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تجليل از برجستگي هاي علمي
و فني و اخالص شهيد فخري زاده

خسارت هاي ميليون  دالري 
با خريد قطعات تقلبي

در ديدار رهبر انقالب
با خانواده شهيد فخري زاده مطرح شد  

 درمحصوالت الكترونيكي از قطعات متنوعي استفاده شده
 كه خراب شدن هر كدام از آنها مي تواند اثراتي ايجاد كند 
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يادداشت- 1

هزينه هاي بي فايده اقتصادي
حركت��ي  رون��د  بررس��ي 
دولت ه��اي توس��عه يافته در 
س��ال ها و دهه هاي گذش��ته 
مي توان��د براي اقتص��اد ايران 
بهترين درس يا برآورد را داشته 
باشد. اينكه امروز اين دولت ها 
در موقعيتي مطل��وب يا قابل 
قبول ايس��تاده اند اما اقتصاد 
ايران راهي دراز تا رسيدن به آن مقصود دارد، نشان دهنده 
آن است كه ما نتوانسته ايم راه درست و علمي در بسياري 
از مس��ائل كالن اقتصاد را پيدا كنيم. يكي از اصلي ترين 
موضوعاتي كه در كشورهاي توسعه يافته قابل رصد است، 
كوچك ش��دن دولت ها و فعاليت بخ��ش خصوصي در 
حوزه هاي مختلف اس��ت. وقتي دولت كوچك مي شود، 
قطعا ميزان بودجه و نقدينگي كه از سوي دولت به اقتصاد 
تزريق مي شود نيز كاهش پيدا مي كند و در عوض بخش 
غير دولتي امكان آن را پيدا مي كن��د كه بتواند در مدتي 
كوتاه، قدرت گرفته و در بازارهاي بين المللي نقش آفريني 
كند. در چنين شرايطي دولت ها، منابع مالي خود را صرف 
بهبود اوضاع زيرساخت ها، كاهش قوانين دست و پاگير و 
حمايت از توليدكنندگان و واحدهايي مي كنند كه براي 
اقتصادي ملي ش��ان ارزش افزوده جديد توليد مي كند. 
در كنار آن بحران هايي كه در سطح ملي مانند تحريم به 
وجود مي آيد در اقتصادي كه بخش خصوصي محور آن 
است با قدرت كمتري خود را نشان مي دهند. در ايران اما 
كار از ابتدا به شكل اش��تباهي برنامه ريزي شده است. در 
وهله اول هنوز بس��ياري از بخش هاي اقتصادي ايران 
مستقيم يا غيرمستقيم از س��وي دولت اداره مي شوند 
و اين تصدي گري اقتص��ادي دولت باعث ش��د وقتي 
مشكلي مانند تحريم به وجود مي آيد تمام بخش هاي 
اقتصاد ايران از آن آس��يب ببينند. وابس��تگي به پول 
نف��ت در اداره اي��ن بخش هاي اقتص��ادي نيز موضوع 
ديگري اس��ت كه بايد به آن پرداخت. وقتي پول نفت 
قطع مي شود، دولت توان سرمايه گذاري ندارد و بخش 
خصوصي كه ضعيف نگه داشته شده نيز ديگر نمي تواند 
ادامه در صفحه 3 جايگزين دولت شود.  

علي اكبر نيكواقبال

»تعادل« از افزايش همزمان 
قيمت و تعداد معامالت ملك 

تهران در دي ماه گزارش مي  دهد

مسووالن سازمان استاندارد 
عنوان كردند

حال بورس چگونه است؟

بازگشت 
مسكن به مدار 

رشد

»مازوت« عامل 
اصلي آلودگي 

پايتخت

نزول 
شاخص هم وزن 

شاخص كل  
را سرخ پوش كرد

هزينه هاي دولت 163 هزار ميليارد تومان زياد شد

 جراحي  يارانه ها 
به  سبك  تلفيق

يادداشت-3يادداشت-2

پايان عصر اقتصاد سنتيحكايت پول و سيلي!
وزير صمت اخيرا از اختصاص 
52 ه��زار ميلي��ارد توم��ان 
تس��هيالت براي س��رمايه در 
گردش واحدهاي توليدي خبر 
داد و همچنين از »روان سازي، 
تس��هيل فرآيندها و كاهش 
بوروكراس��ي اداري« ني��ز به 
عنوان اولويت ها و سياست هاي 
وزارتخانه نيز سخن گفت. ايشان البته از جايگاه و نقش 
بخش خصوصي هم مانند تمام دولتمردان تاكيد كرد و 

اينكه سياست دولت حمايت از بخش خصوصي است.
در فيلم »خانه دوس��ت كجاس��ت؟« زنده ي��اد عباس 
كيارستمي، پيرمرد قصه كه پدربزرگ قهرمان داستان 
است و در جمع هم سن و س��االن خود نشسته است به 

نوه اش مي گويد: 
»پيرمرد: برو س��يگار مرا بيار. / احمد )احمد احمدپور(: 
مي خوام برم نونوايي. / پيرمرد: بهت ميگم كه برو سيگار 
مرا بيار. / احمد: نون تموم ميشه دير برم. / پيرمرد: به تو 
دستور ميدم برو سيگار مرا بيار. / پيرمرد دوم: سيگار اينجا 
هست. / پيرمرد: قربان سيگار من دارم. براي سيگار مقصد 
نبود. ما مي خوايم بچه تحويل اجتماع درس��ت در بياد. 
موقعي كه من بچه بودم، پدر من هر هفته اي ده شاهي به 
من مي داد. هر پون��زده روزي هم يه كتكي به من مي زد. 
اگر چنانچه در هفته اون ده ش��اهي قطع مي شد، اما در 
پونزده اون كتك قطع نمي ش��د. براي اينكه من تحويل 
اجتماع بيام. شما شاهد بوديد كه نوه من اينجا آمد، من 
س��ه دفعه بهش تكرار كردم حرف مرا گ��وش نداد...من 
نمي خوام اينطور بچه بار بياد. / پيرمرد دوم: عرض كنم كه 
بچه آمد بي انضباطي نكرد يا كارهاي زشتي نكرد. چه بايد 
بكنيم؟! / پيرمرد: بهانه مي گيرم هر پونزده اي، اون كتك 

رو مي زنم!«
 به نظر مي رسد اين ديالوگ از جهاتي بسيار شبيه سخن 
وزير صمت و البته وزراي س��ابق اين وزارتخانه و س��اير 
مقامات دولتي و حكومتي است. بدين معنا كه اگرچه هر 
از چندگاهي دولت هاي محترم اقدام به توزيع پول ارزان 
و امتيازات و رانت هاي ديگر مي كنند )صرف نظر از اينكه 
چقدر از آنها نصيب بنگاه هاي صنعتي نيازمند و موجه 
مي شود( اما از كاهش مداخالت و تعزيرات و بگير و ببند 
يا آن چنان كه وزير صمت عنوان مي كند »روان س��ازي، 
تسهيل فرآيندها و كاهش بوروكراس��ي اداري« خبري 
نيست. در واقع كشورمان سال هاست كه در قعر جدول 
شاخص هاي فضاي كسب و كار و فس��اد اداري و آزادي 
اقتصادي و.... )به ترتيب در رتبه ه��اي 127، 146، 162 
جهان طبق آخرين گزارش ها( در جا مي زند كه نشانگر 
شدت گيري فشار و تنبيه توليد و فعاليت سالم اقتصادي 
اس��ت . خروجي چنين رفتار و سياست هايي، صنعتي 
گلخانه اي و دس��ت آموز و متك��ي به ب��ازار انحصاري و 
نيمه انحصاري داخلي و غيررقابتي است. اين رفتار غلط 
سبب شده است كه بعضي از فعاالن اقتصادي و صاحبان 
ادامه در صفحه 3 بنگاه ها به غلط و...  

تغييراتي در فضاي كس��ب و 
كار و بيزينس كش��ور ايجاد 
ش��ده كه فع��االن اقتصادي 
بايد خود را با اين شرايط تازه 
تطبيق دهند. در واقع اقتصاد 
ايران به پايان دفاتر كار سنتي 
و رويكردهاي كهنه رس��يده 
اس��ت. اقتصاد اي��ران از يك 
ظرفيت شگفت انگيز توسعه يافته ديجيتال برخوردار 
بود كه از اين ظرفيت هاي كارآمد در راستاي توسعه و 
پيشرفت كشور استفاده نمي شد. كرونا باعث شده تا از 
اين ظرفيت هاي مغفول مانده در مسير درست استفاده 
ش��ود. همين كه امروز وزارت علوم اعالم مي كند كه به 
6ميليون دانشجوي كش��ور آموزش ديجيتال آنالين 
داده مي شود، نش��ان دهنده وجود زيرساخت قوي در 
كشور اس��ت. از س��وي ديگر وزارت آموزش و پرورش 
اعالم مي كند از مي��ان جمعيت ب��االي دانش آموزي 
مجموع��ه دانش آم��وزان از خدمات آنالي��ن بهره مند 
شده اند و تنها 3ميليون دانش آموز نتوانسته اند خدمات 
آنالين داش��ته باش��ند. البته اينكه اين 3ميليون هم 
نتوانس��ته اند از خدمات آنالين بهره ببرند، قابل انتقاد 
اس��ت. اما به هر حال 6ميليون دانش��جو و ميليون ها 
دانش آم��وز از خدمات آنالي��ن و ديجيت��ال بهره مند 
شده اند. ببينيد چه زيرساختي در كش��ور وجود دارد 
كه اين ميزان خدمت رساني ديجيتال در كشور صورت 
مي گيرد. همين روند و زيرساخت در حوزه كسب و كار 
و بيزينس كشور نيز وجود دارد. يعني ديگر به دفاتر كار 
سنتي نيازي نيست. ديگر به شركتي فيزيكي در فالن 
منطقه احتياج��ي وجود ندارد. با اي��ن توضيحات بايد 
بگوييم عصر 2 موضوع در كشور آغاز شده است. عصر 
كارخانه داري بدون كارخانه و عصر شركت داري بدون 
دفتر كار. عصر كارخانه داري بدون كارخانه، يعني اينكه 
صاحبان كس��ب و كار بايد كارخانه را به مجموعه اي از 
قراردادها تبديل كنند. عصر ش��ركت داري بدون دفاتر 
كار كه اساس��ا به قرون وس��طي تعلق دارد يعني بايد 
شيوه هاي نوين ارتباطي در پيش گرفته شود. شركت ها 
ديگر به دفتر نيازي ندارند. بايد نگاهي نوشونده نسبت 
ب��ه دفاتر كار داش��ت، بايد ي��ك نگاه نوين نس��بت به 
تجهيزات و ماشين آالت داشت. هر اندازه كه در فضاي 
كسب و كار كش��ور در خصوص تكنولوژي هاي جديد 
سرمايه گذاري ش��ود، باز هم كم است. بايد كارخانه ها، 
ش��ركت ها، دفاتر و فضاه��اي كس��ب و كار به صورت 
دوركاري و ديجيتالي صورت بگيرد. معنا ندارد كه دفاتر 
و كارخانه هاي عظيم با سرمايه گذاري هاي عظيم ايجاد 
ش��وند، بدون اينكه بهره وري مناس��ب از آنها برداشت 
ش��ود. همه فعاليت هاي اقتصادي مي توان��د از طريق 
دستگاه هاي نوين ارتباطي و ديجيتالي انجام شود. هر 
اطالعاتي كه از شركت و دفتر كار صاحبان كسب و كار 
مورد نياز اس��ت، به راحتي از طريق ي��ك لپ تاپ قابل 
ادامه در صفحه 3 رديابي است.  

گزارش روز

ظريف در ديدار با علي اف رييس جمهور آذربايجان مطرح كرد

رييس جمه��ور آذربايج��ان در ديدار ظري��ف از حضور 
شركت هاي ايراني در بازسازي قره باغ استقبال و با ابراز 
خرس��ندي از ديدگاه جمهوري اس��المي در خصوص 
ابت��كار 6جانبه، اين پيش��نهاد را به نفع صل��ح و منافع 
مشترك در منطقه خواند. به گزارش فارس، محمدجواد 
ظريف وزير ام��ور خارجه جمهوري اس��المي ايران كه 
به منظور انجام س��فري منطق��ه اي و در اولين مقصد 
اين س��فر ش��ب گذش��ته وارد باكو پايتخت جمهوري 
آذربايجان ش��د، پيش از ظهر ديروز با »الهام علي اف« 
رييس جمهور آذربايجان ديدار و به گفت وگو پرداخت.

وزير امور خارجه در اين ديدار ب��ا تبريك پيروزي هاي 
اخير به دولت و ملت جمهوري آذربايجان بر گس��ترش 
همكاري هاي دوجانبه تأكيد كرد. ظريف با اس��تقبال 
از طرح پيش��نهادي رييس جمه��ور آذربايجان تحت 
عنوان ابتكار همكاري هاي منطقه اي 6جانبه، آمادگي 
جمهوري اس��المي ايران ب��راي كمك و هم��كاري در 
همه زمينه هايي كه به برقراري صل��ح، ثبات و آرامش 
در منطقه كمك كن��د را اعالم كرد. وزي��ر امور خارجه 
كشورمان با اشاره به سفر موفقيت آميز وزير امور خارجه 
و همچنين معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان به 
كشورمان، همكاري هاي فيمابين به ويژه در حوزه هاي 
اقتصادي را آماده جه��ش ارزيابي كرد. ظري��ف با ابراز 
خرس��ندي از نتايج برگزاري چهاردهمين دور اجالس 
كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور، 

آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي مشاركت فعال در 
بازسازي مناطق آزاد شده خصوصا در زمينه هاي ساخت 
و س��از، صدور خدمات فني - مهندس��ي، برق و انرژي، 
كش��اورزي، كشت فراس��رزميني، مين روبي، بازسازي 
مس��اجد و بناهاي تاريخي را اعالم ك��رد. الهام علي اف 
رييس جمهور آذربايجان نيز در اين دي��دار با قدرداني 
از مواضع جمهوري اس��المي ايران در تحوالت اخير در 
منطقه، از سطح همكاري هاي فيمابين ابراز خرسندي 
و فضاي موجود براي توسعه مناسبات در همه زمينه ها 

خصوصا حوزه همكاري هاي اقتصادي را مثبت ارزيابي 
كرد. وي با برشمردن پروژه هاي اقتصادي بين دو كشور، 
از حضور شركت هاي ايراني در بازسازي قره باغ استقبال 
كرد و با ابراز خرس��ندي از ديدگاه جمهوري اس��المي 
ايران در خصوص ابت��كار 6جانبه، اين پيش��نهاد را به 
نفع صلح و منافع مشترك در منطقه ارزيابي كرد.الهام 
علي اف همچنين از برگزاري نشست هاي ٣جانبه ايران- 
آذربايجان - روس��يه و همچنين اي��ران - آذربايجان - 
تركيه در آينده استقبال كرد. در اين ديدار عالوه بر وزير 

امور خارجه جمهوري آذربايجان، دستيار رييس جمهور 
آذربايجان در امور سياس��ت خارجي نيز حضور داشت.

ظريف قرار است در ادامه اين سفر به روسيه، ارمنستان، 
گرجستان و در صورت انجام هماهنگي آخر هفته نيز به 
تركيه برود.وزير امور خارجه شب گذشته در بدو ورود به 
باكو با بيان اينكه بسيار خوشحاليم توانستم اين سفر را 
انجام دهم، گفت: در روزهاي آينده به روسيه، ارمنستان، 
گرجستان و احتماال آخر هفته نيز به تركيه سفر خواهم 
كرد. وي در تش��ريح موضوع و علت اين س��فرها عنوان 
كرد: موض��وع اصلي بح��ث همكاري ه��اي منطقه اي 
در اين منطقه اس��ت كه براي ما از اهميت بسيار بااليي 
برخوردار اس��ت و ارتباطات دوجانبه با اين كشورها كه 
ايران با اين كشورها داراي رابطه بسيار خوب و نزديكي 
است. ظريف گفت: روز دوشنبه در ديدار با مقامات آذري 
درباره بازسازي و وضعيت قره باغ و همكاري براي حفظ 
ثبات در اينجا صحبت خواهيم كرد. خش��نود هستيم 
كشور و ملت برادر ما آذربايجان سرزمين هاي خودش 
را به دست آورده و امروز سرزمين هاي آذري در اختيار 
مردم آذربايجان است و عالقه منديم كمك كنيم كه هر 
چه زودتر ساكنان سرزمين هاي آزاد شده به محل اقامت 
خود برگردند. اينها خويشان ما هستند و در اين زمينه 
گفت وگو خواهيم كرد.عالوه بر اين درباره مسائل مربوط 
به ترانزيت و كريدور ش��مال - جنوب و شمال - غرب با 

دوستان آذري گفت وگو خواهيم كرد.

محمد حسين اديبحسين حقگو 

يادداشت-5يادداشت-4

بورس بهترين گزينه براي سرمايه گذاريداليل رفتار عجيب مسکن
تازه تري��ن آم��ار رس��می از 
تحوالت بازار مس��کن تهران 
ط��ی دی م��اه 99 حاک��ی از 
بازگش��ت همزمان قيمت و 
تعداد معامالت ملک به مدار 
رش��د اس��ت، در حالی که در 
ماه گذش��ته بازارهای موازی 
روندی معکوس از اي��ن بازار 
را به ثبت رسانده اند. اين دوگانگی اسباب تحّير برخی 
از ناظران را برانگيخته و اين سئوال را ايجاد کرده است 
که چرا متوسط قيمت هر متر واحد مسکونی در تهران 
1.8 درصد و تعداد معامالت آن رش��د 37.6 درصدی 
را در دی ماه تجربه کرده اس��ت، در حالی که بازار سهام 
طی ماه مورد اشاره 20 درصد، دالر 13 درصد و سکه نيز 
حدود 15 درصد افت داشته اند. در پاسخ به اين سئوال 

دست کم سه دليل عمده می توان اقامه کرد.
1- اگر چه تا قبل از آبان ماه س��ال جاری، بازدهی همه 
بازارهای م��وازی از بازدهی بازار مس��کن طی 7 ماهه 
نخست سال جاری بيشتر بود، اما برخالف رشد منفی 

ش��ديد اغلب بازارها طی آبان، آذر و دی 99، همچنان 
بازدهی برخی از بازاره��ای م��وازی در دوره 10 ماهه 
نخس��ت س��ال جاری، از بازدهی بازار مس��کن در اين 
دوره بيشتر است و از اين رو جبران عقب ماندگی ملک 
عادی تلقی می ش��ود. در آغازين روز فعاليت رس��می 
بازارها در سال جاری يعنی در 5 فروردين 99 شاخص 
کل بورس تهران 508 ه��زار و 66 واحد بود اما در پايان 
روز معامالتی 30 دی ماه سال جاری شاخص کل بازار 
س��هام روی عدد يک ميليون و 150 هزار و 718 واحد 
قرار گرفت و رشدی 126 درصدی را ثبت کرد. هر دالر 
آمريکا نيز در 5 فروردين س��ال جاری، 14 هزار و 900 
تومان معامله شد، در حالی که هر دالر در 30 دی 99 به 
22 هزار تومان داد و ستد شد و رشدی 71.3 درصدی را 
تجربه کرد. البته ذکر اين نکته ضروری است که ريزش 
قيمتی دالر طی 4 روز آخر دی ماه و در مدت کوتاهی 
اتفاق افتاد. به گون��ه ای که در تاري��خ 23 دی ماه، دالر 
حدود 25 هزار تومان قيمت داش��ت و تنها طی 4 روز 
کاری در آخر دی ماه، حدود 3 هزار تومان از ارزش خود 
ادامه در صفحه 3 را از دست داد.  

حواشي پيرامون بازارسرمايه تاثير 
منفي بر روي ب��ورس مي گذارد 
و تاثير اي��ن حواش��ي را بر روي 
بورس ديدي��م. منفي هاي اخير 
بازار س��رمايه به صورت بنيادي 
نبوده و تمامي اي��ن موارد تنش 
پيش تصميم گيرندگان اقتصادي 
كشور بود. به هرحال بورس كشور 
بايد يك متولي داشته باشد و ما از هرجايي صداي حمايت از 
بورس را بش��نويم و صرفا اين صدا در حد حرف باشد و اما در 
عمل حمايتي وجود نداشته باشد و شاهد چندين متولي براي 
بازار سرمايه باشيم اصال خوب نيست و بازار سرمايه طبق قانون 
يك متولي دارد و كس��ي اجازه ندارد براي مطرح كردن اسم 
خودش و يا براي مقاصد ديگر خودش را به عنوان متولي بازار 
سرمايه معرفي كند. اين يك نوع تجربه براي بازار سرمايه شد 
و سياسي شدن و سوءاستفاده از بورس توسط اركان مختلف 
حاكميتي باعث ضربه به س��رمايه گذاران مي ش��ود و ما اين 
مورد را طي يك ماه اخير در بازار مش��اهده كرديم. پول هايي 
در بازار س��هام وجود دارد به عنوان پول هوشمند و يا همانند 

آن، اين پول ها بسيار سنگين هستند و برخالف ديدگاه بازار 
اين پول ها از سمت وسوي حقيقي ها نيست بلكه از جانب افراد 
حقوقي هستند و نمي شود دس��تكاري بازار در سهام خرد و 
كوچك را كتمان كرد. من فكر مي كنم اين اتفاقات ناگوار در 
بازار در حال رخ دادن است. برخي از سهام هاي موجود در بازار 
در كف قيمتي هستند و با اصالح بيش از حد مواجه شدند و 
قطعا ارزنده هستند، به خصوص سهام شركت هاي بزرگ و 
صادر كننده و كاموديتي محور اين روزها وضعيت مطلوبي را 
براي خريد سهامداران تجربه مي كنند. همچنين به نظر من 
بهترين گزينه سرمايه گذاري طي يك سال آتي باتوجه به 
بودجه و تورم مورد انتظار باال و رك��ود در بازارهاي موازي، 
بازار سرمايه است. بازار سهام طي سال آينده تنها گزينه اي 
است كه مي تواند يك سپر تورمي براي ثروت و سرمايه هاي 
مردم ايجاد كند. صرفا تنها بايد از حاشيه پرهيز كنيم و مردم 
را به سرمايه گذاري مدت دار و تحمل بيشتر دعوت كنيم. 
اعتماد مردم خدشه دار شده و اين برگشت اعتماد حداقل 
چندين ماه زمان مي برد تا اعتماد مردم بازگردد و اميدوارم 
تصميم گيران اولين هدف خود را بازگشت اعتماد مردم به 

بازار سرمايه قرار دهند. 

عليرضا تاج برمجيد اعزازی

آمادگي ايران براي بازسازي مناطق آزاد شده



»ما در مجلس براي همه استان هاي كشور رويكرد 
محروميللت زدايي، توجه به معيشللت، سللامت، 
اشللتغال و توليد را اتخاذ كرديللم و به خصوص در 
بودجلله سللال ۱۴۰۰ و براي برنامه هفتم توسللعه 
مصمم هستيم تا گام هاي جدي برداشته شود، زيرا 
اگللر فرصتي به مردم ندهيللم و رويكردها را اصاح 

نكنيم فرصت ها به تهديد تبديل مي شود.«
اين بخشللي از صحبت هاي روز گذشته محمد باقر 
قاليباف رييس مجلس است. او در ادامه صحبت ها و 
وعده هايي كه در هفته هاي گذشته مطرح كرده، بار 
ديگر از اين گفته كه مجلس در كاهش محروميت ها 
و حمايت از اقشار كم درآمد جامعه جدي است و اين 
موضوع نه در بودجه كه حتي در تدوين برنامه بعدي 

توسعه نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اين صحبت هاي قاليباف در طول روزها و هفته هاي 
گذشللته مورد انتقللاد برخي از مسللووالن دولت و 
كارشناسللان اقتصادي قرار گرفته است. مخالفان 
اين ديدگاه مي گويند كه شللعارهاي اينچنيني نه 
متناسللب با واقعيت هاي اقتصادي كشللور تعريف 
مي شوند و نه راه و روش دقيقي براي اجراي آنها ارايه 
مي شود. اوج اين اختافات وقتي خود را نشان داد 
كه رييس جمهور در واكنش به افزايش درآمدهاي 
پيش بيني شده از فروش نفت با تغييرات نرخ ارز در 
مجلس گفت كه اگر كسي چهار عمل اصلي رياضي 
را نيز بلد باشد، چنين تغييراتي در بودجه نمي دهد 
و مجلسللي كه در ابتدا از دولللت انتقاد مي كرد كه 
چرا سللطح درآمدهاي نفتي پيش بيني شده را باال 
برده، حاال خود به افزايش دوباره اين درآمدها اقدام 

كرده است.
ديگر موضوعي كه از تريبون بهارسللتان اعام شد 
و حتللي صداي انتقللاد تعدادي از فعاالن بخشللي 
خصوصي را نيللز بلند كللرد، صحبت هايي بود كه 
قاليباف چند روز قبل در رابطه با قيمت نهايي مرغ 
مطرح كرد. رييس مجلس گفت كه قيمت هر كيلو 
مللرغ بايد حدود ۱۰ هزار تومان باشللد اما اين عدد 
در بازار به حدود 25 هزار تومان رسيده و دولت در 
رسيدن به اين اعداد مقصر است. فعاالن اين حوزه 
در پاسخ به رييس مجلس از اعداد و ارقامي گفتند 
كه براي مرغداران هزينه جديد به وجود مي آورد و 
از اين رو قيمت تمام شده مرغ براي اين واحدها به 
مرز 2۰ هزار تومان مي رسد و وعده رييس مجلس 

فاصله اي قابل توجه با واقعيت ها دارد.

حركتبهسمتيارانهها
با وجود تمام انتقاداتي كه در روزهاي گذشته از روند 
بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس 
يازدهم صورت گرفته به نظر مي رسللد نمايندگان 
مجلس همچنان به پيگيري روش  قبل اصرار دارند و 
هر روز خبرهايي از تغيير و تحوالت جدي در برخي 

برنامه هاي دولت منتشر مي شود.
يكللي از اصلي تريللن موضوعات كلله در اين روزها 
انعكاس آن، با حللرف و حديث هاي فراواني مواجه 
بوده، ورود مجلس به بحث بررسللي نظام پرداخت 
يارانه و خبرهايي اسللت كه در اين رابطه به گوش 
مي  رسللد. چند روز قبل يكي از اعضاي كميسيون 
تلفيق از دو برابر شللدن مبلللغ يارانه نقدي گفت و 

هرچند صحبت هاي او براي ساعتي رد و اعام شد 
كه تصميم در اين رابطه در جلسه كمسيون تلفيق 
گرفته مي شود اما در نهايت نمايندگان حاضر در اين 

جلسه راي به اجراي اين تغيير دادند.
آنچه كه روز گذشته از جزييات طرح مجلس بيرون 
آمد اما نشللان داد كه صحبت صرفا از دو برابر شدن 
رقم يارانه نقدي نيست و مجلس براي گروه هايي از 
مردم، يارانه بيشتري نيز در نظر گرفته است. رحيم 
زارع، سللخنگوي كميسلليون تلفيق در اين رابطه 
گفته: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق مبالغ يارانه 
پرداختي براي سال آينده نيز به اين ترتيب است كه 
۳5 ميليون نفر كه اقشار متوسط و متوسط به پايين 
هستند هر ماه ۱۸۳ هزار تومان دريافت مي كنند 2۳ 
ميليون نفر هر ماه ۱۳۶ هزار تومان و 2۰ ميليون نفر 
ماهانه ۹۱ هللزار ميليارد تومان يارانه مي گيرند. در 
دل ايللن ۳5 ميليون نفر ۱۰ ميليون نفر هم مربوط 
به كميته امداد و بهزيسللتي است كه عاوه بر ۱۸۳ 
هزار تومان پرداختي ماهانه مبلغ ۱۹ هزار ميليارد 
تومان در اختيار كميته امداد و بهزيستي قرار گرفته 
كه اين ها عاوه بر يارانه، مستمري هم دريافت كنند. 
همچنين به كميته امداد و بهزيسللتي اجازه داديم 
براي سللال آينده تقريبا دو ميليون نفر از كسللاني 
كه متقاضي هسللتند و تمكن مالي ندارند را تحت 
پوشش قرار دهد. پيشنهاد دولت در اين باره ۷ هزار 
و ۸۰۰ ميليارد تومان براي ۱۰ ميليون نفر بود كه ما 
اين مبلغ را در كميسيون تلفيق به ۱۹ هزار ميليارد 
تومان رسانديم. اين كل پرداخت نقدي هدفمندي 
يارانه ها در سللال ۱۴۰۰ اسللت. پيشللنهاد دولت 
در اليحلله 2۶۷ هزار ميليارد تومللان بوده كه ما در 
كميسيون تلفيق كل منابع اين بخش را ۴۳۰ هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفتيللم و ۷۹ هزار ميليارد 

تومان براي دولت در قالب هاي مختلف به ويژه 5/۱۴ 
درصد نفت و گاز براي پااليشگاه و پتروشيمي نيز از 

اين مبلغ كسر مي شود.
دركنللار يارانه نقدي، مجلللس برخي از كمك هاي 
جزئي تللر دولللت را نيز گسللترش داده اسللت. او 
گفته: طبق مصوبه كميسلليون تلفيللق ۱۳ هزار و 
۴۰۰ ميليارد تومللان براي كاهش فقللر مطلق در 
اختيللار كميته امداد و بهزيسللتي قللرار مي گيرد، 
همچنين 2۰۰۰ ميليارد تومان براي خريد تبلت، 
عينك، سمعك و خوراك هنرسللتان ها و مدارس 
شللبانه روزي و تجهيزات هنرسللتان ها در اختيار 
وزارت آمللوزش و پرورش قرار مي گيرد. براسللاس 
مصوبه كميسلليون تلفيللق، ۳2۰۰ ميليارد تومان 
براي كاهش آسلليب هاي اجتماعي، 5۰۰ ميليارد 
تومان براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، ۴۰۰ 
ميليارد تومان براي حمايللت از خانواده زندانيان و 
5۶۰۰ ميليارد تومان براي حقوق و غذاي سربازان 
اختصاص مي يابد. 2 هزار و ۷۰ ميليارد تومان براي 
بيمه باربران و خادمين مساجد و مواردي كه در اين 
رديف مشخص شده اختصاص مي يابد. براي خريد يا 
ساخت مسكن محرومين و رزمندگان معسر، 5 هزار 
ميليارد تومان، امور رفاهي و تغذيه اي دانشجويان 
۹۰۰ ميليللارد تومللان، صندوق بيملله اجتماعي 
كشاورزان، روسللتاييان و عشاير هزار و ۷۰ ميليارد 
تومان، بيمه تكميلي و درمللان ايثارگران ۴ هزار و 

۹۰ ميليارد تومان، اختصاص مي يابد.
به اين ترتيب مجلسي از افزايش درآمدهاي دولت 
انتقاد مي كرد و اعتقاد داشت كه بسياري از آنها راه 
به جايللي نخواهند برد، خللود هزينه هاي جديدي 
براي دولت تراشيده كه مشخص نيست راه به كجا 
خواهند برد. دولت پيش بينللي كرده بود كه محل 

هزينه كرد يارانه ها حدودا 2۶۰ هزار ميليارد تومان 
باشد اما مجلس اين عدد را ۴۳۰ هزار ميليارد تومان 
رسانده و مشخص نيست محل جديد اين درآمدها 

چگونه طراحي و اجرايي خواهد شد.
در كنار آن سوال اصلي درباره نظام پرداخت يارانه 
در اقتصاد ايران نيز همچنان بر جاي خود باقيست. 
اينكه با توجه به اينكه تللورم در اقتصاد ايران براي 
سال هاي طوالني دو رقمي بوده و عما هيچ يك از 
يارانه هايي كه در سال هاي گذشته پرداخت شده اند، 
به دليل كاهللش قدرت خريد، تللوان تاثير گذاري 
جدي بر زندگي مردم را نداشته اند و حاال بايد ديد 
به جاي ۴5 هزار تومان، آيا مبلغ ۹۱ هزار تومان توان 
تاثيرگذاري بر زندگي مردم دارد؟ از سللوي ديگر با 
توجه به اينكه يارانه نقدي خود به گردش نقدينگي 
با سرعتي بيشتر كمك مي كند، اگر اين يارانه هاي 
جديد در زندگي مردم تاثيري نگذاشت و در عوض 
به يك فشللار تورمي جديد منجر شللد، تكليف چه 

خواهد بود؟
مصوبات فعلي مجلس، نياز به تاييد شوراي نگهبان 
و البته همانگ شللدن با دولت دارد. دولت اصرار بر 
تخصيص ارز ۴2۰۰ توماني داشت و حاال نمايندگان 
مي گويند به جاي اين ارز بايد يارانه نقدي را افزايش 
داد و بايد ديللد دولت روحانللي در ماه هاي پاياني 
فعاليت خود چه واكنشللي نسللبت به اين موضوع 
خواهد داشت. شناسايي اقشار كم درآمد و كمك به 
آنها معضلي غيرقابل حل بوده و حاال مجلس از دولت 
مي خواهد با شناسايي دقيق چند گروه  كم درآمد به 
نسبت ميزان دريافتي شان، يارانه هايي با سقف هاي 
مختلف را پرداخت كند، موضوعي كه احتماال يكي 
مهم ترين سللواالت اجرايي اقتصاد ايران در سللال 

۱۴۰۰ خواهد بود.

