اين قضيه اس��تفاده ميكند كه
توسط بخش خصوصي اجرا ميشود ولي اجراي اين
قضيه در شهرها در كشور به راحتي امكانپذير نيست
مگر پروژه خاصي مانند پروژه اتوبان تهران ـ ش��مال
انجامشود.ويگفت:بهطوركليدراينزمينهبرنامهاي
نداريم و اگر در آينده پروژه مشابه اتوبان تهران ـ شمال
باشد شايد عوارضي اخذ شود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررایشماره8036352سال97.2274موضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمالکیتمتقاضیحسینصفرینیابهشمارهکدملی6649742831
صادره از ری فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به مساحت  266.85مترمربع (بشرط تجمیع  665فرعی
از  ) 128دارای پالک  755فرعی از پالک  128اصلی بخش  3واقع در قریه مازوبن سفلی خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشودتادرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیک
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 الف19909321
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.11.26:
هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررایشماره 8036321سال 99.1983موضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی فاطمه پهالی به ش�ماره کد ملی2218704544
صادره از تنکابن فرزند شعبانعلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 400مترمربع دارای پالک 200فرعی از
پالک 31اصلی بخش 2واقع در قریه بندبن خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
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 الف19909317
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.11.26:
هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررایشماره 8034573سال 98.451موضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمالکیتمتقاضیجعفررضائیبهشمارهکدملی 2217991035صادره
ازتنکابنفرزند رمضانعلیششدانگیکقطعه زمینمشتملبرساختمانبهمساحت 276.60مترمربعدارای پالک 458مفروزی از
پالک 339فرعی از پالک 201اصلیبخش 3واقعدرقریهمیانکوه علیاخریداریشده ازمالک رسمی لذابهمنظور اطالع عموممراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز 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 الف19909320
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.11.26:
هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

محمودمحمودزاده،معاونوزيرراهوشهرسازيسياست
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 پروژههاي
خودمالكدركنارپروژههايدولتياست ،تاكيدكرد.به
گزارش ايلنا ،محمودزاده با تاكيد بر رونق توليد مسكن
گفت:وزارتراهوشهرسازيدنبالتوليدمستمرمسكن
اس��ت و اين برنامهاي است كه در برنامههاي بلندمدت
اين وزارتخانه دنبال و پيگيري خواهد شد.وي گفت:در
خصوصتوليدمستمرمسكندرايندولت،برنامهريزي
كالني انجام شده كه بخشي از آنها مربوط به طرح اقدام
مليمسكنوبخشيديگرمربوطبهتفاهمنامههايياست
كهوزارتراهوشهرسازيباسايروزارتخانههابرايتوليد
مسكن،منعقدكرد.ويازاتمامپااليشمرحلهسومطرح
اقداممليمسكنكهظرفيتجديديرابراي ۱۸۳شهر
جديد براي متقاضيان مسكن ايجاد كرده بود ،خبر داد
و افزود :متقاضيان واجد شرايط طرح اقدام ملي مسكن
درمرحلهسومبهاستانهامعرفيشدهاندكهبنابراعالم
استانها بخش عمدهاي از پذيرفتهشدگان در مرحله
معرفي به پروژهها هستند.وي گفت :به موازات افزايش
توليدمسكنوفراهمآوردنبسترهايتوليدمسكنكه
بخشي از آنها تسري تسهيالت و خدمات به پروژههاي
خودمالك در كنار پروژههاي دولتي اس��ت ،در تالش
هستيمتابتوانيمواحدهاييكهخاليماندهوميتواننددر
بازاراجارهبرايگروههايهدفمورداستفادهقراربگيرند
باابزارقانونيدراختياراينگروهقراربگيرد.
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ادامهازصفحهاول
مرغ و مصائب نظام چند نرخي
يك عل��ت اين افزاي��ش قيمتها منطق��ي و برآمده از
تصميمسازيهاي ستاد تنظيم بازار است .اما عامل دوم،
برگفته از رويكردهاي سوداگرانه است .بعد از اينكه ستاد
تنظيمبازار قيمت مرغرا20هزارو 400توماناعالمكرد
درجلساتيكهبرگزارشد،قيمتمولفههايتوليدمرغرا
افزايشداد.افزايشقيمتيكهبطورطبيعيقيمتمرغرا
درداالنافزايشيقرارداد.براساستصميماتستادتنظيم
بازار ،ذرت به عنوان يكي از مواد اوليه با حدود 14درصد
افزايشاز 1500تومانبه 1700تومان،سويابا20درصد
افزايشاز2700تومانبه 3250تومانودرنهايتجوجه
هم با 50درصد افزايش از  2800تومان به  4200تومان
توسط س��تاد تنظيم بازار اصالح شد و در مسير افزايش
قيمت قرار گرف��ت .در كنار اين م��وارد ،كاالهايي كه از
يارانههاي دولتي و ارز 4200اس��تفاده نميكردند نيز با
افزايش قيمت مواجه شدند .اقالمي مانند ،واكسن ،دارو،
ريزمغذيها ،هزينههاي حمل و نق��ل و ...نيز با افزايش
قيمتحدود20درصديمواجهشدند.اينروندباعثشد
تاقيمتتمامشدههركيلوگرممرغزندهاز14هزارو400
تومام به 17تا17ه��زار و 500تومان افزايش پيدا كند.
رونديكهقيمتمرغدربازاررابهمحدوده25هزارتومان
افزايشميدهد.ايننرخ،نرخمنطقيوواقعيمرغاستكه
دليلبروزآن،افزايشمولفههايزيربناييمرغومواداوليه
توليد مرغاست.اماازاينعددباالتربرآمدهازرويكردهاي
سوداگرانه و سودجوييهايي است كه پيرامون بازار رخ
ميدهد و نرخ م��رغ را در محدودههاي 30هزار تومان و
بيشترقرارميدهد.علتاينافزايشقيمتبهدليلچند
نرخي شدن قيمت مرغ است .يك قيمت ،قيمتي است
كه كارگروه تنظيم بازار ارايه كرده است و20هزار و400
تومان است .اما بعد از اصالح مواد اوليه ستاد تنظيم بازار
اينقيمتهارامبتنيبرواقعياتبازاراصالحنكردهاست.
عدماصالحقيمتهايكيازداليلايجادبحراندرفضاي
توليد و عرضه مرغ كشور است .در واقع برخي از همكاران
بنابهتعهداتيكهبهنهادهايمسوولدارند،ناچارهستند
قيمت مرغ را به نرخ20هزار و 400تومان عرضه كنند و
مابقيتوليداتخودراواردبازارآزادكنندكهباقيمتهاي
باالتر به فروش برسانند .نكته تاس��فآور آن است كه به
دليلفقداننظارتهايالزم،حتيمرغهاييكهباقيمت
مصوب20هزارو 400تومانهمعرضهميشوندسرازبازار
آزاددرميآورندوبانرخهايبيشتربهفروشميرسند.در
واقعاينروندنامتوازنباعثايجادنظامچندنرخيدربازار
مرغ كشور شده است و فضاي داللي را در اتمسفر فروش
اين محصول افزايش ميدهد .در اين ش��رايط مطالبات
توليدكنندگان از مسووالن نظارتي و تصميمساز كشور
آناستكهفضاييرافراهمكنندكهباقيمتهاياصالح
ش��ده هم رضايت توليدكننده در آن لحاظ شده باشد و
هم مطالبات مصرفكننده در آن مورد توجه قرار گرفته
باشد .به عبارت روشنتر مرغ نيز بايد در كشور به صورت
تكنرخيعرضهشودتامردمديگرشاهدنوساناتهرروزه
درقيمتمرغنباشند.
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درمرحله كپيبرداري شبكه ملي اطالعات ماندهايم
مهمترين دليل پيادهسازي شبكه ملي اطالعات از ابتدا،
كاهشوابستگيبهشبكهجهانياينترنتاعالمشدوپس
از آن شوراي عالي فضاي مجازي در تشريح خدمات پايه
كاربرديشبكهملياطالعات،اينخدماترابخشغيرقابل
اجتناب از اين شبكه دانس��ت كه داراي جنبه راهبردي
با مخاطب داخلي بااليي هس��تند .مرك��ز داده (ميزباني
و ذخيرهسازي) ،خدمات نام و نش��انگذاري ،جويشگر،
رايانامه ،پيامرسانهاي ارتباطي ،هاب پيام و مراكز تبادل
اطالع��ات و نيز اكثر خدمات رايانش اب��ري ،از مهمترين
خدماتباكيفيتشبكهملياطالعاتاعالمشدند.بنابراين
دراينمدت،شايد توسعهزيرساختهاي شبكه،مقداري
قابلقبولبودهامادرسطحپلتفرموسرويسواكوسيستمي
كه اين فضا ايجاد ميكند ،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
مشابهس��ازيهاي موفق مانند فروشگاههاي اينترنتي و
تاكسيهاي آنالين دركشور داشتيم .امابرايبوميسازي
پيامرسانها و موتور جستوجو ،در زمان خودش اولويت
قائل نش��ديم و به همين دليل موفق نبودهايم و در بحث
شبكهملياطالعاتوبوميسازيفضايمجازي،درهمان
مرحلهكپيبرداريباقيمانديموپيشرفتينكرديم.افزايش
پهنايباندبرايدسترسيبهاينترنتپرسرعتوباكيفيت،
موضوعي است كه حدقل در  ۱۰سال گذشته بارها مورد
بحث قرار گرفته ،چه زماني كه مس��ووالن وقت در وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات معتقد بودند اينترنت ،جزو
كاالهايلوكسمحسوبميشودواينترنت۱۲۸كيلوبيتي
برايدسترسيمردمكافياست،چهزمانيكهكارشناسان
حوزهاعالمكردندبرايارتقايكيفيتسرويسهايكاربران
خانگيالزماستحجمپهنايباندراتاچندينبرابرافزايش
دهيمو۱۲۸كيلوبيتبرثانيهبرايكاربرخانگيبامعيارهاي
دنياهيچتناسبيندارد.دراينراستاعليعظيمي،پژوهشگر
فضايمجازي،بااشارهبهاهميتتوسعهپهنايباندداخلي
برايكشورهاونتايجيكهميتوانددربرداشتهباشد،اظهار
كرد:بهلحاظفنيوبهصورتكام ً
المشخص،هزينهپهناي
باندخارجيبرايمصرفكنندهباالتراست.ازاينرواگرقرار
باشدبرايبرقرارييكارتباطداخلي،پهنايباندبهخارج
برود،باوجودمجموعهايازواسطه،اينهزينهاتصالافزايش
خواهد يافت و در نهايت اينترنت داخلي با هزينه باالتري
در اختيار مصرفكننده قرار ميگيرد .پژوهش��گر مركز
تحقيقاتوآيندهپژوهيسازمانفضايمجازيسراجادامه
داد:امااگرعميقتربهموضوعنگاهكنيم،بحثايناستكه
اساساًترافيكاينترنتكهدرهركشوريتوليدميشودجزو
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قلمروسرزمينيآنكشورمحسوبميشود.بهبيانديگردر
دنيايكنوني،دادهچيزيفراترازيكسرياعداداست.وي
گفت:برايمثالزمانيكهكاربرازيكسرياپليكيشنهاي
ناوبري استفاده ميكند ،در عين اينكه اين اپليكيشن به
عنوانيكخدمت،بهكاربرمنفعترساندهومسيركوتاهتر
رابهوياطالعميدهد،كاربرنيزيكتوليدكنندهاطالعات
محسوبميشود.بههميندليلاستكهچرخهيادگيري
ماشيني در زمان فعلي در حال تقويت است و داده در حال
تبديلشدنبهدانشاست.ايندانشيكارزشافزودهبراي
كشورها ايجاد ميكند و در صورتي كه ترافيك اين داده به
خارجازكشوربرود،مااينمزيتوارزشراازدستدادهايم.
عظيميبهموضوعدادهكاويبهعنوانيكيديگرازمباحث
مرتبط با پهناي باند اشاره كرد و افزود :از جهت دادهكاوي
نيز اين حجم از اطالعات كه در حال توليد است ،ميتواند
تحليل دقيقي از فضاي داخلي كشورها و مناسبات آن در
اختياردادهكاوان قراردهدودرصورتيكهايناطالعاتبه
خارجازكشوردرزكند،خطرناكخواهدبود.

