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وعده كاهش قيمت ها در بازار  

بازداشتيكمديربانكمركزي

گام هاي بلند مجلس براي همراهي با دولت

عقبگرد دالر به كانال ۲۴ هزار توماني

كدام ميوه ها بيشترين قيمت را در بازار دارند؟ 

توضيح بانك مركزي: از مديران سابق بخش ارزي بود

يادداشت- 1  عباسهشي،مدرسدانشگاهشهيدبهشتي
عدماستقاللروسايبانكمركزيراتشريحكرد

برايدولتبعديفرشقرمزپهننشدهاست
  دولتهابهروسايبانكمركزيبلهقربانگونيازدارند

صندوق دار 
دولت ها

    اخيرا ولي اهلل س�يف، رييس سابق بانك مركزي 
اعالم كرده كه استقالل روساي بانك مركزي ايران 
از زمان مجلس اول دچار تغيير و دگرگوني شده و 
عمال تالش براي دولتي ش�دن بانك مركزي از آن 
برهه در دستور كار قرار گرفته است. اين روايت از 

نظر شما روايت درستي است؟
بايد بدانيم، در يك اقتصاد مردم��ي دو ويژگي مهم بايد 
در كاراكتر رييس كل بانك مركزي، وجود داش��ته باشد. 
در غير اين صورت ش��مايل اقتصاد، دولتي خواهد ش��د. 
بدترين نوع اقتصاد دولتي نيز تجربه اي است كه در دوران 
كمونيستي در تاريخ ثبت شده اس��ت. مطابق اين الگو، 
بانك مركزي بايد مستقل باشد و صندوق دار دولت نباشد 
كه هر چه دولت مي گويد، بله قربان گو باش��د. البته وزير 
اقتصاد هم بايد اقتدار داشته باش��د. اگر فضاي الزم براي 
اعمال مديريت و اقتدار براي وزير اقتصاد فراهم نشده باشد 
نمي توان از او توقع اثرگذاري بنيادين را داشت. چون هر 
دوي اين مديران اقتصادي، شرح وظايفي دارند كه تحقق 
آن در گروي اجراي قانون است و بدون داشتن استقالل و 
اقتدار، امكان انجام وظايف قانوني وجود ندارد. رييس بانك 
مركزي تابع قانون و مقررات پولي و بانكي كش��ور است. 
اساس اين قانون در س��ال 1335 خورشيدي تهيه و بعد 
در سال 51 اصالحيه اي بر آن نوشته شده است. اساس اين 
قانون مبتني بر استقالل بانك مركزي است. در حكومت 
پهلوي با قدرتي كه از باال ديكته مي شد، تنها رييس كل 
بانك مركزي كه اس��تقالل داش��ت و بله قربان گو نبود، 
محمدمهدي سميعي )1297 تا 1389 خورشيدي( بود 
كه استقالل واقعي داشت. بعد از انقالب اسالمي، هر چقدر 
گشتند حتي يك برگ خيانت از سميعي وجود نداشت. 
يعني شخصيت رييس كل بانك مركزي در زمان سميعي 
به گونه اي بود كه حاضر به اجراي دستورات مقامات باالي 

كشور نبود. 
   درس�ال هاي بعد از انقالب چه رون�دي در بانك  

مركزي طي شد؟
در جمهوري اس��المي در مجلس اول ش��وراي اسالمي 
و دهه 60، روس��اي جمهوري و نماين��دگان مجلس به 
گونه اي عمل كردند كه با ايجاد شوراي اقتصاد، ابتدا اقتدار 
را از وزير اقتصاد و سپس اس��تقالل را از رييس كل بانك 
مركزي گرفتند. در حالي ك��ه در حكومت پهلوي نيز ما 
شوراي اقتصاد داشتيم و رييس آن شخص اول مملكت 
بود. ولي اين ش��وراي اقتص��اد، س��االنه  2 الي 3 تصميم 
كالن مي گرفتند و در امور اجرايي و مهم دخالت خاصي 

نمي كردند. 
   نمونه هايي از اين تصميمات كالن در س�ال هاي 
قبل از انقالب را تشريح مي فرماييد كه شامل چه 

مواردي بود؟
يكي از تصميماتي كه ش��وراي اقتص��اد در زمان پهلوي 
گرفت مربوط به زماني بود ك��ه درآمدهاي نفتي ايران در 
س��ال هاي انتهايي دهه 60 و ابتدايي ده��ه 70 ميالدي 
افزايش پيدا كرد. به فرموده ايران س��هام بنجل ش��ركت 
كروپ را به قيمت  600 ميليون دالر خري��د. در كنار آن 
675 ميلي��ون دالر هم )20درصد( س��هام دويچه بانك 
توسط ايران خريداري شد. در همان برهه دستور آمد كه 
ايران 200ميليون دالر از پول نفت خود را قرض بدهد كه 

پان آمريكن ورشكست نشود.
   اينكه مي فرماييد از باال دستور آمد يعني چه؟

امروز كه تاريخ را مرور مي كنيد متوجه مي شويد كه اين 
دستورات اغلب از سوي سفير امريكا به مقامات بلندپايه 
كشور ديكته مي شد. اين درخواست به دست رييس كل 
بانك مركزي در زمان محمدمهدي سميعي رسيد. رييس 
كل بانك مركزي پاسخ داد كه بايد اين درخواست بررسي 
و بعد پاسخ داده ش��ود. در نهايت سميعي بعد از مشورت 
با اهالي صنعت، حقوقدانان و حسابرس��ان و حسابداران 
رسمي كشور اعالم كرد كه ايران، پولي قرض نمي دهد. اگر 
قرار باشد پولي قرض داده شود بايد قابل تبديل به سهام 
باشد كه منافع ايران در آن لحاظ شده باشد. وقتي شركتي 
مي خواهد قرض بگيرد يا از بانك قرض مي گيرد، يا اوراق 
منتشر مي كند و به سرمايه گذاران سود مي دهد. در اين 
ميان بايد امتيازاتي براي كساني كه قرار است اوراق بخرند، 
قائل شد. مثال مي گويد اين اوراق قرضه قابل تبديل شدن 
به سهام اس��ت. يعني اگر 4 س��ال بعد اين شركت با پول 
ايران اوضاعش خوب شد، سهامش رشد مي كند، بنابراين 
ايران بايد در سود شركت سهيم شود. سميعي يك چنين 

پيشنهادي داد و از منافع ملي كشور حمايت كرد. 
   واكنش سيستم پهلوي به اين مدير اقتصادي كه 

بله قربان گو نبود چه بود؟
با اين تصميم س��ميعي، پولي به پان آمريكن داده نشد، 
اما اين استقالل به قيمت حذف سميعي تمام شد. كمتر 
از 6 ماه بعد، مقامات ارشد حكومت پهلوي گفتند اين بابا 
حرف گوش كن نيست و بايد كسي را جايگزين او كنيم كه 
حرف شنو باشد. بنابراين بخشي از اين استقالل، بنيادين 
و قانوني اس��ت و بخش ديگر آن به ش��خصيت و كاراكتر 
مديران و روس��اي بانك مركزي بر مي گردد كه آيا از نظر 

شخصيتي آمادگي اجراي قانون را دارند يا نه.
   در سال هاي بعد از انقالب روند استحاله استقالل 

بانك مركزي چگونه رخ داد؟
در سال هاي بعد از انقالب، استقالل بانك مركزي گرفته 
شد و به حوزه سياست تنظيم بازار منتقل شد و در نهايت 
رييس كل بانك مركزي به كارمند رييس جمهوري بدل 
ش��د. يعني مهم ترين بخش مس��ووليت، بانك مركزي 
كه حفظ ارزش پول ملي اس��ت و در مقايسه با پول هاي 
خارجي نمايان مي شود از حيطه اختيارات بانك مركزي 
خارج شد. وقتي وظايف ارزي از بانك مركزي گرفته شود، 
يعني مهم ترين وظيفه بانك مركزي كه حفظ ارزش پول 
ملي است از اين نهاد سلب شده است. بقيه وظايف اين نهاد 
هم به شوراي پول و اعتباري محول شد كه اكثريت آن در 
اختيار دولت و شخص رييس جمهوري بود. طبيعي است 
كه روند تصميم سازي هاي شوراي پول و اعتبار مطابق با 
خواسته هاي رييس جمهوري  خواهد ش��د. اين روند آرام 
آرام اس��تقالل بانك مركزي را دچار استحاله كامل كرد. 
ضمن اينكه در كشور ما به دليل اينكه اقتصاد زيرزميني 
حدود 60 الي 70درصد اقتص��اد را در بر مي گيرد، اغلب 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي مطابق خواسته هاي اين 
ذي نفعان اقتصاد زيرزميني اخذ مي ش��ود. به اين دليل 
اس��ت كه در زمان احمدي نژاد ب��راي انتخاب مهم ترين 
رييس بانك كشور كه بانك ملي است، شخصي را از كانادا 
مي آورند.   ادامه در صفحه 6

آياپيامبايدنبهگوشبازاررسيدهاست؟

 اوپكازايرانخواستتادرنشستهايمقدماتي
قبلازاجالساوپك)ازجملهJMMC(مشاركتكند

پالس هاي مثبت در بازار نفت 
تاثير بسزاي  مذاكرات بر بورس

در حال حاض��ر دو ديدگاه در 
بازار وجود دارد. نخست اينكه 
هرگونه مصالحه و يا به نتيجه 
رس��يدن در ح��وزه پرون��ده 
تحريمي و برداش��تن ش��دن 
تحريم ها ممكن است موجبات 
ريزش در بازار س��هام را فراهم 
س��ازد چون نرخ دالر كاهش 
مي يابد. يك ديدگاه ديگر هم كالن تر است و اينكه زماني 
كه تحريم بر اقتصاد ايران نباش��د، اقتصاد ايران مي تواند 
رشد كند و زماني كه اين رش��د انجام گيرد صنايع ايران 
در حوزه صادرات، شركت هاي پتروشيمي، شركت هاي 
معدني مي توان��د جذب س��رمايه گذاري انج��ام دهد و 
درنتيجه اتفاق هاي مثبت تري در اين بازار رقم بخورد. اگر 
به سمت دالر 20 هزار توماني حركت كنيم، شاهد تعديل 
در رقم فروش ريالي يك سري از شركت ها خواهيم بود. اما 
چشم انداز درحالت دوم كه برداشت تحريم هاست، مثبت 
است و من بنده اعتقاد دارم هرچه اقتصاد كشور به رشد 
برسد و تحريم ها برداشته شود به كليت اقتصاد مفيد بوده 
و باعث رشد اقتصادي مي شود و درنهايت تاثير بسزايي بر 
بازار سرمايه خواهد داشت. اهميت ارزيابي ها ممكن است 
زماني كه بازار در وضعيت پر رونق ق��رار دارد و صعودي 
است، چندان اهميت خود را نمايان نكنند، اما زماني كه 
وضعيت بازار نوساني شد و ش��اخص در داالن نزولي قرار 
گرفت اين اطالعات جامع اهميتي حياتي و بنيادين پيدا 
مي كنند. فقدان اين ارزيابي ه��اي تحليلي بدون ترديد 
س��هامداران را دچار مش��كالت فراواني خواهد كرد. چه 
خوب اس��ت قبل از اينكه س��رمايه گذاران به بورس وارد 
شوند اطالعات خود را در خصوص رتبه بندي شركت ها، 
چشم انداز فعاليت هاي آينده و... افزايش دهند. متاسفانه 
مش��كالت امروز س��هامداران خرد در ب��ورس برآمده از 
فقدان اين اطالعات ضروري و مهارت هاي حياتي است. 
معتقدم در دوره جديد برنامه ريزي ها براي سرمايه گذاري 
در بورس سهامداران بايد خود را مجهز به اين مهارت هاي 
حياتي كنند تا سرمايه هاي آنان به نوعي در برابر تحوالت 

نوساني بورس روتين شود.

پيمان مولوي

يادداشت-2

يادداشت-3

 سرنوشت 
100 ميليارد دالر

 حمايت از كودكان 
در دوران كرونا

1- ح��رف و حدي��ث درباره 
خري��د مس��كن در تركي��ه 
توسط ايراني ها طي 10 سال 
گذشته همواره وجود داشته 
است. يعني از زماني كه دولت 
تركيه قوانين جديدي براي 
اعطاي تابعيت به خارجي ها 
وضع كرد. طبق اين قوانين، 
اتباع خارجي با خريد خانه اي دستكم به ارزش 250 
هزار دالر مي توانند ش��هروندي و تابعيت تركيه را به 
دس��ت آورند. از زمان تصويب و اج��راي اين قانون در 
سال 2010 خريد خانه توسط خارجي ها رونق زيادي 
گرفته و تقريبا ايراني ها هر س��اله در صدر فهرس��ت 
خريداران مس��كن در تركيه بوده اند و همواره آمارها 
و تحليل هاي مختلف��ي از علل سياس��ي و اقتصادي 
مهاجرت ايراني ها و عراقي ها به تركيه توليد و منتشر 
شده اس��ت. طي روزهاي اخير نيز برخي رسانه ها به 
نقل از مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران 
گزارش كردند كه ...   ادامه در صفحه 7

ميلي��ون   24 ح��دود  از 
جمعي��ت زي��ر 18 س��ال در 
آخرين سرش��ماري نفوس و 
مس��كن و حدود يك ميليون 
افغانس��تاني هاي زير 18 سال 
ثبت نش��ده در اي��ران امروز، 
تخمين زده مي ش��ود. حدود 
8 ت��ا 12 ميلي��ون نف��ر در 
زيرمجموعه هاي هم پوشان كودكان در شرايط دشوار قرار 
مي گيرند؛ كه عمدتًا در مناطق حاشيه شهرها و روستاها 
به سر مي برند كه يك زير مجموعه آن حداقل 4 ميليون 
كودكان ثبت نام شده در مدارس اند كه به داليل گوناگون 
به شبكه شاد دسترسي ندارند. دسترسي به اين كودكان 
آسان نيست. شناسايي، ديدباني و حمايت از كودكان در 
شرايط دشوار، مستلزم تمام شماري آنان است. طراحي 
اين تمام ش��ماري ملي وپيچيده، تنها با محوريت مركز 
آمار ايران و هم��كاري نزديك س��ازمان هاي مردم نهاد 
فعال حوزه كودكان، انجمن هاي علمي مرتبط )انجمن 
جامعه شناس��ي ايران، انجمن جمعيت شناس��ي ايران، 
انجمن مددكاران اجتماعي ايران و ...( اامكان پذير است. 
بديهي اس��ت تامين بودجه مناس��ب اين تمام شماري 
برعهده دول��ت خواهد بود. اجراي اين تمام ش��ماري در 
يك محدوده زمان��ي 2 تا 3 ماهه در كش��ور، با همكاري 
شهروندان داوطلب و...  ادامه در صفحه 8

مجيد اعزازي

سيامك زند رضوي

گزارش روز

 وجودديدگاههایضدونقيض
 درارتباطباآيندهبيتکوين

درميانتحليلگرانوفعاالن

عبور ارزش بازار بيت کوين از يک تريليون دالر همزمان 
با حرکت قيمت به باالی س��طح 53,000 دالر می تواند 
انگيزه و محرک خوبی ب��رای جذب خري��داران جديد 
)چه خرد و چه س��ازمانی( به اين حوزه باشد. ارزش بازار 
بيت کوين سرانجام در روز 19 فوريه، به عدد يک تريليون 
دالر رسيده اس��ت. اين امر يک نقطه عطف مهم خواهد 
بود، زيرا بزرگ شدن بيت کوين، سرمايه گذاران جديدی 
را به سمت تخصيص بخشی از پرتفوی خود به اين دارايی 
ديجيتال سوق داده اس��ت. با وجود اين، در حال حاضر 
ديدگاه های ضد و نقيضی در ارتباط با آينده بيت کوين در 

ميان تحليل گران و فعالين وجود دارد.  طبيعت معامالت 
24ساعته و بدون استراحت بازار ارزهای ديجيتال بدان 
معنی است که اين بازارها هميشه در جايی از کره زمين 
فعال هس��تند. همچنين از آنجا که بازار صعودی فعلی 
توجه گسترده تری را ميان س��رمايه گذاران خرده فروش 
و نهادی به خود جلب کرده اس��ت، به نظر می رس��د که 
روند کاهش حج��م معام��الت در آخر هفته ه��ا ديگر 
چندان مشهود نباشد. در عين حال که بازارهای سنتی 
در تعطيالت آخر هفته بسته می شوند، شتاب صعودی 
حرکت بيت کوين و آلت کوين ها هيچ نشانه ای مبنی بر 

تضعيف از خود نش��ان نمی دهد. داده های تاريخی اخير 
نش��ان می دهد که امواج صعودی )رال��ی( بيت کوين در 
س��ال 2021 ميالدی تمايل دارند ت��ا در آخر هفته ها به 
وقوع بپيوندند. در حال حاضر ديدگاه های ضد و نقيضی 
در ارتباط با آينده بيت کوين در ميان تحليل گران و فعالين 
وجود دارد. ب��رای مثال در عين حال ک��ه بابی لی، مدير 
 )Ballet( عامل و بنيان گذار کيف پول رمزن��گاری بالت
معتقد است که رشد قيمت بيت کوين ممکن است تداوم 
داشته باش��د و احتمال افزايش آن تا 200 الی 250 هزار 
دالر وجود دارد...    ادامه در صفحه 3

بازار بيت کوين
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نرگ�س رس�ولي | بازار نفت در حالي وارد تداوم روند 
افزايش��ي قيمت ها در هفت��ه جديد و تداوم آن ش��د كه 
تازه ترين گزارش ها از موسس��ات معتبر بين المللي خبر 
از ادامه روند افزايش��ي قيمت ها حتي ت��ا 10 دالر ديگر 
مي دهند. ضرباهنگ افزايش قيمت نفت در بازار جهاني 
زماني زده ش��د كه س��رما در امريكا بيداد كرد و به دنبال 
آن بس��ياري از پااليشگاه ها و كش��تي هاي حمل كننده 
سوخت متوقف ش��دند.  احتمال افزايش 5 تا 10 دالري 
ديگر قيمت نف��ت در هفته هاي آينده كه توس��ط بانك 
جي پي مورگان اعالم ش��د پالس جديدي اس��ت كه به 
توليدكنندگان خبر از تداوم روزهاي خوش شان مي دهد، 
پيش بيني كه تاكيد مي كند: »افزاي��ش قيمت نفت در 
س��ال جاري ميالدي همچن��ان ادام��ه دارد و مي تواند 
بيش از اي��ن هم افزايش يابد.« كارشناس��ان ارش��د اين 
موسس��ه بانكي البته در پيش بيني شان همچنان روياي 
نف��ت 80 دالري و 90 دالري را خ��واب مي خوانند و تنها 
پيش بيني مي كنند كه قيمت ها ممكن است تا مرز 80 
دالر پيش برود و در س��طحي متوقف شود.  قيمت هر دو 
ش��اخص  نفت خام برن��ت و دبليوتي آي از ابتداي س��ال 
جاري ميالدي تاكنون بي��ش از 20 درصد افزايش يافته 
است.حال با توجه به افزايش واكسيناسيون جهاني كرونا 
و افزايش فعاليت هاي اقتصادي بنگاه هاي بزرگ كه تقاضا 
براي بازار نفت را افزايش مي دهد نيز پالس ديگري است 
كه باز هم توليدكنندگان رس��مي و غيررسمي اوپك را 
راضي كرده و لبخند رضايت به لب ش��ان نش��انده است 
هرچند كه هر ك��دام از اين توليدكنندگان س��عي دارند 
فعال بر موج خرسندي شان سوار نش��ده و محتاطانه بازار 
را رصد و تصميم گيري كنند.  قيم��ت نفت خام برنت در 
آخرين معامالت روز جمعه آسيا 62 دالر و 91 سنت براي 

هر بش��كه بود. نفت خام دبليوتي آي امريكا هم 59 دالر و 
34 سنت براي هر بشكه معامله شد ناگفته پيداست كه 
قيمت نفت در روزهاي اخير و پس از رسيدن به باالترين 
رقم در بيش از يك سال گذشته مجددا تعديل شد و شايد 
همين دليل باعث شد تا توليدكنندگان با جانب احتياط 
بيش��تري در مورد هر گونه افزايش عرضه موافقت كنند. 
به اعتقاد كريگ استراتژيس��ت جي پي  مورگان، دو عامل 
دليل اصلي افزايش قيمت نفت است نخست انتظار بهبود 
اقتصاد جهان از بحران همه گي��ري ويروس كرونا كه اين 
افزايش تقاضا به دليل كند بودن روند بازگشت سفرهاي 
بين المللي به سطح طبيعي خود محدود خواهد بود، و دوم 
وابستگي به ائتالف اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپ��ك( و متحدانش )اوپك پالس( اس��ت تا توليد 
در سطح پايين نگه داشته و عرضه نفت با توجه به تقاضا 
افزايش يابد. با اين حال بسياري از كارشناسان بدون اينكه 
سعي كنند ديدشان را وس��يع كرده و كمي هم سياسي 
صحبت كنند، سعي دارند با تكيه بر عوامل محيطي اتفاق 
افتاده ثابت كنند كه س��رماي بي سابقه هفته گذشته در 
جنوب امريكا كه سبب قطعي برق ايالت تگزاس شده و به 
تأسيسات انرژي اين منطقه آسيب زيادي رسانده و توليد 
ميليون ها بشكه نفت را متوقف كرده، سبب افزايش قيمت 
انرژي بوده است. اما پالس هاي سياسي را نمي توان در اين 
بين از ياد برد؛ پيامي شفاف و گويا. خبري كوتاه اما مهم هم 
براي ايران، هم براي امريكا و هم براي دنيا. روالي كه موجب 
ش��د تا دبيرخانه اوپك، از ايران بخواهد تا در نشست هاي 
 )JMMCمقدماتي قب��ل از اج��الس اوپك، )از جمل��ه
مشاركت كند. چه در س��طح وزير چه در سطح نماينده 
ايران. گويا پيام جو بايدن به اوپك رسيد؛ بازگشت كامل 
ايران به بازار نفت نزديك است. خبرها نشان مي دهد كه 

امريكا از شركت در جلسه غيررسمي ١+٤ استقبال كرده؛ 
روند پيوس��تن امريكا به برجام قوت گرفته اس��ت و حاال 
اعضاي اوپك پالس مي خواهند بدانند برنامه ايران براي 
بازگشت به بازار چيست؟  شنيده هاي و حدس هاي زيادي 
در مورد روزهاي پس از تحريم ايران وجود دارد كه اگر چه 
نمي توان بر همه اين پيش بيني ها دل بست و دلخوش كرد 
از باز گشت روزهاي خوش به بازار نفت ايران اما نمي توان 
آنها را نيز ناديده گرف��ت. برخي خبرها از برخي مطلعين 
وزارت نفت حكايت از اي��ن دارد كه ايران عزم جدي خود 
را جزم كرده تا با هر نوع توافق نفت هاي دپو شده اش را وارد 
بازار كند. مشخص است كه ايران نفت زيادي روي آب دارد 
)همان چيزي كه بارها گزارش هاي متعددي از آن توسط 
برخي رسانه هاي خارجي منتشر ش��د و از آن با نام نفت 
بي مش��تري ياد مي كردند اما بنا به گفته مسووالن نفتي 
ايران تنها دپويي بود براي زمان خاص مورد نظر دولتمردان 
نفتي ايران( و اين نفت ها پس از هر نوع توافق به سرعت به 
سمت بازارهاي هدف سرازير خواهد شد و دوباره ايران به 
بازي نفتي همسايگان و اوپك بازخواهد گشت. پالس هايي 
كه به خريداران نيز مخابره ش��ده و حاال ميز گفت وگوي 
نفت فروشان ايراني گرم تر از قبل است. عده اي سعي دارند 
تا با استفاده از فرصت پيش آمده گوي سبقت براي خريد 
نفت را بربايند و براي خود جايگاه رسمي درست كنند و 
برخي ديگر از خريداران مي دانند كه لغو تحريم هاي ايران 
يعني بازگشت بس��ياري از صنايع اقتصادي به ايران كه 
نتيجه آن افزايش تقاضاي نفتي براي پاسخگويي به نياز 
توليد است. پس بهتر است تا امروز به فكر توافق فردا باشند 
و براي خود همين دور ميز كيك اقتصادي ايران صندلي 
رزرو شده اي داشته باشند. مطمئنا قيمت هاي نفت ايران 
براي بازگشت به بازار جذاب است!    ادامه در صفحه 7

والدت باسعادت  حضرت جواد االئمه  )ع( بر عموم شيعيان جهان مبارك باد

مهدي بيك|
براي درك مس�يري كه نهاده�اي اقتصادي اي�ران طي دهه هاي گذش�ته طي كرده ان�د، يكي از 
كاراكترهايي كه به عنوان يك حس�ابرس حرفه اي، مي تواند تحليل جامعي از مس�ير طي ش�ده 
نهادهاي اقتصادي ايران از جمله بانك مركزي، صندوق توس�عه ملي و عملكرد اقتصادي دولت ها 
ارايه كند، عباس هش�ي، مدرس دانشگاه شهيد بهشتي، عضو جامعه حس�ابداران رسمي ايران، 
عضو انجمن حس�ابداران خبره، عضو انجمن حس�ابداران خبره مديريت امريكا و چندين و چند 
تشكل اقتصادي ديگر است. گفت وگو با عباس هشي با »تعادل« از بحث استقالل روساي بانك هاي 
مركزي از س�ال هاي پيش از انقالب آغاز و در ادامه به مجلس اول ش�وراي اس�المي در س�ال هاي 
ابتدايي انقالب رسيد. ضمن اينكه نحوه مواجهه اقتصاد ايران با مازاد درآمدهاي نفتي اش نيز روي 
ميز گفت وگو نهاده ش�د و در پايان در خصوص ادعاهاي اخير احمدي نژاد در خصوص اينكه دولت 
وي يكي از بهترين عملكردهاي اقتصادي را ثبت رسانده، بحث شد. هشي با اشاره به اينكه دولت 
احمدي نژاد نه در بخش هاي راهبردي اقتصاد، نه در زمينه شفافيت و استقالل نهادهاي پولي و مالي 
و نه در بخش س�رمايه گذاري هاي خارجي و ذخيره درآمدهاي نفتي و... عملكرد مطلوبي نداشته 
است. فاجعه اي كه بعد از اجراي ناقص طرح هدفمندس�ازي يارانه ها، اقتصاد ايران را وارد دوره اي 
از تكانه هاي تورمي پي در پي كرد كه تا همين امروز هم تداوم داشته است. تكانه هايي كه هرچند 
دولت روحاني بعد از برجام تالش كرد با تك رقمي كردن نرخ تورم براي سه سال متوالي، آن را مهار 

كند اما ظهور ترامپ دوباره اقتصاد ايران را گرفتار تكانه هاي تورمي كرد.



اگر در روزهاي ابتدايي زمس��تان امس��ال، كس��ي 
پيش بيني مي كرد كه در ابتداي اسفند، ديدگاه هاي 
بودجه اي مجلس و دولت تا اين حد نزديك به يكديگر 
شود، قطعا غير قابل باورترين گذاره در فضاي سياسي 
ايران بود اما در عمل به نظر مي رسد، سرانجام دو قوه 
با يكديگر به يك اجماع جديد رسيده اند. نخستين 
اتفاق��ي كه موجب ب��ه وجود آمدن اي��ن همگرايي 
شد از سوي دولت خود را نش��ان داد و حاال نوبت به 
نمايندگان مجلس رسيده تا به اين گام مثبت دولت 
روي خوش نشان بدهند. آنچه كه امروز در بهارستان 
ديده مي شود تا كمتر از يك ماه قبل نمايان نشده بود. 
در ش��رايطي كه دولت اليحه بودجه را در آذر ماه به 
مجلس تحويل داده بود، در مجلس هيچ نشانه اي از 
موافقت با برنامه هاي دولت ديده نمي شد. در اليحه 
 بودجه دولت پيش��نهاداتي داده ب��ود كه مجلس با 

هيچ يك از بندهاي آن موافق نبود.
 با اين وجود بر اس��اس برنامه ريزي داخلي مجلس، 
 ابتدا اليحه به كميس��يون تلفيق رف��ت و پس از دو 
چك��ش كاري در نيم��ه بهمن ماه ب��ه صحن علني 
بازگش��ت. در اتفاقي عجيب نماين��دگان به كليات 
بودج��ه راي منفي دادند تا همزمان با پيش��نهادات 
دولت، تمام اصالحات اعمال شده از سوي نمايندگان 
نيز به محاق برود. پس از اين اتفاق دو قوه به معضلي 
جديد رس��يدند و آن مس��كوت بودن قانون در اين 
مرحله بود. از سويي مجلس اعالم كرد كه دولت بايد 
اليحه را تحويل گرفته و اصالحات الزم را در آن اعمال 
كند و از س��وي ديگر دولت اعالم كرد كه كميسيون 
تلفيق مسوول اين كار است. با اين وجود، دولت چند 
روز بعد اعالم كرد كه در راستاي همراهي با مجلس، 
اليحه را تحويل گرفته و اصالحات الزم را كليد خواهد 
 زد. با وجود زم��ان كم، دولت در زم��ان دو هفته اي 
اعالم شده از س��وي مجلس، اليحه جديد را رساند 
و اين بار در صحن علني با نظ��ر موافق بيش از 210 
نماينده، كليات بودجه تصويب شد.  در گام بعدي با 
توجه به زمان محدود باقي مانده اعضاي كميسيون 
تلفيق در چند روز اصالح��ات مدنظر خود را اعمال 
كردند تا بررسي اليحه بودجه از صبح روز يك شنبه 

در صحن علني آغاز شود. 

    همراهي براي حفظ منافع ملي
در ش��رايطي كه همچن��ان نگاه منف��ي مجلس به 
ديدگاه هاي كالن دولت ادامه دارد اما به نظر مي رسد 
الاقل در تصويب قان��ون بودجه يك همراهي جديد 

به وجود آمده اس��ت. روز گذشته مجلس در جريان 
بررسي اليحه بسياري از پيشنهادات دولت را پذيرفت 
و هدف از اين كار را يك صدا شدن براي منافع ملي و 
معيشت مردم عنوان كرد.  محمد باقر قاليباف  رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي  روز گذش��ته و در جريان 
بررسي اليحه بودجه اعالم كرد: بودجه كشور وارث 
چند دهه عملكرد اقتصادي دولت ها اس��ت و بخش 
قابل توجهي از اشكاالت ساختاري در اقتصاد كشور 
به علت در اولويت نبودن اصالح ساختار بودجه است. 
اليحه بودجه س��ال 1۴00 نيز طب��ق همين عادت 
ديرينه و حتي بيش از اشكاالت ساختار مرسوم داراي 
مش��كالت جدي بود و معيش��ت مردم را در معرض 

آسيب قرار مي داد.
  رييس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به روند 
طي ش��ده بين مجلس و دولت در مورد بودجه سال 
1۴00 گفت: كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي 
اسالمي اصالحات مهمي در اين اليحه اعمال كرد و 
راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد، اما 
از آنجا ك��ه دولت در نهايت مجري بودجه بود به اين 
نتيجه رسيديم كه دولت مي تواند با اجراي بد و ناقص 
بهترين تصميم ها، فرص��ت اصالحات ضروري را به 
آسيبي عليه معيشت مردم تبديل كند. به همين دليل 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تصميم گرفتند 
اصالحات بودجه به عهده دولت گذاشته شود. قاليباف 
اضافه كرد: مسووالن اجرايي نيز با توجه به توان و اراده 
فعلي دول��ت تغييرات الزم را در اليحه اعمال كردند 

در نتيج��ه اين فرآيند و رايزني ه��اي صورت گرفته 
خوش��بختانه دولت بخشي از اصالحات مورد نظر را 
اعمال كرد و در تعامل با مجلس شوراي اسالمي به نفع 
مردم گام برداشت و مجلس نيز چندين گام برداشت 
و از بخش��ي از اصالحات مدنظر خود چش��م پوشي 
كرد تا در اين شرايط اختالفات، مانع از شنيده شدن 
صداي واحد ما براي حل مشكالت مردم نشود. رييس 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بودجه پيش روي 
ما بودجه مطلوب مجلس نيست، تصريح كرد: در عين 
حال با توجه به ظرفيت هاي اجراي��ي و در تعامل با 
دولت حداكثر اصالحات ممكن به نفع معيشت مردم 
در اين بودجه اعمال شده است. از اعضاي كميسيون 
تلفيق كه در چند روز گذشته به صورت سه شيفت 
و حت��ي در روزهاي تعطيل وظيف��ه خطير تكميل 

اصالحات را برعهده داشتند تشكر مي كنم.

