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بودجه انتخاباتي مجلس

تورم چطور كنترل مي شود؟ريزش بورس تا كجا ادامه دارد؟ معادله نفت در بودجه

ريچارد تيلر برنده نوبل اقتصاد 
در س��ال2017 ك��ه يك��ي از 
پيش��روان اقتصاد رفتاري در 
سطح آكادميك است، معتقد 
اس��تف در برخ��ي برهه ها كه 
رفتاره��اي تصميم س��ازان و 
عموم مردم از عقالنيت كافي 
برخوردار نيس��ت، با استفاده 
از يك تكانه مي توان اين جريان غيرمعقول را به مس��ير 
تصميم سازي هاي درست بازگرداند؛ رويكردي كه به نظر 
مي رس��د، اقتصاد ايران هم اين روزها بيشتر از هر عامل 
ديگري به آن نياز دارد. نوع رفتار و تصميم س��ازي هايي 
كه اين روزها در مجلس يازدهم در حال پيگيري اس��ت 
از منظري خاص هرگ��ز در تاريخ نظام پارلمانتاريس��م 
ايراني سابقه نداشته اس��ت. اين روند زماني كه به مقوله 
تصميم سازي هاي اقتصادي مي رس��د، شكل و شمايل 
عجيب و غريب ت��ري به خود مي گيرد. بر اس��اس قانون 
اساسي كشورمان كه سند ميثاق ملي ايرانيان محسوب 
مي ش��ود، وظيفه دولت تدوين و اراي��ه بودجه و وظيفه 
مجلس، تصويب يا عدم تصويب بودجه اس��ت. در هيچ 
جاي قانون اشاره نشده است كه نمايندگان مي توانند از 
بودجه در راس��تاي جهت گيري هاي جناحي، سياسي، 
تبليغاتي و انتخاباتي استفاده كنند. اين درحالي است كه 
اخباري كه اين روزها از مجلس به بي��رون درز مي كند، 
كارشناسان دلسوز، اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران را 
با نگراني هاي جدي مواجه ساخته است. خاطرم هست 
در زمان مجالس پنجم و ششم ش��وراي اسالمي در دهه 
70 خورشيدي كه من در كميس��يون برنامه و بودجه و 
تلفيق حاضر بودم؛ حداكثر تغييراتي كه در بودجه ارايه 
ش��ده، اعمال مي ش��د، 3الي 5درصد ب��ود و نمايندگان 
هرگز به خود اجازه نمي دادند كه شاكله كلي بودجه را بر 
اساس منويات خود دچار دگرگوني سازند. اين در حالي 
اس��ت كه نمايندگان مجلس يازدهم در حال نوشتن و 
انشاي بودجه اي تازه اي هس��تند كه در آن خواسته هاي 
تبليغاتي و جناحي خود را تامين كنن��د. نمونه بارز يك 
چنين رفتارهايي باعث شد تا رييس جمهوري هم نسبت 
به خطرات اين نوع نگاه هشدار بدهند و اعالم كنند كه اين 
رفتار به ضرر كشور و نظام است. به عنوان مثال دولت در 
بطن بودجه1400، حدود 199هزار ميليارد تومان براي 
درآمدهاي نفتي در نظر گرفته است، موضوعي كه باعث 
شد دامنه وسيعي از افراد، جريانات و رسانه هاي اصولگرا 
در داخل و خارج مجلس به انتقاد از دولت بپردازند و اعالم 
كنند كه دول��ت نگاهي غيرواقعي ب��ه درآمدهاي نفتي 
داشته اس��ت و اين رويكرد در نهايت به ضرر اقشار كمتر 
برخوردار جامعه خواهد ش��د. طبيعي است كه اكثريت 
مجلس يك چني��ن انتقاداتي را مط��رح مي كند، مردم 
توقع داشته باشند كه در جريان روند بررسي هاي بودجه، 
مجلس ميزان وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهد. اما 
در عمل مردم و رسانه ها متوجه شدند نه تنها نمايندگان 
ادامه در صفحه 5 اين اعداد و...  

داراي  ك��ه  كش��ورهايي 
درآمده��اي نفتي هس��تند، 
براي مص��ون مان��دن از فراز و 
نشيب هاي بازار نفت و استفاده 
از ظرفيتي كه درآمدهاي نفتي 
براي پيشرفت ايجاد مي كند، 
ظرفيتي را با عن��وان صندوق 
ذخيره ارزي ايجاد مي كنند تا 
در زمان افزايش قيمت نفت، مازاد درآمدهاي نفتي خود را 
در اين صندوق ذخيره كنند . اين روند انجام مي شود تا در 
زمان كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي بتوانند از آن براي 
رتق و فتق امور و بهبود شاخص هاي توسعه كشور استفاده 
كنند. يكي از مهم ترين موضوعاتي ك��ه در بطن بودجه 
1400 كل كش��ور باعث به وجود آمدن دامنه وسيعي از 
مشكالت و اظهارنظرهاي موافق و مخالف فراواني شده، 
موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران 
برخي نيازهاي بودجه اي دولت است. بايد بدانيم كه مقوله 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي موضوعي نيست كه 
دولت يا ساير نهادهاي مس��وول بتوانند در خصوص آن 
تصميم گيري كنند. اين مساله در حيطه اختيارات مقام 
ادامه در صفحه 3 معظم رهبري است و...  

ديگر كاهش روزانه ش��اخص 
كل بورس اتفاق عادي و روزمره  
شده اس��ت. س��هام ارزنده در 
كنار س��اير س��هام ها در حال 
كاه��ش قيمتند و بس��ياري 
چش��م اندازي را ب��راي ريزش 
فرسايش��ي ب��ورس متص��ور 
نيس��تند. ورود س��هامداران 
حقيقي بسيار ناچيز و عدم مشاركت و خروجشان موجب 
كاهش نقدشوندگي بازار شده است. اين در حالي است كه 
بازارهاي موازي مانند ملك، سكه و ارز نيز فروغ و رونقي 
ندارند. بخش��ي از اين اصالح بازار را بايد در غيرمنطقي 
بودن بخشي از رشد خيره كننده اواخر سال 98 و بهار 99 
بازار دانست اما اگرچه بخشي از آن صعود غيرمنطقي بود 
بخش زيادي از اين سقوط نيز مبنايي ندارد. افكار عمومي 
و سهامداران كه حاال نس��بت بااليي از جمعيت كشور را 
به خود اختصاص داده اند؛ اين نكته را به درس��تي مطرح 
مي كنند كه اين ريزش تا كجا ادامه دارد؟ براي پاسخ بايد 

چند نكته را مطرح كرد: 
1- تاثيرات انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا و تغيير 
ادامه در صفحه 3 الگوي انتظارات تورمي جامعه در...  

بررس��ي رون��د نرخ ت��ورم در 
اقتصاد ايران نش��ان مي دهد 
دهه ه��اي  ط��ول  در  ك��ه 
گذشته با وجود تمام شعارها 
و برنامه هاي��ي ك��ه از س��وي 
دولت ه��اي مختل��ف اراي��ه 
ش��ده، هنوز هيچ طرح دقيق 
و بلندمدت��ي ارايه نش��ده و از 
اين رو ما با فشار ش��ديد مالي بر اقشار كم درآمد جامعه 
مواجه هستيم. تورم موضوعي كالن و همه جانبه است 
كه براي كاهشش نياز به تحوالت ساختاري در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي داريم، اينكه توقع داش��ته باشيم يك 

برنامه كوتاه مدت ارايه شود و سپس تورم تك رقمي شده 
يا به استانداردهاي جهاني برسد، از واقعيت به دور است. 
از اين روست كه مي بينيم دولت هاي مختلف همواره در 
شعارهاي خود به كاهش تورم به عنوان يك هدف اشاره 
مي كنند اما آنچه در عمل رخ مي دهد اين است كه حتي 
در كوتاه مدت نيز نش��انه هايي از كاهش تورم به چشم 
بيايد، در نهايت باز هم تورم صعودي مي ش��ود. يكي از 
داليل اصلي كاهش نيافتن تورم، وابسته بودن برنامه ها به 
خارج از كشور است. اينكه ما براي مدت طوالني، اقتصاد 
خود را به نفت وابسته نگه داريم، خود را در تحوالت بين 
المللي نشان مي دهد. هرگاه قيمت نفت كاهش يافته يا 
تحريم ها مانع از فروش نفت شده اند، در عمل شوك هايي 

به ما وارد مي شود كه مديريت آن در اختيارمان نيست. 
اين وابستگي باعث ش��ده كه حتي وقتي برجام نهايي 
مي ش��ود و اجراي آن در دس��تور كار ق��رار مي گيرد، با 
راي ي��ك رييس جمه��ور آمريكا ناگهان هم��ه چيز بر 
هم مي ريزد. از سوي ديگر استفاده از تجربيات علمي و 
جهاني در مديريت اقتصاد نيز اهميت فراواني دارد. اينكه 
ما بخواهيم با چند شعار تورم را پايين بياوريم اما در اين 
مسير از علم اقتصاد بهره نبريم راه به جايي نخواهيم برد. 
در تمام سال هاي گذشته، افزايش نقدينگي در اقتصاد 
ايران همواره تداوم داشته و همين موضوع به افزايش تورم 
منجر شده است. باال رفتن تورم به كاهش قدرت خريد 
ادامه در صفحه 3 مردم منجر مي شود و...  