شركت ملي نفت ايران

نوبت دوم
شماره مجوز1399.6806:
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مشخصات مناقصه :

بر اساس کسب حداقل امتیاز ( )50مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان
شرکت در مناقصه تکمیل می شود ،انجام می گردد.

روش ارزیابی
ارزیابی کیفی مناقصه گران :

تاریخ شروع دریافت
دریافتاسناد
توسطشرکت

تحویلاسناد

محلدریافت
نحوهدریافت
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محلتحویل
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نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
مبلغتضمین
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ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
انواعتضامینقابلقبول  -3اصل فیش واریز وجه نقد به حساب ش�ماره (4001114006376636شماره شبا  )IR350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
مدتاعتبارپیشنهاد/
تضمین

اتحاديه اروپا تبليغات هدفمند
مبتنيبررصدكاربران را ممنوع ميكند

سازمان حفاظت از اطالعات اروپا خواستار ممنوعيت
تبليغات هدفمند مبتني بر رديابي كاربران شده است.
درهمين راس��تا جريمههايي 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
اروپاپيشنهادكردهتبليغاتهدفمندوبراساسرديابي
فعاليت ديجيتال كاربران ممنوع ش��ود .اين پيشنهاد
بخش��ي از اصالحات قوانين س��رويسهاي ديجيتال
استكهباهدفافزايشمسووليتپذيريشركتهاي
فناوريانجامميشود.واجكيكويويروسكي،مقامناظر
بر حفاظت از اطالعات اروپا ( )EDPSپيشنهاد مذكور
را مطرح كرده است .البته به نظر ميرسد اين امر بسيار
گستردهتر 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
سياسيوهمچنينمحدوديتهاييبرهدفگيريهاي
خردوهمچنينپروفايلبنديروانشناختياشارهشده
بود .اما EDPSمعتقد اس��ت قانونگذاران اروپايي بايد
تبليغاتهدفمندومبتنيبرروشهايرديابيفراگيرو
دستهبندياطالعاتبرايروشهايمختلفتبليغاتي
فراوري ميش��ود را ممنوع كنند .اين س��ازمان ناظر
همچنين خواستار تدابيري براي اطمينان از آن است
كهشركتهاهنگامحذفمحتوايغيرقانونييامخرب
از پلتفرمهاي خود تا حد ممك��ن از پردازش اطالعات
شخصيكاربراناجتنابكنند.

گوگلوفيسبوكمجبوربه
پرداختمالياتدرامريكاميشوند

موضوع مناقصه  :خرید لوله های جداری Tri-Cone Bits
ناممناقصهگزار
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كند
     اينترنت فعلي تا ۱۰سال ديگر تغيير مي
وي گفت :هرچه به سمت آينده ميرويم ،با توسعه نسل
بعدي ش��بكهها و اينترنت اش��يا ،مالكيت داده در قلمرو
سرزمينهاپررنگترميشود.بههميندليلسياستكلي
اكثركشورهاوقدرتها،حركتبهسمتايجادشبكههاي
مليوائتالفهايمنطقهايبرايمحافظتازدادههااست.
اينراميتوانبهمنزلهپاياناينترنتجهانيتعبيركرد؛در
واقع اينترنت فعلي در ۱۰سال آينده به اين شكل نخواهد
بود .اين آيندهپژوه ادامه داد :چرا كه ملزومات فضاي فعلي
اينترنت ،ذيل جهان تكقطبي بعد از جنگ جهاني دوم
ايجادشدهاست؛زمانيكهاساساًاينترنتومفهوميازشبكه
وجود نداشت و به همين دليل شبكه اينترنت همجهت
و همس��و با پروسه جهانيس��ازي كه نظام سرمايهداري
امريكايي دنبال كرد ،توسعه يافت .اما هماكنون ملزومات
اينترنت ديگر وابس��ته به جهان تكقطبي بعد از جنگ
جهانيدومنيست.درنتيجهاينترنتبهشكلفعليبهتدريج
تضعيفميشودوكشورهابهسمتاستفادهازشبكههاي
منطقهايويامليميروند.ويبااشارهبهاقداماتكشورهاي
مختلفبرايايجادشبكههايمليوياائتالفهايمنطقهاي
گفت:چينشبكهمليباقدرتيدارد؛روسيهوهندوبرزيل
نيز همينط��ور؛ حتي اروپا هم قصد دارد كه ش��بكههاي
داخلي خود را داشته باشد .جهان به صورت ناخودآگاه به
اينسمتوسودرحالحركتاستومانيزبايداينمسير
را در قالب شبكه ملي تقويت كنيم .عظيمي با بيان اينكه
بايد مالكيت پهناي باند داخليمان را حفظ كنيم و اين به
نفعمصرفكنندهخواهدبود،ادامهداد:ديتاييكهدرفضاي
داخلي هر كشوري وجود دارد ميتواند توليد ارزش كند و
حتيامكانصادراتآننيزوجوددارد.برايمثالچينيها
چند برابر امريكا و هند از اينترنت استفاده ميكنند .حتي
گفته شده كه كاربران اين كشور ۳۰۰برابر امريكاييها از
دوچرخههاياشتراكياستفادهميكنند.هوشمصنوعي،
چين را در تراز باالترين سطح جهان قرار داده و اين كشور
حتيازامريكاسبقتگرفتهاست.چراكهعمدهايندادهها
وترافيكيكهدرداخلاينكشورتوليدوساماندهيميشود،
تبديلبهمحصوالتارزشافزودهشدهاست.
    ساماندهي ترافيك داخلي
براي ايجاد مزيت و ارزش افزوده
وي با اش��اره به اينكه بيش از  ۸۰درصد ترافيك كش��ور
چين ،داخلي است ،گفت :اين به معناي قطع پهناي باند
خارجينيست؛مانيزدركشورنميخواهيمكهدسترسي
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 سياستهايي كه كشور
چين در بوميسازي س��رويسهاي امريكايي از ۱۰سال
پيش دنبال كرد ،توضيح داد :چين از دهه پيش حركتي
را تحت عنوان كپيب��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��رويسهاي مربوط به اينترنت جهان��ي و امريكايي را
مشابهسازيكرد.اماهماكنونتمامنيازهاياينكشوردر
داخل پاسخ داده ميشود و بيش از ساير كشورها از پهناي
باند داخلي استفاده ميكند .اين كشور در دهه فعلي نيز
پيشرو در ايجاد اس��تارتآپهاي حوزه فناوري اطالعات
بوكارهاي
استواپليكيشنهايجديديتوسطاينكس 
نوپا عرضه شدهاند و به ساير كشورها پيشنهاد ميشوند.
بهطوركلميتوانگفتكهسياستچين،مدلدرستياز
حاكميتدرفضايمجازيومديريتبراينترنتبودهاست.
ويگفت:امامادربحثشبكهملياطالعاتوبوميسازي
فضاي مجازي ،در همان مرحله كپيبرداري باقي مانديم
و پيشرفتي نكرديم .دليل آن نيز اين بود كه نگاه و تعاريف
دستاندركاراني كه اين پروژه را پيش ميبرند ،بسيار فني
است .در س��طح فني تعريف از ش��بكه ،مربوط به اتصال
يك سري ابزار و ديوايس ميشود و دولت نيز بارها تاكيد
كرده كه با توسعه زيرساخت ،شبكه ايجاد كرده است .اما
مسالهمهمدرتعريفكالنترشبكهملياطالعات،مناسبات
درونشبكهاستكهبايدموردتوجهقرارميگرفت.بهاين
معني كه بايد در اليه سرويسها و پلتفرمها نيز به موازات
زيرساخت ،اقدامات توسعهاي انجام ميشد .شايد توسعه
زيرساختهايشبكه،مقداريقابلقبولبودهامادرسطح
پلتفرموسرويسواكوسيستميكهاينفضاايجادميكند،
اقدامات موثري ص��ورت نگرفت تا ترافيك پهناي باند در
داخل كشور باقي بماند .عظيمي با بيان اينكه شبكه ملي
اطالعاتچيزيفراتراززيرساختاست،تاكيدكرد:چيزي
كه اين فضا را قوام ميبخش��د فراتر از زيرساخت است .ما
يك سري مشابهس��ازيهاي موفق مانند فروشگاههاي
اينترنتي و تاكسيهاي آنالين در كشور داشتيم .اما براي
بوميس��ازي پيامرسانها و موتور جس��توجو ،در زمان
خودشاولويتقائلنشديموبههميندليلموفقنبودهايم.
وي گفت :ماهيت اينترنت به تدريج در حال تغيير است و
چرخهايكهدرتبادلديتاايجادميشودواستفادهكاربراز
خدماتوسرويسهايداخلي،اينماهيتراشكلميدهد.
بههميندليلابزارهاييكهبانمونههايخارجيقابلرقابت
باشند،بيشتردراينفضاموردتوجهقرارميگيرند.