    تصويب پيشنهادات دولت
پ��س از صحبت ه��اي رييس مجل��س، نمايندگان 
بررس��ي جزييات بودجه را آغ��از كردند و در جريان 
آن بخش مهمي از پيشنهادات دولت كه در ماه هاي 
قبل ب��ا مخالفت ج��دي مجلس مواجه ش��ده بود 
را تصوي��ب كردن��د. در حوزه درآمده��اي نفتي در 
نهايت عدد 199 ه��زار ميليارد توماني دولت نهايي 
ش��د. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بررسي 
بخش درآمدي اليحه بودجه س��ال 1۴00، با رديف 
1 بند ب تبصره يك ماده واحده اليحه درباره سقف 

درآمدهاي نفتي موافقت كردند. در بخش درآمدي 
ردي��ف اول بند ب تبص��ره يك م��اده واحده اليحه 
مقرر ش��د تا س��قف منابع حاصل از ارزش صادرات 
نفت مندرج در ردي��ف 210101، ميعانات گازي و 
خالص ص��ادرات گاز من��درج در رديف 210102 و 
منابع مربوط به س��ه درصد )۳%( من��درج در رديف 
210109 جدول ش��ماره )۵( اين قانون معادل يك 
ميلي��ون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيس��ت 
ميليارد )1.992.۷20.000.000.000( ريال تعيين 
مي شود. در حوزه ارز ۴200 توماني نيز رييس مجلس 
اعالم كرد: به منظور داشتن فرصت كافي براي ارايه 
پيشنهادات نمايندگان در خصوص تعيين تكليف ارز 
۴200 توماني براي تامين كاالهاي اساسي در سال 
1۴00، رديف مربوطه در اليحه بودجه در جلسه علني 
دوشنبه مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با اين 
وجود به نظر مي رسد تخصيص اين ارز الاقل تا نيمه 

سال آينده قطعي خواهد بود. 
در حوزه س��هم صندوق توس��عه ملي نيز با توجه به 
دستور مقام معظم رهبري و اصالحات اعمال شده از 
سوي دولت، نمايندگان مجلس نيز با سهم دو سقفي 
اين صندوق موافقت كردند. سهم صندوق توسعه ملي 
از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي 
تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات 
گاز بيست درصد )20%( و مازاد بر يك ميليون بشكه 
در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد 

)%۳۸( تعيين مي شود.
 مبالغ مذك��ور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم 
سال محاسبه و تسويه مي ش��ود. مابه التفاوت سهم 
)20%( از س��قف يك ميليون بشكه صادرات مذكور 
تا سهم قانوني سي و هش��ت درصد )۳۸%( صندوق 
توس��عه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت 
سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1۴00 به عنوان 
بدهي دولت و وام تلقي مي ش��ود و بازپرداخت آن به 
صندوق با س��ازوكاري اس��ت كه در بودجه سنواتي 
مش��خص مي ش��ود. به اين ترتيب پس از برگزاري 
اولين جلس��ه علني نمايندگان براي بررسي بودجه 
به نظر مي رسد كه سرانجام پس از هفته هاي بحث و 
گمانه زني مجلس نيز پذيرفته كه پيشنهادات دولت 
رابپذيرد و از اين رو اميدها براي نهايي شدن بودجه 
پيش از پايان س��ال افزايش يافت��ه و در صورتي كه 
مجلس بتواند در روزهاي باقي مانده قانون بودجه را 
تصويب كند، ديگر خبري از بودجه چند دوازدهمي 

نخواهد بود.
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جبران خسارت زلزله سي سخت 
تسريع شود

دويس��ت و پنجمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت برگزارشد  و در اين جلسه وزير راه و شهرسازي كه 
به نمايندگي از طرف رييس جمهور به استان كهگيلويه 
و بوير احمد و منطقه زلزله زده س��ي سخت سفر كرده 
بود، گزارش��ي از وضعيت زلزله زدگان، ميزان آسيب و 
خسارات، روند امدادرساني و مداواي مصدومان و اسكان 
موقت خانواده هايي كه خانه هايش��ان آس��يب ديده و 
همچنين برآورد خسارات وارد شده و برنامه ريزي براي 
كمك به ساخت منازل تخريب شده، ارايه كرد. پس از 
ارايه اين گزارش، رييس جمهور بر ضرورت كمك رساني 
فوري به زلزله زدگان، جبران خس��ارت ها و همچنين 
تسريع در اسكان موقت كس��اني كه منازلشان در اين 
زلزله خسارت ديده است با توجه به فصل سرما در اين 
منطقه تاكيد كرد. حجت االس��الم والمسلمين حسن 
روحاني در ادامه با اشاره به گزارش وزير راه و شهرسازي 
درخصوص آخرين وضعيت طرح اقدام ملي مسكن، اين 
طرح را گام بزرگ دولت تدبير و اميد براي تامين مسكن 
دهك هاي پايين و متوسط درآمدي جامعه عنوان كرد 
 و با اش��اره به روند خوب طي مراح��ل اين طرح ملي و 
زير بنايي اظهار داشت: اميدواريم بخشي از واحدهاي در 
دست ساخت اين طرح تا پايان اين دولت تكميل و افتتاح 
شود. روحاني تامين زمين مورد نياز براي اجراي طرح 
ملي مسكن از طرف دولت را نقطه قوت اين طرح عنوان 
كرد و افزود: خوشبختانه اين طرح با استقبال و مشاركت 
خوبي از س��وي متقاضيان مواجه ش��ده و اميدواريم با 
برنامه ريزي هاي درست، مسكن همه ثبت نام كنندگان 
در زمان مقرر آماده و تحويل شود. رييس جمهور با اشاره به 
اينكه زمين مورد نياز براي ساخت 2۶0 هزار واحد فراهم 
شده است و مراحل ساخت واحدها در ريل طبيعي خود 
افتاده است، افزود: توزيع استاني طرح ها نيز متناسب با 
نيازبوده و پروژه هاي اجرايي در استان هاي سيستان و 
بلوچستان، كرمان و يزد در ماه هاي آتي به بهره برداري 
خواهد رسيد. در اين جلسه همچنين وزير امور اقتصاد 
و دارايي گزارشي از ميزان تحقق درآمدهاي مشخص 
شده در قانون بودجه سال 1۳99 به ويژه از محل وصول 
ماليات، فروش اوراق و درآمد حاصله از صادرات ارايه كرد.
بر اساس اين گزارش وزير اقتصاد با اشاره به ماليات وصولي 
از ماليات دهندگان بزرگ و همچنين وصول ماليات هاي 
معوقه، از تحقق بخش عمده درآمدهاي مشخص شده 
در بودجه سال جاري خبر داد. رييس جمهور در اين رابطه 
تاكيد كرد: با برنامه ريزي هاي انجام گرفته در سال جاري 
به ويژه تمهيداتي كه در بودجه سال 1۳99 ديده شده بود، 
توانستيم درآمدها و هزينه ها را مديريت كنيم و اين مهم 
در شرايط جنگ اقتصادي و فشار حداكثري دولت ترامپ 
حاصل شد كه به اعتراف خود آنها، به شكست اين سياست 
انجاميد. روحاني با اش��اره به تحقق اهداف بودجه سال 
جاري در حوزه اصلي درآمدها و هزينه ها، اظهار داشت: 
برنامه اقتصادي كالن دولت در س��ال جاري كه بودجه 
نيز در ذيل آن است، براساس واقعيت ها و ظرفيت هاي 

اقتصادي كشور تدوين شد و در اجرا نيز محقق گرديد.

 سالمت مردم 
در كنار سالمت انتخابات

رييس پژوهش��كده ش��وراي نگهبان گفت: امسال هم 
سالمت انتخابات و هم سالمت مردم مهم است. عباسعلي 
كدخدايي در مراسم اختتاميه رويداد ايده نگاري بحران 
كرونا و مشاركت در انتخابات رياست جمهوري 1۴00 
گفت: ويروس منحوسي جامعه بشريت را درگير كرده 
و در همه جاي دنيا همه مشغول مبارزه با آن هستند، در 
كشور ما هم همه درگيرند و همه مسووالن و دستگاه ها به 
دنبال اين هستند راه هايي را پيدا كنند كه مشكالتي كه 
اين ويروس ايجاد كرده را برطرف كنند. وي گفت: آقاي 
حريرچي گزارشاتي را از مش��كالتي كه سر راه عزيزان 
هست ارايه كرد و بايد از يكايك كادر درمان تشكر كنيم. 
كدخدايي ادامه داد: آنچه كه مهم است اين است كه مبارزه 
و مقابله با اين ويروس، نيازمند مشاركت همه آحاد جامعه 
هست و فقط مس��ووالن نمي توانند بار مبارزه با آن را بر 
دوش داشته باشند لذا يكايك عزيزان در همه جا الزم است 
كمك كنند و پژوهشكده شوراي نگهبان با همين نگاه اين 
رقابت را برگزار كرد و درخواستي از همه نخبگان شد تا ما را 
براي بهتر برگزار شدن انتخابات رياست جمهوري كمك 
كنند زيرا انتخابات مهمي است و همه مردم عالقه مندند 
با وضعيت شيوع ويروس منحوس ما چگونه مي  توانيم 
انتخابات سالم تري برگزار كنيم. وي تاكيد كرد: سالمت 
انتخابات يعني صيانت از آراي مردم اما از س��ال گذشته 
س��المت مردم با اين ويروس پيوند خورد و امسال هم 
سالمت انتخابات و هم سالمت مردم مهم است. ۴00 نفر 
از نخبگان درگير رقابت ها بودند و برندگان انتخاب و معرفي 

مي شوند؛ ان شاءاهلل اين حركت ادامه يابد.

درباره آينده برجام بسيار اميدواريم
سفير روسيه در واشنگتن با استقبال از رويكرد دولت 
جدي��د امريكا درخصوص بازگش��ت به برج��ام، ابراز 
اميدواري كرد كه در دولت جو بايدن پيشرفت خوبي در 
اين مسير حاصل شود. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، 
آناتولي آنتونوف سفير فدراسيون روسيه در امريكا در 
گفت وگو با يك شبكه روس خاطرنشان كرد كه مسكو 
اميدوار است با روي كار آمدن دولت جديد در واشنگتن، 
كشورش بتواند بر سر مسائل مختلفي ازجمله توافق 
هسته اي با امريكا همكاري عملي داشته باشد. وي در 
ادامه گفت كه نسبت به حصول پيشرفت درخصوص 
توافق هس��ته اي با ايران در دولت جو بايدن و به عالوه 
همكاري عملي با واشنگتن بر سر اين مساله و موضوعات 
ديگر اميدوار است. آنتونوف افزود: رييس جمهور بايدن 
اعالم كرده اس��ت كه قصد بازگشت به برجام را دارد اما 
هنوز به طور مشخص نمي توان گفت كه فرآيند اين كار 
چطور خواهد بود. با اين حال، مهم ترين چيز اين است كه 
واشنگتن اعالم كرده قصد بازگشت دارد. اين يك تعامل 
چندجانبه است و ما براي آن آماده ايم. ديپلمات روس 
تصريح كرد: من بسيار بسيار اميدوارم كه در آينده نزديك 

در اين مسير پيشرفت حاصل شود.

 با ارز 4200 توماني 
توجيهي براي گراني وجود ندارد

يك عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به تعيين 
ارز ۴200 توماني براي واردات اقالم ضروري در س��ال 
آينده عنوان ك��رد: با اين اقدام ديگ��ر دولت توجيهي 
براي گران شدن اقالم ضروري ندارد. مجتبي يوسفي 
نماينده م��ردم اهواز گفت: مجل��س يازدهم عهدي با 
مردم بست كه عزت و اقتدار اين كشور را فرياد بزند، اين 
مجلس به جاي گرفتن عكس يادگاري و عكس سلفي 
با نماينده پارلمان اروپا با افتخار طرح اقدام راهبردي در 
برابر تحريم ها را مصوب كرد كه امروز دست دولت براي 
مذاكرات بين المللي و براي جلوگيري از زياده خواهي 
امريكايي ها و اروپايي هايي كه دو سال بدعهدي كرده و 
اقتصاد كشور را ۷ سال معطل كردند و در پي آن قيمت 
مرغ، تخم مرغ و سيمان افزايش يافت، پر باشد، از دولت 
مي خواهيم يك صداي واحد از حاكميت صادر شود و آن 
هم پيام عزتمدارانه مقام معظم رهبري باشد، مذاكرات 
ما فقط به شرط برداشتن همه تحريم ها انجام مي شود.

وي افزود: دولت در سه سال گذشته ۵1 ميليارد دالر ارز 
۴200 توماني براي كاالهاي اساسي، دارو و مواد اوليه 
توزيع كرد كه به دست توليدكننده هم نرسيده است 
و آخر هم سيمان به ۴0 هزار تومان، ميلگرد به 1۴ هزار 
تومان رسيد و قيمت تخم مرغ و ميوه  نيز موجب كوچك 
شدن سفره مردم ش��ده است، اين اتمام حجت پاياني 
مجلس است، با تعيين ارز ۴200 توماني در سال آينده 
براي موارد مهمي همچون دارو، ديگر دولت توجيهي 
براي گراني كاالهاي اساس��ي ندارد، س��وءمديريت و 
تصميم هاي سياسي در حال رسيدن به برخي از نهاد هاي 
غير دولتي اس��ت و اين نهاد ها در حال تبديل شدن به 
حيات خلوت افراد هستند، اينها را كنار بگذاريم و به بحث 
معيشت مردم توجه كنيم. اين عضو كميسيون عمران 
مجلس عنوان كرد: در پرداخت حقوق و دستمزد چه 
براي بازنشستگان و چه براي پرسنل شريف زندان ها 
كه در ش��رايط كرونا از خودگذشتگي نشان دادند چه 
بازنشستكان تامين اجتماعي و ديگر قسمت ها توجه 
ويژه را داشته باشيم، فقط به برخي وزارتخانه ها نرويم 
كه صداي برخي افراد آن شنيده مي شود و حقوق ۴0 
ميليون و ۵0 ميليوني دريافت مي كنند، ما در مجلس 
بر معافيت مالياتي آنها صحه مي  گذاريم اما به كارمندي 
كه در همان وزارتخانه دو ميليون تومان حقوق دريافت 
مي كن��د مي گوييم صبر كن��د و گله نكن��د، بايد اين 

تبعيض ها را در مصوبات رفع كنيم.

 چهار ميليون تن قير 
براي راه هاي روستايي

نمايندگان مجلس شوراي اس��المي وزارت نفت 
را مكلف كردند كه معادل ريالي چهار ميليون تن 
مواد اوليه قير را به حس��اب خزانه داري كل كشور 
واريز كند. نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
در جريان بررس��ي جزييات اليحه سال 1۴00 در 
بخش درآمدي بند الحاقي يك تبصره يك را تصويب 
كردند. به موجب مصوبه مجلس ش��وراي اسالمي 
در س��ال 1۴00 وزارت نفت مكلف اس��ت معادل 
ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير VB )وكيوم 
باتوم(، نفت خام را به قيم��ت فوب خليج فارس با 
قيمت ارز اعالمي از سوي بانك مركزي به صورت 
ماهانه به حساب اعالمي خزانه داري كل كشور نزد 
بانك مركزي واريز نمايد. اين مصوبه با پيش��نهاد 
محمدحسين فرهنگي به تصويب رسيد كه پيش 
از اين در گزارش كميس��يون تلفيق ميزان قير دو 
ميليون تن بود. در بخش هزينه اي اين بند مصارف 
قير اعالم شده كه از جمله آن آسفالت راه هاي فرعي 

و روستايي است.

درخواست جديد كارگران 
براي افزايش دستمزد

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به دستمزد 
كارگران براي سال آينده گفت: درخواست ما اين است 
كه قدرت خريد از دس��ت رفته كارگران در سال هاي 
گذشته جبران ش��ود. علي خدايي، با اش��اره به اينكه 
عدد و رقم دس��تمزد عقب ماندگي بسيار زيادي دارد 
گفت: اينكه در برخي رسانه ها اعالم مي شود كه به طور 
مثال دستمزد كارگران ۳۵ درصد افزايش مي يابد, ۳۵ 
درصد دستمزد فعلي حدود ۷00 هزار تومان مي شود. 
واقع��اً  هزينه زندگي يك خانوار ۴ نفره طي يك س��ال 
گذشته ۷00 هزار تومان بيشتر شده است؟  وي گفت: 
اينكه وارد عدد و ارقام درصدي شويم به ضرر كارگران 
است. بنابراين درخواست ما اين است كه ميزان افزايش 
دستمزد كارگران امسال به "ريال " تعيين شود. اعالم 
كنند كه چقدر به دس��تمزد كارگران اضافه مي شود. 
خدايي بيان كرد: درخواست ما اين است كه دولت هر چه 
سريع تر جلسات مزدي را برگزار كند, اما نگاه كلي گروه 
كارگري به ماجرا اين است كه به هيچ عنوان به كش دار 
شدن جلسات راضي نيستيم. حتي اگر در 10 دقيقه اول 
جلس��ات مزدي, گروه كارگري به خواسته " منطقي و 
معقول " خود برسند, مصوبه مزدي را امضا خواهند كرد.

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با بيان اينكه برخي از 
صحبت هاي ما برداشت كرده اند كه افزايش دستمزد به 
صورت يك رقم ثابت تعيين ش��ود گفت: اصاًل  چنين 
پيش��نهادي مطرح نكرده ايم, اگر افزايش دستمزد به 
صورت رقم ثابت باشد, فاصله بين سابقه و مهارت از بين 
مي رود و اين تصميم براي بازار كار و طبقه بندي مشاغل 
مناسب نيست. وي اظهار داشت: رأي گروه كارفرمايي 
در شوراي عالي كار از همه بيشتر است. نمي توانم قولي به 
كارگران بدهيم اما تالش خود را مي كنيم كه اتفاق خوبي 
براي سال آينده رقم بخورد. وي افزود: اما اگر خواسته 
گروه كارگري محقق نش��ود, تا بي نهايت به مذاكرات 
ادامه مي دهيم. روال ما همواره اين بوده است كه بحث 
قدرت خريد از دست رفته كارگران در سال هاي گذشته 
جبران شود. عدد و رقم مزد و درصد تعيين مزد براي ما 
مالك نيست. آنچه براي ما مالك است سفره كارگران و 
معيشت آنها است. با اعدادو ارقام نمي خواهيم بازي كنيم.

گام هاي بلند مجلس براي همراهي با دولت

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح: وزير امور خارجه: 

روزهاي خوش بودجه در بهارستان

روحانيت نقشي مهم در دفاع مقدس داشتزماني وارد مذاكره مي شويم كه تحريم ها كنار بروند
وزير خارجه كشورمان تاكيد كرد: امريكا نمي تواند 
به برجام بپيوندد مگر اينك��ه تحريم ها را لغو كند؛ 

تمامي تحريم ها بايد لغو شوند.
ظريف تاكيد كرد: ما تعهداتي داريم كه به آنها پايبند 
هس��تيم. تمام اقدامات ما در راستاي برجام است. 
ما قوانين كش��ور را كه پارلمان به آن مش��روعيت 

بخشيده، اجرا مي كنيم.
وي ادام��ه داد: در امريكا، رييس جمهور مي تواند از 
حق وتو براي مخالفت با هر گونه تصميمي استفاده 

كند اما ما در ايران، چنين كاري نخواهيم كرد.
وي با انتقاد از درز اطالعات آژانس بين المللي انرژي 

اتمي تاكيد كرد كه اين اسناد بايد محرمانه بماند.
وزير خارجه كشورمان تصريح كرد: رييس جمهور 
بايدن با سياست هاي دونالد ترامپ مخالفت مي كند 

اما در حقيقت همان سياست را دنبال مي كند.
وي گفت: اصطالح مكانيسم ماشه ساخته امريكاست 
و چنين چيزي در برجام وجود ندارد. امريكايي ها 
براي كنترل اف��كار عمومي اين اصط��الح را ايجاد 
كردند. ظريف با اشاره به رويكرد دولت امريكا درقبال 
برجام گفت: تفكر س��لطه جويانه آنها مبني بر اين 
اس��ت كه آنچه مال من است براي من است و آنچه 
براي توست، قابل مذاكره است. آنها با كلمات بازي 
مي كنند تا متن برجام را تغيي��ر دهند. وي با بيان 
اينكه پس گرفتن درخواست فعال شدن مكانيسم 
ماشه از شوراي امنيت، امتياز به ايران نيست، افزود: 
بلكه آنها حقيقت را پذيرفته اند كه نمي توانند از اين 

طريق به جايي برسند.
وزير خارجه كشورمان گفت: اروپايي ها به تعهدات 
خ��ود در برج��ام عم��ل نكرده ان��د. ممكن اس��ت 
دولت هايش��ان درب��اره پايبندي ب��ه توافق حرف 
بزنند اما شركت هايش��ان به حرف واشنگتن گوش 
مي كنند. اروپايي ها ب��راي تصميم گيري نيازمند 
تاييد واشنگتن هستند. آنها بايد از امريكا بخواهند 
كه به جايگاه شان احترام بگذارد و اجازه دهد كه به 
الزام��ات خود عمل كنند. وي با بي��ان اينكه امريكا 
پس از بازگشت به برجام بايد خسارات ما را جبران 
كند، تاكيد كرد: و بايد متعهد شود كه ديگر چنين 

رفتاري را تكرار نكند.
ظري��ف گفت: ما درخواس��ت هاي زي��ادي داريم و 
خواهان اقدام عملي از سوي امريكا هستيم، نه حرف. 
اما اكنون مشكل اين است كه بايدن در حال دنبال 

كردن سياست هاي ترامپ است، نه اوباما.
وزير خارجه كش��ورمان تصريح كرد: ما تنها زماني 
وارد مذاكره مي شويم كه تحريم ها لغو شود و رفتار 
امريكا تغيير كند. به دليل سياست هاي امريكاست 
كه دارايي ه��اي ما در ك��ره جنوب��ي و ژاپن بلوكه 
ش��ده اند. اين رويكرد مي بايس��ت تعيي��ر كند. اما 
دولت بايدن همچنان به مس��دود كردن پول ايران 

 ب��راي خريد واكس��ن كووي��د ١٩ ادام��ه مي دهد. 
ظريف با اشاره به تحوالت هس��ته اي ايران از زمان 
خروج امريكا از برجام گفت كه ايران اكنون ذخيره 
اورانيوم بيش��تري دارد، هرچند كه ما هيچ كس را 
تهديد نمي كنيم و تنها از حق خود استفاده مي كنيم.

به گفته وي اگر امريكا خواهان تعامل اقتصادي با ما 
نيست اما بايد به بقيه اجازه تجارت با ايران را بدهد.

وي در پاس��خ به سوالي درباره احتمال خروج ايران 
از برج��ام تاكيد كرد ك��ه ايران نيازي ب��ه اين كار 
ندارد. امري��كا بايد بداند كه ما ني��ازي به خروج از 
برجام نداريم و مي تواني��م از حقوق خود در توافق 
بهره ببريم. ما توافق نكرديم كه آن را كنار بگذاريم 

ما مذاكره كرديم كه به تعهداتمان عمل كنيم.
 ما طب��ق مفاد برج��ام ح��ق داريم ك��ه از اجراي 
تعهدات مان عقب بنش��ينيم. ظريف يادآور ش��د: 
امري��كا در بازي خود و تالش براي اعمال فش��ار بر 
ايران يك اشتباه بزرگ كرد؛ اكنون وابستگي ما به 
نفت به مراتب كمتر شده است. امريكا در نهايت، دير 
يا زود خواهد فهميد سياست هايش غيرقانوني است 
و بايد اين سياس��ت هاي خود را تغيير دهد چراكه 

نتيجه اي نداشته است.
وزير امورخارجه درباره جنگ يمن نيز تصريح كرد: 
عربس��تان س��عودي بايد به اين جنگ پايان دهد. 
من اميدوارم كه روزي مردم بيدار ش��وند و بفهمند 
كه جان انس��ان ها ارزش دارد. عربس��تان و امارات 
ميلياردها دالر براي اين جن��گ هزينه كرده اند اما 
سعودي ها و متحدان شان بر اراده مردم يمن پيروز 

نخواهند شد.
وي گفت: برخ��ي رژيم هاي عربي به اش��تباه فكر 
مي كنند كه اس��راييل مي تواند برايشان امنيت به 
ارمغ��ان بياورد ام��ا آنها بايد بدانند ك��ه ما خواهان 
روابط با همس��ايگان عرب خود هستيم.كشورهاي 
منطقه بايد به همسايگي خود بازگردند. ما به دنبال 
سلطه بر منطقه نيستيم و مي خواهيم روابط خوب 

با همسايگان مان ايجاد كنيم.
ظريف درباره توافق ميان ايران و چين خاطرنشان 
ك��رد كه پكن نق��ش بزرگي در اقتص��اد جهان ايفا 
مي كند. توافق ميان ايران و چين به نفع هر دو طرف 

و همچنين به نفع منطقه است.

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه امام خميني 
)ره( پرچم داري دفاع مقدس را بر عهده داشتند، گفت: نقش 
امام )ره( در هدايت كشور و هماهنگ سازي اركان مختلف 
 كش��ور در دوران دفاع مقدس بي بديل ب��ود. به گزارش 
سپاه نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار »محمد باقري« رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح در آيين اختتاميه اولين جشنواره 
ملي پرچم داران انقالب اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت 
كه در قم برگزار شد، اظهار داشت: براي من افتخاري است 
كه در جمع اعضاي روحاني، اساتيد معظم، طالب عزيز و 
خانواده هاي معظم شهداحضور پيدا كنم. وي با اشاره به 
نقش روحاني��ت در دفاع مقدس و دوران قبل و پس از آن 
گفت: شهيدان روحاني چراغ تابناك راه همه مستضعفان و 
ملت ايران در طول تاريخ بوده اند. رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در ادامه به برگزاري آيين اختتاميه اولين جشنواره 
ملي پرچم داران انقالب اسالمي، دفاع مقدس و مقاومت 
اش��اره و عنوان كرد: از تالش هاي بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دف��اع مقدس و حوزه علميه معظم قم و همه 
عزيزان به ويژه برادر ارجمند و مجاهدمان حجت االسالم 
والمسلمين مصلحي كه چنين كار ارزشمندي را در طي 
اين دوره سازماندهي كردند، قدرداني مي كنم. سرلشكر 
باقري با تأكيد بر نق��ش روحانيت در طول تاريخ ايران 
اس��المي بيان كرد: روحانيت معظم در تمامي مراحل 
تاريخي كشورمان همواره به عنوان هاديان و راهنمايان 
ملت ما در مبارزه با استعمار و استبداد بودند و در ملي 
شدن صنعت نفت نقش ويژه اي داشتند؛ همچنين اين 
عزيزان و در تمام مراحل رشد و پيروزي انقالب اسالمي 

نقش اساسي و بي بديلي را عهده دار بودند.
 وي ادامه داد: در قرن اخير برنامه هاي اس��تكبار جهاني 
آن چنان عميق و همه جانبه تدوين و اجرا شده است كه 
چه بس��ا اگر هدايت و رهبري روحانيت محقق نمي شد، 
امروز واقعًا اثري از اسالم و فرهنگ عميق ديني در جامعه 
ما باقي نمي ماند. سردار باقري با اش��اره به كالمي از امام 
خميني )ره( در س��ال 1۳۴۳ مبني بر اينكه »اين هايي 
كه در گهواره هستند، سربازان اين نهضت خواهند بود«، 
خاطرنش��ان كرد: امام بزرگوار از دهه ۴0 و پيش از آن با 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري بر روي كودكان توانستند با 
ساماندهي روحانيت معظم در سراسر كشور و با بهره گيري 
از مجالس وعظ و خطابه و هيات ها و مس��اجد به عنوان 
پايگاه اصلي، نهضتي را پايه ريزي كنند و گام به گام پيش 
ببرند، با تمام جريانات انحرافي مقابله كنند، در سال 1۳۵۶ 
جريان انقالبي را در قم به اوج برسانند و در سال 1۳۵۷ در 
سراسر كشور اين جريان را به پيروزي برسانند و حكومت 
ستم شاهي را سرنگون كنند. رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح افزود: امام )ره( توانس��ت در دوره اي كه دشمنان، 
ايران را جزيره ثبات و امن ترين حلقه در نوكري استعمار 
جهاني قلمداد مي كردند، كشور را از يوغ استثمار و استبداد 
جهاني آزاد كند و ان شااهلل كه ما بتوانيم راه امام بزرگوار را 
به خوبي ادامه دهي��م. وي ادامه داد: نقش امام بزرگوار در 

پيروزي انقالب اس��المي، مقابله با توطئه هاي گوناگون 
پيش از جنگ و همچنين نقش ايشان در رهبري كشور و 
جامعه و هماهنگ سازي تمام اركان براي پيشبرد اهداف 
نظام و همچنين در فرماندهي كل قوا در دفاع مقدس 
نقشي بي بديل بود؛ به عنوان مثال، وقتي كه امام )ره( 
مي فرمودند »حصر آبادان بايد شكسته شود«، اين سخن 
به عنوان راهبردي بود ك��ه تمامي فعاليت هاي اركان 

نيروهاي مسلح را تحت تأثير قرار مي داد. 
س��ردار باقري اضافه كرد: هنگامي كه ضرورت پذيرش 
مسووليت خاتمه جنگ با پذيرش قطعنامه ۵9۸ پيش 
آمد، امام )ره( س��ينه س��پر فرمودند و اين مسووليت را 
برعهده گرفتند كه مقام معظم رهبري فرمودند پذيرش 
قطعنامه تصميمي منطقي، عاقالنه و ضروري بوده است. 
رييس ستاد كل نيروهاي مس��لح خاطرنشان كرد: اين 
امام بزرگوار ما بود كه پرچم داري دفاع مقدس را برعهده 
گرفته بود و هر زماني كه در سراسر اين جبهه، رزمندگان 
اسالم با مشكالت و فشارهاي نبرد، فشارهاي دود و آتش 
و فشارهاي روحي و جسمي مواجه مي شدند، تنها چهره و 
پيامي از امام )ره( يا كالمي از ايشان كافي بود تا قوت قلب 
و آرامش در تمام فرماندهان و رزمندگان ش��كل بگيرد و 
بتوانند ماموريت خود را با قدرت ادامه دهند. وي در ادامه به 
نقش رهبر معظم انقالب اسالمي در دوران دفاع مقدس 
اشاره و عنوان كرد: مقام معظم رهبري در كسوت هاي 
مختلف و مسووليت هاي سنگين در دوران دفاع مقدس 
نقش آفريني كردند. ايشان در كسوت نمايندگي حضرت 
امام )ره( در شوراي عالي دفاع و حتي در ابتداي دوران 

دفاع مقدس به عنوان يك رزمنده فعاليت مي كردند. 
سرلشكر باقري ادامه داد: ايش��ان در دوران هشت ساله 
رياست جمهوري در كسوت رياست شوراي عالي دفاع و 
مديريت كالن امور مرتبط با جبهه هاي نبرد مسووليت هاي 
س��نگيني را بر عهده داش��تند و امور را اداره مي كردند؛ 
همچنين در پايان جنگ هم مجدداً توانس��تند با كسب 
اجازه از امام بزرگوار در جبهه حضور مستقيم پيدا كنند و 
بعد از آنكه مسووليت رهبري بر عهده ايشان قرار گرفت، 
شاهد هستيم كه در بيش از سه دهه گذشته كه كشور با 
حوادث، توطئه ها، تهديدها و فشارهاي فزاينده اي از سوي 
دشمنان مواجه بوده است، مقام معظم رهبري توانستند 
به طور بي نظير و بي نقص اداره و پيش��برد امور جامعه و 
كشور را برعهده بگيرند و بر تمامي اين مشكالت فائق آيند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 روز يكشنبه 3 اسفند 99 نرخ دالر در بازار آزاد به كانال 24 
هزار تومان افت كرد و در طول روز از مرز 25 هزار تومان به 
تدريج تا عصر يكشنبه به نرخ 24500 تومان رسيد. درهم 
نيز 6870 تومان معامله ش��د. قيمت يورو نيز 29 هزار و 
900 تومان اعالم ش��ده است. براين اس��اس فعاالن بازار 
ارز مي گويند كه بازار ارز روند نزولي به خود گرفته و تحت 
تاثير تحوالت سياس��ي هفته هاي اخير، لغو تحريم هاي 
ديپلمات هاي ايران در س��ازمان ملل، مكانيسم ماشه، و 
همچنين تمايل دولت بايدن براي بازگشت به برجام، همگي 
مواردي است كه موجب ش��ده بازار روند كاهشي داشته 
باشد. دولت و رييس كل بانك مركزي نيز اعالم كرده اند 
كه دالر 4200 توماني تا 6 ماه آينده برقرار است و همين 
موضوع نيز در كاهش قيمت ارز موثر بوده است.  همچنين 
با كاهش اونس جهاني طال به 1785دالر، قيمت سكه به 
11.2 ميليون، سكه طرح قديم 10.6 ميليون، نيم سكه 6.4 
ميليون، ربع سكه 4.1 ميليون، سكه گرمي 2.4 ميليون، 
گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 75 هزار، مظنه مثقال طال 

4 ميليون و 658 هزار تومان، معامله شد. 

    همتي: ارز ۴۲۰۰ توماني
 تا  ۶  ماه آينده برقرار است

 عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي از برقراري ارز 
4200 توماني براي كاالهاي اساسي حداقل تا 6 ماه آينده 
خبر داد و گفت: اين موضوع در دستور كار دولت قرار دارد 
و نظر مجلس نيز دراين خصوص مثبت است. دولت 2 كار 
را براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت ها در دستور 
كار قرار داده است. ارز 4200 توماني حداقل تا 6 ماه آينده 
برقرار است و نظر مجلس شوراي اسالمي نيز در اين زمينه 
مثبت است. رييس كل بانك مركزي درباره افزايش نرخ 
برخي از اقالم نيز گفت: رييس جمهوري به تازگي در جلسه 
ستاد اقتصادي، وزراي صمت و جهاد كشاورزي را موظف به 
كنترل اين وضعيت كرده است. طبق تاكيد رييس جمهوري 
قيمت كاالهايي كه با ارز 4200 توماني در اختيار مردم قرار 

مي گيرد حتما بايد متناسب با نرخ ارز نهاده هايشان باشد.

    روند نزولي  بازار ارز 
بررسي رفتار فعاالن بازار ارز در روزهاي اخير نشان دهنده 
ترديد و سرگرداني آنهاست به طوري كه آنها از تداوم رشد 
بهاي ارز نا اميد شده و در انتظار ريزش قيمت ها هستند، 
اگرچه تحوالت سياست خارجي همچنان مبهم است، اما 
به نظر مي رسد كه دالالن بازار ارز از اكنون به پيشواز تحوالت 
پيش رو رفته اند.زماني كه اتفاقات و صحبت هاي يكي، دو 
روز اخير طرف هاي امريكايي و ايراني را كنار هم مي گذاريم 
شواهد به نفِع رفع موانع بين المللي اقتصاد و برداشته شدن 
تحريم ها خودنمايي مي كند. بنابراين، برخالف بهمن ماه 
احتمال نزولي ش��دن قابل توجه قيمت دالر قبل از سال 
نو، دور از ذهن نخواهد بود.پ��س از خروج امريكا از برجام 
و اعمال سياست »فشار حداكثري« عليه ايران نرخ دالر و 
ساير ارزها به شدت از اين رويداد متأثر شد و روند افزايشي 
به خود گرفت. دول��ت ايران و به ويژه بانك مركزي در اين 
مدت تالش كرده است با برنامه و تدبير، تحريم هاي امريكا 
را خنثي و درحد توان از سقوط بيش از حد ارزش پول ملي 
جلوگيري كند.اما، به رغم همه تالش هاي صورت گرفته 
دالر ورود به كانال 30 هزار توماني را نيز تجربه كرد. اما پس 
از تحوالت مربوط به سياست خارجي در دي ماه، كمي عقب 

نشست، به طوري كه براي چند هفته، در محدوده  23 هزار تا 
25 هزار تومان در نوسان بود.پيروزي جوبايدن در انتخابات 
امريكا و تأكيد او بر بازگشت به برجام، خوشبيني ها به رفع 
تحريم را افزايش داد و در نتيجه كاهش قيمت دالر روز به 
روز بيشتر شد، دالر سير نزولي به خود گرفت و تا كانال 22 
هزار توماني هم عقب نشيني كرد. از آنجايي كه تحريم عامل 

اصلي افزايش دالر است اين سير نزولي كامال منطقي بود.