علي قنبري

مهدي تقويايمان اسالميان عبدالعلي  رحيمي

در تحليل شرايط اقتصادي 
بين الملل��ي بع��د از رفتن 
ترامپ و آمدن بايدن، ذكر 
اين نكته ضروري است كه 
اصوال اقتص��اد بين المللي 
امري قوام يافته و مستحكم 
است و هرچند آيند و روند 
دولت ها ممكن است به طور 
نس��بي تغييراتي در آن ايجاد كند اما ش��اكله اقتصاد 

جهاني هرگز در كش وقوس هاي سياسي دچار تحوالت 
بنيادين نخواهد شد. اصوال ترامپ، شخصيتي متعلق به 
عصر صنعتي محسوب مي شود. به همين دليل است كه 
بالفاصله پس از به دست گرفتن قدرت در سال2017 
شروع به راه اندازي معادن زغال سنگ، احياي صنعت 
نفت، توسعه خودروس��ازي و مي كند. اين اِلمان ها كه 
ذكر شد متعلق به عصر صنعتي است، در حالي كه عصر 
پساصنعتي مبتني بر صنايع »هاي ِتك« و فناوري هاي 
نوين است.  ادامه در صفحه 5

عصر پساترامپيسم و اقتصاد
يادداشت روز

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 

پيامك نمايند. 

زهرا سليماني|»امريكا در آستانه مراسم تحليف بايدن 
در وضعيت آماد ه باش كامل قرار دارد.« اين عباراتي است 
كه سي ان ان با اس��تفاده از آنها تالش مي كند تصويري از 
واقعيت وضعيت اياالت متحده در زمان برگزاري مراسم 
تحليف بايدن و خ��روج ترامپ از كاخ س��فيد ارايه كند. 
مراسمي كه اين بار بدون شكوه و عظمت سابق و زير سايه 
شورش احتمالي طرفداران ترامپ برگزار شد. اما در پس 
اين آيند و روند به ظاهر ساده روس��اي جمهوري اياالت 
متحده، شكافي عميق النه كرده كه به راحتي قابل تعبير 
و تفسير نيست. شكافي كه تحليلگران معتقدند مانند آتش 
زير خاكستر در كوتاه ترين زمان، ممكن است باز هم ظهور 
كند و التهابات تازه اي در جامعه موزاييكي اياالت متحده 
بيافريند. 4س��ال قبل در س��ال 2016 كه دونالد ترامپ 
بر خالف تمام پيش بيني ها و نظرس��نجي ها در رقابت با 
هيالري كلينتون پيروز شد و توانست سكان هدايت كاخ 
سفيد را به دست بگيرد، هيچ تحليلگري تصور نمي كرد 
كه 4سال بعد اياالت متحده دچار چنان شكافي شود كه 
در آستانه جنگ هاي داخلي قرار بگيرد و مردم اين كشور 
به دو گروه طرفداران يا مخالفان ترامپ تقس��يم شوند و 
به جان هم بيفتن��د. اما دونالد ترام��پ از چنان ظرفيتي 
براي نماي��ان كردن زخم ه��اي قديمي اي��االت متحده 
برخوردار بود كه توانست تصويري واقعي از همه تضادها، 
تفاوت ها، نژادپرستي ها و هر آنچه كه جامعه شناسان آن 
را نيمه شرور جوامع عنوان مي كنند، پيش روي جهانيان 
تصويرسازي كنند. بر اين اس��اس مراسم تحليف بايدن، 
روز گذش��ته بدون زرق و برق معلوم چنين مراسماتي و 
تحت تدابير شديد امنيتي در شرايطي برگزار شد كه سايه 
شورش و بي نظمي بر تار و پود اين مراسم ريشه دوانده بود.

س��اعت 7عصر به وقت تهران جو بايدن چهل و ششمين 
رييس جمهوري امريكا به هم��راه كاماال هريس معاونش 
براي مراس��م تحليف رياس��ت جمهوري وارد ساختمان 
كنگره امريكا شدند. نيويورك تايمز در خبري اعالم كرد، 
بايدن خيلي زود پس از مراسم تحليف خود چندين فرمان 
اجرايي از جمله بازگشت به س��ازمان جهاني بهداشت را 
امضا خواهد كرد. در پنجاه و نهمين مراس��م تحليف براي 
روس��اي جمهوري در تاريخ امريكا، بايدن به عنوان چهل 
و ششمين  رييس جمهوري اين كش��ور سوگند ياد كرد. 
هرچند ترامپ ترجيح داد كه به جاي شركت در اين مراسم 
راهي امالك خود در فلوريدا ش��ود، اما در مراسم تحليف 
تعدادي از ش��خصيت هاي سرشناس سياس��ي امريكا از 
جمله باراك اوباما، رييس جمهوري پيشين، ميشل اوباما، 
بانوي اول پيشين، هيالري كلينتون، وزير خارجه پيشين، 
بيل كلينتون، رييس جمهوري اسبق امريكا، جورج بوش 
و همس��رش، مايك پنس، معاون ترامپ، ميچ مك كانل، 
رهبر جمهوري خواهان در مجلس س��نا، چاك ش��ومر، 
رهبر دموكرات ها در سنا و بسياري از سناتور و نمانيدگان 

مجلس حضور داشتند.

  بايدن در اولين سخنراني خود چه گفت؟
اقتصاد، ديپلماس��ي و رويكردهاي بهداشتي براي مقابله 
با كرونا مهم تري��ن بخش از صحبت هايي ب��ود كه بايدن 
بالفاصله پس از سوگند و مراسم تحليف در خصوص آنها 
به اظهارنظر پرداخت. حوزه هايي كه به اعتقاد بايدن به دليل 
عدم رويكردها كارشناسي و معقول ترامپ با چالش هاي 
عديده اي مواجه شده بودند و ضرورت اصالحالت ضروري 
بر روي آنها به ش��دت احس��اس مي ش��د. »ج��و بايدن« 

رييس جمهوري جديد امري��كا پس از اداي س��وگند در 
نخستين سخنراني پس از به دست گرفتن قدرت با بيان 

اينكه »امروز روز دموكراس��ي و روز امريكا است« و اينكه 
»امريكا با دني��ا تعامل خواهد كرد«، گفت كه تروريس��م 

داخلي و افراط گرايي چالش آينده امريكاست و بايد بر آنها 
غلبه كنيم.اين روز امريكا، روز دموكراسي و تصميم قاطع 
است. وي با بيان اينكه بدون وحدت صلح و امنيتي در كار 
نخواهد بود، ادامه داد: بار ديگ��ر امريكا در برابر چالش قرار 
گرفت و برخاست. مي دانم امريكايي ها با ترديد به آينده نگاه 
مي كنند و نگران شغل هاي خود هستند. رييس جمهوري 
امريكا با بيان اينكه امروز غلبه آرمان دموكراس��ي نه يك 
نامزد رياس��ت جمهوري اس��ت، گفت: دموكراسي چيره 
شده اس��ت. اكنون در اين مكان مقدس در حالي كه چند 
روز پيش خشونت س��عي كرد بنيان كنگره را تكان دهد، 
يك ملت هستيم. وي با اين ادعا كه با دنيا تعامل مي كنيم 
تا نه فقط برچالش هاي ديروز كه بر چالش هاي امروز فائق 
شويم، گفت كه امريكا شريك معتمدي براي صلح و امنيت 
خواهد بود. ما پيش خواهيم رفت و تالش خواهيم كرد. بايد 

چيزهاي زيادي التيام يابد و بازسازي شود. 

 ضرورت احياي اقتصاد
موضوع اقتصاد و فضاي كس��ب و كار از ديگر محورهايي 
بود ك��ه بايدن در خص��وص آنها به اظهارنظ��ر پرداخت. 
وي با اش��اره به همه گيري كرونا و تلفات انساني آن، ادامه 
داد: كسب و كار زيادي تعطيل ش��دند و فرياد اعتراض به 
نابرابري شنيده مي شود. افراط گرايي و تروريسم داخلي و 
همچنين تغييرات آب و هوايي ديگر چالش پيش روي ما 
است. بايد به يكپارچگي برس��يم. امروز تمام و روح و روان 
من به اين بستگي دارد كه كشور و مردم را يكپارچه سازيم 
و از همه مي خواهم در اين مسير، براي مبارزه با خشونت، 

افراط گرايي، ياس و نااميدي به ما بپيونديد. 
ادامه در صفحه 5  

محسن جليلوند

رفت 



مركز آمار در جديدترين گزارش خود، به بررسي روند تورم 
در اقتصاد كشور پرداخته، گزارشي كه هرچند نشان مي دهد 
نرخ تورم ساالنه باز هم افزايش يافته اما در عين حال آمار 
تورم ماهانه به روند كاهشي خود ادامه داده و اين اميد را به 
وجود آورده كه در ماه هاي آينده نرخ تورم نزولي شود.نرخ 
تورم در سال هاي گذشته به يكي از اصلي ترين چالش هاي 
اقتصاد ايران تبديل شده و همين موضوع روندي كه اين نرخ 
طي مي كند را در عملكرد اقتصادي كشور بسيار پر اهميت 
كرده است. دولت روحاني زماني كار خود را آغاز كردكه تورم 
در ماه هاي پاياني دولت احمدي نژاد به بيش از 40 درصد 
رسيده بود و دولت يازدهم اعالم كرد كه هدف اصلي خود را 
بر كاهش نرخ تورم استوار خواهد كرد. در سال هاي ابتدايي 
دولت با اجرايي شدن برجام و بهبود شاخص هاي اقتصادي 
نرخ تورم تك رقمي نيز شد اما در نهايت با بازگشت تحريم ها، 
شرايط در نرخ تورم نيز بر هم ريخت و بار ديگر در تابستان 
سال گذشته، به باالي 40 درصد رسيد. با اين وجود با اجراي 
برخي سياست هاي اقتصادي، بار ديگر نرخ تورم پايين آمد و 
در تابستان امسال حتي به مرز 25 درصد نيز رسيد اما با باال 
رفتن نرخ ارز و به دنبال آن، افزايش قيمت برخي از كاالها، 
تورم افزايشي شد. نرخ باالي تورم ماهانه در تابستان و ابتداي 
پاييز امسال كه حتي به مرز هفت درصد نيز رسيد و همين 
موضوع مشخص كرد كه نرخ تورم دوباره صعودي خواهد 
شد.با اين وجود اما در ماه هاي گذشته با پيروزي بايدن در 
انتخابات امريكا و افزايش اميد به لغو تحريم ها قيمت ارز و 
بعضي از ديگر كاالها كاهش يافت و همين موضوع بر تورم 
ماهانه نيز تاثير گذاشت. به اين ترتيب اين اميد به وجود 
آمده كه تورم دوباره كاهشي شود اما تا آن زمان فعال روند 
افزايشي تورم ادامه دارد و به نظر مي رسد در پايان دي ماه 

به قله رسيده است.