اتصال ۱۰درصدارتباطاتايرانبه 5Gتاسال۱۴۰۳

به گفته مدير گ��روه علمي تحليلي طي��ف و مدير فروم
اينترنت اشياء ايران ،تا سال ،۲۰۲۵در ايران ۲۰۰ميليون
دستگاه به اينترنت اشياء متصل ميشوند و تا سال۱۴۰۳
نيز بايد حداقل ۱۰درصد ارتباطات و اتصاالت ايران روي
فناوريهايارتباطيجديديهمچون5Gباشد.بهگزارش
ايسنا،مهديروحانينژاددرنشستخبريآنالينسومين
رويداد«هفتهايرانديجيتال»وششميننمايشگاهاينترنت
اشياءكه ۲۷و ۲۸بهمنماهدرنمايشگاهبينالملليتهران
برگزار ميشود ،از پيشبيني اتصال ۲۰۰ميليون دستگاه
به اينترنت اشياء تا سال ۲۰۲۵در ايران خبر داد و گفت :به
نظر ميرسد بخش عمده دستگاههاي متصل به اينترنت
در كش��ور را كنتورهاي برق ،آب و گاز به منظور مديريت
مصرف انرژي ميتوانند تش��كيل بدهند .وي با اشاره به
حجمبازار ۴۱۸ميليارددالرياينترنتاشياءدرسال۲۰۲۱
افزود :پيشبيني ميش��ود از ۲۱ميليارد دستگاه متصل
به اينترنت اش��ياء در جهان ،حدود نيم ميليارد دستگاه
توسطشبكه،5Gيكميليارددستگاهتوسطاپراتورهاي
س��لوالر و مابقي از طريق شبكههاي Low Powerبرد
بلندمانند LoRaوشبكههايبردكوتاهبهاينترنتمتصل
ش��وند .به گفته روحانينژاد ،در ايران نيز براساس مصوبه
شوراي عالي فضاي مجازي بايد تا س��ال  ۱۴۰۳حداقل
 ۱۰درصد ارتباطات و اتصاالت اي��ران روي فناوريهاي
ارتباطي جديدي همچون  5Gباش��د .او ب��ا بيان اينكه
درخصوص استاندارد اينترنت اشياء بين استانداردهاي
سلوالروغيرسلوالررقابتوجوددارد،گفت:باتوجهبهاينكه
خوشبختانه بار اصلي توسعه خدمات مبتني بر IoTروي

فناوري بومي قرار دارد ،دغدغههاي حاكميتي نيز در اين
حوزهكمرنگترخواهدبود.مديرفروماينترنتاشياءايران
افزود:درايرانفناوري NB-IoTتوسطاپراتورهايموبايل
حمايت ميشود اما با فناوري LoRaهم اين امكان فراهم
شدهاستكهاستارتاپهاخارجازشبكهاپراتورهابتواننداز
فناوريهايديگريهماستفادهكنند.اودرخصوصهفته
ايران ديجيتال نيز توضيح داد :باتوجه به اهميت موضوع
توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور از سال  ۹۷اين موضوع
را در دس��تور كار قرار داديم و از همين رو امسال سومين
رويدادهفتهايرانديجيتالبرگزارميشود.دراينرويداداز
شنبهتاچهارشنبههفتهجاري،چهاروبيناربرگزارخواهد
شد و دوشنبه و سه شنبه ۲۷،و ۲۸بهمن ماه در سالن۲۷
نمايشگاهبينالملليتهراننيزششميننمايشگاهاينترنت
اشياء برگزار و خدمات سرويسهاي مرتبط با آن معرفي
و رونمايي خواهند شد .نشست بررسي آخرين وضعيت
واگذاريباندهايفركانسي،5Gرونماييازاپراتوراينترنت
اشياء ،سامانه كش��اورزي هوشمند ،گجتهاي سالمت
هوشمند ،معرفي گيتوي مانيتورينگ خطوط توليدي
صنعتي،رونماييازبرنامههاي 5Gاپراتورهايتلفنهمراه
و معرفي س��امانه اتصال ساختمانها به آتشنشاني از
جمله رويدادهاي اين نمايش��گاه خواهد بود .سومين
رويداد «هفته ايران ديجيتال» از ش��نبه ۲۵بهمن ماه
آغازشدهوتا ۲۸بهمنماهادامهخواهدداشت.همچنين،
ششميننمايشگاهاينترنتاشياءايرانروزهايدوشنبه
و سهشنبه؛  ۲۷و  ۲۸بهمن ماه در سالن  ۲۷نمايشگاه
بينالملليتهرانبرگزارخواهدشد.

يكي از ايالتهاي امريكا مالياتي بر تبليغات اينترنتي
شركتهاي فناوري از جمله گوگل و فيسبوك وضع
كردهاست.بهگزارشمهربهنقلازسيانان،روزگذشته
مريلندبهنخستينايالتدرامريكاتبديلشدكهماليات
برتبليغاتديجيتالرابرايشركتهايبزرگفناوري
مانند گوگل و فيسبوك وضع كرد .اين درحالي است
كه مجلس س��ناي اين ايالت كه توس��ط دموكراتها
كنترل ميشود ،روز گذش��ته حق وتوي الري هوگان
(فرماندار جمهوري خواه ايالت) درباره تصويب ماليات
را رد كرد .تصوي��ب اين اليحه احتماالً به ايجاد موجي
از قوانين مشابه در سراسر امريكا منجر خواهد شد .اين
در حالي است كه برخي از شركتهاي فناوري از طريق
تبليغات به سود فراواني دست يافتهاند و از سوي ديگر
قانونگذارانبهطورروزافزونسلطهاقتصاديشركتهاي
بزرگفناوريراهدفگرفتهاند.البتهمشروعيتچنين
مالياتي و تأثير آن بر كسبوكارهاي ديجيتال احتماالً
بهيككارزاردادگاهيتبديلخواهدشد.قوانينجديد
تبليغات ديجيتال احتماالً در سال اول به درآمدي
۲۵۰ميلي��ون دالري منجر ميش��ود .پيش بيني
ميش��ود اين درآمد مالياتي براي مصارف آموزشي
به كار گرفته شود .سال گذشته تبليغات ديجيتال
درآمدي۱۴۷ميليارددالريبرايگوگلو ۸۴ميليارد
دالريبرايفيسبوكبهارمغانآورد.

رمزنگاري سيگنال در امريكا
شكسته  شد

اس��ناد دادگاه مربوط به يك پرونده قاچاق س�لاح در
نيويورك نش��ان ميده��د افبيآي احتم��اال راهي
براي دسترس��ي به پيامهاي خصوصي در پيامرس��ان
رمزگذاريشده 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،
اسكرينشاتهايي از پيامهاي سيگنال بين افرادي كه
دربارهتجارتغيرقانونيسالحوقتلصحبتميكردند
رانشاندادهاست.ايناسكرينشاتهانشانميدهدكه
سيگنال در گوشي آيفون اين افراد پس از گشوده شدن
قفل آنها ،رمزگشايي شده اس��ت .هنوز معلوم نيست
اف بيآي از چه ابزارهايي براي دور زدن رمزنگاري اين
اپليكيش��ن پيامرسان استفاده كرده اس��ت اما دو ابزار
فني مهم كه توسط اين سازمان براي بازيابي اطالعات
در گوش��ي آيفون استفاده ميش��وند GrayKey ،و
 Cellbriteهستند.درماههاياخيرسيگنالبهعنوان
يك ابزار ارتباطي مطمئن محبوبيت فزايندهاي يافته و
بسياري از كاربران از واتساپ كه متعلق به فيسبوك
است،بهسيگنالكوچكردهاندودانلودايناپليكيشندر
فروشگاههايبرنامهاپلوگوگلرشدچشمگيريداشت.

قصد اپل براي مخفيكردن
ترافيك وبگرديكاربران ازگوگل

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 ميش��ود .ب��ه گزارش مهر به
نقل از زددينت ،با اين كنترل تغيير بر روي سرورهاي
پروكسي اپل ،دسترسي گوگل به دادههاي شخصي
كاربران خدمات اپل ناممكن ش��ده و امنيت و حريم
شخصيكاربرانسيستمعاملآياواس ۱۴.۵محفوظ
باقي ميماند .اپل مدعي اس��ت كه گ��وگل با تغيير
سرورهاي پروكسي توسط اين شركت ديگر نميتواند
به آدرسهاي آيپي كاربران سيستم عاملآي او اس
دسترس��ي يابد .اين تغيير جديد در سيس��تم عامل
آياواس كه كاربران هفته گذشته از آن مطلع شدهاند
توسط مسيج استاش��ووياك رييس واحد مهندسي
وب كيت اپل تأييد شده است .خدمات مذكور تنها در
دسترس كاربراني قرار ميگيرد كه قابليت هشدار در
مورد وبسايتهاي كالهبردار را در مرورگر سافاري
و در بخش تنظيمات آن فعال كنند .با اين كار قابليت
وبگردي ايمن در مرورگر س��افاري فعال ميش��ود و
اطالعاتسايتهاييكهكاربرانبهآنهامراجعهكردهاند
ديگردردسترسگوگلقرارنميگيرد.همچنينازاين
طريق ميتوان تهديدهايي مانند فيشينگ ،بدافزار و
غيره را راحتتر شناسايي كرد.