    ترس، نگراني و دودلي دالالن ارز
برخالف چشم انداز اميدبخش رفع تحريم ها عده اي با هدف 
سوداگري و از طريق ايجاد جو منفي در بازار از كاهش بيشتر 
قيمت دالر جلوگيري كرده اند. طوري كه قيمت دالر روند 
افزايشي به خود گرفت و دوباره وارد كانال 26 هزار توماني 
ش��د. در آخرين هفته بهمن ماه قيمت دالر مدام در حال 
نوسان بين س��قف 26 هزار و 300 تومان و كف 25 هزار و 
700 تومان بود و يورو هم در محدوده 31 هزار 600 تومان 
تا 31 هزار و 100 تومان نوس��ان داشت. يك نكته مهم در 
افزايش قيمت دالر، به رغم تحوالت سياسي و خوشبين هاي 
موجود در روابط بين المللي ايران اين است كه اين افزايش 
پر قدرت نبوده است. به اين معني كه هم با نوسان همراه 
بوده و هم فعاالن و به ويژه دالالن به نوعي سردرگمي دچار 
بودند. اگر در دوره رياست جمهوري ترامپ، بعد از خروج از 
برجام اطمينان خاطر فعاالن از روند افزايشي قيمت دالر 
بسيار زياد بود، در عوض در اين دوره ترس، نگراني و شك و 
دودلي، به رغم افزايش ها بر بازار ارز حاكم است.اين ترس و 
دو دلي ناشي از دو چيز است. نخست، هرچند تعلل هايي در 
بازگشت امريكا به برجام مشاهده مي شود، اما در تحليل ها و 
همچنين در جامعه كفه ترازو به سمت بازگشت اين كشور 
سنگيني مي كند و نه عدم بازگشت. به ويژه اينكه ايران نيز 
مانعي براي بازگشت به تعهدات برجامي خود نمي بيند و 
بارها اين را اعالم كرده است.دوم اينكه طبق گزارش هاي 
بانك مركزي، شاخص هاي اقتصادي كشور در 6 ماهه دوم 
سال عملكرد مثبتي داشته اند. اين يعني اينكه به رغم تحريم 
و ش��يوع كرونا، روند اقتصاد در جهت مثبت قرار دارد. در 
چنين شرايطي خروج قيمت دالر از كانال 20 هزار تومان و 
بازگشت به كانال 26 هزار تومان غيرمنطقي است. فعاالن 
بازار نيز اين را بهتر از هر كس ديگري مي دانند. شك و دو 
دلي آنها نيز از اينجا ناشي مي شود.شايد به همين خاطر 
است كه به رغم افزايش قيمت دالر در اوايل هفته گذشته، 
به تدريج اواخر هفته با كاهشي نسبي نرخ دالر مواجه بوديم. 
با اين وجود، روند كلي نمودار تغييرات قيمتي، نشان دهنده 
كاهش نسبي قيمت ارز در مقايسه بين روز ابتدايي و انتهاي 
هفته است. طبق محاسبات قيمت دالر در آخرين معامالت 
اين هفته 25 هزار و 900 تومان ثبت شد كه 400 تومان 

ارزان تر از قيمت آن در ابتداي هفته بود.

    سيگنال هاي كاهشي براي بازار دالر
اكنون كه نقش رفع تحريم ها در سير نزولي و سقوطي قيمت 
دالر پوشيده نيست انتظار مي رود با مشاهده سيگنال هاي 
مثب��ت در روابط خارجي و به ويژه در مورد برجام ش��اهد 
كاهش محسوس قيمت دالر باشيم. در بهمن ماه بيشتر 
نظاره گر اختالفات طرفين بوديم، اما به نظر مي رس��د در 
اسفندماه، شرايط تغيير مي كند. با توجه به اينكه ايران نشان 
داده كه در تعيين ضرب االجل خروج از پروتكل الحاقي، 
بس��يار جدي است، به نظر مي رسد اروپا و امريكا نيز آن را 
به شدت جدي گرفته اند، به همين دليل، شروع نخستين 

روز آخرين ماه س��ال 1399 با سه سيگنال مهم برجامي 
همراه بود كه مي تواند سير قيمت دالر را به شدت نزولي كند. 
ندپرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز پنجشنبه از 
آمادگي اين كشور براي حضور در نشست گروه 1+5 و ايران 
به منظور بحث درباره مسير ديپلماسي برنامه هسته اي 
سخن گفت و افزود كه واشنگتن دعوت نماينده اتحاديه 
اروپا را خواهد پذيرفت. اين موضوع به احتمال زياد مساله 
اينكه برداشتن گام نخست از سوي كدام طرف باشد را حل 
خواهد كرد. از طريق گفت وگوهاي غير مستقيم و رسانه اي 
نمي توان گام عملي برداشت، اما در چنين نشستي طرفين 

مي توانند بر سر چگونگي اقدامات عملي صحبت كنند.
به عالوه، دومي��ن حركت امريكا را نيز مي ت��وان به اقدام 
عملي اين كش��ور در احياي برجام تعبي��ر كرد. »ريچارد 
ميلز«، سرپرس��ت نمايندگي امريكا در سازمان ملل در 
نامه اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به طور رسمي 
ادعاي گذش��ته كشورش مبني بر اعمال تحريم هاي اين 
ش��ورا عليه ايران را پس گرفت.و سومين اقدام امريكا لغو 
محدوديت هاي اعمال شده بر ديپلمات هاي ايراني است. 
ميلز در نامه اي  ديگري اطالع داد كه محدوديت اعمال شده 
عليه ديپلمات هاي جمهوري اسالمي ايران براي تردد در 
سه مايلي، برداشته شده و به روال گذشته بازگشته است.

اگر به اين نكته دقت كنيم كه اين تحوالت پس از جلسه 
مجازي روز پنجشنبه وزيران امورخارجه فرانسه، آلمان، 
انگليس وامريكا براي رايزني درباره پايان ضرب االجل قانون 
لغو تحريم ها و توقف اقدامات داوطلبانه ايران تحت برجام 
رخ داده است احتمال لغو تحريم ها در آينده نزديك قوت 
خواهد گرفت.هرچند هنوز به طور رسمي ايران براي حضور 
در اين جلسه اعالم آمادگي نكرده است اما سيگنال هاي 
مثبت در سمت ايران نيز وجود دارد. ايران بارها اعالم كرده 
است كه به محض بازگشت امريكا، تعهدات خود را به طور 

كامل اجرا خواهد كرد. 

  آماده بودن بسترها براي ريزش دالر
درباره ميزان ريزش نرخ دالر، نظرات مختلفي وجود دارد 
به طوري ك��ه محدوده زير 20 ه��زار تومان و حتي كمتر 
از 15 هزار تومان نيز مطرح ش��ده اس��ت.در اين راس��تا، 
رييس جمه��وري در جريان بررس��ي اليح��ه بودجه در 

كميسيون تلفيق و با انتقاد از تعيين نرخ 17 هزار و 500 
توماني دالر توس��ط اين كميس��يون از دالر زير 15 هزار 
تومان سخن گفت. اين حرف ها و انتظارات از بنيان و منطق 
اقتصادي برخوردار اس��ت. وقتي تحريم ها برداشته شود 
دولت هم مي تواند نفت بيشتري بفروشد و دالرهاي نفتي 
را وارد كشور كند و هم دارايي هاي بلوكه شده را آزاد كند.

ميلياردها دالر ايران در بانك هاي چين، كره و هند و ساير 
نقاط دنيا بلوكه شده و امكان انتقال آنها وجود ندارد. وقتي 
اين پول ها آزاد شود بانك مركزي كه در سخت ترين شرايط 
از »ونزوئاليي« شدن پول ملي جلوگيري كرد، بدون شك 
در شرايط عادي، مديريت بهتري بر بازار ارز خواهد داشت 
و آن را كنترل خواهد كرد.به عالوه، عادي ش��دن شرايط 
اقتصاد كشور، رفع موانع تجارت بين الملل و ورود و خروج 
آزادانه ارز رونق صادرات و واردات را در پي خواهد داش��ت. 
تورم كنترل خواهد شد، انتظارات تورمي در يك جو رواني 
آرام از جامعه دور خواهد ش��د و در نتيجه دالرهايي كه در 
كنج خانه ها گير افتاده است روانه بازار مي شود. طبق قوانين 
اقتصادي، با افزايش عرضه، تقاضاي كاذب با هدف حفظ 
قدرت خريد از ميان خواهد رفت. همه اينها به معناي كاهش 
يا سقوط سريع نرخ دالر خواهد شد.هر دالر روز )يكشنبه( 
در صرافي هاي بانكي 24 هزار و 418 تومان معامله شد كه 
قيمت آن نسبت به روز كاري گذشته با كاهش 626 توماني 
همراه شد. نرخ هر يورو نيز به 29 هزار و 290 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو امروز با كاهش 606 توماني نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري گذش��ته )شنبه( به 29 هزار 
و 290 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 23 هزار و 935 
توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 710 تومان بود. 
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار 
و 100 توم��ان و قيمت فروش آن 24 ه��زار و 341 تومان 
اس��ت. عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 
901 تومان و ن��رخ فروش آن 29 هزار و 190 تومان اعالم 
شد.در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته )شنبه(، هر 
يورو به قيمت 29 هزار و 957 تومان و هر دالر 25 هزار و 30 
تومان به فروش رسيد. همچنين در سامانه سنا روز كاري 
گذشته )شنبه(، حواله يورو به قيمت 29 هزار و 240 تومان 
معامله و همچنين حواله دالر به قيم��ت 24 هزار و 290 

تومان فروخته شد.

  كاهش ۳۴۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
روز يكشنبه، سوم اس��فندماه با كاهش 340 هزار توماني 
نس��بت به روز كاري قبل )شنبه( 11 ميليون و 140 هزار 
تومان معامله شد.س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم نيز 
10 ميليون و 600 تومان معامله شد.نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون تومان 
و سكه يك گرمي هم دو ميليون و 300 هزار تومان قيمت 
خورد.ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 79 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار 
ميليون و 675 هزار تومان رسيد. قيمت سكه از 30 دي ماه 
تا چند هفته گذشته در كانال 10 ميليون توماني در نوسان 
قرار داشت، اما به تدريج رشد كرد. بررسي ها نشان مي دهد 
در روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز روند 
صعودي داشته است.قيمت طال و سكه طرح جديد در روز 
جاري نسبت به روزكاري قبل با كاهش همراه شده است؛ 
سكه طي روزهاي گذشته از كانال 12 ميليوني عقب نشيني 
كرده و به كانال 11 ميليوني بازگشت؛ 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.در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو 
نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس 
قيمت فروش دالر 24 ه��زار و 495 تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم 24 هزار و 10 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل 29 هزار و 582 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 28 هزار و 997 تومان اعالم شده است.نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند 

بار تغيير مي كند.

   خريد بذر علوفه با ارز نيمايي غيرممكن است 
معاون وزير كشاورزي با ارسال نامه اي به معاون بانك 
مركزي گفت: خريد و جذب بذور علوفه اي به قيمت 
تمام شده با ارز نيمايي توسط كشاورزان غير ممكن 
است و اجراي توسعه كشت علوفه در مناطق ديم كه 
نقش بس��زايي در كاهش ميزان واردات علوفه دارد با 

مشكل مواجه مي شود.

رويداد
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توضيح بانك مركزي:
 از مديران سابق بخش ارزي بود

بازداشت يك مدير  بانك مركزي
يكي از مديران ارش��د بانك مرك��زي در حوزه ارزي 
به اتهام دريافت رش��وه چند ميلياردي بازداش��ت 
شد. خبرهاي منتشر شده نش��ان مي دهد كه يكي 
از مديران ارش��د ارزي بانك مركزي به اتهام دريافت 
رش��وه در پرونده توزي��ع 35 ميلي��ارد دالر ارزهاي 
مداخله اي بانك مركزي بازداشت شده است. مدير 
اسبق بانك مركزي كه پيش از اين در سطوح باالي 
بانك مركزي فعاليت مي كرد و مسووليت مستقيم 
در حوزه ارزي داشت، نقش بزرگي در ارزپاشي هاي 
بي ضابطه و فروش ارزهاي مداخله اي در بازار داشته 
است. قباًل هم انتقادهاي فراواني متوجه او بوده است 
و گفته مي ش��د كه در تالطم هاي ارزي س��ال هاي 
اخير دخالت هاي ارزي توس��ط او پررنگ بوده است. 
متهم بازداش��تي پنجمين مدير ارشد بانك مركزي 
است كه در سال هاي اخير تحت تعقيب قرار گرفته 
است. متهم، چندين سال مسووليت اصلي در حوزه 
ارزي بانك مركزي باالخص فروش بي ضابطه ده ها 
ميليارد دالر ارز در قالب ارزهاي مداخله اي را برعهده 
داش��ته و يكي از متهمان اصل��ي در خصوص ايجاد 
نابس��اماني هاي ارزي در س��ال هاي اخير در كشور 
است.برخي كارشناسان معتقدند كه اين مدير سابق 
بانك مركزي در موضوع برخورد با صادر كنندگان، 
در تش��كيل پرونده متخلفان و صادر كنندگاني كه 
براي بازگشت ارز اقدام نكرده اند، فعال بوده و احتماال 
همين برخوردها موجب واكنش هاي متقابل شده و 
وي در معرض اتهاماتي قرار گرفته است. برخي منابع 
گفته اند كه وي از زمان راه اندازي مركز مبادالت ارزي 
در دولت دهم در بانك مركزي مس��ووليت داشته و 
در آبان 99 بركنار ش��ده است.عده اي از فعاالن بازار 
ارز معتقدند كه اين مسوول بانك مركزي در پرونده 
بازگشت ارزهاي صادراتي و برخورد با متخلفان، فعال 
بوده و احتماال يكي از داليل برخورد با وي، به دنبال 
پيگيري بازگشت ارزهاي صادراتي بوده كه باعث شده 
خود او نيز زيرنظر قرار گيرد.  اين مدير س��ابق بانك 
مركزي در حوزه ارزي مس��ووليت مستقيم داشته و 
يكي از عوامل مهم »ارزپاشي هاي بي ضابطه« در بازار 
ايران معرفي شده اس��ت. بر اساس آنچه اعالم شده، 
اين مدير سابق بانك در سطوح باال فعاليت مي كرده 
و در حوزه ارزي مسووليت مستقيم داشته است. او را 
يكي از عوامل مهم »ارزپاشي هاي بي ضابطه« در بازار 
ايران معرفي كرده اند.به  اين  ترتيب متهم بازداشتي 
اخير، پنجمين مدير ارشد بانك مركزي است كه در 
س��ال هاي اخير تحت تعقيب قرار مي گيرد.گفتني 
است، هم اكنون در دستگاه قضا پرونده ولي اهلل سيف 
رييس كل سابق بانك مركزي و احمد عراقچي معاون 
ارزي او باز است، ضمن اينكه پرونده هاي رسول سجاد 
و صالحي از ديگر مديران ارزي بانك مركزي در دوره 
مديريت س��يف نيز همچنان در دستگاه قضايي باز 
است و اين افراد نيز در بازداشت هستند.پيش از اين 
نيز سخنگوي قوه قضاييه از اخذ آخرين دفاع از سيف 
رييس س��ابق بانك مركزي و احمد عراقچي معاون 
ارزي بانك مركزي و ارسال پرونده آنها به دادگاه خبر 
داده بود.رهبر معظم انقالب در تاريخ 22 مرداد 97 در 
ديدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، اشاره داشتند 
كه بايد عالوه بر كساني كه ضمن دريافت ارز، مرتكب 
تخلف و سوءاستفاده شدند با خطاكاراني كه اين ارزها 
را به اين متخلفين پرداخت كردند نيز برخورد صورت 
گيرد.پيش از اين خبرهايي درباره يك پرونده فساد 
ارزي در بانك مركزي ايران و بازداش��ت و محاكمه 
احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي، رس��ول 
سجاد، معاون بين الملل، و احس��ان معافي، رييس 
حراس��ت بانك مرك��زي، در دوره مديريت ولي اهلل 
سيف منتشر شده بود.س��االر آقاخاني، عامل بانك 
مركزي در توزيع ارز، ك��ه از او به عنوان متهم اصلي 
پرونده فساد ارزي در بانك مركزي نام برده مي شد، 
مرداد 98 از ايران »فرار كرد« و تاكنون خبري درباره 
رسيدگي به پرونده او منتشر نشده است.رييس  كل 
پيش��ين، معاون ارزي او، مدير سابق مبادالت ارزي 
و مدير امور بين الملل پيشين، ديگر مقام هاي بانك 
مركزي اند كه پرونده هايشان در قوه قضاييه در جريان 
است. هم اكنون دستگاه قضايي در جمهوري اسالمي 
ايران پرونده ولي اهلل س��يف، رييس  كل سابق بانك 
مركزي و احمد عراقچي، معاون ارزي او، را در دست 
رسيدگي دارد و سخنگوي قوه قضاييه خبر داده كه 
آخرين دفاع آن��ان اخذ و پرونده براي صدور حكم به 
دادگاه ارسال شده است.محسن صالحي، مدير سابق 
مبادالت ارزي و رس��ول سجاد، مدير امور بين الملل 
وقت، از ديگر مديران بانك مركزي بودند كه در پرونده 
توزيع ارز مداخله اي 4200 توماني بازداشت شده اند. 
اين مديران متهم  شده اند كه در ازاي دريافت رشوه، 

تسهيالت ارزي غيرقانوني ارايه مي دادند.

عقبگرد دالر به كانال ۲۴ هزار توماني 

بازارارزدرمسيركاهشقيمتها

توضيحات روابط عمومي بانك مركزي 
به دنبال انتشار خبر بازداشت يكي از 

مديران سابق بخش ارزي: 
به آگاهي مي رساند حدود يك ماه پيش 
يك�ي از مديران س�ابق ادارات بخش 
ارزي توسط مرجع قضايي و با موضوع 
اتهامي مرتبط با اوايل سال ۹۷، احضار 

و بازداشت شده است.
اين بانك اطالع دقيقي از مورد يا موارد 
اتهامي ندارد و ضمن همكاري كامل با 
قوه قضاييه، هرگونه اظهارنظر نسبت 
به اين موضوع را منوط به صدور رأي يا 

تصميم مرجع قضايي مي داند.
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تحليل گران شرکت خدمات مالی و بانکداری آمريکايی 
و چندمليتی جی پی م��ورگان چيس )JPM( معتقدند 
که بيت کوين بس��يار باالتر از ارزش واقع��ی آن ارزيابی 
شده است و رفتاری مشابه دارايی های چرخه ای از خود 
نشان می دهد. اين گروه همچنين دارايی های ديجيتال 
را ضعيف تري��ن ابزار به منظور پوش��ش عمده ريس��ک 
س��هام ناميده اند. در اين ميان شرکت مايکرواستراتژی 
)MicroStrategy( اعالم کرده که 900 ميليون دالر 
ديگر بيت کوين خواهد خريد. به گزارش کوين تلگراف، 
داده های گالس��نود )Glassnode(، ش��رکت تحليل 
داده های بالک چين، بيان گر اين است که سرمايه گذاران 
حقيقی با ارزش دارايی های باال همچنان به تزريق سرمايه 
خود به بيت کوين ادامه می دهند. در واقع تعداد آدرس های 
بيت کوين که ارزشی بالغ بر 1 ميليون دالر بيت کوين در 
اختيار دارند، به 94 هزار رسيده است. با حرکت بيت کوين 
تا قيمت 56 هزار دالر، قراردادهای اختيار منتهی به جمعه 
گذشته، کاماًل به نفع خريداران منقضی شده است. پس 
از افزايش 160 درصدی قيمت طی سه ماه گذشته، نرخ 
قراردادهای اختيار باز بيت کوين )Open interest( به 
رکورد جديد 12 ميليارد دالر رسيده است. اگرچه اين عدد 
به طرز غيرمعمولی زياد به نظر می رسد، اما منطقی است 
که با عبور ارزش بازار بيت کوين از 1 تريليون دالر، اين رقم 

رشد بيشتری را به ثبت برساند.

  بي�ل  گيت�س: رويک�ردم درب�اره بيت کوين 
خنثی است

البته ديدگاه های منفی و شايد خنثی از سوی افراد معروف 
هم نسبت به بيت کوين وجود دارد. بيل گيتس، بنيان گذار 
شرکت مايکروسافت، با بيان اينکه ديدگاهی خنثی در 
مورد بيت کوين به عنوان يک سرمايه گذاری دارد، معتقد 
است که دنيا بدون ارزهای ديجيتال جای بهتری خواهد 
بود. بيل گيتس در دو مصاحبه جداگانه به تشريح رويکرد 
خود در مورد بيت کوين و ارزهای ديجيتال پرداخت. او در 
مصاحبه اول که با شبکه سی ان بی سی )CNBC( انجام 
شد، در پاسخ به اين پرسش که استخراج بيت کوين چه 

تغييرات اقليمی ای ايجاد می کند، گفت: »من بيت کوين 
ندارم. در نتيجه رويکردم خنثی است. بيت کوين می تواند 
با تکيه بر هر جنون و هر پايه و اساسی که دارد باال و پايين 
ش��ود و من هم راهی برای پيش بينی روند آن در آينده 
ندارم. من خودم شخصًا به فکر تغيير شکل پول به فرمی 
ديجيتالی تر و کاهش هزينه ه��ای نقل وانتقاالت مالی 
هس��تم، اين يک از کارهايی اس��ت که در بنياد گيتس 
)Gates Foundation( انجام می دهيم؛ اما در اين بنياد 
طوری اين کار را می کنيم که می توان آن را برگشت زد تا 
از اين طريق بتوانيم شفافيت کاملی داشته باشيم و بدانيم 
چه کسی چه کاری انجام می دهد. مسئله فرار مالياتی يا 
فعاليت های غيرقانونی نيست.« گيتس هيچوقت طرفدار 
بيت کوين نبوده است. او در س��ال 2018 او با حضور در 
برنامه ای از ش��بکه سی ان بی سی که وارن بافت و چارلی 
مونگر، از شرکت برکشاير هاتاوی، هم در آن حضور داشتند 
در ارتباط با بی ارزش بودن بيت کوين صحبت کرد. بيل 
گيتس در آن زمان گفت: »به عنوان يک کالس دارايی، 
چيزی توليد نمی کنيد که انتظار داشته باشيد ارزشش 
باالتر رود. کاماًل شبيه يک سرمايه گذاری بر پايه »نظريه 
احمق تر« است.« نظريه احمق تر عنوان می کند که می توان 
صرف نظر از ارزش يک سهام، با خريد و فروش آن در آينده 
پول در آورد؛ چرا که هميشه فردی احمق تر از شما وجود 
خواهد داشت تا آن را بخرد. در آن زمان قيمت بيت کوين 
9.300 دالر بود. بيل گيتس در مصاحبه ديگرش با نشريه 
وال استريت ژورنال که روز پنجشنبه منتشر شد نيز در 
مورد بيت کوين صحبت کرد. او در پاسخ به اين سؤال که 
دنيا با نبود کدام يکی از نوآوری های حوزه فناوری جای 
بهتری خواهد شد، گفت: »نحوه کارکرد امروزه ارزهای 
ديجيتال، امکان اج��رای برخی فعاليت های مجرمانه را 
می دهد. خوب می ش��د اگر از شر آنها خالص می شديم. 
احتمااًل بهتر بود که می گفتم س��الح های ش��يميايی. 
اين س��الح ها واقعًا چيزهای بدی هس��تند. نبايد برای 
چنين چيزی فناوری داشته باشيم.« بر اساس فهرست 
ثروتمندترين افراد دنيا که به صورت لحظه ای به روزرسانی 
می شود، بيل گيتس در رده چهارم ثروتمندترين افراد دنيا 

قرار دارد. جف بزوس با 189 ميليارد دالر سرمايه خالص در 
رده اول قرار دارد. ايالن ماسک و برنارد آرنالت، به ترتيب با 
182 ميليارد و 159 ميليارد دالر سرمايه در رده های بعدی 
جای گرفته اند. عليرغم ديدگاه منفی بنيان گذار شرکت 
مايکروسافت، اين شرکت گواهی ثبت دستگاهی را ثبت 
کرده است که به افراد امکان می دهد با استفاده از انرژی 
توليد شده از فعاليت های بدنی، ارزهای ديجيتال استخراج 
کنند. اين دستگاه قرار است امواج مغزی و گرمای بدن در 
هنگام انجام فعاليت های از پيش تعيين شده آنالين مثل 
استفاده از موتورهای جستجو، ربات های گفتگو و مشاهده 

تبليغات برای استخراج استفاده کند.

  ايالن ماس�ک: قيمت بيت کوين ب�اال به نظر 
می رسد

ايالن ماسک هم به تازگی با تأکيد بر آنکه او يک مهندس 
اس��ت و نه يک سرمايه گذار، در توييتر نوشت که قيمت 
بيت کوين و اتريوم باال به نظر می رسد. هرچند او در ادامه 
نوشت که نگه داری بيت کوين عاقالنه تر از نگهداری پول 
نقد است. چانگ پنگ ژائو، مدير عامل صرافی بايننس، 
پنجش��نبه پس از افزايش تقاضا برای دوج کوين در اين 
صرافی با بلومبرگ مصاحبه کرد. او در اين مصاحبه درباره 
عالقه ايالن ماسک به دوج کوين صحبت کرد. ژائو با اشاره 
به اينکه ما در يک جهان غير متمرکز و آزاد هستيم با بيان 
اينکه هر فردی می تواند هر چيزی را دوست داشته باشد، 
اعالم کرد که از عالقه ايالن نسبت به دوج کوين شگفت زده 
شده است. او در ادامه گفت: »ماسک می تواند دوج کوين 
را به هر دليلی دوست داشته باشد.« مدير عامل بايننس 
با تأکيد بر عدم ارتباط ماسک با دوج کوين اشاره کرد که 
شرکت خودرو های الکتريکی ايالن ماسک يعنی تسال 
»دوج کوين« خريداری نکرده و بيش از 1.5 ميليارد دالر 
»بيت کوين« خريده است. ايالن ماسک اين مصاحبه را در 
توييتر مشاهده کرد و پاسخ داد: »اقدام تسال به طور مستقيم 
منعکس کننده نظر من نيست. داشتن مقداری بيت کوين 
در مقايسه با پول نقد شيوه ای کمتر احمقانه از نگهداری 
نقدينگی است. برای روشن شدن موضوع اين را می گويم 

که من يک سرمايه گذار نيستم، من يک مهندس هستم. 
من در کنار تسال سهام هيچ شرکتی را ندارم. با اين حال، 
وقتی نرخ سود ارزهای فيات منفی است، فقط از يک احمق 
بر می آيد که به اين ارزها بسنده کند. بيت کوين هم تقريبا 
به اندازه ارزهای فيات آشغال است؛ نکته کليدی »تقريبا« 
است.« پيتر شيف از طرفداران طال که به تازگی ماسک و 
تسال را به دليل خريد بيت کوين مورد انتقاد شديد قرار 
داده بود، جمعه در توييتی گفت: »به گفته ايالن ماسک 
بيت کوين تقريبًا به اندازه پول فيات آش��غال است. پس 
ماسک هر دو را آشغال می داند. من موافقم، من فکر می کنم 
بيت کوين که يک پول ديجيتال است حتی از پول کاغذی 
منتشرشده توسط بانک های مرکزی هم مزخرف تر است. 
طال مزخرف نيست، پول واقعی است و از هر دو آنها بهتر 
است.« ايالن ماسک اين توييت را مشاهده کرد و به شيف 
اين گونه پاسخ داد: »ايميلی که می گويد شما طال داريد 
معادل با داشتن طال نيست. شما ممکن است ارز ديجيتال 
هم داشته باش��يد. پول فقط داده ای است که به ما اجازه 
می دهد زحمت داد و ستد را نداشته باشيم. اين داده مانند 
همه داده ها می تواند با تأخير و خطا همراه باشد. سيستم 
به تکامل خود ادامه می دهد تا تأخير و خطا را به حداقل 

برساند. بيت کوين و اتريوم باال به نظر می رسد.«

  ورود متضرران بورس به حوزه رمزارزها
در ايران هم به نظر می رسد در کنار استخراج بيت کوين 
که در ماه های گذشته خبرس��از شده بود، اکنون با ورود 
افراد متضرر از بورس به حوزه رمزارزها مواجه هستيم و 
اين مساله واکنش کارشناسان و حتی نمايندگان مجلس 
را هم به دنبال داشته است. روزبه شريعتی، از کارشناسان 
بورس، در اين خصوص عنوان کرده بود: »اوايل سال هشدار 
داديم دعوت ک��ردن مردم به بورس بدون اينکه آموزش 
ببينند، اشتباه است. اما مردم دعوت شدند و نتيجه اش 
اين ش��د. افرادی که در بورس ضرر کردند درحال خريد 
بيت کوين هستند. آماری خواندم مبنی بر اينکه روزی 
2000 ميليارد تومان گردش مالی رمزارز است. چرا بايد 
سرمايهگذاريای که منجر به خروج ارز از کشور ميشود 

انقدر راحت در کشور تبليغ ش��ود؟« همچنين رييس 
کميته اقتصاد ديجيتال مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رئيس جمهور، وزرای اطالعات، اقتصاد، صمت و رييس 
بانک مرکزی نسبت به لزوم اتخاذ تدابيری برای معامالت 
رمز ارزهای خارجی هشدار داد. مجتبی توانگر، در نامه های 
جداگانه خطاب به حسن روحانی، حجت االسالم علوی، 
دژپسند، رزم حسينی و همتی نوشته است: »متاسفانه 
بعد از مديريت مسألهدار دولت در بازار سرمايه، بسياری 
از ليدرهای ناصالح سرمايه مردم در فضای مجازی، نسبت 
به تشويق مردم به خريد رمزارزهای خارجی به خصوص 
بيت کوين اقدام کرده  اند و اکنون جستجوی کلمات مربوطه 
در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پيشی گرفته 
است و اين يعنی عده ای ناآشنا و ناآگاه در جستجوی راهی 
برای ورود به اين حوزه هستند. عالوه بر اينکه اين موضوع 
احتماال به تشديد خريد غيررسمی ارز برای اين منظور 
منجر می شود؛ متاسفانه خريد ريالی رمزارز از درگاه های 
پرداخت داخلی نيز در حال انجام است. و به احتمال فراوان 
مسأله ای شبيه به س��که ثامن در اين موضوع، به صورت 
شديدتر قابل تکرار است. بنابراين دولت محترم الزم است؛ 
اوال درگاه های پرداخت مشکوک به اين مبادالت را هرچه 
سريع تر مسدود کنند و ثانيا اقدامات الزم برای شناسايی 
مس��يرهای خريد ارزی بيت کوين و تبليغ کنندگان در 
فضای مج��ازی را انجام و اجازه ندهند اين موضوع باعث 
ضربه شديد به اقتصاد کشور و بازار سرمايه شود. روری ست 
اقدامات الزم در اين خصوص به کميته اقتصادديجيتال 
مجلس شورای اس��المی اطالع داده شود تا الزم نباشد 
اقدامات نظارتی بع��دی در پيگيری ماجرا انجام گيرد.« 
با وجود اين، همانطور که کارشناس��ان درباره بورس هم 
بارها هش��دار دادند< الزم است که هنگام ورود به حوزه 
رمزارزها هم با تنظيم بهينه حد ضرر، ريسک خود را در 
معامالت کنترل کنيد و با ورود و خروج پله ای در حمايت 
و مقاومت ها، سرمايه خود را مديريت کنيد. اگر دانش کافی 
برای معامله گری در اختي��ار نداريد، از ورود به معامالت 
خودداری کنيد و با مراجعه به بخش آموزش تحليل بازار 

به تدريج اين دانش را فرا گيريد. 

ادامه از صفحه اول

بازار بيت کوين، يک تريليون دالر



گروه بورس|
تنها ۵ روز به پايان بهمن ماه باقي مانده بود كه دامنه 
نوس��ان نامتقارن روي بازار اعمال ش��د تا شاهد يك 
وضعيت بسيار مطلوب در اين بازار باشيم اما واقعيت ها 
خبر از وضعيت مطلوب نمي ده��د و از روز ۲۶ بهمن 
ماه شاهد صف هاي فروش دربازارسهام هستيم و روز 
گذشته شاخص كل بيش از ۱۰ هزار واحد نزول كرد كه 
بيشترين افت شاخص در دوران اعمال نوسان نامتقارن 

محسوب مي شود.
باتوجه به وضعيت بازار و شرايط فعلي نمي توان عرضه 
را براي طوالني مدت با محدودي��ت مواجه كرد و در 
نهايت انتظار داشت در اين بازار افزايش تقاضا رخ دهد. 
درست است دستكاري در بازار و تالش براي سركوب 
قيمت ها به هر نحوه امري اشتباه و نادرست است اما 
نبايد فراموش كرد كه حداقل به كارگيري آن در شرايط 
فعلي كار را بيش از پيش براي بازگش��ت بازار به روند 
صعودي دشوار تر مي كند. شايد اگر دوسال قبل تر بود و 
در مدتي كه چشم انداز تورمي، كاهش ارزش پول ملي، 
چشم اندازي پايدار از ضعف ريال ارايه مي داد و درنهايت 
هر نوع از سهام موجود در بازار را ارزنده مي كرد از دامنه 
نوسان نامتقارن به نفع افزايش تقاضا استفاده مي شد 
بسياري از جديد الورودها اين چرخه تبعيض مثبت 
براي تقاضاي سهام را امري معقول تلقي مي  كردند. با 
اين وج��ود در حال حاضر كه ورود معنادار پول به اين 
بازار متوقف ش��ده بايد به اين نكته توجه مي شد كه 
جذاب كردن بازار براي اف��رادي كه درگير معامالت 
آن نيس��تند آن هم در شرايط س��قوط ۴۵ درصدي 
قيمت ها طي چند ماه در نهايت نتيجه اي جز تضعيف 
فعاالن ثابت قدم تر بازار سرمايه ندارد. يكي از مهم ترين 
داليل بيان اين موضوع اين اس��ت كه در شرايط نبود 
اميد به رش��د قيمت ه��ا در بورس، پ��ول چنداني از 
بيرون به اين بازار تزريق نمي ش��ود و بنا بر اين هر چه 
نقدينگي بيشتري در صف هاي فروش حبس شود با 
اندكي اختالف به معناي نبود تقاضاي موثر در بورس 
و فرابورس خواهد بود؛ عاملي كه در نهايت با افزايش 
هيجان فروش در طرف عرضه تقويت مي شود و حتي 
كورس��وي اميدي كه مي تواند بازار را با روزهاي بهتر 
مواجه كند از ميان خواهد برد. به هر ترتيب خروجي 
اين تغييرات در روزهاي آتي هر چه كه باشد تا كنون 
يك مساله كامال محرز شده است؛ دست مدعي رو شده 
و دور باط��ل آزمون و خطا از جيب مردم عادي اين بار 

هم دارد تيشه به ريشه بورس مي زند.
همچنين باتوجه به خريد و فروش هاي بازار سهام به 
نظر مي رسد دليل فشار فروش قابل توجه در نمادهاي 
خودروي��ي و بانكي ط��ي اين روز كاه��ش اميدها به 
مشخص شدن س��هل الوصول آينده برجام است كه 
راه را براي بهبود وضعيت نمادهاي بانكي يا همكاري 
خودرويي ها با خارج مي بندند.از طرفي ديگر مشخص 
نبودن آينده آزاد شدن قيمت ها در خودروريي ها هم 
نقشي منفي در چشم انداز تغيير قيمت در نمادهاي 
مهم اين گروه دارد. همين امر باعث شده نمادهاي اين 
گروه كه در ماه هاي ابتدايي سال بر بال شايعات با پرواز 
قيمت نامعقول مواجه بودند و در كانال هاي تلگرامي 
بيش از هر نمادي به ارزنده بودن آنها اس��تناد مي شد 
در روزهاي اخير راه طوالني تري براي منطقي شدن 
قيمت ها پيش رو داشته باشند. نكته مهم اينجاست كه 
طي روزهاي پيش رو برجام و مذاكرات و حواشي آن 
مي تواند تاثير بيشتري بر مسير بازار سرمايه داشته باشد 
و پر رنگ شدن ريسك هاي سياسي راه را براي تغيير 

بيشتر قيمت در برخي گروه ها هموارتر كند.