رهنمودسياست

 اقتصاد كالن
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اطلسامنيتانتخابات
تدوينميشود

وزير كشور از تهيه اطلس امنيت انتخابات ۱۴۰۰ 
خبر داد .عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشللور در 
حاشيه نشست با استانداران سراسر كشور در جمع 
خبرنللگاران با بيان اينكه امروز چهارمين جلسلله 
نشست اسللتانداران را به صورت حضوري در سال 
۹۹ برگزار كرديم، گفت: دستور اين جلسه مساله 
و موضوع مهم امنيت، انتخابات، توليد، معيشللت، 

سامت و كرونا بود.
وي افزود: نياز بود ابتدا تمللام صحبت ها و نظرات 
دوسللتان خود در اسللتان ها كه به صورت ميداني 
و حضوري و پيشللتاز مواجهه با مسائل هستند را 
دريافت كنيم و براساس رصد و تجربياتي كه دارند 

تصميم گيري كنيم.
وزير كشور بيان كرد: با وجود فشارها و شرايط سخت 
اقتصادي و مشكات ناشي از تحريم و بيماري كرونا 
كه واقعا در حوزه مشللاغل و كسب و كار ما نقصان 
بزرگللي ايجاد كللرده بود، فضللاي امنيتي، فضاي 
قابل قبولللي بود و نظارت هللا، كنترل ها، مديريت 
و پاسللخگويي به موقع به نيازهللاي مردم در حد و 

حدودي كه امكان پذير است در حال انجام است.
رحماني فضلي افزود: در اين جلسه بر بحث مرزها و 
نظارت دقيق تر و فعال تر به ويژه در مرزهاي غربي با 
توجه به شرايطي كه در آنجا داريم و استفاده از تمام 
امكاناتمان براي تقويت مناطق مرزي در شرق كشور 
و كنترل نحوه و چگونگي هزينه هاي دولت در اين 
مناطق تاكيد شللد. وي اظهار داشت: بحث امنيت 
انتخابات در نشسللت مطرح شللد و اطلس امنيت 
انتخابات درحال تهيه شدن است و اين اطلس هر 
ماه تغيير مي كند و تاكنون مشكل خاصي در اين 
حوزه نداشتيم. وزير كشللور با بيان اينكه در حوزه 
سياسي، مهم ترين مسللاله ما بحث انتخابات بود، 
گفت: هنوز فضاي سياسللي و اجتماعي جامعه و 
افكار عمومي نسبت به انتخابات حساسيت و بازتاب 
و انعكاس خاصي را نشان نداده است. وقتي اين دوره 
از انتخابات را با ۴ سال گذشته مقايسه مي كنيم براي 
ما كمي نگران كننده است. آمار ما در دور قبل تقريبا 
دوبرابر آمار و ارقامي است كه اكنون در اختيار داريم.

رحماني فضلي تاكيد كرد: اين فضاي ساكت و سرد 
در حوزه اجتماعي و سياسي اقتضا مي كند فعاليت 
و كار بيشللتري به ويژه از منظر گروه هاي سياسي، 
احزاب و رسللانه ها صورت گيرد تللا بتوانيم با اين 
مقدمات و شيب مناسب و مطلوب به استقبال يك 
انتخابات پرشكوه برويم. براي ما الزم است انتخابات با 
مشاركت باال و پرشكوه كه موجب اقتدار، كارآمدي، 
حمايت و پشتيباني از دولت خواهد شد، برگزار شود. 
وي با بيان اينكه مقدمات انتخابات از منظر وزارت 
كشور، آموزش اسللت و آموزش هاي الزم نيز داده 
مي شود، اظهار داشللت: بيش از يك و نيم ميليون 
نفر در انتخابات به وزارت كشور كمك مي كنند كه 
تقريبا انتخاب شدند. چاپ تعرفه ها شروع شده است 
و تقريبا جلسات ستاد در استان ها برگزار مي شود از 
اين رو اميدواريم در حوزه سياسي بتوانيم انتخابات 

را موثرتر و بهتر پيش ببريم.
وزير كشور با بيان اينكه در حوزه اقتصادي هم يكي از 
موضوعات مهم در شرايط كنوني، توليد و رفع موانع 
توليد و كمك به توليدكنندگان است، افزود: گزارش 
مفصلي از سوي استانداران در ستاد تسهيل و تنظيم 
بازار داده شد. در بحث ذخاير و كاالهاي ايام حاضر و 

ايام رو به عيد مشكل خاصي نداريم.

رزمايشهاياخير
قدرتايرانرانشانداد

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: در يك مدت 
فشرده ۱5 روزه نيروهاي مسلح با اقتدار ۱۰ رزمايش 

را در سراسر كشور برگزار كردند.
سرلشللكر محمد باقري رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح در نهمين جلسلله هيات امناي بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در موزه انقاب 
اسللامي و دفاع مقدس بيان كرد: در طول دو ماه 
گذشته، جمهوري اسامي ايران با تهديداتي مواجه 
شد و طي آن رييس جمهور بي خرد امريكا تهديداتي 
را عليه نظام مقدس جمهوري اسامي مطرح كرد.

وي ادامه داد: فرد بي سللوادي كلله امكان هرگونه 
اقدامي از سوي او مي رفت در همان زمان به ظاهر 
قدرت نمايي ها و تاش هايللي را انجام داد كه الزم 
بود تا نيروهاي مسلللح جمهوري اسللامي ايران 
آمادگي هاي خللود را در مقابل به نمايش بگذارند 
و بحمدهلل در يك مدت فشللرده ۱5 روزه نيروهاي 
مسلللح با اقتدار ۱۰ رزمايش را در سراسللر كشور 
برگزار كردند كه بسياري از آنها با پيشنهاد و داوطلبي 
خود اين نيروهللا بود. رييس سللتاد كل نيروهاي 
مسلللح با بيان اينكه اقدامات فوق العاده اي در اين 
رزمايش  انجام شد گفت: برخي از اين اقدامات براي 
نخستين بار انجام مي شد. اين رزمايش ها در واقع 
قللدرت و آمادگي جمهوري اسللامي و نيروهاي 
مسلللح را به جهان و دشمنان نشللان داد و موجب 
دلگرمي ملت ايران و يأس دشمنان شد. سرلشكر 
باقري ادامه داد: دشمن چندين بار در خال برگزاري 
اين رزمايش ها از طرق مختلف اعام كرد كه قصد 
هيچ گونه تهاجمي نللدارد، اقداماتش صرفا دفاعي 
است و نگران اقدامات هم پيمانان جمهوري اسامي 

در سالگرد شهادت سردار سليماني بوده است.
وي گفت: به هر صورت اين آمادگي ها كامًا ضرورت 
دارد و بايد تداوم داشللته باشللد؛ ما از دفاع مقدس 
آموختيم كه چنانچه هدف ما سللربلندي و عزت 
كشور است، بايد همواره آماده و قدرتمند باشيم و 

اين توانمندي ها را به دشمنان نشان دهيم.
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: 
قطعًا حركت توفنده انقاب اسامي و جست وجو و 
تاش براي دستيابي به آرمان هاي اين نظام الهي در 

كمال آرامش و امنيت ادامه پيدا مي كند.

اصالححقوقبازنشستگان
تاميناجتماعيدربودجه

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از تاش دولت 
براي اصاح روند متناسب سازي حقوق بازنشستگان 

تامين اجتماعي در سال آينده خبر داد.
محمدباقللر نوبخللت رييللس سللازمان برناملله و 
بودجه كشللور با بيان اينكه متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان لشللگري و كشوري، صد در صد انجام 
شده گفت: مطلع شللدم كه در مورد بازنشستگان 
تامين اجتماعي، فقط ٣٠ درصد اين موضوع انجام 
شده است. بنابراين هم با ارسال اليحه اي دو فوريتي 
به مجلس زمينه تقنينللي آن را فراهم كرديم و هم 
منابع مالي قابللل ماحظه اي بللراي آن در بودجه 
١۴٠٠ درنظر گرفتيم. اين سخنان نوبخت درحالي 
مطرح شد كه گروهي از بازنشستگان تامين اجتماعي 
ديروز با حضور در مقابل سازمان برنامه و بودجه نسبت 
به اجراي طرح متناسب سازي حقوق بازنشستگان و 
تفاوت وضعيت خود با بازنشستگان ديگر صندوق هاي 
بازنشسللتگي اعتراضاتي را مطللرح كردند. رييس 
سللازمان برنامه و بودجه در جمع معترضان حضور 
يافت و ضمن دسللتور براي بازگشللايي در سازمان 
برنامه و بودجه بلله روي معترضان توضيحاتي را در 
جمع آنها ارايه كرد. اين سخنان نوبخت با فرياد اهلل 
اكبر و تشويق تجمع كنندگان روبرو شد. در ادامه چند 
نفر از معترضان به نمايندگي ديگر تجمع كنندگان 
با حضور در سللازمان برنامه و بودجه مشكات خود 
را از نزديللك با رييس اين سللازمان مطرح كردند و 
معاون رييس جمهور با وعده حل مشكات آنها گفت 
در بودجه سللال آينده سه هزار و ۹۰ ميليارد تومان 
براي همسان سازي حقوق بازنشستگان اختصاص 
داده شده است. نوبخت از نمايندگان بازنشستگان 
تامين اجتماعي دعوت كرد تا همچون نمايندگان 
بازنشستگان لشللگري و كشوري، جلسات هفتگي 
مسللتمري با او داشللته باشللند تا متناسب سازي 

حقوقشان را تا حصول به نتيجه دنبال كنند.

تجليلازبرجستگيهايعلمي
وفنيواخالصشهيدفخريزاده

خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته اي و دفاعي 
كشور شهيد محسن فخري زاده عصر دوشنبه با رهبر 
معظم انقاب اسللامي ديدار كردند. به گزارش پايگاه 
اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين ديدار با تجليل از برجستگي هاي علمي و 
فني شهيد فخري زاده و حضور سختكوشانه آن دانشمند 
عالي مقام در ميدان علم و عمل، گفتند: »علّو مقامي كه 
خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا كرد، مزد زحمات و 
اخاص كم نظير او بود و اين مقام با هيچ يك از مقام هاي 
دنيوي قابل مقايسه نيسللت.« رهبر انقاب اسامي، 
عظمت يافتن نام شهيد فخري زاده در ميان عموم مردم 
و ابراز تاسف بسياري از جوانان از ناشناخته بودن او در 
زمان حياتش را از ديگر آثار اخاص شللهيد دانستند. 
ايشان همچنين گفتند: »همسران شهدا در اجر آنها 
شريك هستند و از خداوند مي خواهيم كه صبر و آرامش 
خود را بر دل هاي شما نازل فرمايد و به توفيق الهي بتوانيد 

حركت خود را متناسب با شأن شهيد ادامه دهيد.« 
در اين ديدار، همسللر و فرزندان شللهيد فخري زاده با 
قدردانللي از پيام محبت آميز و روشللنگر رهبر انقاب 
اسللامي پس از ترور شهيد فخري زاده، تبيين جريان 
فكري شهداي جهاد علمي و الگوسازي از آنان را مورد 

تاكيد قرار دادند.

عيديامسالچقدراست؟
مطابق قانون كار حداقل عيدي كارگران براي يك 
سللال كار حداقل معادل ۶۰ روز و حداكثر ۹۰ روز 
است، بر اين اساس امسال حداقل عيدي پرداختي 
به كارگران بين سه ميليون و ۸2۰ هزار تومان تا پنج 

ميليون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.
بر اساس ماده واحده قانون كار كه در پايان شهريور 
سللال ۱۳۷۰ اصاح شد تمام كارگاه هاي مشمول 
قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت 
يك سال كار معادل ۶۰ روز آخرين مزد، به عنوان 

عيدي و پاداش بپردازند.
براي محاسللبه حداقل عيدي بايد دستمزد روزانه 
مصوب امسال را در ۶۰ روز ضرب كنيم. با توجه به 
اينكه دستمزد روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است، 
حداقل عيدي كه بايد پرداخت شود سه ميليون و 

۸2۰ هزار تومان است.
در ماده واحده قانون كار آمده است كه مبلغ پرداخت 
عيدي كاركنان نبايد از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه 
تجاوز كند. بر اين اساس حداكثر عيدي كه كارگران 
دريافت مي كنند هم پنج ميليون و ۷۳۱ هزار تومان 
اسللت. در ميان جامعه كارگري برخي افراد عيدي 
كامل دريافت نمي كننللد. براي افرادي كه كمتر از 
يك سللال كار كرده باشند هم براساس ۶۰ روز كار 
و نسبت ايام كاركرد محاسبه مي شود. به اين شكل 
كه حداقللل مزد ماهيانه در عدد 2 ضرب و بر تعداد 
روزهاي كاري تقسيم مي شود. )حداقل مزد ضربدر 
2 تقسلليم بر ۱2 و ضربدر تعداد ماه كاركرد(  براي 
نمونه چنانچه فرد يك ماه كار كرده باشد ۳۱۸ هزار 
و 5۰۰ تومان و با دو ماه كار ۶۳۷ هزار تومان دريافت 
مي كند. چنانچه فردي نيمي از سال را در كارگاهي 
مشغول به كار باشد يك ميليون و ۹۱۱ هزار تومان 
عيدي مي گيرد. در قانون، زمان قطعي براي پرداخت 
عيدي كاركنان مشخص نشده است و براساس عرف 
كارگاه ها، كارفرمايان در 2 ماه پاياني سللال عيدي 
كارگران خود را پرداخت مي كنند و معموال سقف 

پرداخت عيدي كاركنان پايان اسفندماه است.

هزينه هاي دولت 163 هزار ميليارد تومان زياد شد

رييس قوه قضاييه: معاون اول رييس جمهور: 

جراحي يارانه ها به سبك كميسيون تلفيق مجلس

تريبون عمومي محل طرح اختالفات  نيستنبايد براي تابستان مشكل آب شرب داشته باشيم
چهللل و يكمين جلسلله شللوراي عالللي آب صبح 
دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار 
شللد. اسللحاق جهانگيري در اين جلسلله با اشاره 
بلله گللزارش وزارت جهاد كشللاورزي در خصوص 
اقدامات انجام شده براي تدوين الگوي كشت ملي، 
از تاش هاي صورت گرفته براي تدوين و ارايه اين 
گزارش قدرداني كرد و گفت: سللند الگوي كشللت 
موضوعي اسللت كه سال ها در كشللور مطرح بوده 
كه خوشبختانه وزارت جهاد كشاورزي مطالعات و 
بررسي هاي متعددي را انجام داده و اين سند امروز 

تدوين شده است. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به محدوديت منابع 
و مولفه هاي توليد در همه بخش ها، اظهار داشللت: 
در بخش كشللاورزي نيز همانند سللاير بخش ها با 
محدوديت منابع نظير آب و خاك مواجه هستيم و 
مهم ترين پيام سللند الگوي كشت نيز اين است كه 
بتوانيم از منابع محدود، بهترين اسللتفاده را ببريم 
تا بيشترين بازده را داشته باشيم. وي افزود: اجراي 
الگوي كشللت ملي بايد منجر به اين شود كه از هر 
متر مكعب آب در بخش كشاورزي بهترين استفاده 
صورت گيرد و محصوالت كشاورزي نيز با باالترين 
بازدهي توليد شود. جهانگيري با بيان اينكه بخش 
كشللاورزي مهم ترين مصرف كننده آب در كشور 
اسللت، تصريح كرد: اگر بتوانيم بللا اقداماتي نظير 
اجراي الگوي كشت حتي ۱5 درصد در مصرف آب 
بخش كشاورزي صرفه جويي كنيم، اثرگذاري اين 
كاهش مصللرف بيش از صرفه جويي در بخش هاي 

صنعت و شرب نمايان خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با اشللاره به اينكه تدوين 
و اجراي الگوي كشت در كشور يك تكليف قانوني 
است، خاطرنشان كرد: رمز موفقيت اجراي اين طرح 
تفاهم ميان ذينفعان طرح است و مشاركت اساتيد 
دانشللگاه و صاحبنظران نيز در اين زمينه مي تواند 

در موفقيت اجراي طرح موثر باشد.
وي از معاون زراعت وزارت جهاد كشاورزي خواست 

طرح الگوي كشت ملي تدوين شده را در دسترس 
اساتيد دانشگاه و صاحب نظران اين حوزه قرار داده 
و نظرات و ديدگاه هاي آنان را دريافت كند تا پس از 
جمع بندي و تاييد نهايي اين طرح، شاهد همراهي 
و مشاركت دانشكده هاي كشاورزي و صاحب نظران 

اين حوزه باشيم.
جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه بررسي مسائل 
و ابعاد اجتماعي اجراي طرح الگوي كشت ملي نيز از 
اهميت فراواني برخوردار است، گفت: گاهي شاهد 
آن هسللتيم كه برخي طرح هاي خوب با دقت باال 
تدوين مي شللود اما به دليل آنكه مسائل اجرايي و 
ابعاد اجتماعي آن ديده نمي شود، طرح با موفقيت 

به اجرا نمي رسد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد نحوه 
تعامل با مردم، كشاورزان و ذينفعان طرح به دقت 
مورد بررسللي قرار گيرد، افزود: اجللراي اين طرح 
نيازمند پيوسللت هاي رسللانه اي و فرهنگي است 
و نقش صدا و سلليما نيز در اطاع رسللاني و آگاهي 

بخشي به ذينفعان طرح بسيار پراهميت است.
وي همچنين با اشللاره به گزارش رييس سللازمان 
هواشناسي كشللور در خصوص پيش بيني بارش ها 
طي هفته ها و ماه هاي پيش رو، گفت: الزم اسللت 
وزارت نيللرو از هم اكنون بللراي مديريت منابع آب 
و به ويژه تامين آب شللرب در تابستان سال آينده 
برنامه ريزي كند تا دغدغه اي براي تامين آب شرب 

وجود نداشته باشد.

رييس قوه قضاييه گفت: تريبون ها نه محل طرح و نه محل 
رفع مسائل اختافي است بلكه اين »جلسات خصوصي 
مسووالن« اسللت كه محل طرح و رفع مسائل اختافي 
است. سيدابراهيم رييسي در جلسلله شوراي عالي قوه 
قضاييه ضمن تسليت سللالروز رحلت حضرت ام البنين 
)س( و گراميداشللت مقام مادران، همسللران و خانواده 
معزز شللهدا، گفت: امروز شللهدا چراغ راه هدايت همه 
انسان ها هستند و پيام آنها براي ما پيام عبوديت و بندگي، 
اخاص و مقاومت در راه حق اسللت. رييس قوه قضاييه 
»توجه به خداوند متعال« و »سللاختن زندگي بر اساس 
دين و آموزه هاي ديني« را از جمله اهداف بلند شهيدان 
دانست و افزود: از خداوند متعال مي خواهيم كه جامعه ما 
در توجه به اهداف و مقاصد عالي شهيدان، توفيق بيش 

از پيش پيدا كند.
رييسي در ادامه با اشللاره به برگزاري مجازي نمايشگاه 
كتاب به دليل شيوع بيماري كرونا، ضمن تقدير از وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي و دست اندركاران براي برگزاري 
اين نمايشللگاه، اظهار كرد: توجه به كتاب و كتابخواني، 
حركت ارزشمندي اسللت كه در راستاي افزايش سطح 
اخاق، معنويت و كاهش آسيب هاي اخاقي و اجتماعي، 
بسلليار نقش آفرين بوده و مي تواند روحيه عدالتخواهي 
را در مللردم افزايش دهد. رييس قوه قضاييه با اشللاره به 
تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص ترويج فرهنگ 
كتابخواني در جامعه عنوان كرد: كتاب يك وسيله هدايت 
براي انسللان ها در جهت انسان سللازي، جامعه سازي و 
تمدن سازي است. به هر ميزان كه آگاهي اجتماعي باال 
برود آسيب هاي اجتماعي كاهش پيدا خواهد كرد و به هر 
ميزان افراد جامعه بيشتر از حقوق خود اطاع پيدا كنند، 
اقدامات سوءاستفاده گران در جهت پايمال كردن حقوق 
مردم كاهش مي يابد. رييس قوه قضاييه افزود: توجه به 
حق، حق خواهللي و عدالتخواهي از جمله آثار فرهنگي 
توجه به كتاب و كتابخواني اسللت كه گسللترش آنها در 
جامعه با كاهش آسلليب هاي اجتماعي و جرم و جنايت 
همراه خواهد بود. رييسي در بخش ديگري از سخنان خود، 
بر ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنين مسووالن 

تاكيد كرد و گفت: تريبون ها نه محل طرح و نه محل رفع 
مسائل اختافي است بلكه آنچه محل طرح و رفع مسائل 

اختافي است »جلسات« هستند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح 
در كشور، عنوان كرد: تريبون ها بايد محل اميدآفريني و 
رفع نگراني مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در 
كشور باشللد. تريبون ها اگر به جاي رفع نگراني به ايجاد 
نگراني بپردازد در جهت خاف خواست رهبري و مردم 
حركت كرده است. رييسي ادامه داد: متاسفانه مي بينيم 
كه گاهي جلسات به محل خوش وبش و تريبون ها به محل 
طرح مسائل اختافي تبديل مي شوند در حالي كه اين 

موضوع بايد برعكس باشد.
رييس قوه قضاييه بللا تاكيد بر اين نكته كه آهنگ امروز 
كشللور توانمندسللازي هرچه بيشللتر ايران اسامي و 
خنثي سازي و رفع همه تحريم هاست، افزود: همه كساني 
كه داراي تريبون و جايگاه اجتماعي و مسووليت هستند 
به اين نكته توجه كنند كه ما براي داخل و خارج از كشور 
بايد پيام انسللجام و براي دشمنان نيز يك آهنگ واحد 

داشته باشيم.
رييسي در ادامه با اشاره به تصويب قانون شوراهاي حل 
اختاف، از دولت و همچنين مجلس كه با دو فوريت اين 
قانون را به تصويب رساند تشللكر كرد و گفت: نيروهاي 
شوراهاي حل اختاف در سراسر كشور تا كنون زحمات 
بسيار زيادي كشيده و منشأ خدمات بسيار زيادي بوده اند 
و عدد پرونده ها و صلح و سللازش ها، گواهي بر تاش ها، 

زحمات و اخاص اين عزيزان است.

در ديدار رهبر انقالب
با خانواده شهيد فخري زاده مطرح شد 



گروه بانك و بيمه |  محسن شمشيري |
رييس كل بانك مركزي از عرضه ۱۵۰ ميليون دالري در 
سامانه نيما خبر داد.دكتر عبدالناصر همتي ضمن اعالم 
اين خبر كه عرضه ارز در سامانه نيما روزانه به طور متوسط 
به بيش از ۱۵۰ ميليون دالر رس��يده است، تصريح كرد: 
درجلسه ستاد اقتصادي دولت، وزير نفت گزارش خوبي 
از روند صادرات نفت و نيز فرآورده هاي نفتي ارايه كرد كه 
در نوع خود، يك ركورد تلقي مي شود. رييس شوراي پول 
و اعتبار اف��زود: قباًل نيز گفته بودم با روند صادرات نفتي و 
غيرنفتي شاهد تعادل بيشتر بازار ارز و تقويت قدرت بازارساز 
خواهيم بود.س��امانه يكپارچه معام��الت ارزي )نيما( در 
خصوص معامالت ارزي بين صادركنندگان و واردكنندگان 
و بازار متشكل معامالت ارزي درخصوص معامالت اسكناس 
بسيار روان است.درهفته اخير به طور متوسط روزانه بيش 
از ۱۵۰ميليون دالر درس��امانه نيم��ا عرضه انجام گرفته 
است؛ هرچند وارد كنندگان محترم شايد در انتظار كاهش 

بيشتري در نرخ ارز، با احتياط خريد مي كنند

    نوسان نرخ دالر در كانال ۲۲ هزار توماني 
در بازار ارز و طال با افزايش قيمت هر اونس جهاني طال در روز 
دوشنبه به ۱864 دالر و اعالم دالر به قيمت 2343۰ تومان، 
يورو 283۰۰ تومان، قيمت طال و سكه اندكي افزايش يافت 
و س��كه طرح جديد ۱۰.8۰۰ ميليون، سكه طرح قديم 
۱۰.۵۰۰ ميليون، هر گرم طال ۱ ميليون و 64 هزار، مظنه 
مثقال طال 4 ميليون و 6۱2 هزار تومان، نيم سكه ۵ميليون 
و 8۰۰ هزار، ربع سكه 3 ميليون و 8۰۰ هزار و سكه گرمي 
2 ميليون و 2۵۰ هزار تومان معامله شد.  در ساعات صبح 
دوشنبه در بازار آزاد ارز هم اكنون قيمت دالر 23 هزار و 4۰۰ 
تومان، قيمت يورو 28 ه��زار و 4۰۰ تومان و درهم امارات 
6 هزار و 4۰۰ تومان اعالم شده است.هر دالر روز دوشنبه 
در صرافي هاي بانكي 22 هزار و 8۷۰ تومان معامله شد كه 
قيمت آن نسبت به روز معامالتي كاري گذشته با افزايش 
44۰ توماني همراه ش��د و نرخ هر يورو نيز با افزايش ۵۵۰ 
توماني به 2۷ هزار و8۵۰ تومان رسيد.روند نزولي نرخ دالر 
از اوايل هفته گذشته شتاب گرفت، به طوري كه از كانال 26 
هزار توماني به سوي نرخ هاي پايين تر حركت كرد.  قيمت 
خريد هر دالر 2۱ هزار و 48۰ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
26 هزار و 46۰ تومان اعالم شد، همچنين قيمت خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي 22 هزار و ۵۱6 تومان و قيمت فروش 
آن 22 هزار و ۷4۱ تومان بود.عالوه براين نرخ خريد يورو در 
اين بازار 2۷ هزار و ۱44 تومان و نرخ فروش آن 2۷ هزار و 
4۱۵ تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذشته )يكشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 
26 هزار و ۹۷3 تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز 22 هزار 
و 4۱8 تومان به فروش رفت.براساس اين گزارش در سامانه 
سنا ديروز )يكشنبه(، حواله يورو به قيمت 28 هزار و 44 
تومان معامله و همچنين حواله دالر به قيمت 22 هزار و ۹۱3 
تومان معامله شد. قيمت دالر در روزهاي گذشته با توجه 
به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي به 
منابع مالي كاهشي شده است.هفته گذشته نيز رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد: ايران توانس��ته گشايش هايي در 

فروش نفت داشته باشد.