    تورم ساالنه 32.2 درصدي
منظور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم ساالنه دي ماه 
١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٣٢,٢ درصد رسيده كه 
نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
شهري و روس��تايي به ترتيب ٣٢,٢ درصد و ٣٢.٥ درصد 
است كه براي خانوارهاي شهري ١,٧ واحد درصد افزايش 
و براي خانوارهاي روستايي ٢.٠ واحد درصد افزايش داشته 
است.منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم 
نقطه اي در دي ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٢ درصد رسيده است؛ 
يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٦.٢ درصد بيشتر 
از دي ١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند.نرخ تورم نقطه اي دي ماه ١٣٩٩ 
در مقايسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزايش يافته است. 

نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« با افزايش ٢,٠ واحد درصدي به ٥٩.٩ درصد و 
گروه »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« با افزايش ١.٢ واحد 

درصدي به ٣٩.٩ درصد رسيده است.
اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي 
ش��هري ٤٥,٥ درصد اس��ت كه نس��بت به ماه قبل ١,٣ 
واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روس��تايي ٤٩,٨ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ١,٨ واحد درصد افزايش داشته است.
هرچند نرخ تورم نقطه اي ثابت مان��ده اما عدد باالي 40 
درصدي آن نشان مي دهد كه همچنان فشار قابل توجهي 
بر اقشار كم درآمد جامعه وجود دارد. اين عدد به معناي آن 
است كه در خانوار ش��هري، براي خريد يك سبد كااليي 

ثابت، بايد بيش از 45 درصد هزينه بيشتر انجام شود.
در گروه عمده » خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»شير، پنير و تخم مرغ« )تخم مرغ، پنير پاستوريزه(، گروه 
» روغن ها و چربي ها« )روغن نباتي جامد، كره پاستوريزه، 
روغن مايع( و گروه » ميوه و خشكبار « )موز، انار( مي باشد. 
در گروه عم��ده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات«، گروه 
» مبلمان و لوازم خانگي« )انواع شوينده، بخاري گازي(، 
 گروه »تفري��ح و فرهنگ« )گل طبيعي، ل��وازم تحرير(، 

» پوشاك و كفش« بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 
قبل داشته اند.همچنين گروه هاي »گوشت قرمز و گوشت 
ماكيان« )مرغ ماشيني( و »گروه سبزيجات« )گوجه فرنگي، 
فلفل دلمه، كاهو( نسبت به ماه قبل كاهش قيمت داشته 
است.دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در دي ماه ١٣٩٩ براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از ٢٩,٨ درصد براي دهك اول 

تا ٣٩.٣ درصد براي دهك دهم است.

    كاهش تورم ماهانه
در كنار تورم س��االنه و نقطه اي، ش��اخصي كه در تعيين 
وضعيت تورم در آينده اثر جدي دارد، نرخ تورم ماهانه است. 
هرچه عدد تورم ماهانه به يك و زير يك درصد نزديك تر 
ش��ود، نرخ تورم در ماه هاي بعد كاهش خواهد يافت و در 
صورت منفي شدن اين تورم، امكان ارزان شدن كاالها نيز 
وجود دارد. در سال هاي گذشته نرخ تورم ماهانه در بسياري 
از ماه ها به بيش از چهار درصد رسيده و حتي در سال جاري، 

تورم ماهانه، بيش از شش درصد نيز ثبت شده است.
اين عدد در آبان و آذر امسال بار ديگر كاهش يافت و حاال در 
دي ماه به پايين ترين سطح در ماه هاي اخير رسيده است. 
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه دي ١٣٩٩ به 
١,٨ درصد رسيده كه در مقايس��ه با همين اطالع در ماه 

قبل، ٠.٢ واحد درصد كاهش داشته است. تورم ماهانه براي 
گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به ترتيب ٠.٩ درصد و 
٢.٣ درصد بوده است.اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه 
براي خانوارهاي شهري ١,٩ درصد است كه نسبت به ماه 
قبل، بدون تغييراست. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي 
روستايي ١.٧ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد 
درصد كاهش داشته است.نزديك شدن نرخ تورم ماهانه به 
يك درصد اين اميد را به وجود آورده كه در ماه هاي آينده، 
شرايط تورم بهبود يابد. البته در اين بين بايد توجه داشت 
كه نرخ تورم ماهانه بر اساس بررسي وضعيت قيمتي تمام 
كاالهاي موجود در اقتصاد ايران طبقه بندي مي شود و در 
ماه هاي گذشته با كاهش نرخ دالر و كاالهايي مانند خودرو، 
نرخ تورم ماهانه نيز نزولي شده است. در اين بين همچنان 
نرخ تورم گروه كاالهاي خوراكي و آشاميدني باالست و با 
توجه به اينكه اين گروه بيشترين تاثير را بر زندگي اقشار 
كم درآمد دارد، همچنان فشار تورمي بر اين گروه ها باالست.

در صورتي كه بايدن به وعده خود در بازگشت به برجام عمل 
كند، تورم انتظاري در اقتصاد ايران پايين تر خواهد آمد و 
مي توان انتظار داشت كه تورم كاهش بيشتري نيز پيدا كند 
اما با اين وجود بعيد به نظر مي رسد تا پايان دولت روحاني 

هدف گذاري تورم تك رقمي محقق شود.
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شما اصال در بورس دخالت نكنيد
واعظي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: ش��ما 
اصاًل در بازار بورس دخالت نكنيد! مجلس ماموريت 
خود را دارد و كارش قانونگذاري و نظارت اس��ت، 
اگر بخواهد در مس��ائل ريز اجرايي وارد ش��وند يا 
سفر استاني بروند و به جاي دولت تصميم بگيرند 
و در داخل مجلس هم اگر كس��اني مي خواهند به 
دنبال مسائل اجرايي بروند، پس اشتباه كردند كه 
در مجلس رفته اند بايد وارد كار اجرايي مي شدند.

محمود واعظي در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت 
در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقادات مطرح  شده 
درباره بودجه سال ۱400 اظهار كرد: بيش از اينكه 
درباره بودجه يك نگاه حرفه اي و كارشناسي شود 
بيشتر يك ابزاري براي تبليغات، زدن دولت و حمله 
به آن ش��ده اس��ت. برخي هم آن را به ابزاري براي 
انتخابات ۱400 تبديل كرده اند. بيش از 40 سال 
اس��ت كه دولت هاي مختلف به مجالس مختلف 
بودجه مي دهند و هميش��ه يك روندي داشته كه 
در كميسيون تلفيق بررسي ها با سازمان برنامه و 
بودجه انجام مي شده اس��ت و روند جمع بندي ها 
اعالم مي شده است.واعظي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا نوسانات اخير بازار بورس به دليل اختالف نظر 
وزراي اقتصادي دولت اس��ت، گفت: در همه جاي 
دنيا بورس يك روند ثابت صعودي يا نزولي ندارد. 
بورس در يك مقطع به داليل اقتصادي و سياسي 
و بين المللي كه روي قيمت ها تاثير مي گذارد، روند 
كاهشي يا افزايشي دارد. البته هميشه هم مسووالن 
بورس دنبال بهانه اي هس��تند ك��ه بگويند به اين 
دليل نوسانات رخ داده است و عيبي هم ندارد.وي 
تأكيد كرد: معلوم است كه وزير صمت ما بر اساس 
ماموريت خود يك هدف دارد و وزير اقتصاد ما هم 
ماموريت ديگري. س��تاد اقتصادي و جلسه هيات 
دولت براي همين درس��ت شده اس��ت كه وقتي 
اختالف سليقه هايي اس��ت بيايند و حلش كنند. 
بنابراين هيچ موضوع نگران كننده اي وجود ندارد 
و اعتقاد ما به عنوان دولت اين اس��ت كه دخالت ها 
در اين بازار كم ش��ود و مسووليت را به خود بورس 
و مسووالن آن بسپاريم.رييس دفتر رييس جمهور 
افزود: از مجلس و كميسيون هايش مي خواهيم كه 
آنقدر دخالت در بورس نكنند، مي آيند يك جلسه 
درباره بورس مي گذارند و يك مصاحبه مي كنند و به 
محض اينكه بورس مثبت مي شود مي گويند دولت 
نتوانس��ت و ما آمديم مشكل بورس را حل كرديم. 
اما بورس كه منفي مي ش��ود، مي گويند ما از اول 
تذكر داده بوديم.  وي با بيان اينكه ما نمي پسنديم 
مجلس در كارهاي اجراي��ي و تصميم گيري هاي 
دولت دخال��ت كند، گف��ت: اگ��ر االن هم كمتر 
صحبت مي كنيم به خاطر اين است كه نمي خواهيم 
اختالفي پيش  آيد وگرنه همان ادبيات سخيفي كه 
برخي از نمايندگان عليه دولت و وزرا به كار مي برند 
را طرف هاي مقابلش��ان هم مي توانند به كار برند 
اما ما اين را به مصلحت كش��ور نمي دانيم. پس در 
مصاحبه ها و توييت زدن ها اخالق را رعايت كنيم.

رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به اين پرسش 
كه دول��ت چه حمايت��ي از بازار ب��ورس مي كند، 
گفت: متاس��فانه پااليش و دارا در همين شرايطي 
كه در دو ماه گذش��ته پيش آمده ضررده ش��ده و 
ما ديروز در س��تاد اقتصادي دولت صحبت كرديم 
مردمي كه براساس نظر وزير اقتصاد اعتماد كردند 
و آمدند وظيفه داريم كه نگذاريم آنان ضرر كنند و 
رييس جمهوري هم تاكيد كردند كه يك طرحي 
براي اين موضوع ارايه شود.واعظي يادآور شد: اما اين 
را هم در نظر داشته باشيم كه به بورس مثل تمام دنيا 
نگاه كنيم. بورس يك بازار زودبازده نيست. كساني 
كه مي خواهند زود به سود برسند، بايد پول هايشان 
را در بانك بخوابانند. كساني كه دنبال مقداري سود 
بيشتر هستند، البته خطر هم دارد اما بايد صبر كنند 

و نگاه ما هم به آينده مثبت است.