رويخطخبر
ترخيصكاالهاي ممنوعه
آزاد شد

طب��ق اع�لام مع��اون فني گم��رك اي��ران طي
پيگيريهاي 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��فارشهاي بدون انتق��ال ارز نيز به زودي
تصميمگيري ميشود .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 تصميمگيري خواهد شد.
وي اع�لام كرد كه با موافقته��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��اً 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 ميتوانند از روز ش��نبه (ديروز) همزمان با ۲۵
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  ۲۹بهمن 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 ميتوانست با پرداخت حقوق ورودي
و دو برابر سود بازرگاني تا  ۲۶شهريورماه نسبت به
آن اقدام كند.
ويبابياناينكهادامه فرايند ترخيصكاالهايگروه
چهار با ثبت سفارش بدون انتقال ارز از پايان مهلت
تعيين ش��ده ديگر امكانپذير نبود يادآور شد كه
مذاكراتي در اين رابطه صورت گرفته كه در صورت
موافقتهيأتوزيرانوتمديدزمان،امكانترخيص
اين كاالها نيز وجود خواهد داشت.

قيمت مورد قبول هر عدد
تخممرغ ۱۲۰۰ ،تومان است

ايلنا|مرتضيرضايي،معاونوزيرجهادكشاورزي،
هفته گذشته در نشست خبري قيمت هر شانه 30
عددي تخم مرغ بدون بس��ته بن��دي را بين  31تا
 31هزار و  500تومان و قيمت هر عدد تخم مرغ را
يك هزار و  100تومان اعالم كرد .وي همچنين از
الزامي شدن درج قيمت بر روي تخم مرغها توسط
مرغدارن خبر داد .رضايي يادآور شد كه با توجه به
تامين  100درصدي نهادههاي دامي با نرخ مصوب
مرغداران بايد از اين نرخها تمكين كنند .وي ادامه
داد :برآورد ما نشان ميدهد با توجه به هزينه تمام
ش��ده توليد قيمت خريد هر كيلوگ��رم تخم مرغ
از مرغداران نبايد كمتر از  15ه��زار و  733تومان
باشد .وي تصريح كرد :در حال حاضر  100درصد
نهادهه��اي دامي با نرخ مصوب به دس��ت مرغدار
نميرسد ،ضمن اينكه تاخير نيز در تحويل نهادهها
وجوددارد.اصغريقيمتموردقبولمرغدارانبراي
هر عدد تخم مرغ را  1200تومان اعالم كرد .وي در
پاسخ به اين پرسش كه با توجه به الزام درج قيمت بر
روي هر عدد تخممرغ 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 پيشبيني آر
پي بهاگريا ،مديرعامل انجمن بازرگاني شكر هند
( ،)AISTAاين كشور ۴.۳ميليون تن شكر در فصل
 ۲۰۲۰-۲۰۲۱در بازار جهاني خواهد فروخت كه
در مقايسه با  ۵.۷ميليون تن فروخته شده در سال
پيش كاهش بيش از  ۲۴درصدي نشان ميدهد.
همچنين بهاگريا پيشبيني 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  ۱۱۴ ،۲۰۱۹-۲۰۲۰ميليون
تن ش��كر از هن��د وارد كرد كه مع��ادل حدود ۲۰
درصد از كل صادرات ش��كر هند بود .رويترز اواخر
سال گذشته گزارش كرده بود صادرات شكر هند
به ايران احتماال در فص��ل  ۲۰۲۰-۲۰۲۱به دليل
كمبود روپيه هن��دي به ميزان قابل توجهي كمتر
خواهد بود .اي��ران تحت تحريمهاي 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
استفادهميكردامادهلينوخريدنفتايرانرادرماه
مهسال ۲۰۱۹پسازلغومعافيتتحريمهايامريكا
متوقفكرد.تهرانبهاستفادهازموجوديروپيهخود
براي واردات كاالهاي اساسي از هند ادامه داد و پس
از  ۱۹ماه عدم فروش نفت به هند ،ذخاير روپيهاش
ته كشيده است.

صنعت،معدنوتجارت
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سيمان در حسرت گاز

تعادل|
خراسانرضويدومينقطبتوليدكنندهسيماندركشور
اس��ت و به عنوان صادركننده به افغانس��تان و كشورهاي
 CISتوانس��ته جايگاه خود را پيدا كند .اما بيثباتي و عدم
اطمينان نسبت به تأمين س��وخت و تداوم فعاليت خط
توليد ،توليدكنندگان سيمان را با چالش در برنامهريزي و
تأميننيازبازارمواجهكردهاست.بطوريكهازابتدايآذرماه،
گاز شركتهاي سيماني قطع و مصوبه هيات دولت درباره
قيمت مازوت 27ديماه به دست آنها ميرسد كه به گفته
خودشان،عم ً
البالغبر 2ماهزمانشانازدسترفتهاست.آنها
خواستار برنامهريزي درست و تصميمسازيهاي بهموقع
هستندوميگويند:امسالقيمتسوختمازوتتا 3برابر
افزايشيافتوسوالاينجاستكهتوليدكنندهباچهظرفيتي
ميتواند اين رشد را در محصولي كه قيمت آن پايين نگه
داشته ش��ده ،جبران كند .رييس اتاق ايران نيز در جلسه
شوراي گفتوگوي خراسان رضوي گفت :اينكه قراردادي
تنظيم و گفته ش��ود در 4ماهه پاياني سال ،گاز واحدهاي
توليدي س��يمان قطع ميشود ،مخالف نص صريح قانون
است .اگر مقرر شده شوراي تأمين براي قطعي گاز تصميم
بگيرد،الزماستتاطبققانونبهاينموضوععملشود.

مشكل سوخت كارخانجات سيمان
هفتادوهشتمينجلسهشورايگفتوگويدولتوبخش
خصوصي استان خراس��ان رضوي با دس��تور كار بررسي
اجرايمواد 25و 11قانونبهبودمحيطكسبوكارپيرامون
قراردادهايكارخانههايسيماناستانباشركتهايگازو
پخش فرآوردههاي نفتي و محدوديتهاي تأمين سوخت
مايعدرفصلزمستانبراياينبنگاههايتوليديوهمچنين
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
هوادوچندانبود،وضعيتچهميشد؟غالمحسينشافعي،
با انتقاد از ناديده گرفته ش��دن مواد  11و  25قانون بهبود
مستمر محيط كس��بوكار ،افزود :اينكه قراردادي تنظيم
و گفته شود كه  4ماهه پاياني سال ،گاز واحدهاي توليدي
سيمان قطع ميشود ،مخالف نص صريح قانون است .اگر
مقررشدهتاشورايتأمينبرايقطعيگازتصميمبگيرد،الزم
استتاطبققانونبهاينموضوععملشود.اوازنمايندگان
مجلس خواس��ت تا بر روند اجراي قانون نظارت داشته و با
رويكردهاييكهقانونرادرشكلديگرتفسيركردهيامفري
برايعدماجرايآنپيداميكنند،برخوردكنند.رييساتاق
ايرانبااشارهبهاينكهدبيرخانهشورادرتعاملبامجلسبايد
موضوعاتمطرحشدهدراينحوزهرادنبالكندونتيجهاين
ارتباط را در جلسه بعدي به اطالع شورا برساند ،تأكيد كرد:
موضوع انتقال گاز از جنوب نيز بايد پيگيري شود و مساله
قرارداديكهشركتگازباواحدهايسيمانيمنعقدميكند
هم به لحاظ حقوقي موردبررس��ي قرار بگيرد و نتايج آن به
اطالعنمايندگانمجلسورييسشورابرسدتامشخصشود
كهآياازمنظرحقوقيوقانوني،ايناقدامدرستاستياخير؟

چند پيشنهاد
علياكبر لباف��ي ،رييس دبيرخانه ش��وراي گفتوگوي
خراسان رضوي در اين جلسه گفت :كارخانههاي سيمان
اس��تان از دو ماه پيش دچار مشكل شده و برخي به دليل
قطعي گاز ،فعاليت خود را متوقف كردهاند و ش��ماري نيز
كه داراي مشعل دوم هستند ،از مازوت استفاده ميكنند؛
ازاينرودريكفصلكاريدوتاسهماهه،روندتوليدسيمان
استان متوقف ميش��ود يا بنگاههاي مذكور با 20الي30
درصدظرفيتتوليدفعاليتميكنند.دراينميان،خطوط
توليديكهباسوختجايگزينفعاليتدارند،بايدب هواسطه
مباحثمحيطزيستيوجرايمآاليندگي،باراينمضاعف
رابردوشبكشند.اودربارهپيشنهاداتتجميعشدهدراين
دبيرخانهدرخصوصاينمشكلواحدهايتوليديسيمان،
اظهاركرد:يكيازپيشنهادات،افزايشظرفيتبرايانتقال
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 ماده25
قانونبهبودمحيطكسبوكاروتبصرههاي 1و 2آنبراين
موضوعتأكيدشدهكهبهجزباتصميمشورايتأميناستان،
ديگر دستگاهها و شركتهاي خدمات رسان نميتوانند
راسااقدامبهقطعانرژيكارخانههاكننداماعم ً
الايناتفاق
نميافتد.نكتهديگردربارهاستفادهازسوختمازوتتوسط
كارخانههايسيماناست.ادارهكلمحيطزيستاستانبه
دليلآاليندگيناشيازمصرفاينسوختبهدنبالجريمه
اينواحدهاستومادراينزمينهپيشنهادداديمتاتعاملي
در اين رابطه شكل بگيرد .نماينده انجمن سيمان استان