  كاهش ۱۴۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز دوشنبه با 
كاهش ۱4۰ هزار توماني نسبت به يكشنبه، پنجم بهمن 
۱۰ ميليون و 66۰ هزار تومان معامله شد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 8۰۰ هزار تومان و سكه يك 

گرمي هم در برابر 2 ميليون و 2۵۰ هزار تومان معامله شد. 
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به 
يك ميليون و 63 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون 
6۰۵ هزار تومان رس��يد. اونس جهاني طال نيز يك هزار و 
8۵6 دالر و 23 سنت فروخته شد.از سه شنبه هفته گذشته 
)3۰ دي ماه( تاكنون قيمت سكه با باقي ماندن در كانال 
۱۰ميليون توماني، هر روز با افزايش يا كاهش مواجه شده 
است. بررسي ها نشان مي دهد هفته هاي گذشته قيمت 
سكه و طال متاثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و سير نزولي 
قيمت ارز روي بازار طال موثر بود.همچنين افزايش قيمت 
اونس جهاني طال باعث شده تا قيمت سكه در بازار ايران با 
وجود ثبات نرخ دالر با رش��دي نسبي همراه شود. اين در 
شرايطي اس��ت كه كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني 
ط��ال در هفته هاي آينده را پيش بين��ي كرده اند. كاهش 
ريس��ك هاي بين المللي پس از پذيرش شكست دونالد 
ترامپ و معرفي جو بايدن به عنوان رييس جمهوري قانوني 
آينده امريكا نيز بر اين روند تاثيرگذار بوده است. عالوه براين 
انتظار مي رود با آغاز توزيع واكس��ن كرونا و بهبود شرايط 
اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان 
ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش يابد. قيمت طال و سكه 
طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل با افزايش 
همراه شده است؛ از جمله داليل نوسان در بازار طال و سكه 
تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در 

بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياسي  است.

    احتمال كاهش بيشتر 
ارزش دالر وجود دارد

هانكه عضو انديشكده كاتو در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
ممكن اس��ت روند تضعيف دالر در سال 2۰2۱ نيز ادامه 
داشته باشد؟ گفت: بله، اين احتمال وجود دارد. به عقيده 
استيو هانكه سياست هاي مالي كنوني امريكا بايد معقول تر 
ش��ود. ژانت يلن به عنوان گزينه پيشنهادي بايدن براي 
تصدي گري سمت وزير خزانه داري امريكا از سنا راي اعتماد 
گرفت. برخي از منابع خبري به نقل از وي نوشته اند كه او 
از مخالفان ايده تضعيف دالر است. در رابطه با تاثير انتخاب 

وي بر بازار ارز، استيو هانكه- استاد اقتصاد كاربردي دانشگاه 
جان هاپكينز در بالتيمور امريكا و عضو شوراي مشاورين 
اقتصادي دولت رونالد ريگان- در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: اولويت اصلي يلن اي��ن خواهد بود كه برنامه عظيم 
مخارج دولت را به سطوح معقول تري برساند. هانكه در پاسخ 
به اين سوال كه آيا ممكن است روند تضعيف دالر در سال 
2۰2۱ نيز ادامه داشته باشد؟ گفت: بله اين احتمال وجود 
دارد.  اين عضو انديشكده كاتو در پاسخ به اين سوال كه با 
توجه به رونمايي دولت بايدن از بسته محرك جديد ۱.۹ 
تريليون دالري، اين ميزان براي احياي اقتصاد امريكا كافي 
خواهد بود نيز گفت: بسته ۱.۹ تريليون دالري جديد خيلي 
كمكي در به حركت در آوردن چرخ هاي اقتصاد نخواهد 
كرد، اما احتماال باعث كاهش شتاب رشد اقتصادي خواهد 
شد چرا كه اين بسته اتالف منابع و داراي )روزنه هايي( براي 
تقلب و سوءاستفاده است.  الزم به ذكر است كه طبق بسته 
محرك جديد، بيمه بيكاري از 3۰۰ دالر در هفته به 4۰۰ 
دالر افزايش خواهد يافت و يارانه نقدي مستقيم پرداختي 
به شهروندان امريكايي به ۱4۰۰ دالر خواهد رسيد. دولت 
امريكا تا قبل از اين نيز حدود دو تريليون دالر به كاستن از 
تبعات اقتصادي كرونا تخصيص داده بود.  عملكرد ديگر 
ارزهاي مهم در س��ال جاري نيز يك��ي ديگر از بندهاي 
گفت وگو با اين عضو گروه مشاوران اقتصادي رونالد ريگان 
بود. هانكه در پاسخ به اين سوال كه گمان مي كند كدام 
ارز بهترين عملكرد را در بين ارزهاي مهم در سال جاري 
داشته باشد گفت: در طول ۱2۰ سال اخير فرانك سوييس 
همواره بهترين عملكرد را داشته و در سال 2۰2۱ نيز بار 

ديگر تقويت خواهد شد.

    به كاهش نرخ ارز سياسي نگاه نكنيم
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، كارشناس امور اقتصادي 
و نماينده سابق مجلس تحليل خود را از اقدامات اخير 
بانك مركزي در كنترل س��وداگري و داللي كه سبب 
شده حباب نرخ ارز تخليه شود، چنين بيان كرد: حسي 
كه از اتفاق اخيرا به مردم القا مي ش��ود، اين اس��ت كه 
سياست هايي از سوي بانك مركزي كه منجر به تخليه 

حباب نرخ ارز ش��ده به اجرا درآم��ده، بنابراين اميدي 
وارد جامعه مي شود.واقعا متوجه برخي از عصبانيت ها 
نمي شوم. نرخ ارز باال است، غر مي زنند پايين مي آيد به 
شكل ديگري ايراد مي گيرند. بايد خوشبينانه به داستان 
نگاه كني��م و آن را مورد حمايت قرار دهيم. به اين معنا 
زماني كه روند نزولي پيدا مي كند، همه كمك كنند كه 
اين اتفاق شكل گيرد. اتفاق اخير نمي تواند بدون برنامه 
باشد و نبايد چنين القاء شود كه هيچ برنامه اي عقبه آن 
وجود نداشته است. اكنون بانك مركزي در اين شرايط 
تحريمي سخت تالش مي كند و دالر با تمام مشكالت 
وارد كشور مي شود. با همين دالر موجود شرايط كشور 
به اداره درآيد و اتفاقات خوب آن هم كاهش نرخ آن است. 
اين كارش��ناس امور اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: 
تقاضايم حمايت همه جانبه از اقدامات آقاي همتي و بانك 
مركزي و عدم نگاه سياسي به كاهش نرخ دالر است، زيرا 
بزرگ ترين آفت نگاه سياسي است، نگاه بايد اقتصادي 
و در جهت منافع مردم باشد. دالر در حال كاهش است، 

حمايت شود تا اين روند ادامه پيدا كند.

     چرا نرخ ارز در اقتصاد ايران 
نقش معناداري دارد؟

يك كارشناس اقتصادي گفت: شاهد هستيم كااليي كه 
ارتباطي با ارز ندارد، بالفاصله با افزايش نرخ ارز افزايش پيدا 
مي كنند، گرچه در كاهش قيمت ها به دليل چسبندگي، 

سرعتشان به مراتب كمتر از افزايش قيمت هاست.
محمد الهوتي در پاسخ به اين سوال كه چرا نرخ ارز تا اين حد 
در اقتصاد ايران نقش دارد و چگونه افزايش نرخ ارز مي تواند 
قيمت ها در تمام بخش ها را متاثر كند؟ اظهار داشت: به هر 
حال از آنجايي كه كشور ما يك كشور نفت خيز بوده و طي 
صد سال اخير، درآمدهاي اين كشور از محل فروش نفت 
بوده و توليد تاثيرگذاري چشم گيري بر درآمدها نداشته، 
لذا اقتصاد ما مبتني بر يك اقتصاد نفتي و در اصل ارزي بوده 
كه هرچه قيمت نفت باالتر رفته، وضع اقتصادي كشور بهتر 
شده و هر چه پايين آمده، وضع اقتصادي به مراتب، كاهش 

پيدا كرده است.

خبرادامه از صفحه اول

ويژه
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داليل رفتار عجيب مسکن
همچنين پس از برگزاری مراس��م تحليف جوبايدن، 
رئيس جمهور آمريکا نيز روند نزولی دالر متوقف شد و 
طی روزهای گذشته به باالی 23 هزار تومان بازگشت. 
در اين حال، قيمت مسکن از ابتدای سال تا اول بهمن ۹۹ 
رشدی ۷6.8 درصدی را به ثبت رساند و به غير از دالر از 

بازار سهام عقب ماند.
2- تعداد معامالت بازار مسکن در سال جاری طی ماه های 
فروردين، آبان و آذر دچار افت شديد شد و به زير ۵ هزار 
فقره در ماه رس��يد. در فروردين نيمه تعطيل کرونايی 
صرفا ۱2۰۰ فقره، در آبان ماه متاثر از انتخابات رياست 
جمهوری آمريکا به حدود 4۵۰۰ فقره و در آذر ماه نيمه 
تعطيل کرونايی نيز 2۵۵۵ فقره معامله ملک در تهران 
انجام شد. از اين رو، رشد 3۷.6 درصدی معامالت ملک 
در دی ماه )3۵۱۵ فقره( معادله افت معامالت ملک طی 
چند ماهه اخير را تغيير نمی دهد، به گونه ای که تعداد 
معامالت آپارتمان در کالنشهر تهران همچنان زير ۵ هزار 

فقره در ماه و حتی کمتر از آبان ماه است.
3- طی سه ماهه گذشته رفتار خريداران و فروشندگان 
توام با احتياط و انتظار بوده است. تا قبل از نيمه آبان ماه، 
گروهی از فروشندگان که بيشتر در دسته سرمايه گذاران 
و سفته بازان ملک جای می گيرند، بازار را به اميد افزايش 
قيمت ها پس از برگزاری انتخابات آمريکا و برنده شدن 
ترامپ در آن کارگزار، ترک ک��رده بودند. در نيمه دوم 
آبان و حتی در آذر نيمه تعطيل کرونايی و دی ماه اغلب 
خريداران مصرفی دست به نقد، بازار را به انتظار کاهش 
بيشتر قيمت های مسکن پس از قطعی شدن انتخاب 
جوبايدن و تحليف رس��می او و حتی پس از مذاکرات 
احتمالی ميان ايران و آمريکا و لغو تحريم ها ترک کردند. 
در نتيجه، در طی اين سه ماه، در هر دوره خاص يکی از 

بازيگران از صحنه بيرون بوده است. 
در اين ش��رايط، آن دس��ته از متقاضيان مصرفی که به 
دنبال تبديل به احسن کردن ملک خود بوده اند يا موفق 
به تجميع سرمايه خود شده اند، با نيم نگاهی به روندهای 
ريزشی در بازارهای موازی اقدام به خريد و معامله کرده اند 
و از آنجا که تعداد عرضه فايل های فروش همچنان کمتر 
از ميزان تقاضای موجود در بازار بوده است، قيمت های 
مس��کن به اندازه نرخ تورم ۱.8 درصدی دی ماه رش��د 
يافته است. البته رشد قيمت  در مناطق شمالی تهران 
همچنان پرقدرت و بسيار باال اس��ت و اثر مثبتی روی 
افزايش ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسکونی در 

پايتخت گذاشته است.

حكايت پول و سيلي!
 ش��ايد به واسطه ش��دت تنگناها و مشكالت، دولت 
را محل توزي��ع امتياز و رانت تصور كنن��د و در ازاي 
دريافت چنين امتيازاتي، پذيراي قيمت هاي كنترلي 
و تعزيراتي نيز باش��ند و دولت ها نيز از خداخواسته 
به جاي حل ريشه اي مشكالت و عوامل اصلي كاهش 
س��ود و افزايش فعاليت مولد اقتصادي كه ناش��ي از 
سياست گذاري هاي نامناسب و غلط خود آنهاست، 
از يك س��و اقدام به توزيع پول ارزان كنند و از س��وي 
ديگر بس��اط مجازات و تنبيه و تهديد را راه بيندازند. 
رويه و رفتاري كه فعاالن اقتصادي اصيل به شدت با 
آن مخالفند . چنانكه نايب رييس كميسيون اقتصاد 
س��المت اتاق بازرگاني تهران در جلسه اخير هيات 
نمايندگان اين نهاد به صراحت خواس��تار حذف ارز 
42۰۰ توماني ش��د و عنوان داشت: »همان طور كه 
مي دانيد به واردات دارو ارز 42۰۰ توماني اختصاص 
يافته و دولت هم چنان اصرار دارد كه در س��ال آينده 
هم تخصيص اين ارز و در واقع سياس��ت ارز دونرخي 
در حوزه س��المت و دارو را حفظ كند. تاكيد دارم كه 
مش��كل ما به عنوان فعاالن اين حوزه، نرخ ارز تعيين 
شده نيست كه 42۰۰ تومان يا هر رقم ديگري باشد، 
مش��كل دو نرخي بودن ارز و يارانه و فساد ناشي از آن 
است.«  اين نوع رابطه ديگر جواب نمي دهد و بايد آن 
را اصالح كرد و رابطه مدرن حكومت مداري را جانشين 
آن ساخت. همانطوري كه تعليم و تربيت سنتي جواب 
نداد و رابطه پدران و فرزندان تغيير كرد و تا حدي به 

اجبار زمانه اصالح شد!

هزينه هاي بي فايده اقتصادي
از سوي ديگر پول بي حساب نفت در سال هاي گذشته 
در حوزه هايي وارد شده كه هيچ علت اقتصادي و علمي 
ندارند. اينكه دولت ايران هر س��ال ب��ه تعداد زيادي از 
نهادها و شركت هاي غيراقتصادي و غيرانتفاعي بودجه 
مي دهد كه مش��خص نيست كارايي آنها براي اقتصاد 
ايران چيس��ت نش��انه اي از همين نامش��خص بودن 
وضعيت اقتصادي كشور است. در نظام پرداخت يارانه 
نيز ما چنين موضوعي را مي بينيم. اينكه براي دوران 
طوالني س��وخت و انرژي ياران��ه گرفته اند و در عمل 
اين اقشار پر درآمد بوده اند كه از آن استفاده كرده اند يا 
يارانه هاي نقدي كه به دليل تورم تاثير گذاري خود را 
از دست داده اند اما در عين حال هزينه  زيادي نيز براي 
دولت دارند، همگي نش��ان از آن دارند كه ما مسير را 
اشتباه رفته ايم. تا زماني كه اين مسير اصالح نشود و با 
تكيه بر تجربيات علمي، به سمت كوچك شدن دولت، 
هدفمند شدن بودجه و بهبود توليد حركت نكنيم، هر 
سال اقتصاد ايران با يارانه و كمك به مردم طرف است و 
اين در حالي است كه هيچ يك از اين يارانه ها و كمك ها 

در عمل هيچ گره اي از مشكالت كشور باز نمي كنند.

پايان عصر اقتصاد سنتي
سركشي هاي اقتصادي به راحتي از طريق دستگاه هاي 
جدي��د ارتباطي قابل تحليل اس��ت. دوره اين ش��كل 
اظهارنظرها كه قصد سركش��ي و نظارت از كاركنان را 
دارم به پايان رسيده است، اين سركشي ها بايد از طريق 
تجهيزات نوين صورت  گيرد. اساسا هيچ سوالي را صاحبان 
كسب و كار از كاركنان نبايد بپرسند، مجموعه سوال ها از 
طريق اين سامانه هاي ارتباطي بايد پاسخ داده شود. عصر 
گفت وگوي مديران، صاحبان كسب و كار و پرسنل تمام 
شده است؛ مجموعه اين ابهامات و پرسش ها بايد از طريق 

سامانه هاي ارتباطي با هم در ارتباط باشند.

 افزايش نرخ سود بانكي 
تاثيري بر سقوط شاخص ها ندارد

يك كارشناس اقتصادي با رد تحليل سقوط ارزش سهام 
به دليل افزايش نرخ س��ود بين بانكي گفت: سال هاي 
گذشته نرخ سود بين بانكي افزايش يافت و بورس از آن 
متاثر نشد. رضا بوستاني در گفت وگو با تسنيم، گفت: به 
دو دليل مي توان مطرح كرد كه افزايش نرخ سود بازار 
بين بانكي نمي تواند عامل سقوط بازار سهام باشد. دليل 
اول اينكه نوس��انات نرخ سود بازار بين بانكي در نتيجه 
شوك برون زا بود ضمن اينكه نرخ سود بازار بين بانكي از 
سال ۱3۹۷ تا فروردين ۱3۹۹ در دامنه ۱8 تا 2۰ درصد 
قرار داشت و در اين دوره نيز شاخص بازار سهام همواره 
صعودي بود. كاهش نرخ بازار بين بانكي از 2۰ به 8 درصد 
ناگهاني بود و از ابتدا مشخص بود كه اين افت موقتي و 
گذراست. يعني نرخ بازار بين بانكي نمي تواند همواره 
پايين بماند و بعد از اين كاهش ناگهاني است كه نرخ سود 
در بازار به تدريج افزايش مي يابد. وي با بيان اينكه ذكر 
اين نكته ضروري است كه براي پايين نگه داشتن نرخ 
سود بازار بين بانكي بايد پايه پولي با سرعت بيشتري رشد 
مي كرد كه اين مي توانست به اوج گيري تورم منجر شود 
افزود: در حالي كه بانك هاي مركزي براي مقابله با تورم 
نرخ سود پايه را افزايش مي دهند، چطور مي توان انتظار 
داشت در شرايط تورمي بانك مركزي پايه پولي را براي 
حفظ نرخ سود در سطحي پايين گسترش دهد. اگر اين 
سياست اجرا مي شد، انگيزه هاي سفته بازي بخش هاي 
مولد اقتصاد را زمين گير مي كرد و تمام ايرانيان بايد تورم 
بس��يار باالتري را تحمل مي كردند. به راحتي مي توان 
حدس زد كه اگر تورم چند برابر ارقام فعلي بود، شرايط 
رفاهي خانوارها چقدر افول مي كرد. بوستاني با تاكيد 
بر اينكه با وجود نوسان بسيار كوتاه مدت نرخ سود بازار 
بين بانكي، نرخ هاي سود در شبكه بانكي تقريباً ثابت بوده 
است گفت: نرخ هاي سود سپرده و تسهيالت در شبكه 
بانكي تابعي از نرخ سود بازار بين بانكي نيست و به طور 
دستوري توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. 
تعيين دستوري نرخ هاي سود باعث مي شود كانال انتقال 
نرخ سود از بازار بين بانكي به ساير بازارهاي مالي مختل 
شود. از طرف ديگر، نرخ هاي سود شبكه بانكي هزينه 
فرصت تصميمات سرمايه گذاري را تعيين مي كند. لذا در 
اين شرايط نمي توان قبول كرد كه با وجود ثبات نرخ هاي 
سود شبكه بانكي، نوسان كوتاه مدت نرخ بازار بين بانكي 
منجر به تغيير رفتار س��هامداران و در نهايت س��قوط 
شاخص بورس شده باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
با هدف جلوگيري از سقوط شاخص بورس امكان كاهش 
دايمي نرخ هاي سود در كليه بازارهاي مالي وجود داشت؟ 
گفت: افزايش نرخ هاي سود و بازده اسمي در بازارهاي 
مالي اجتناب ناپذير ب��ود. همانطور كه وزارت اقتصاد با 
هدف تامين مالي كس��ري بودجه نرخ هاي بازده موثر 
اوراق را در ماه هاي گذش��ته افزايش داده است. اگر اين 
سياست اجرا نمي شد، تنها راهكار تامين كسري تزريق 
پول پرقدرت بود كه به تورم بسيار باالتري منجر مي شد.

صندوق بيمه حوادث طبيعي 
تحولي در حوزه آرامش عمومي 

به شمار مي رود 
آسيب هاي گسترده ناشي از حوادث طبيعي نه تنها بار 
مالي بسياري براي دولت ها به همراه دارد بلكه آسيب هاي 
زي��ادي را نيز به مردم تحميل مي كند. به گزارش اداره 
كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر 
غالمرضا سليماني كه در برنامه زنده گفت وگوي ويژه 
خبري ش��بكه خبر حضور يافت با اع��الم اين مطلب 
افزود: خوش��بختانه بعد از رفت و برگش��ت هاي مكرر 
اليحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي از 
راهروهاي دولت تا صحن علني مجلس و شوراي نگهبان، 
اين نهاد حمايتي از ابتداي سال ۱4۰۰ فعاليت خود را 
آغاز خواهد كرد. رييس كل بيمه مركزي از انتخاب هيات 
امناي صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي و تدوين 
اساسنامه هاي آن خبر داد و اظهار داشت: با تنظيم و ابالغ 
آيين نامه هاي مرتبط در مرحله نخست 3۰ ميليون واحد 
مسكوني در برابر حوادث طبيعي تحت پوشش بيمه قرار 
مي گيرند و در گام بعدي واحدهاي تجاري نيز مشمول 
بيمه نامه حوادث طبيعي خواهند شد. دكتر سليماني، 
گسترش فضاي آرامش و كاهش دغدغه هاي مالي دولت 
و مردم را از اثرات مثبت راه اندازي اين صندوق ارزيابي 
كرد و افزود: با تمهيدات پيش بيني شده نيمي از حق بيمه 
در قالب يارانه توس��ط دولت و نيم ديگر به صورت درج 
در قبوض برق از بيمه شدگان دريافت خواهد شد. وي 
خاطرنشان كرد: براي هموطناني كه از پوشش نهادهاي 
حمايتي نظير كميته امداد و س��ازمان بهزيستي بهره 
مي برند معافيت هاي ويژه اي در نظر گرفته شده است. 
رييس شوراي عالي بيمه تصريح كرد: بر اساس قانون 
در صورت بروز حوادثي نظير سيل و زلزله اين صندوق 
دو هفته مهلت دارد تا خسارات آسيب ديدگان ناشي از 
حوادث طبيعي را پرداخت كند. رييس كل بيمه مركزي 
فعاليت اين صندوق را يك نوع بيمه پايه حوادث ارزيابي 
و از ش��هروندان دعوت كرد براي بهره گيري از خدمات 
تكميلي حوادث از پوشش هاي متنوع و مكمل كه توسط 

شركت هاي بيمه ارايه مي شود نيز استفاده كنند.
دكتر غالمرضا س��ليماني در بخش ديگري از سخنان 
خود آمار ضريب نفوذ بيمه را نش��انه توس��عه يافتگي 
هر كشوري دانس��ت و گفت: با راه اندازي اين صندوق، 
ضريب نفوذ بيم��ه در ايران به س��طح قابل قبول تري 
خواهد رس��يد. وي در همين راستا از ضرورت پوشش 
بيمه اموال غيرمنقول تمامي نهادهاي دولت در سال 
آينده خبر داد و گفت: با تحقق اين امر و عملكرد صندوق 
بيمه كشاورزي دستيابي به اهداف صنعت بيمه در حوزه 
استاندارد سازي ضريب نفوذ بيمه دور از دسترس نخواهد 
بود. گفتني است در پايان اين گفت وگوي ويژه خبري 
آخرين تحوالت مربوط به بيمه نامه خودروهاي متعارف 
و غيرمتعارف توسط رييس كل بيمه مركزي تشريح شد.

افزايش قيمت جهاني طال و نوسان نرخ دالر در كانال ۲۲ هزار توماني 

دليل چسبندگي نرخ ها پس از افت ارز

عرضه روزانه بيش از ۱۵۰ ميليون دالر در سامانه  نيما

كمال اطهاري: مسووالن متوجه خطر نپيوستن به FATF  نيستند
گروه بانك و بيمه|

در مورد داليل باال بودن قيمت ها و كاهش نيافتن آنها پس 
از ثبات نسبي و كاهش قيمت دالر، ديدگاه هاي مختلفي 
مطرح شده و بسياري انتقاد دارند كه چرا قيمت ها كاهش 
نيافته و اصوال چه رابطه اي بين نرخ ارز و عملكرد اقتصاد و 
قيمت ها وجود دارد؟ كمال اطهاري اقتصاددان با اشاره به 
تحمل مردم در فش��ار حداكثري امريكا و به زانو درآوردن 
ترامپ، معتقد است: سياست گذاري هاي ارزي تاثيرگذاري 
بااليي در اقتصاد ايران دارد.نرخ ارز در تمام اقتصادها بسيار 
مهم است و اين تنها در ايران نيست چرا كه اساس رابطه با 
اقتصاد جهاني در همين نرخ ارز نهفته و متمركز است و با 
يك نوسان كوچك در نرخ ارز يك اقتصاد بزرگ تر، در ديگر 
كشورها ميلياردها دالر جابه جا مي شود. وي درباره اهميت 
دالر در اقتصاد جهاني ادامه داد: به طور تخميني در عرض 
چند روز به اندازه كل توليد ناخالص انگلس��تان معامالت 
ارزي صورت مي گيرد و اين موضوع به هيج وجه مختص 
ايران نيست.اگر يادمان باش��د يك آزادسازي متعارف در 
سطح اقتصاد جهاني در آسياي شرقي صورت گرفت و در 
حالي كه كره جنوبي سرمايه گذاري در بخش مسكن خود 
را تضمين ارزي كرده بود، با نوسانات دالر، ديديم كه باعث 
شد بحران آسياي جنوب ش��رقي در ابتداي دهه ۱۹۹۰ 
صورت گيرد و سقوط واحد پولي كره جنوبي در مقابل دالر 
طوري بود كه يك سوم دارايي هاي ملي اين كشور توسط 
شركت هاي چندمليتي غارت شود. وي افزود: همين امروز 
هم كه براي بازپرداخت تعهداتش به ايران، تحت س��لطه 
امريكا قرار مي گيرد، ناش��ي از وابس��تگي اقتصادي اين 
كشور به شركت هاي بزرگي است كه اغلب سهامداران آن 
شركت هاي امريكايي و چندمليتي هستند كه ريشه در 
بحران ۱۹۹۰ اين منطقه دارد.به همين خاطر، ارز بسيار 
موضوع مهم و حساسي است و به هر صورت، بخش عمده اي 

از بحران مخربي كه تجلي آن در اقتصاد امروز ايران بروز پيدا 
كرده به سياس��ت هاي ارزي درون و بيرون ما بر مي گردد. 
اطهاري با بيان اينكه در چند دهه اخير اقتصاد ايران يك 
اقتصاد رانتير بوده اس��ت، اظهار كرد: بع��د از انقالب هم 
هيچ كدام از دولت ها نتوانستند، سياست مشخصي در اين 
باره تعريف كنند و به تدريج اين نهادها كج كاركردي خود 
را نشان دادند و دولت رانتير به اقتصاد نئوفئوداليسم تبديل 
شد كه فقط با بهره مالكانه توان چرخش اقتصادي را دارد.

در واقع مساله اين است كه در طول اين زمان نتوانستيم يك 
رابطه و تعامل مثبت با ساير كشورهاي جهاني در چارچوب 
برنامه چهارم توسعه كه در زمان دولت هاي گذشته مطرح 
شد، برقرار كنيم و وقتي تعامل مثبت نيست نرخ ارز فقط به 
درآمد مالكانه نفت وابسته مي شود. اطهاري خطر وابستگي 
به درآمدهاي نفتي را بسيار باال دانست و گفت: در چنين 
شرايطي، تحريم بيروني از يك سو و تحريم دروني از سوي 
ديگر كه همان نپوس��تن به FATF است، اتفاق مي افتد. 
براي نمونه، در همين موض��وع FATF  نوعي انزواجويي 
اقتصادي وجود دارد كه در مجموع تمامي اين مجموعه 
باعث مي شود كه نرخ ارز دچار نوسانات غيرمعقول شود و 
متاسفانه مسووالن ما چه در قالب دولت و چه در مجلس 
متوجه ريشه اين موارد نيستند. اطهاري با اشاره به اينكه 
برخي مي گويند مناطق آزاد ما س��مبل واردات هستند، 
اظهار كرد: اين حرف درستي است، اما من ۱۵ سال پيش 
در دولت احمدي نژاد اين را در مكالمه اي با رييس دبيرخانه 
مناطق آزاد مطرح كردم و ايشان اصرار داشت كه ما انزلي را 
منطقه آزاد گردشگري كنيم و من آنجا به طنز اعالم كردم 
البد مي خواهيد اينجا را شبيه جزاير باهاما كنيد؟ و آن زمان 
مشاور چيني پروژه هم كه در بندر انزلي بود، مي گفت كه 
اگر با تكنولوژي هاي نوين اين كار را انجام دهيد، ما بازاريابي 
الزم را در مناطق آسياي مركزي فراهم مي كنيم. در مناطقي 

كه تازه استقالل ش��ان را به دس��ت آورده بودند و توانايي 
الزم را هنوز براي حض��ور در بازارهاي جهاني مثل ايران 
نداشتند، خيلي ساده بگويم آنها حتي حسابدار نداشتند و 
هنوز هم باكو و قراقستان بنادرشان را تقويت نكرده بودند، 
پس بندرانزلي با آوازه اي كه از قديم داش��ت مي توانست 
نقش پيشرويي داشته باش��د. وي ادامه داد: نتيجه اينكه 
اين شركتي كه من با آن كار مي كردم و چنين برنامه اي را 
داده بود، خلع يد كردند! در آن دوره يك چنين سيستمي 
وجود داشت. اما حاال در اين دعواهاي سياسي يك تكه از 
اين حرف ها كه سمبل واردات شده است، همان را به كار 
مي گيرند بدون آنكه برنامه جايگزيني را برايش مطرح كنند 
و منابع را به خوبي ساماندهي كنند. اين اقتصاددان درباره 
وابس��تگي باالي مناطق آزاد به واردات گفت: مسووالن با 
افتخار اين را اعالم مي كنند و متوجه نيستند كه اگر يك 
بندري مثل چابهار هنوز در اقتصاد جهاني به خوبي بروز 
پيدا نكرده  بدان علت اس��ت كه در همان دولت قبلي به 
جاي تقوي��ت بودجه هاي عمراني و به كارگيري و تجهيز 
چنين مناطقي، يارانه هاي نقدي پرداخت شد و به همين 
دليل، به خاطر كسري بودجه پروژه هاي بسيار حياتي نظير 
اين بنادر متوقف شد. اطهاري با بيان اينكه در بسياري از 
حوزه هاي تصميم گيري تنها يك تعداد مالي چي استخدام 
شدند و نه اقتصاددان، تصريح كرد: همين مالي چي ها در 
بورس مردم و اقتصاد را دچار بحران مي كنند.گزارش هاي 
نادرست باعث حباب بورس شد. چون به جاي اقتصاددان 
يك گوينده تلويزيون چند تا نمودار نشان مي دهد و در مورد 
نرخ ارز اظهارنظر مي كند. اين مالي چي ها در تمام دولت ها 
و مجلس ها بوده اند و ريشه تمامي مشكالت و به خصوص 
وضعيت امروز بورس و ارز هستند. اين اقتصاددان با اشاره به 
ناسالم بودن فضاي اقتصادي كشور يادآور شد: مثال بخش 
مسكن را نگاه كنيد. كل اعتبارات بانكي از بخش مولد به 

سمت مسكن رفته و اين جذب سپرده ها و نرخ باالي3۰ 
درصد سپرده گذاري باعث شده بخش مولد نتواند با چنين 
نرخي وام بگيرد و در نتيجه بخش مولد ورشكس��ته شده 
است.در عرض ۵ سال )بين سال هاي۹۰ تا ۹۵( واحدهاي 
مسكوني خالي از 8۰۰ هزار تا به باالي دو ميليون رسيد و سه 
برابر شد، بنابراين وقتي بانك ها اين سرمايه گذاري ها را انجام 
دادند، آنها مجبورند به صورت صوري ارزش دارايي هاي خود 

را باال ببرند تا ورشكسته نشوند.