  توصيه اي به سهامداران
براي جلوگيري از زيان سنگين 

پيمان حدادي، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو 
با ايرنا درخصوص وضعيت اين بازار مي گويد: در ماه 
گذشته چند اقدام از سوي سازمان بورس براي بهبود 
وضعيت بازار در پيش گرفته شد، مهم ترين آن بحث 
انتشار EPS شركت هاي توليدي بود تا از اين طريق 
اقدام به پيش بيني سود سال ۹۹ شركت ها كنند. با 
توجه به تالش مس��ووالن حاضر در سازمان بورس 
براي كاهش نوسان در بازار اما تا پايان بهمن ماه هيچ 
يك از دو اقدام، كمك چنداني را نتوانست براي بهبود 

وضعيت بازار انجام دهد.
وي ب��ا بيان اينكه يكي از مهم ترين عواملي كه باعث 
ايجاد نوسان در معامالت بورس شد، تغيير قيمت ارز 
بود، اضافه مي كند: در اين ماه قيمت دالر از ۲۶ هزار 
تومان تا ۲۰ هزار تومان كاهش پيدا كرد و دوباره در 
مدار رش��د قرار گرفت و دوباره قيمت آن تا ۲۶ هزار 
تومان افزايش يافت. تاثير برخ��ي از عوامل در بازار 
مانند دامنه نامتق��ارن در كنار ديگر عوامل مي تواند 
در اس��فند ماه تاثير مثبت در بازار داش��ته باشد اما 
س��هامداران نبايد در انتظار روند صعودي پرشتاب 
شاخص بورس باشند بلكه در كل مي توان اعالم كرد 
كه برآيند بازار س��رمايه در اسفند ماه مثبت خواهد 
بود.حدادي با اشاره به اينكه نقدينگي موجود در بازار 
سرمايه بين صنايع كوچك و بزرگ چرخش خواهد 
داشت، اضافه مي كند: احتمال اينكه در روزهاي آخر 
اسفند به دليل تس��ويه اعتبارات تا حدودي قسمت 
عرض��ه در بازار افزاي��ش پيدا كند، وج��ود دارد، در 
ماه هاي پاياني س��ال حقوقي ها چن��دان خريدار در 
بازار نخواهند بود و حتي اقدام به فروش س��هم هايي 
مي كنند كه در سود هستند. با توجه به اينكه از آخرين 
روز معامالتي س��ال جاري كه ۲۷ اسفند ماه است تا 
اولين روز كاري سال آينده، بازار سهام ۱۰ روز متوالي 
تعطيل است به همين دليل پيش بيني مي شود در 
هفته پاياني اس��فند بر وزن فروش بازار اضافه شود 

اما بازار در س��ه هفته ابتدايي اس��فند، متعادل و به 
س��مت مثبت خواهد بود. پيشنهاد ما به سهامداران 
اين است كه ۵۰ درصد از پرتفوي خود را سهم و ۵۰ 
درصد ديگر را به س��مت خريد اوراق با درآمد ثابت 
پيش ببرند؛ بنابراين بهتر است فقط در ۵۰ درصد از 
سهام خود ريسك كنند تا در صورتي كه بازار ريزش 
كرد سهامداران متحمل ضرر و زيان سنگين نشوند.

    افت ۱۰ هزار واحدي شاخص
براساس معامالت روز يكشنبه بيش از دو ميليارد و 
۳۷ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۲۵ هزار و ۱۸۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۱۴۷ واحد كاهش 
به ۴۳۷ هزار و ۱۷۶ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با ۷۴۹ واحد افت به ۲۸۵ هزار و ۷۶۱ واحد رسيدند. 
شاخص بازار اول هشت هزار و ۸۲۱ واحد و شاخص 
ب��ازار دوم ۱۵ ه��زار و ۲۱۳ واحد كاهش داش��تند. 
حقوقي ها روز گذشته حدود ۶۷۰ميليارد تومان وارد 
بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار و 
۷۱۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۳۳درصد 
يعني ۹۰۰ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدشان ۲۵درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول در س��ه گروه »محصوالت ش��يميايي«، 
»فلزات اساسي« و »سيمان، آهك و گچ« رقم خورد 
در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »مخابرات« و 
»ساير محصوالت كاني غيرفلزي« به نفع حقيقي ها 
تمام ش��د.عالوه بر اين در بين تمامي نمادها، »نماد 
شركت ارتباطات سيار ايران« با ۳۴۲ واحد، »تامين 
س��رمايه اميد« با ۹۵ واحد، »همكاران سيستم« با 
۶۲ واحد، »فرآورده هاي نس��وز ايران« با ۵۶ واحد، 
»صنايع شيميايي دشتستان« با ۴۲ واحد، »صنايع 
كاشي و سراميك سينا«، »سرمايه گذاري ساختمان 
ايران«، »تامين س��رمايه نوين« با ۳۰ واحد، »كربن 
ايران« با ۲۱ واحد و »لبنيات پاك« با ۲۰ واحد تاثير 
مثبت را بر شاخص بورس داشتند. نماد »فوالد مباركه 

اصفهان« با يك هزار و ۱۵۵ واحد، »ملي صنايع مس 
ايران« با يك هزار و ۵۵ واحد، »شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماع��ي« با ۸۶۴ واحد، »معدني و صنعتي 
گل گهر« با ۶۵۴ واحد، »صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس« با ۵۷۶ واحد، »معدني و صنعتي چادرملو« 
با ۵۰۱ واحد، »نفت و گاز پتروشيمي تامين« با ۴۲۹ 
واح��د، »پااليش نفت بندرعباس« ب��ا ۳۶۷ واحد و 
»پتروش��يمي پارس« با ۳۵۱ واحد با تاثير منفي بر 

شاخص همراه بودند.
برپاي��ه اين گ��زارش روزمذك��ور نم��اد »ليزينگ 
پارسيان«، »ملي صنايع مس ايران«، »سرمايه گذاري 
سيمان تامين«، »كابل البرز«، »گسترش صنايع و 
خدمات كشاورزي، »تامين سرمايه امين« و »فوالد 
مباركه اصفهان« در گروه نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. »گروه فلزات اساسي« هم در معامالت امروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۱۶۵ ميليون و ۷۴۶ هزار برگه س��هم به ارزش 
دو هزار و ۴۰۶ ميليارد ريال داد و ستد شد. شاخص 
فرابورس نيز بيش از ۹۸ واحد كاهش داشت و روي 
كانال ۱۷ هزار و ۴۰۲ واحد ثابت ماند. همچنين در 
اين بازار ۹۱۲ ميليون و ۱۵۳ هزار برگه سهم به ارزش 

۶۶ هزار و ۹۴۰ ميليارد ريال داد و ستد شد.  
در دومين روزكاري هفت��ه نمادهاي »فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال«، »نيروگاه زاگرس كوثر«، 
»توس��عه خدمات دريايي و بندري سينا«، »جنرال 
مكانيك«، »بيمه ميهن«، »عطرين نخ قم« و »صنايع 
بهداشتي س��اينا« با تاثير مثبت بر شاخص اين بازار 

همراه بودند. 
همچني��ن »پليمر آريا ساس��ول«، »پتروش��يمي 
زاگرس«، »پتروش��يمي م��ارون«، »پتروش��يمي 
تندگويان«، »س��نگ آهن گهرزمين«، »ش��ركت 
سرمايه گذاري صبا تامين«، »موسسه اعتباري ملل«، 
»ف��والد هرمزگان جنوب«، »ش��ركت آهن و فوالد 
ارفع«، »گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي« با تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه بودند.
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اصالح با قوانين جديد بازار
علي رحماني، مديرعامل سابق شركت بورس اظهار كرد: 
تغيير دامنه نوسان در بازار سرمايه در كوتاه مدت مي تواند 
به اين بازار كمك كرده و سبب شود اين بازار زودتر به 
تعادل برسد. هرچند اگر اين تغيير دامنه نوسان در زمان 
رشد بازار اتفاق مي افتاد با ريزش سنگين همراه نبود. 
تصميمات جديد بازار سرمايه مي تواند به ساختارهايي 
كه نياز به اصالح دارد و همچنين به بازيابي بازار كمك 
كند. وي با بيان اينكه اعتماد مردم به بازار، تعيين كننده 
رونق اين بازار اس��ت گفت: در صورتي كه دولت از اين 
بازار حمايت كرده و نقدينگي به اين بازار تزريق شود 
مي توانيم به بازيابي اين بازار اميدوار باشيم. رحماني با 
اشاره به اينكه تزريق نقدينگي به اين بازار از هر منبعي 
مفيد اس��ت، افزود: تزريق نقدينگي از طريق صندوق 
توسعه ملي به بازار سرمايه مفيد بوده و مي تواند بخشي 
از اين مشكالت بازار را ساماندهي كند. وي در خصوص 
بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمايه گفت: ما نبايد 
مردم را به طور مستقيم درگير اين بازار كنيم، بلكه بايد از 
طريق شركت هاي مشاوره، صندوق هاي سرمايه گذاري 
و ش��ركت هاي س��بدگردان اين اقدامات انجام شود. 
رحماني افزود: مردم نبايد تحت تاثير هيجانات به صورت 
مستقيم به بازار س��رمايه وارد شوند، زيرا هجوم مردم 
به هر بازاري س��بب ايجاد مشكل شده و در صورتيكه 
نقدينگي وارد شده از طريق مردم درست هدايت نشود، 
بسيار مخرب اس��ت. مديرعامل سابق شركت بورس 
خاطرنشان كرد: اگر دولت سهام خود را به طور مناسب و 
با ارزش واقعي سهم عرضه كند مي تواند كسري بودجه 

خود در سال آينده را نيز جبران كند.

حقانيت بازارسرمايه
قابل اثبات است

جعفر قادري، نماينده مجلس ش��وراي اس��المي در 
خصوص طرح تحقيق و تفحص از بورس كه توس��ط 
مجلس در حال بررس��ي اس��ت، گفت: در حال حاضر 
تالش ه��اي زيادي براي متهم كردن بازار س��رمايه به 
نبود شفافيت وجود دارد. در صورتي كه زيرساخت ها و 
ابزارهاي نظارتي دقيقي كه در بازار سرمايه وجود دارد 
و شفافيت معامالت، به ايجاد اطمينان و اعتماد در بازار 
سرمايه كمك كرده و خواهد كرد. قادري با اعالم اينكه 
طرح مذكور را امضا نكرده است، افزود: به رغم مخالفت 
من ب��ا طرح چنين موضوعي، اما مطمئن هس��تم كه 
مش��كل خاصي ايجاد نمي كند و حتي به مردم ثابت 
مي كند كه دخالت هاي غيرضروري در حوزه بازارسرمايه 
وجود ندارد. روال كار ب��ازار به طور عادي در حال انجام 
اس��ت و مش��كلي در عملكرد آن و جايي براي نگراني 
سرمايه گذاران وجود ندارد. وي تاكيد كرد: واكنش بازار 
به اين تحقيق و تفحص نه تنها منفي نخواهد بود، بلكه 
مثبت هم ارزيابي مي شود؛ زيرا از اين طريق بسياري از 

شايعات موجود در فضاي بازارسرمايه از بين مي رود.

 سجام؛ اولين قدم 
درخصوص سهام عدالت

واقف بهروزي، معاون اقتصادي اداره كل امور اقتصادي 
و دارايي استان تهران با بيان اينكه براي عملكرد سال 
۹۵ و ۹۶ و ۹۷ در سه مرحله سود سهام عدالت پرداخت 
شده است و مبلغ اين س��ود حدود ۱۲۷ هزار ميليارد 
ريال بود، افزود: افرادي س��هام عدال��ت دارند كه همه 
مراحل را در زمان واگذاري گذرانده باشند و اسامي آنها 
اكنون در سامانه سهام عدالت درج شده باشد. براساس 
آيين نامه هاي آن زمان، ميزان درآمد مالك ارايه سهام 
عدالت بود و ستاد توزيع سهام عدالت براساس وضعيت 
درآمدي افراد جامعه، دهك ها را مشخص كرد. بهروزي 
در خصوص تفكيك يارانه بگيران و دارندگان س��هام 
عدالت نيز گفت: ليست سهام عدالت با يارانه متفاوت 
اس��ت و در اين ۲۰ مرحله به همه افراد يك  ميليون و تا 
سقف ۵ ميليون تومان به هر خانوار سهام تعلق گرفت 
كه البته برخي از افراد مثل مددجويان كميته امداد و 
بهزيستي از تخفيف برخوردار بودند. معاون اقتصادي اداره 
كل امور اقتصادي و دارايي استان تهران افزود: در اين ۱۰ 
سال، ۵۳۲هزار تومان از يك ميليون تومان مبلغ سهام 
افراد تسويه شده است و در نتيجه افرادي كه تخفيف دار 
نبودند، مالك همان رقمي هستند كه تسويه شده است. 
در آن زمان روند دريافت سهام عدالت نيازمند ثبت نام 
بود و دولت اقشار مختلف را به شركت هاي تعاوني اعالم 
كرده بود و با ثبت نام، فرم ها تكميل مي شدند و فرم ها 
ضمن تاييد به سازمان خصوصي سازي ارسال مي شدند 
و در صورتي كه فرآيند اجرا به طور كامل انجام ش��ده 
باشد، نام آنها در سامانه سهام عدالت به عنوان سهامدار 
درج شده است.وي خاطرنشان كرد: حدود پنج ميليون 
و ۹۰۰هزار نفر در استان تهران سهامدار هستند و استان 
البرز هم در تركيب استان تهران ديده شده است. معاون 
اقتصادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تهران 
در خصوص تركيب شركت هاي سهام عدالت گفت: در 
اين طرح ۴۹ شركت و بنگاه اقتصادي بزرگ كشور به 
سهام عدالت اختصاص پيدا كردند و ۳۶ شركت بورسي 
هستند و ۱۳ شركت بورسي نيستند؛ همچنين بيشترين 
درصد اين بنگاه هاي واگذارش��ده مربوط به پااليشگاه 
نفت تهران است و ۷۰ درصد سهام اين شركت به سهام 
عدالت واگذار شده است و كمترين واگذاري هم، سهام 
ايران خودرو و سايپا است و تنها يك درصد سهام اين دو 
مجموعه واگذار شده است. افراد با مراجعه به سامانه سهام 
عدالت به اطالعات سهامداري خود درخصوص سهام 
عدالت دسترسي دارند.  بهروزي گفت: در ارديبهشت ماه 
امس��ال برنامه آزادسازي سهام عدالت اعالم و در مدت 
 زمان مشخص، افراد مي توانستند دو روش مستقيم و 
غيرمستقيم درخصوص سهام خود انتخاب كنند و اگر 
افراد به سامانه مراجعه نكرده باشند، غيرمستقيم تلقي 
مي شوند كه بيش از ۳۰ ميليون نفر غيرمستقيم هستند 
و ۱۹ ميليون نفر هم روش مستقيم را انتخاب كرده اند. 
معاون اقتصادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان 
تهران در ادامه گفت: در روش مستقيم، سهام ۳۶ شركت 
بورسي در پنل كد بورسي افراد درج مي شود و در نتيجه 

خودشان خريد و فروش سهام را مديريت مي كنند. 

تغيير روش عرضه اوليه
در سال آينده

امير هاموني، مديرعامل فرابورس با اشاره به عدم تحقق 
وعده وزير اقتصاد براي عرضه اوليه ۱۰۰ ش��ركت در 
س��ال جاري اظهار داشت: يكي از داليل، شرايط بازار 
اس��ت و در اين باره نمي توان شرايط بازار را انكار كرد. 
اما به لحاظ پذيرش عملكرد بي س��ابقه اي داشتيم و 
شركت هايي را پذيرش كرده ايم كه آماده عرضه اوليه 
هس��تند. وي ادامه داد: از تيرماه كه شرايط پذيرش 
بورس و فرابورس تفويض شد، تا به امروز ۶۰ شركت 
براي عرضه پذيرش شدند و اين فرايند در حال انجام 
است، اما حسب مورد شرايط بازار به ويژه در سه ماه اخير 
عرضه اوليه بزرگي نداشتيم. اما تا پايان سال حداقل 
دو عرضه اوليه انجام خواهد شد. مديرعامل فرابورس 
ايران با اش��اره به تغيير روش عرضه هاي اوليه تاكيد 
كرد: عرضه هاي شركت هاي متوسط و حتي كوچك 
)مانند ش��ركت هايي كه ۵۰ الي ۱۰۰ ميليارد تومان 
نقدينگي در روز عرضه اوليه جذب كند( را به روش بوك 
بيلدينگ انجام ندهيم، چرا كه اين روش ممكن است 
به هيجانات بازار دامن بزند.هاموني ادامه داد: معتقدم 
اگر روش عرضه اوليه را اصالح كنيم، اين ظرفيت باز 
مي شود و هر روز با كشش مناسب بازار با روش جديدي 
كه بررسي مي شود، عرضه اوليه ها را دنبال كنيم. وي 
با بيان اينكه پس از نزولي ش��دن شاخص درخواست 
پذيرش براي عرضه اوليه كم نش��د، اظهار داش��ت: 
س��ال آينده همين روال در پذيرش ها پيش مي رود. 
هاموني همچنين درباره بررسي تخلفات در فرابورس 
در طول يك سال گذشته گفت: اگر خبري از تخلفات 
منتشر نمي كنيم، به اين معنا نيست كه به اين تخلفات 
رسيدگي نمي شود و اين موضوعات مورد بررسي قرار 
نمي گيرد. مديرعامل فرابورس با بيان اينكه در اين حوزه 
با دو موضوع جرم و تخلف مواجه هستيم، اظهار داشت: 
در بحث تخلف با بحث حفظ ارزش هاي حرفه اي مواجه 
هستيم و بسياري از اين موضوعاتي كه در بازار سرمايه 
رخ مي دهد از جنس تخلف است. شبيه به اينكه فردي 
بابت نبستن كمربند خودرو هر چند جريمه مي شود، 
اما دادگاهي نخواهد ش��د؛ يعن��ي در بحث تخلفات 

ارزش هاي حرفه اي بازار خدشه دار شده است. 

نظارت دقيق عامل موفقيت 
تامين مالي از بازارسرمايه

محمدمه��دي موم��ن زاده، مديرعام��ل ش��ركت 
سرمايه گذاري سامان مجد با تشريح مدل هاي تامين 
مالي در آثار هنري، گفت: نخست بايد ببينيم تأمين مالي 
در چه حالتي مطلوب است و ما به چه نوع تأمين مالي 
مطلوب مي گوييم. همچنين بايد بدانيم نظام اقتصادي و 
نهادهاي مالي بايد چه سمت و سويي را در نظر بگيرند تا 
به يك تأمين مالي مطلوب برسند. بايد بدانيم ويژگي هاي 
تأمين مالي مطلوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد. وي 
ادامه داد: تأمين مالي به كارگيري نهادها و ابزارهاي مالي 
براي هدايت سرمايه ها و پس اندازها به سمت شركت هاي 
متقاضي منافع مالي اس��ت. اين منافع براي تاسيس، 
توسعه يا ادامه فعاليت بنگاه اقتصادي، به منظور تأمين 
سرمايه ثابت، اصالح ساختار مالي و يا تأمين سرمايه در 
گردش استفاده مي شود. فرآيند تأمين مالي منجر به 
تشكيل سرمايه و افزايش بدهي هاي شركت مي شود و 
در اين فعاليت ها موجودي نقد شركت بدون تغيير ساير 
دارايي ها افزايش يافته يا از كاهش آن جلوگيري مي شود. 
تأمين مالي با استفاده از منابع درون بنگاه يا منابع برون 
سازماني و يا روش هايي همچون انتش��ار اوراق بهادار 
سرمايه گذاري، انتشار اوراق بهادار بدهي، انتشار اوراق 
تبعي و يا اس��تقراض و اخذ تسهيالت انجام مي پذيرد. 
اين كارشناس بازارسرمايه گفت: برخي از ابزارهاي مالي 
در سال ۸۴ و برخي ديگر در سال ۸۸ به وجود آمده اند. 
به عبارت ديگر اي��ن قوانين را ميتوانيم محمل قانوني 
براي تأمين مالي بدانيم. هر چه به اينها نزديكتر شويم 
و بتوانيم از فرصت ها اس��تفاده كنيم و ايراداتمان را در 
قوانين و مقررات برطرف كنيم، هويت تأمين مالي ما، 
افزايش پيدا مي كند. سال هاست كه گزاره اي در جرايد 
بورسي ما مطرح مي شود كه ما از بانك محور بودن سمت 
بازارمحور بودن حركت كنيم. خيلي اوقات اين گزاره را 
درست مي دانيم. به نظر مي رسد اين يك غلط مصطلح 
است. هيچ كجا گفته نش��ده كه اگر بازارمحور باشيم 
نظام تأمين مالي مطلوبيت يا بهره وري بيشتري خواهد 
داشت. نكته اينجاست كه چه چيزي بازارمحور بودن را 
موفق مي كند. ما كشورهايي مانند ژاپن و آلمان را داريم 
كه نظام بانكمحوري دارند اما اقتصادشان موفق است. 
برعكس كشورهايي داشتيم مثل امريكا و انگليس كه 
نظام بازارمحور دارند و آنها هم موفق هستند وي در ادامه 
تاكيد كرد: در بازار سرمايه به دليل نظارت چند اليه اي 
اين اتفاق نيفتاد. اين نظارت چند اليه اي سبب شد در 
بازار سرمايه طرح هايي كه از شرايط مناسبي برخوردارند، 
تأمين مالي ش��وند. اگر مي شد اين ش��رايط را در تمام 
زمينه ها تعميم دهيم، مي توانستيم شرايط مناسبي را 
در اقتصاد كشور ايجاد كنيم. در دنيا شركت هاي كوچك 
و متوسط از نظام بانكي و پروژه هاي بزرگ از نظام مالي 
بازار سرمايه استفاده مي كنند. در اين صورت به منابع 
بانكي هم فشار كمتري وارد مي شود. مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري سامان مجد با اشاره به قوانين موجود در 
اين خصوص، گفت: در بند ۵ و ۶ سياست هاي كلي برنامه 
ششم توسعه اتفاق خوبي افتاده است. در بند ۶ اين قانون 
آمده است كه تأمين مالي فعاليت هاي خرد و متوسط به 
وس��يله نظام بانكي انجام شود. در بند ۵ هم اشاره شده 
است كه گس��ترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و 
ابزارهاي آن )بازار پول، بازار سرمايه، و بيمه ها( با مشاركت 
اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش 
سهم موثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه گذاري و 
ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت هاي تجاري 
و اقتصادي كشور با تاكيد بر ارتقاء شفافيت و سالمت نظام 
مالي انجام شود. اين موارد خودش يك زيرساخت يا يك 
سند باالدستي است كه ما را هدايت مي كند به اينكه در 
مرحله اول به يك چيز برسيم و آن هم تدوين نقشه جامع 

نظام تأمين مالي است.

»تعادل« وضعيت بازار سرمايه را بازبيني مي كند

افت شديد شاخص در دوران اعمال دامنه نوسان نامتقارن

بازارسرمايه شفاف ترين ُبعد اقتصاد
علي صحراي��ي، مديرعام��ل بورس ته��ران در پنل 
تخصصي نقش ب��ازار س��رمايه در توس��عه صنعت 
پتروشيمي اظهار داشت: در س��ال هاي اخير از براي 
تأمي��ن مالي از نظام بانك��ي چالش هاي جدي پيش 
آمد و تأمين مالي از بازار سرمايه در دو، سه سال اخير 
شروع شد. امسال حدود ۵۰۰ هزار هزار ميليارد تومان، 
تأمين مالي از طريق روش هاي مختلف در بازار سرمايه 
انجام شد كه بخش عمده آن از طريق عرضه هاي اوليه 
بود. انتشار انواع اوراق بازار بدهي و روش هاي مختلف 
افزايش سرمايه از طريق آورده نقدي، تجديدارزيابي 

و... هم از ساير روش ها بود.
صحرايي با اشاره به تأمين مالي قابل توجه انجام گرفته 
در كشور در يكسال گذشته از طريق بازار سرمايه، تصريح 
كرد: دولت هم براي سال آينده برنامه جامعي براي تأمين 
سرمايه از بازار سرمايه دارد و البته نبايد فراموش كرد كه 
امسال يك سال استثنايي در بازار سرمايه بود، به طوري كه 
ابتداي فروردين سه ميليون سهامدار فعال داشتيم و امروز 
كه خدمت شما هستيم بيش از ۲۵ ميليون سهامدار در 
بازار داريم.وي اين تعداد سهامدار را هم موجب مزيت و 
نعمت دانست و هم در برخي مقاطع باعث زحمت و ادامه 
داد: خيل عظيمي از افرادي كه امس��ال سهامدار شدند 
متأسفانه فاقد دانش الزم براي فعاليت در بازار سرمايه 
بودند و با يك فضاي رس��انه اي و ب��ه خصوص مجازي 
غيرقابل كنترل مواجه شدند كه اين اعتماد آنها به اين فضا 
بدون داشتن دانش و آگاهي الزم موجي لطمه خودشان 
شد. حضور اين تعداد سهامدار فرصت كم نظيري هم به 
شمار مي رود و بايد با توانمندسازي سهامداران و افزايش 
سواد مالي آنها، به چرخيدن چرخ كارخانه هاي كشور با 

استفاده از همين سرمايه هاي خرد مردم كمك كنيم.
وي بابيان اينكه شفاف ترين بخش اقتصاد كشور به صورت 
نسبي، همين بازار سرمايه است، گفت: اطالع رساني مداوم 
شركت ها در كدال به صورت ماهانه در كنار گزارش هاي 
سه ماهه، شش ماه، نه ماه و يكساله و ساير شفاف سازي ها 

در راستاي شفاف شدن اقتصاد كشور كمك قابل توجهي 
كرده. مديرعامل بورس تهران يك��ي از مزيت هاي بازار 
س��رمايه براي مردم و كمك به تأمين مالي را حضور در 
اين بازار نسبت به ساير بازارها با هر ميزان از منابع مالي 
دانس��ت و افزود: هر فردي مي تواند بازار سرمايه شود و 
حتي يك تك سهم بخرد در صورتي كه در ساير بازارها 
مانند مسكن و خودرو نياز به منابع قابل توجهي براي ورود 
است، ضمن اينكه بازدهي بازار سرمايه نسبت به هر بازار 
ديگري در برش زماني ۱۰ ساله بيشتر بوده است. وي ادامه 
داد: ابزارهاي بازار سرمايه متنوع است مانند بازار بدهي 
كه براي سرمايه گذار فاقد ريسك يا با ريسك بسيار پايين 
است و يا بازارهاي با ريسك باال مانند بازارهاي مشتقه كه 
براي توسعه اين بازارها به واسطه محدوديت هايي كه داريم 
نياز به توسعه زيرساخت ها و همگام سازي داريم كه جزو 

الزامات است و كار زيادي مي طلبد.
صحرايي همچنين به خدمات بازار سرمايه به شركت ها 
اشاره كرد و گفت: در حوزه اقتصادي و سياسي ايران، 
صنايع ما از انرژي و مواد اوليه ارزان برخوردار هستند 
و حضور صنايع در بازار بورس موجب ش��ده كه ديگر 
سياس��ت گذاران به راحتي نتوانند در پشت درهاي 
بسته در حوزه مواد اوليه تصميم گيري كنند و كارشان 
راحت نخواه��د بود، نمونه هاي اخي��ر آن را در حوزه 
صنعت فوالد و همين طور بودجه ديديم. مديرعامل 
بورس تصريح ك��رد: مزيت ديگر بورس معافيت هاي 
مالي براي شركت هاي پذيرفته شده، به گونه اي كه براي 
شركت هاي پذيرفت ش��ده در بورس به شرط رعايت 
شناوري ۲۰ درصد و براي شركت هايي كه در فرابورس 

هستند ۱۰ درصد معافيت مالياتي تعلق مي گيرد.

    بروكراسي در بازار سرمايه آزاردهنده است
س��عيد اس��المي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران به حجم كوچك بازار سرمايه ايران 
پيش از اين رش��د اخير اشاره كرد و ادامه داد: فرصتي 

كه در دو سال اخير براي بازار  سرمايه مهيا كرد موجب 
شد كه به تأمين مالي از طريق سرمايه نگاه ويژه تري 
كنيم. مختصات اقتصاد ايران به گونه اي است كه  اگر به 
سمت اقتصاد بازار محور نرود، همچنان درگير فساد و 
ناكارايي ها خواهيم بود و نمي توانيم اين مشكل را حل 
كنيم؛ بنابراين  عماًل اقتصاد كالن راهكار توسعه بازار 
سرمايه و تأمين مالي از طريق اين بازار را پيش رو دارد. 
مزاياي تأمين مالي از طريق  بازار سرمايه چه در بخش 
بدهي و چه در بخش س��رمايه منجر به شفاف شدن 
فضاي تأمين مالي و نظم گرفتن ناشران و به  بيان ديگر 
اصالح رفتار آنها مي شود. مثال واضح آن انتشار اسناد 
خزانه است، دولتي كه به عنوان بدعهد در باز پس دادن 
بدهي ها  خود شهره بود بعد از انتشار اسناد خزانه روي 
بخشي از بدهي هايي كه سال ها بود پرداخت نشده بود 
در حالي به اين تعهد خود  عمل كرد كه بخش زيادي از 
بازار معتقد بود دولت به اين تعهد خود عمل نمي كند 
و اينگونه بود كه آن دول��ت بدعهد براي  بدهي هايي 
كه عمدتًا ناش��ي از وابس��تگي زياد به منابع بودجه و 
نوسانات اقتصاد كالن بود، به طور مرتب و سروقت همه 
كوپن هاي  اسناد خزانه را داد.  عضو شوراي عالي بورس 
از ديگر تحوالت صورت گرفته در اقتصاد ايران بعد از 
حركت به سمت بازار محور شدن با تغيير در  رويكرد 
دستوري بودن قيمت گذاري در حوزه هاي مختلف را 
عنوان كرد و افزود: افزايش سرمايه ها و كاهش مشكالت 
اقتصاد كالن  ازجمله برداشته شدن بار بودجه و كاهش 
مشكالت فعلي ش��بكه بانكي كه دو بار طي يك دهه 
گذشته تا مرز ورشكستگي كامل  هم رفته از مهم ترين 
فوايد توس��عه بازار س��رمايه اس��ت و اقتصاد كالن و 
سياست گذاران بايد به سمت توسعه بازار سرمايه گام 
 بردارند، اما در اين توسعه يك موانع جدي وجود دارد. 

وي تأكي��د كرد: مجموعه نوس��انات در اقتصاد ايران 
بسيار زياد است و اين مانع توسعه بازار سرمايه است، از 
سوي ديگر  نگاه مردم به سرمايه گذاري هاي اقتصادي 

كوتاه مدت نگر است و براي توسعه و رشد بازار سرمايه 
ما نياز به نگاه بلندمدت در  س��رمايه گذاري داريم اما 
به هرحال وقتي مردم ما نگران تورم هستند و براي اينكه 
از تورم عقب نمانند مدام از اين بازار به آن  بازار مي روند 
تا از تورم جا نمانند كه شاهد چالش هاي جدي هستيم. 
امروز مي بينيم كه بازار ارز ديجيتال در حالي در كشور 
به سمت  رونق پيش مي رود كه ما معتقديم اطالعات 
و سواد بسياري از مردم درباره بازار سرمايه كم است و 
حاال همين افراد به بازار  بسيار پيچيده تر ارز ديجيتال 
روي آورده اند و البته نباي��د در كنار اين موضوعات از 
سياست گذاري هاي ضد بازار غافل شد چرا كه  سازوكار 
اقتصاد ايران به شدت دولتي بوده و بنابراين بعضي از 
نهادها اساسًا ضد بازار هستند و به دنبال قيمت گذاري 
در بازار  هستند تا پيروي از عرضه و تقاضا و مكانيسم 
بازار.  عضو شوراي عالي بورس، همچنين به انتقاد از كم 
بودن انتش��ار اوراق بدهي شركت ها پرداخت و افزود: 
به اين دليل كه دولت،  نيازهاي بودجه اي دارد و فعاًل 
فضاي بازار سرمايه را براي تأمين مالي مناسب مي داند، 
مقررات��ي وضع مي كند ك��ه انتش��ارات اوراق  بدهي 
شركت ها را سخت و مش��كل مي كند. از سوي ديگر 
نهادهاي ما توسعه نيافته هستند، ما به صورت جدي با 
اين موضوعات  مواجه هستيم كه همزمان با رشد بازار 
سرمايه، نهاد ناظر، اپليكيشن ها، سامانه هاي معامالتي 
و نهادهاي مالي به آن سرعت توسعه  پيدا نكردند و اين 
چالش بسيار جدي است.  عضو شوراي عالي بورس بر 
لزوم هدف قرار دادن بخش خصوصي براي تأمين مالي 
تأكيد كرد و گفت: اگر بازار سرمايه بگويد  مي خواهد 
براي سال آينده ۷۰۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي 
داشته باشد بايد ۲۵۰ هزار ميليارد آن از طريق بخش 
خصوصي  صورت بگيرد و نبايد همه سهم تأمين مالي 
بازار سرمايه به بخش دولتي برسد كه اين كار به معناي 
جلوگيري از توس��عه بازار  سرمايه است و اين چالشي 

است كه بايد آن را حل كنيم. 