صدرنشينان توليد و صادرات خودرو

تعادل  -گروه صنعت |رصد آمارها نشان ميدهد،
در طول  10ماه منتهي به ديم��اه  ۹۹تعداد  ۷۰۰هزار
و  ۸۰۰دستگاه خودروي سواري در كشور توليد شده
است كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد 13،9
درصديرانشانميدهد.همچنينصنعتخودروايران
در ديماه امسال افتي معادل  4.7درصد را تجربه كرده
است.همچنينبراساسآماريكهازسويگمركايران
منتشر شده ،دو خودروساز بزرگ كشور توانستهاند در
سالگذشتهمحصوالتخودرابهكشورهاييهمچون
هنگكنگ(بابيشترينميزانارزشصادراتي)،اسپانيا،
تايوان ،چين ،تركيه و امارات (با كمترين ميزان ارزش
صادراتي) صادر كنند .بر اس��اس اي��ن آمار و اطالعات
اعالمي س��اينا مهمترين خودرو صادراتي كشور بوده
است ،كه 90درصد حجم صادرات را به خود اختصاص
داده است .با توجه به وضعيت صادرات خودرو و بررسي
آمار منتشر شده ۹۰ ،درصد صادرات خودرويي كشور
در س��ال ،۱۳۹۸خودرو ساينا بوده و ۱۰درصد الباقي
متعلق به پرايد ،تيبا و كويي��ك از محصوالت خانواده
گروه خودروسازي سايپا و سمند ،پژو پارس ،پژو،۲۰۷
هايما و دنا از محصوالت گروه صنعتي ايرانخودرو بوده
است .ارزش ريالي صادرات اين محصوالت به تفكيك
كشورها بدين صورت اس��ت كه طي سال گذشته به

ادامهازصفحهاول

كشور هنگكنگ بيش��ترين ميزان صادرات به ارزش
 ۱۱۶هزار و  ۸۶۲دالر صورت گرفته اس��ت .پس از آن
اسپانيا بيشترين واردات خودروهاي ايراني را داشته كه
براي كشور ارزآوري ۹۶هزار و ۳۶۲دالري داشته است.
به كش��ورهاي تايوان و چين نيز به ترتيب محصوالت
خودرويي ايران به ارزش ۷۹هزار و  ۵۲۱دالر و  ۳۶هزار
و ۶۰۰دالرصادراتصورتگرفتهاست.ازمحلصادرات
خودروسازان داخلي به كشور تركيه نيز ۷۰۰۰دالر و به
كشور امارات چهار هزار و  ۶۶۲دالر ،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 ميش��ود كه يكي از بزرگترين
آنها تحريمها و قوانين FATFاست .حتي به شرط لغو
تحريمها اگر بهترين محص��ول صادراتي را در اختيار
داشتهباشيمقوانين  FATFمانعيبزرگبرايتبادالت
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 سياستهاي كالني كه در كل
دنيا جاري اس��ت عمل ميكنند .همچنين در صورت
لغو تحريمها و  AFTFيكي از عمدهترين موانع توسعه

انفجار مهيب در نقطه صفر مرزي

لطيفي همچنين در پايان از تجار درخواس��ت كرد تا
اطالع ثانوي از ارسال محموله صادراتي ممانعت كنند،
ازپرسنلگمركنيزخواستهشدهتاازمحلآتشسوزي
فاصله بگيرند .اما آمار دقيق��ي از تلفات اين حادثه در
دست نيست .سرهنگ حس��ين ميشمست ،رييس
ن رضوي عصر
پليس راه فرماندهي انتظامي خراس��ا 
شنبه در گفتوگو با خبرنگار ايرنا گفت :اين حادثه ظهر
امروز در فاصله  ۱۵كيلومتري از نقطه صفر مرزي ايران
در خاك افغانستان سبب انفجار مخازن آب و سوخت
موجود در منطقه شده كه همچنان ادامه دارد .هماينك
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
جادهاي منتهي به تايباد و مرز دوغارون در ش��رق اين
استان خودروهاي باري را از ادامه مسير به سمت منطقه

حادثهديده نهي ميكند .ميشمست افزود :با اين وجود
هماينكهيچيكازمسيرهايجادهايخراسانرضوي
حتي در محدوده حادثهديده مسدود نيست و تاكنون
تصميم خاصي نيز در اين خصوص اعالم نشده است .در
پي انفجار در گمرك اسالمقلعه افغانستان كه علت آن
هنوز مشخص نيست ،تعداد زيادي خودرو براي فرار از
انفجارهاي ادامهدار از سمت افغانستان در حال ورود به
خاك ايران هستند .اين در حالي است كه انفجارهاي
پياپي همچنان در خاك افغانستان و آتشسوزي ناشي
از آن با ش��دت در حال گسترش اس��ت .شنيدههاي
تاييد نشده از منابع محلي حاكي از احتمال جانباختن
دستكم ۵۰نفر در محل تاسيسات گمرگ اسالمقلعه
در خاك افغانستان است .مركز شهرستان  ۱۲۰هزار
نفري تايباد در فاصله  ۲۲۸كيلومتري جنوب ش��رق
مش��هد واقع است .تايباد از سمت شرق و جنوب شرق

نيز در اين نشست گفت :خراس��ان رضوي دومين قطب
توليدكنندهسيماندركشوراستوبهعنوانصادركننده
به افغانستان و كشورهاي حوزه( CISاتحاديه كشورهاي
مستقل)توانستهجايگاهخودراپيداكند.صنعتاستانما
قديميترينصنعتدراينحوزهبودهوهمچنانبهكارش
ادامه ميدهد؛ اما يكي از مشكالت امروز ما در استان اين
استكهبه عنوان توليدكننده،برنامهايبراي 4ماه از سال
خودنداريموبراياينكهثباتداشتهباشيم،بايدبامشتري
طبق برنامه صحبت كنيم .درواقع اي��ن بيثباتي و عدم
اطميناننسبتبهتأمينسوختوتداومفعاليتخطتوليد،
ماراباچالشدربرنامهريزيوتأميننيازبازارمواجهميكند.
او درباره قيمت گاز و مازوت نيز ابراز كرد :از ابتداي آذرماه،
گاز شركتهاي سيماني قطع شد و مصوبه هيات دولت
درباره قيمت مازوت  27ديماه به دست ما رسيد و عم ً
ال
بالغبر 2ماهزمانازدسترفت.اينتوليدكننده،خواستار
برنامهريزي درست و تصميمسازيهاي بهموقع شد و
گفت :امسال قيمت س��وخت مازوت تا 3برابر افزايش
يافت و سوال اينجاست كه توليدكننده با چه ظرفيتي
ميتوانداينرشدرادرمحصوليكهقيمتآنپاييننگه
داشتهشده،جبرانكند؟
وعده پيگيري
محسن زنگنه ،دبير كميسيون جهش توليد مجلس
نيزدرايننشستگفت:درماده 25قانونبهبودمحيط
كسبوكار به اين موضوعي اشاره و نوشته شده است
كهآييننامهاجرايياينمادهبايدتوسطوزارتخانههاي

صادراتي خودرو در كش��ور ما عدم ثبات رويه در حوزه
صادرات حداقل در 20س��ال گذشته است .ثبات رويه
صادراتيدرموردمحصوليپيچيدهمانندخودروبسيار
موضوعمهمياست.
كدام خودروها
بيشترين كاهش توليد را داشته اند؟
بررسي آمار وزارت صمت از وضعيت توليد در كشور
نش��ان ميدهد كه در  ۱۰ماهه س��ال  ۹۹تعداد ۷۰۰
هزار و  ۸۰۰دستگاه خودروي سواري در كشور توليد
شده است؛ اين در حالي است كه در مدت مشابه سال
گذش��ته  ۶۱۵هزار و  ۲۰۰دستگاه از اين محصوالت
توليد شده بود .بدينترتيب توليد خودروي سواري در
 ۱۰ماه امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد
 13،9درصدي داشته است .عالوه بر اين شركتهاي
خودروساز كشور طي ديماه سال جاري 92هزار و86
دستگاه انواع خودرو را توليد كردند .اين در حالي است
كه دي ماه سال گذشته 96هزار و 644دستگاه خودرو
توليد شده بود ،بنابراين ميزان خودروي توليد شده در
اين مدت در مقايسه با دي ماه سال گذشته با كاهش
 4.7درصدي همراه بوده است .در طول اين مدت 83
هزار و  923دس��تگاه سواري در كشور توليد شده كه

هم مرز با كشور افغانستان است .گمرك دوغارون واقع
در شهرستان تايباد با يك قرن سابقه فعاليت در فاصله
 ۱۸كيلومتري مرز ايران و افغانستان در حوزه صادرات،
واردات،ترانزيتومسافرفعالاست .عالوهبراينمحسن
نجات ،مديركل دفتر بحران استانداري خراسان رضوي
نيز در گفتوگو با خبرنگار ايرنا افزود :تاكنون گروههاي
امداد ،اورژانس ،آتشنشاني و ديگر واحدهاي مرتبط از
شهرستانهاي معين تايباد در منطقه شرق خراسان
رضوي براي كمك به دوغارون اعزام شدهاند.
وي ادام��ه داد :يك فرون��د بالگرد اورژان��س  ۱۱۵نيز
به س��مت تايباد پرواز كرد تا در حال��ت آمادهباش 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

نفت و نيرو تنظيم ش��ود .موضوع اين است كه وقتي
قانوني مصوب و ابالغ ميش��ود ،قراردادها هم بايد به
همان نسبت تغيير كند .اين مس��اله را طي نامهاي با
امضاي نمايندگان اس��تان به مجلس اعالم ميكنيم
و در كميسيون جهش توليد نيز مطرح خواهيم كرد.
محمدصادق معتمديان ،اس��تاندار و رييس شوراي
گفتوگوي خراسان رضوي در پايان مباحث مطرح
شده از سوي بخش خصوصي و مديران دستگاههاي
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 بهصورت روزانه پيگيري
و رفع و رجوع كرديم تا شرايط مديريت گردد .اگر در
بحث نيروگاهها محدوديتي ايجاد شده و براي صنايع
قطعي انرژي اتفاق افتاده ،درواقع تالشي بوده تا از قطع
گاز خانگي جلوگيري به عملايد .حقيقت آن است كه
اگربحثقطعيهااعمالنشود،بايداينكمبودازبخش
خانگي جبران شود و نتيجه آن ميتواند خاموشي تا6
ساعت روزانه در اين بخش باشد.
معتمديانتأكيدكرد:وضعيتتوليدنيروگاهخانگيران
و ركورد در برنامههاي توسعهاي آن ،ظرفيتهاي ما را
محدود ساخته و مشكالتي جدي را رقم زده است .در
حال حاضر تأمين گاز شش استان از اين محل انجام
ميشود و براي حل مش��كالت احتمالي بايد به خط
اصلي انتقال گاز از عسلويه وصل شويم .مذاكراتي براي
اين مساله انجام گرفته است.

نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته كه تعداد آن 88
هزار و  643دستگاه بوده 5.3 ،درصد افت داشته است.
ميزان توليد ون ،وان��ت ،مينيبوس و ميدل باس نيز
نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است .در اين
بين ون با افت  70.4درصدي 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  98تجربه كردهاند.
توليد اتوبوس  36.6درصد و توليد كاميونت ،كاميون
و كش��نده  147.1درصد رشد داش��ته است .بررسي
وضعيت توليد خودرو در  10ماهه امس��ال نيز نشان
ميدهد ،در اين مدت  814هزار و  323دستگاه انواع
خودرو به توليد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال
قبل كه  671هزار و  425دس��تگاه بوده 21.3 ،درصد
افزايش داشته اس��ت .توليد انواع خودروها در  10ماه
منتهي به دي سال  99نسبت به  10ماه سال  98رشد
داشتهاست«.كاميونت،كاميونوكشنده»با 74درصد
بيشترين ميزان رشد توليد را داشته است .پس از آن
به ترتيب اتوبوس با  65.9درصد ،وانت با  6 ،28درصد،
سواري با  20.4درصد ،ون با  15.5درصد و در نهايت
ميني بوس و ميدل باس با  1.4درصد نسبت به سال
گذشته افزايش توليد داشتهاند.

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:
گروههايي از نيروي زميني ارتش ،هوانيروز ارتش ،سپاه
پاسداران ،اورژانس ،آتشنشاني ،و هالل احمر هماينك
درمنطقهحادثهديدهمستقرهستند.
اميد جهانخ��واه ،ناظر گمركات خراس��ان رضوي نيز
گفت :در پي انفجار و آتشسوزي در گمرك اسالمقلعه
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  ۲۵بهمن ماه متوقف
ش��د .اما تا لحظه تنظيم اين گزارش ،هنوز گزارشي از
حجم خسارات ناشي از انفجار و آتشسوزي در خاك
افغانس��تان به گمرك دوغارون و پيرامون آن دريافت
نشده است.

خبر
بازار دو نرخي مرغ
و سردرگمي مصرفكنندگان

ايسنا| در پي افزايش دوباره قيمت به حدود ۳۰هزار
تومان ،ساعاتي پيش حبيب اسداهللنژاد ،نايب رييس
كانونانجمنصنفيمرغدارانگوشتي،گفتكه قيمت
واقعي مرغ ،قيم��ت مصوب تنظيم بازار يعني۲۰هزار
و ۴۰۰تومان نيس��ت .قيمت واقعي مرغ زنده با توجه
به افزايش مولفههاي توليد براس��اس آناليز تشكلها
 ۱۷ه��زار و ۵۰۰تومان و قيمت مرغ گرم نيز ۲۴تا۲۵
هزارتومانميشودو فروشمرغبيشاز ۲۷هزارتومان
گرانفروشياست.
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه در سال جاري
قيمت مصوب مرغ در ستاد تنظيم بازار دو بار افزايش
يافته و در حال حاضر قيمت مصوب آن ۲۰هزار و۴۰۰
تومان اس��ت .نگاه كوتاهي به بازار كاالهاي اساسي در
سال جاري نشان ميدهد كه بيشتر كاالهاي اساسي و
ضروريسبدخانوارباافزايشقيمتچندبارهبهصورت
قانوني و با موافقت س��تاد تنظيم بازار مواجه شده و در
نهايت باز هم گرانتر از نرخ مصوب عرضه ش��ده است.
بهطور 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 ۲۰قل��م كاال از انواع
خوراك دام و طيور ،صيفيجات ،ميوه ،حبوبات و برنج
و همچنين آهنآالت در آبان ماه امس��ال بيش از۱۰۰
درصد افزايش داش��ته و بين ۲تا ۴.۵برابر ش��ده و ۲۷
كاال هم بين  ۵۰تا  ۱۰۰درصد افزايش قيمت داشتند.
در ميان كاالهاي اساسي به نظر ميرس��د بازار مرغ و
تخم مرغ از ساير كاالها بيسروسامانتر است ،چراكه
همانطور كه اشاره شد با وجود افزايش چندين باره نرخ
مصوباينكاالها،درحالحاضرقيمتهركيلومرغدر
سطحخردهفروشيهابه ۳۰هزارتومانوقيمتهرشانه
تخم مرغ به ۵۰هزار تومان هم رسيده است ،اما قيمت
مصوب اين دو كاالي اساسي به ترتيب ۲۰هزار و۴۰۰
تومان و  ۳۲هزار تومان است .اين در حالي است كه در
سالهاياخيروباافزايشچشمگيرقيمتگوشت قرمز،
براي اقشار ضعيف جايگزين آن ش��ده بود .دليل اين
نابسامانيهانيزدقيقامشخصنيستووزارتصمتو
جهادكشاورزيهموارهانگشتاتهامرابهسوييكديگر
ميگيرند .بهطوري كه وزارت صمت همواره از كمبود
عرضهوتخلفبرخيازواحدهاييكهارزدولتيدريافت
كردند،اماكااليخودرابهقيمتمصوبعرضهنميكنند
گاليه دارد ،اما ميگويد نهادهها را در س��امانه بازارگاه
توزيع كرده و گرانفروشي در سطح بازار اتفاق ميافتد
كه مسووليتش با وزارت صمت است .در همين شرايط
قبال عدم دريافت نهادههاي توليد به قيمت مصوب را
عامل گرانيمرغميدانستند،حاالميگويند ازآذرماه
به بعد حدود  ۸۰درصد نهادههاي مورد نياز واحدهاي
مرغداريبا قيمتمصوبدولتي تامينشده،امابازهم
قيمتتمامشدهبرايآنهابيشازنرخمصوباست.

ويژه
دانشگاه مجازي آبزيپروري
بركت آغاز بهكاركرد

دبي��ر رويداد ملي «دري��اي برك��ت» از راهاندازي
دانش��گاه مجازي آبزيپروري بركت در قالب اين
رويداد خبر داد .علي رمضانمير با اشاره به برگزاري
دورههاي تخصصي باكيفيت ب��اال براي طراحان و
ايدهپردازان شركت كننده در رويداد درياي بركت
گفت 28:عنوان از اين دورههاي تخصصي آموزشي
ضبط شده و در قالب دانشگاه مجازي آبزيپروري
بركت در فضاي مجازي و ش��بكههاي اجتماعي از
جمله اينستاگرام و آپارات در اختيار عالقهمندان
قرار گرفته اس��ت.وي مدت هر عنوان آموزشي را
بهطور متوسط  20دقيقه اعالم كرد و افزود :عالوه
بر طراحان و ايدهپردازان شركت كننده در رويداد
ملي درياي بركت ،ساير عالقهمندان و فعاالن حوزه
آبزيپروري هم ميتوانند از اين فيلمها و كليپهاي
آموزش��ي به��ره ببرند.دبير رويداد مل��ي «درياي
بركت» در تشريح عناوين اين دورههاي آموزشي
اظهار داش��ت :آموزشهاي عمومي كس��بوكار،
مدلهاي پرورش ماهي در قفس و محيط محصور،
تكثي��ر و پ��رورش آرتميا ،ظرفيته��ا ،كيفيت و
كميت آبزي��ان صادراتي ايران ،ف��رآوري و فروش
محصوالت ش��يالتي و مكانيزاسيون آبزيپروري
تعدادي از عناوين اين دورههاي آموزشي را تشكيل
ميدهند.رمضانمير تصريحكرد :اساتيدبرجسته و
صاحبناميهمچوندكترعلياكبرخداييدبيركل
اتحاديه توليد و تجارت آبزيان ايران ،دكتر محمود
حافظيهمعاونپژوهشوفناوريموسسهتحقيقات
علوم ش��يالتي كش��ور ،دكتر علياكبر فرجاديان
مديرعامل ش��تابدهند ه 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 دورههاي آموزشي ارايه
شده در دانشگاه مجازي آبزيپروري بركت هستند.
وي ادامه داد :در اين دورههاي آموزشي همچنين
دكتر هادي جوهري و دكتر مرتضي نيازي معاونان
تامين نهادهها و مشاركتهاي اقتصادي و توسعه
اش��تغالزايي اجتماعمحور بنياد بركت به تشريح
مدلهايمشاركتاقتصاديترويجوتوانمندسازي
جوامع محلي اين بنياد پرداختهاند.دبير رويداد ملي
درياي بركت با اشاره به ارسال  483طرح و ايده به
اين رويداد خاطرنشان كرد :اين تعداد طرح و ايده
سه برابر پيشبيني و انتظار اوليه است و  1500نفر
به اين طرحهاي فردي ،تيمي و مشاركتي متصل
ومرتبطهستند.
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كرونا جان  ۷۴نفر ديگر را دركشور گرفت

تاكنون يك ميليون و  ۵۱۰هزار و  ۸۷۳نفر در كش��ور بطور قطعي به ويروس كرونا مبتال ش��ده و ب��ا فوت  ۷۴نفر از بيماران
مبتال به كرونا تعداد جان باختگان كرونا در كش��ور به  ۵۸هزار و  ۸۸۳نفر رسيده است .بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي،
۷هزار و  ۱۲۰بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه  ۵۷۸نفر از آنها بستري شدند .با اين حساب ،مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون و  ۵۱۰هزار و  ۸۷۳نفر رسيد .همچنين  ۳۷۲۰نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در
بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .همچنين تاكنون  ۹ميليون و  ۹۹۳هزار و  ۲۲۴آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است.