     تجربه انگلستان هنگام سقوط پوند
اطهاري در ادامه به تجربه كش��ور انگلس��تان در دهه ۹۰ 
پرداخت و با اشاره به اهميت سياست هاي پولي و مالي اظهار 
كرد: يادمان نرود يك سياست اشتباه در انگلستان در دهه 
۹۰ باعث شد كه پوند به شدت سقوط كند و تمام بانك هاي 
مركزي اروپا به نجات انگلستان آمدند و اگر آنها نيامده بودند 
اقتصاد انگلستان س��قوط مي كرد. اين چيزي نيست كه 
مي گويند مثال فردا تحريم ها برداشته مي شود و همه چيز رو 
به راه مي شود. مگر انگلستان تحريم بود كه اين اتفاق افتاد؟ 
اگر چنين اتفاقي بيفتد كسي هم به نجات ما مي آيد؟ اين 
اقتصاددان خاطرنشان كرد: وقتي كره جنوبي دچار بحران 
آسياي جنوب شرقي شد، چيزي حدود ۷۰ ميليارد دالر 
از صندوق بين المللي پول كمك گرفت و وام نجات بخش 
دريافت كرد. اما وقتي ما در FATF نيستيم اگر هم بخواهند 
كمكي كنند كه نمي كنند، نمي توانيم چنين وامي را بگيريم. 
اين مجموعه مسائلي است كه به اختالالت در اقتصاد ايران 
دامن مي زند. اطهاري با بيان اينكه حل مسائلي مثل نرخ 
ارز و بورس و نظاير آن با شعار ممكن نيست، تصريح كرد: 
مثال دو سه ماه است تعدادي از نماينده ها مي خواهند طرح 
جامع مسكن بدهند و تصور مي كنند مي توانند در دو سه 

ماه برنامه ريزي داشته باشند. 



گروه بورس|
تعادل بورس تهران در گرو تصميمات و عوامل بيروني 
مختلف طي ماه هاي اخير از بين رفته و شاخص كل 
كه بعد از ريزش��ي كه از مردادماه آغاز شده بود به يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار واحد رس��يده بود و به كانال يك 
ميلي��ون و ۱۰۰ هزار واحد عقبگرد ك��رد. اتفاقي كه 
موجبات زيان عمده بيش از ٧٠ درصد سهامداران را 
پديد آورد و در نهايت رييس سازمان بورس با مشاهده 

وضعيت بازار دست به قلم شد و استعفا داد.
روز گذش��ته يعني روز دوش��نبه بازار نوس��ان هاي 
متعددي پشت س��ر گذاش��ت و در اين روز برخي از 
س��هامداران فروش��نده و برخي ديگر خريدار بودند، 
مي توان گفت كه در اين روز بازار لحظه به لحظه تغيير 
مي كرد و هر سهامدار در نقشي جديد در بازار سرمايه 
ظاهر مي شدند. در پايان معامالت روز مذكور، شاخص 
كل بورس پس از رش��د هزار و ۳۴۳واحدي معادل با 
٠/١ درصد در ارتفاع يك ميليون و ۲۳۵هزار واحد قرار 
گرفت همچنين ش��اخص كل هم وزن با كاهش١/١ 
درصدي مواجه شد. در نتجه كاهش شاخص هم وزن 
باعث شد كه ش��اخص كل بازار هم نزولي شود و تاالر 
شيشه اي به رنگ سرخ درآمد. هفته گذشته شاهد يك 
روند نزولي بس��يار عميق در بازارسهام بوديم كه اين 
روند حدود٥ روز كاري به طول انجاميد و با استعفاي 
رييس سازمان بورس يعني قاليباف اصل ورق برگشت 
و سهامداران اين استعفا را يك تغيير در روند مديريتي 
بازار قلمداد كردند و در نتيجه از روز س��ه شنبه هفته 
گذشته معامالت افزايش��ي بازار آغاز شد اما؛ در اين 
ميان با شروع هفته جاري شاخص هم وزن از شاخص 
كل جا ماند و باعث شد وضعيت بورس تا ميزان قابل 
توجهي تغيير كند. شاخص هم وزن از روز شنبه كمي 
عقبگرد را متحمل مي شد و در نهايت روز دوشنبه با 
يك عقبگرد ١/١ درصدي باعث شد شاخص كل نزولي 
شود و تاالرشيشه اي بازهم رنگ سرخ را به خود ببيند.

    آمارهاي  بازار تغيير كرد
بررسي تحوالت روزهاي اخير نشان مي دهد كه پس 
از چند روز بهبود خريد از سوي سرمايه گذاران حقيقي 
بازار سرمايه روز گذشته با شكل گيري صفوف فروش، 
سرمايه گذاران خرد بازهم نااميد شده اند. اين مساله 
خود را در جابه جايي س��هامي به ارزش ۲۳۷ ميليارد 
توماني از حقيقي ها به سرمايه گذاران حقوقي نشان 
مي دهد. از اين  رو سرمايه گذاران خرد مجددا تصميم 
گرفته اند با فروش سهام خود به فعاالن حقوقي منتظر 
موقعيتي بهتر براي سهامداري باشند. همين ديدگاه 

روز گذشته به افزايش فشار فروش منتهي شد. 
آخري��ن قيمت ۹۱نماد حداقل س��ه درصد نس��بت 
به قيمت روز قب��ل آنها افزايش يافت��ه و ۳۳۵نماد با 
كاهش بيش از س��ه درصدي قيمت هم��راه بوده اند. 
روز دوش��نبه افزايش س��هام حقيقي ها در ۶۱نماد و 
افزايش س��هام حقوقي ها در ۱۸۷نماد به بيش از يك 
ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۳۵۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دس��ته دوم 
۹۲۰ميليارد تومان ب��ود. همچنين حقوقي ها در روز 
مذكور حدود ۶۰۰ميلي��ارد تومان وارد بازار س��هام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد ۱۱هزار و ۴۶۰ميليارد 
تومان بود، اين گروه يعني حقوقي ها ۱۴ درصد يعني 
ه��زار و ۵۶۰ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 

خريدشان ٥ درصد از كل معامالت شد.

    افزايش نا امني 
روند تغييرات در بازار س��رمايه همچنان سبب شده 
تا ن��ه فقط بع��د كالن قضيه بلك��ه درخصوص خود 
بازار س��رمايه نيز ابهاماتي وجود داشته باشد. اگرچه 
انتخاب سريع جايگزين قاليباف اصل و مشخص شدن 
رياس��ت بعدي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، منجر 
به معجزه در بازار سهام نمي شود و تغييري عيني در 
روند قيمت ها نخواهد داشت اما؛ بايد ديد چه اثري بر 
نااطميناني هاي موجود در بازار سهام به ويژه در حوزه 

سياست گذاري دارد. در هر صورت اين مساله كه بخش 
بزرگي از ناماليمت هاي بازار سرمايه متوجه سياست ها 
و تغييرات��ي ب��وده كه در ط��ول اين م��دت در قالب 
دستورالعمل و بخشنامه به بازار سهام تحميل شده، بر 
كسي پوشيده نيست، بنابر اين بسيار بجا خواهد بود 
كه در شرايط تالطم قيمت ها خيال فعاالن بازار هرچه 
زودتر از جانب مسووالن خود سازمان و شوراي عالي 
بورس راحت شود. هنوز هم بس��ياري از فعالين بازار 
ترس از زيان عمده بر سرمايه خود دارند و در تالش اند 
تا سرمايه خود را به كمترين زيان از بازار خارج كنند و 

اين موضوع نيز نيازمند صبر و تحمل باالست.

     بازارهاي معامالتي جدا مي شود
علي صحرايي، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار 
تهران در توييتي از طرح جداسازي بازارهاي معامالتي 
براي جلوگيري از تأثير رفتار معامالتي س��هامداران 
بزرگ بر س��هامداران خرد بازار سرمايه خبر داد. وي 
در توييت خود نوش��ت: »طرح جداس��ازي بازارهاي 
معامالتي در ب��ورس تهران نهايي ش��د و به زودي با 
همكاري ساير اركان بازار سرمايه به صورت يكپارچه 
اجرا مي گردد. هدف اين طرح جلوگيري از تاثير رفتار 
معامالتي سهامداران بزرگ، بر ساير سهامداران بازار 
س��رمايه اس��ت.در طرح مذكور حد نصاب تفكيك 
معامالت نهادها در دو ب��ازار عادي و بلوكي به صورت 
ادواري بازبيني مي شودو طي بازه هاي زماني مشخص، 

اثربخشي اين سازوكار ارتقاء خواهد يافت.«
معام��الت بلوكي اثر قاب��ل توجهي روي شكس��ت 
قيمت ها در س��امانه معامالتي بازار سرمايه دارند. به 
اين معنا كه حتي سفارش خريد يا فروش بلوكي، عليه 
س��فارش دهنده عمل كرده و او را دچار زيان مي كند. 
اين جدا از خسراني است كه نصيب معامله گران خرد 
و نرمال مي ش��ود. در مقطعي شاهد بوديم كه عرضه 
آبشاري سهام عدالت، چگونه شاخص را به زير كشيد 
 ،)market impact( و منفي كرد. راهكار تأثير بازار
راهكاري اس��ت كه براي جلوگيري از اين خسران در 
نظر گرفته شده و موجب مي شود تا جلوي اثرگذاري 

معامالت بلوك روي معامالت خرد گرفته شود. 
رضا كياني، مدير تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق 
بهادار تهران پيش تر به جزييات اين طرح اشاره كرده 
و خبر داده بود كه اكنون اين طرح در مراحل بررسي 
نهايي اس��ت. كياني در بيان آخرين مراحل اين طرح 
در روند قانوني گفته بود: اين پيشنهاد از طرف شركت 
بورس اوراق بهادار تهران مطرح و جلساتي در اين زمينه 

برگزار شده و بايد نظر فعاالن بازار، مسووالن سازمان 
بورس و شركت هاي سرمايه گذاري اخذ شود و ممكن 
است شوراي عالي بورس هم بخواهد در مورد آن نظر 
دهد، اما از نظر فني به نظر نمي رسد كه براي اجرايي 

شدن آن كار سختي داشته باشيم.
نهايي شدن طرح جداس��ازي بازارهاي معامالتي در 
بورس تهران مي تواند يك سيگنال بسيار مثبت براي 
اين بازار محسوب شود و موجبات رشد شاخص كل و 
ش��اخص هم وزن را طي روزهاي آتي فراهم كند. اين 
جدايي مي تواند از تاثير رفتار معامالتي س��هامداران 
بزرگ، بر س��اير س��هامداران بازار سرمايه جلوگيري 
كرده و به نحوي اجازه دهد سهامداران خرد و معمول 

معامالت عادي و بدون هيجان منفي داشته باشند. 
بطور كلي سهامداران بزرگ و حقوقي ها نوعي رفتار 
خ��اص در بازار نش��ان مي دهند كه باعث مي ش��ود 
سهامداران يك نوع ترس معامالتي داشته باشند و در 
زمان خريد و فروش بزرگ اين نوع از سهامداران فرار 
را بر قرار ترجيح دهند و به نوعي عقب نش��يني كنند. 
بنايراين، اين جدا سازي مي تواند كمك شاياني به بازار 
كند و اجازه دهند سهامداران به معامالت معمول خود 
بپردازند البته؛ برخي از سهامداران نسبت به اين طرح 
روي خوش نشان نمي دهند و برخي از فضاي مجازي 
از معايب اين طرح گفته اند. براي مثال كاربري گفته 
بود كه ما با نگاه به معامالت سهامداران بزرگ اقدام به 
خريد و فروش مي كنيم و اين مورد براي ما بس��يار بد 
است چراكه؛ بعد از اين نمي دانيم با تيكه به كدامين 
مورد معامله كنيم؟ )براس��اس بررسي ها درصدي از 
سهامداران با نگاه به عملكرد حقوقي ها و سهامداران 
بزرگ ب��ازار اقدام به خريد و فروش مي كنند، در اصل 
اين موضوع به زيان بازار اس��ت و مي تواند تاثير منفي 

روي معامالت بگذارد.( 

    افزايش برخوردهاي سياسي
و امنيتي در بورس

مهدي سوري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگوي 
اخير خود با اش��اره به عوامل تاثيرگ��ذار در روند بازار 
س��رمايه، اظهار مي كند: عوامل دروني تاثيرگذار در 
بازار سرمايه همان عملكرد شركت ها است كه حداقل 
نسبت به يك سال گذشته از شرايط خوبي برخوردار 
هستند. البته برخي نگران نرخ دالر هستند اما كاهش 
نرخ دالر ب��ا افزايش قيمت كاالهاي جهاني و افزايش 
مقدار فروش شركت ها جبران خواهد شد و شركت ها 
مشكل سوددهي ندارند. از سوي ديگر انتظار نداريم 

شرايط فروش شركت ها بدتر شود. به جز عوامل دروني، 
عوامل بيروني هستند كه باعث ايجاد فضاي دلسردي 
و نا اطميمناني در س��هام داران شده اند. برخوردهاي 
سياس��ي و امنيتي با بورس، فضاي س��رمايه گذاري 
در بورس را دچار چالش كرده و در چنين ش��رايطي 
طبيعي اس��ت كه س��هم ها به راحتي تبديل به صف 
فروش يا صف خريد شوند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
با بيان اينكه دولت در بودجه سال جاري پيش بيني 
كرده بود ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سهم به فروش 
برساند، مي گويد: اين درحالي است كه دولت طي ۸ ماه 
۳۰ هزار ميليارد تومان فروش سهم داشته كه حدود 
سه برابر ميزان پيش بيني در كل سال بود براي سال 
۱۴۰۰ اين ميزان را به ۹۵ هزار ميليارد تومان افزايش 
داده اند. بنابراين دولت مقدار زيادي پول در اين قالب 
از بازار خارج كرده است. عالوه بر اين مقدار زيادي پول 
هم ماليات معامالت روزانه سهام بوده كه از بازار خارج 
شده است. بنابراين مقداري از پولي كه دولت بي محابا از 
بازار سرمايه خارج كرده است، بايد به اين بازار برگردد. 
براي بهبود وضعيت بازار سرمايه، بايد به سهامداران 
اطمينان داده و از تصميمات ناگهاني جلوگيري شود، 
اگر افراد غير كارشناسي كه اكثرا خارج از بازار سرمايه 
هستند اما سمت سياسي دارند، مي خواهند درمورد 
بازار سرمايه تصميمي بگيرند بايد با خبرگان اين حوزه 
مشورت كنند و تا زماني كه از تبعات صحبت و تصميم 
خ��ود مطمئن نش��ده اند آن را در افكار عمومي اعالم 
نكنند. وي به اين سوال كه دولت بايد به بازار سرمايه 
پولي تزريق كند يا خير، پاس��خ مي دهد: شرايط بازار 
سرمايه به بحران رسيده و در باالترين ارگان حكومتي 
بايد تصميماتي با رويكرد حمايتي گرفته شود. من با 
تزريق پول از سوي دولت به بازار سرمايه در طول يك 
سال گذش��ته مخالف بودم و حتي اعتقاد داشتم يك 
درصد تزريق از صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت 
بازار نوعي دس��تكاري در روند عادي معامالت است، 
حمايت از بازار س��رمايه نبايد با خريد مستقيم سهام 
صورت بگيرد و اصالح بازار بايد از طريق شفاف و روان 
شدن روند معامالت باشد. اما درحال حاضر نه تنها با 
تزريق پول مستقيم موافق هستم بلكه به نظرم بايد رخ 
دهد. زيرا شرايط بحراني است. عوامل بيروني به بازار 
لطمه زده اند و بايد جبران كنند و از بازار كنار بكشند. 
ابزارهاي غير استاندارد مانند آزادسازي سهام عدالت 
و ETF ها ني��ز در بازار تاثيرگذار بود. دولت بايد عرضه 
صندوق ها و مجلس موضوع جاماندگان سهام عدالت 

را متوقف كنند.
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افزايش تقاضاي اخذ مجوز 
نهاد هاي مالي

امين رضايي مقدم، رييس اداره امور شركت هاي 
س��رمايه گذاري و هلدين��گ س��ازمان بورس در 
گفت وگو با س��نا اظهار داش��ت: از اي��ن تعداد و 
ديگ��ر موافقت هاي اصول��ي  صادره، ۷ م��ورد از 
درخواست هاي سبدگرداني و يك مورد درخواست 
تامين سرمايه، موسسين آن پس از ثبت شركت 
نزد مرجع ثبت شركت ها و احراز شرايط، موفق به 
اخذ مجوز فعاليت به عنوان نهاد مالي شده اند. وي 
افزود: بديهي است پس از اخذ موافقت اصولي اوليه 
صادره از سوي سازمان، در صورتي كه موسسين 
وفق قوانين و مقررات اقدام��ات الزم جهت ثبت 
ش��ركت نزد مرجع ثبت ش��ركت ها را با سرعت 
بيشتري پيگيري كنند، مجوز فعاليت آنها نيز )در 
صورت احراز شرايط( به سرعت صادر خواهد شد. 
رضايي مقدم با بيان اينكه مصاديق نهادهاي مالي 
مطابق قانون بازار اوراق بهادار و آيين نامه اجرايي 
قانون بازار اوراق بهادار مشخص شده اند، تصريح 
كرد: بر اين اس��اس و مطابق بن��د »ث« ماده ۳۶ 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، آن 
دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت آنها 
نهاد مالي است موظف به ثبت نزد سازمان شده اند 
و خ��ودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محس��وب 
مي ش��ود و فعاليت مديران آنها مشمول بند )۱( 
م��اده )۴۹( قانون ب��ازار اوراق به��ادار جمهوري 
اس��المي ايران است. وي خاطرنش��ان كرد: طي 
سال هاي اخير نهادهاي مالي نقش مهمي در بازار 
س��رمايه ايفا كرده اند و همين امر موجب افزايش 
چشمگير تقاضاي اخذ مجوز نهادهاي مالي شده 
است. رييس اداره امور شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ سازمان بورس افزود: با عنايت به اهميت 
موضوع و لزوم آگاهي سرمايه گذاران از نهادهاي 
مالي داراي مجوز، س��امانه نهادهاي مالي داراي 
مجوز به نشاني cfi.codal.ir راه اندازي شد كه 
فهرس��ت نهادهاي مالي داراي مجوز از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ب��ه تفكيك انواع مجوزها در 
سامانه ياد شده دايمًا به روزرساني مي  شود. رضايي 
مقدم ادامه داد: نهاده��اي مالي خدمات دهنده، 
عالوه بر مج��وز فعاليت اصلي خ��ود، بعضًا اقدام 
به اخذ س��اير مجوزهاي مربوطه وف��ق قوانين و 
مقررات و در چارچوب موضوع فعاليت مندرج در 
اساسنامه مي كنند يا شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ در صورت احراز ش��رايط وفق قوانين و 
مقررات و ابالغي  هاي مربوطه اقدام به تاس��يس 
انواع صندوق  هاي سرمايه گذاري مي كنند. به طور 
مثال در حال حاضر ۳۴ شركت سبدگردان فعال 
داراي مجوز داريم. وي اظهار داشت: عالوه بر اين، 
با عنايت به اخذ مجوز فعاليت سبدگرداني توسط 
ساير نهادهاي مالي، در حال حاضر ۵۷ عنوان مجوز 
فعاليت سبدگرداني داريم. فرآيند صدور مجوزهاي 
جديد نيز با دقت و پس از تكميل مدارك و احراز 
شرايط وفق قوانين و مقررات در حال انجام است. 
رضايي مقدم گفت: در همين راس��تا طي س��ال 
جاري تعداد ۲۲ موافقت اصولي تاسيس شركت 
س��بدگردان و ۲ موافقت اصولي تاسيس شركت 
مش��اور س��رمايه گذاري صادر ش��ده كه از تعداد 
فوق الذكر و همچنين س��اير موافقت اصولي  هاي 
صادره، ۷ مورد از درخواس��ت  هاي سبدگرداني، 
يك مورد درخواس��ت تامين سرمايه، موسسين 
آن پس از ثبت شركت نزد مرجع ثبت شركت  ها و 
احراز شرايط، موفق به اخذ مجوز فعاليت به عنوان 
نهاد مالي ش��ده اند. وي افزود: بديهي است پس از 
اخذ موافقت اصولي اوليه صادره از سوي سازمان، 
در صورتي كه موسس��ين وفق قوانين و مقررات 
اقدامات الزم جهت ثبت ش��ركت نزد مرجع ثبت 
شركت  ها را با سرعت بيش��تري پيگيري كنند، 
مجوز فعاليت آن  ها نيز )در صورت احراز شرايط( 
متعاقبًا به س��رعت ص��ادر خواهد ش��د. به گفته 
رضايي مقدم، در س��ال جاري تاكنون در مجموع 
۴۸ درخواست كه عمدتًا مربوط به درخواست هاي 
شركت س��بدگردان، مش��اور س��رمايه گذاري و 
پردازش اطالعات مالي بوده، ش��رايط الزم جهت 
اخذ موافقت اصولي اوليه را احراز نكرده اند و بنا به 
داليل مختلف درخواست  هاي مذكور پس از طي 
مراحل قانوني وفق قوانين و مقررات رد ش��ده اند. 
رييس اداره امور ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و 
هلدينگ س��ازمان بورس گفت: در س��ال جاري 
تاكنون، ۳۱ موافقت اصولي تاس��يس/تبديل به 
نهاد مالي در خصوص شركت  هاي سرمايه گذاري/ 
مادر )هلدينگ( صادر شده است كه برخي از آنها 
اقدامات نهايي جهت اخذ شماره ثبت از سازمان را 
انجام داده و شماره ثبت به عنوان نهاد مالي را اخذ 
كرده اند. شناسايي و ثبت شركت  هاي مذكور وفق 
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال 
در بازار اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات در حال 
انجام اس��ت. رضايي مقدم تاكيد كرد: نكته حائز 
اهميت در خصوص تقاضاهاي اخذ مجوز نهادهاي 
مالي اين اس��ت درخواس��ت  هايي كه مدارك آن 
به صورت كامل ارايه شده باشد و پاسخ استعالمات 
مربوطه واصل شده باشد، به ترتيب از سوي سازمان 
بررسي مي شود و در صورت احراز شرايط، موافقت 
اصولي مربوطه وفق قوانين و مقررات صادر خواهد 
ش��د. وي در پايان اظهار داش��ت: متقاضياني كه 
مدارك كامل ارايه نكرده باش��ند و ش��رايط الزم 
را اح��راز نكنند، امكان درياف��ت مجوز فعاليت را 
نخواهند داشت. لذا به متقاضيان توصيه مي  شود 
حتمًا با آگاه��ي از قوانين و مق��ررات مربوطه در 
ح��وزه نهادهاي مالي با مراجعه به پايگاه قوانين و 
cmr.seo. مقررات بازار س��رمايه ايران به نشاني

ir و آخرين ابالغيه  هاي س��ازمان و مدارك الزم 
در خصوص نهادهاي مالي كه در س��ايت سازمان 
به نش��اني seo.ir قرار داده شده است، نسبت به 

ارسال درخواست ها اقدام كنند.

جهانگيري: عالمت منفي 
به بورس داده نشود

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور ۴بهمن 
ماه سال جاري در نامه اي به محمد نهاونديان، معاون 
اقتصادي رييس جمهور، دستور داد شيوه نامه عرضه 
و تقاضاي زنجيره فوالد به گونه اي بازنگري و اصالح 
شود كه هيچ عالمت منفي به بازار سهام داده نشود. 
دس��تور جهانگيري براي اصالح ش��يوه نامه فوالد 
پس از آن صادر شد كه محمد شريعتمداري، وزير 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي ۲۸ آبان ماه در نامه اي 
به جهانگيري خواستار بازنگري در شيوه نامه مذكور 
شده بود. شريعتمداري در نامه خود به جهانگيري 
نوشته بود: با توجه به سهم ۱۵ درصدي صنعت فوالد 
در بازار سرمايه، شيوه نامه تنظيم بازار فوالد عالوه بر 
كاهش صادرات اين صنعت، باعث آسيب جدي به 
سرمايه و اعتماد مردم و ناامني اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي خواهد شد. وزارت كار و شركت هاي تابعه 
آن، س��هم ۲۰ درصدي از معادن و صنايع فوالدي 
كشور دارند و نظرات آنها در تدوين شيوه نامه اخذ 
نشده است. شيوه نامه تنظيم بازار فوالد با هماهنگي 
وزارتخانه ه��اي صمت، كار و اقتصاد و مش��اركت 
شركت هاي بزرگ فوالدي و تشكل هاي اين زنجيره 
به گونه اي اصالح شود كه مشخص، شفاف، صريح و 
بدون امكان اعمال ساليق شخصي و غيركارشناسي 
باشد و از ايجاد رانت توسط برخي افراد كه مصداق 
واضح اين موضوع هستند، جلوگيري گردد. گفتني 
است؛ ۲۸ آبان ماه امسال شيوه نامه فوالد از سوي 
معاون اقتصادي رييس جمهور ابالغ ش��د كه يكي 
از مهم ترين بنده��اي آن، تعيين قيمت هاي پايه 
شمش، اس��لب، ورق گرم و س��رد و ميلگرد به ۸۰ 
درصد نرخ CIS بود كه منجر به انتقادات زيادي از 
شركت هاي فوالدي، فعاالن بازار سهام و مسووالن 
بورس كاال ش��ده بود چرا كه معتقد بودند اينگونه 
قيمت گذاري دس��توري منجر به تضعيف صنعت 

فوالد خواهد شد.

مشكل اصلي بازار فوالد 
انحصار و عدم شفافيت است

رضا محتش��مي پور قائم مقام ب��ورس كاالي ايران در 
گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: مشكل اصلي ما اين است 
كه فوالدي ها در بورس كاال عرضه كافي انجام نمي دهند 
كه اگر اين عرضه انجام شود قطعاً قيمت متعادل خواهد 
شد. توليد كلي كشور در حوزه محصوالت فوالدي حدود 
۳۰ ميليون تن و نياز داخلي حدود ۱۵ ميليون تن است؛ 
بنابراين تأكيد اصلي براي تنظيم بهينه بازار فوالد اين 
است كه وزارت صمت با فراهم كردن مقدمات افزايش 
عرضه در بورس كاال، بازار محصوالت فوالدي را تنظيم 
كند نه با ورود يك طرفه به فرآيند قيمت گذاري. وي درباره 
مشكل اصلي بازار فوالد گفت: اقتصاد ايران در حوزه بازار 
فوالد با مشكل انحصار و محدوديت عرضه كننده مواجه 
است. وقتي بازار رقابتي باشد، نبايد براي آن شرط و شروط 
تعيين كرد و مولفه هاي رقابت را از بين برد؛ اما بازيگران 
بازار فوالد در باالدس��ت محدودند، در اين صورت بايد 
ابزاري براي مديريت قدرت انحصار وجود داشته باشد. 
در حالتي كه عرضه كنندگان محدود باشند اگر يكي از 
آنها از گردونه توليد يا عرضه خارج شود يا تمايل به بهم 
زدن نظم بازار و قيمت سازي داشته باشد به راحتي بازار 
بهم مي ريزد؛ در اين صورت حاكميت بايد نقص بازار را 
برطرف كند. بايد دقت كرد براي ايفاي نقش تنظيم گري 
توس��ط دولت به چه چيزي نياز داريم؛ مشخصا پاسخ 
آن »اطالعات« اس��ت. اما معضل ديگر بازار فوالد، نبود 
اطالعات دقيق است. ساده ترين اطالعات مثل ميزان 
توليد يا صادرات شركت ها هم در دسترس نيست و اغلب 
آمارها برآوردي يا حداكثر خوداظهاري است. بورس هاي 
كااليي بهترين بستر براي توليد بهنگام اطالعات تجاري 
هستند، شايد به جرات بشود گفت كه مهم ترين انگيزه 
حاكميتي ارجاع معامالت برخي كاالها به بورس همين 
عامل است.  محتشمي پور ادامه داد: در اين زمينه سامانه 
بهين ي��اب وزارت صمت بايد اي��ن كار را انجام دهد اما 
نواقصي دارد. اين س��امانه در گروه پتروشيمي فعال تر 
بوده و در بازار فوالد ضعيف است. ما بصورت سيستمي 
به بهين ياب متصليم در حوزه پتروشيمي، در مواردي 
كه تاييد صالحيت خريدار نياز است وزارت صنعت اين 
تاييديه ها را در سيستم اعالم مي كند اما در بازار فوالد 
حتي اين تاييديه ها هم به صورت دستي و از طريق فكس 
تاييد انجام مي شود، حاال ديگر اطالعات توليد كه بماند 
كه دسترسي به آنها وجود ندارد. در صنعت پتروشيمي 
شفافيت بسيار بيشتر است و بر پايه سامانه هاي اطالعاتي 
وزارت نفت توليد و فروش شركت ها به دقت معلوم است 
اميدواريم اين شفافيت در حوزه فوالد نيز برقرار شود تا 
امكان ساماندهي اين بازار فراهم شود. اين مقام مسوول 
درخصوص انحصار ش��ركت هاي پايين دستي گفت: 
به طور معمول در زنجيره توليد از باال به پايين كه حركت 
مي كنيم انحصار كاهش مي يابد، به عنوان مثال در توليد 
شمش چند شركت اول تقريبا همه بازار هستند؛ اما وقتي 
به ميلگرد مي رسيم تعداد شركت ها به نزديك صد شركت 
مي رسد البته انحصار به معناي يك نفر بودن نيست بلكه 
بيشتر بحث موثر بودن است. مثال وقتي در يك بازار چهل 
و يك ش��ركت داشته باشيم كه يك شركت ۸۰ درصد 
بازار را در اختيار داشته باشد و ۴۰ شركت ديگر نيز ۲۰ 
درصد مابقي را، شاخص هاي سنجش انحصار مي گويد 
باز انحصار شديدي حاكم است البته اگر قرار باشد يك 
كااليي مديريت شود بايد عالوه بر ظرفيت توليد، ميزان 
نياز داخلي و مصرف نيز احصا شده باشد. وي تاكيد كرد: 
سياست گذاران براي مديريت بازار نهايي محصوالت و 
رسيدن كاال به قيمت مناسب به دست مصرف كننده 
نهايي به اين نتيجه رس��يدند كه تمام زنجيره توليد در 
بورس كاال عرضه شود. امروز محصوالت مياني زنجيره 
فوالد در بورس كاال عرضه مي شود؛ اگر كل زنجيره در 
بورس كاال عرضه ش��ود، قطعا دس��تاورد آن، شفافيت 
در زنجيره توليد است. البته اين اتفاق جديدي نيست 
و در مصوبات قبلي نيز تاكيد ش��ده بود و نياز به مصوبه 

جديد نداشت.