گروه راه و شهرسازي|
كليات بودجه 1400 شهرداري تهران در بخش درآمدها 
دي��روز در پارلمان ش��هري پايتخت ب��ا 16 راي موافق 
تصويب شد. بودجه س��ال آينده تهران از دو كانال دچار 
افزايش شديد كميت در حدود 60 درصد شده است. از 
سويي، بر اس��اس مقررات اعالمي از سوي وزارت كشور، 
شهرداري هاي سراسر كشور ملزم به اعالم منابع مربوط 
به تبصره هاي بودجه نيز ش��ده اند و بر اين اساس، منابع 
تبصره بودجه 1400 تهران حدود 11 هزار ميليارد تومان 
محاسبه و تدوين ش��ده است كه با رقم 38 هزار ميليارد 
تومان بودج��ه اصلي به حدود 50 ه��زار ميليارد تومان 
رسيده است. از س��وي ديگر، به اعتقاد برخي از اعضاي 
شوراي ش��هر تهران، درآمدهاي پيش بيني شده براي 
بودجه سال آينده پايتخت، »رويايي« و »افسانه اي« است 
و امكان تحق��ق ندارند. منتقدان پيش بيني درآمدهاي 
افس��انه اي در بودجه س��ال آينده ته��ران مي گويند در 
شرايطي كه حدود 70 درصد از درآمدهاي بودجه 99 تا 
پايان سال جاري محقق مي شود، چگونه مي توان انتظار 
داشت كه درآمدهاي سال محقق شود. چه آنكه بخشي 
از اين افزاي��ش درآمدها مبتني بر كمك هاي دولتي بنا 
نهاده ش��ده اس��ت، كمك هايي كه طي سال هاي اخير 
تحقق نيافته اند. آن سوتر اما موافقان افزايش درآمدهاي 
شهرداري در س��ال آينده بر اين باورند كه با گشايش در 
عرصه سياست خارجي و رفع تحريم ها، وضعيت درآمدي 
دولت بهبود يافته و در نتيجه كمك هاي دولتي نيز محقق 

خواهد شد و درآمدهاي بيشتر تحقق خواهد يافت.

    بودجه 50  هزار ميليارد توماني
محسن هاشمي، رييس شوراي ش��هر تهران در ابتداي 
جلسه ديروز اين شورا گفت: منابع اليحه بودجه در مجموع 
بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان اس��ت كه بدون احتساب 
تبصره ها، منابع اصلي آن حدود 38 هزار ميليارد تومان 
اس��ت، اين عدد در مقايسه با اليحه بودجه سال 1396، 
حدود 90 درصد ظرف 4 سال، افزايش دارد در حالي كه 
آمار تورم رسمي كشور باالتر از 300 درصد در اين دوره 
بوده است و قدرت برابري ارز نيز در اين دوره در برابر پول 
ملي، بيش از 700 درصد افزايش داش��ته است، نشان از 
كاهش هزينه هاي اداره شهر دارد كه بايد از افتخارات دوره 
پنجم بدانيم. رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران افزود: 
رويكرد شورا در بررس��ي اليحه بودجه 1400 مديريت 
شهري، برآوردهاي واقعي و قابل تحقق از منابع بوده است 
و برهمين اساس كميسيون برنامه و بودجه، منابع اليحه را 
1800 ميليارد تومان كاهش داده است كه به همين اندازه 
مصارف نيز بايد كاهش يابد. هاشمي افزود: يكي از نقاط 
ضعف عملكرد شهرداري در سال هاي اخير، عدم استفاده 
از بودجه غيرنقد براي توسعه وعمران شهر بوده است كه 
اميدواريم در فرصت باقيمانده سال 99 و سال آينده از اين 
ظرفيت استفاده بيشتري بشود. هاشمي همچنين اظهار 
كرد: متاسفانه در دوران كرونا و با وجود همه مشكالت و 
بار اضافه اي كه به مديريت ش��هري تحميل شد، نه تنها 
دولت از منابع مصوب س��تاد ملي كرونا، مبلغي را جهت 
جبران خسارتهاي مديريت شهري اختصاص نداد بلكه 
حتي وظايف قانوني دولت نسبت به مديريت شهري نيز 
به طور ناقص در اعتبارات تخصيص يافت كه نتيجه آن 
را ش��هروندان تهران در عدم توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومي و ازدحام آن در شرايط كرونا مشاهده مي كنند كه 
اميدواريم در اين بخش نيز در فرصت باقيمانده در بخش 
اوراق مشاركت و يارانه حمل ونقل عمومي تحوالت مثبتي 
صورت پذيرد. متاسفانه اوراق مشاركت سال 99 هنوز از 

طريق بانك هاي عامل محقق نشده است.

    قدرت بودجه ۱۴00 از بودجه سال ۹0 
كمتر است

مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
ش��هر تهران نيز در جريان بررسي بودجه 1400 گفت: 
دغدغه دوس��تان در خصوص بحث ع��دم تعريف منابع 
جديد درآمدي در بودجه سال آخر شورا محترم هست. 
توقعاتي داشتيم تا نظام درآمدي شهرداري از اين وضعيت 
خارج شود. همچنين توقع در خصوص اجتماعي تر شدن 
بودجه و تحقق بودجه تعريف شده داشتيم با اين حال عدم 
تصويب بودجه راه مناسبي براي تحقق دغدغه ها نيست.

فراهاني با اش��اره به اينكه اگر بودج��ه را تصويب نكنيم 
درآمد پايدار ايجاد نمي شود اظهار كرد: با تصويب بودجه 
به اهداف مي رسيم و عدم تصويب آن سبب مي شود يك 
دوازدهم مصوب شود و صحه بر اجراي هزينه هاي جاري 

و تعطيل ش��دن پروژه ها و تعطيل شدن سرمايه گذاري 
بگذارد و دغدغه مخالفان را تشديد مي كند.

او گفت: در كميته بودجه ارزش زماني پول را در 1400 بر 
مبناي 95 محاسبه كرديم كه قدرت مالي بودجه 1400 
حدود 18 هزار و 800 است، بدين معنا قدرت مالي بودجه 
48 هزار ميلياردي اين ميزان نيست. عدد بودجه افزايش 
يافته اما به دليل تورم و ارزش زماني پول قدرت مالي براي 
تحقق بودجه حداكثر اين قدرت را دارد و بودجه 1400 

حتي از بودجه سال 90 كمتر است.
او اف��زود: ار نق��اط قوت بودج��ه 1400 تفكيك بودجه 
سرمايه گذاري است كه بايد بدان توجه كند و پيش بيني 
ما اين است باالي 80 درصد بودجه 99 محقق مي شود. 
در بخش شهرسازي بودجه ما تقريبا محقق شده است 
و مش��كالت درآمدي ما عمدتا در خصوص رديف هاي 

درآمدي شركتي است كه كرونا ايجاد كرده است.

    دليل افزايش بودجه ۱۴00 شهرداري 
حسن رسولي، نايب رييس كميسيون برنامه وبودجه در 
جريان ارايه گزارش كميسيون تلفيق در خصوص بودجه 
س��ال 1400 اظهار كرد: امس��ال برخالف سنوات قبل 
تصميم بر اين است رديف هاي بودجه كه در تبصره ها چه 
در حوزه درآمدهاي عموم��ي و چه در حوزه درآمدهاي 
اختصاصي پيش بيني مي شود بايد در رديف مشخصي در 
بودجه بيايد. يكي از داليل افزايش كمي رقم كلي بودجه 

بدون مقايسه با قدرت خريد همين نكته است.
رس��ولي اظهار كرد: امسال برخالف س��نوات قبل و بر 
اساس بخشنامه وزير كشور كه براي همه شوراهاي شهر 
و روس��تا الزم االجرا اس��ت، تمامي بار مالي تبصره هاي 
بودجه شهرداري هاي از جمله شهرداري پايتخت نبايد به 
صورت باز باشد و آنچه در تبصره ها چه در حوزه درآمدهاي 
عمومي و چه در حوزه درآمدهاي اختصاصي پيش بيني 
مي شود بايد در رديف مشخصي در بودجه بيايد. يكي از 
داليل افزايش كمي رقم كلي بودجه بدون مقايسه با قدرت 

خريد همين نكته است.
او گفت: مجموع درآمدها و منابعي كه براي سال 1400 
در كميسيون تلفيق تصويب شده است عبارت از 48 هزار 
و 353 ميليارد و 376 ميليون و 482 تومان است كه كل 

رديف هاي درآمدي بودجه 1400 به حساب مي آيد.
رس��ولي درباره اجزاي درآمدهاي بودجه 1400 افزود: 
درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 29 هزار 765 ميليارد 
تومان، درآمدهاي ناش��ي از ع��وارض اختصاصي 925 

ميليارد تومان، بهاي خدمات و درآمدهاي موسس��ات 
انتفاعي ش��هرداري 487 ميليارد تومان، درآمد حاصل 
از وجوه و اموال ش��هرداري 777 ميليارد و 500 ميليون 
تومان، كمك هاي اعطايي دولت و س��ازمان هاي دولتي 
2 هزار 261 ميليارد تومان و مناب��ع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي 7 هزار و 778 ميليارد تومان است.

در نهايت كلي��ات رديف هاي درآم��دي بودجه 1400 
شهرداري تهران با 16 راي موافق به تصويب رسيد.

    درآمدهاي افسانه اي 
ش��هربانو اماني، عضو شوراي اس��المي شهر تهران نيز با 
بيان اينكه اصول بودجه ريزي اين است كه بودجه تحقق 
پذير، انعطاف پذير و ش��فاف باشد اين در حالي است كه 
من معتقدم بودجه س��ال آينده شهرداري تهران تحقق 
پذير نيس��ت. اماني در مخالفت با منابع درآمدي بودجه 
پيشنهادي ش��هرداري تهران براي س��ال 1400 گفت: 
همانطور كه در س��ال 1399 گفتم درآمدها افسانه اي و 
تحقق پذير نيست و اگر بودجه 99 منطقي پيش بيني شده 
بود امروز نيز الزم نبود اصالحيه بياورند. وي افزود: آقاي 
ميرلوحي بر مطالبات شهرداري از دولت تاكيد كردند كه در 
منابع درآمدي لحاظ شود اما آقاي هاشمي سه سال و نيم 
است با آن تخصص ويژه خودشان مي گويند كه دولت در 
اين مدت حتي يك اتوبوس و يك واگن مترو به شهرداري 
نداده اس��ت.چگونه اي��ن مطالبات در مناب��ع درآمدي 
گنجانده خواهد شد. عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران 
تاكيد كرد: خوشبختانه تبصره هاي بودجه در بودجه ريزي 
بيمارگونه اي كه داشتيم امسال در رديف بودجه پيش بيني 
شده و اين اتفاق خوبي است. ولي معتقدم درآمد ها محقق 
نمي شود. هر چند برخي دوستان اعتقاد دارند، اگر تحريم ها 
برداشته ش��ود اتفاقاتي مي افتد اما اگر هم اينگونه باشد 
ش��هرداري مي تواند متمم بياورد. وي افزود: سال 1400 
سومين سال اجرايي شدن برنامه سوم مديريت شهري 
است اما همچنان نديديم كه به محل كسب درآمد هاي 
جديد نظير تي او دي توجهي ش��ود. همچنين معتقدم 
پروژه هاي مشاركتي خيلي به سقف درآمدي شهرداري 

ربط خاصي ندارد.

    انحرافات جدي از برنامه سوم توسعه
محمد جواد حق ش��ناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي ش��وراي اسالمي شهر تهران در جريان بررسي 
اليحه بودجه 1400 ش��هرداري با بيان اينكه عدم شهر 

فروشي از افتخارات ش��وراي پنجم پايتخت است گفت: 
جذب منابع درآمدي جديد در بودجه 1400 در نظر گرفته 
شود. حق شناس گفت: متاسفانه اين بودجه با انحرافات 
جدي از برنامه سوم توسعه شهر تهران تنظيم شده است 
در حالي كه مي بايست برش يك پنجم ساالنه اي از برنامه 
سوم مي داشته، اما به اين مهم توجه نشده است. او افزود: 
طبق گفته رييس كميته بودجه آقاي فراهاني تا اول اسفند 
تنها 65 درصد درآمد هاي بودجه سال 99 محقق شده و تا 
پايان اسفند اين ميزان به 70 درصد شايد برسد. حال چطور 

مي خواهيم چنين افزايشي را پيش بيني كنيم؟

    افزايش سقف درآمدهاي ساختماني
سيد حسن رسولي، خزانه دار شوراي اسالمي شهر تهران 
درباره پيشنهاد سيد ابراهيم اميني نايب رييس شوراي 
ش��هر تهران با موضوع افزايش س��قف درآمدها حاصل 
از محل عوارض س��اختماني مضاف بر تراكم گفت: اين 
پيشنهاد در كميسيون تلفيق نيز مطرح شد و به دو دليل 
رد شد. رسولي افزود: دليل اول اين است كه اين موضوع از 
اختيارات شوراي اسالمي شهرتهران نيست. ما در يكي از 
بسته هاي محرك اقتصادي مطرح كرديم كه كميسيون 
ماده 5 هم آن را تصويب كرده است و تقديم شوراي عالي 
معماري و شهرسازي ش��ده است كه اگر آنها با درآمدها 
حاص��ل از محل عوارض س��اختماني مض��اف بر تراكم 
موافقت كنند در جهت توازن منطقي و عدالت اجتماعي 
مي توانيم از اين مزيت به عنوان افزايش درآمد استفاده 
كنيم. رس��ولي ادامه داد: دليل دوم اين است كه تعريف 
رديف هاي درآمدي و هزينه اي جزو اختيارات وزيركشور 
است و ما االن نمي توانيم في البداهه به عنوان عضو شوراي 
شهر تهران كد رديفي به عنوان درآمد حاصل خط آسمان 
داشته باشيم.به اين دو دليل بود كه اين پيشنهاد رد شد.

در ادامه پيشنهاد اميني مبني بر افزايش سقف درآمدهاي 
حاصل از محل عوارض ساختماني مضاف بر تراكم به راي 

گذاشته شد كه با 7 راي موافق به تصويب نرسيد.
در جريان بررسي كليات درآمد بودجه 1400 شهرداري 
تهران پيشنهادي از سوي زهرا صدر اعظم نوري، رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري تهران 
مبني بر افزايش 30 ميليارد توماني بهاي خدمات مديريت 
پسماند ساختماني نيز مطرح شد و اعضاي شوراي شهر 
تهران با 16 راي موافق با اين پيش��نهاد موافقت كردند و 
بهاي خدمات پسماند ساختماني در بودجه سال آينده از 

30 ميليارد تومان به 60 ميليارد تومان ارتقا يافت.

در شهر

در شهر
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 مديريت »سرخه حصار« 
به شهرداري تهران واگذار شد

ش��هردار منطقه 13 تهران گفت: 547 هكتار اراضي 
بوس��تان جنگلي س��رخه حصار به مدت 30 سال به 
شهرداري تهران واگذار شد. مجتبي شكري، شهردار 
منطقه 13 تهران در گفت وگو با فارس، درباره انعقاد 
تفاهم نامه واگذاري مديريت پارك جنگلي س��رخه 
حصار به ش��هرداري تهران از س��وي مديركل منابع 
طبيعي استان تهران اظهارداشت: بر اساس اين تفاهم 
نامه، 547 هكتار اراضي بوستان جنگلي سرخه حصار 
به مدت 30 سال به شهرداري تهران واگذار شد.دفترچه 
بهره ب��رداري از اين پ��ارك نيز كه ش��امل 54 پروژه 
گردشگري، توسعه فضاي سبز و نگهداري از گونه هاي 

جانوري است از سوي شهرداري منطقه اخذ شد. 

در هر زمان و هر كجا با ميز خدمت آبفا
خدمات شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان با 6 روش غيرحضوري
مراجعات حضوري ارباب رجوع به ادارات آبفا اس��تان 
اصفهان از شنبه دوم اسفندماه 99 در سطح استان به 
حداقل ممكن رسيده و خدمات 23 گانه آبفا از طريق 
درگاه هاي غير حضوري ارايه مي گردد.  معاون خدمات 
مشتركين و درآمد شركت آبفا استان اصفهان گفت: تا 
اطالع ثانوي ميز خدمت در مركز منطقه فعال بوده و 
صرفا مراجعات مربوط به تقسيط و تحويل چك، ارايه 
مجوزها و معدود موارد ديگري كه كماكان نياز به مراجعه 
حضوري دارد، ارايه مي گردد. محسن صالح به چكونگي 
ارايه خدمات شركت به صورت غير حضوري اشاره كرد 
و گفت: هم اكنون براي 22 خدمت از خدمات 23 گانه 
به جز فروش آب تانكري همه شرايط مهيا است و بستر 
ارايه خدمات به صورت غير حضوري انجام مي ش��ود. 
وي، باتوجه به بررسي هاي انجام شده، بخش زيادي از 
مراجعات حضوري مشتركين ناشي از نداشتن شناسه 
قبض بوده است. لذا بايد ساز و كار الزم براي در اختيار 
گذاشتن شناس��ه قبض مشتركيني كه بدين منظور 
مراجعه كرده يا تلفني تماس مي گيرند در منطقه فراهم 
شود. وي به راه هاي ارئه خدمات به روش غير حضوري 
پرداخت و بيان داشت: هم اكنون مشتركان مي توانند 
با تماس با شماره 1522 و شماره گيري كليد 5، شماره 
كنتور خود را اعالم كنند و سپس رقم آب بها محاسبه و 
به وسيله پيامك به مشترك اعالم مي شود؛ همچنين به 
منظور رضايت مشتركان، روش ديگر، ارسال پيامكي 
شماره كنتور براي كنتورنويس است كه در اين روش، 
شماره همراه كنتورنويس هر محدوده براي مشتركان 
پيامك مي گردد. در اين روش، مشتركان به وسيله تلفن 
همراه خود طبق الگوي: * شناسه قبض # شماره رقم 

كنتور را به شماره 300001522 پيامك مي كنند.
روش ديگ��ري كه در ح��ال راه اندازي اس��ت، ورود به 
 www.abfaesfahan.ir پرتال شركت به آدرس
و ثبت شماره كنتور در لينك تعيين شده است. صالح 
افرود: تمام تالش ما در شرايط اضطراري ناشي از شيوع 
ويروس كرونا حفظ س��المت عموم شهروندان عزيز و 
همكاران تالشگرمان است و اولويت را تا حدامكان بر 
اجراي اقدامات از طرق مختلف با هدف پيشگيري از 
گس��ترش اين ويروس قرار داده ايم. همچنين نسخه 
اندرويدي خدمات همراه آبفاي استان اصفهان هم اكنون 
به طور رايگان از فروشگاه هاي اينترنتي كافه بازار، ايران 
اپ��س و مايكت قابل دريافت و نص��ب روي تلفن هاي 

همراه است.
 وي ادامه داد: مش��تركان مي توانند با اس��تفاده از كد 
دستوري #151522*6655* اقدام به ثبت شماره 
كنتور واحد مسكوني خود كنند. گفتني است استفاده 
از كدهاي دستوري نيازمند نصب هيچ نرم افزاري نيست 
و مشتركان مي توانند با گرفتن كد دستوري ياد شده با 
تلفن همراه خود، خدمات غيرحضوري شركت آب و 

فاضالب استان اصفهان را دريافت كنند . 
 وي به خدمات 23گانه ش��ركت آب و فاضالب استان 
اصفهان كه از طريق سامانه 1522 ارايه مي شوند را به 
شرح ذيل عنوان كرد: واگذاري انشعاب آب، واگذاري 
انش��عاب فاضالب، تغيير كاربري انشعاب آب، پاسخ 
به اس��تعالم مالكيت انش��عاب آب، تغيير مشخصات 
مشتركين آب و فاضالب، تغييرتعداد واحد مسكوني 
مش��تركين آب و فاضالب، تغيير ظرفيت قراردادي 
انشعاب آب، تغيير قطر انش��عاب آب، تفكيك كنتور 
آب، تغيير مكان كنتور آب، آزمايش كنتور آب، تعويض 
كنتور آب، نصب سيفون اضافي فاضالب، قطع موقت 
و وصل انش��عاب آب، جم��ع آوري يا ادغام انش��عاب 
آب، تسويه حس��اب بدهي مشتركين آب و فاضالب، 
درخواست بررسي صورت حس��اب مشتركين آب و 
فاضالب، اعالم كاركرد كنتور آب، مش��اهده س��وابق 
صورتحس��اب ها و پرداختي ه��اي مش��تركين آب و 
فاضالب، فروش آب تانكري، پاسخگويي به شكايات 
مرتبط با آب و فاضالب، رسيدگي به پيشنهادات حوزه 

آب و فاضالب، درخواست لوازم كاهنده مصرف آب.

نامه به بنياد مستضعفان
براي حمايت از دستفروشان

زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
از ارس��ال نامه به بنياد مس��تضعفان براي ارايه بسته 
معيشتي به دستفروشان ويژه روزهاي پاياني سال خبر 
داد. نژاد بهرام در گفت وگو با فارس درباره ارسال نامه به 
پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان جهت حمايت از 
دستفروشان پايتخت اظهار كرد: محدوديت هاي ناشي 
از رعايت پروتكل هاي بهداشتي به همراه جهش يافتن 
ويروس 19 مانع از فعاليت بسياري از دستفروشان و زنان 
سرپرست خانوار شده لذا همكاري بنياد مستضعفان 
جه��ت حمايت از اين افراد با كمك مديريت ش��هري 
فرصتي براي كاهش نگراني و دغدغه هاي آنها خواهد بود.

 افت همزمان قيمت 
و معامالت ملك در بهمن

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با بيان اينكه در بهمن ماه معامالت ملك در 
تهران 33 درصد نس��بت به دي ماه كاهش داشته 
است گفت: در هر دوره كه قيمت مسكن باال رفته، 
سپس كاهش يافته است؛ هم اكنون نيز سازندگان 
و مالكان به خريداران اصرار مي كنند اما بازار كساد 
اس��ت و بعد از افت تا 15 درصدي قيمتها در آبان، 
نرخهاي پيشنهادي در بهمن ماه نيز حدود 8 درصد 
كاهش يافت. خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: ماه گذشته 2950 فقره معامله ملك در شهر 
تهران به امضا رسيده كه نسبت به ماه قبل 33 درصد 
و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 72 درصد كاهش 
نشان مي دهد. همچنين در بهمن ماه 1399 بالغ 
بر 9530 قرارداد اجاره در تهران منعقد شده كه از 
كاهش 38 درصد در مقايس��ه با دي ماه امس��ال و 
افزايش 13 درصد نسبت به بهمن پارسال حكايت 
دارد. رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره آخرين 
وضعيت معامالت در كشور نيز گفت: در كل كشور 
طي بهمن ماه 1399 تعداد 27 هزار و 638 مبايعه 
نامه )قرارداد خريد و فروش ملك( به امضا رسيده 
كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
32 درصد و 38 درصد كاهش يافته است. بازار اجاره 
نيز در مقايسه با دي ماه افت كرده است. بهمن ماه 
سال جاري 45 هزار و 252 اجاره نامه در كل كشور 
منعقد ش��ده كه در مقايس��ه با دي ماه امسال 48 
درصد كاهش يافته و نسبت به بهمن سال قبل 49 

درصد افزايش نشان مي دهد.
خس��روي در تحليل وضعيت كنوني بازار مسكن 
گفت: كس��ادي معامالت ب��ه گونه اي اس��ت كه 
فروش��ندگان و س��ازندگان به خري��داران اصرار 
مي كنند. اين نش��ان مي دهد كه بازار مس��كن در 
مسير كاهشي قرار گرفته است. اميدواري به احياي 
برجام در بازار مس��كن تاثيرگذار بود؛ به طوري كه 
از آب��ان ماه قيمتها 10 ت��ا 15 درصد كاهش يافت 
و در بهمن ماه نيز بر اس��اس گزارش هاي واصله از 
مشاوران امالك قيمتها حدود 8 درصد پايين آمده 
و انتظار داري��م روند كاهش قيمت ادامه پيدا كند. 
بعد از عيد نوروز هم افزايش قيمت نخواهيم داشت. 
رييس اتحاديه مشاوران امالك با انتقاد از جوسازي 
برخي افراد براي القاي گراني در بازار مسكن گفت: 
گزارش برخي مراكز آماري در التهاب بازار مسكن 
تاثيرگذار است. بساز و بفروش ها و بخر و بفروش ها 
هم سعي در دامن زدن به تورم دارند. برخي افراد هم 
كه معلوم نيست مدركشان را از كجا گرفته اند به اسم 

كارشناس درباره بازار مسكن اظهارنظر مي كنند.
وي درباره كف قيمت ها در بازار مسكن شهر تهران 
گف��ت: االن در بعضي مناطق جنوب تهران قيمت 
متري 12 تا 15 ميليون تومان است. قيمت ساخت 
با احتساب زمين، متري 8 ميليون تومان در مي آيد 
و در گرانترين حالت قيمت زمين و س��اخت به 20 
ميليون تومان مي رسد. چرا بعضي سازندگان متري 
80، 90 و 120 ميليون تومان مي فروشند؟ خسروي 
خاطرنش��ان كرد: در هر دوره اي كه قيمت مسكن 
جهش داشته پس از آن با تخليه حباب همراه بوده 
است. سال 1368 قيمتها باال رفت و بعد پايين آمد. 
سال 1386 قيمت رشد كرد و مجددا كاهش يافت. 
سال 1392 نيز اين اتفاق افتاد. جهش سال 1396 
نيز از اين قاعده مستثني نيست و هم اكنون نيز زمان 

تخليه حباب قيمت مسكن فرا رسيده است.

رشد ۱20 درصدي قيمت زمين 
در تهران

مركز آمار اعالم كرد: متوسط قيمت فروش هر متر 
مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در 
شهر تهران حدود 41 ميليون تومان است كه نسبت 
به فصل قبل 18.6 درصد افزايش داش��ته اس��ت. 
به گ��زارش مهر، مركز آمار نتاي��ج طرح گردآوري 
اطالعات قيمت و اجاره مسكن شهر تهران در پاييز 
١٣٩٩ را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش متوسط 
قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان 
مس��كوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در ش��هر تهران 41 ميليون و 273 
هزار تومان با ميانگين مساحت ٢٠٩ مترمربع بوده 
است كه نسبت به فصل قبل ١٨.٦ درصد و نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل ١٢٠.٣ درصد افزايش 
داشته است. اين در حالي است كه تعداد معامالت 
واحدهاي كلنگي نسبت به تابستان امسال كاهش 
45.9 درصدي و نس��بت به پاييز سال قبل كاهش 
29.4 رصدي داشته است. ارزان ترين واحد كلنگي 
در پاييز امسال متري 6 ميليون و 606 هزار تومان 
و گران ترين واحد كلنگي هم در فصل مورد اشاره، 
متري 155 ميليون و 670 ه��زار تومان به فروش 
رسيده است. در همين حال، بر اساس اعالم مركز 
آمار ايران، گرانترين واحد مس��كوني در تهران در 
معامالت مسكن پاييز امسال، متري 158 ميليون 
تومان قيمت گذاري و معامله شده است. بر اساس 
اعالم مركز آمار ايران، متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني كلنگي در پاييز امسال در تهران، 42 
ميليون و 273 هزار تومان و متوسط متراژ هر خانه 
كلنگي نيز، 209 متر مربع بوده است. حداقل قيمت 
فروش هر مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران 4 
ميليون تومان و حداكثر 158 ميليون تومان بوده 
است. اين مركز متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مس��كوني )كل معامالت( در پاييز امس��ال تهران 
را 28 ميليون و 760 هزار توم��ان عنوان كرده كه 
نسبت به متوسط قيمت مسكن در تابستان امسال 
رشد 19.1 درصدي و نسبت به پاييز سال گذشته 
افزايش 111.4 درصدي داش��ته است. همچنين 
متوسط متراژ واحدهاي مسكوني فروخته شده در 
پاييز امسال، 87 متر مربع و متوسط سن بنا نيز 12 

سال بوده است.

كليات بودجه 1400 شهرداري تهران تصويب شد 

»بيش بيني« درآمدهاي پايتخت از لنز ديپلماسي

ماجراي تخلف در انتخاب پيمانكار بندر چابهار
آن گونه كه »ايلنا« گزارش داده اس��ت، طبق اس��ناد به 
دس��ت آمده در جريان انتخاب ش��ريك اپراتور هندي 
بندر شهيد بهش��تي، وزارت راه و شهرس��ازي، سازمان 
بنادر و بنياد مس��تضعفان يك شركت تحريمي را براي 
بندر مستثني از تحريم انتخاب كردند كه با عدم پذيرش 
اين شركت، بالفاصله با ترك تشريفات اقدام به تاسيس 
يك ش��ركت ديگر با س��رمايه 300 هزار توماني كردند. 
خرداد ماه س��ال 95 موافقت نامه تاسيس داالن تجاري 
ايران، هند و افغانس��تان تحت عنوان توافق نامه چابهار، 
بين روساي جمهور اين سه كشور امضا شد و به تصويب 
مجالس كشورهاي مذكور هم رسيد. يكي از موضوعات 
اين موافقت نامه ورود يك شركت هندي به بندر شهيد 
بهشتي چابهار بود و براس��اس اين توافقنامه، اپراتوري 
بندر شهيد بهشتي چابهار به يك شركت هندي واگذار 
شد. دي ماه سال 97 دفتر شركت هندي اي پي جي ال 
به صورت رس��مي در منطقه آزاد چابهار اجراي قرارداد 
فعاليت موقت خود را به مدت 2 س��ال در بندر ش��هيد 

بهشتي شروع كرد تا در صورت انجام تعهداتش از جمله 
تجهيز بندر با تجهيزات مورد نياز، وارد پروس��ه قرارداد 
10 ساله با س��ازمان بنادر و دريانوردي شود.  شركت اي 
پي جي ال هند، تصميم به انتخاب پيمانكار ايراني واجد 
شرايط براي انجام امور عملياتي و بازرگاني گرفت كه در 
همان ابتدا طي مناقصه اي كه در سفارت هند برگزار شد، 
يك ش��ركت خدمات دريايي – بندري متعلق به بخش 
خصوصي انتخاب شد و به عنوان پيمانكار اي پي جي ال 
براي اجراي تعهدات محول شده، آغاز به كار كرد. اما شيب 
تند رشد در بندر شهيد بهشتي باعث شد تا اراده نهادهايي 
كه همواره مدعي عدم رقابت با بخش خصوصي هستند، 

براي حضور در بندر چابهار برانگيخته شود.
قرارداد شريك ايراني اي پي جي ال امسال به پايان رسيد 
و براي انتخاب پيمانكار جديد يا ت��داوم فعاليت اپراتور 
پيش��ين، مناقصه اي برگزار و 4 شركت از جمله شركت 
خدمات بندري س��ينا )وابس��ته به بنياد مستضعفان(، 
شركت گلف اجنسي، شركت مسلم چابهار و شركت كاوه 

در اين مناقصه حضور يافتند و مدارك متقاضيان از طريق 
سفارت هند در تهران در آبان ماه سال جاري )28 اكتبر 
2020( جمع آوري و همان روز برگه ارزيابي فني گشوده 
شد. آذر ماه امسال )اول دسامبر 2020( پيشنهادات مالي 
شركت كنندگان در مناقصه باز شد و همان روز شركت 
وابسته به بنياد مستضعفان يعني شركت سينا حائز ارايه 
ارزانترين پيشنهاد قيمت به عنوان ايفاگر نقش پيمانكار 
شركت اينديا پورتز گلوبال منطقه آزاد چابهار شناسايي 
شد. شركت زيرمجموعه بنياد مستضعفان در حالي در اين 
مناقصه شركت و انتخاب شد كه اين شركت متاسفانه 
در س��ال  جاري تحت تحريم قرار گرفته و مهم ترين 
مزيت حضور هندي ها در بندر شهيد بهشتي اين بوده 
كه توانس��ت اين بندر را از تحريم هاي ظالمانه امريكا 
مستثني كند اما با اين تصميم، منافع ملي در معرض 

يك تهديد جدي قرار گرفت.
طبق مدارك موجود در حالي كه شركت سينا به فرابورس 
نامه اطالع رس��اني از برنده ش��دن در مناقصه را ارسال 

مي كند تا فرابورس اين اطالعات را منتشر كند، شركت 
هندي به دليل تحريم بودن سينا، قرارداد پيمانكاري را با 

اين شركت منعقد نمي كند.
اما در حالي كه انتظار مي رفت مناقصه ديگري برگزار شود، 
در يك اقدام عجيب و غير منتظره كه نام دقيق تر آن تخلف 
است، در بيست و پنجم ديماه ش��ركتي به نام »كيهان 
ش��يران زرين« به عنوان پيمانكار جديد شركت اينديا 
پورتز گلوبال منطقه آزاد چابهار در بندر شهيد بهشتي 
كار خود را آغاز كرد. نكته حائز اهميت اين است كه طبق 
مدارك موجود اين ش��ركت چند روز پيش از تاريخ فوق 
تاسيس شده و سرمايه اوليه آن تنها 300 هزار تومان است 
و مديران تصميم ساز كشور شركتي با اين پشتوانه مالي 
را وارد يكي از آينده دارترين بنادر كشورمان كه تنها بندر 
اقيانوسي ايران است، مي كنند. سوالي كه پيش مي آيد اين 
است كه چطور شده يك شركت تازه تاسيس توانسته در 
چند روز تمام مجوزهاي مورد نياز براي حضور در چنين 

پروژه پيمانكاري را اخذ كند؟

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر در حاشيه نشست ديروز اين شورا 
گفت: چون درآمد در بخش حمل و نقل عمومي به دليل شرايط كرونايي 
كم شده و از طرفي بيش�تر اتوبوس هاي شهر تهران نيز در اختيار بخش 
خصوصي هس�تند، از اين رو، بخش خصوصي بيش�تر اتوبوس هاي خود 

را فعال نمي كند و با اينكه بيان مي شود تعداد اتوبوس هاي تهران 5 هزار 
دستگاه است اما شايد 2 هزار اتوبوس فعال باشد. از اين رو، اين امر سبب 
افزايش تراكم مسافران نيز مي شود. در اين راستا براي جلوگيري از صدمه 

وارد شدن به مردم بايد جبران كمبود هاي حمل و نقل عمومي شود.