افزايش يارانهها دردي را دوا نميكند

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

گلي مان�دگار| انگار كس��ي به فكر
گزارش درمان اقتصاد بيمار ايران نيس��ت ،هر
چه از سوي مس��ووالن اتفاق ميافتد يا
وعده و وعيدهايي است كه هيچگاه عملي نميشود
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  1400از سوي مجلس
رد ش��د .انتظار اين ميرفت كه كاري براي اصالح و
بهبود آن صورت گيرد .اما در اين ميان آنچه بيش از
همه به چشم آمد خط و نشان كشيدنهاي كالمي
بين دولت و مجلس بود.
اقتصاد پريشان جامعه را پريشان ميكند
خيل��ي از كارشناس��ان ح��وزه اقتص��ادي و البته
جامعه شناسان بر اين باورند كه جامعهاي ميتواند
رشدوپوياييالزمراداشتهباشدكهازاقتصاديباثبات
برخوردار باشد ،در واقع به گفته آنها اقتصاد پريشان
ميتواند جامعه را هم پريشان كند .وقتي مردم از رفاه
نسبي و شرايط زندگي عادي برخوردار نباشند ،امكان
آسيبها و بزههاي اجتماعي بيشتر ميشود ،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 ميتواند بس��يار آسيب
زننده باش��د .متاسفانه در حال حاضر در كشور ما در
شرايطاقتصاديكنونيامكانازبين رفتنكامل قشر
متوسط جامعه بسيار است و همين امر باعث شده تا
طبق آمارهاي اعالم شده از سوي نهادهاي نظامي و
انتظامي آمار بزههاي 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  1400هس��تند ،در اين بين
صحبت از افزايش ميزان ياران��ه به  250هزار تومان
محيطزيست

پرواز ۳۰۰هزار مرغ مهاجر
در آسمان گلستان

ريي��س اداره حي��ات وح��ش حفاظ��ت
محيطزيس��ت گلس��تان گفت ك��ه از اواخر
شهريور ماه امسال تاكنون افزون بر  ۳۰۰هزار
(م��رغ) پرنده مهاجر آبزي با عبور از آس��مان
اس��تان در زيس��تگاههاي 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  ۲۳س��ايت سرش��ماري اس��تان ،آم��ار
مهاجرت پرندگان زمستان گذران به تاالب و
آببندانهاي گلستان در فصل سرما به ۳۰۲
هزار و  ۷۲۴قطعه انواع پرنده آبزي و كنار آبزي
رسيده است .او با اشاره به آمار برخي از گونهها
گف��ت :در مدت زمان سرش��ماري  ۴۸هزار و
 ۷۳۹قطعه پرال ۹ ،هزار و  ۶۴۹قطعه فالمينگو
و هزار و  ۱۴۶قطعه انواع قو سرشماري شدند.
شكيبا گفت :مهاجرت پرندگان از عرضهاي
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 تاالبهاي گلس��تان از اواخر
شهريورماه آغاز ميشود و اين پرندگان تا نيمه
يا اواخر فروردين ماه متناس��ب با درجه دماي
هوا در تاالبهاي اس��تان ميمانند و از منابع
غذايي آن تغذيه ميكنند.
او اف��زود :از مجموع  ۳۰۴گون��ه پرنده كه در
گلستان شناسايي شده است  ۱۰۷گونه بومي
اس��تان ۹۷ ،گونه زمس��تان گذران ۸۱ ،گونه
براي توليد مثل و  ۱۹گونه بهطور اتفاقي ديده
ش��دند .رييس اداره حيات وح��ش حفاظت
محيطزيست گلس��تان همچنين خاطرنشان
كرد :در روزها و هفتههاي آينده با گرم شدن
نسبي دماي هوا در مناطق سيبري ،مهاجرت
برخ��ي گونههاي زمس��تان گ��ذران از جمله
مرغابي سرس��بز و قوي فريادكش به سيبري
آغاز ميش��ود .استان گلس��تان به سبب دارا
ب��ودن مجموعه تاالبهاي آلم��اگل ،آالگل،
آجيگل ،اينچه ،دانش��مند ،بيبيش��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
اتفاقهاي تلخي رخ ميدهد .هر س��اله تعداد
بيش��ماري از اي��ن پرندگان جان خ��ود را از
دست ميدهند 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.

هم به گوش ميرسد و اين س��وال را مطرح ميكند
كه آي��ا واقعا افزايش ميزان ياران��ه ميتواند گره كور
اقتصاد بيمار ايران را باز كند؟ بسياري از كارشناسان
بر اين باورند كه افزايش ميزان يارانهها مساوي است
با افزايش تورم و البته مش��كالت اقتصادي بيش��تر
براي مردم.
مردم يارانه نميخواهند
كار و اقتصاد پويا ميخواهند
محمود علوي ،كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه
در اين باره به «تعادل» ميگوي��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 چشماندازي از اين
موضوع نداشتند خوشحال بودند ،اما حاال خيليها
فهميدهاند ك��ه اصال پرداخت ياران��ه به نفع هيچ
كس نيست ،آنها از دولت پول دستي نميخواهند،
شغل ميخواهند و زندگي كه در آن هر روز قيمت
اجناس چند برابر نشود .اينكه ما مردم را به پرداخت
يارانههاي اينچنيني دلخ��وش كنيم در حالي كه
حداقل خرج يك خانواده  4نفره در يك ماه به بيش
از  8ميليون تومان ميرس��د ،در واقع يك ميليون
يارانهاي كه درياف��ت ميكنند نميتواند دردي از
آنها دوا كند و زندگي شان را سامان بدهد.
او در بخش ديگري از سخنانش ميگويد :ضمن اينكه
افزايش ميزان يارانه خود دليل ديگري ميشود براي
افزاش قيمت اجن��اس و به اين ترتيب تورم چندين
و چن��د برابر ميش��ود و مردم ديگر ت��وان پرداخت
هزينههايعاديزندگيخودراهمنخواهندداشت.به
زبان سادهتر رونق اقتصادي براي مردم در ميزان توان
آنها براي تهيه مايحتاج زندگي شان خالصه ميشود،
در اينكه شغل داشته باشند ،درآمد متناسب با هزينه
داشته باشند و هر روز نگران گرانتر 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 اطالعيهاي درباره حمايت معيش��تي از اقش��ار
كمدرآمدوفاقددرآمدثابتاعالمكردكهبنابهمصوبه
س��تاد ملي كرونا ،تفاهم صورت گرفته بين مجلس
شوراي اسالمي و س��ازمان برنامه و بودجه مبني بر
حمايت از معيشت اقشار كمدرآمد و فاقد درآمد ثابت،
سازمان برنامه و بودجه مصوبهاي 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 ميگويد :اين
طرح در مرحله بررسي است تا دولت تغييري در آن
بدهد يا خير؟! و هنوز اتفاقي نيفتاده است .تنها امري
كه امروز ميتوان به آن اشاره كرد اين است كه در مورد
اليحه بودجه ،يا مجلس يا دولت كنار ميآيند و بايد
ديد ايرادات چيست و كدام يك حق دارند و بودجهاي
كه طراحي شده چه تبعاتي خواهد داشت .مجلس در
بودجه نرخ ارز 11هزار توماني دولت را 17هزار و500
تومان كرده است .اين افزايش هم براي دولت درآمد
ايجاد ميكند و هم ميتواند كسري را برطرف كند و
هم ميتوان اين مابهالتفاوت 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،حقوقكارگرنيستكهتاخير داشته باشد
او ميافزايد :اگر مجلس ميخواهد 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
بررسيكردهاستوميداند 17هزارو 500تومانعددي

جامعه

وضعيت دپوي زباله در سراوان بحراني است

بيش از س��ه دهه اس��ت كه جنگلهاي
سرسبز منطقه سراوان رشت با انبوهي
از زباله انباشته ش��ده و شيرابههاي اين
حجم از زباله و دف��ن غيراصولي آنها در
دل جنگل ،س�لامت اهالي منطقه را به
خطر انداخته است .جنگلهاي سرسبز
منطقه سراوان شهرستان رشت بيش از
سه دهه اس��ت با انبوهي از زباله انباشته
شده و روزانه ۸۰۰تا هزار تن زباله در اين منطقه تخليه
ميشود.باوجودوعدههايمسووالندرچندسالاخير
مبني بر رس��يدگي به اين معضل زيست محيطي ،در
نهايتبهبهرهبرداريازيكتصفيهخانهشيرابهدرهفته
دولتامسالباظرفيتتصفيهسهليتردرثانيهختمشد

اماهمچنانسرريزشدنشيرابههايناشي
ازاينحجماززبالهودفنغيراصوليآنهادر
دل جنگل ،عالوه بر به مخاطره انداختن
سالمتاهاليمنطقهواستان،ادامهحيات
جنگل را نيز تهديد ميكند .تصفيه خانه
شيرابهسراواندرتاريخ 6شهريور 1399به
بهرهبرداري رسيد و مسووالن حل مشكل
زبالههايدپوشدهدراينمنطقهرادغدغه
همهدانستندوبرساماندهيهرچهسريعتراينمنطقه
تأكيد كردند .اين در حالي اس��ت كه به گفته بسياري
از مس��ووالن و كارشناسان ساماندهي به موضوع زباله
پسماندتنهامختصيكفردويايكسازماننيستبلكه
همهدربرابرآنمسووليتاجتماعيدارند.