نزول شاخص هم وزن، شاخص كل را سرخ پوش كرد

حال بورس چگونه است؟

اين مچينگ آن مچينگ نيست
بهراد منتظري، مديرعامل يك ش��ركت دانش بنيان 
گفت: اكنون ش��رايط بازار فوالد به گونه اي اس��ت كه 
واسطه ها از اين عرصه خارج شده اند و توليدكننده از 
اختالف نرخ در بازار برخوردار مي شود. سياست هاي 
موجود در سه قوه باعث شده كه رانت يا شكاف قيمتي 
از دست واسطه خارج ش��ده و به دست توليده كننده 
برسد در خريد ميلگرد و تيرآهن هر فرد داراي يك كد 
اختصاري و روزمه مالياتي شفاف مي تواند از بورس كد 

دريافت  كند و پس از آن به معامله در اين بازار بپرداز.
وي تاكيد كرد: نكته مهم اينجاست كه معامالت براي 
ورق، شمش، اسلب و امثال اين موارد بدين گونه نيست 
و فرد بايد مصرف كننده اين نوع كاال باش��د. از اواخر 
سال ۹۸ تاكنون با توجه به مولفه ها هيچ گونه شكاف 
قيمتي وجود نداشته است. فاصله يا گپ قيمتي براي 
عرضه فوالد وجود دارد اگ��ر نرخ هاي موجود در بازار 
آزاد و بورس كاال را بررسي كنيم به اين فاصله قيمتي 
مي رس��يم.  وي ادامه داد: با افزوده ش��دن نظارت ها 
توليد كننده ها تنها در زمان توليد محصول مي توانند 
به خريد اين ورق ها بپردازند و به نوعي رانت در اين ميان 

با نظارت ها از اين بين رفته است.
منتظري گفت: شيوه عرضه فوالد به روش مچينگ 
مربوط به فوالد مباركه اس��ت، ضمن اينكه به خريد 
س��رعت مي دهد، زيرا خريداران اين واحد فوالد ساز، 
صناي��ع پايي��ن دس��تي و در واق��ع توليدكنندگان 

مي ش��وند.   محس��وب  ف��والدي   محص��والت 
پيش از اين معاون ف��والد مباركه اصفهان گفته بود: 
توزيع اين واحد صنعتي براس��اس سيس��تم عرضه 
مستقيم در بورس و مچينگ تنظيم و اجرايي شده و 
روش فروش در سامانه مچينگ به اين شكل است كه 
ابتدا مباركه به شكل عرضه مستقيم در تاالر بورس، 
محصوالت موردنظر را كشف قيمت كند و در عرضه 
هفتگي براساس همان قيمت كشف شده در بورس، 
محصول را در مچينگ يا همان عرضه اختصاصي به 

فروش برساند.
به گفته طهمورث جوانبخت، در واقع بورس كاال محلي 
براي كشف قيمت است، اما نمي تواند محل مناسبي 
براي توزيع باشد و آن را به خوبي انجام دهد؛ بنابراين 
سيستم مچينگ فوالد مباركه به اين شكل است كه با 
عرضه محصول در تاالر بورس، در ادامه مسير فروش، 
درصد مشخص ش��ده از محصوالتي كه قرار است در 
مچينگ عرضه ش��ود با همان قيمت كشف شده در 
بورس به فروش مي رس��د و اين فروش اختصاصي در 
مچينگ در بورس ثبت مي شود و به اين ترتيب ۱۰۰ 
درصد محص��والت فوالد مباركه در ب��ورس عرضه و 

ثبت مي شود.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: ماليات يكي از مهم ترين 
اركان شركت ما اس��ت و اين شركت يك شريك ۲۵ 
درصدي با عنوان س��ازمان ام��ور مالياتي دارد. بحث 

ماليات را مي توان از دو بخش بررس��ي كرد نخست؛ 
براي پيشرفت كشور و خروج اقتصاد از تك محصولي 
بودن بايد ماليات پرداخت كنيم و بخش دوم نيز كاهش 
رقباست كه عملكرد ش��فافي ندارند. رقباي موجود 
در حوزه آهن آالت عملكرد ش��فافي ندارند، ماليات 
نمي دهند وزمان��ي كه ماليات بر اين موضوع فش��ار 
بياورد مي تواند مجموع��ه دانش بنياني همانند آهن 
آنالين بيش از گذشته پيشرفت كند چراكه؛ شفافيت 

پيش گرفته است.
منتظري تصريح كرد: بررسي ارقام صادرات محصوالت 
فوالدي حاكي است كه ورق مباركه كمترين سهم را 
داشته و بيش��تر در بازار داخل عرضه شده و تقاضاي 
داخل باال رفته است. وي گفت: فوالد سازان بزرگ مانند 
مباركه و ذوب آهن اصفهان با مشخصه مديريت دولتي 
اداره مي شوند و در واقع اقتصاد دولتي پيامد رانت را هم 
به دنبال دارد. چنانچه خصوصي سازي واقعي تحقق 
يابد، رانت ايجاد نمي ش��ود و ام��روز در كنار مديريت 
دولتي، شبه دولتي نيز شكل گرفته است. رانت ايجاد 
شده در بستر بازار فوالد، با بازنگري در روش ها قابليت 
اص��الح دارد و اين مهم نيازمند اقتدار دس��تگاه هاي 
نظارتي است. بازار فوالد به خوبي قابل مديريت كردن 
است و مي توان مانع از فعاليت دالل بازي و واسطه ها 
شد. منتظري درخصوص معضالت كارآفريني در حوزه 
آهن توضيح داد: عدم وجود هماهنگي همچنين كند 

بودن روند انجام كار در سازمان هاي دولتي، به عنوان 
مثال مش��كلي كه مي تواند ظرف چند روز حل شود، 
حدود چهار م��اه به طول مي انجامد و اين اتفاق باعث 
ضررهاي بسياري به كارآفرينان مي شود. عدم داشتن 
آگاهي بعضي از مديران سازمان هاي دولتي، در بعضي 
از س��ازمان ها مديراني وجود دارند ك��ه قوانين را به 
درستي اجرا نمي كنند و درواقع هدفشان حل مشكل 
كارآفرينان نيس��ت و بيش��تر به دنبال سنگ اندازي 
هستند. وجود فقط يك نفر در سازمان باعث مي شود 
سازماني كه جهت رشد دادن و توسعه كشور و كمك 
به كارآفرينان ايجاد شده، به دليل وجود فقط يك مدير 
ناآگاه برعكس عمل كرده و باعث شكست يك استارتاپ 

و مهاجرت كارآفرينان و خروج آنها از كشور شوند. 
وي تصريح كرد: امروز فوالد س��ازان توليدات خود را 
انبار نمي كنند، بلكه به بازار مصرف به وسيله بورس كاال 
هدايت مي كنند و مطالعات گوياي مصرف باال در كشور 
است. پيش از اين اعالم شده بود، توليدكنندگان لوله و 
پروفيل فوالدي ايران توان ساالنه ۱۸ ميليون تن توليد 
را دارند، اما به دليل نبود مواد اوليه به طور متوس��ط با 
۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفيت به فعاليت مي پردازند. ضمن 
اينكه افزون بر ۱۶۰ كارخانه لوله و پروفيل فوالدي در 
قالب صنعت تكميلي پايين دستي فعاليت دارند كه 
۵۰ تا ۶۰ هزار شغل مستقيم و حدود ۵۰۰ هزار شغل 

غيرمستقيم قابل تخمين است.



گروه راه و شهرسازي|
پس از دو ماه س��ير نزولي، قيمت و معامالت مسكن در 
تهران دوباره روندي صعودي در پيش گرفت. تازه ترين 
گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن پايتخت 
حاكي از اين اس��ت كه متوس��ط قيمت ه��ر متر واحد 
مس��كوني در دي ماه با 1.8 درصد رشد نسبت به آذر به 
27 ميليون و 386 هزار تومان رس��يد. همچنين تعداد 
معامالت ملك تهراني كه طي آبان و آذر حدود 60 درصد 
نسبت به مهر ماه امسال دچار افت شده بود، در دي ماه 99 
با رشد 37.6 درصدي به 3 هزار و 515 فقره رسيد. در اين 
حال در 10 ماهه سال جاري متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني به 22 ميليون و 770 هزار تومان رسيده كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل با 12 ميليون و 880 هزار 
تومان 76.8 درصد رشد داشته است. رشد معامالت اما 
در دوره 10 ماهه نخست سال هاي 97، 98 و 99 همواره 
ضعيف بوده است، به گونه اي كه تعداد معامالت ملك در 
دوره 10 ماهه سال 98 به 60 هزار و 95 فقره افت داشته 
و رشد منفي 42.6 را در قياس با دوره مشابه سال 97 بر 
جاي گذاشته اس��ت. در پي اين افت، معامالت ملك در 
دوره 10 ماهه سال جاري به 74 هزار و 113 فقره رسيده 
و رشد مثبت 23.3 را ثبت كرده اما در عين حال، تعداد 
معامالت در سال جاري همچنان از تعداد معامالت ملك 
در دوره 10 ماهه نخست سال 97 )104 هزار و 641 فقره( 
عقب تر است.  به اين ترتيب، به طور عيني، افت معامالت 
ملك از ابتداي س��ال 97 )طي 34 ماهه اخير( ملموس 
است. مساله اي كه در استارت خوردن دور جديد جهش 
قيمتي مسكن ريش��ه دارد و منجر به حذف متقاضيان 
مصرفي از اين بازار شده است. از فروردين سال 97 و در پي 
افزايش احتمال خروج دونالد ترامپ، رييس جمهور سابق 
امريكا از »برجام« در 18 ارديبهشت، ابتدا نرخ ارز دچار 
جهش شد و با فاصله زماني اندكي همه بازارهاي موازي 
دچار نوسان و جهش قيمت شدند. اين جهش قيمت، 
قدرت خريد متقاضيان مسكن را به شدت تخريب كرد و 
توان و ميزان پوشش دهي انواع وام هاي خريد آپارتمان را 

به مسلخ برد و بي اثر كرد. 

     رشد 395 درصدي قيمت مسكن در 34 ماه
بررس��ي هاي آماري حاكي از اين اس��ت كه طي 34 
ماهه گذش��ته متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني 
به طور مترتب )به استثناي مرداد، شهريور و آبان 98؛ 

و فروردين و آذر 99 كه رشد قيمت مسكن منفي بود( 
رشد كرده و از متري 5 ميليون و 528 هزار تومان در 
فروردين 97 به 27 ميليون و 386 هزار تومان رسيده 

كه رشدي معادل 395 درصد است.

    قيمت  واقعي  مسكن؟
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از اين است كه طي 10 
ماهه نخست س��ال جاري، در ماه هاي فروردين، آبان 
و آذر تورم ماهانه مس��كن از نرخ تورم ماهانه عمومي 
عقب افتاده است و قدري حباب مسكن تخليه شده يا 
دست كم از فربه تر شدن آن جلوگيري شده است. در 
دي ماه اما تورم ماهانه مس��كن و تورم ماهانه عمومي 
روي عدد 1.8 درصد به يكديگر رسيدند. در فروردين 
ماه قيمت هر متر مربع مسكن با رشد منفي 2.1 نسبت 
به اسفند 98 به 15 ميليون و 290 هزار تومان رسيد، در 
حالي كه نرخ تورم 2.1 درصد بود. در آبان سال جاري 
نيز اين شاخص 1.8 بود، در حالي كه نرخ تورم ماهانه 5 
درصد بود. در آذر ماه نيز تورم ماهانه مسكن منفي 1.1 

بود اما نرخ تورم عمومي 1.5 ثبت شده بود. 

    پشت پرده افت معامالت
به گزارش »تع��ادل«، اگر چه تعطيل��ي دو هفته اي 
بنگاه هاي معامالتي در آذرماه عاملي موثر در افت تعداد 

معامالت ملكي به زير 5 هزار فقره به ش��مار مي رفت، 
اما روند نزولي معامالت ملك طي دو ماهه آبان و آذر 
تحت تاثير تحوالت عرصه سياست خارجي )ناشي از 
برگزاري و نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا( و 
تعديل انتظارات تورمي در بازارهاي موازي نيز بود. بر 
اساس آمارهاي رسمي، تعداد معامالت ملكي در آبان 
ماه س��ال جاري نيز با حدود 49 درصد رش��د منفي، 
كمي باالتر از 4 هزار فقره ايستاد و كاهش شديد تعداد 

معامالت را نيز تجربه كرد. 
بر اساس اين گزارش، اگر چه طي ماه هاي ارديبهشت 
تا اول آبان سال جاري به دليل جهش قيمت و ناتواني 
مالي سمت تقاضاي مصرفي و همچنين كم رنگ شدن 
تقاضاي سفته بازي به دليل جذابيت بازار سهام، تعداد 
معامالت ملكي افت زيادي را تجربه كرده بود، اما در آبان 
ماه كه در ميانه آن انتخابات رياست جمهوري امريكا 
برگزار شد، بازار مسكن با دو نيمه متفاوت مواجه بود كه 
موجب كاهش معامالت در هر دو نيمه اين ماه شد. در 
نيمه اول آبان، گروهي از فروشندگان مسكن با توجه به 
احتمال برنده شدن دونالد ترامپ و افزايش قيمت ها در 
نيمه دوم آبان، از عرضه ملك خود به بازار طفره رفتند. 
در نيمه دوم آبان نيز تقاضاي موثر در بازار مس��كن به 
واسطه چش��م انداز مثبت اقتصاد و احتمال نزولي تر 
شدن قيمت ها با رسميت يافتن رياست جمهوري جو 

بايدن، از بازار به طور موقت كناره گرفتند. به اين ترتيب 
در هر دو نيمه آبان به قدري از معامالت كاسته شد كه 
تعداد معامالت به زير 5 هزار فقره سقوط كرد. به غير از 
فروردين سال جاري كه حجم معامالت ملك به 1200 
فقره رسيد، در ماه هاي تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان 
سال گذشته نيز حجم معامالت به زير 5 هزار فقره در 
ماه رسيده بود. تعداد معامالت در ماه هاي ياد شده به 
ترتي��ب 4800، 3300، 2800، 3400 و 4100 فقره 
ثبت شده اس��ت. از آنجا كه معامالت ملكي در آذر ماه 
سال جاري كه همزمان تحت تاثير عوامل موثر بر بازار 
آبان ماه بود و هم فعاليت در اين بازار زير سايه تعطيالت 
كرونا قرار داشت، همچون فروردين ماه سال جاري دچار 
افت شديد شد. در اين حال، اگر چه شاهد رشد 37.6 
درصدي معامالت در دي ماه 99 هس��تيم اما واقعيت 
اين است كه با اين رشد، تعداد معامالت همچنان زير 

5 هزار فقره قرار دارد.

  60   ميليون تومان
متوسط هر متر ملك در منطقه يك 

بر اس��اس گزارش بانك مركزي، واحدهاي مسكوني 
زير 5 سال س��اخت در معامالت مسكن ماه گذشته 
بيشترين تعداد معامله هاي مسكن را با 39 درصد به 
خود اختصاص داده اند. از سوي ديگر، بيشترين تعداد 
معامالت مسكن در ميان مناطق 22 گانه شهر تهران به 
منطقه 5 با 397 فقره و سهم 11.3 درصدي اختصاص 
داش��ت. در رتبه ه��اي بعدي مناط��ق 4 و 2 تهران با 

سهم هاي به ترتيب 8.9 و 7.7 درصدي قرار دارد.
بر اس��اس برآوردها، حدود 70 درصد معامالت شهر 
تهران در دي ماه امس��ال به 10 منطقه يك، 2، 4، 5، 
7، 8، 10، 11، 14 و 15 اختصاص داشت. گران ترين 
منطقه تهران طبق س��ال هاي اخير به منطقه يك با 
متوس��ط قيمت 60 ميليون و 34 ه��زار تومان در هر 
مترمربع اختصاص داشت و در رتبه دوم منطقه سه با 
ميانگين قيمت متري 52 ميليون و 96 هزار تومان و 
منطقه دو با ميانگين قيمت متري حدود 45 ميليون 
تومان اختص��اص دارد. ارزان ترين مناطق تهران نيز 
منطقه 18 با متوس��ط متري 12 ميليون و 152 هزار 
تومان، منطقه 20 با ميانگين متري 12 ميليون و 536 
هزار تومان و منطقه 19 با متوسط متري 13 ميليون و 

48 هزار تومان هستند.

در شهر

خبر ويژه
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سند مالكيت بزرگراه همت 
صادر شد

مديركل ثبت اسناد و امالك استان تهران گفت: براي 
اولين بار در كشور س��ند مالكيت بزرگراه شهيد همت 
توسط منطقه ثبتي شهر آرا به مساحت حدود 70 هزار 
متر مربع صادر و به شهرداري تهران تحويل داده شد. به 
گزارش ايسنا، عبدالحسين رامشي مديركل ثبت اسناد 
و امالك استان تهران گفت: در راستاي تأكيدات دكتر 
خداييان معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور مبني بر اهتمام و اقدام جدي تر در 
خصوص تثبيت اراضي و امالك دولتي در جهت حفظ و 
حراست از حقوق بيت المال، اداره كل ثبت استان صدور 
اسناد مالكيت كاداس��تري براي امالك عام المنفعه و 
امالك متعلق به شهرداري از جمله، اتوبان ها، خيابان ها، 
معابر و ميادين را در دستور كار قرار داده و با همكاري و 
تعامل خوب بين دستگاهي از جمله سازمان امالك و 
مستغالت شهرداري تهران، موفق شد سند كاداستري 
بخش اعظم بزرگراه شهيد همت را صادر كند.  وي با بيان 
اينكه هر گونه توجيه و تاخير در تثبيت اراضي و امالك 
متعلق به دولت و بيت المال در بانك جامع امالك جايز 
نيست، تأكيد كرد: اين امر عالوه بر پيشگيري و جلوگيري 
از هر نوع سوءاستفاده و جعل و تعرض سودجويان در ايجاد 
و نهادينه شدن انضباط حقوقي به ويژه در برنامه ريزي و 

تصميم گيري هاي كالن موثر و كارآمد است.

 فراخوان بنياد بركت 
براي جذب تسهيلگر

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام براي پنجمين دوره 
آموزش و به كارگيري تسهيلگران اقتصادي- اجتماعي 
فراخ��وان داد. بنياد بركت با همكاري گروه مش��اوران 
مديريت و مطالعات راهب��ردي تدبير، جهت تكميل 
شبكه تس��هيلگري طرح هاي  اش��تغال زايي خود در 
اس��تان هاي هدف، از افراد عالقه مند كه داراي دانش 
و مهارت هاي اوليه تس��هيلگري اقتصادي- اجتماعي 
هس��تند، ثبت نام به عمل مي آورد.  افراد واجد شرايط 
پس از كس��ب موفقي��ت در آزمون، مصاحب��ه و دوره 
آموزشي، گواهي نامه تس��هيلگري دريافت كرده و به 
عنوان تسهيلگر در طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور 
بنياد بركت در مناطق روستايي و محروم كشور مشغول 
به فعاليت خواهند شد. عالقه مندان و واجدين شرايط 
تا 13 بهمن ماه فرصت دارند جهت ثبت نام و آشنايي با 
وظايف تسهيلگران اقتصادي- اجتماعي به اپليكيشن 
بنياد بركت به آدرس app.barkat.ir  مراجعه كنند.

جديت مديريت شهري اصفهان 
در اجراي خط دوم مترو 

رييس كميسيون حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر 
اصفهان با اش��اره به اينكه در خط دو متروي اصفهان 
ايستگاه ها با پيشرفت قابل توجه در حال احداث است، 
گفت: اين اقدامات در هيچ دوره اي از فعاليت شهرداري 
اينگونه جدي دنبال نشده است. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، اميراحمد زندآور در آيين 
افزودن دو رام قطار ش��هري به متروي اصفهان با اشاره 
به اينكه در دوره پنجم ش��وراي ش��هر اصفهان شاهد 
فعاليت هاي چشمگيري در بخش حمل و نقل بوديم 
كه بي شك در سازمان قطار شهري و شركت مترو براي 
تحقق اهداف حمل  و نقلي ش��ورا تالش  زيادي ش��ده 
است، اظهار كرد: در همين راستا بهره برداري از دو رام 
قطار كار بسيار ارزشمند و چشمگيري بوده كه جا دارد از 
شهرداري اصفهان به دليل اين اهتمام و اجراي بي وقفه 
پروژه هاي عمراني در شهر قدرداني كرد. وي ادامه داد: 
بخش حمل و نقل شهري يكي از حوزه هاي هزينه بر است 
اما مديريت شهري اصفهان با هزينه بسيار باال و با وجود 
شرايط سخت اقتصادي توانسته است به تعداد واگن هاي 

قطار شهري اضافه كند.

عوارض ساخت و ساز در تهران 
چقدر افزايش مي يابد؟

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
اخذ عوارض اصلي ترين منبع درآمدي شهرداري جهت 
اداره شهر اس��ت، گفت: افزايش نرخ عوارض مختلف 
از جمله صدور پروانه هاي ساختماني تابع تورم است. 
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييس��ه شوراي شهر تهران 
در گفت وگ��و با فارس، درباره مي��زان افزايش عوارض 
صدور پروانه س��اخت و س��از در تهران اظهار داش��ت: 
موضوع عوارض بايد در صحن ش��وراي ش��هر تهران 
مورد بررس��ي قرار گيرد كه يك فوريت بررس��ي نرخ 
7 نوع عوارض از جمله ع��وارض ورود به طرح ترافيك 
و پروانه هاي ساختماني نيز از جمله مباحثي است كه 
اعضاي شوراي شهر بررسي هاي الزم در مورد تغيير آن 
را انجام مي دهند. وي با اشاره به اينكه پس از بررسي تغيير 
عوارض مختلف از جمله عوارض طرح ترافيك و ساخت 
و ساز و تصويب در شورا، درآمد حاصل از آن در بودجه 
شهرداري لحاظ مي شود گفت: اصلي ترين منبع درآمد 
شهرداري براي اداره شهر اخذ عوارض است كه اين هفته 
با فوريت بررسي عوارض مدنظر قرار گرفته است. عضو 
هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: بر اساس اليحه 
بودجه اي كه پيروز حناچي شهردار پايتخت روز گذشته 
به ش��ورا ارايه كرد ميزان بودجه شهرداري بيش از 47 
هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه اين بودجه 
به كميسيون هاي مختلف جهت بررسي ارجاع شده و 
در تالشيم تا 17 بهمن نظرات تجميع و در كميسيون 
تلفيق نتيجه نهايي اعالم شود. نژادبهرام با بيان اينكه 
همچنين عوارض بر اساس ماده 64 قانون مالياتي همه 
ساله تعيين و دريافت مي شود، گفت: از آنجايي كه شهر 
متوقف نمي ماند و قيمت ها متأثر از شرايط اقتصادي و 
تورم است ميزان عوارض نيز تغيير مي كند كه روند تغيير 

بر اساس جريانات اقتصادي حركت خواهد كرد.

 دولت از قيمت گذاري 
بليت اتوبوس خارج  شد

شوراي عالي ترابري با هماهنگي سازمان حمايت، مصوب 
كرد از اين پس قيمت بليت اتوبوس هاي بين ش��هري 
از نرخ گذاري دس��توري خارج شده و به صورت رقابتي 
ولي با نظارت وزارت راه اس��ت. به گزارش مهر، شوراي 
عال��ي ترابري با هماهنگي س��ازمان حمايت، مصوب 
كرد از اين پس قيمت بليت اتوبوس هاي بين ش��هري 
از نرخ گذاري دس��توري خارج شده و به صورت رقابتي 
ولي با نظارت وزارت راه بايد باشد.  نشست شوراي عالي 
هماهنگي ترابري كشور با حضور محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرس��ازي و مشاركت اعضا و مدعوين به صورت 

غيرحضوري )از طريق ويدئوكنفرانس( برگزار شد.

 بليت قطار از اول بهمن
 ۲5 درصد گران شد 

ش��وراي عالي ترابري به دليل رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي كه منجر به كاهش مسافرگيري در هر بار 
سير قطارها شده، تصويب كرد قيمت بليت قطار از 
1 بهمن امس��ال 25 درصد افزايش داشته باشد. به 
گزارش وزارت راه و شهرسازي، نشست 215 شوراي 
عالي هماهنگي ترابري كشور با حضور محمد اسالمي، 
وزير راه و شهرس��ازي و مش��اركت اعضا و مدعوين 
به صورت غيرحض��وري )از طريق ويدئو كنفرانس( 
برگزار شد. در اين نشست تصميمات ذيل به تصويب 
اعضا رسيد. - درخواست شركت راه آهن جمهوري 
اس��المي ايران مبني بر جبران هزينه هاي ناشي از 
اجراي طرح فاصله گ��ذاري اجتماعي در قطارهاي 
مسافري بين شهري در پي شروع بيماري كرونا مطرح 
و با بيان نحوه پايش مس��افران در دوران بيماري، به 
ميزان كاهش س��فرها در س��ال جاري در مقايسه با 
سال گذشته و خالي ماندن 5 ميليون صندلي ناشي 
از طرح فاصله گذاري اجتماعي و خسارت مالي ناشي 
از عدم فروش ظرفي��ت معادل 6000 ميليارد ريال، 
اشاره ش��د. اين خس��ارت موجب ناتواني شركت ها 
در پرداخت حق��وق كاركنان )خطر تعديل(، تأمين 
قطعات براي تعمي��رات ناوگان، پرداخت اقس��اط 
ناوگان نو و بازس��ازي ش��ده، اجراي استانداردهاي 
راهبري و فني و… مي شود. با رويكرد مشاركت هر 
چه بيشتر شركت هاي حمل ونقل ريلي در جلوگيري 
از تحمي��ل هزينه ه��اي اضافي و حماي��ت هر چه 
بيشتر از مصرف كنندگان، پيشنهاد شركت راه آهن 
صرفًا براي قطارهاي مس��افري بين شهري با اعمال 
اصالحاتي، به ش��رح زير م��ورد تصويب قرار گرفت:  
»در راس��تاي اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي 
مصوب ستاد مديريت بيماري كرونا و جبران بخشي 
از هزينه ناش��ي از صندلي خالي در قيمت بليت ها، 
 چنانچه ظرفي��ت 50 درصد و كمت��ر در واگن هاي

 4 و 6 نفره رعايت شود، افزايشي به ميزان 25 درصد از 
تاريخ 1 بهمن 1399 بر نرخ بليت هاي صادره اعمال 
شود.« پيرو تصميمات نشس��ت مورخ 99/07/22 
كميسيون فرعي ش��ورا، موضوع درخواست انجمن 
كشتيراني و خدمات وابسته ايران و برخي از انجمن ها 
و تشكل هاي تخصصي ديگر براي عضويت در شوراي 
عالي هماهنگي ترابري كشور، مطرح و مورد موافقت 
قرار گرفت و ليكن مقرر شد موضوع از لحاظ حقوقي 

از دفتر حقوقي وزارت متبوع استعالم شود.

»تعادل« از افزايش همزمان قيمت و تعداد معامالت ملك تهران در دي ماه گزارش مي دهد

وزير راه و شهرسازي عنوان كرد

بازگشت مسكن به مدار رشد

تردد كاميون هاي باالي 40 سال كاهلي صنعت را نشان مي دهد
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: ناوگان 
ميني بوسي و ون باالترين فرسودگي را دارند كه ما از اين 
بابت خجالت زده مردم هستيم و هر شركتي كه بتواند 
اين عقب ماندگي را جبران كند از آ ن حمايت مي كنيم.