دشمن محاسبه غلط كند 
پشيمان مي شود

فرمان��ده كل ارت��ش گفت: دش��من اگ��ر دچار 
محاس��بات غلط ش��ود و بر پايه محاسبات غلط 
و اش��تباه اقدام كند پش��يمان خواهد ش��د. به 
گ��زارش روابط عموم��ي ارتش، امير سرلش��كر 
س��يد عبدالرحيم موس��وي فرمانده كل ارتش 
جمهوري اس��المي اي��ران در جري��ان رزمايش 
اقتدار ۹۹ نيروي زميني ارتش، اظهار داشت: اين 
رزمايش بخشي از توان نيروي زميني ارتش را كه 
با پشتيباني نيروي هوايي و حضور موثر هوانيروز 
و تيپ ه��اي نيروي زميني در منطقه حساس��ي 
از كش��ور برگزار ش��د به منصه ظهور رساند.وي 
با اش��اره به توان رزمي و برد عملياتي تيپ هاي 
حرفه اي نيروي زمين��ي ارتش و بيان اينكه طي 
اين دو روز چندين نوع عمليات تركيبي در جريان 
رزمايش اقتدار ۹۹ نزاجا انجام شد، اظهار داشت: 
در اين رزمايش تلفيقي از جنگ افزار و تجهيزات 
را از نيروه��اي چن��د مهارت��ه و يگان هاي چند 
منظوره ارتش مشاهده كرديم.فرمانده كل ارتش 
در تبيين عملي��ات تركيبي و چند وجهي گفت: 
عمليات تركيبي از پيچيده ترين نوع عمليات ها 
است كه معمواًل توسط نيروهاي واكنش سريع و 
تيپ هاي حرفه اي انجام مي شود و نيروي زميني 
در اين رزمايش نش��ان داد كه در باالترين سطح 
آمادگي جهت اجراي عمليات هاي ويژه و تركيبي 
قرار دارد.امير سرلشكر موس��وي افزود: سلسله 
رزمايش هاي��ي كه در طول يك ماه گذش��ته در 
سطح نيروهاي مسلح كشور برگزار شد كه شما 
گوشه اي از آن را مشاهده كرديد در واقع هشداري 
براي دشمنان ملت و بدخواهان نظام بزرگ ايران 
اسالمي است كه در صورت بروز هر گونه حركتي 
كه بر پايه محاس��بات غلط انجام گرفته باش��د 

پشيمان خواهد شد.

الزام آموزش و پرورش
به استخدام معلمان

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱400 گفت 
كه كميسيون تلفيق، وزارت آموزش و پرورش را مكلف به 
استخدام معلماني كرد كه از سال ۱۳۸۸ به بعد با آموزش 
و پرورش همكاري دارند و از پروسه استخدام جا مانده اند.

رحيم زارع در حاشيه جلسه علني در نشست خبري در 
توضيح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق اليحه بودجه 
۱400 گفت: كميسيون تلفيق تصويب كرد كه ۳۷5 
ميليارد تومان جهت پوشش بيمه اي هزينه هاي درمان 
ناباروري دارويي و پاراكلينيك و ساير روش هاي درمان 
ناباروري اختصاص يابد. همچنين سازمان امور اداري و 
استخدامي و س��ازمان آموزش و پرورش مكلف شدند 
نسبت به استخدام جاماندگان سال ۱۳۸۸ كه هم اكنون 
با آموزش و پ��رورش همكاري دارن��د، اقدام كنند كه 
اولويت با معلمين قرآن است. وي ادامه داد: جهت نظم 
دهي به صدور بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها، 
دس��تگاه هاي اجرايي مكلف شدند در س��ال ۱400 با 
هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور نس��بت به 
صدور بخش��نامه ها و آيين نامه ها و دس��تورالعمل ها 
اقدامات الزم را انج��ام دهند كه براي اين كار يك رويه 
واحدي در نظر گرفته ش��ده است چون در حال حاضر 
نحوه صدور بخش��نامه ها و آيين نامه ه��ا خلل ايجاد 
مي كرد. سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
۱400 ادامه داد: به دولت اختيار داده ش��ده طرح هاي 
جديد، نيمه تمام آماده بهره برداري و در حال بهره برداري 
را در قالب مشاركت واگذار كرده يا به پايان برساند. اين 
كار با اولويت بخش خصوصي، تعاوني و ش��هرداري ها 
صورت مي گيرد. همچنين دولت مكلف ش��د در سال 
آين��ده بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را در مورد كليه 
دستگاه هاي اجرايي انجام دهد. زارع اضافه كرد: دولت 
حكمي گرفته بود كه به موجب آن در اجراي بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد، كارمنداني كه تمايلي براي جابه جايي 
ندارند را بتواند آنها را بازخريد و بازنشسته كند. اين حكم 
حذف شد و اين اختيار به كارمندان داده شد كه با اختيار 
خودشان به دستگاه هاي ديگر منتقل شوند. همچنين 
به دانشگاه هاي علوم پزشكي اجازه داده شد حداقل يك 
درص��د و حداكثر پنج درصد از اعتبارات تملك دارايي 
خود را صرف نوسازي و خريد تجهيزات از شركت هاي 
دانش بنيان كنند. وي اضافه كرد: جهت اطالع رساني، 
فرهنگ سازي و آگاهي بخشي موضوعات مختلف توسط 
صداوسيما و اجرايي شدن بند »چ« ماده ۳۷ قانون برنامه 
ششم، سازمان برنامه و بودجه مكلف شد اعتبارات منظور 
شده را مستقيم در اختيار صداوسيما قرار دهد. سال هاي 
قبل صداوسيما مجبور بود از كليه دستگاه ها براي گرفتن 
بودجه موافقت نامه دريافت كنند ما در اين مصوبه مقرر 
كرديم كه س��ازمان برنامه و بودجه مستقيم اعتبارات 
را در مورد اجراي اين بخش از برنامه شش��م توسعه به 

صداوسيما پرداخت كند.

83 درصد بودجه شركت هاي 
دولتي در اختيار 9 شركت است

مشاور و رييس حوزه رياست مجلس شوراي اسالمي به 
تشريح برخي محورها و الزامات اصالح ساختار بودجه 
پرداخت. بابك نگاهداري با اشاره به اين موضوع كه يكي 
از محورهاي مهم در اصالح ساختار بودجه »هزينه كرد 
كارا« است و س��اماندهي بودجه شركت هاي دولتي از 
مهم ترين مواردي اس��ت كه بايد در اين راستا مدنظر 
قرار گيرد، اظهار كرد: بخش عظيمي از بودجه كشور را 
شركت هاي دولتي به خود اختصاص مي دهند. به عنوان 
مثال بودجه عمومي پيشنهادي دولت در اليحه بودجه 
۱400 رقمي حدود ۸50 هزار ميليارد تومان است، در 
حالي كه بودجه شركت هاي دولتي تقريبا دو برابر، يعني 
نزديك به ۱500 هزار ميليارد تومان است و ۸۳ درصد 
از اين بودجه تنها در اختيار ۹ ش��ركت است.وي ادامه 
داد: متاسفانه بودجه اين شركت ها تاكنون مورد نظارت 
و حسابرسي قرار نگرفته است و عليرغم اينكه عملكرد 
اين شركت ها بر اقتصاد كشور بسيار تاثيرگذار است اما 
عمال نه عملكرد آنها و ن��ه نحوه هزينه كرد بودجه آنها 
مورد بررسي، نظارت و حساب رسي قرار نمي گيرد. اين 
موضوع باعث شده است كه شاهد ناكارآمدي و برخي 
هزينه كردهاي بي فايده و بعضا مفاسد بزرگ در برخي از 
اين شركت ها باشيم.مشاور رييس مجلس با بيان اينكه 
عدم سازمان دهي و حسابرس��ي بودجه شركت هاي 
دولتي آس��يب هاي جدي براي اقتصاد كشور داشته 
اس��ت، افزود: اختالل زايي در اقتصاد، ناش��ي از نحوه 
قيمت گذاري، تخصيص منابع و نهادها و همچنين در 
برخي از موارد س��وء مديريت در اين شركت ها، منجر 
به زيان انباشته يا عدم ايفاي تعهدات اين شركت ها به 
واحدهاي اقتصادي شده اس��ت. زيان انباشته در اين 
شركت ها حدود ۸ درصد توليد ناخالص داخلي كشور 
اس��ت و بار اين ناكارايي يا مس��تقيما از منابع عمومي 
دولت يا از طريق ايجاد بدهي و انجماد دارايي هاي بخش 
خصوصي به اقتصاد تحميل شده است. از طرفي عدم 
نظارت و حسابرسي بر شركت هاي دولتي موجب شده 
است برخي از اين شركت ها عليرغم سودده بودن، خود 
را زيان ده نشان دهند تا از پرداخت ماليات معاف گردند. 
همچنين شركت هاي دولتي به واسطه ارتباط تگاتنگ 
با دولت و دستگاه هاي اجرايي و بعضا با دور زدن قوانين، 
فضاي ناعادالنه اي را در رقابت با بخش خصوصي ايجاد 
كرده اند به گونه اي كه بخش خصوصي ياراي رقابت با آنها 
را ندارند. اين موارد به يكي از موانع اصلي خصوصي سازي 
واقعي و حمايت از توليد و اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي تبديل شده است.استاد دانشگاه تهران بيان 
كرد: بنابراين به منظور ايجاد هزينه كرد كارا در بودجه 
و جلوگيري از كسري بودجه، سازمان دهي، نظارت و 
حسابرسي بودجه شركت هاي دولتي يكي از مهم ترين 
اقدامات مد نظر مجلس در اصالح ساختار بودجه است كه 
در اين راستا مواردي همچون تغيير سازوكار رابطه دولت 
با شركت هاي دولتي، بازنگري در فهرست شركت هاي 
دولتي كه بايستي در مالكيت دولت باقي بمانند، و تجديد 
ساختار بنگاه هاي دولتي داراي وظايف غيرحاكميتي 

بايستي مد نظر قرار گيرد.