دليل تراكم  مسافر در اتوبوس ها
حاشيه پارلمان
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آگهي مناقصه عمومی

موضوع مناقصه: خرید لوله فوالدی 2 اینچ درزدار گرید B   به متراژ 5000 متر و  لوله فوالدی 4 اینچ درزدار گرید B به متراژ 10000 متر 
)شماره  مناقصه: 99-28(

شركت  ملي گاز ايران
شركت گاز استان قزوين

نوبت اول

شماره مجوز : 1399-7122

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوين

 B به متراژ 5000 متر و  لوله فوالدی 4 اينچ درزدار گريد B شرکت گاز استان قزوين درنظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای پروژه خريد لوله فوالدی 2 اينچ درزدار گريد
به متراژ 10000 متر به شماره )2099091335000066( را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
درصورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاريخ 99/12/04 می باشد . 
- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا پايان وقت اداري روز شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 99/12/09

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 99/12/19
- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه )الف و ب و ج(: روز چهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 99/12/20 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- شرايط مناقصه گران:
1: داشتن شخصیت حقوقي 

2: سازندگان داخلي موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي ) AVL( وزارت نفت 
- تضمیـن شركت در فرآيند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزيران به مبلغ 2.062.500.000 ريال.

- محل تامین اعتبار: بند ق
- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بايست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارايه گردد.

- به اين پیمان مطابق آيین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزيران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22و اطالعیه های بعدی آن، پیش پرداخت 
معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 
مرکز تماس :  021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
 از شـرکت های واجـد صالحیت دعوت می شـود به منظـور دريافت اطالعـات تکمیلی بـه نشـانی www.nigc-qazvin.ir و يـا پايگاه اطالع رسـانی مناقصات

 )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمايند.

كد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات : 40/276/644 

 ادامه از صفحه اول
چرا؟ چون ذي نفعان��ي در روند تصميم گيري ها نقش 
دارند كه بيشتر از منافع ملي به منافع فردي و جناحي 
فكر مي كنند. بنابراين روساي جمهور ايران شخصي را 
براي بانك مركزي و ساير نهادها مي پسندند كه بگويد، 
چشم. بنابراين در مجلس اول، اقتدار را از وزير اقتصاد 
گرفتند به شوراي اقتصاد دادند، استقالل را هم از بانك 
مركزي گرفتند و به ستاد تنطيم بازار ارز دادند و شرايط 

امروز را شكل دادند.
   بنابراين اينكه آقاي سیف اشاره كرده اند كه از 
زمان مجلس اول، استقالل روساي بانك مركزي 

از میان رفته است، حرف درستي است؟
صددرصد درست است. فقط سيف يادش رفته كه بگويد 
اقتدار وزير اقتصاد هم خدشه دار شده است. وزيري كه 
اقتدار نداشته باشد حتي اگر بخواهد كارهاي درستي 
ترتيب دهد، با مشكل استيضاح و حذف مواجه مي شود. 
مجلس مثل ش��رايط امروز مدام شمش��ير دموكلس 
استيضاح را باالي سر وزير نگه مي دارد. وزير اقتصاد اگر 
نخواهد به خواسته هاي نمايندگان و ذي نفعان اقتصاد 
زيرزميني گوش دهد، با استيضاح مواجه خواهد شد. 
هر زمان كه وزير اقتصادي با تيغ استيضاح نمايندگان 
مواجه شود، بدانيد كه به خواسته هاي نمايندگان براي 
سفر خارجي، استخدام نزديكان و... پاسخ نداده است. 
تنها وزير اقتصادي كه به خواسته هاي نمايندگان مجلس 
پاسخ نداد، آقاي نمازي در دولت اصالحات بود. نمازي 
تنها يك سفر به س��وريه با نمايندگان رفت كه بعدها 

نمايندگان مي گفتند ما را اسيري برده بود.
   اين روند معیوب كه در اقتصاد ايران وجود دارد 
در ساير كشورهاي توسـعه يافته به چه صورت 

است؟
بر اساس قانون اساسي امريكا، رييس جمهور امريكا تغيير 
مي كند، اما قادر به تغيير رييس كل بانك مركزي نيست. 
بايد صبر كند دوره اش تمام ش��ود، بعد تغييرات مورد 
نظرش را مطابق قانون اجرايي كند. اين نشان دهنده اين 
واقعيت است كه رييس كل بانك مركزي در امريكا يا 
ساير كشورهاي توسعه يافته از چنان استقاللي برخوردار 
است كه حتي عالي ترين مقام اجرايي و حاكميتي هم 

قادر به تغيير ان نيست.
   با توضیحات شما اين پرسش پیش مي آيد كه 
در طول دهه هاي گذشته آيا هیچ ريیس كل بانك 
مركزي مستقلي مثل سـمیعي در ايران وجود 

نداشته است؟
تنها نمونه اي كه مي توان اشاره كرد مربوط به سال 68 
است كه وقتي مس��ووالن اجرايي به سمت استقراض 
فاينانس و... رفتند، رييس وقت بانك مركزي اعالم كرد 
كه من با اين تصميم مخالف هستم. اين فرد هم بعد از 
اعالم مخالفت در بانك مركزي نماند و بعد از بركناري 
به پاس خدماتي كه داشت به عنوان قائم مقام وزير نيرو 

انتخاب شد. 
   فكر كنم شما به مجید قاسمي اشاره مي كنید 
كه طي سال هاي 65 تا 68 ريیس كل بانك مركزي 
بود و با استقراض و فاينانس در آن برهه مخالفت 
كرد. اما موضوع حفظ ارزش پول ملي هم يكي از 
مهم ترين وظايف بانك هاي مركزي است، آيا با 
بررسـي روند ثبات پول ملي نمي توان تصويري 

از عملكرد روساي بانك مركزي به دست آورد؟
بله مجيد قاس��مي بر اساس شنيده ها رسما با تصميم 
دولت وقت مخالفت ك��رد و بهاي آن را هم پرداخت. از 
نظر حفظ ارزش پول ملي هم تحليل شما درست است. 
براي تحليل عملكرد دولت ها در خصوص حفظ ارزش 
پول ملي هم بايد ديد چه روندي در اقتصاد طي ش��ده 
اس��ت. دالري كه احمدي نژاد از دولت اصالحات آقاي 
خاتمي )دولت هشتم( تحويل گرفت هزار تومان بود. 
احمدي نژاد بعد از 8 سال دالر را به 4500 تومان رساند 
و ب��ه دولت بعدي تحويل داد. وقتي برجام امضا ش��د، 
دالر به 3700 تومان رسيد. دولت سريع به رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد كه اين رقم سقف است و مانع 
از كاهش بيش��تر قيمت دالر شد. دولت روحاني بعد از 
برجام كنترل ارز را به خوبي در دست داشت اما ترامپ 

برنامه هاي اقتصادي دولت روحاني را به هم ريخت. نرخ 
ارز بعد از تحريم هاي ترامپ به 25 هزار تومان رسيده 
است. در اين ميان مجلس اعالم كرده كه نرخ ارز پايه را 
از 4200 تومان به 17500 تومان افزايش خواهد داد. 
اين تصميم چنانچه اجرايي مي شد، قيمت ارز باز هم 4 
برابر افزايش پيدا مي كرد. البته دولت اميدوار است بعد 
از اجرايي ش��دن برجام قيمت دالر به محدوده قيمتي 

15 الي 16 هزار تومان برسد. 
   فكر مي كنید اين امید دولت به احیاي برجام و 

پس از آن تقويت پول ملي منطقي است؟ 
ش��ما فرض كنيد تحريم هاي اقتصادي برداشته شد. 
نفت هم به س��طح فروش سابق بازگش��ت، ولي به هر 
حال 2مس��اله الينحل وجود دارد و ت��ا زماني كه براي 
اين معادله ها فكري نشود، پايان تحريم ها هم فايده اي 
نخواهد داش��ت. نخست بايد پاسخ داده شود كه بعد از 
برجام، كاس��بان تحريم و ذي نفعان اقتصاد زيرزميني 
چطور قرار است واكنش نشان دهند؟ قبال اشاره كرديم 
اقتصاد زيرزميني در ايران به اندازه اي قوي شده كه در 
روند تصميم سازي هاي كالن اقتصادي دخالت مي كند. 
اين شبكه به هم پيوسته و پيچيده به اين راحتي دست 
از منافع كالن خود برنخواهند داشت. موضوع ديگر عدم 
تصويب fatf در ايران است. وقتي اين موضوع در كشور 
حل نشده باشد حتي با وجود برداشته شدن تحريم ها 
هم اقتصاد ايران امكان ورود به اتمسفر اقتصاد جهاني 

را نخواهد داشت. 
   با اين توضیحات شـما دولت بعدي كار راحتي 

پیش رو نخواهد داشت؟
كساني كه نامزد حضور در انتخابات رياست جمهوري 
آينده هستند، بايد بدانند، دولت بعدي كه در سال 1400 
روي كار مي آيد، فرش قرمز روبه رويش قرار ندارد. بلكه 
بايد از موانع فراواني عبور كند. كسي بايد سكان هدايت 
كشور را به دست بگيرد كه اهل عمل و كار باشد نه شعار. 
وقتي رهبري در سال 95 تاكيد مي كنند و مي گويند: 
»شايد من راجع به سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 به 
ش��رح اقتصاد مقاومتي كه بر پايه قانون مقابله با فساد 
اصل 49 قانون اساس��ي و پشتوانه 20 حكم حكومتي 
است، كمتر تذكر داده ام و ش��ايد هم مسووالن به اين 
وظايف كمتر توجه كرده ان��د.« رهبري همچنين در 
س��ال 95 هم در پيام نوروزي از دول��ت اقدام و عمل را 
خواستار شدند. بايد ديد آيا به اين منويات مقام معظم 
رهبري توجه شده است؟ آيا دولت كوچك تر شده است 
يا بزرگ تر شده است؟ معلوم است كه دولت بر خالف 
اصل 44 بزرگ تر شده است. آيا حسابرسي و خدمات به 

بخش خصوصي واگذار شده است؟ اين هم انجام نشده، 
حتي بخشي از خصوصي ها هم كه انجام شده در حال 
پس گرفته شدن هستند. مساله بعدي، قانون مقابله با 
فساد است كه اصل 49 و 20حكم حكومتي رهبري بر 
آن تاكيد دارد، عملياتي شده است؟ از سال 90 تا به امروز 
تنها 2 ماده از اين قانون كه 32 ماده دارد اجرا شده است. 
برخي اقدامات خصوصي سازي هم كه رسانه اي مي شود 
مشخص است كه روند درستي نداشته و در نهايت رييس 
سازمان خصوصي سازي را به زندان مي اندازند. آيا نظارت 
بر اجراي خصوصي سازي جزو وظايف رييس جمهوري 
نيست؟ بر اين اساس است كه معتقدم نه رييس كل بانك 
مركزي استقالل دارد و نه براي وزير اقتصاد اقتداري باقي 
مانده است. وقتي وزير اقتصاد اقتدار نداشته باشد چطور 
مي توان از او توقع ساماندهي امور اقتصادي و مقابله با 

فساد را داشت. 
   احمدي نژاد اخیرا در پاسـخ بـه انتقاداتي كه 
در خصوص اتالف درآمدهاي نجومي باالي 700 
میلیـارددالري در زمان رياسـت جمهوري اش 
اسـتدالل كرده كه هزينه هاي كشـور چون بر 
اساس ريال است نبايد موضوع را به دالر محاسبه 
كرد. شـما به عنوان يك حسابرس حرفه اي اين 

استدالل را مي پذيريد؟
ريشه همه اين مشكالت در عدم اجراي درست قانون 
مقابله با فساد و عدم شفافيت است. اگر در زمان مناسب 
اين فسادهاي دوره احمدي نژاد رسيدگي مي شد، اين 
شخص امروز نمي توانست اين طور واقعيات را كتمان 
كند. پادزهر فساد، شفافيت و انضباط مالي است. بازوان 
اجرايي اين شفافيت هم با حسابرس ها است. يعني وقتي 
مي خواهيم مسوول يا هيات مديره متخلفي را به دليل 
فساد راهي زندان كنيم بايد ابتدا حسابرس آن مدير را 
زنداني كنيم. دولت ها در ايران متاسفانه به صورت هاي 
مالي حسابرسي شده، توجهي نداشته اند. ضمن اينكه 
با دولتي شدن حسابرس ها كه از سال 60 خورشيدي 
قانوني شد، زمينه بروز فساد را افزايش دادند. فقط يك 
بخش محدود حس��ابرس هاي خصوصي باقي ماندند. 
وقتي هيات مديره شركت هاي دولتي را وزرا مي چينند 
و حس��ابرس هاي دولتي هم قرار است گزارش دهند، 
طبيعي است كه نتيجه نهايي مطابق با مطالبه اي نيست 

كه مردم و رهبري در خصوص مقابله با فساد دارند. 
   نمونه اي سراغ داريد كه اين هماهنگي منافع، 

باعث ناديده گرفتن منافع مردم شده باشد؟
در فساد 3 هزار ميليارد توماني كه زمان دولت دهم در 
شهريور س��ال90 و مديريت همين آقاي احمدي نژاد 
به وقوع پيوس��ت، چرا موضوع س��مبل شد؟ چون در 
بانك صادرات و بانك ملي دو نفر از معاونان وزير در آن 
دوره عضو هيات مديره بودند. چاقو كه دسته خودش را 
نمي ُبرد. چون حسابرسان مستقل هم با قدرت كافي 
وجود ندارد. بع��د از اينكه قانون اس��تفاده از خدمات 
حسابرسي نوشته ش��ده، دولت در مصوبه اي برخالف 
قانون ماده واحده، اعضاي جامعه حس��ابداران رسمي 
را بدل به نيروي ش��ركتي دس��ته دوم براي س��ازمان 

حسابرسان كرده اند. 
   اما نگفتید كه اسـتدالل احمدي نژاد درسـت 

است يا نه؟
درباره اينكه درآمد نفتي م��ا در دوره احمدي نژاد زياد 
بود يا دوره روحاني بايد اش��اره كنيم كه به قول شهيد 
مدرس، نفت از وقتي كه سر و كله اش در اقتصاد ايران 
پيدا شد، بالي جان اقتصاد ايران شد. چه قيمتش باال 
باشد و چه پايين باشد. به ايران هم هرگز اجازه ندادند 
از مشتقات نفتي استفاده كند. شركت هاي پتروشيمي 
بعد از تالش هاي ف��راوان و خون دل خوردن هاي زياد 
ايجاد شدند. قيمت نفت برود باال، يك مصيبت داريم. 
دهه 70 ميالدي مثل دوران احمدي نژاد، قيمت نفت 
باال رفت؛ ايران چه كار كرد؟ مازاد آن را 25درصد سهم 
شركت هاي خارجي مثل دويچه بانك را خريديم. كه 
خريد خوبي بود. اما از همين خريد خوب هم بهره برداري 

مناسبي نشد. 
   چطور اين اتفاق افتاد؟

در گزارش��ي كه س��ال 1378 با عن��وان مصيبت نامه 
س��رمايه گذاري خارجي ايران منتشر شد، آمده كه در 

دهه 60 خورش��يدي، قيمت اكوئيتي دويچه بانك به 
50 ميليارد دالر رس��يد. س��هم ايران از اين شركت به 
12.5ميليارد دالر رس��يد. ايران قب��ل از انقالب 675 
ميليون مارك هزينه خريد دويچه بانك كرده بود. اما 
فكر مي كنيد، اين پول 12.5ميلي��ارد دالر صرف چه 
كاري شد؟ صرف كسري بودجه دولت شد. دقيقا مثل 
سرنوشتي كه در زمان احمدي نژاد هم تجربه شد. همان 
سال نروژ صندوق توس��عه ملي راه انداخت. ايران كل 
تتمه سرمايه گذاري خارجي اش كه حدود 20 ميليارد 
دالر ب��ود را در دهه 60 و 70 به باد داد. س��هام كروپ را 
هم در ش��رايطي كه مي شد 100 مارك براي هر سهم 
فروخته شود، با 50 مارك فروختند. به همه اين موارد 
در گزارش مصيبت نامه سياس��ت خارجي ايران اشاره 
شده اس��ت. در همان برهه، نروژ صندوق ذخيره ارزي 
ايجاد كرد و با 400 ميلي��ارد دالر درآمد نفتي ذخيره 
شده خود زيرس��اخت هاي اقتصادي اش را به اندازه اي 
توسعه داد كه تا چند نسل آينده از اين سرمايه گذاري 
بهره مي برند. نروژ بودجه اش را با ماليات ساماندهي كرد 
و اجازه نداد بودجه اش نفتي شود. اما ايران درآمدهاي 
نفتي اش را در كنار پول سرمايه گذاري هاي خارجي را 
صرف كسري بودجه كرد. كساني مثل آقاي ادب خدا 
بيامرز به اين موضوعات در مجلس اشاره كرد اما عمرش 

فرصت نداد كه موضوعات را پيگيري كند.
   در دوره سیدمحمد خاتمي و دولت اصالحات 
بحـث ايجاد صندوق ذخیره ارزي مطرح شـد و 
تالش ها براي پايـان دادن به اين چرخه معیوب 

آغاز شد.
از سال 80 قيمت نفت باال رفت. آقاي خاتمي با ذخيره 
درآمدهاي نفت��ي در همان س��ال ها 20 ميليارد دالر 
سرمايه كنار گذاشت. اين روند هم با دشواري طي شد. 
چون برخي مخالف سرمايه گذاري پايدار بودند. وقتي 
تك نرخي كردن ارز از س��ال 80 آغاز شد، گفتند براي 
تفاوت ارز كاالهاي اساسي از صندوق ذخيره استفاده 
مي كنيم. بعد هم در دوره احمدي نژاد صندوق توسعه 
ارزي كه مي بايست صرف سرمايه گذاري هاي مولد براي 
نسل آينده مي شد، باز هم صرف كسري بودجه دولت 
شد. قيمت نفت به اين دليل باال رفت كه چين آسيب 
ببيند، بنابراين وقتي قيمت نفت باال رفت چين قيمت 
توليدات خود را باال برد و نرخ اق��الم كاالهاي وارداتي 
كشورمان هم باال رفت. اقتصادي كه به جاي بخش هاي 
مولد به سمت رويكردهاي وارداتي ميل كند، طبيعي 
اس��ت كه هزينه هاي بااليي بايد ص��رف واردات كند. 
همزمان با افزايش قيمت نفت، ارزش واردات كشورمان 
هم چند برابر ش��د. يعني ما پول مازادم��ان را به جاي 
حوزه ه��اي مولد، صرف واردات اق��الم بنجل چيني و 
كاالهاي لوكس غيرضروري كرديم. در حالي كه قبل 
از انقالب، 600 ميليون دالر پول مازاد نفتي را دادند و 
12 ميليارد دالر سود كردند، اما اين  بار اين مازاد صرف 

واردات غيرمولد شد.
   با اين شرايط وقتي قیمت نفت كاهش پیدا كرد، 

وضعیت كشور بحراني تر شد؟ 
دقيقا؛ وقتي رويكردهاي وارداتي تثبيت شد، همزمان 
با كاهش درآمدهاي نفتي كسري هاي بودجه دولت، 
افزايش بيشتري پيدا كرد. 40 درصد واردات ما در همه 
اين برهه ها بي استفاده بود. در اين شرايط احمدي نژاد 
طرح تحول اقتصادي را با محوريت طرح هدفمندسازي 
يارانه ها اس��تارت زد. با اين ادعا كه هزينه هاي كشور را 
با استفاده از افزايش قيمت انرژي سامان دهد و نيازي 
به پول نفت نباش��د. براي جبران حذف سوبسيدهاي 
حوزه انرژي 45 هزار تومان يارانه نقدي دادند. كش��ور 
هم دالرهاي نفتي زيادي داش��ت و مشكلي احساس 
نمي ش��د. برخي افراد در شهرستان ها كه 10سر عائله 
داشتند با اين يارانه هاي نقدي، سينماي خانگي خريدند، 
يخچال خريدند، ماشين خريدند و... اين تصميم روند 
عرضه و تقاضا را تغيير داد و كشور را وارد گردابي از تورم  
افسارگسيخته كرد كه بعد از تصميمات سال هاي 84 
تا 92 تا همين امروز ت��داوم دارد. دولت روحاني بعد از 
برجام براي برخي دوره ها تورم را تك رقمي كرد اما بعد 
از ظهور ترامپ باز هم اين تكانه هاي تورمي بازگشتند. 
براي مهار تورم هم رييس كل بانك مركزي استقاللي 
ندارد كه بخواهد اوضاع را كنترل كند. بنابراين به ابتداي 
گفت وگو باز مي گرديم؛ اينكه نداشتن استقالل بانك 
مركزي، ريشه اصلي مشكالت كشور در دهه هاي اخير 

در كشورمان بوده است. 
   بنابراين ادعاي احمدي نـژاد در حوزه اقتصاد 
از نظر شـما از همان نوع رفتارهاي پوپولیستي 

قبلي اواست؟
براي س��نجش عملكرد دولت ها، ابتدا بايد بر پايه نرخ 
روز دالر درآمدها و هزينه هايمان را بررسي كنيم. دوم، 
بايد نوساناتي را كه داشتيم. يعني مشخص كنيم عدم 
اس��تفاده بهينه از درآمدهاي نفتي چه آسيب هايي را 
متوجه كشور كرده اس��ت. اينكه با زبان بازي و برخي 
رفتارهاي پوپوليستي ادعا شود كه عملكرد اقتصادي 
طي سال هاي 84 تا 92 مطلوب بوده است، شايد براي 
برخي عوام قابل قبول بوده اس��ت ام��ا از منظر افرادي 
كه ب��ا اعداد و ارقام مس��تند س��ر و كار دارند، واقعيت 
مثل روز روشن اس��ت. دولت احمدي نژاد نه در بخش 
س��رمايه گذاري هاي خارجي با صده��ا ميليارد دالر 
درآمدهاي نفتي عملكرد مناسبي داشته و نه در حوزه 
راهبرده��اي اقتص��ادي و حتي ذخي��ره دارايي هاي 
نفتي عملكرد قابل قبولي داش��ته است. هنوز هستند 
اقتصاددان ها و حسابرس هايي كه با زبان اعداد و ارقام 
مي توانند تصويري شفاف از مش��كالت اقتصادي كه 
در آن برهه ايجاد ش��دند را پيش روي افكار عمومي و 
رسانه ها بگشايند. البته اگر گوش شنوايي براي شنيدن 

اين واقعيات وجود داشته باشد.

عباس هشي، مدرس دانشگاه شهيد بهشتي عدم استقالل روساي بانك مركزي را تشريح كرد

صندوقداردولتها

پيشتازي همراه اول در جذب 
مشتركان اینترنت پرسرعت موبایل 
همراه اول در جذب مشتركان ارتباطات سيار پيشتاز 
اس��ت، به طوري كه در ش��رايط كنوني اين اپراتور 38 
ميليون و 781 هزار و 566 مشترك دارد كه در بخش 
ارتباطات س��يار 3 جي و 4 جي از آن خدمات دريافت 
مي كنند. به گزارش خبرگزاري موج، براساس گزارش از 
وضعيت توسعه ارتباطات پهن باند سيار تا پايان سه ماهه 
سوم امسال شركت همراه اول توانسته 11 ميليون و 556 
هزار و 757 مشترك در بخش 3جي را تحت پوشش قرار 
دهد و در بخش 4 جي تعداد مشتركان خود را به تعداد 
27 ميليون و 224 هزار و 809 برس��اند كه در مجموع 
تعداد مشتركان اين اپراتور در بخش ارتباطات سيار 3 
جي و 4 جي 38 ميليون و 781 هزار و 566 نفر اس��ت. 
طبق اين داده ها تعداد مشتركان ايرانسل نيز مجموعا 
35 ميليون 606 هزار و 576 مش��ترك است. رايتل به 
عنوان سومين اپراتور كشور ضعيف ترين عملكرد را در 
اين بخش داشته به طوري كه در مجموع تعداد مشتركان 
سيار آن به 3 ميليون و 318 هزار و 743 نفر مي رسد كه 
849 هزار و 877 مشترك در بخش 3 جي و 2 ميليون و 
468 هزار و 866 مشترك در بخش 4 جي فعال هستند. 
براس��اس اين داده ها در بخش اتباطات پهن باند سيار 
همراه اول نيز بيشترين مشترك را تاكنون توانسته جذب 
كند و رايتل هم با اختالف بسيار زياد در جايگاه سوم 
قرار گرفته است. حال ضريب نفوذ ارتباطات سيار در 
كشور به بيش از 92 درصد رسيده است رقابت براي 
اپراتورهايي كه در جايگاه پايين ت��ر قرار دارند براي 

جذب مشتركان بيشتر بسيار سخت خواهد بود.

   تعداد مشتركان استاني
براساس تعداد مشتركان استاني؛ همراه اول توانسته 
در آذربايجان غربي بيش از يك ميليون و 700 هزار و 
در آذربايجان شرقي بيش از يك ميليون و 400 هزار 
مشترك جذب كند كه با توجه به ضريب نفوذ موبايل 
در اين استان ها كه حدود 80 درصد و كمتر از ميانگين 
مجموع كشور است نشان مي دهد كه غالب ارتباطات 
سيار اين استان ها از طريق همراه اول است و احتماال در 
آينده ساير مشتركان به اين اپراتور روي بياورند بيشتر 
است. همچنين در استان تهران با ضريب نفوذ 109 
درصد همراه اول توانسته 7 ميليون و 389 هزار مشترك 
جذب كند كه جمعيت غالب اين اس��تان محسوب 
مي شود و در استان اصفهان اپراتور همراه اول توانسته 
3 ميليون و 218 مش��ترك را جذب كند در حالي كه 
ضريب نفوذ موبايل در اين استان به 97 درصد رسيده 
و بيش از ميانگين كشوري است و در استان خوزستان 
هم تقريبا شرايط مشابه اي وجود دارد و همراه اول در 
اين استان كه ضريب نفوذي 98 درصدي دارد توانسته 
بيش از يك ميليون و 861 هزار مشترك جذب كند. در 
ساير كالنشهرها هم همراه اول عملكرد مثبتي در بخش 
ارتباطات سيار داشته، به گونه اي كه در استان البرز اين 
اپراتور بيش از 1 ميليون و 464 هزار مشترك دارد و در 
استان خراس��ان رضوي تعداد مشتركان اين اپراتور به 
بيش از 2 ميليون و 416 هزار نفر مي رسد در شرايطي كه 
هنوز ضريب نفوذ موبايل در اين استان قابليت رشد دارد 
و همچنين در استان فارس با ضريب نفوذ 91 درصدي 
همراه اول بيش از 2 ميليون و 296 هزار مشترك دارد. 
در چهار استان گيالن، كرمانش��اه، مازندران و كرمان 
هم همراه اول بين يك ميليون و تا يك ميليون و 300 
هزار مشترك دارد كه نشان مي دهد كه اين اپراتور در 

شهرهاي بزرگ از محبوبيت بيشتري برخوردار است.

جدیدترین گزارش   وضعيت 
توسعه اینترنت موبایل

گزارش جديد س��ازمان تنظيم مقررات مربوط به 
پايان سه ماهه سوم سال 99 منتشر شد و در حوزه 
وضعيت توسعه ارتباطات پهن باند سيار اپراتورهاي 
تلفن همراه، همراه اول همچنان در صدر قرار دارد. 
به گزارش ش��مانيوز، جديدترين گزارش سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مربوط به س��ه 
ماهه سوم سال 1399 منتشر شد. در اين گزارش به 
بخش هاي مختلفي پرداخته شده است كه يكي از 
آنها آمار مربوط به توسعه اينترنت و تعداد مشتركان 
اينترنتي اپراتورهاي مختلف تلفن همراه مي شود. 
طبق اين آمار، در ح��ال حاضر بيش از 77 ميليون 
نفر مش��ترك اينترن��ت 3G و 4G در ايران وجود 
دارد ك��ه ضريب نفوذي بالغ بر 92 درصد را نش��ان 
مي دهد. با نگاهي اجمالي به آمار تازه منتشرشده از 
سوي سازمان رگوالتوري كشور مالحظه مي شود 
كه اپراتور اول همچنان صدرنشين توسعه اينترنت 
در ايران و بزرگ ترين اپراتور اينترنت كش��ور است 
به طوري كه س��هم هم��راه اول بي��ش از دو اپراتور 
ديگر بوده است. بر اساس اين گزارش، بهره مندي 
از اينترنت به خصوص در شرايطي كه سال هاست 
يك��ي از اهداف كالن كش��ور دس��تيابي به دولت 
الكترونيك است از اهميت ويژه اي برخوردار است، 
امروز كه نس��ل سوم و چهارم تلفن همراه كشور در 
حال پيشروي به جاده هاي دور افتاده استاني است، 
حرف از به وس��ط آمدن پاي نس��ل پنجم اينترنت 
در ميان اس��ت. بي شك با تحقق اين امر بسياري از 
فرآيندهاي كشور در حوزه هاي مختلف به خصوص 
آموزشي و اقتصادي با رشد و ارتقاي فزاينده اي روبرو 
خواهند ش��د. در اين بين اپراتورهاي تلفن همراه با 
توجه به سياست راهبردي دولت، به منظور تحقق 
اين مه��م و برقراري عدالت در بهره مندي از فضاي 
مجازي و امكانات آن به خصوص در شرايط كرونايي 
كه بسياري از مسائل روزمره زندگي را تحت الشعاع 
خود قرار داده است، سرمايه گذاري هاي هنگفتي را 
صورت داده اند به طوري كه تجهيزات و نرم افزارهاي 
خود را به روزرساني كرده اند. اما اين مهم براي هريك 
از اپراتوره��اي تلفن همراه با نتايجي همراه اس��ت 
كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 

دوره هاي سه ماهه نتايج حاصله را اعالم مي كند. 

 احتمال حمالت باج افزاري 
براي به روزرساني تاریخ 1400

مركز ماه��ر درباره افزايش احتم��ال رخداد حمالت 
باج افزاري در اثر به روزرس��اني نرم افزاره��ا از راه دور 
براي حل مشكل تاريخ 1400 هشدار داد. به گزارش 
ايسنا، بررس��ي هاي مركز ماهر و گزارش مركز آپاي 
تخصصي دانشگاه بجنورد نشان مي دهد، آمار رخداد 
حم��الت باج اف��زاري از طريق نفوذ ب��ه پروتكل ها و 
ابزارهاي دسترس��ي از راه دور، رو به افزايش اس��ت. 
اين افزاي��ش به طور مش��هود به دليل آن اس��ت كه 
شركت هاي پشتيبان محصوالت نرم افزاري كه براي 
پردازش تاريخ هاي پ��س از 01/ 01/ 1400، نيازمند 
به روزرساني محصوالت نصب شده در محل مشتريان 
دولتي و خصوصي هس��تند، عموما اين خدمت را از 
راه دور عرض��ه مي كنند. رخداد حمل��ه باج افزاري با 
استفاده از رخنه به پروتكل ها و ابزارهاي دسترسي از 
راه دور از گذش��ته امري معمول بوده است.   اين نفوذ 
به سه طريق اتفاق مي افتد كه سادگي رمز عبور، عدم 
تنظيم محدوديت در تعداد دفعات مجاز براي تالش 
ناموفق ورود رمز و ساير كاستي ها در تنظيمات، وجود 
آس��يب پذيري در پروتكل ها و ابزارهاي دسترسي از 
راه دور و وجود بدافزار س��رقت اطالعات و جاسوسي 
روي كامپيوت��ري كه با آن دسترس��ي راه دور برقرار 
مي شود )و نه الزاما س��رور قرباني( را شامل مي شود. 
براي مقابله با اين مخاطرات مي توان به هش��دارها و 
راهكارهايي كه به طور مكرر مركز ماهر و ساير متوليان 
امر منتشر كرده اند مراجعه كرد كه به اختصار فهرست 
زير، مهم ترين اين موارد را ارايه مي كند. عدم استفاده 
از دسترس��ي راه دور به ويژه بر بستر اينترنت تا جاي 
ممكن، تهيه منظم نسخ پشتيبان، مخصوصا قبل از 
ارايه دسترسي راه دور و توجه ويژه به اين نكته كه قرار 
دادن نسخه اي از اطالعات پش��تيبان روي رسانه اي 
كه به صورت برخط در دسترس است يا عدم آزمايش 
صحت نسخه پشتيبان تهيه شده، ابدا پشتيبان گيري 
به حس��اب نمي آيد، به روزرساني منظم پروتكل ها و 
ابزارهاي دسترس��ي از راه دور و عدم استفاده از نسخ 
قديمي سيستم عامل هايي كه آس��يب پذيري هاي 
شناخته شده دارند ولي پشتيباني و به روزرساني آنها 
متوقف شده است.   همچنين دقت در عدم به كارگيري 
ماشين هايي با گذشته كاربرد نامعلوم )مثال رايانه هاي 
دم دس��تي مورد استفاده براي گشت و گذار در وب يا 
در معرض اتصال مكرر حافظه هاي جانبي مشكوك(، 
تشريح و تبيين دقيق مسووليت و وظايف امنيتي براي 
كساني كه از راه دور براي ارايه خدمت متصل مي شوند، 
كم��ك گرفتن از تيم هاي امداد س��ايبري در صورت 

مشاهده هرنوع فعاليت مشكوك.

 حضور همراه اول در
»رویداد بومي سازي زیرساخت 

اطالعاتي شبكه ملي اطالعات«
همراه اول با هدف ادامه مس��ير و توانمندتر ش��دن در 
عرصه توليدات بومي، در رويداد »بومي سازي زيرساخت 
اطالعاتي شبكه ملي اطالعات« شركت كرده است. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
همراه اول ب��ا حضور در رويداد دو روزه »بومي س��ازي 
زيرساخت اطالعاتي شبكه ملي اطالعات« به معرفي 
دستاوردهاي زيرساختي خود در اين عرصه مي پردازد. 
شركت ارتباطات سيار ايران همچنين در اين رويداد كه 
با هماهنگي هاي بين وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و مركز ملي فضاي مجازي در حال برگزاري اس��ت، در 
بخش ميزهاي گفت وگوي تقاضامحور بين مشتريان و 
عرضه كنندگان نيز شركت كرده است. برگزاري همايش 
و نشست هاي تخصصي با محوريت زيرساخت اطالعاتي 
نيز در حاشيه رويداد معرفي دستاوردهاي بومي سازي 
زيرساخت هاي اطالعات شبكه ملي اطالعات، در حال 
انجام است. شركت هاي حاضر در اين رويداد با توانمندي 
بومي سازي نمونه هايي از سامانه ها و تجهيزات مديريت 
امني��ت SOC، مديريت عملي��ات NOC، پردازش 
عمومي، تجهيزات ذخيره  سازي اطالعات، سرورهاي 
مجازي در قالب اشتراك منابع، شبكه هاي توزيع محتوا، 
تأسيسات ويژه مراكز داده، تجهيزات و تابلوهاي قدرت و 

ابري سازي زيرساخت گرد هم جمع شده اند. 