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��تانها
ش��ده اس��ت كه در پي آن نياز به خون
افزايش و ذخاير كاهش يافتهاند .دكتر
مهديزاده ضم��ن اع�لام اين مطلب
گفت :خوش��بختانه با رعاي��ت كردن
فاصله گذاريه��اي اجتماعي و اصول قرنطينه ،موج
شيوعكرونادرتهرانفرونشستهوبيمارستانهااعمال
جراحي را افزايش دادهاند 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 ميش��وند ،گفت :از مردم ايثارگر استان دعوت
ميكنيم ب��ا اهداي خون حمايت خ��ود را از بيماران

تداوم بخشند .مهديزاده ادامه داد :فصل
زمس��تان كه در آن قرار داريم هميشه با
س��رما و ريزش برف و باران ،اهداي خون
را سختتر ميكرد همينطور رسيدن به
روزهاي پاياني سال سبب كاهش اهداي
خونميشدوامسالنيزوجودهمهگيري
كرونا مزيد بر علت ش��د ولي اميدواريم
با خروج از پيك همهگيري اين بيماري
ضمن رعايت دستورالعملهاي بهداشتي ،شهروندان
اهداي خون را در برنامه زندگي خود قرار دهند .بنابر
اعالم روابط عمومي انتقال خ��ون تهران ،مهديزاده
تاكيد كرد :اهداي خون تدريجي از زمستان تا ابتداي
بهار سبب ميش��ود تا بيماران و خانوادههاي آنان نيز
با خيالي آس��ودهتر به پيشواز سال نو بروند و مشكلي
براي تامين خون مورد نياز عزيزانشان نداشته باشند.

نيس��ت كه بتواند بازار ارز را از تالطم دربياورد يا جلوي
افزايش قيمتها را بگيرد .مسلما اين كار افزايش نرخ ارز
دربازارآزادوافزايشقيمتهارابهدنبالدارد.معموالاين
درآمدهاينفتيمحققنميشودوپولآنبهمقداريكه
پيشبينيشدهبرنميگرددوليهزينهبايدانجامشود.از
اين رو دولت با پرداخت افزايشي يارانههاي ماهانه روبرو
اس��ت كه نميتواند 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 250 ،هزار تومان
نميشود و به همه نيز نميرسد .پس غربالگري اينكه به
چه كسي تعلق بگيرد ،خود مسالهاي است كه زير سوال
خواهد بود .اينكه به همه پرداخت شود يا با پايگاه دادهاي
قدرتمندي به برخي پرداخت شود ولي دولت نشان داده
نميتواند 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  17هزار و 500
تومان ،بر كاالهاي اساس��ي يعني دوبرابر شدن برخي
از اقالم و اين يعني مجددا باي��د آن يارانه را به مغازهدار
برگردانند تا مايحتاج بخرند.

تحميل اقدام غيركارشناسي شده
از سوي مجلس
بغازيان ميگويد :چرا بايد تورم ايجاد كرد؟ قيمتها
را كنترل كنند و الزم نيس��ت يارانه اضافه ش��ود زيرا
قدرت خريد اين يارانه كم ميش��ود .از طرفي انگيزه
كار از بين ميرود .فردي با خانوادهاي چهار نفره وقتي
ماهي يك ميليون تومان ميگيرد تالش او به كار كم
ميشود و حالتي از گداپروري ايجاد ميشود .مسلما
 60ميليون نفر مستحق گرفتن يارانه نيستند وگرنه
واي به سياس��تهاي حمايتي كه تا اينجا هيچ كدام
نتيجهايندادهاستوماامروز 60ميليوننفررامحتاج
يارانه كردهايم .مجلس كاري غير كارشناسي شده را به
دولت تحميل ميكند .اما از سوي ديگر اماناهلل قرايي
جامعه ش��ناس نيز در اين باره به تع��ادل ميگويد:
ادامه روند كنوني ميتواند بسيار آسيب زننده باشد و
مسووالن بايد هر چه زودتر فكري به حال اين اقتصاد
بيماربكنند.درحالحاضر تعدادافراديكهحتي توان
خريد مايحتاج روزانه خود را ندارند رو به افزايش است
ايناتفاقميتواندپيامدهايبسيارخطرناكيدرزمينه
امنيت اجتماعي به همراه داش��ته باشد .او در بخش
ديگري از س��خنانش در مورد افزايش ميزان يارانهها

ميگويد :اين كار كامال اشتباه است و خود باعث تورم
خواهد ش��د ،من اقتصاد دان نيستم اما به عنوان يك
جامعهشناسوكسيكهدراينكشورزندگيميكند،
ميبينم كه پرداخت يارانهها چه باليي بر سر اقتصاد
كش��ور آورد و حاال با افزايش آن ميتوان پيش بيني
كرد كه چه اتفاقات ناخوشايند ديگري خواهد افتاد.
تا زماني كه اقتصاد كشور را درمان نكنيم نميتوانيم
انتظار داشته باشيم كه آسيبهاي 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 آسيبهاي 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
ميخواهند از ميانبرهايي كه البته نتيجهاي هم در بر
ندارد ،وضعيت اقتصادي كشور را يك شبه دگرگون
كنند .با طرحها و برنامههايي 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 ميشوند.

رويداد

 ۷شهر استان خوزستان در وضعيت قرمز كرونا قرار گرفت
با كاه��ش رعايت پروتكلهاي 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 نارنجي۲۲۹ ،
شهرستان زرد و  ۱۷۲شهرستان آبي هستند .اين
وضعيت نگرانكننده و ناشي از كاهش سطح رعايت
پروتكلهاي بهداش��تي در بين مردم به حدود ۷۴
درصد است .سيما سادات الري ادامه داد :بر اساس
آخرين نقشه��اي تحليل وضعيت كرونا در ايران،
اكنون شهرستانهاي 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  ۴۰شهرس��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 شغلهاي 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  ۵۰درصد نيروها

موسيقي

نخستينجشنوارهبينالمللينيانباندركيش
برگزار ميشود

فعاليت ميكنند .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 ميشود كه عالوه بر شهرهاي قرمز و نارنجي
اعالم شده شامل ش��هرهاي استانهاي گلستان،
گيالن ،مازندران و نيز ش��هرهاي اصفهان ،مشهد
و شيراز ميشود .سخنگوي وزارت بهداشت گفت:
ادامه روند كاهشي رعايت پروتكلهاي بهداشتي
كرونا در كش��ور بسيار خطرناك است و كشور را به
سمتخيزجديدكروناميبردكهباتوجهبهمشاهده
مواردي از ويروس كرونا جهش يافته در كش��ور و
ترددهاي آخر سال بسيار نگرانكننده است.

ادبيات

«عشق ايراني»
در فرانسه

اولويت رانندگان وسايل نقليه عموميدرتزريق واكسنكرونا

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري
تهران در نامهاي 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 نامهاي 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 مهمترين
اركان اثربخش كالنشهر تهران به شمار ميرود كه
نقش بسزايي در حجم و سطح گسترده جابهجايي
شهروندانباشيوههاومدهايمختلفحملونقليرا
عهده داراست .ورود ويروس كرونا در يكسال گذشته
به كش��ور نش��ان داد با وجود تعطيلي بخشهاي
اساسي كشور بر اس��اس تدابير س��تاد ملي كرونا

لحظهاي وقفه يا تعطيلي در بخشهاي
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 بخشهاي 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 ميدانيد س��هم جابهجايي بيش از ۴
ميليوننفريروزانهازطريقشبكهاتوبوسوتاكسي
درپايتختبخشيازسهمعمدهحملونقلعمومي
است و در طول مدت شيوع اين بيماري در كشور ،در
كمالتأسفوناراحتيمعاونتحملونقلوترافيك
شهرداري تهران شاهد درگذشت بيش از  ۲۰۰نفر
از همكاران زحمتكش و بدون ادعاي خود بود كه در
صف خط مقدم خدماترساني به شهروندان بودند.

نخستين جشنواره بينالمللي نيانبان ،به عنوان ميراث ناملموس از  ۲۰تا ۲۲
اسفند در جزيره كيش برگزار ميشود .ساز نيانبان از جذابيتهاي گردشگري
قابل توجهي برخوردار است و برگزاري اين رويداد مهم عالقهمندان زيادي را از
نقاط مختلف كشور براي بهره مندي از آثار هنرمندان اين جشنواره براي سفر
به جزيره كيش ترغيب ميكند .با توجه به اينكه نيانبان ،ساز بادي كهني است
كه از سال  ۱۳۹۴دراستانهاي 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 بينالمللي 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.

«عشق ايراني» ،مجموعهاي از داستانهاي ۱۷نويسنده ايراني با پيشگفتار ژان
كلودكريير،هنرمندفرانسويكهبهتازگيازدنيارفتبهزبانفرانسهمنتشرشد.
در معرفياين مجموعهكه توسطانتشاراتگاليماردرفرانسهمنتشرشده،آمده
است:پيشگفتارمجموعه«عشقايراني»راژانكلودكريير،نويسندهوفيلمساز
فقيدفرانسوي،نوشتهوتوزيعآنهمزمانباصدمينسالانتشارمجموع ه«يكي
بود و يكي نبود» نوشت ه محمدعلي جمالزاده صورت گرفته است .نسيم وهابي
و عليرضا غالمي ،گردآورندگان اين مجموعه ،ميگويند «عشق ايراني» تالشي
بوده براي گرد هم آوردن ۱۷نويسنده از سه نسل اخير داستاننويسان ايراني كه
نزندگيميكنند
همچنانفعالاند.نيميازنويسندههاياينكتاببيرونازايرا 
و برخي از آنها نويسندههاي دوزبانهاند .از  ۱۷داستان مجموع ه «عشق ايراني»،
جز چهار داستان ،هيچكدام پيشتر منتشر نشدهاند و آمادهسازي آن سه سال
طول كشيده است .داستانها با توجه به كارنامه و به عبارت ديگر به ترتيب سن
نويسندگان چيده شده و هر داستان با معرفي كوتاهي از نويسنده همراه است.