كاهش نرخ ماهانه در پايان دي ماه

روحاني: 

تورم به قله رسيد

عمر سياسي ترامپ تمام شد اما برجام زنده ماند
رييس جمهور گفت: امروز توپ در زمين امريكا و واشنگتن 
اس��ت كه برگردند و به تعهدات عمل كنن��د. ترامپ مرد 
و زندگي سياس��ي اش تمام ش��د ام��ا برجام زن��ده ماند.

حجت االسالم المسلمين حسن روحاني صبح ديروز در 
جلس��ه هيات دولت با اشاره به زمس��تان سال ۱۳5۷ كه 
منطبق با سال ۹۹ قمري بود، اظهار كرد: در سال ۹۹ قمري 
با مقاومت مردم دوران يك ظالم و مستبد تمام شد و امروز 
هم در سال ۹۹ شمسي دوران يك مستبد ديگر سپري شد.

وي افزود: در زمستان ۱۳5۷ بعد از ۱۶ سال با مقاومت مردم 
انقالب اسالمي به پيروزي رسيد. امسال هم سال پيروزي 
بر فشار حداكثري و تروريسم اقتصادي با ايستادگي مردم 
است. امروز روز پايان حكومت نحس كسي است كه در تمام 
چهار سال حكومتش جز ظلم و فساد و مشكالت براي مردم 

خود و مردم جهان هيچ ثمري نداشت.
روحاني ادامه داد: آن آدم سياست بلد نبود و به فكر برج سازي 
خود بود و به سياست هم اينگونه نگاه مي كرد. كساني كه 
امروز وارد كاخ سفيد مي شوند در سياست بوده اند و مسائل 
سياسي را مي فهمند. اگر آنها نس��بت به تعهدات خود و 
قطعنامه 22۳۱ امضايي كردند در برابرش ايران هم امضا 
مي كند و نه بيش��تر. اگر فرمان صادر كردند در ايران هم 

فرمان صادر مي شود.
وي اضافه كرد: اگر آنها اجراي موثر تعهدات خود را انجام 
دادند در اين طرف هم تعهدات اجرا خواهد شد. امروز توپ 
در زمين امريكا و واشنگتن است كه برگردند و به تعهدات 
عمل كنند. ترامپ مرد و زندگي سياسي اش تمام شد، اما 
برجام زنده ماند. حاال نوبت 5+۱ است كه به تعهدات خود 
عمل كنند و اگر اين كار را انجام دهند بدانند ما هم عمل 
مي كنيم. رييس جمهور در ادامه بيان كرد: امروز بحمداهلل 
دفتر سياه ترامپ براي هميشه بسته مي شود، هر ظالمي كه 
سرنگون مي شود ما مي گوييم الحمداهلل. البته ممكن است 
عده اي خوششان نيايد، ولي اين دستور اسالم است. آدمي 
كه امروز حكومت منحوس��ش پايان مي يابد ميراث بدي 
از خود در اين 4 س��ال به جاي گذاشت. ميراث ترامپ دو 
قطبي كردن جامعه امريكا بود. مي بينيد كه در روز تحليف 
رييس جمهور جديد، واشنگتن به يك پادگان نظامي تبديل 
شده است و اين از ثمرات كارهاي ناشيانه و مستبدانه ترامپ 

است كه اين دو قطبي را ايجاد كرد.
وي ادامه داد: انزواي سياس��ي امريكا ديگر ميراث ترامپ 
است. امريكا در سياست هايش در اين 4 سال تنها ماند. آنها 
در مساله فلسطين، آن جايي كه روبه روي برجام ايستادند 
و در سازمان هاي بين المللي تنها ماندند. امريكا در سازمان 
ملل و شوراي امنيت حداقل در 4 نوبت تنها ماند. در سال 
۹۷ كه رياست شوراي امنيت را خودش بر عهده گرفت تمام 

۱4 عضو در حضورش عليه او صحبت كردند و اين فضاحت 
بزرگي در تاريخ امريكا بود. روحاني با اشاره به اينكه در هر 
موردي كه امريكادر برابر برجام و ايران ايس��تاد شكست 
خورد، يادآور شد: امريكا در قطعنامه 22۳۱ شكست خورد 
و آن جايي كه آمد جلوي اجرايي نشدن تحريم تسليحاتي 
ايران را بگيرد يا آن جايي كه خواست اسنپ بك را اجرا كند 
يا كاري كند كميته هاي تحريم باقي بماند، باز هم شكست 
خورد. در چند مورد امريكا به ميدان آمد پيشنهاد رسمي داد 

و جهان را زير و رو كرد، اما باز هم شكست خورد.
وي همچني��ن عنوان كرد: حاال طول مي كش��د تا اين 4 
س��ال كاري كه ترامپ كرده پاك شود. از جمله اين كارها 
بي اعتمادي جهان نسبت به امضا و تعهد امريكا و تروريسم 
دولتي امريكا بود. تا به حال نديده بوديم كه رييس جمهور 
امريكا صريحا اعالم كند كه يك فرمانده نظامي كش��ور 
ديگري را كه در كش��ور ديگري مهمان بوده ترور كرده و 
بعد هم بگويد من دستورش را دادم. تروريسم دولتي روي 
پيشاني كاخ س��فيد خورد و اين كار را ترامپ كرد و امروز 
پايان حيات سياس��ي اين آدم بود كه 4 سال ظلم و تجاوز 
و عمل نكردن به تعهدات و زير پا گذاشتن قطعنامه هاي 

بين المللي را داشت.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز انتظار ما از آنهايي كه 
قدرت را در كاخ سفيد به دست مي گيرند اين است كه به 
قانون و تعهدات خود بازگردند، تصريح كرد: توقع ما اين است 
كه در طول اين 4 سال تالش كنند تمام لكه هاي سياه 4 
سال قبل را پاك كنند. البته اگر پاك شدني باشد؛ چرا كه 
بعضي از اين لكه ها در تاريخ ماند. آنها بايد به قانون، تعهدات، 

معاهدات بين المللي و قطعنامه 22۳۱ بازگردند و البته اگر 
به قانون برگردند پاسخ ما هم مثبت خواهد بود. اگر صادقانه 
بيايند و صداقت خود را در عمل نشان بدهند طبيعي است 

كه ما هم به تعهدات خود عمل خواهيم كرد.
روحاني در ادامه خاطرنش��ان كرد: تم��ام تالش ترامپ، 
تندروهاي امريكا، اسراييل و عربستان اين بود كه برجام 
را از بين ببرند اما برجام زنده ماند و امروز سرحال تر از قبل 
هم است. من از رسانه ها، دوستان و آنهايي كه با دولت ميانه 
خوبي ندارند مي خواهم واقعيت را بگويند، آن چه در اين 
سه سال بر س��ر ما آمد توطئه هاي ترامپ بود. اگر ما مثل 
هميشه نفت مي فروختيم و بانك و بيمه و كشتيراني ما 
مثل قبل فعاليت داشتند شرايط ما كامال متفاوت بود. همه 
اينها توطئه آنها بود البته در اهدافشان كه از بين بردن نظام 
و كشاندن مردم به خيابان بود صد در صد شكست خوردند، 

ولي به هر حال به مردم فشار وارد شد.
وي ادام��ه داد: ما امروز آمادگ��ي داريم اگر طرف مقابل با 
صداقت به ميدان بيايد مسائل را حل و فصل كنيم و معتقديم 
كه خيلي سريع مي توان مسائل را حل و فصل كرد. اگر آنها به 
تمام تعهدات خود عمل كنند هر ساعتي كه شروع به عمل 
بكنند ما ساعت بعد عمل مي كنيم. البته ما برنامه هاي خود 
را هم پيش خواهيم برد. بايد به مردم بگويم كه شرايط سه 
سال پيش تكرار نخواهد شد و آن رنجي كه در اين سه سال 
مردم كشيدند تكرار نمي شود. آمار هم اين واقعيت را به ما 
مي گويد امروز قيمت ارز به سمت تعادل مي رود و قيمت 
مسكوكات انتظار مردم و ساير آمارها هم همه اين واقعيت 
را نشان مي دهند. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه براي دنيا 

و ملت ايران روشن شده كه سياس��ت فشار حداكثري و 
تروريسم اقتصادي عليه ايران صد درصد شكست خورده 
است، عنوان كرد: درست است كه مردم در اين مدت رنج 
بسياري كشيدند و صبورانه تحمل كردند اما شكست اين 
سياست براي ما مبرهن است و از آن عبور كرديم. در اين 
يك سال كه كرونا اضافه شد باز مردم در صحنه بودند و باز 
ترامپ جنايت جديدي مرتكب شد. آنها براي خريد واكسن 
مانع ايران شدند و براي خريد دارو سنگ اندازي كردند و در 
هر جايي هر اقدامي توانستند عليه منافع ملي ايران انجام 
دادند، ولي در هدف نهايي خود شكس��ت خوردند. امروز 
مسير صادرات غير نفتي ما تقريبا در حال عادي شدن است 
و در صادرات نفتي هم شرايط ما از ماه هاي پيش به مراتب 
بهتر است و صادرات فرآورده هاي نفتي هم در مسير درست 
حركت مي كند كه همه اينها به معني شكست سياست 

امريكا عليه ايران است.
روحاني با بيان اينكه امريكا فشار حداكثري را انتخاب كرد 
تاكيد كرد: توقع ما اين بود دوستان هم حمايت حداكثري 
را از دولت انتخ��اب مي كردند بعضي اين كار را كردند كه 
خدا خيرش دهد ولي بعضي ها اين كار را نكردند و اين در 
تاريخ زندگي شان خواهد ماند كه روزهايي كه ما در ميدان 
جنگ بوديم و در برابر يك آدم كثيف و مستبد ايستادگي 
مي كرديم و تنها هم بوديم به جاي اينكه ما را ياري و كمك 
كنند زبان ديگري را انتخاب كرده بودند كه من نمي خواهم 
راجع آن زبان توضيح بدهم ولي زبان خوبي نبود. به هر حال 
ما امروز يك هدف، يك كشور و يك قانون و يك رهبر داريم.