    عملكرد اقتصادي احمدي نژاد فاجعه بار بود
    تورم فعلي میراث طرح هدفمندسازي يارانه ها است

    در فساد 3هزار میلیاردي پاي دو معاون وزير دولت احمدي نژاد در میان بود
    انتخاب خاوري در بانك ملي محصول اثرگذاري ذي نفعان اقتصاد غیرشفاف بود

    فعاالن اقتصادي زيزمیني نقش پررنگي در تصمیم سازي هاي اقتصادي دارند
   كاسبان تحريم مخالف تصويب fatf  هستند

برش
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70 درصد تاالرها
هنوز فعال نشده اند

مهر| خس��رو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای 
پذیرایی در مورد وضعیت تاالره��ا در ایام عید، اظهار 
داشت: اخیراً اخبار کذبی مبنی بر دستور وزیر کشور 
برای تعطیلی تاالرها در ایام عید در فضای مجازی منتشر 
شده که صحت ندارد؛ در ایام عید همچون روزهای قبل، 
تاالرهای پذیرایی فعال هستند و دستور یا بخشنامه ای 
برای تعطیلی آنها ابالغ نش��ده اس��ت.  رییس اتحادیه 
تاالرهای پذیرای��ی افزود: در تاالرها برای هر مراس��م 
حداکثر ۷۰ نفر باید حضور یابن��د و این تعداد افراد در 
یک سالن ۴۰۰ نفره، »اجتماع« محسوب نمی شود که 
دولت بخواهد اقدام به تعطیلی تاالرها کند. ابراهیمی نیا 
گفت: در رس��توران ها ممکن اس��ت جمعیت زیادی 
حاضر ش��وند اما در تاالرها تقریبًا یک چهارم جمعیت 
یعنی حداکثر ۶۰ تا ۷۰ نفر حضور می یابند. وی با بیان 
اینکه ما برای رعایت پروتکل ها امکانات الزم را داریم، 
تاکید کرد: در کن��ار کاهش پذیرش میهمان، واحدها 
همه دستورالعمل های بهداشتی از جمله فاصله گذاری 
اجتماعی، اس��تفاده از لوازم یک بار مصرف مانند قند، 
شکر، نمک، فلفل و استفاده از ماسک و دستکش برای 
همه کارکنان را رعایت می کنند. همچنین همه تاالرهای 
پذیرایی موظف به ضدعفونی کردن واحدهای شان قبل 

و بعد از مراسم هستند.

افزايش شديد عرضه زعفران تقلبي 
در بازار

ايلنا| عضو هیات رییسه شوراي ملي زعفران از 
افزایش شدید عرضه زعفران تقلبي در بازار در پي 
باال رفتن قیمت این محصول خبر داد و نس��بت 
به تاثیر مصرف محصول تقلبي بر س��المت مردم 

هشدار داد.
بازار پر ش��ده است از بسته هاي كوچك به اصالح 
زعفران كه با قیمت هاي بسیار نازل 5 تا 15 هزار 
تومان به فروش مي رسند. در حال حاضر قیمت هر 
كیلوگرم زعفران فله 8 تا 1۴ میلیون تومان است 
و به گفته كارشناس��ان با این قیم��ت، هر مثقال 
زعفران نباید كمتر از 5۰ هزار تومان باش��د. آنچه 
در بازار با قیمت نازل به نام زعفران عرضه مي شوند 
محصوالت رنگ ش��ده هس��تند ك��ه مي توانند 

تهدیدي براي سالمتي مردم باشند.
علي حس��یني، عضو هیات رییس��ه شوراي ملي 
زعفران، در گفت وگو با ایلن��ا در این باره گفت: با 
افزایش قیمت هر محصولي امكان افزایش تقلب 
در آن وجود دارد. وي ادامه داد: در بازار زعفران نیز 
همین اتفاق بیش از گذشته در حال رخ دادن است 
و در پي افزایش قیمت زعفران، بازار پر شده است از 
زعفران هاي تقلبي كه مي توانند براي سالمت مردم 
بسیار مضر باشند. به گفته حسیني؛ زعفران هاي 
تقلبي براي جذب مش��تریان با قیمت هاي نازل 
عرضه مي ش��ود. وي با تاكید بر اینكه سودجویان 
براي تبدیل ظاهر زعفران تقلبي به زعفران واقعي از 
راه هاي جدیدي استفاده مي كنند، افزود: متقلبان 
از تكنیك هاي جدیدي استفاده مي كنند تا امكان 
تش��خیص زعفران واقع��ي از تقلبي ب��راي مردم 

مشكل تر شود.
حس��یني راه مقابله با تقل��ب را افزایش نظارت و 
آگاهي مردم دانست. وي در پاسخ به این پرسش 
كه مردم چگونه زعفران تقلبي را تشخیص دهند، 
اظهار كرد: همیشه به ارزاني هاي غیرمنطقي شك 
كنید، در حال حاضر قیمت هر كیلوگرم زعفران 
فله اي 8 تا 1۴ میلیون تومان اس��ت، با این قیمت 
هر مثقال زعفران بسته بندي شده نباید كمتر از 

5۰ هزار تومان باشد.
حس��یني ادامه داد: به ظاهر هر برگ زعفران نیز 
دقت كنید، ش��كل ظاهر زعفران ش��بیه میخك 
خشك ش��ده اس��ت و انتهاي دندانه دار دارد و در 
ادامه كمي پیچیده شده و در انتها باریك مي شود. 
عضو هیات رییس��ه ش��وراي ملي زعفران با بیان 
اینكه توجه به رنگ زعفران نیز اهمیت دارد، افزود: 
زعفران هیچگاه در آب گرم به ناگاه رنگ خود را رها 
نمي كند و رنگدهي آن به تدریج و از زرد آغاز شده و 
به سمت قرمز روشن مي رود. حسیني یادآور شد: 
با توجه به استفاده سودجویان از روش هاي جدید 
تقلب، شاید شناخت زعفران واقعي از تقلبي سخت 
باشد و تنها آزمایشگاه بتواند آن را تشخیص دهد، 
این موضوع مسوولیت دس��تگاه هاي مربوطه كه 
مسوول نظارت و حفظ س��المت مردم هستند را 

بیشتر مي كند.

تارا محصول تحريم است
ايكوپرس| مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو 
گفت: حتي در صورت باز ش��دن مرزهاي كشور، 
قطعات را از س��ازندگان داخلي تامین مي كنیم. 
فرشاد مقیمي، در مراسم افتتاح تعدادي از قطعات 
محصول تارا، زمان آغاز اجراي تعهدات این خودرو 
را تیرماه س��ال آینده عنوان كرد و گفت: در حال 
حاضر مراحل تأیید كیفیت محصول را پشت سر 
مي گذاریم و تارا به زودي و در ماه جاري وارد مرحله 

تولید انبوه خواهد شد.
وي تأخیر در ایفاي تعهدات تارا را خط قرمز ایران 
خ��ودرو خواند و گفت: ای��ن آمادگي در مجموعه 
سازندگان و ایران خودرو ایجاد شده است كه حتي 
زودتر از موعد تحویل، خودرو را به دست مشتریان 
برس��انیم. تارا اعتبار و جایگاه اصلي ایران خودرو 

را در اذهان مشتریان و جامعه احیا خواهد كرد.
مدیرعامل گروه صنعتي ای��ران خودرو ادامه داد: 
اقدامات مجموعه س��ازندگان و زنجیره تأمین در 
س��ال هاي ۹8 و ۹۹ و در ش��رایط سخت تحریم، 
یك گام جلوتر از ایثار بوده و ایران خودرو قدردان 
ای��ن همراهي و همدلي اس��ت. وي تولید بیش از 
1۲۰ هزار دستگاه خودرو در پایان بهمن امسال، 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته را حاصل این 
همدلي دانس��ت و گفت: عالوه بر افزایش تولید، 
محصوالت را ارتقا داده و محصول جدیدي عرضه 
مي كنیم تا بخشي از انتظارات مشتریان را تأمین 
كنیم. مقیمي با تاكید بر تأمین انتظارات كیفي و 
عملكردي مشتریان از تارا، از نظارت هاي مستمر 
بر كیفیت قطعات تولیدي زنجیره تأمین خبر داد 
و خاطرنشان كرد: مش��تریان مي توانند اعتبار و 
اطمین��ان به محصول داخل��ي را در محصول تارا 

تجربه كنند.
وي از اختص��اص س��هم ۴۰۰ میلی��ارد توماني 
قطعه س��ازان البرز از اوراق گام ایران خودرو خبر 
داد و گفت: توانسته ایم از روش هاي نوین مالي به 
شكل بهینه اي اس��تفاده كنیم؛ قطعه سازان البرز 
نی��ز مي توانند براي تأمین بخش��ي از منابع مالي 
تولید، از این امكان بهره مند شوند. مدیرعامل گروه 
صنعتي ایران خودرو به نتیجه رسیدن پروژه تارا 
در بازه زمان��ي 1۳ ماهه را یكي از ویژگي هاي بارز 
و مهم آن دانست و گفت: نسخه اتوماتیك تارا نیز 
از تیرماه سال آینده به مرحله تولید خواهد رسید. 
فاز اجرایي پروژه كراس اوور K1۲5 نیز به زودي 
كلید خواهد خورد و ظرف مدت یك س��ال آینده 
وارد بازار خواهد شد. وي تصریح كرد: مخالفتي با 
واردات خودرو نداریم اما وقتي متخصصان كشور 
توان تأمین و تولید نیاز بازار در این حوزه را دارند، 

نباید اقدام به واردات كنیم.

ويژه

پرداخت 20 میلیون تومان 
خسارت به زلزله زدگان سی سخت

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت 
خس��ارت به خانوار های روستایی آسیب دیده در زلزله 
سی سخت خبر داد.امیرحسین مدنی با اعالم این خبر 
افزود: به 5 هزار و ۹۷1 خانوار در 5۲ روس��تای منطقه 
دنا و شهرستان سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد 
که دچار آسیب زلزله شده اند تا سقف ۲۰ میلیون تومان 
خسارت پرداخت می شود.وی تصریح کرد: این خانوارها 
تحت پوش��ش بیمه حوادث برکت قرار داش��ته اند و با 
احتساب ۲۰ میلیون تومان سقف در نظر گرفته شده، در 
مجموع 11۶ میلیارد تومان به آن ها خسارت پرداخت 
خواهد شد.  به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، خانوار های 
آس��یب دیده از زلزله پس از برآورد خس��ارت از سوی 
کارشناسان، می توانند تا س��قف ۲۰ میلیون تومان از 
پوشش بیمه ای استفاده کنند.  مدنی با اشاره به حادثه خیز 
بودن کشور اظهار داش��ت: بر اساس همین نیاز، ستاد 
اجرایی فرمان امام با همکاری استانداری ها اقدام به بیمه 
حوادث بیش از یک میلیون خانه در روستاهای 1۶استان 
کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد کرده است.  گفتنی 
است، چهارشنبه شب گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 5 و 
۶ دهم ریشتر شهر سی سخت مرکز منطقه دنا را در استان 

کهگیلویه و بویراحمد لرزاند.

کاهش ۳ هزار تومانی
قیمت هر شانه تخم مرغ

تس�نيم| مع��اون نظ��ارت و حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان س��ازمان صمت استان تهران با بیان 
اینکه تشدید نظارت ها در بازار شب عید با یکماه تعجیل 
اتفاق می افتد، اظهار کرد: امسال وضعیتی خاص داریم 
و ای��ن نظارت ها تا 15 فروردین باید ادامه یابد.  س��عید 
محمدی پور،  با اشاره به اقالم تقاضا محور در ایام پایانی 
سال گفت: منظور از تشدید نظارت ها بر بازار شب عید 
یعنی کارهای روتین را س��رعت می بخش��یم و تعداد 
عملیات ها را روی چن��د کاالی به خصوص، چند برابر 
می کنیم.  محمدی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ 
در ماه های اخیر گفت: ما از واحدهای فروش تخم مرغ 
بازرس��ی به عم��ل آورده ایم که متاس��فانه 85 درصد 
واحدها متخلف اعالم شدند و امروز کمتر از ۳۰درصد 
این واحدها متخلفند. وی ادامه داد: تخلفات بیشتر در 
حوزه گران فروشی، تقلب و کم فروشی است.محمدی پور 
خاطرنشان کرد: ما جو را برای متخلفان نا امن کردیم و بعد 
از شناسایی به سازمان تعزیرات صدور و اجرای حکم شان 
صورت می گیرد. محمدی پور گفت: ما هم پرونده های این 
متخلفان را به تعزیرات ارسال کردیم که در نتیجه، امروز 
نسبت به هفته گذش��ته به طور متوسط روی هر شانه 
تخم مرغ، ۳هزار تومان کاهش قیمت را مشاهده می کنیم.

محدوديت های جديد کرونايی 
در بازار عراق

بر اساس اعالم س��ازمان توس��عه تجارت ایران، اعمال 
محدودیت و ممنوعیت تردد در پایتخت عراق و تمامی 
استان های این کشور، از ساعت هشت شب روز پنج شنبه 
۳۰ بهمن ماه تا ساعت پنج صبح روز دوشنبه هر هفته 
و اعمال مقررات منع رفت و آمد قانونی در بقیه روزها از 
ساعت هشت عصر تا ساعت پنج صبح روز بعد از مهم ترین 
تصمیمات کمیته عالی بهداشت و ایمنی ملی عراق است. 
این مقررات از روز ۳۰ بهمن ماه تا 18 اسفند ماه جاری 
اعمال خواهد شد و پس از ارزیابی وضعیت کرونا، ستاد 
ملی مبارزه با کرونا عراق تصمیم گیری جدید به عمل 
خواهد آورد. تعطیلی مراکز خرید و تفریحی، پارک ها، 
سینماها، سالن های ورزشی و استخرهای شنا، مراکز 
زیبایی و ماساژ، رستوران ها و به تعویق انداختن برگزاری 
کنفرانس ها و نمایشگاه ها از تاریخ ۳۰ بهمن ماه به مدت دو 
هفته، از دیگر بخش های مهم این مصوبه است.  همچنین 
وزارت بهداشت و محیط زیست عراق موظف شده است 
تا معاینه کووید 1۹ را با اس��تفاده از فناوری PCR برای 
تمامی ورودی ها از گذرگاه های م��رزی و فرودگاه ها را 
در ازای دریاف��ت مبالغی که برای معاینه مس��افران در 
آزمایشگاه ها و کلینیک ها صورت می گیرد، اقدام کند. 
ویروس زدایی از کاالها و کانتینرها پیش از ورود از بنادر 
مرزی عراق، از دیگر دستورالعمل های این مصوبه است.

پالس هاي مثبت در بازار نفت 

سرنوشت 100 ميليارد دالر

اینها همان تحلیل هایي است كه با واكنش اعضاي اوپك 
پالس جذاب تر و واقعي تر شده است گویا اعضاي اوپك 
پالس بدشان نمي آید بدانند برنامه ایران براي بازگشت به 
بازار چیست؟ ورود به بازار نفت با تمام توان و قدرت یا عرضه 
پارت پارت نفت براي بر هم نزدن بازار؟! جالب اینجاست 
هندي ها زودتر دست به كار شدند و در این بین خواستار 
افزایش تولید اوپك پالس شدند. گویا هند خواستار تسهیل 
كاهش عرضه نفت تولیدكنن��دگان عمده اوپك پالس 
با هدف توقف روند افزایش��ي قیمت نفت شد. بر اساس 
گزارشي كه از دهلي نو مخابره شده است، دارمندرا پرادهان، 
وزیر نفت هند در مراسمي كه از سوي مجمع بین المللي 
انرژي برگزار شده از تولیدكنندگان عمده نفت جهان حاضر 
در توافق كاهش عرضه سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( و متحدانش )ائتالف اوپك پالس( خواسته تا 
كاهش تولید خود را تسهیل كنند، زیرا افزایش قیمت نفت 
به بهبود شرایط اقتصادي و تقاضا در كشورهاي در حال 
توسعه آسیب مي رساند. وي تصریح كرده كه بهبود تقاضا -  

دست كم در چند ماه آینده - باید بیش از قیمت نفت بهبود 
یابد. البت��ه وزیر نفت هند پیش از این در نیمه بهمن ماه 
هشدار داده بود كه افزایش قیمت نفت مي تواند به بهبود 
اقتصاد جهاني پس از همه گیري ویروس كرونا آسیب بزند 
و این ویروس سبب كوچك شدن اكثر اقتصادها در سال 
گذشته میالدي شده است.و حتي پرادهان اوپك پالس 
را مسبب گراني قیمت نفت نامیده بود.  جالب اینجاست 
كه سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك(، مجمع 
 )IEA( و آژانس بین المللي انرژي )IEF( بین المللي انرژي
در نشست مشتركي كه به صورت آنالین امنیت انرژي 
جهان و توازن بازار نفت را بررسي كردند هم سعي كردند 
آینده بازار را بسیار محتاطانه بنگرند و حتي تحلیل هاي 
مختلف در مورد توافق و بازگش��ت ایران را در چارچوبي 

خاص ببینند.
در این نشس��ت كه به میزباني مجمع بین المللي انرژي 
برگزار شد، گزارش چشم اندازهاي كوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت آژانس بین المللي انرژي و اوپك بررسي شد 

یكي از یافته هاي مهم این گ��زارش این بود كه ویروس 
كرونا سبب كاهش تقاضاي نفت به مقدار روزانه ۹ تا 1۰ 
میلیون بشكه در سال ۲۰۲۰ شده است، اما برآورد مي شود 
تقاضاي جهاني براي نفت خام امسال 5 تا ۶ میلیون بشكه 
در روز بهبود یابد. همه گیري ویروس كرونا همچنین سبب 
بازنگري ۰.8 درصدي در رشد اقتصادي ساالنه درازمدت 
بعضي از چشم اندازها شده است. فاتح بیرول، مدیر اجرایي 
آژانس بین الملل��ي انرژي در این نشس��ت، گفت وگو و 
همكاري را براي انتقال انرژي جهاني به سمت آینده اي 
مناسب براي نسل هاي فردا حیاتي دانست، آینده اي كه در 
آن انرژي فراوان، مقرون به صرفه و پاك است و از انرژي براي 
حمایت از رشد و توسعه استفاده مي شود. محمد سانوسي 
باركیندو، دبیركل اوپك در این نشس��ت بر كمك هاي 
حیاتي كش��ورهاي اوپك و غیراوپك شركت كننده در 
اعالمیه همكاري )DoC( در كمك به تثبیت بازار نفت 
در یك سال گذشته و اهمیت گفت وگوي نزدیك با گروه 
G۲۰( ۲۰(، آژانس بین المللي انرژي و مجمع بین المللي 

انرژي در حمایت از تالش براي برقراري تعادل دوباره در 
بازار تاكید كرد. وي همچنین بر لزوم ادامه سرمایه گذاري 
در صنعت نفت براي اطمین��ان از ثبات عرضه به منظور 
كمك به حفظ رویكرد فراگیر تغییرات آب و هوایي، انتقال 
انرژي و چالش هاي دسترسي به انرژي تأكید كرد. یوري 
سنتورین، دبیركل مجمع كش��ورهاي صادركننده گاز 
)GECF( نیز در این نشست اظهار كرد: با وجود همه گیر 
شدن كرونا، اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز 
نظم و انعطاف پذیري برجس��ته اي در اجراي بدون وقفه 
تعهدهاي خود در قبال طرف هاي قرارداد نشان داده اند. 
وي اظهار كرد: هنوز براي حذف هیدروكربن ها خیلي زود 
است و منابع هیدروكربني براي آینده اي قابل پیش بیني 
بخش عمده سبد انرژي جهاني را به خود اختصاص خواهند 
داد. و حاال با پالس هاي جدید به بازار نفت به نظر مي رسد با 
شروع روز كاري بازار از امروز )دوشنبه( مي توان نخستین 
واكنش ها به احتمال لغو تحریم هاي ایران و بازگشت این 

تولیدكننده بزرگ نفت را عینا دید. 

»آمار هاي اعالم شده و مستند نشان مي دهد كه طي دو 
سال گذش��ته، حدود 1۰۰ میلیارد دالر سرمایه از كشور 
خارج ش��ده و نمود این اتفاق را در خرید و سرمایه گذاري 
در بخش مسكن كشور هاي همسایه مي بینیم.«  اما خبر 
دقیق و درست این است كه خوانساري در 5 بهمن ماه سال 
جاري، در نشست هیات نمایندگان كه  با حضور محمد باقر 
قالیباف رییس مجلس برگزار شد، گفته بود: »طي سال 
1۳۹۰ تا 1۳۹8، حدود ۹۰ میلیارد دالر سرمایه از كشور 

خارج شده است.«
۲- در هر حال، اینك این سوال وجود دارد كه آیا ۹۰ میلیارد 
دالر یادش��ده، صرف خرید مسكن در تركیه شده است؟ 
آن گونه كه مركز آمار تركیه گزارش كرده اس��ت، در سال 
۲۰۲۰ ایراني ها با خرید ۷ هزار و 18۹ واحد مس��كوني در 
تركیه همچنان در صدر فهرست خریداران خارجي ملك 
در این كش��ور بوده اند. از آنجا كه خرید مسكن در تركیه 
هم از س��وي ایراني ها و هم از سوي اتباع سایر كشورهاي 

آس��یایي و اروپایي طي 1۰ سال گذشته روندي صعودي 
داشته است، بي گمان، تعداد ۷ هزار معامله ملكي از سوي 
ایراني ها، بیش��ترین تعداد طي 1۰ سال گذشته به شمار 
مي رود. با این حال، اگر فرض كنیم، طي 1۰ سال گذشته، 
ایراني ها ساالنه ۷ هزار واحد مسكوني در تركیه خریده اند، 
در خوشبینانه ترین حالت، كل معامالت ملكي ایراني ها 
طي یك دهه گذش��ته، ۷۰ هزار فقره خواهد بود كه با در 
نظر گرفتن حداقل قیمت ۲5۰ ه��زار دالر براي هر واحد 
مسكوني، ارزش كل معامالت 1۷.5 میلیارد دالر خواهد 
بود. در صورتي كه میانگین خرید هر واحد را 5۰۰ هزار دالر 
در نظر بگیریم، ارزش كل معامالت نهایتا به ۳5 میلیارد 
دالر خواهد رس��ید كه حدود یك سوم رقم سرمایه هاي 
خارج شده از كشور خواهد بود. اما از آنجا كه همواره طي 1۰ 
سال گذشته، سهم ایراني ها از خرید واحدهاي مسكوني 
فروخته ش��ده به خارجي ها كمت��ر از ۴۰ درصد )وحتي 
بسیار كمتر از ۴۰ درصد( بوده است، رقم 1۷.5 میلیارد دالر 

واقعي تر به نظر مي رسد، چه آنكه به گفته فاتح ارگوون، عضو 
هیات مدیره انجمن تبلیغات امالك و مستغالت تركیه در 
خارج از كشور موسوم به »گیگدر« درآمد حاصل از فروش 
ملك به خارجي ها تا پایان س��ال ۲۰۲۰ حدود ۷ میلیارد 
دالر بوده اس��ت. هدف گذاري تركیه، كسب ۲۰ میلیارد 
دالر از فروش خانه به خارجي ها در چشم انداز ۲۰۲۳ این 

كشور است.
۳- با توجه به آمار ارائه ش��ده، مي توان گفت كه طي 1۰ 
سال گذش��ته، ایراني ها حدود ۲۰ میلیارد دالر مسكن 
در تركیه خریده ان��د، چه آنكه معموال خریدها به دالیل 
مختلف در كف قیمتي ۲5۰ هزار دالر صورت نمي گیرد. 
در این حال، این سوال هنوز بي پاسخ مي ماند كه ایراني ها 
۹۰ میلیارد دالر را صرف خرید چ��ه چیزي در خارج از 
كش��ور كرده اند؟ آیا آمار ارائه ش��ده از سوي رییس اتاق 
بازرگاني تهران از دقت الزم برخوردار نیس��ت؟ در پاسخ 
مي توان گفت كه خرید خانه در خارج از كشور محدود به 

كشور تركیه نمي شود و ایراني ها در سایر كشورها همچون 
امارات و گرجس��تان و... نیز سرمایه گذاري ملكي انجام 
داده اند. همچنین سرمایه گذاري هاي ملكي محدود به 
واحدهاي مسكوني نیز نیستند و این در حالي است كه 
آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار تركیه صرفا نشانگر 
حجم معامالت واحدهاي مس��كوني اس��ت، حال آنكه 
احتماال ایراني ها در سایر انواع مستغالت از جمله امالك 
تجاري، كشاورزي و... در تركیه یا سایر كشورهاي جهان 
نیز سرمایه گذاري كرده اند. افزون بر این، سرمایه گذاري 
در خارج از كشور با هدف كسب تابعیت، محدود و محصور 
در س��رمایه گذاري هاي ملكي نیست و این عرصه دامنه 
گس��ترده اي دارد. از این رو، انتظ��ار مي رود، رییس اتاق 
بازرگاني تهران و همچنین سایر مراجع دولتي و آماري به 
روشني جزییات سرمایه گذاري ایراني ها در خارج از كشور 
را گزارش كنند تا از پیامدهاي منفي انتشار آمارهاي ناقص 

و ناامید كننده جلوگیري شود.

تعادل |
هرس��ال با نزدیك شدن به ش��ب عید بحث قیمت اقالم 
مصرفي مردم داغ مي شود. اما امسال پیش از شروع سال 
نو نیز شاهد قیمت هاي عجیب وغریبي در بازار هستیم. 
براساس بررسي هایي صورت گرفته، بازار میوه وصیفی جات 
هفته های پرنوس��انی را پشت س��ر می گذارد و همچنان 
قیمت برخی اقالم برای مصرف کنندگان گزارش مي شود. 
با توجه به ش��رایط كنوني حاكم بر بازار این نگراني وجود 
دارد كه قیمت ها با نزدیك ش��دن به س��ال نو صعودي تر 
شود.  اما به گفته مسئوالن س��تاد تنظیم بازار با توجه به 
میزان ذخایر کافی میوه، برای تامین و توزیع این کاال برای 
ایام عید مش��کلی وجود ندارد و اقالم پرمصرف این ایام، با 
قیمت مناس��ب و به مقدار کافی در دسترس عموم مردم 
ق��رار خواهد گرفت. عالوه بر میوه، گوش��ت نیز از ابتداي 
امسال بازار پرنوساني را تجربه كرده است.  اما به گفته دبیر 
ستاد تنظیم بازار، گوشت دام سنگین و سبک تابع عرضه 
و تقاضاست. دام سبک حدودا به قیمت 1۰۰ هزار تومان به 
عرضه کننده ها عرضه می شود و آنها با سود معقول به قیمت 
11۰ تا 1۲۰ هزار تومان به فروش می رس��انند. البته این 
قیمت ها متغیر است و به نوع دام هم بستگی دارد.  از همین 
رو، مسووالن ستاد تنظیم بازار وعده دادند كه بازار گوشت 
قرمز شب عید، با حذف دالالن و واسطه های اضافی و با ایجاد 
ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف تولید، توزیع و عرضه، 

در این بازار تعدیل پایدار و مستمر قیمت ها اتفاق بیفتد.  

     کشف قیمت میوه جات در بازار 
در هفته هاي اخیر شاهد قیمت هاي بي سابقه اي در بازار 
میوه و تره بار بودیم. به عنوان مثال در بهمن ماه قیمت موز 
به ۶5 هزار تومان نیز رسید. این در حالي است كه، این میوه 
در اوایل امسال کیلویی 1۳ هزار تومان بود که در اواسط سال 
به ۴۰ هزار تومان رسید، اما با اعتراض بسیاری از مردم همراه 
بود و برخالف قول مسووالن در بررسی قیمت این میوه، 
اکنون در میوه فروشی ها بین ۴5 تا ۶5 هزار تومان به فروش 
می رسد. این درحالی است که بر اساس آمار های گمرک 
ایران هر کیلو موز کمتر از ۷۰ سنت وارد ایران می شود. این 
قیمت هاي عجیب شامل حال سایر میوه ها نیز مي شود. 
به گونه اي كه هر کیلوگرم نارنگی بندری 55 هزار تومان، 
س��یب ۲۷ هزار تومان و پرتقال جنوب ۲۹ هزار تومان در 
اواخر ماه گذشته به فروش رسیده است.  براساس کشف 
قیمت عمده فروشی محصوالت کشاورزی در میدان میوه و 
تره بار مرکزی تهران، گوجه فرنگی بوته رس۲5۰۰ تا۴هزار 
تومان، پرتقال تامسون ش��مال ۹ هزار تا 1۳ هزارتومان، 
پرتقال جنوب1۰ تا 1۳ هزار تومان، پرتقال توسرخ ۹ هزار 
تا 1۴ هزارتومان، پرتقال ناول 18 تا ۲۴ هزارتومان، خیار 
رسمی8 هزار تا 1۳ هزار تومان، خیارگلخانه 11 تا 1۴ هزار 
تومان، س��یب زرد دماوند 8  تا 1۶ هزارتومان، سیب زرد 
لبنانی ۷هزار تا 1۶ هزار تومان، سیب قرمز دماوند 5 تا ۹ هزار 
تومان، سیب قرمز مراغه 8 هزار تا 1۳ هزارتومان، کیوی 11 
تا 1۷ هزارتومان، موز ۳۴ تا۴۷ هزارتومان، نارنگی بندری 
۲۲ تا ۲8 هزارتومان است که با احتساب ۳5 درصد سود 
در خرده فروشی ها به فروش می رسد. همچنین براساس 
مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران 
قیمت هر کیلو موز داخلی ۳8 هزارتومان، موز وارداتی 5۰ تا 
۶۰ هزارتومان، پرتقال تامسون شمال 15 تا ۲۰ هزارتومان، 
پرتقال جنوب ۲8 تا ۳8 هزارتومان، گوجه فرنگی درجه 
یک ۷5۰۰ تومان، پیاز ۶5۰۰ تومان، سیب زمینی ۷۹۰۰ 

تومان، س��یب قرمز 18 هزار و۹۰۰ تومان، سیب زرد 18 
هزار و5۰۰ تومان، خیار 15 تا 1۷ هزارتومان، لوبیا س��بز 
ح��دود ۳۰ تا ۳5 هزارتومان، فلفل دلم��ه 1۳ هزار و5۰۰ 
تومان، نارنگی بندری ۲8 تا ۳۰ هزارتومان است.  البته باید 
به این نكته توجه داشت كه قیمت هاي ذكر شده حدودی 
بوده و ممکن است در برخی مناطق کمتر یا بیشتر باشد.  
اما مسووالن چه تدبیري براي تعدیل و كنترل قیمت ها 
در دستور كار خود قرار دادند؟ براساس توضیحات عباس 
قبادي، دبیر ستاد تنظیم بازار، امسال نسبت به سال های 
گذش��ته به دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات اقالمی مانند 
سیب و پرتقال افزایش یافت که موجب رونق صادرات میوه 
شده است. وي، تغییرات آب وهوایی در برخی از استان های 
تولیدکننده میوه و مرکبات را یکی از عوامل کاهش عرضه 
میوه و ایجاد نوسان قیمتی در این بازار عنوان کرد و گفت: 
تغییرات جوی و بارش ها موجب ایجاد محدودیت هایی 
در بخش حمل ونقل می شود که همه این  موارد در میزان 
عرضه موثر است.قبادي با تاکید بر وجود ذخایر کافی میوه 
برای بازار عید و ایام پایانی س��ال، تصریح کرد: با توجه به 
میزان ذخایر کافی میوه، برای تامین و توزیع این کاال برای 
ایام عید مشکلی وجود ندارد.  به گفته وي، اقالم پرمصرف 
این ایام، با قیمت مناسب و به مقدار کافی در دسترس عموم 
مردم قرار خواهد گرفت. وی با غیرکارشناسی خواندن تاثیر 
ذخیره سازی میوه بر نوسانات اخیر قیمت ها، تاکید کرد: 
خرید و ذخیره سازی سیب و پرتقال برای شب عید از حدود 
۲ ماه قبل انجام شد و این موضوع هیچ ارتباطی به نوسانات 
قیمتی در روزهای اخیر ندارد. دبیر ستاد تنظیم بازار به این 
نكته اشاره كرد كه، میزان ذخیره سازی رقمی بین ۳۰ تا 
۴۰ هزار تن است که در مقایسه با تولید چند میلیون تنی 
سیب و پرتقال در کشور، رقم بسیار کوچکی است و موضوع 
ذخیره س��ازی به هیچ عنوان نمی تواند زمینه اختالل در 
بازار را فراهم کند.  همچنین قبادي عالوه بر قیمت میوه در 

بخشي از سخنان خود به موضوع تامین روغن در بازار كه 
تاكنون حواشي بسیاري داشته است  اشاره كرد. به گفته این 
مقام مسئول در کشور روغن به اندازه کافی تولید می شود 
و مردم از بابت تامین روغن و دیگر مایحتاج عمومی خود 
در ایام پایانی سال و همین طور ماه مبارک رمضان اطمینان 
خاطر داشته باشند. عالوه بر این برای ایام پایان سال، هم 
روغن خانوار و هم روغن صنفی و صنعتی به مقدار کافی 
تولید و در اختیار مصرف کننده و قنادی ها قرار می گیرد.  
دبیر ستاد تنظیم بازار در پایان تاكید كرد: طبق گزارش های 
اعالم ش��ده، ترخیص روغن خام از گمرکات کشور طبق 
برنامه در حال انجام است و با توجه به ظرفیت خوب تولید 
در کشور هیچ مش��کلی برای تامین نیاز بازار وجود ندارد. 
سیاست ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی از جمله روغن 
در سال 1۴۰۰ ادامه خواهد داشت و تاثیر قیمتی متاثر از 

این موضوع اتفاق نخواهد افتاد.