به گزارش ايلنا، اسالمي در مراسم تحويل خودروهاي 
طرح نوسازي ناوگان سواري كرايه بين شهري با بيان 
اينكه امروز يك بخش از طرح نوسازي ناوگان به اجرا 
رسيد، اظهار كرد: سياست ما به عنوان مسوول حمل 
و نقل در كش��ور اين است كه هم بايد الزامات كيفي و 
ايمني در بحث خودرو رعايت ش��ود و هم اين الزامات 
در بحث زيرساخت ها و راه ها موضوع مهمي است. اين 
الزامات بايد رعايت شوند تا مردم ما سفرهاي ايمني را 
تجربه كنند گرچه عقب ماندگي هاي سنگيني در اين 

حوزه ها داريم.
وي ا دامه داد: اخيرا اتفاقات موثري از ش��رايط جوي 
و كمبود منابع رخ داده اما در تمام اين س��ال ها سعي 
ما اين بوه كه با اس��تفاده بهينه نس��بت به بهس��ازي 
زيرس��اخت ها و ناوگان در تمام مدهاي حمل و نقل 
اقدامات موثري انجام دهيم. وزير راه و شهرس��ازي با 
اش��اره به دس��تاوردهاي دولت يازدهم و دوازدهم در 
بحث زيرساخت ها گفت: طول خطوط ريلي در طول 
اين دو دولت 50 درصد افزايش يافته و در پايان دولت 
دوازدهم ش��اهد افزايش 50 درصدي طول آزادراه ها 
هستيم. اسالمي ادامه داد: طول بزرگراه هاي كشور كه 
در ابتداي دولت يازدهم 12 هزار و 300 كيلومتر بوده 
در پايان فرصت خدمت اين دولت به 22 هزار كيلومتر 
افزايش يافته اس��ت. وي تاكيد كرد: در بحث س��اير 
مدهاي حمل و نقل هوايي و دريايي هم توس��عه هاي 
قابل توجهي داشته ايم. وزير راه و شهرسازي با اشاره 
به متوس��ط عمر ناوگان كرايه سواري گفت: 28 هزار 
دستگاه خودرو در بخش كرايه سواري فعال است كه 
متوسط عمر اين ناوگان به حدود 11 سال رسيده است 
اين در حالي است كه استاندارد طول آن 10 سال است 
كه البته با اجراي طرح نوس��ازي ناوگان در پايان اين 
طرح 3 هزار خودروي جديد تحويل مي شود كه با اين 

اقدام به راحتي عمر ناوگان به زير سن مجاز مي رسد.
طبق گفته وزير راه و شهرسازي 70 درصد مبلغ هزينه 
مورد نياز براي تامين خودروها را س��ازمان راهداري 
تس��هيالت بانكي ارايه مي دهد. وي گفت: با توجه به 
اس��تقبالي كه مردم به ناوگان كرايه سواري داشتند 
شاهد افزايش اس��تقبال مردم از اين ناوگان هستيم 
كه اين به رفتار خوب رانندگان ناوگان كرايه س��واري 
برمي گردد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در طول 
يك سال گذشته 28 ميليون مس��افر توسط ناوگان 
كرايه سواري جابه جا شده ادامه داد:  اين عدد به معناي 
اين است كه هر راننده هزار مسافر را جابه جا كرده است.

    خجالت زده مردم  هستيم
اس��المي با اشاره به فرسودگي در بخش ميني بوس و 
ون گفت: ناوگان ميني بوسي و ون باالترين فرسودگي 
را دارند كه ما از اين بابت خجالت زده مردم هس��تيم و 

هر شركتي كه بتواند اين عقب ماندگي را جبران كند 
از آ ن حمايت مي كنيم. وي تاكيد كرد: همچنين اگر 
در نوسازي ناوگان اتوبوسي تاخير داشته  باشيم به سن 
فرسودگي آن نزديك مي شويم و بايد بگويم كه نوسازي 
حمل و نقل بار هم براي ما از اهميت بااليي برخوردار 
است و در حال حاضر 55 هزار دستگاه كاميون باالي 
40 سال در جاده ها تردد دارند كه اين كاهلي صنعت را 
نشان مي دهد. اسالمي تاكيد كرد: در شرايطي كه 10 
ميليون بار در هفته جابه جا مي شود و رشد 7 درصدي 
جابه جايي بار در روز را شاهد هستيم نمي توان گفت 
كه اقتصاد ايران به ركود رفته و اين ميزان جابه جايي 

نشان دهنده پويايي اقتصاد است.

  تفاوتي بين خ�ودروي داخلي و خارجي 
وجود ندارد

وزير راه و شهرسازي همچنين در حاشيه اين مراسم 
گفت: هيچگاه بين خ��ودروي ايران و خارجي تفاوت 
قائل نمي شويم مگر اينكه استانداردها در آن محصول 
رعايت نشده باشد. اس��المي در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سهم خودروهاي توليد 
ايران خودرو و سايپا در تصادفات منجر به فوت چقدر 
است؟ اظهار داش��ت: عوامل جاده، انس��ان وسيله و 
شرايط محيطي بر وقوع تصادفات موثر هستند و اين 
چهار عامل در بروز هر حادثه جاده اي بايد تعريف شود.

وي ادام��ه داد: هيچگاه بين خودروي ايران و خارجي 
تفاوت قائل نمي ش��ويم مگر اينكه استانداردها در آن 

محصول رعايت نشده باشد.
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: اگر خودرويي داراي 
اين اس��تانداردها نباش��ند پليس نبايد آن خودرو را 
شماره گذاري كند و البته همه بايد اين التزام را داشته 

باشيم كه صنعت خودروسازي ارتقا يابد.
اسالمي با بيان اينكه طبق گزارش هاي رسمي باالي 
86 درصد تصادفات در جاده عامل انساني دارند گفت: 
از اين عدد بيش از 95 درصد از تصادفات به دليل عدم 

توجه به جلو، خستگي و خواب آلودگي است.

    حمايت از خودروسازهاي داخلي 
در اولويت است

مهران قرباني، معاون سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي نيز در اين مراسم با اشاره به حمايت دولت از 
خودروسازهاي داخلي گفت: ضمن احترامي كه براي 
انتخاب مردم در بخش استفاده از خودرو قائل هستيم 
اما انتخاب ما توليد داخل و حمايت از خودروسازهاي 
داخلي است.  قرباني در مراسم تحويل خودروهاي طرح 
نوسازي نوگان سواري كرايه بين شهري با بيان اينكه 
خودرو عنصر بسيار مهمي است كه كيفيت جابه جايي و 
حمل و نقل را شكل مي دهد اظهار داشت: خودرو نقش 
موثري در ايمني و آرامش سفر دارد و از جمله عناصر 
اصلي اس��ت كه يوتيليتي و انتخاب يك مد را شكل 
مي دهد. وي با اشاره به سهم ناوگان كرايه سواري در 
جابه جايي و حمل و نقل عمومي گفت: سهم سواري 

كرايه 20 درصد از حمل و نقل است كه جزو مدهاي 
حمل و نقل محسوب مي شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداري تاكيد كرد: عمر 
ناوگان سواري كرايه در داخل كشور 11 سال است اما 
استاندارد تعريف شده 10 س��ال تعيين شده و عبور 

از عدد 10 س��ال براي ما عالمتي است كه بايد بحث 
نوسازي ناوگان را با شدت بيشتري دنبال كنيم.

قرباني گفت: سياس��ت ما و دولت در بحث نوس��ازي 
استفاده از پتانسيل هاي داخلي است و از طريق توليد 

داخل شرايط ناوگان را ارتقا مي دهيم.



تجهيزات الكترونيكي داراي سطوح مختلف هستند. اين 
قطعات مي تواند از اسباب بازي كودكان تا قطعاتي كه در 
صنعت هواوفضا مورد استفاده قرار مي گيرد را شامل شود. 
در هر كدام از اين محصوالت، قطعات الكترونيكي متنوعي 
استفاده شده كه خراب ش��دن هر كدام از اين تجهيزات 
مي تواند اثراتي ايجاد كند. به گفته عضو كميته آي سي تي 
اتاق بازرگاني، عمدتا هزينه هاي خدمات پس از فروش كه 
توليدكنندگان داخلي هزينه مي كنند، به دليل كيفيت 
پايين قطعات اس��ت كه كيفيت محصوالت را هم پايين 
مي آورد و از اين رو مركزي براي تشخيص هويت قطعات 
الكترونيك در ايران نياز بود تا جلوي خسارت هاي ميليون 
دالري ك��ه به عنوان قطعات اصل��ي پرداخت مي كنيم و 
قطعات تقلبي به دست مي آوريم، گرفته شود. به گزارش 
تعادل، نشست خبري آغاز به كار مركز جامع غربالگري، 
آزمون و تشخيص هويت قطعات الكترونيك ايران و بررسي 
چالش هاي خرابكاري صنعتي، لزوم تش��خيص هويت و 
بررسي چالش هاي مربوط به واردات و توزيع قطعات برگزار 
شد. نسيم توكل -عضو كميته ICT اتاق بازرگاني ايران- با 
بيان اينكه فعاليت به عنوان بازوي اجرايي توليدكنندگان 
در صنعت الكترونيك، به ما نشان داده كه اين صنعت در 
زمينه تامين، ضعف هاي گس��ترده اي دارد، گفت: طبق 
آمارهاي رس��مي در ۹ ماه گذشته از سال ۱۳۹۹، نزديك 
به ۱۲۸ ميليون دالر در رابطه با واردات قطعات الكترونيك 
هزينه شده است. قطعات الكترونيكي مدل هاي مختلفي 
دارد و بسياري از قطعات الكترونيك سوار بر ُبرد به صورت 
مونتاژشده وارد كشور مي شود كه هزينه تامين اين قطعات 
جزو آمار مذكور نيست و ممكن است در صورت محاسبه 
اين آمار و ارقام، ميزان واردات قطعات دو برابر شود. وي با 
بيان اينكه قطعات در حوزه الكترونيك، ماده اوليه هستند، 
افزود: الكترونيك يك صنعت مادر است و در بخش كنترلي، 
بسياري از زير صنايع جزو صنعت الكترونيك هستند. لوازم 
خانگي، خودرو، تجهيزات پزش��كي، صنعت مخابرات و 
بسياري از حوزه هاي مختلف جزيي از خانواده الكترونيك 
هستند. تقريبا از اوايل س��ال ۱۳۹۸ و از بخش صنعت و 
هاي ِتك به ما گزارش شد كه وجود قطعات تقلبي در ايران 
خرابكاري صنعتي را افزايش داده و موجب خسارت ميليون 

دالري شده است.

    قطعات معيوب 
موجب خرابي محصوالت الكترونيك مي شود

اين فع��ال اقتصادي با اش��اره ب��ه ل��وازم خانگي به 
عنوان س��اده ترين محصوالت الكترونيكي كه مردم 

مي شناس��ند، اظهار كرد: هرقدر به س��مت توليدات 
داخلي پيش مي رويم، خرابي ها هم زياد مي ش��ود و 
هنگام تعمير متوجه مي شويم كه يك قطعه معيوب 
موجب خرابكاري شده اس��ت. قطعات الكترونيكي 
مي تواند در عم��ر محصول تاثيرگذار باش��د. عمدتا 
هزينه هاي خدمات پس از فروش كه توليدكنندگان 
داخلي هزينه مي كنند، به خاطر كيفيت پايين قطعات 
اس��ت كه كيفيت محصوالت را ه��م پايين مي آورد. 
البت��ه در اين زمين��ه مجموع��ه اي از عوامل دخيل 
اس��ت. عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: ارزي كه به 
عنوان قطعات اصلي پرداخ��ت مي كنيم و در عوض 
قطعات تقلبي به دس��ت مي آوريم، بخش ديگري از 
خسارت هاي ميليون دالري كشور است. اينطور نيست 
كه شركت هاي ما دنبال قطعات بي كيفيت باشند، اما 
مسائلي مانند تحريم، باعث مطرح شدن قطعاتي تحت 
عنوان هاي كپي ش��ده كه اصال چنين چيزي وجود 
ندارد و هر چيزي به غير از نمونه اصلي قطعات، تقلبي 
هستند. توكل با اش��اره به راه اندازي مركز غربالگري 
بيان كرد: تعداد اين مراكز در دنيا بسيار كم است. يك 
انجمن بين المللي براي تشخيص قطعات اصل و تقلبي 
در دنيا وجود دارد كه ۱۰ تا ۱۲ مركز معتبر شامل آن 
هستند كه شعبات مختلفي در كشورهاي ديگر دارند. 
از آنجايي كه شروع زنجيره تامين قطعات الكترونيك 
عمدتا از امريكا و چين است، اين آزمايشگاه ها هم در 
اين كشورها هستند و شعبات ديگري را در كشورهاي 

ديگر داير كرده ان��د. وي ادام��ه داد: اخيرا در منطقه 
خاورميانه، تركيه براي ايجاد چنين مركزي اقدام كرده 
و در آلمان هم فقط يك يا دو مركز تش��خيص هويت 
قطعات الكترونيك وجود دارد. اروپايي ها در زنجيره 
تامين، سيكلي دارند كه جلوي ورود قطعات تقلبي را 
مي گيرد اما به نظر مي رسد خاورميانه عمال مقصدي 
براي اين قطعات كم كيفيت در دنيا ش��ده، قطعاتي 
كه به راحتي وارد كش��ورهايي مانند آلمان نمي شود. 
بنابراين نياز شديدي براي احداث چنين مركزي در 
كشور وجود داشت. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه در 
بررسي ها مشخص شد اين آزمايشگاه هاي امريكايي تن 
به همكاري نمي دهند، اظهار كرد: در مقابل، ما ديديم 
تجهيزات عجيب و غريبي الزم نيست. قطعاتي كه در 
صنعت الكترونيك استفاده مي شوند بسيار كوچك 
هس��تند و اگر هزاران قطعه هم وارد آزمايشگاه شود، 
از لحاظ مكاني خيلي سطح وسيعي را دربرنمي گيرد. 
ب��راي مثال فضاي آزمايش��گاهي در چين، در حدود 
۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع اس��ت و اكثر دس��تگاه ها هم 

روميزي هستند.

     مذاكره با چين براي انتقال دانش
توكل ادامه داد: به غي��ر از خرابكاري صنعتي، بقيه 
مراح��ل تش��خيص هويت طب��ق اس��تانداردهاي 
بين الملل��ي يك حلق��ه و تجهيزات س��اده دارد كه 
قابل تامين اس��ت. پشت س��ر اين تجهيزات و حلقه 
تش��خيص هويت، دانش، عامل مهم و تعيين كننده 
بود كه چطور اين اس��تانداردها م��ورد كاربري قرار 
گيرند و در زمينه تش��خيص هويت عمل كنند. در 
نتيجه ما با چيني ها در ارتباط بوديم و مهر تا بهمن 
سال گذشته مذاكراتي براي انتقال دانش انجام شد. 
از همه مهم تر آرش��يوي بود كه آنها طي ۲۰ س��ال 
جمع آوري ك��رده بودند و براي تس��ت در اختيار ما 
مي گذاشتند. در نتيجه مي توانستيم قطعات  وارداتي 
را با آرشيو اصلي مقايسه كنيم تا قضاوت درستي با 
نمونه هاي اصلي داش��ته باشيم. وي با تاكيد بر لزوم 
فعاليت و همكاري دولت، دانشگاه و صنعت در كنار 
هم، بيان كرد: ممكن اس��ت احداث چنين مركزي 
هزينه بري بيشتر نس��بت به فايده آن داشته باشد. 
فايده اين مركز مربوط به ارزش معنوي آن است كه 
عمال جلوي ميليون ها دالر خسارت در زمينه كيفيت 
محصوالت را مي گيرد. هزينه تست يك محصول از 
لحاظ اقتصادي شايد به صرفه نباشد، اما ارزش معنوي 
آن با توجه به جبران خسارت به خصوص براي صنايع 
هاي ِتك باال اس��ت و ارزش افزوده بااليي دارد. عضو 
اتاق بازرگاني ايران خاطرنش��ان كرد: در اين زمينه، 
تفاهم نامه اي با دانشگاه شريف منعقد شد تا با ايجاد 
دستورالعمل و آيين نامه كنار ما باشند و در پيشبرد 
برنامه خودم��ان پيش بروي��م. در بخش دولتي هم 
علي رغم اينكه مذاكرات ما مقداري طوالني شد، در 
نهايت با معاونت علمي رياست جمهوري تفاهم نامه اي 
امضا كرديم تا حمايت هاي الزم براي گسترش اين 
مرك��ز را انجام دهند. در بخ��ش خرابكاري صنعتي 
دولت كامال ذي نفع است و حتي چندين سال دولت 
به دنبال ايجاد چنين مركزي بود كه به علت طوالني 
شدن فرآيندها در سيس��تم دولتي اين مركز ايجاد 
نشد اما بخش خصوصي توانست شش مرحله از اين 
۱۱ مرحله تشخيص هويت قطعات را راه اندازي كند. 
توكل با بيان اينكه متخصصان��ي در مراكز مختلف 
براس��اس تخصص هاي گوناگون وجود داشتند كه 
در اين زمينه كار كرده بودند، افزود: ما در آزمايشگاه 
آنها را دور هم آوردي��م كه در مركز جامع غربالگري 
حضور يافتند تا حتي اگر روزي رسيد كه نتوانستيم 
از انتقال دانش هر كشوري استفاده كنيم، خودمان 
بتوانيم اين فرآيند را پياده سازي كنيم؛ اتفاقي كه تا 
االن هم به علت ش��يوع كرونا رخ داده است و حضور 
متخصصان ما در چين به مدت چند ماه عقب افتاده و 
به اين نتيجه رسيديم كه دانش الزم در كشور وجود 
دارد و باي��د آنها را گرد هم آوريم و به دس��تورالعمل 
تبديل كنيم. وي ادامه داد: در حال حاضر در مرحله 
اوليه و آزمايشي هستيم و اين مركز را افتتاح كرديم 
و براي ارتقا از س��طح ۶ به ۱۱ نيازمند تجهيزاتيم تا 
پاسخگوي همه نيازها به خصوص در صنعت هاي ِتك 
باشيم. تشخيص هويت و آزمون قطعات الكترونيك 
ايران براي اولين بار در كشور ايجاد شده و دانشگاه و 
دولت هم در كنار بخش خصوصي صنعت هاي تك 
قرار گرفته است. آنچه مهم است، عمق دانش به شدت 
تخصصي اس��ت كه عالوه ب��ر تخصص و تحصيالت 
آكادميك، به يك تجربه خاص متمركز در تشخيص 
خرابكاري صنعتي و تش��خيص اص��ل از تقلبي نياز 
داش��يم تا مش��كالت در اين زمينه را از بين ببريم. 

اين فعال اقتصادي بيان كرد: گاهي مي ش��نويم كه 
پروژه اي بعد از مدت ها صرف زمان و هزينه، كار نكرده 
اس��ت. بعضا چنين تجهيزات پيشرفته اي به صورت 
عامدانه وارد مي شد كه جلوي كار كردن محصوالت 
ما را بگيرد و به غير از خس��ارت ميليون دالري، برند 
ملي كشور را هم از بين ببرد. اين اتفاق به دفعات رخ 
داده و خرابكاري در زنجيره تامين اين بال را سر صنايع 
كشور آورده است. توكل با بيان اينكه راه اندازي مركز 
جامع غربالگري، آزمون و تش��خيص هويت قطعات 
الكترونيك با توجه به دربرگيري قطعات الكترونيك 
در تمام صنايع، بس��يار كليدي بود، افزود: اين مركز 
مي تواند مش��كالت موجود در طول عمر و كيفيت 
پايين محصوالت ايراني در قياس با نمونه هاي خارجي 
را رفع كند يا مشكالت مربوط به صنعت هاي تك كه 

بعضا در مرحله اجرا كار نمي كردند را از بين ببرد.

    بروز مشكالت متعدد
 با ورود قطعه ناسالم به زنجيره تامين

سعيد صفوي، عضو هيا ت مديره مركز جامع غربالگري، 
نيز با بيان اينكه تجهيزات الكترونيكي داراي سطوح 
مختلف هس��تند، گفت: اي��ن قطع��ات مي تواند از 
اسباب بازي كودكان تا قطعاتي كه در صنعت هواوفضا 
مورد استفاده قرار مي گيرد را شامل شود. در هر كدام از 
اين محصوالت، قطعات الكترونيكي متنوعي استفاده 
شده كه خراب شدن هر كدام از اين تجهيزات مي تواند 
اثراتي ايجاد كند. گاهي هيچ آثار مخربي ندارد، مثل 
سوختن يك المپ. وي ادامه داد: گاهي آسيب ديدن 
قطعات در تجهي��زات دردس��رهايي دارد كه خيلي 
چالش برانگيز نيستند، يعني ممكن است كاربر را دچار 
مشكل كند، اما خطر جاني و مالي زيادي ندارد، مثل 
خراب شدن ضبط صوت. يك سطح باالتر محصوالتي 
هستند كه آس��يب در آنها ممكن است كاربر را دچار 
س��ختي فراوان كند، مثل خراب شدن ايربگ خودرو 
كه مي تواند تلفات جاني و مالي ش��ديد داشته باشد. 
سطح باالتري هم هست كه آس��يب در آنها عالوه بر 
هزينه هاي هنگفت، باعث از بين رفتن اعتبار مي شود، 
مانند پرتاب يك ماهواره كه سال ها كار رويش انجام 
شده ولي موفقيت آميز نيس��ت. صفوي با بيان اينكه 
اگر قطعه ناس��الم وارد زنجيره تامين شود، باعث بروز 
مشكالت متعددي مي شود، گفت: در سطوح باالتر، 
به قطعات تقلبي برمي خوريم كه خرابكاري صنعتي 
در آنها انجام شده است. برخي موارد استفاده از قطعات 
قلبي ناخواس��ته اتف��اق مي افتد كه اث��رات تخريبي 
متوجه مصرف كننده نهايي مي شود و اما اكنون برخي 
از كش��ورها عامدانه قطعاتي را وارد زنجيره تامين ما 
مي كنند كه پروژه  هاي تك ما دچار مش��كل ش��ود و 
نتوانيم به تكنولوژي هاي روز دس��ت پيدا كنيم. اين 
سلس��له مراتب الزاماتي را ايجاد مي كند كه ما ناچارا 
قطعات را قبل از اينكه وارد زنجيره تامين و فرآيند توليد 
شوند، ارزيابي و غربالگري كرده و در صورتي كه اشكالي 
داشتند، از ورودشان به زنجيره تامين جلوگيري كنيم.

   قطعات تقلبي
از مرجوعي كارخانه ها تا قطعات بازيافتي

همچني��ن آرمان اقدس��ي، مدير آزمايش��گاه مركز 
غربالگ��ري قطع��ات الكترونيك، با بيان اينكه س��ه 
دس��ته كالس تج��اري، صنعتي و دفاع��ي در حوزه 
محص��والت الكترونيكي داريم، گف��ت: قطعاتي كه 
جنبه حياتي ندارند و مصرف عمومي هستند، تجاري 
محسوب مي شوند، قطعاتي كه مصارف تخصصي تر 
دارند مانند مصرف پزش��كي و نظامي، حوزه دفاعي 
محسوب مي ش��وند. درهر محيط بايد انتظار داشته 
باش��يم آن سيس��تم كارايي الزم را داش��ته باشد و 
تشخيص سه كالس در حوزه غربالگري الكترونيك، 
مد نظر شركت هاست. وي در تشريح قطعات تقلبي 
اظهار كرد: بعض��ي از اينها، قطعات معيوب و مرجوع 
كارخانه ها هستند كه با قيمت بسيار پايين تر وارد بازار 
مي شوند، يك س��ري قطعات بازيافتي هستند، اكثر 
تجهيزات الكترونيك مانند دوربين، راديو، تلويزيون 
و لپ تاپ كه دور ريخته مي ش��ود، براي اس��تحصال 
قطعات الكترونيكي به كش��ورهاي در حال توس��عه 
ارسال مي شوند. گاهي اوقات با تغيير سطح يك كاال را 
وارد بازار مي كنند، براي مثال شما يك قطعه نظامي با 
عملكرد دماي از منفي ۵۰ تا مثبت ۱۲۵ مي خواهيد، 
اما به شما يك قطعه تجاري مي دهند. بعضي از قطعات 
تاريخ مصرفشان گذشته كه به عنوان قطعات نو وارد 
بازار مي ش��وند. دسته پنج، محصوالت كارخانه هايي 
هستند كه در سطح پايين تر قطعه را توليد و وارد بازار 
مي كنند. اقدسي خاطرنشان كرد: هدف ما تشخيص 
قطعات تقلبي و شناس��ايي اين قطعات اس��ت كه در 
بازارهاي جهاني توليد مي ش��ود و جامعه هدفش��ان 
بيشتر كشورهاي در حال توسعه است. خرابكاري هاي 
صنعتي ه��م وجود دارند كه كش��ورهاي هدفمند با 
قرار دادن جاسوس در شركت هاي كشورهاي هدف، 
اطالعاتشان را در اختيار كشورها قرار مي دهند براي 
اينكه قطعاتي را آلوده كنند و در اختيار شركت ها قرار 
دهند و بنابراين بايد از واردات اين قطعات هم جلوگيري 
شود. همچنين محمدامين جوادي -مدير واحد تحقيق 
و توسعه مركز غربالگري- بيان كرد: كيفيت محصول، 
طراحي و برنديگ و فيدبك از شاخص هاي مهم توليد 
محصول است. ما در بخش تحقيق و توسعه، برنامه ها 
و نرم افزارهاي الزم را مي نويس��يم، ب��ه افرادي كه در 
آزمايش��گاه كار انجام مي دهند، آموزش مي دهيم و 
با گروه هايي كه از دانشگاه هاي خوب كشور تشكيل 
ش��ده، هدفمان ايجاد فرآيند صحي��ح در چارچوب 
درست اس��ت براي اينكه برنامه هاي هدف نهايي به 

مشتري داده شود.

دريچه دنياي فناوري دانش و فن6   Tue. Jan 26. 2021  1862   سه شنبه    7      بهمن 1399   12 جمادي الثاني 1442  سال هفتم    شماره 

براي استفاده از سيگنال يا تلگرام 
دست نگه داريد

در پ��ي واكنش منفي كاربران ب��ه تغييرات حريم 
خصوصي واتس اپ، اپليكيشن هاي تلگرام و سيگنال 
محبوبي��ت فزاين��ده اي پيدا ك��رده و اكنون ده ها 
ميليون نفر براي نخس��تين بار در حال استفاده از 
اين پيام رسان ها هستند اما آنها هم مانند واتس اپ 
تنظيمات مهمي دارند كه پيش از شروع به استفاده 
بايد تغيير داده شوند. به گزارش ايسنا، در مقايسه با 
تلگرام كه تركيبي از پيام رسان و شبكه اجتماعي با 
كانال ها و گروه هاي نامحدود است، سيگنال شباهت 
بيش��تري به واتس اپ دارد. برخ��الف واتس اپ و 
س��يگنال، تلگرام همه پيام ها و محتواي شما را در 
ابر ذخيره مي كند بنابراين مي توانيد از دستگاه هاي 
مختلف به پيام هايتان دسترسي پيدا كنيد. به همين 
دليل مهم است در اطالعاتي كه در حساب تلگرامتان 
ذخيره مي كنيد دقت كنيد زيرا خارج از كنترل شما 
قرار دارد. مانند واتس اپ و س��يگنال، هنگامي كه 
تلگرام را در دستگاهتان نصب مي كنيد، بايد شماره 
تلفني را وارد و كد را كه پيامك مي ش��ود دريافت 
كنيد تا تاييد كنيد اين شماره متعلق به شما بود و به 
حساب جديدتان لينك شود. اگر بخواهيد تلفنتان 
را عوض كنيد اين فرآيند وارد كردن كد پيامك شده 
و احياي حس��ابتان تكرار مي شود. اما يك مشكل 
جدي وجود دارد. اگر كسي بتواند اين كد پيامكي 
را در اختيار داشته باشد، به راحتي كنترل حساب 
تلگرام شما را به دست مي گيرد. نفوذگران مي توانند 
تلگرام را نصب كرده و شماره تلفن شما را وارد كنند 
و سپس تالش كنند كد پيامكي كه به شما ارسال 
مي شود را دريافت كنند و اگر موفق شوند به حساب 
و اطالعات ش��ما دسترس��ي پيدا مي كنند. براي 
سرقت كدهاي پيامكي راه هاي پيشرفت هاي وجود 
دارد. تلگرام راه مطمئني را براي جلوگيري از چنين 
اتفاقي عرضه كرده است. مي توانيد يك كلمه عبور 
۲FA تنظيم كنيد كه در كنار كد پيامكي براي ثبت 
نصب جديد تلگرام بايد وارد شود. دومين تنظيمي 
ك��ه بايد تغيير دهيد تنظيم��ات حريم خصوصي 
فعلي تان است. منطقي نيس��ت كه واتس اپ را بر 
س��ر نگراني هاي حريم خصوصي اطالعتتان ترك 
كنيد و س��پس اطالعات خصوصي خود را با ۵۰۰ 
ميليون كاربر تلگرام به اش��تراك بگذاريد. درست 
مانند تنظيمات واتس اپ، گزينه پيش فرض شما 
بايد اشتراك شماره تلفن و عكس پروفايل با شماره 
تماس هايتان و نه فرد ديگري باشد. به همان اندازه 
مهم اس��ت كه افرادي كه مي توانند با شما تماس 
بگيرند يا به گروه ها اضاف��ه كنند را محدود كنيد. 
تلگرام چندي��ن تنظيمات امنيت��ي ديگر عرضه 
مي كند كه بايد آنها را بشناس��يد. مي توانيد گزينه 
active Sessions را در حسابتان چك كنيد تا 
مطمئن شويد فرد ديگري به پيامهاي شما دسترسي 
ندارد. همچنين مي توانيد به تلگرام اعالم كنيد چه 
مدت – از يك ماه تا يك س��ال- پس از اينكه ديگر 
به حس��ابتان وارد نشديد مي تواند محتواي شما را 
حذف كند. همچنين مي توانيد ديتايي كه تلگرام 
در حساب شما نگه مي دارد و از آن براي نشان دادن 
اينكه كدام ش��ماره تماس هاي موجود در گوشي 
شما از تلگرام استفاده مي كند را حذف كنيد. مانند 
پيام رسان هاي ديگر مي توانيد از يك كلمه عبور يا 
اثر انگشت براي ورود به حساب تلگرامتان استفاده 
كنيد، زيرا هر فردي كه به دستگاهتان دسترسي 
پي��دا مي كند مي توان��د پيام هايتان را ب��از كرده و 
ببيند. مهم ترين نكته، رمزنگاري سرتاسري است. 
پيش فرض تلگرام رمزنگاري بين دس��تگاه شما و 
ابرش و س��پس بين ابرش و تماس هاي شماست و 
مانند س��يگنال و واتس اپ پيام ها از ارسال كننده 
به گيرنده رمزنگاري شده نيست و رويكرد تلگرام در 
مقايسه با پيش فرض بودن رمزنگاري سراسري در 
پيام رسان هاي ديگر، در اين باره ضعيف است. تلگرام 
امكان چت هاي محرمانه را فراهم كرده كه رمزنگاري 
سراس��ري دارند و براي پيام هايي است كه بين دو 
نفر رد و بدل مي شود و براي كل افراد يك گروه كار 
نمي كند. تلگرام اعالم كرده كه انجام چنين كاري از 
نظر فني دشوار است اما هر دوي سيگنال و اي مسيج 
موفق شده اند چنين سطح رمزنگاري بي عيبي را اجرا 
كنند. از اين رو اگر اطالعات كاري مهمي داريد كه 
در تلگرام ذخيره مي كنيد بايد در اين باره تجديدنظر 
كنيد و اگر مي خواهيد اطالعاتتان فقط بين شما و 
تماس هايتان بماند پس بايد از چت محرمانه تلگرام 

يا يك پلتفرم ديگر استفاده كنيد.