وي ادامه داد: ما امروز يك مصالح و منافع ملي داريم حاال 
انتخاب��ات ۱400 جزوي از انتخابات اس��ت كه مثل بقيه 
انتخابات انجام مي شود و اين همه نبايد دولت را به خاطر 
انتخابات آينده اذيت كنيد در انتخابات هم آن چه براي ما 
مهم است هماني است كه امام گفته يعني حضور اكثريت 
قاطع مردم. من چند بار از مقام معظم رهبري هم شنيده ام 
كه ايشان هميشه در انتخابات چه به صورت عمومي و چه 
به صورت خصوصي فرمودند اينكه در انتخابات چه كسي 
برنده شود مهم نيست و براي من مهم اين است كه اكثريت 
قاطع مردم حضور پيدا كنند. اگر اكثريت مردم پاي صندوق 
آرا آمدند ما پيروزيم و اگ��ر اكثريت پاي صندوق نيايد ما 
شكست خورديم حاال هر كسي مي خواهد در آن انتخابات 

راي آورده باشد.
روحاني اضافه كرد: همه بايد تالش كنيم و دولت و وزارت 
كشور همه توان خود را مي گذارند. من هم از سياسيون و 
احزاب خواهش مي كنم كه اولين هدف ما حضور حداكثري 
مردم پاي صندوق راي باشد. حاال هر كسي هم كه راي آورد 

قدمش براي كشور مبارك است و همه حمايت مي كنند.



گروه بانك و بيمه|
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه براي رفع مشكالت 
ارزهاي مسدود شده تالش مي كنيم، گفت: بخشي از اين 
منابع آزاد شده است و اكنون در حال استفاده از آن هستيم، 
بخش ديگر نيز به تدريج از طريق تحوالتي كه در حال رخ 

دادن است تامين خواهد شد 
همتي ضمن بيان اينكه “در حال حاضر اقتصاد كش��ور 
را بدون نف��ت مديريت مي كنيم “، گف��ت: من به عنوان 
رييس كل بانك مركزي از همه بيشتر دنبال كاهش نرخ 
ارز هستم و هيچ عمدي براي افزايش نرخ ارز در كار نيست.
وي در حاشيه جلسه هيات دولت، در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين موضوع صحت دارد 
كه بخش عمده اي از اين پول هاي مسدود شده براي بانك 
مركزي است و به نظر مي رسد كه در صورت ورود به كشور 
جايگزين پول هاي چاپ شده مي ش��وند؟ گفت: عمده 
اين پول ها براي بانك مركزي است، اما قدرت بازارسازي 
بانك مركزي را افزايش مي دهد و هر زماني كه اراده كنيم 
مي توان از آنها استفاده كرد. وي خاطرنشان كرد: مشكلي 
در اين زمينه وجود ندارد و به دليل اينكه اين ارزها به بانك 
مركزي تعلق دارد زمينه افزايش بازارسازي بانك مركزي را 
فراهم مي كند. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي 
ديگر مبني بر اينكه با توجه به اينك��ه دالر در بازار آزاد در 
مسير نزولي قرار دارد، سامانه نيما نرخ دالر را باال نگه داشته 
است و چنين شائبه اي ايجاد شده است كه دولت تمايلي 
به كاهش نرخ ارز ندارد، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير، 
افزود: رييس كل بانك مركزي نخستين فردي است كه 
طرفدار افزايش ارزش پول ملي اس��ت، حيثيت و اعتبار 
رييس بانك مركزي به تعديل نرخ ارز اس��ت. وي اظهار 
داشت: سامانه نيما با بازار اسكناس چنين فرقي را دارد كه 
در بازار اسكناس به سرعت تعديل قيمت ها رخ مي دهد اما 
در بازار نيما به دليل اينكه صادركننده و وارد كننده در حال 
خريد هستند، انجام معامالت دو روز به طول مي انجامد 
روند كاهشي آن كندتر است. همتي خاطرنشان كرد: اين 
مساله چيزي نيست كه قرار باشد دو روزه رخ دهد باالخره 
بايد فعاالن اقتصادي خود را بتوانند با شرايط جديد وفق 
دهند. بانك هاي كره جنوبي بايد خسارت ايران طي اين 
دو سال را جبران كنند. ما اعتقاد داريم كه بانك هاي كره اي 
بايد خسارت جمهوري اسالمي ايران طي اين دو سال را 
جبران كنند؛ البته ميزان اين خس��ارت يك مساله فني 
است و بايد توسط متخصصان بانكي و مالي تعيين شود. 
عبدالناصر همتي در گفت وگو با خبرگزاري »بلومبرگ« 
توضيحاتي را درخصوص منابع مسدود شده ايران در كره 
جنوبي و نيز ديدار اخير خود در تهران با هيات كره جنوبي، 
ارايه كرده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه شما گفتيد 
بايد به حدود هفت ميليارد دالر منابع موجود ايران در كره 
جنوبي سود تعلق بگيرد، برآورد مي كنيد چه مقدار سود 
در دو سال گذشته انباشته ش��ده باشد؟ گفت: به خاطر 
همكاري بانك هاي كره اي با سياس��ت فشار حداكثري 
اياالت متحده عليه ايران، جمهوري اسالمي ايران تاكنون 
نتوانسته است از منابع خود نزد بانك هاي كره اي استفاده 
كند. اين سياس��ت بر خالف قوانين بين الملل و با اصول 
حقوقي توجيه ناپذير است. بنابراين ما اعتقاد داريم كه آن 
بانك هاي كره اي بايد خس��ارت جمهوري اسالمي ايران 
طي اين دو سال را جبران كنند. ميزان اين خسارت يك 

مس��اله فني است و بايد توسط متخصصان بانكي و مالي 
تعيين ش��ود. وي افزود: هيات كره جنوبي اظهار داشت 
كه آنها اراده سياس��ي براي حل موض��وع و ايجاد امكان 
استفاده ايران از منابع را دارند اما مساله آنجاست كه آنها 
همزمان مي خواهند از سياست ها و مقررات اياالت متحده 
پيروي كنند.چند مانع بر سر راه استفاده از منابع متعلق 
به جمهوري اس��المي ايران وجود دارد. بانك هاي ايراني 
و موسس��ات مالي آن از جمله بانك مركزي در فهرست 
تحريم هاي خزانه داري اياالت متحده قرار دارند. متاسفانه 
دولت كره تسليم اين فشارها شده است و برخالف ديگر 
كشورها از همكاري با ايران امتناع مي ورزد.شركاي ديگر 
ما توانستند راه هايي را بيابند تا ما بتوانيم از منابع خود براي 
واردات كاالهاي اساسي استفاده كنيم اما دولت كره هيچ 
پيشنهاد قابل اتكايي در اين زمينه ارايه نكرد. منابع ايران 
نزد آن بانك هاي كره اي هستند كه با بانك هاي امريكايي 
كار مي كنند و آنها اين بهانه را مطرح ساخته اند كه منابع به 
وون كره هستند و نمي توان آن را مستقيمًا به يورو تبديل 
كرد. مقامات كره اي وعده دادند كه آنها هرچه در توان دارند 
براي آزادسازي منابع انجام مي دهند، اما اين اولين باري 

نيست كه آنها چنين قولي مي دهند.
وي اظهار داشت: انتقال منابع به اينستكس يا كانال سوييس 
از گزينه هاي ممكن اما در گام دوم است. ما بايد شاهد اراده 
سياسي بانك هاي كره اي براي آزادسازي منابع و همكاري 
آنها با بانك هاي ايراني باشيم اما تاكنون چنين اراده سياسي 
را مشاهده نكرده ايم .عالوه بر اين الزم است يادآوري كنيم 
كه اينس��تكس تاكنون كاربردي نداش��ته است و عمدتًا 
تحت تاثير همان تحريم هاي اي��االت متحده قرار دارد. از 
اين رو اينس��تكس آنگونه كه ما انتظار داشتيم نتوانست 
روابط تجاري ما با اروپا را فارغ از تحريم هاي امريكا، پوشش 

دهد، زيرا اروپايي ها شجاعت كافي براي اعمال حاكميت 
اقتصادي خود را نداشتند.  رييس كل بانك مركزي گفت: 
اراده سياسي در مسووالن كره جنوبي براي حل اين موضوع 
نيس��ت اما اين بار قول داده اند تا با دست پر برگردند و اين 
قولي است كه قائم مقام وزارت امور خارجه اين كشور داده 
است.كره درخواست ارايه برخي اقالم از جمله تست كرونا 
و آمبوالنس را به ايران داده اس��ت؛ در حالي كه به هر حال 
۷ ميليارد دالر از اين منابع در كره جنوبي بلوكه بوده و اين 
كشور بايد آن را آزاد كند.مشكل اينجاست كه كره جنوبي 
بايد منابع ايران را از طريق امريكا بپردازد اما اراده اي هم از 

سوي اين كشور وجود ندارد.