     حذف دالالن از بازار گوشت
اخیرا جلس��ه ای جهت تنظیم بازار گوشت شب عید، با 
حضور مسئوالن وزارت صمت و نمایندگان مختلف شبکه 
تولید، توزیع و عرضه برگزار شد. براساس گزارشات ارائه 
ش��ده در این جلسه از سوی نماینده تولیدکنندگان دام 
س��نگین، میزان تولید گوشت قرمز در کشور در شرایط 
مطلوبی قرار دارد و مشکل و محدودیتی از نظر تامین نیاز 
بازار وجود ندارد. با توجه به این مطلب، برنامه ریزی برای 
اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف زنجیره 
گوشت از ابتدای زنجیره در دامداری تا انتهای زنجیره و 
واحد های عرضه، جهت کنترل و کاهش قیمت و تنظیم 
بازار در دستور کار گرفت.در جلسه برگزار شده، با توجه 
به گزارشات بخش های مختلف زنجیره تامین و توزیع 
گوشت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، با تاکید 
بر حفظ حقوق مصرف کننده، تصمیمات الزم در راستای 

تدوین یک الگوی پایدار جهت تنظیم بازار گوشت، مطرح 
شد تا عالوه بر تامین نیاز بازار و حفظ حقوق مصرف کننده، 
با حمایت از دامدار، در رش��د و توس��عه تولید نیز تاثیر 
مثبت داشته باشد.  بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر 
شد، دامداران، تولیدات خود را در اختیار شرکت تعاونی 
صنعت گوشت کشور قرار داده و پس از کشتار، در مراکزی 
که مشخص شده،گوش��ت به واحد های عرضه و اصناف 
تحویل داده شود؛ این طرح با حذف دالالن و واسطه های 
اضافه، موجب کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده 
خواهد شد و با افزایش مصرف ناشی از این تعدیل قیمت، 
پیش بینی می شود موجبات حمایت از تولیدکننده را نیز 
فراهم کند.  بر اساس مصوبات جلسه تنظیم بازار گوشت 
قرمز شب عید، با حذف دالالن و واسطه های اضافی، و با 
ایجاد ارتباط پایدار بین حلقه های مختلف تولید، توزیع و 
عرضه، انتظار می رود در این بازار تعدیل پایدار و مستمر 
قیمت ها اتفاق بیفتد.  همچنین در این جلس��ه عباس 
قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، نیز وعده داد که طی چند 
روز آینده قیمت گوشت قرمز کاهش یابد و گفت:قرار شد 
با تحویل الشه  دام به مراکز بسته بندی، توزیع در قصابی ها 
و عرضه به مردم با نرخ مناسب، دست واسطه ها کوتاه شود. 
طرح یاد شده فعال به صورت پایلوت در تهران اجرا می شود 
و احتماال تا آخر هفته به سراسر کشور تعمیم داده خواهد 
شد تا دست دالالن و واسطه ها از بازار گوشت قرمز کوتاه 
شود.  به گفته این مقام مس��ئول گوشت دام سنگین و 
سبک تابع عرضه و تقاضاست. دام سبک حدودا به قیمت 
1۰۰ هزار تومان به عرضه کننده ها عرضه می شود و آنها 
با سود معقول به قیمت 11۰ تا 1۲۰ هزار تومان به فروش 
می رسانند. البته این قیمت ها متغیر است و به نوع دام هم 
بستگی دارد. دام سنگین 8۰ تا 8۷ هزار تومان به قصابی 
تحویل داده می شود و حدود 1۰۰ هزار تومان به فروش 

می رسد که البته به نوع الشه هم بستگی دارد.

كدام ميوه ها بيشترين قيمت را در بازار دارند؟ 

وعده كاهش قيمت ها در بازار  

ادامهازصفحهاول
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خبرروز

۷۴ فوتي و ۷۹۳۱  مبتالي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۷هزار و ۹۳۱ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات الري گفت: 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ هزار و ۹۳۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵۷۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۵۷۴ هزار و ۱۲ نفر رسيد. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته ۷۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۹ هزار و ۴۸۳ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۳۴۴ هزار و ۷۹۱ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و ۶۸۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۱۰ ميليون و ۴۴۴ هزار و ۶۹۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

متخصص بيماري هاي عفوني و فلوشيپ فوق تخصصي 
عفوني در بيماران نقص ايمني با تاكيد بر اينكه مردان 
ايراني كمتر به سالمت خود توجه مي كنند، همواره خود 
را بعد از گرفتاري هاي زندگي نبينند و تعيين سالمت 
ساالنه )چك آپ( را از دست ندهند. مسعود مرداني به 
بهانه فرارسيدن هفته سالمت مردان، دليل نامگذاري 
يك هفته به سللالمت مردان را بي توجهي اين قشر از 
جامعه به سالمت خود دانست و گفت: شاهد هستيم 
در يك خانواده، زنان سالي چند بار براي تعيين سالمت 
مراجعه مي كنند در حالي كه مردان چند سال يك بار 
هم مراجعه نمي كنند. او ادامه داد: بسللياري از مردان 
حتي مي دانند كه مشكل قلبي دارند و امكان سكته در 
آنان باال رفته اما به تعيين سالمت قلبي نمي روند. دليل 
اين است كه همواره خود را بعد از گرفتاري هاي زندگي 
مي بينند و همسر و فرزندان را بر خود ارجح مي دانند. 
اين متخصص بيماري هاي عفوني با تاكيد بر اينكه اين 
برداشت كامال اشتباه و صدمه زننده به سالمت مردان 
است، تصريح كرد: يكي از مهم ترين راهكارهاي موثر 
در افزايش توجه مردان به سالمت، پرداختن اصحاب 
رسللانه و قلم به آگاهي رساني و برجسته كردن توجه 
به سللالمت مردان است تا حداقل مردان در اين هفته 
به خللود آيند.  مرداني با تاكيد بللر اينكه مردان باالي 
۵۰ سال بايد سالي يك بار آزمايش »پي اس آ« دهند 
كه مشخص كننده سرطان پروسللتات در آنان است، 
خاطرنشان كرد: در همه دنيا، اين آزمايش به صورت 

ساالنه انجام مي شود اما شاهديم كه در ايران بيمار ۷۵ 
ساله اصال نمي داند اين آزمايش چيست )!( يا در طول 
زندگي خود اين آزمايش را انجام نداده است. او يادآور 
شللد: با برجسته سازي سللالمت مردان در اين هفته، 
مي توان ضمن آگاه سللازي بيشللتر مردان، آنان را به 
سمت داشتن سالمت بيشتر سوق داد. مرداني با تاكيد 
بر اينكه در دوران كرونا، آسلليب پذيري مردان نسبت 
به زنان بيشتر اسللت، توضيح داد: مردان منبع درآمد 
خانواده محسوب مي شللوند و به همين دليل ساعات 
بيشللتري خارج از منزل و در معرض خطر قرار دارند. 
او ادامه داد: همچنين مردان بيش از زنان، دخانيات و 

سيگار استعمال مي كنند و بيماري هاي قلبي، عروقي و 
فشار خون در آنان شايع تر است به همين دليل نسبت به 
بيماري كرونا بيشتر آسيب پذير هستند. اين متخصص 
بيماري هاي عفوني درباره سرطان هاي رايج در ميان 
مردان هم يادآور شد: نخستين سرطان شايع در ميان 
مردان، سللرطان پروستات و سللرطان معده و روده از 
ديگر بيماري هاي غيرواگيرداري است كه مردان با آن 
دست به گريبان هستند. مطابق هر سال، هفته سالمت 
مردان ايراني در هفته نخست اسفند ماه برگزار مي شود 
كه امسال به شعار »همه گيري كرونا؛ توجه بيشتر به 

سالمت مردان« مزين شده است.

مردان ايراني كمتر به سالمت خود توجه مي كنند
جامعه ادامهازصفحهاول

 حمايت از كودكان 
در دوران كرونا

سازمان هاي مردم نهاد محلي در سراسر كشور كمك 
مي كند تا عماًل ظرفيت هاي انسللاني آموزش ديده و 
توانا براي هرشللهر و روستا در سراسر كشور فراهم آيد 
كه مي توانند با همكاري مرجع ملي كنوانسيون حقوق 
كودك و تحت نظارت سازمان بهزيستي درقالب قواعد 
حقوقي موجود به طور مسللتمر فعال بمانند.شايسته 
اسللت پس از انجام تمام شماري مذكور، در اولين قدم 
متناسب با نيازهاي هر كودك شناسايي شده، بسته ها 
و خدمات تغذيه اي، بهداشتي، آموزشي، حقوقي و... به 
صورت اضطراري و به طور مستمر، توسط ديدبانان، با 
همكاري سازمان هاي مردم نهاد و نظارت دستگاه هاي 
اجرايي ذيربط در اختيار اين كودكان وخانواده هاي شان 
قرارگيرد.در اين مرحله، اين امكان وجود دارد برنامه هاي 
جلب مشللاركت كودكان در عرصه هاي گوناگون در 
مقياس محلي و محله اي طراحي و اجرايي شود و همه 
اينها با حفظ حريم شخصي بر پايه اصول پيمان نامه 
حقوق كودك به مراجع مسوول جهت راستي آزمايي 
اعالم شود. چنان كه در هر دوگزارش )ماركس و كاستلز( 
آمده است، بيش از ۲۰۰ سال تجربه جهاني در مسائل 
كودكان درشريط دشوار، كه خودشان فاقد صداي موثر 
و ناتوان از پيگيري نيازهاي خود هستند پيش روي ما 
است. چگونگي تدوين اين آيين نامه و اجرايي شدن آن 
هم، در ايران عصر كرونا، آزمون دوباره آن اسللت. حال 
آنكه در ايران امروز، در اين عرصه حداقل سلله دسللته 
عوامل به طور بالقوه موثر و اميد بخش اند:  اول( درحالي 
كه ۱۰ ماه پس از شيوع كرونا در ايران، راهبردهاي ارايه 
شده توسللط حكومت براي حل مساله از »خواهش و 
تمنا«، »پرده پوشللي« و تحميل فشار وضعيت پيش 
آمده به شهروندان و به ويژه به كادر بهداشتي - درماني 
كه در خطر فرسللودگي مفرط قراردارند، فراتر نرفته 
اسللت، اجراي موفق يك برناملله، از جمله حمايت از 
كودكان در موقعت دشوار مستلزم اهتمام جدي براي 
غلبه بر اين كاستي هاي حاكميتي است. در عين حال 
روزنه هاي اميللدي هم در حوزه عمومي وجود دارد كه 
مي  توانند در اين راستا فعال شوند و مورد استفاده قرار 
گيرند. در ميان اكثريت شهروندان حسي از »همدلي« 
و »هم سرنوشتي« ايجاد شده است كه احساسي عميق 
و انسللاني را از دل هزاره ها، بيرون كشيده است. »همه 
كودكان فرزندان من هستند« واين عبارت، به آرزويي 
عمومي وفراگير تبديل شده است: »بايد كه فرزندان مان 
در مقايسه با خودمان، تواناتر، سالم تر، شادتر و در آرامش 
بيشللتر زندگي كنند.« دوم( وجود سازمان هاي مردم 
نهاد با تجربه و تخصصي در حوزه كودكان، در جاي جاي 
اين سرزمين، كه تجربه هاي حرفه اي گوناگون شان در 
دهه هاي اخير، آنللان را براي ارايه خدمات تخصصي-

آموزشي به داوطلبان و هم افزايي با يكديگرآماده تر از 
هميشه كرده است. سوم( مديران و كارشناساني پراكنده 
در دستگاه هاي گوناگون اجرايي كه اين قانون و كمك به 
اجرايي شدن موثر آن در حمايت از كودكان درشرايط 
دشللوارتر، را فرصتي براي اداي دين به همه كودكاني 
مي دانند كه در نبود حمايت جللدي و پايدار در ۴ دهه 

اخير، از رشد انساني خود بازمانده و بعضاً پر پر شده اند.

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در تهران كاهش يافته است
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا 
در كالنشللهر تهران با هشدار نسبت به 
شكل گيري پيك جديد كرونا در اسفندماه 
از افزايش ابتالي جوانان به اين بيماري 
خبر داد. دكتر عليرضا زالي درباره وضعيت 
كرونا در كالنشللهر تهران اظهار كرد: در 
طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۶۲ بيمار جديد 
در اسللتان تهران با تشخيص كوويد ۱۹ 

بستري شدند كه سهم مراكز مراقبتي ويژه حدود ۱۰۰ 
بيمار بوده است. او با بيان اينكه مجموع بيماران بستري 
در استان تهران با تشخيص كرونا در ۱۰۸ بيمارستان 
به دو هزار و ۶۲ بيمار مي رسللد، گفللت: از مجموع اين 
تعللداد حدود ۸۶۰ بيمللار در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بسللتري هسللتند و ۱۷۳ بيمار نيز در ۲۴ ساعت 
گذشته ترخيص شده اند. زالي تعداد مراجعان سرپايي 

اسللتان تهران را در ۲۴ سللاعت گذشته 
۵۸۰۰ بيمار عنوان كرد و گفت: در روزهاي 
تعطيل تعداد مراجعان بخش هاي بهداشتي 
كاهش مي يابد  بنابر اين با كاهش مراجعان 
سرپايي روبه رو هستيم. فرمانده عمليات 
مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران 
با اشاره به مقايسه آمار ابتداي هفته جاري 
با هفته گذشته يادآور شد: از اواسط هفته 
دوم بهمن ماه به بعد شاهد افزايش شيب نسبتا ماليمي 
هستيم و تغييري در كاهش آمار مبتاليان، مراجعان 
بستري و موارد مراجعه سرپايي وجود ندارد و اين مساله 
نشللان مي دهد كه احتماال بايد در انتظار شكل گيري 
پيك هاي جديدي در استان تهران باشيم. مراجعه گروه 
سني جوانان هم در حوزه بستري و هم سرپايي در طول 

هفته هاي اخير افزايش يافته است.

متادون و ترامادول اصلي ترين عامل مسموميت دارويي 
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف 
فرآورده هاي سللالمت سللازمان غذا و 
دارو از مسللموميت باالي ۱۰ هزار نفر 
بر اثر مصرف مواد اعتيللادآور خبر داد. 
نوشين محمدحسيني گفت: بيشترين 
عامللل مسللموميت بللا مللواد مخدر و 
محرك، سوءمصرف متادون و ترامادول 
بوده است.سرپرسللت دفتللر نظارت و 

پايش مصرف فرآورده هاي سللالمت تصريح كرد: در 
بررسللي هاي صورت گرفته براسللاس آمار ارسالي از 
بيمارستان هاي ۵۷ دانشگاه كشور، در سال ۱۳۹۸و 
نيمه نخست ۱۳۹۹، اصلي ترين عامل مسموميت با 
مواد مخدر و محرك، با اختللالف زياد از ديگر عوامل 
مخللدر و محرك، داروهاي متللادون و ترامادول بوده 
است؛ همچنين ترياك، شيشه، حشيش و هرويين در 

رده هاي بعدي قرار دارند. اوخاطرنشللان 
كرد: براسللاس توصيه سللازمان جهاني 
بهداشت، توزيع متادون بايد مانند ساير 
داروها از طريق داروخانه ها صورت گيرد. 
بنابراين براي پيشگيري از بروز بسياري از 
مسموميت ها و سوء مصرف متادون، اين 
دارو بايد تحت كنترل بيشتري به بيماران 
ارايه شود. سرپرست دفتر نظارت و پايش 
مصرف فرآورده هاي سالمت سازمان غذا و دارو با تاكيد 
براينكه با تالش سازمان غذا و دارو فرآيند رهگيري و 
رديابي اقالم دارويي مورد استفاده در مراكز ترك، در 
قالب سيستم TTAC در حال اجراست، عنوان كرد: 
درصورت همكاري بخش هاي مرتبط درمان اعتياد، 
قادرخواهيم بود هرگونلله قاچاق و تخلف احتمالي را 

كامال رصد و شناسايي كنيم.

توزيع ۱۹۶۵ بسته غذايي در ميان زلزله زدگان 
دبيركل جمعيت هالل احمللر از توزيع 
۱۹۶۵ بسللته غذايللي )۷۲ سللاعته( 
در ميان زلزله زدگان شللهر سي سللخت 
مركز شهرستان دنا در استان كهگيلويه 
وبويراحمد خبر داد. محمدحسن قوسيان 
اظهار داشت: اسللكان اضطراري آسيب 
ديدگان سوانح و نيز فراهم آوري و توزيع 
اقالم زيستي، غذايي و بهداشتي اضطراري 

)اقالم امدادي( آنللان از مهم ترين و اصلي ترين وظايف 
جمعيت هالل احمر بر اساس اساسنامه اين جمعيت 
مي باشد كه بايد در اسللرع وقت و حفظ شان و كرامت 
آسلليب ديدگان صورت پذيرد. او از اسللكان اضطراري 
۱۲ هزار و ۱۳۰ نفر از زلزله زدگان سي سللخت اسللتان 
كهگيلويه و بويراحمد به صورت تحويل چادر و نصب آن 
در نزديكي منازل زلزله زدگان از سوي نيروهاي امدادگران 
هالل احمر خبر داد و گفت: اين عمليات اسكان اضطراري 

پس از وقوع زلزله ۵.۶ دهم ريشتري شامگاه 
۲۹ بهمن ماه در شللهر سي سخت مركز 
شهرستان دنا اين استان با توزيع ۲ هزار و 
۶۱۱ دستگاه )۱۶۶۰ چادر مسافرتي و ۹۵۱ 
چادر امدادي( انجام شللده است. قوسيان 
مقدم اضافه كرد: هالل احمر در اين حادثه، 
منطقه زلزله زده را به ۹ منطقه، پهنه بندي 
كرد و در حال حاضر ۹ تيم عملياتي مختلف 
با بهره گيري از توان ۲۸۹ نيروي عملياتي و ۷۳ دستگاه 
خودروي امدادي سبك و سنگين با توجه به پهنه بندي 
انجام شده در شهر حضور دارند و خدمت رساني همچنان 
ادامه دارد. هدف از توزيع بسته ها و سبدهاي غذايي آماده 
و بسته بندي شده از سوي امدادگران و نجاتگران هالل 
احمر مستقر در مناطق زلزله زده، كاهش يا پيشگيري 
از سوءتغذيه و همچنين توان بخشي افرادي است كه 

دچار سوءتغذيه متوسط هستند. 

هنر

يك هنرمند انگليسي كه براي نگهداري از تابلوهاي نقاشي كه در دوران قرنطينه خلق 
كرده بود فضاي كافي نداشت، به نقاشي كردن در ابعادي كوچك تر از فنجان چاي روي 
آورد. به گزارش بي بي سي، »جن هيس« كه يك معلم بازنشسته ساكن »نورِفك« در 
انگلستان است، با استفاده از چاي هاي كيسه اي استفاده شده نقاشي هاي مينياتوري 
خلق مي كند. اين هنرمند مي گويد: »در دوران كرونا من نقاشللي هاي بسيار زيادي 
خلق كردم و آنها را در هر گوشه خانه قرار مي دادم تا اينكه ديگر فضاي كافي براي ساير 
نقاشي ها نداشتم.« اين هنرمند كه در فضاي مجازي به دنبال ايده اي نو براي نقاشي 
كردن بود با تكنيك هاي يك هنرمند امريكايي مواجه شد و درنهايت اوايل ژانويه بود 
كه ايده نقاشي كردن با كمك كيسه هاي چاي به ذهنش رسيد. از آن زمان تاكنون اين 
هنرمند ده ها اثر هنري با استفاده از چاي هاي كيسه اي خلق كرده است. او براي ايجاد 
هماهنگي بيشتر در نقاشي هايش از رنگ هاي موجود در اتيكت هاي چاي  كيسه اي 

براي خلق نقاشي ها استفاده مي كند.

نقاشي روي چاي  كيسه اي در دوران كرونا
هنر

فيلم كوتاه »زرد خالدار« به كارگرداني باران سرمد به جشنواره اي در اسكاتلند راه 
پيدا كرد. اين جشنواره از جشنواره هاي مهم فيلم كوتاه در اسكاتلند و مورد تاييد 
آكادمي بفتا است.امسال چهاردهمين دوره اين جشنواره از ۲۲ تا ۲۸ مارس برابر 
با ۲ تا ۸ فروردين به صورت آنالين برگزار مي شود. در خالصه داستان فيلم زرد 
خالدار آمده است: »خال هايش را مي بيند، صدايش را مي شنود و او را احساس 
مي كند...« شادي كرم رودي كه سابقه بازي در آثار بلند سينمايي چون ماهي 
و گربه، مستانه، يك شهروند كاماًل معمولي و داركوب را دارد در اين فيلم كوتاه 
به عنوان تنها بازيگر ايفاي نقش كرده است. نويسنده »زرد خالدار« محمدرضا 
ميقاني است كه آن را بر اساس طرحي از باران سرمد نوشته است. از ديگر عوامل 
اين فيلم مي توان به مدير فيلمبرداري: حامد حسيني سنگري، تدوين: پويان 
شعله ور، طراحي و تركيب صدا: اميرحسين قاسمي، جلوه هاي ويژه بصري: جواد 

مطوري، موسيقي: مونا مطبوع رياحي و... نام برد.

»زرد خالدار« در جشنواره اسكاتلند

اكرمرضاييثاني| به گفته زاغه نشيناِن 
خاورشهر، بعضي از كودكان اين منطقه تا 
شب كار مي كنند تا فقط براي ناهار و شام 
نان گرم بياورند، حتي بعضي از پدر و مادرها، فرزندانشان 
را براي جمع كردن آجر مي فرستند، تا پولي را كه از اين 
طريق به دست مي آورند، صرف خريد نان  كنند. خاورشهر 
نوزدهمين محله منطقه ۱۵، جايي است كه جاده به پايان 
مي رسد و سوله هاي بلند كوره هاي آجرپزي از پهنه خشك 
بيابان سر بلند كرده اند و خانه هاي مخروبه اي كه تداعي 
كننده  زاغه  نشيني است، به چشم مي خورند. در همين 
زاغه ها كه تالش شده، شكل و شمايل يك خانه روستايي 
محقللر به خود بگيرند ۶ تا ۸ خانواده كه هللر كدام از ۲ تا 
شش فرزند دارند، زندگي مي كنند. به يكي از اين خانه ها 
مي رويم، در اينجا كه به ظاهر خانه اي با ديوار هاي مخروبه 
است، هشت اتاق وجود دارد، اتاق هايي كه به جاي درب با 
پتو پوشانده شدند و كودكاني كه هر از گاهي سرشان را از 
گوشه پتو بيرون مي آورند. اغلب اين كودكان دانش آموزاني 
هستند كه به گفته خودشان از زمان شيوع كرونا نه مدرسه 
رفته اند و نه گوشي موبايل داشتند كه بتوانند به صورت 
مجازي درس شللان را دنبال كنند. به گفته ساكنان اين 
منطقه، كودكان آنها بعداز شيوع كرونا، درس را رها كردند 
و به جمع آوري ضايعات پرداختند. فقر شديد اقتصادي، 
بديهي ترين حق شللان يعني آموزش را از آنها گرفته، 
طوري كه حتي برخي از اين كودكان نمي دانند بايد به 
شكل مجازي درس بخوانند و تصور مي كنند درس و 

مشق فعال تعطيل است.

   اگر بچه ها مريض شوند 
خرج  درمانشان را نداريم

سودابه يكي از ساكنان همين خانه است، او دو دختر 
دارد كه هر دو دانش آموز هستند، سودابه مي گويد: 
»هيچ يك از بچه هايي كلله در اين محدوده زندگي 
مي كنند، گوشي موبايل ندارند و معلم بعضي از بچه ها 
هم به آنها گفته اند كه حضوري به مدرسلله بيايند، 
اما همسللر من اجازه نداد به خاطر كرونا دخترانم به 
مدرسه بروند، چون اگر كرونا بگيرند ما هزينه درمان 

آنها را نداريم.«

    سواد ندارم 
كه به فرزندانم در درس هايشان كمك كنم

او ادامه مي دهد: »ما گوشللي اندرويد نداريم كه با معلم 
فرزندان مان ارتباط بگيريم، در اينجا هيچ امكانات و شرايط 
خوبي وجود ندارد كه بخواهيم از طريق آن به بچه ها كمك 
كنيم. من ۳۹ سال دارم، بي سوادم، نمي توانم به كودكانم 
در درس هايشان كمك كنم. مجبورم براي اينكه به درس 
كودكانم كمك كنم، سراغ همسايه ها بروم تا به آنها درس 
بدهنللد، اما بعضي وقت ها آنها هم ما را به خانه شللان راه 
نمي دهند.« سودابه دو دختر ۷ و ۸ ساله دارد، چشمايشان 
را سرمه كشيده، اما فراموش هم نكرده كه برايشان ماسك 
بزند. خيلي از كودكان اينجا حتي ماسك هم نزده اند و به 
راحتي در ميان زباله ها، بيابان و ميان سللگ ها مي دوند. 
به گفته ساكنان اين منطقه با وجود وضعيت بهداشتي 
كه اينجا وجللود دارد، حتي يك مورد ابتللال به كرونا در 
ميان كودكان ديده نشده است. بعد از اينكه آموزش و 
پرورش بازگشايي مدارس را اعالم كرد، تعدادي از اين 
دانش آموزان به مدرسه رفتند، دختران سودابه فقط 

هفته گذشته آن هم براي دو روز به مدرسه رفتند.

    جز قلم و دفتر امكانات ديگري نداريم
او در اين باره مي گويد: »بعد از يك سال تازه هفته گذشته 
دخترم دو روز به مدرسه رفت، بعد ديگر به مدرسه نرفت 
و حاال نياز دارد كه كسي به او در درس هايش كمك كند. 
امكانات ديگري هم جز قلم و دفتر نداريم. براي چند روز 
گوشي خواهرم را قرض گرفتم، اما به هر حال امانتي بود و 
بايد به او بر مي گرداندم.« اينجا انتهاي خاورشهر و ابتداي 
جاده قاسم آباد است، مدرسلله بچه ها قاسم آباد است و 
بايد يك ربعي را پياده بروند تا به مدرسه برسند. سودابه 
مي گويد: »بعد از يك سال، صبح كه دخترم را به مدرسه 

بردم، همانجا گفتند ساعت ۱۰:۳۰ دنبال بچه ها برويم.«

    مسووالن مدرسه گفتند
 گوشي نداشتن مشكل خودتان است

از سودابه وقتي پرسيديم آيا مسللووالن مدرسه از شما 
خبري نگرفت تا بداند در چه وضعتي هستيد و فرزندانت 
چطور درس مي خوانند؟ اينطور پاسخ داد: »نه، مدرسه به 

ما گفته كه اين مشكل خودتان است و خودتان هم بايد 
آن را حل كنيد. من به معلم فرزندم گفتم كه گوشي مان 
امانت بوده و مجبور شديم به صاحبش برگردانيم. او هم 
گفت مشكل خودتان است و مدرسه نمي تواند به بچه هاي 
شما گوشي موبايل بدهد.« سميه زن ميانسالي است كه با 
فرزندان و نوه هايش در يك اتاق زندگي مي كنند، او درباره 
وضعيت آموزشي آنها مي گويد: »ما فقط يك تبلت داشتيم 
كه بچه ها با شيطنت آن را شكسللتند.« محدثه ششم 
ابتدايي است. او از همه بچه ها بزرگ تر است، تبلتي كه با 
شيطنت بچه ها شكست، متعلق به او بود، محدثه از طريق 
همين تبلت هم خودش درس مي خواند و هم به بچه هاي 
ديگر كمك مي كللرد. او مي گويد: »صفحه تبلتم خرده 
شده، ديگر نمي توان با آن كار كرد، تا چند وقت پيش سالم 
بود، اما بچه ها حين بازي و شيطنت آن را شكستند و ديگر 
قابل استفاده نيست.« پتويي كهنه و خاك گرفته اي كه به 
عنوان درب روي چارچوب نصب شده را كنار مي زنم، گرد 
و خاك از آن بلند مي شود، بوي نامطبوع و زننده اي از اتاق 
به مشام مي رسد كه تنفس را بسيار سخت مي كند. پسر 
بچه اي ۷، ۸ ساله به نام محسن مقابل تلويزيون نشسته و 
كانال ها را باال و پايين مي كند تا بلكه مدرسه تلويزيوني را 

پيدا كند، اما خبري از مدرسه تلويزيوني نيست.

    مدرسه تلويزيوني 
به خانه هاي  خاورشهر  نرسيد

سوادبه مي گويد: »اينجا هر كسي تلويزيون ندارد، آنهايي كه 
دارند اصال مدرسه تلويزيوني را نمي بينند، چون اين شبكه 
روي تلويزيون ما قطع است.« سهيل دانش آموزي كه به 
علت شيوع كرونا، بسته شدن مدرسه اين منطقه و نداشتن 
گوشي تلفن همراه از آموزش جا مانده است، درباره وضعيت 
خود مي گويد: »من كالس دوم ابتدايي هستم، از روزي كه 
كرونا آمده، فقط دوشنبه ها به مدرسه مي روم و بقيه روز 
را ضايعات جمع مي كنيم. االن كه مدارس تعطيل است، 
وقتي دوباره باز شود، به مدرسه خواهيم رفت.« الهام ۲۹ 
ساله است، دو فرزند مدرسه اي دارد و حاال چهارماهه باردار 
است، او درباره وضعيت زندگي اش مي گويد: »دو دختر دارم 
و دلمان پسر مي خواهد، دو فرزند اولم ناخواسته بودند، اما 
اين يكي را خودمان خواستيم. الهام وضعيت مالي بهتري 

نسبت به بقيه دارد، او مي گويد: »اينجا همه شوهرانشان 
بيكارند، ولي شوهر من در رستوران كار مي كند.« خانواده 
الهام يك گوشي اندرويد دارند كه دو فرزندش از آن استفاده 
مي كنند، او درباره وضعيت آموزشي كودكاني كه در اين 
منطقه هستند، مي گويد: »ما هيچ اصراري به آموزش و 
پرورش نداريم كه براي هر يللك از دانش آموزان تبلت يا 
گوشي بياورد، اما اگر براي هر خانواده يك تبلت هم بياورند 
تا هر دو يا سه نفر با يك تبلت درس بخوانند، كافي است.«

    هر دو هفته
 ۲۰ هزار تومان هزينه اينترنت مي شود

اينترنت در خاورشهر آنتن دهي مناسبي ندارد و همين 
دانش آموزان اين منطقه را با مشكالت بيشتري مواجه 
كرده اسللت. گرچه دانش آموزان اينجا اصال گوشللي 
اندرويللد ندارند، اما همان يكي دو مللورد هم به علت 
سرعت پايين شللاد و آنتن دهي ضعيف نمي توانند از 
آموزش مجازي زياد استفاده كنند. الهام ادامه مي دهد: 
»اينجا اينترنت اصال آنتن نمي دهد، ما هر بار بيش از 
۲۰ هزار تومان پول بسته اينترنت مي دهيم كه با آن هم 
فقط مي توان دو هفته از شاد استفاده كرد. معلم دخترم 
مي گويد، پنج دقيقه وقت داري كه جواب سواالت را 

ارسال كني و اگر ارسال نكني، نمره نمي گيري.«

    قطعي روزانه دو تا سه ساعت قطعي برق
يكي از مشللكالت اين منطقه قطعي مكرر برق است، به 
گفته ساكنان، روزانه دو تا سه ساعت برق قطع مي شود. 
الهام مي گويد: »وقتي باتري گوشي تمام مي شود، طبيعتا 
نياز است كه آن را شارژ كنيم ولي برق نيست. وقتي به معلم 
بچه ها مي گوييم كه برق رفته بود، مي گويد چون دخترت 
درس نخوانده، اين حرف را مي زنيد. متاسفانه برخي معلمان 

درك نمي كنند و گاهي اصال جواب ما را نمي دهند.«

    مي گويند مسووليتي در قبال فرزندانمان 
ندارند

او ادامه مي دهد: »معلم بچِه من فكر اين را نمي كند كه شايد 
فرزندان ما اينترنت نداشته باشند، شايد پدرشان هيچ پولي 
نداشته باشد كه براي آنها گوشي و بسته اينترنت بخرد. 
مي گويند به ما ربطي ندارد، بايد سركالس مجازي حاضر 
باشند. اگر اين كار را نكنيم از نمره بچه ها كسر مي كنند يا 
مي گويند بچه شما بايد به مدرسه بيايد و ما مسووليتي در 
قبال آنها نداريم.« اينجا پدران بچه هايشان را مي فرستند 
كه كار كنند، دخترها هم كه به سللن ۱۵ سللال برسند، 
شوهرشللان مي دهند، درحالي كه اين بچه ها درسشان 
خوب است. اميرمحمد دانش آموز پنجم ابتدايي است كه 
پدرش او را براي كار به نانوايي مي فرستد. او مي گويد: »قبال 

با تلويزيون درس مي خواندم، اما االن صفحه تلويزيون مان 
هيچ تصويري نشللان نمي دهد، اصال ما شللبكه مدرسه 
تلويزيوني را نداريم كه بخواهيم برنامه هاي آن را ببينيم.« 
الهام ميان صحبت هاي اميرمحمد مي آيد و مي گويد: 
»پدر اين بچه ها از كرايه، خرج خانه، خرابي تلويزيون ناله 

كند يا نداشتن گوشي موبايل؟«

    اينجا نان خوردن نيست 
چه برسد به گوشي اندرويد

الهام ادامه مي دهد: »اينجا، اهالي نان خوردن ندارند، چه 
برسد به گوشي موبايل، پدرهايشان هم كار ندارند به همين 
خاطر بچه ها مجبورند ضايعات جمع كنند، اما حيف است 
كه اينها كودكان كار و ضايعات جمع كن شوند.« محسن 
كه كالس چهارم ابتدايي است، مي گويد: »درس هايم را 
براي بعد گذاشتم، كار هم نمي كنم چون كار نيست. همان 
موقع كه كار بود، از جمع آوري ضايعات مبلغي در مي آوردم، 
 ولي االن همللان كار را هم نمي توانم بكنللم.« به گفته 
زاغه نشيناِن خاورشللهر، بعضي از كودكان اين منطقه 
تا شللب كار مي كنند تا فقط براي ناهار و شللام نان گرم 
بياورند، حتي بعضي از پدر و مادرها، فرزندانشان را براي 
جمع كردن آجر مي فرستند، تا پولي را كه از اين طريق به 

دست مي آورند، صرف خريد نان  كنند.

گزارش

دانش آموزاني كه از مدرسه تلويزيوني هم بي بهره اند

جمع آوري آجر به جاي تحصيل
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