  تنظيمات سيگنال كه بايد تغيير دهيد
هنگام نصب سيگنال مانند واتس اپ و تلگرام، اين 
اپليكيش��ن از شما ش��ماره تلفني براي ارسال كد 
پيامكي و تاييد شماره تلفنتان مي خواهد. برخالف 
تلگرام و واتس اپ، احراز هويت دو مرحله اي سيگنال 
اجباري اس��ت و بايد كدي را انتخاب كنيد كه در 
صورت از دس��ت دادن دس��تگاهتان بتوانيد با آن 
اطالعات حسابتان را بازيابي كنيد. البته اين اطالعات 
شامل محتواي پيام ها نمي شود زيرا ذخيره سازي 
ابري براي پشتيباني از حساب سيگنال وجود ندارد 
و پيام ها در همان دستگاه مي مانند و قابل سينك 
شدن در دستگاه ديگر نيستند. تنظيمات سيگنال 
كه بايد تغيير داده شوند قفل رجيستر و قفل صفحه 
هس��تند كه از بين اين دو، قفل رجيس��تر مهم تر 
اس��ت. براي نصب اكانت سيگنال در تلفن جديد و 
جلوگيري از هك شدن حسابتان به اين پين كد نياز 
خواهيد داشت. اگر كسي كنترل حساب شما را به 
دست آورد به تاريخچه پيام هايتان دسترسي نخواهد 
داشت و تنها به پيامهايي دسترسي خواهد داشت 
كه در هنگام دسترسي يافتنش ارسال شده اند. به 
جز اين تنظيمات بايد قفل صفحه گوشي را هم با 
اس��تفاده از امنيت بيومتريك يا كلمه عبور ايجاد 
كني��د. مي توانيد پيش نمايش پيام ه��ا در iOS و 

اسكرين شات ها در اندرويد را غيرفعال كنيد.

 عكس ۶۰۰۰ حمله كننده 
به كنگره امريكا فاش شد

يك وب سايت با استفاده از ۸۲۷ ويدئوي آپلودشده 
در اپ پارلر تصوير بيش از ۶۰۰۰ ش��ركت كننده در 
حمله به كنگره امريكا را فاش كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از س��ي نت، در اوايل ماه جاري ميالدي 
وب سايتي براي شناس��ايي افرادي ساخته شد كه 
در حمله به كنگره امريكا ش��ركت ك��رده بودند. در 
اين وب سايت هزاران تصوير از صورت افرادي فاش 
شده كه در اين يورش شركت كرده بودند. وب سايت 
مذكور كه Faces of the Riot نام دارد شامل ۶۰۰۰ 
تصوير است كه از ويدئو هاي آپلود شده در اپليكيشن 
پارلر اس��تخراج ش��ده اند. مبدعان وب سايت از يك 
نرم افزار منبع باز شناس��ايي صورت براي استخراج 
تصاوير از ۸۲۷ ويدئو پست شده در اپ پارلر استفاده 
كرده اند. اين تصاوير در حقيقت مربوط به يك آرشيو 
هستند كه هكرها پس از نفوذ به پارلر و ثبت پست ها 
و موقعيت هاي مكاني كاربران، سرقت كرده بودند. 
اين وب س��ايت ادعا مي كند هدفش آن است كه در 

شناسايي شورشيان به اف بي آي كمك كند.

 خواسته بنيانگذار هواوي 
براي عبور از تحريم هاي امريكا

طبق سخنراني جديدي كه هواوي از بنيانگذارش منتشر 
كرده، »رن ژنگفي« خواستار تمركززدايي عمليات ها، 
ساده سازي خطوط توليد، تمركز روي سوددهي و عدم 
تغيير حقوق ها براي سه تا پنج سال آينده شده تا اين 
كمپاني بتواند از تحريم هاي اياالت متحده امريكا جان 
سالم بدر ببرد. به گزارش ديجياتو، سخنراني ژنگفي در 
ژوئن ۲۰۲۰ انجام شده، اما هواوي به تازگي و چندين 
روز پس از تغيير دولت اياالت متحده امريكا تصميم به 
انتشار صحبت هاي بنيانگذارش گرفته است. هواوي در 
شش ماه اخير با مشكالت زيادي مواجه شده كه مي توان 
به عدم دسترس��ي به محصوالتي ك��ه از فناوري هاي 
امريكايي استفاده مي كنند، اش��اره كرد. اين كمپاني 
همچنين مجبور به فروش برند آنر شده است. ژنگفي 
به اين موضوع اش��اره كرد ك��ه محدوديت هاي اياالت 
متحده امريكا اجراي برنامه هاي اصلي اين كمپاني مبني 
بر جهاني شدن را با مشكالتي مواجه كرده و اين شركت 
مجبور به ايجاد خطوط توليد اختصاصي شده. دولت 
ترامپ به بهانه تهديد امنيت ملي، تحريم هاي زيادي را 
عليه بزرگ ترين توليدكننده تجهيزات مخابراتي جهان 
وضع كرد و آس��يب هاي زيادي به آن زد. اين فش��ارها 
باعث تمركز اين غول فناوري چيني روي بخش هاي 
ديگر مانند نرم افزار، سرويس هاي ابري و خودروهاي 
هوشمند شد. حاال دولت جديد در امريكا سركار آمده 
و شايد سياست هاي اين كش��ور در قبال دولت پكن و 

كمپاني هاي چيني تغيير كند.

در محصوالت الكترونيكي از قطعات متنوعي استفاده شده كه خراب شدن هر كدام از آنها مي تواند اثراتي ايجاد كند 

خسارت هاي ميليون  دالري با خريد قطعات تقلبي
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متوليان سازمان اس��تاندارد داليل آلودگي هوا را تشريح 
كردند. به گفته متوليان س��ازمان ملي اس��تاندارد، عالوه 
بر پديده وارونگي هوا، خ��ودرو و بنزين، منابع ثابت يعني 
نيروگاه ها به دليل استفاده از مازوت و همچنين موتورخانه ها 
از عوامل اصلي آلودگي ها در فصل هاي سرد است. همچنين 
با توجه به اينكه در حال حاضر بنزين توليدي كشور مطابق 
اس��تاندارد آاليندگي يورو ۴ است، پيش نويس استاندارد 
يورو ۵ تهيه و تدوين شده و در آينده نزديك استاندارد بنزين 
كشور به يورو ۵ ارتقا خواهد يافت. البته اختالفاتي بين وزارت 
نفت و وزارت صنعت وجود دارد كه در صورت برطرف شدن، 
اين استاندارد براي بنزين اعمال خواهد شد. رييس سازمان 
ملي استاندارد، در جمع خبرنگاران در رابطه با خودروهاي 
»بنز، بي ام دبليو و پورشه« كه اخيرا خبرساز شده اند، عنوان 
كردند كه تنها مشكل ناشي از بحث استاندارد نيست و قوانين 
و مقرراتي هم مانند مقررات گمركي يا اظهار نش��دن كاال 
نيز در ترخيص نشدن اين خودروها دخيل هستند. عالوه 
براين موارد با توجه اينكه ورود اين گروه از خودروها برخالف 
ضوابط است، در صورت مشاهده آنها به سازمان استاندارد 

انتقاد خواهد شد.

    مشكل ترخيص نشدن خودروها چيست؟ 
نيره پيروزبخت رييس سازمان ملي استاندارد، روز گذشته در 
نشستي خبري درباره وضعيت ترخيص خودروها از گمرك 
گفت: عموما مشكالت ترخيص كاالها در گمركات، مربوط 
به مسائل بانكي يا نداشتن ثبت س��فارش است. در بحث 
خودروهاي بنز، بي ام دبليو و پورشه كه اخيرا خبرساز شد 
هم فقط بحث استاندارد نبوده و قوانين و مقرراتي هم مانند 

مقررات گمركي يا اظهار نشدن كاال هم دخيل هستند.
وي افزود: همچنين بر اس��اس دستور صريح مقام معظم 
رهبري خودروي امريكايي، حتي اگر در كشور ديگري توليد 
شده باشد يا اگر خودرويي محصول كشور ديگري باشد، اما 
در امريكا توليد شده باشد، اجازه ورود به كشور ندارد كه اين 
موضوع به صورت بخشنامه به گمركات كشور ابالغ شده 
است. رييس سازمان ملي استاندارد همچنين گفت: يكي از 
افرادي كه در مجلس نام و نشاني دارد از من سوال كرد كه چرا 
اجازه واردات خودروهاي امريكايي را نمي دهيد؟ من در پاسخ 
گفتم اگر فردي اين ماشين ها را در خيابان ببيند به سازمان 
استاندارد ايراد مي گيرد كه چرا خالف دستور رهبري عمل 
كرده است. به همين دليل هر چقدر هم يك خودرو استاندارد 
باش��د نمي توانيم برخالف ضوابط اج��ازه واردات بدهيم. 
همچنين در مورد خودروهاي با حجم موتور باالي ۲۵۰۰ 
سي سي منع قانوني وجود دارد و نمي توانيم با واردات آنها 

موافقت كنيم. پيروزبخت با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد 
يكي از سازمان هايي است كه كمترين مشكل را در اين رابطه 
دارد، چرا كه كاالي وارداتي را سريع تعيين تكليف مي كنيم و 
با انجام آزمايش ها و كنترل هاي الزم اگر كااليي از استاندارد 
الزم برخوردار نباشد، مشمول عدم انطباق با استاندارد شده 
و از واردات آن جلوگيري مي شود، تصريح كرد: آمار بااليي 
براي استاندارد در اين زمينه وجود ندارد مگر اينكه موردي 
مانند واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت غيراستاندارد مطرح باشد 
كه چند سال پيش اتفاق افتاد و با توجه به اينكه اين ذرت ها 
به سالمت مردم لطمه مي زنند، اگر ۱۰۰ سال ديگر هم در 
گمرك باقي بمانند با ترخيص آنها موافقت نخواهيم كرد كه 
اين مساله ماندگاري كاال محسوب نمي شود. اين موضوع 
درس خوبي شد و بعد ازآن فقط ۱۰ هزار تن نهاده دامي مغاير 
با استاندارد به كشور وارد شد. وي افزود: اين سازمان آمادگي 
دارد تا نسبت به ورود خودروهايي كه محدوديت هاي ياد 
شده را نداشته و در عين حال استانداردهاي ۸۵گانه را پاس 
مي كنند، با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط اجازه دهد. 
رييس سازمان ملي استاندارد همچنين در مورد استاندارد 
مصالح ساختماني نيز با بيان اينكه در حال حاضر صادرات 
مصالح ساختماني انجام مي شود، گفت: توليدات داخل داراي 
كيفيت و استاندارد مناسبي هستند، اما اينكه از اين مصالح 
به چه صورت در ساخت و ساز استفاده شود، موضوع مهمي 
است. به عنوان مثال تيرآهني كه براي سقف يك ساختمان 
دو طبقه كفايت مي كند نبايد در ساخت يك برج استفاده 
شود و نمي توان توقع داشت كه در برابر زلزله مقاومت داشته 
باشد. بنابراين مصالح س��اختماني توليد داخل استاندارد 

هستند، ولي بايد از آنها درست استفاده شود. وي در ادامه   
بيشتر كليپ ها و اخبار نامناسب در مورد مواد غذايي ساخت 
داخل در فضاي مجازي را دروغ دانس��ت و گفت: اكثر اين 
كليپ ها حقيقت ندارد و از سوي رقباي داخلي يا از خارج 
براي تخريب توليد داخلي در ايران منتشر مي شود. به گفته 
اين مقام مسوول اخيرا ايراداتي كه در آلمان به يك كلوچه 
ايراني وارد شده بود هم بررسي شده كه نشان مي داد اين 
كلوچه مطابق با اس��تانداردي كه قرار است از سال ۲۰۲۱ 
در اروپا اجرا شود نبوده، البته كلوچه هم در بين محصوالت 
غذايي كه قرار است استاندارد آنها تغيير كند نبوده و به هر 
حال اين كشورها مي توانند استانداردهاي جديد خود را 
از توليدكنندگان مطالبه كنند. پيروز بخت درباره وسايل 
تفريحي، ورزشي و شهرهاي بازي نيز گفت: ۴۴ تله كابين 
در كشور وجود دارد كه ۱۱ تله كابين مجوز دريافت كردند. 
وضعيت هفت تله كابين در حال بازرسي و بررسي است و 
۲۶ تله كابين در بعضي شهرها بدون مجوز فعاليت مي كنند 
كه عموما با مجوز مسووالن استاني و براي جذب گردشگر 
فعاليت خود را آغاز كردند. بنابراين در اين زمينه سازمان 
ملي استاندارد مقصر نيس��ت و حتي اين سازمان در اين 
زمينه شكايت كرده است. رييس سازمان ملي استاندارد 
با بيان اينكه در حوزه هواي پاك و مقابله با آلودگي هوا نيز 
چندين استاندارد براي سوخت گاز طبيعي و روغن موتور 
در دست تهيه بوده، گفت: همچنين تدوين استاندارد ملي 
راهبري و نگهداري ايستگاه هاي پايش آلودگي هوا تدوين 
شده است. وي افزود: در ۹ ماهه امسال، نزديك به ۷۷ هزار 
دستگاه نازل هاي سوخت مايع در كشور مورد بازرسي قرار 

گرفتند، همچنين بيش از ۹۸ هزار دستگاه وسايل توزين 
سبك در واحدهاي صنفي بازرسي شد. همچنين در اين 
مدت ۴۱۲۷ دستگاه نازل هاي س��ي. ان. جي و ۱۰ هزار و 
۱۰۰ دستگاه باسكول هاي جاده اي سنگين بازرسي شدند.

اين مقام مس��وول در ادامه سازمان ملي استاندارد را تنها 
مرجع صدور گواهي حالل در كش��ور عنوان كرد و گفت: 
تاكنون ۴۵ گواهي حالل براي محصوالت مختلف به ويژه 
مواد غذايي صادر شده است. پيروزبخت درباره استانداردهاي 
مرتبط با شيوع ويروس كرونا نيز گفت: در زمينه بهداشت 
مواد غذايي، گوشت، كنترل سيستم هاي واردات و بازرسي 
واردات مواد غذايي، استانداردهايي در كدكس وجود دارد و 
اين سازمان برنامه ريزي كرده تا در سريع ترين زمان ممكن با 
كمك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، استانداردهاي 

مربوطه را تدوين كند.

      نيروگاه ها و پااليشگاه ها 
مازوت مصرف مي كنند!

ازسوي ديگر، وحيد مرندي مقدم معاون نظارت بر اجراي 
استانداردنيز در اين نشس��ت با بيان اينكه در حال حاضر 
بنزين توليدي كش��ور مطابق استاندارد آاليندگي يورو ۴ 
است، گفت: پيش نويس اس��تاندارد يورو ۵ تهيه و تدوين 
شده و در آينده نزديك اس��تاندارد بنزين كشور به يورو ۵ 
ارتقا خواهد يافت. وي با بيان اينكه هنوز گازوييل توليدي 
كشور مطابق استاندارد ملي نيست، تصريح كرد: در قانون 
هواي پاك تا ابتداي شهريورماه امسال به وزارت نفت مهلت 
داده شده بود تا بنزين و گازوييل توليدي مطابق استاندارد 
ملي باشد و ماده ۱۸ اين قانون، جلوگيري از واردات بنزين 
و گازوييل غيراس��تاندارد را بر عهده اين سازمان قرار داده 
اس��ت كه البته با راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس، 
واردات بنزين نداريم. مرندي مقدم با اشاره به پايان مهلت 
وزارت نفت براي اس��تاندارد گازويي��ل و مازوت، گفت: در 
حال نمونه گيري براي مشخص كردن استاندارد آاليندگي 
محصوالت هستيم. معاون نظارت بر اجراي استاندارد درباره 
زمان تصويب پيش نويس استاندارد يورو ۵ بنزين گفت: در 
اين مورد اختالفي بين وزارت نفت و وزارت صنعت وجود 
دارد كه در مورد آن با معاون اول رييس جمهوري نامه نگاري 
كرده ايم و در صورت برطرف شدن، استاندارد يورو ۵ براي 
بنزين اعمال خواهد شد. وي همچنين درباره وضعيت كيفي 
مازوت مصرفي در كشور اظهار كرد: طبق قانون هواي پاك 
از ابتداي شهريور ۱۳۹۶ براي وزارت نفت مهلت ۳ ساله اي 
تعيين شد تا نسبت به استانداردسازي مازوت اقدام كند كه 
اين مهلت در تاريخ ۱ شهريور ۱۳۹۹ به اتمام رسيده است. 
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ثبات قيمت برنج در بازار
ايسنا| رييس اتحاديه بنكداران و حق العمل كاران اهواز 
گفت: قيمت برنج در بازار به ثبات رسيده است و كمبود 
در بازار وجود ندارد.محمدكمال سودمند در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به افزايش قيمت برنج در سال جاري، اظهار 
كرد: از زماني كه براي واردات برنج، ارز ۴۲۰۰ توماني را 
به ارز نيمايي تبديل كردند؛ قيمت برنج افزايش يافت و 
اين افزايش قيمت، ناشي از كمبود يا احتكار برنج نبوده 
اس��ت. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت برنج در بازار 
به ثبات رسيده است و كمبود برنج در بازار وجود ندارد و 
برنج هاي دولتي نيز با قيمت مصوب در حال توزيع در بازار 
هستند.رييس اتحاديه بنكداران و حق العمل كاران اهواز 
گفت: برنج هاي محلي رقيب بسيار خوبي براي برنج هاي 
دولتي و خارجي هس��تند. قبال مردم براي خريد برنج 
دولتي صف مي كشيدند اما اكنون با اتمام فصل برداشت 
برن��ج و ورود آن به بازار، وضعيت عرضه و تقاضاي برنج 

متعادل شده است.

 ۸۰  درصد تاالرها 
ورشكسته و تعطيل هستند

ايلنا| رييس اتحاديه تاالرداران تهران اظهار داش��ت: 
تاالرها هنوز درحال پوس��ت اندازي و بازيابي هستند و 
مانند يك سال پيش، آماده پذيرش مشتري نيستند. 
۸۰ درصد تاالرها هنوز تعطيل هس��تند و ورشكست 
شده اند. مابقي نيز درحال تجهيز و آماده سازي هستند، 
ممكن است ۱ يا ۲ درصد هم مشتري داشته باشند كه 
تقريبا مي توان گفت صفر است.خسرو ابراهيمي نيا در 
مورد وضعيت تاالرها بعد از بازگشايي اظهار كرد: تاالرها 
بازگشايي شده اند اما استقبال چنداني نشده است، يكي 
از داليل اين موضوع اين است كه بعد از يك سال تعطيلي 
تاالرها بايد تجهيز شوند و با پروتكل ها هماهنگ شوند. 
اين صنف ورشكست شده بود و در حال بازيابي است. 
بازيابي تاالر نيز نياز به ميلياردها تومان هزينه دارد. وي 
ادامه داد: يك س��ال است كه وسايل تاالرها مستهلك 
شده اند، مشتري هم وسايل نو و بروز مي خواهد. نياز به 
استخدام پرسنل جديد نيز وجود دارد، بنابراين احياي 
دوباره اين صنف نياز به زمان طوالني دارد.وي افزود: در 
اتحاديه تعداد زيادي شكايت بين مالكين و مستاجرين 
وجود دارد، هم مالكين و هم مس��تاجرين حق دارند. 
مالك مي گوينديك سال است كه اجاره پرداخت نشده، 
مستاجر مي گويد در اين يك سال كار نكرده ام كه اجاره 
پرداخت كنم. حدود ۸۵ درصد از شكايات در اتحاديه 
مربوط به مالكين و مس��تاجرين مي شود. همين االن 
هم وقتي به مستاجر مي گوييم اجاره بده مي گويد من 
نمي دانم كه فردا دوباره تاالرها تعطيل مي شونديا خير.

رييس اتحاديه تاالرداران تهران تصريح كرد: مردم در 
دوران كرونا مراسمات و گردهمايي هاي خود را تعطيل 
نكرده بودند، اين تاالرها بودند كه اجازه نداشتند مراسم 
برگزار كنند اما مراسم ها در رستوران ها، چلوكبابي ها، 
كارواش ها و باغ ها ادامه داشت.وي در ادامه اضافه كرد: 
تاالرها هنوز درحال پوس��ت اندازي و بازيابي هستند و 
مانند يك سال پيش آماده پذيرش مشتري نيستند. ۸۰ 
درصد تاالرها هنوز تعطيل هستند و ورشكست شده اند. 
مابقي نيز درحال تجهيز و آماده س��ازي تاالر هستند، 
ممكن است ۱ يا ۲ درصد هم مشتري داشته باشند كه 

تقريبا مي توان گفت صفر است.

 داليل كمبود روغن حلب 
در فروشگاه ها

مهر| يك مقام مسوول با اشاره به عوامل كاهش عرضه 
روغن با بسته بندي حلب در فروشگاه ها، گفت: افزايش 
تقاضاي كاذب به كمبود روغن حلب دامن زده است.يك 
منبع آگاه در صنعت روغن نباتي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره داليل كمبود روغن حلب در برخي فروشگاه ها 
گفت: سه عامل در اين حوزه تأثيرگذار بوده كه عامل اول و 
مهم افزايش تقاضاي كاذب است. وي با بيان اينكه روغن 
حلب در صنف و صنعت از جمله شيريني و شكالت نيز 
مصرف مي ش��ود، افزود: در واقع اصناف اين روغن ها را 
براي تأمين بخشي از نياز خود از فروشگاه ها جمع آوري 
كرده اند.اين منبع آگاه با بيان اينكه نيمي از ورق حلب 
وارداتي اس��ت، اضافه كرد: ۵٠ درصد آن توسط فوالد 
مباركه تأمين مي شود و ۵٠ درصد هم از كشورهاي چين 
و تركيه وارد مي شود كه به دليل مشكالت موجود در 
خصوص عدم تأمين ارز نيمايي، واردات آن با محدوديت 
مواجه شده است. اين فعال بخش خصوصي ميزان نياز 
كشور به ورق حلب را ساالنه بين ٧٠ تا ٧۵ هزار تن اعالم 
كرد.وي با بيان اينكه در فرمول روغن هاي نيمه جامد از 
تركيب چند روغن استفاده مي شود، گفت: روغن پالم 
در اين فرمول نقش مهمي دارد كه امسال واردات روغن 
پالم نسبت به ساير روغن ها كاهش بيشتري داشته است.

اين منبع آگاه تاكيد كرد: با اين حال روغن مايع خانوار 
با بسته بندي پت )پالس��تيكي( به وفور در بازار عرضه 
مي شود.ضمن اينكه در اغلب فروشگاه هاي زنجيره اي 

روغن حلب در حال عرضه است.

واردات خودروهاي امريكايي 
از سال ۹۵ ممنوع شد

دبير انجمن واردكنندگان خودرو اظهار داش��ت: 
واردات خودرو با برند امريكايي حتي اگر در كشور 
ديگري توليد شده باشد، ممنوع است.مهدي دادفر 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادي ايلن��ا در مورد 
ممنوعيت واردات خودروهاي امريكايي اظهار كرد: 
واردات خودرو با برند امريكايي حتي اگر در كشور 
ديگري توليد شده باشد از سال ۹۵ بعد از فرمايشات 
رهبري در اين باره ممنوع بود و تاكنون نيز همينطور 
است. براي مثال خودروي شورولت كه برند امريكايي 
است اما در كره توليد مي شود نيز اجازه ورود ندارد، 
واردات خودروهايي كه در امريكا توليد مي ش��وند 
نيز همزمان ممنوع شد.وي افزود: مبدا بيشترين 
خودروهاي وارداتي به كشور به ترتيب امارات متحده 
عربي، كره جنوبي، تركيه و آلمان بودند كه ۸۰ درصد 

آن مربوط به امارات بود.

 يكصد هزار تن مركبات 
امسال از مازندران صادر شد

ايرنا|  مدير باغبان��ي جهاد كش��اورزي مازندران از 
ميانگين روزانه صادرات يكهزار تن مركبات استان به 
خارج از كش��ور در فصل برداشت سال جاري خبر داد 
و گفت كه در مجموع امس��ال تاكنون يكصد هزار تن 
مركبات استان صادر شده كه ۳۰ درصد بيشتر از مدت 
مشابه سال گذشته است. هادي ايزدي روز دوشنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود كه اين ميزان صادرات 
عمدتا مربوط به نارنگي و پرتقال اس��ت كه بيشتر به 
كشورهاي همسايه صادر شده است.  صادرات مركبات 
مازندران همه ساله از آغاز فصل برداشت شروع مي شود 
و تا ارديبهش��ت ماه س��ال بعد ادامه مي يابد. نارنگي 
مازندران شهريور به مرحله برداشت مي رسد و از همان 
زمان هم صادر مي شود. برداشت پرتقال هم بسته به 
نوع زودرس يا ديررس از آبان شروع مي شود و تا اواخر 
بهمن ادامه مي يابد. بخشي از مركبات برداشت شده 
استان در انبارها ذخيره س��ازي مي شود تا در فرصت 
مناسب قيمتي به بازار داخلي و خارجي عرضه شود. 
مدير باغباني جهاد كشاورزي مازندران با اعالم اينكه 
پارسال در مجموع ۱۵۰ هزار تن مركبات در بازه زماني 
آبان ۹۸ تا ارديبهش��ت ۹۹ از مازندران صادر شده بود، 
گفت: ولي امسال از آبان ماه تاكنون روزانه ۵۰ كانتينر 
۲۰ تني مركبات از استان صادر مي شود كه ۳۰ درصد 
بيشتر از سال گذشته است. وي با بيان اينكه نيمي از 
مركبات صادر شده از مازندران انواع نارنگي به ويژه از 
گونه »انشو« بوده است، افزود: از آن جايي كه در يك دهه 
اخير در اجراي اصالح و احياء باغ هاي مركبات كاشت 
ارقام مختلف نارنگي كيفي ش��امل »انشو «، »پيج«، 
»كلمانتين «، »يافا«و »يونسي« مورد توجه قرار گرفت.

آمادگي بيش از 37۰ واحد توليدي 
براي تامين مالي بازار سرمايه 

ش�اتا| معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گف��ت: ۳۷۵ واحد صنعت��ي و معدني تاكنون 
آمادگي خود را براي تامين مالي از طريق حضور در بازار 
سرمايه و يا انتش��ار اوراق اعالم كردند. سعيد زرندي در 
جلسه كارگروه تامين مالي و سرمايه گذاري، بيان كرد: 
اين اقدامات در راستاي تقويت و تعميق بازار اوليه در بازار 
سرمايه انجام شده است كه منابع و نقدينگي جامعه را 
به سمت بخش حقيقي اقتصاد و توليد سوق مي دهد و 
مي تواند باعث ثبات و رونق بازار ثانويه نيز باشد. وي افزود: 
با حمايت و برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تاكنون ۸۰ شركت تأييديه هيات پذيرش و مجوز سازمان 
بورس را براي تامين مالي در بازار سرمايه از طريق عرضه 
سهام و يا انتشار اوراق بدهي دريافت كردند.  اوگفت: ۲۰۰ 
شركت نيز تاكنون قراردادهاي خود را با نهادهاي تامين 

مالي براي استفاده از اين روش ها امضا كردند.  

مسووالن سازمان استاندارد عنوان كردند

»مازوت« عامل اصلي آلودگي پايتخت

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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خبرروز

افزايش آلودگي هواي كالن شهرها تا چهارشنبه
بنا بر اعالم سازمان هواشناسي تا روز چهارشنبه )۸ بهمن ماه( در بيشتر مناطق كشور آسمان صاف و در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت با افزايش 
غلظت آالينده ها همراه خواهد بود. مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي گفت: از روز پنجشنبه )۹ بهمن ماه( روند تدريجي 
افزايش دما در كش��ور رخ خواهد داد كه بيشترين مقدار آن در استان هاي ساحلي درياي خزر و اردبيل۶ تا ۱۲ درجه سانتيگراد پيش بيني 
مي شود. از اين رو در دامنه هاي رشته كوه البرز ذوب برف و وقوع پديده بهمن قابل پيش بيني است. ضياييان افزود: ورود سامانه بارشي سبب 
بارش برف و باران و وزش باد در برخي نقاط شمال غرب و غرب مي شود. اين سامانه روز جمعه )۱۰ بهمن ماه( تقويت مي شود و عالوه بر شمال 

غرب و غرب، در جنوب غرب، سواحل غربي و مركزي خزر و دامنه هاي جنوبي البرز مركزي سبب بارش مي شود.