    عراق هم اراده سياسي ندارد 
رييس كل بانك مركزي درباره آزادس��ازي درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت و گاز ايران به عراق نيز گفت: عراق 
نيز در خصوص پرداخت وجوه مربوط به صادرات برق و 
گاز ايران به عراق اراده سياسي ندارد؛ زيرا درآمدهاي نفتي 
عراق به نحوي طراحي شده كه درآمدها بايد از واشنگتن 
پرداخت شود.پش��ت همه اين منابع بلوكه شده و عدم 
آزادس��ازي آن، دست هاي امريكا است؛ اما به هر حال ما 
بايد تالش كنيم و نمي توانيم بنشينيم؛ به همين دليل ما 
با نخست وزير عراق هم مذاكره كرده ايم.تحريم ها دست 
عراق را نيز بسته اس��ت البته راهكارهايي كه عراق براي 
آزادسازي منابع ايران ارايه داده با اجازه امريكا بوده است؛ 
البته ما هم از اين پول ها حتي در سنوات گذشته هم براي 
كاالهاي اساسي استفاده مي كرده ايم. همتي گفت: پشت 
همه اين منابع بلوكه شده و عدم آزادسازي آن، دست هاي 
امريكا است؛ اما به هر حال ما بايد تالش كنيم و نمي توانيم 
بنشينيم؛ به همين دليل ما با نخست وزير عراق هم مذاكره 

كرده ايم. رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: ترامپ براي 
سرنگوني و تعديل نظام سياسي ايران آمده بود و بنابراين 
نحوه برخورد و تعامل او با محور تغيير سياسي و فروپاشي 
ايران بود؛ اما امروز روز شكست آنها براي فشار حداكثري 
بر ايران بوده و پايان عمر ترامپ، به معناي پيروزي ايران 
اس��ت؛ چراكه من به خوبي مي دانم كه ترامپ چه بر سر 

اقتصاد ايران آورد.
همتي اف��زود: ترامپ تالش مي كرد تا ب��ا حداكثر كردن 
تورم، اقتصاد ايران را به سمت ابرتورم و فروپاشي اقتصادي 
حركت دهد؛ در حالي كه ابرتورم بايد ماهانه رقم هاي بزرگي 
را به تورم اضافه كند كه قابل كنترل نباشد.نبايد اقتصاد را 
ش��رطي كرد؛ يعني اقتصاد را نبايد معطل اين دولت و آن 
دولت كرد؛ پس ما در هدايت اقتصاد ملي موفق بوديم، البته 
تحوالت خوبي هم رخ داد و رشد اقتصادي مثبت شد كه ما 
اين روند را ادامه مي دهيم؛ پس اگر بايدن و تيمش در مورد 
خواسته هاي ايران، همراهي كردند بهتر است؛ در غير اين 

صورت از مواضع خود كوتاه نخواهيم آمد.
همتي افزود: برخي سال ۹۷ پيش بيني كرده بودند كه نرخ 
دالر به ۵۰ هزار تومان برسد؛ ضمن اينكه اگر ما برنامه هاي 
جلوگيري از ارزپاش��ي را اجرا نمي كرديم، قيمت دالر به 
حدود ۵۰ هزار تومان و تورم به باالي ۱۲۰ درصد مي رسيد.

براي اجراي مصوبات ستاد ملي كرونا ۷۵ هزار ميليارد تومان 
نقدينگي تزريق كرديم و اين موضوع، جهش نقدينگي را 
ايجاد كرد؛ بنابراين شوكي كه ارز ايجاد كرد به همين دليل 
بود. همتي گفت: در دو سال قبل ميانگين درآمد نفتي ما به 
زير ۲۰ ميليارد دالر رسيد، در حالي كه در سال هاي گذشته 
ساالنه ما باالي ۴۰ ميليارد دالر درآمد ارزي حاصل از فروش 
نفت مواجه بوديم كه البته اين ۲۰ ميليارد دالر نيز در عراق و 

ساير كشورها بلوكه شد.
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ريزش بورس تا كجا ادامه 
دارد؟ 

 حال به زير كشيدن دالر و قدرت نمايي ريال است. اگرچه 
كاهش نرخ دالر بر كاهش ارزش دارايي هاي قابل معامله 
در بورس موثر است اما انتظار مي رفت افزايش فضاي 
اطمينان و تنش زدايي از روابط بين الملل كشور منجر به 
بهبود نسبي بازار بورس شود ليكن اعتماد از دست رفته 
سهامداران حقيقي و بدبيني آنها به بازگشت بورس به 
مدار منطقي موجب شده تا بازار همراستا با كاهش نرخ 

ارز مسير ريزش را ادامه دهد. 
۲- يك��ي از بزرگ تري��ن عوامل موثر بر ب��ازار بورس؛ 
پيام هايي است كه از دستگاه هاي اجرايي كشور سيگنال 
اضطراب و ناپايداري را مخابره مي كند.نمي توان فراموش 
كرد كه آغاز اين اين دومينوي ريزش از ناهماهنگي در 
صندوق پااليشي، الزام به كاهش سهام در صندوق هاي 
با بازدهي ثابت و كاهش حد اعتباري كارگزاران آغاز شد 
و هر از چندي نيز پيام هايي مانند مداخله در نرخ گذاري 
فوالد و پيش بيني دالر ۱۵ هزار توماني از دستگاه هاي 
اجرايي و مقررات گذار به بازارهاي مالي مي رس��د كه 
نتيجه آن مي شود اضطراب بي پايان فعاالن اقتصادي كه 
نمود آن را در كاهش شديد معامالت اشخاص حقيقي 

مي توان ديد. 
3- دامن��ه نوس��ان يك��ي از موضوع��ات مه��م براي 
تصميم گيران اقتصادي است. اگر هر يك از ما در جايگاه 
حكمران اقتصادي باش��يم چه خواهي��م كرد؟ حذف 
دامنه ريزش و صعود شاخص هاي ارزنده و كليت بازار را 
فرسايشي نكرده و روند تعادل بخشي به بازار را سرعت 
مي دهد. از سوي ديگر نيز حذف اين دامنه مي تواند به 
سقوط ها و صعودهاي هيجاني منجر شده و بازتاب هاي 
شديد اجتماعي و امنيتي را به دنبال آورد. به نظر مي رسد 
شايد اكنون زمان پرداختن به اتخاذ راهبردهايي مانند 
دامنه نوسان پويا باشد. طرحي كه شايد اندكي نامتعارف 
باشد اما بتواند باعث گشوده شدن بخشي از اين كالف 

سردرگم شود. 
۴- روند چندماهه اخير بورس، رس��يدن به حد ضرر و 
شكستن مداوم كف هاي مقاومتي، موجب فرسايش 
ذهني فعاالن بازار و نااميدي آنها به بهبود و بازگش��ت 
بورس شده است. با توجه به ورود هيجاني تعداد بسيار 
باالي سهامداران جديد به بازار؛ به نظر مي رسد كم كم 
فضاي ترس جايگزين حس نااميدي شده و همين امر 

مي تواند روند نزول را تشديد كند.
چه بايد كرد و چه چي��زي مي تواند ورق تلخ اين روزها 

را برگرداند؟ 
نخست ايجاد مركز واحد حكمراني اقتصادي در خصوص 
بورس و اطمينان س��نجي از ش��نيدن صداي واحد از 
حاكميت اقتصادي كه آمادگي براي اتخاذ تصميمات 
سخت نظير اصالح دامنه نوسان و در ادامه اضطراب زدايي 
از بازار. دوعاملي كه مي توان گفت سخت و ناممكن به نظر 

برسد اما شدني و كارساز است. 

معادله نفت در بودجه
 دولت يا مجلس يا هر نهاد ديگري بدون كسب اجازه از 
مقام معظم رهبري نمي توانند از ظرفيت هاي صندوق 
توسعه ملي استفاده كنند. بر اين اساس دولت در جريان 
ارايه بودجه برنامه اي را براي استفاده از صندوق توسعه 
تدارك ديده بود تا از منابع صندوق براي پوشش برخي 
درآمدهايش استفاده كند. مقام معظم رهبري در پاسخ 
به اين درخواس��ت ها اعالم كردند كه واريز ۲۰درصدي 
كه دولت درخواست كرده بود تا سقف ۱ميليون بشكه 
بالمانع است و در صورتي كه دولت بيش از ۱ميليون بشكه 
نفت را به فروش برسانند، بايد سهم 38درصدي تصريح 
شده در قانون را به صندوق واريز كنند. ضمن اينكه دولت 
مي بايس��ت از مبلغ باقي مانده درآمدها نيز بدهي هاي 
خود را به صندوق توسعه ملي پرداخت كند. بدهي هايي 
كه برخي از بررسي هاي مقدماتي حاكي از آن است كه 
اين عدد در س��ال۱۴۰۰ به حول و حوش ۱۲.۵ميليارد 
دالر خواهد رسيد. با نگاهي به ميزان بدهي هاي دولت و 
احتماالتي كه در خصوص كسري باالي بودجه سال آينده 
مطرح مي شود، به نظر مي رسد، حتي در صورت افزايش 
درآمدهاي نفتي در سال اينده، بخش قابل توجهي از اين 
درآمدها  بايد صرف پرداخت بدهي هاي قبلي دولت شود 
و اين درآمدهاي فزاينده كمكي به جبران كسري بودجه 
دولت در سال آينده نخواهد كرد. مبتني بر اين واقعيت ها 
كميسيون انرژي مجلس در جريان بررسي بودجه ۱۴۰۰ 
پيشنهاد داده است كه به جاي فروش اوراق سلف، نفت به 
صورت نقدي در اختيار خريداران قرار بگيرد. داد و ستدي 
كه از منظر نمايندگان مي تواند تا ۹۰هزار ميليارد تومان 
افزايش پيدا كن��د. نبايد فراموش كرد كه بازار نفت يك 
بازار سيال و متغير است و به راحتي نمي توان تصويري از 
قيمت احتمالي نفت در سال آينده به دست آورد و مبتني 
بر آن اقدام به برنامه ريزي و هزينه تراشي كرد. بنابراين 
گزاره ها است كه نمايندگان معتقدند دولت به جاي تكيه 
بر درآمدهاي احتمالي نفت بايد تالش كند، ظرفيت هاي 
تازه اي را براي درآمدهايش در بودجه سال اينده تدارك 
ببيند تا دولت آينده با حجم انبوهي از مشكالت اقتصادي 

و بودجه اي روبه رو نشود.