رويداد

تست هاي سريعي كه در تهران انجام مي شود ميزان 
 pcrمثبت بودن آن ح��دود ۹ درصد و تس��ت هاي
حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد است، در حالي كه در آبان ماه 
نتيجه تست پي سي آر گاهي تا ۴۰ درصد مثبت بود 
و تست هاي س��ريع ما در اوايل طرح شهيد سليماني 
گاهي تا ۲۰ و ۲۵ درصد مثبت بودند، بنابراين نشان 
مي دهد كه گردش ويروس در تهران كاهش يافته ولي 
ويروس ضعيف نشده است.فرمانده ستاد مقابله با كرونا 
در كالن شهر تهران با بيان اينكه اولين تغيير شاخص 
در بيماري كرونا تغيير در آمار مراجعين سرپايي است، 
گفت: البته در تهران طي ماه هاي اخير با يك چالش رو 
به رو بوده ايم، معمواًل آمار سرپايي مراجعين كه اعالم 
مي شود عمدتا در بخش هاي دولتي، مراكز بهداشتي 
و مراكز بيمارستاني است و از آنجاكه در تهران باالي 
۸۰ درصد مراجعي��ن ما در بخش هاي س��رپايي به 
مطب هاي خصوصي مراجعه مي كنند، بنابراين ممكن 
است در آمار ما گنجانده نش��وند و آمار ما در رابطه با 
مراجعين س��رپايي به مراتب باالتر از عددي باشد كه 
اعالم مي ش��ود. البته آمار مطب ها به صورت پراكنده 
جمع آوري مي شود و طي نشستي با مسووالن نظام 

پزشكي مقرر شد كه از طريق سامانه  اين آمارها نيز از 
مطب هاي خصوصي جمع آوري شود تا بتوان در فرآيند 
كانتكت تريسينگ و طرح رديابي محله محور محاسبه 
شوند.زالي با بيان اينكه مجدداً در ۲۴ ساعت گذشته 
ميزان بستري در تهران از مرز ۱۹۰۰ عبور كرده است، 
گفت: تقريبًا در طول هفته گذشته ميزان بستري بين 
۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر در نوسان بود ولي ديروز مجموعه 
بستري استان تهران ۱۹۳۶ نفر بوده و لذا از مرز ۱۹۰۰ 
عبور كرديم. همچنين طي روز گذشته تعداد كساني 
كه به عنوان مريض جدي��د كرونايي مراجعه كردند 
حدود ۲۶۰ مورد بوده كه نسبت به ۲۴ ساعت گذشته 

رشد ۱.۴ دهم درصدي و نسبت به ۲۴ ساعت ماقبل 
آن رشد ۳.۶ درصدي را نشان مي دهد.فرمانده ستاد 
كروناي اس��تان تهران با بيان اينك��ه آرام آرام ميزان 
مراجعين جديد در بخش هاي بستري در حال افزايش 
اس��ت، اظهار كرد: تعداد بيماران بس��تري در بخش 
مراقبت هاي ويژه نسبت به هفته قبل بين نيم تا يك 
درصد افزايش پيدا كرده است.به گفته زالي، شاخص 
مرگ و مير و ميزان عمومي بستري با موج بلندي تغيير 
نكرده اس��ت و طبيعتا ممكن است اين تغيير آمارها 
گذرا يا بالعكس شروع يك خيز جديد باشد. البته بايد 
در نظر داشته باش��يم كه تغيير شاخص مرگ و مير 
بين ۳۰ تا ۴۰ روز بعد از تغيير س��اير شاخص ها خود 
را نشان مي دهد.زالي در پاسخ به سوالي در خصوص 
علت كمتر شدن ميزان بيماري، توضيح داد: افزايش 
ميزان همكاري مردم، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و پوش��ش ماس��ك و همچنين افزايش سطح دانش 
عمومي و بهداشتي مردم در اين مساله اثرگذار است.
نكته بعدي اينكه ترددهاي شبانه كاهش پيدا كرده و 
مقدار زيادي الگوي زيست شبانه در تهران تغيير پيدا 
كرده كه همين مساله در آمار مرگ و ميرها موثر است.

تهران همچنان »زرد« است
جامعه خبر

متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي

رييس كانون عالي بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
خواستار رفع س��ريع كاس��تي ها و بي مهري هاي 
اجراي طرح متناسب سازي حقوق بازنشستگان و 
مستمري بگيران تامين اجتماعي شد. علي اصغر 
بيات گفت: هدف از اجراي هر طرح و اقدامي در حوزه 
بازنشستگان و مستمري بگيران بايد باال بردن توان 
معيشتي متناسب با نرخ تورم باشد. متأسفانه اين 
هدف در اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
و مستمري بگيران تأمين اجتماعي محقق نشد. اين 
جمعيت ۳ ميلي��ون و ۶۰۰ هزار نفري تفاوت هاي 
اساسي با بازنشستگان س��اير صندوق ها دارند كه 
يك��ي از مهم ترين آنه��ا وجود بي��ش از ۶۵ درصد 
حداقل بگير اس��ت. او از انجام مذاكرات و جلسه با 
نوبخت، مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه نيز خبر داد و افزود: در جلس��ه روز 
گذشته قرار شد با تشكيل كميته اي شامل مسووالن 
سازمان برنامه و بودجه، كانون عالي و سازمان تأمين 
اجتماعي در خصوص اتخاذ تمهيدات مربوط به نحوه 
تخصيص اين اعتبار تصميم گيري شود و انشاءاهلل 
در مرحله دوم متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران تأمين اجتماعي به ميزان مد 
نظر و معادل همسان س��ازي حقوق بازنشستگان 
صندوق كشوري نزديك شود. او خاطرنشان كرد: 
تفاوت هاي فاحشي در نتايج اجراي طرح متناسب 
سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين 
اجتماعي و همس��ان س��ازي حقوق بازنشستگان 
لشكري و كش��وري وجود دارد كه عادالنه نيست. 
داليل بسيار زيادي هم در اين زمينه وجود دارد كه 
همه از آن مطلع هستند و بارها هم گفته شده است. 
رييس كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي با 
اشاره به پيگيري ها و مذاكرات متعددي كه توسط 
كانون عالي در اين زمينه انجام شد گفت: ما به طور 
جدي اين موضوع را دنبال كرده ايم و در جلس��اتي 
كه با مسووالن دولت و نمايندگان مجلس داشتيم 
پيش��رفت هاي خوبي داش��ته ايم. بيات با اشاره به 
مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص بند و تبصره ۲ 
اليحه بودجه گفت: بر اساس اعالم حسينعلي حاجي 
دليگاني، عضو كميس��يون تلفيق بودجه مجلس 
شوراي اسالمي، اعتبار پيش بيني شده در بند )و( 
تبصره )۲( اليحه بودجه از ۹۰ هزار ميليارد تومان به 
۱۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت و قرار است 
۹۰ هزار ميليارد تومان از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از 
منابع مذكور كه از طريق واگذاري سهام شركت هاي 
دولتي به س��ازمان تأمين اجتماعي بابت مطالبات 
اين س��ازمان )رد دي��ون( واگذار مي ش��ود، صرف 
تداوم و اجراي مرحله دوم متناسب سازي حقوق و 
مستمري كارگران بازنشسته تأمين اجتماعي شود 
و ما اميدواريم اين مصوبه با رأي مثبت نمايندگان در 

صحن علني مجلس تصويب شود. 

كرونا جان ۹۸ نفر ديگر را در ايران گرفت
تاكنون يك ميليون و ۳۷۹ هزار و ۲۸۶ 
نفر در كشور بطور قطعي به ويروس كرونا 
مبتال ش��ده و با فوت ۹۸ نفر از بيماران 
مبت��ال به كرون��ا تع��داد جان باختگان 
كرونا در كش��ور به ۵۷ هزار و ۴۸۱ نفر 
رسيده است.سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي ۶ هزار و 

۳۰۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شد و ۶۸۱ نفر بستري شدند. با اين حساب، مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۳۷۹ هزار 
و ۲۸۶ نفر رسيد.سيما سادات الري افزود: خوشبختانه 
تاكنون يك ميليون و ۱۷۱ هزار و ۷۰ نفر از بيماران، 
بهب��ود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
همچنين ۴۰۵۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 

وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند و تاكنون ۸ ميليون و ۹۶۰ هزار 
و ۱۸۶ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. او افزود: بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۱۸ شهرستان كشور 
در وضعيت نارنجي، ۱۵۴ شهرستان در 
وضعيت زرد و ۲۷۶ شهرستان در وضعيت 
آبي قرار دارند. همچنين وضعيت كرونا 
در كشور به شدت شكننده، حس��اس و ناپايدار است 
و با توقف روند كاهش��ي بس��تري و مرگ و مير كرونا 
مواجه هس��تيم. يادمان باشد هر گونه اهمال و عادي 
انگاري موجب بازگشت شهرهاي زرد و آبي به وضعيت 
قرمز مي شود و كاهش عمل به توصيه هاي بهداشتي 
توس��ط هر كدام از ما موج چهارم كرونا را در كش��ور 

فراگير مي كند.

انسولين در داروخانه هاي منتخب و دولتي توزيع مي شود
مدي��ركل دارو و م��واد تح��ت كنترل 
سازمان غذا و دارو از توزيع انواع انسولين 
در داروخانه هاي منتخ��ب و دولتي به 
صورت مستمربا تعداد محدود اما روزانه 
خب��ر داد. س��يدحيدر محمدي گفت: 
بيماران مي توانند با استفاده از اپليكيشن 
»تيتك« ب��ه راحتي ب��ه نزديك ترين 
داروخانه اي كه انس��ولين مصرفي آنها 

را موجود دارد، دسترس��ي پيدا كنند. او افزود: با ثبت 
نسخه در سامانه تيتك هر بيمار تنها به اندازه مصرف 
ماهانه خود امكان تهيه انسولين قلمي را دارد و ديگر 
مانند گذشته هيچ فردي نمي تواند مازاد بر نياز ماهانه 
خود، انسولين قلمي تهيه و حتي ذخيره كند؛ چراكه در 
صورت ورود اطالعات تكراري براي يك بيمار، سامانه 
اجازه عرضه دارو را به داروخانه نمي دهد.مديركل دارو 
و مواد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
انسولين قلمي ارزبرترين داروي مصرفي كشور است، 
افزود: در مدتي كه س��ازوكار عرضه انسولين با ثبت 

در سامانه تيتك صورت مي گيرد، عالوه 
بر جلوگيري از نش��ت دارو به بازار آزاد و 
قاچاق معكوس آن، تقاضاي انسولين به 
حدود يك دهم كاهش پيدا كرده است.
مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو خاطرنشان كرد: بيماران براي 
دسترس��ي بهتر به انس��ولين مورد نياز 
خود، مي توانند با نصب اپليكيشن تيتك 
)TTAC( در قسمت داروهاي كمياب، نوع انسولين 
قلمي مورد اس��تفاده را وارد كرده، محدوده سكونت 
خود را انتخاب و به راحتي به ليست داروخانه هايي كه 
داروي مدنظر را موجود دارند، دسترسي پيدا كنند. وي 
با تاكيد بر اينكه انسولين قلمي از لحاظ دارويي هيچ 
تفاوتي با انسولين رگوالر و NPH ندارد، تصريح كرد: 
بيماران براي اطمينان از دسترسي به دارو از آسانترين 
راه ممكن مي توانند با مش��ورت پزشك معالج خود از 
انسولين رگوالر و NPH كه به وفور در داروخانه هاي 

سراسر كشور وجود دارد استفاده كنند.

وجود 4 هزار مدرسه كانكسي در كشور
۴ هزار مدرسه كانكسي در كشور وجود 
دارد كه تالش مي كنيم با احداث مدارس 
مقاوم و درخور شان دانش آموزان بساط 
اين مدارس را برچينيم. معاون عمراني 
وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان 
نوسازي و تجهيز مدارس كشور گفت: 
باتالش همكاران در استان هاي مختلف 
كشور بس��اط مدارس خش��تي و گلي 

برچيده شده و در رويكرد جديد سعي مي كنيم تا نسبت 
به جايگزيني مدارس ايمن به جاي مدارس كانكسي 
اقدامات و برنامه ريزي ها را انجام دهيم.رخشاني مهر 
به تخصيص۲ ميلي��ارد تومان اعتبار ملي براي خريد 

تجهيزات مورد نياز هنرس��تان ها اشاره 
و تصري��ح ك��رد: با تخصي��ص اين مبلغ 
و خريد تجهيزات و وس��ايل م��ورد نياز 
هنرس��تان ها و مدارس شاهد توزيع اين 
اقالم در هفته ه��اي آينده در اين مناطق 
خواهيم بود. او اف��زود: براي جمع بندي 
مصوبات س��فر يكروزه به شمال استان 
اردبي��ل نشس��تي را با حض��ور نماينده 
پارس آباد، بيله س��وار و اصالندوز و مديران مرتبط در 
سازمان نوسازي برگزار كرده و كمك هاي الزم را براي 
احداث پروژه هاي جديد آموزشي در اين مناطق انجام 

خواهيم داد.

ادبیات

ارزشمندترين جايزه ش��عر بريتانيا به »باني كاپيل« رسيد. »باني كاپيل« شاعر 
بريتانيايي-  هندي براي مجموعه شعر »چطور يك قلب را بشوييم« به عنوان برنده 
امسال جايزه ادبي »تي. اس. اليوت« معرفي شد. اين كتاب بر روابط پيچيده اي كه 
بين يك مهاجر مهمان و شهروند ميزبان به وجود مي آيد تمركز دارد.در اين مجموعه 
شعر، يك مهاجر ميزبان ليبرالش را توصيف مي كند و سعي دارد بگويد »تا ابد در خانه 
شخص ديگري مهمان بودن چقدر طاقت فرسا است«.اين شاعر هندي- بريتانيايي 
براي كسب اين جايزه۲۵هزار پوندي با شاعراني همچون »جو مورگان« و »ناتالي 
دياز« به رقابت پرداخت.به گفته »الوينيا گرينال« رييس هيات داوران اين جايزه 
ادبي، مجموعه شعر »كاپيل« توس��ط تمامي اعضاي هيات داوران انتخاب شده 
است. »چطوريك قلب را بشوييم« نخستين مجموعه بلند »كاپيل« است كه در 
بريتانيا منتشر شده، با اين حال اين ش��اعر در دو دهه اخير كتاب هاي ديگري در 
اياالت متحده به چاپ رسانده اس��ت.جايزه »تي .اس. اليوت« از سال ۱۹۹۳ براي 
بزرگداشت نام »توماس استرنز اليوت« شاعر، نمايشنامه نويس و منتقد ادبي برنده  

نوبل ادبيات نام گذاري شده است.

معرفي برنده جايزه
 »تي. اس. اليوت«

جشنواره

فيل��م كوتاه »مگرالن« در ۳ رش��ته بهتري��ن كارگردان��ي، فيلمبرداري و 
گروه بازيگران نامزد دريافت جايزه س��االنه جشنواره بين المللي ليفت آف 
ش��د.مگرالن كه با اولين تجربه فيلم سازي كارگردانش در يازدهمين دوره 
جشنواره ليفت آف تورنتوحضور داشت موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم 
از اين رويداد سينمايي شد، در بخش مسابقه جشنواره هاي معتبر سينمايي 
بين المللي همچون برلينانه، گيملي، مالت، اودنسه، ده، فيلم كوتاه تهران، 
جش��نواره ش��هر، لينز، آف و.... با فيلم هاي معتبر از سراسر جهان به رقابت 
پرداخت و با كس��ب جوايز، تحس��ين منتقدان و مخاطبان را نيز به همراه 
داشت.فيلم كوتاه مگراِلن داس��تان خانواده اي را روايت مي كند كه در يك 
قبرستان ماش��ين زندگي مي كنند. دختر كوچك خانواده كه نابيناست به 
همراه برادر بزرگ ترش در قبرستان ماشين ها ماشيني براي خود ساخته اند 
كه در آن روزهايشان را مي گذرانند. اتفاقي باعث برهم خوردن نظم متزلزل 
خانواده مي شود و ...آتنا سليماني، رزمريم كاظمي، طاها نجف پور و منصور 

نصيري بازيگران اين فيلم كوتاه هستند.

فيلم كوتاه مگراِلن در ۳ رشته 
نامزد جشنواره ليفت آف شد

تعادل| محيط زيس��ت نه تنها براي 
مس��ووالن ك��ه ب��راي مردم ه��م به 
مساله اي تبديل شده كه ديگر اهميت 
چندان��ي ندارد، از بين رفت��ن جنگل ها و تاالب ها 
و درياچه ه��ا يكي پس از ديگ��ري اتفاق مي افتد و 
فرياد فعاالن محيط زيست هم به جايي نمي رسد. 
همانطور كه درياچه اروميه تا آستانه خشك شدن 
 رف��ت و جنگل ه��اي بلوط در آت��ش بي تدبيري و

بي توجهي سوخت و حاال هم انگار نوبت رسيده به 
يكي از جنگل هاي حّرا، اكوسيستم هاي ارزشمند 
و نادري كه ميليون ها س��ال طول كشيده تا ايجاد 
ش��وند. جنگلي كه آن را با عنوان نوزادگاه آبزيان 

مي شناسند. 
درحالي بر اس��اس قوانين موجود هرگونه تخريب 
و آلودگي تاالب ممنوع است و عرصه هاي جنگلي 
كش��ور غير قابل واگ��ذاري به اش��خاص حقيقي 
و حقوقي هس��تند ك��ه تاالب خوربردس��تان دير 
و جنگل ه��اي ح��ّراي آن به دليل جاده كش��ي و 
راه اندازي س��ايت پرورش ميگو ب��ا خطري جدي 
مواجه هس��تند. فع��االن محيط زيس��ت منطقه 
مي گوين��د كه چني��ن اقدامي مانع رس��يدن آب 
ش��يرين به جنگل هاي حّرا مي ش��ود و تخريب و 

نابودي آن را به  دنبال دارد.

  يك سال پس از ثبت ملي 
و جوالن بولدوزرها

سال گذش��ته بود كه تاالب خوربردس��تان دير و 
جنگل هاي حراي آن در اس��تان بوشهر در ليست 
تاالب ه��اي ثبت ملي كش��ور قرار گرف��ت. آنطور 
كه محلي ها مي گويند خوربردس��تان دير يكي از 
مهم ترين خورهاي دير اس��ت كه بيشتر درختان 

حّراي آن را مردم كاشته اند. 
حاال پس از گذش��ت يك س��ال از ثب��ت ملي اين 
تاالب، بولدوزرها به جان آن افتاده اند. رضا پرتوي 
سنگي - دبير شبكه سازمان هاي مردم نهاد استان 
بوش��هر - به ايس��نا مي گويد كه خوشحالي ثبت 
ملي خوربردستان دير، ديري نپاييد چراكه كمي 
پس از آن يك س��رمايه گذار محلي توانست مجوز 
راه اندازي سايت پرورش ميگو را در چهار هكتار از 
حريم تاالب از كارگروه ماده ۱۱ اس��تانداري - كه 
البته محيط زيس��ت استان نيز از اعضاي اصلي آن 

است - بگيرد. 

  ايجاد هرگونه س�ازه  مانع رسيدن آب شيرين
 به جنگل هاي حّرا   مي شود

او ادام��ه مي دهد: اما ماجرا به همينجا ختم نش��د. 
س��رمايه گذار بولدوزرها را به جان تاالب انداخت تا 
جاده اي براي دسترسي از سايت پرورش ميگو به دير 
بكشد اين درحالي است كه گياه حّرا به شدت وابسته 
به آب شيرين اس��ت و ايجاد هرگونه سازه ازجمله 
راه دسترسي به مركز تكثير ميگو مانع رسيدن آب 
ش��يرين به جنگل هاي حّرا مي ش��ود. اين موضوع 
عالوه بر افزايش احتمال وقوع سيل هنگام بارندگي، 
تخريب و نابودي جنگل حّراي بندر دير را به  دنبال 
دارد.جنگل هاي حّرا اكوسيس��تم هاي ارزشمند و 
نادري هس��تند كه ميليون ها سال طول كشيده تا 
آنها ايجاد شوند همچنين اين جنگل ها را به عنوان 
نوزادگاه آبزيان مي شناسند و نقش زيادي در بقاي 
آبزيان دارند. پرتوي سنگي ضمن بيان اين  مطالب 
مي گويد: تخري��ب و نابودي جنگل حّراي بندر دير 
پيامد مستقيم اينگونه ساخت و سازها است و انقراض 
بسياري از آبزيان تجاري ارزش��مند مانند ماهي و 
ميگو - كه منبع درآمد مردم منطقه است - ازجمله 
آثار غير مستقيم جاده كشي در اين جنگل ها است.

  پرندگان تاالبي
 براي هميشه از منطقه كوچ مي كنند

فعاالن محيط زيس��ت منطقه بي��م آن را دارند كه 
اگر مس��ير عبور و مرور خودروها به خوربردس��تان 
دي��ر و جنگل هاي حّرا باز ش��ود، پرن��دگان تاالبي 
براي هميش��ه از منطقه كوچ كنند. همچنين ورود 
پس��اب س��ايت پرورش ميگو به دريا، آسيب هاي 
جبران ناپذيري را به اين اكوسيستم وارد مي كند و 
آلوده شدن دريا مرگ تدريجي جنگل هاي حّرا را به 
دنبال خواهد داشت.به گفته دبير شبكه سازمان هاي 
مردم نهاد استان بوشهر برخي ديدگاه هاي غيرعلمي 
نسبت به اين ماجرا وجود دارد. براي مثال مي گويند 
كه به دليل آنكه در مسير جاده گياهي وجود ندارد 
مي توان جاده كش��ي كرد و سايت پرورش ميگو راه 

انداخت اما نبايد فراموش كنيم كه بخش��ي زيادي 
از اين جنگل ها در گذش��ته نيز عاري از گياه بودند 
اما م��ردم در آن نهال كاش��تند و ام��روز تبديل به 
جنگل هاي سرسبزي شده اند عالوه بر اين احداث 
جاده مسير ورود آب به جنگل را مي بندد.او همچنين 
مي گويد كه سازمان هاي مردم نهاد استان به مراجع 
قضايي اعالم جرم كرده اند اما تاكنون بي نتيجه بوده 

و فعاليت سرمايه گذار متوقف نشده است.

    ساخت و ساز در محدوده 
جزر و مدي پهنه جنگل  حّرا متوقف شود

در گزارش ش��بكه س��ازمان هاي مردم نهاد استان 
بوشهر به دادگاه تاكيد شده است كه مكان ديگري 
براي اين فعاليت - البته با پيوست زيست محيطي 
و انتخاب محل اجرا براس��اس شرايط اكوسيستم - 
انتخاب ش��ود و تا زمان تعيين تكليف نهايي هرچه 
سريعتر نسبت به توقف س��اخت و ساز در محدوده 
جزر و مدي پهنه جنگل  حّراي بندر دير و تاالب ملي 

خوربردستان اقدام شود.

   مخالفت محيط زيست 
با احداث جاده و سايت پرورش ميگو

از س��ويي ديگر اداره محيط زيست بوشهر با ساخت 
سايت پرورش ميگو مخالفت كرده است اما شركت 
آب منطقه اي استان بوشهر در كارگروه ماده ۱۱ اعالم 
كرده اس��ت كه دو هكتار از چهار هكتار واگذار شده 
خارج از خور است بنابراين مجوز احداث سايت صادر 
شده است همچنين اداره كل محيط زيست استان 
مجوزي براي جاده كشي نيز صادر نكرده است.  مسعود 
باقرزاده كريمي - مدي��ركل دفتر حفاظت و احياي 
تاالب هاي س��ازمان حفاظت محيط زيست - نيز در 
گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار مي كند: بر اساس 
اعالم وزارت نيرو اين جاده و سايت پرورش ميگو در 
حريم تاالب نيست و خارج از آن است اما اعتقاد داريم 
كه چنين اقدامي مي تواند اث��ري منفي روي تاالب 

خوربردستان دير و جنگل هاي آن داشته باشد.

    طرح توسعه شهرستان دير اشتباه است
او با اشاره به اينكه مجوزهاي صادر شده براي اين اقدام 

مربوط به چندين سال قبل است، مي گويد: مجوزهايي 
براي توسعه شهري دير در منطقه تاالب و جنگل ها 
صادر شده كه اشتباه اس��ت. اين يعني طرح توسعه 
ش��هري نبايد در اين منطقه ديده مي شد. باتوجه به 
اين ما پيش بيني مي كنيم كه مجوزهاي ديگري در 
اين منطقه صادر خواهد شد چرا كه براي آن منطقه 

برنامه توسعه درنظر گرفته اند.

  هرگونه تخريب و آلودگي تاالب 
ممنوع است

مدي��ركل دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست همچنين تصريح مي كند: اداره 
محيط زيست استان تاكنون سه بار به مراجع قضايي 
در زمينه احداث س��ايت پرورش ميگو و جاده شكايت 
كرده اما راه به جايي نبرده اس��ت. بر اس��اس ماده يك 
قانون حفظ و احياي تاالب ها هرگونه تخريب و آلودگي 
تاالب ممنوع است. باتوجه به اينكه اين اقدام مي تواند 
سبب تخريب و آلودگي تاالب شود با استناد به همين 
قانون و بررسي هاي كارشناسان قضايي مي توان جلوي 

جاده كشي و راه اندازي سايت پرورش ميگو را گرفت.

    مخالفت سازمان جنگل ها 
با تغيير كاربري جنگل هاي حّرا

عالوه بر سازمان محيط زيست، سازمان جنگل ها هم 
با تغيير كاربري جنگل هاي حّرا مخالفت كرده است. 
مسعود منصور - رييس س��ازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور - طي هفته گذشته بر حفاظت از 
جنگل هاي حرا در اس��تان بوشهر تاكيد كرد. در نامه 
منصور خطاب به مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان بوشهر آمده است: »تمامي عرصه هاي جنگلي 
كشور بطور عام و جنگل هاي منحصر بفرد حرا بطور 
خاص، غير قابل واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي 
هس��تند و همواره تحت تملك دولت و مديريت اين 
سازمان قرار دارد و به موجب قوانين و مقررات موجود، 
تغيير كاربري اين جنگل ها ممنوع است.« با تمامي 
مخالفت هاي دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي مردم 

نهاد اتخاذ تصميم نهايي در اين زمينه برعهده دستگاه 
قضايي است. اگر آب شيرين به جنگل هاي حّرا نرسد، 
اين اكوسيستم و تتوع زيس��تي آن در معرض خطر 
جدي قرار مي گيرد. از اين رو انتظار مي رود پيش از آنكه 
لودرها زيستگاه را با خاك يكسان كنند دستور توقف 
جاده كشي و راه اندازي سايت پرورش ميگو صادر شود.

    مروري بر تاريخچه جنگل هاي حرا
جنگل حرا از آن دسته جنگل هايي است كه تصور شما 
را نس��بت به مفهوم هاي معمولي جنگل و آب عوض 
مي كند. درختان حرا چه از دِل »شوري اشك« آدميان 
)با توجه به روايت اسطوره اي درباره پيدايش جنگل  
حرا از اشك شور آدم( سر برآورده باشند، چه بوسيله 
دسِت جادوگر طبيعت، از آن پديده هاي مرموز طبيعي 
هستند كه هنوز كسي نمي داند، ريشه نام گذاري آن در 
چيست. بر اساس روايت هاي تاريخي در متون قديمي، 
نام گذاري اين جنگل ها به »جنگل حرا« را نخستين بار، 
دانشمند كهن ايراني، ابن سينا، بدعت گذاشته است.

جالب تر اينكه درخت حرا دانه هاي خود را روي برگهاي 
خود توليد و تكثير مي كن��د و پس از آنكه اين دانه ها 
جوانه بزنند، توسط وزش بادها در ميان آب هاي خليج 
افتاده مي ش��وند تا ادامه عمر خ��ود را روي پاي خود 
بايستند. درخت حرا حتي شكوفه و گل هم مي دهد 
كه البته تماشاي آن توسط چشم هاي غير متخصص، 
كاري سخت است، چرا كه اين گل ها در دل برگهاي 
اين درخت مي شكفند و تنها در ساعت هايي خاص، 
ديده مي شوند.در زبان علم گياه شناسي، جنگل حرا 
يكي از زيرشاخه هاي گياهي »مانگرو« است كه يك 
گونه گياهي اصطالحا »شور زي« محسوب مي شود.

در استان هاي جنوبي كشور، چند ناحيه تحت پوشش 
جنگل  حرا را مي توان مشاهده كرد، از جمله جنگل هاي 
حراي »خليج جنگل ناي بند« در اس��تان بوش��هر و 
همچنين مناطق جنوبي سيس��تان و بلوچستان و 
چند نقطه از استان هرمزگان. ولي بزرگ ترين جنگل 
دريايي كش��ور را بايد در جزيره قش��م سراغ گرفت.
جنگل حرا در عمق يك ت��ا دو متري قرار دارد و براي 
همين، هنگام جزر و مد دريا، قسمت هايي از آن به زير 
آب مي رود و قسمت هاي ديگري از آب بيرون مي آيد.

در هنگام جزر تا حدودي شما مي توانيد كف دريا را 
ببينيد ولي در هنگام مد قس��مت زيادي بر روي آب 
دريا شناور مي شوند. در شبانه روز يك بار جزر و يك 

بار مد رخ مي دهد.

گزارش
داستان تخريب محيط زيست همچنان ادامه دارد

جنگل هاي حرا  در خطر نابودي 


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