تورم چطور كنترل مي شود؟
 ما مي بينيم كه زماني با چند هزار تومان پول امكان خريد 
يك واحد مسكوني وجود داشت اما امروز اين پول براي خريد 
يك مرغ نيز كافي نيست. براي جبران اين شرايط دولت 
به افزايش حقوق روي مي آورد و همين موضوع دوباره به 
افزايش نقدينگي و تورم جديد منجر مي شود. براي برون 
رفت از اين شرايط ما بايد از سويي اتكاي اقتصاد خود را به 
درآمدها و منابع پايدار افزايش دهيم تا صرف يك تغيير و 
تحول بين المللي شرايط را در اقتصاد ايران بر هم نريزد و از 
سوي ديگر با استفاده از علم روز اقتصاد كه كارشناسان قابل 
توجهي در ايران حضور دارند، به سمتي حركت كنيم كه 
تورم و ديگر نرخ ها به شكلي بهبود پيدا كنند كه روند دايمي 
مشكالت قطع شوند. در غير اين صورت ما بايد هر سال آماده 
افزايش قيمت ها و بحث بر سر چگونگي كاهش تورم باشيم 
و در نهايت بدون پيدا كردن راه حل مشخصي، فشارهاي 

جديد بر اقشار كم درآمد را تجربه كنيم.

معاون وزير اقتصاد: بدهي 
خارجي كشور نزديك صفر است

معاون وزير اقتصاد گفت: در حال حاضر حجم بدهي هاي 
خارجي كشور فوق العاده ناچيز و به صفر ميل مي كند.

يكي از نگراني هاي اساس��ي كه در دنيا راجع به نسبت 
بده��ي وج��ود دارد اينكه بخش قابل توجه��ي از اين 
بدهي ها، بدهي كشورها به خارج است يعني كشوري 
از فاينانس خارجي و وام هاي بين المللي استفاده كرده و 
دولت بدهكار كشور خارجي باشد.اگر اين نسبت باال برود 
و دولت از پس بدهي هاي خود برنيايد در سطح جهاني 
اعتبار خود را از دست مي دهد. استفاده كردن از بدهي 
خارجي خود يك فرصت مغتنمي اس��ت يعني دولت 
بتواند از خارج قرض بگيرد و در داخل س��رمايه گذاري 
كند.هم اكنون حجم بدهي هاي خارجي كشور ايران به 
دليل محدوديت هايي كه وجود داشته فوق العاده ناچيز 
و به صفر ميل مي كند. دهقان دهنوي بيان داشت: عمده 
بدهي دولت ايران »داخلي« است بنابراين دولت ريسك 
نكول كردن بدهي به خارج را ندارد.اين موضوع در سطح 
جهاني مهم اس��ت ولي براي كشور ايران به دليل عدم 
بدهي خارجي فاقد اهميت است.بدهكار بودن به خارج 
به شرط دريافت پول و سرمايه گذاري در داخل بسيار امر 
منطقي و پسنديده است.نرخ بهره در خيلي از كشورهاي 
دنيا به دليل كنترل تورم نرخ هاي پاييني است بنابراين 
آنها راجع به اينكه براي مث��ال در طول زمان موجوي 
بدهي به سبب هزينه آن بدهي كه نرخ بهره است انباشته 
شود زياد نگراني ندارند ولي در ايران بواسطه مشكالت 
ساختاري ورشد باالي نقدينگي نرخ سود اوراق مبتني 
بر عقود اسالمي كه دولت استفاده مي كند اين نرخ سود 
بسيار باالست.وقتي نرخ سود حول و حوش ۲۰ درصد 
اس��ت معنا و مفهوم آن اينكه هر 3.۵ سال بدهي شما 
فقط از محل همين هزينه دو برابر مي شود پس نگراني 

در كشور راجع به اين موضوع بايد بيشتر از دنيا باشد.

رونمايي از زيرساخت 
كيف پول موبايلي 

همزمان با گشايش ششمين نمايشگاه تراكنش ايران 
در ته��ران كه در روزهاي ۲3 و ۲۴ دي ماه برگزار ش��د، 
زيرساخت هم پذيرندگي كيف پول هاي موبايلي ايران با 
نام »كيان« رونمايي شد. به گزارش »تعادل«، زيرساخت 
هم پذيرندگ��ي كيف پول هاي موبايلي اي��ران كه با نام 
اختصاري »كيان« رونمايي شد، مي تواند به عنوان يك 
بستر جامع، سبب همگرايي و انسجام اپليكيشن هاي 
فعال در عرصه پرداخت الكترونيك ش��ود و بستر الزم 
براي گرايش بيشتر عموم به اين حوزه را فراهم آورد و در 
حوزه كيف پول هاي موبايلي همان نقشي را ايفا خواهد 
كرد كه »شاپرك« در شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي 
بر عهده دارد و به عنوان يك ش��بكه يكپارچه مي تواند 
استفاده از عموم اپليكيش��ن هاي فعال در اين حوزه را 
تسهيل كند؛ چراكه پذيرندگان مي توانند تنها با استفاده 
از يك كيوآركد، تبادالت مالي را با تمامي اپليكيشن هاي 
حاضر در اين زيرساخت به سادگي انجام دهند و كاربران 
نيز از خدمات متنوع اين اپ ها در يك بستر واحد بهره 
خواهند برد.به اين ترتيب شهروندان مي توانند بسياري 
از پرداخت هاي خرد همچون كرايه سيستم حمل و نقل 
عمومي، خريدهاي روزمره و طيف وسيعي از خدمات 
شهروندي را با بهره گيري از زيرساخت »كيان« و از طريق 
اپليكيش��ن هاي مختلف فعال در اين حوزه به سادگي 
انجام دهند. محمدجواد رجاييان، مديرعامل سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري مشهد گفت: 
زيرساخت هاي هم پذيرندگي در زمينه كيف پول هاي 
موبايلي، يك ضرورت در مديريت شهري به شمار مي رود؛ 
چراكه اگر چنين زيرساختي وجود نداشته باشد ناچاريم 
كه استفاده از يك اپليكيشن خاص را به شهروندان توصيه 
كنيم و چنين چيزي ممكن است براي عموم خوشايند 
نباشد. در دنياي مجازي، مصرف كننده بايد امكان انتخاب 
داشته باشد. بر اين اساس زيرساخت »كيان« به وجود 
آمده و معادل ش��بكه شتاب و ش��اپرك در نظام بانكي 
است. ساالنه حداقل ۱8 ميليون زائر و مسافر از شهرهاي 
مختلف به مشهد آمده اند. بنابراين اگر كيف پولي داشته 
باشيم كه در كل كشور قابل استفاده باشد، شهرونداني كه 
از ساير نقاط به مشهد مي آيند مي توانند از همان كيف پول 
استفاده كنند. در نتيجه يك صرفه جويي در سطح ملي 
اتفاق مي افتد و كارت هايي كه وارداتي است حذف شده و 
يك روش پرداخت جديد و بهينه جايگزين آن مي شود.

كره جنوبي و عراق اراده سياسي براي آزادسازي منابع ايران ندارند

هيچ عمدي براي افزايش نرخ ارز در كار نيست

همتي: بخشي از پول هاي بلوكه شده آزاد شده است

نوسان قيمت دالر در مرز 23 هزار تومان
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز چهارشنبه اول بهمن ۹۹ با انتشار اخباري در مورد نبود 
اراده سياس��ي الزم در كره جنوبي و عراق براي آزادسازي 
پول هاي بلوكه شده و برخي اظهارنظرهاي مقامات دولت 
جديد امريكا، نرخ دالر بار ديگر روند افزايشي به خود گرفت 
و دالر به ۲۲۹8۰ تومان تا ۲3۰۵۰ تومان رسيد. به دنبال اين 
افزايش قيمت دالر و همچنين اعالم هر اونس جهاني طال 
به ۱8۵۴ دالر، نرخ سكه نيز افزايش يافت و به ۱۰ ميليون 
و ۴۴۰ هزار تومان رس��يد. همچنين سكه طرح قديم ۱۰ 
ميليون و ۱۵۰ هزار، نيم سكه ۵ ميليون و 6۰۰ هزار، ربع 
سكه 3 ميليون و 6۰۰ هزار، سكه گرمي ۲ ميليون تومان 
معامله شد. هر دالر روز )چهارشنبه( در صرافي هاي بانكي 
۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز 
معامالتي گذشته )سه شنبه( يك هزار و 6۰ تومان افزايش 
داشت، نرخ هر يورو نيز به ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد. روند 
نزولي نرخ دالر از اوايل هفته گذشته شتاب گرفت، به طوري 
كه از كانال ۲6 هزار توماني به سوي نرخ هاي پايين تر حركت 
كرد. بر اين اساس، نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي ۲۲ 
هزار و ۴۵۰ تومان اعالم شد. قيمت فروش يورو نيز با افزايش 
يك هزار و ۲۵۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
گذشته )سه شنبه 3۰ دي( به ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد.

قيمت خريد هر دالر ۲۱ هزار و ۹۵۰ تومان و قيمت خريد 
هر يورو نيز ۲6 هزار و 6۵۰ تومان اعالم ش��د، همچنين 
قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۲ هزار و ۲۹۷ 
تومان و قيمت فروش آن ۲۲ هزار و ۵۲۰ تومان بود.عالوه 
براين نرخ خريد يورو در اين بازار ۲6 هزار و ۲۱۷ تومان و 
نرخ فروش آن ۲6 هزار و ۴۷۹ تومان اعالم شد.براساس 
اين گزارش در س��امانه نيما در روز معامالتي گذش��ته 
)سه ش��نبه(، هر يورو با قيمت ميانگين ۲۵ هزار و ۴۵۹ 
تومان به فروش رس��يد و هر دالر نيز بدون اعمال قيمت 
بود.همچنين در اين بازار حواله يورو در روز كاري گذشته 
)سه شنبه( ۲8 هزار و ۷۴۷ تومان معامله شد و حواله دالر 
نيز ۲۲ هزار و ۹۲3 تومان مورد تبادل قرار گرفت.  قيمت 
دالر در روزهاي گذشته با توجه به افزايش اميدواري در 
زمينه صادرات نفت و دسترس��ي به منابع مالي كاهشي 
شده است. هفته گذش��ته نيز رييس كل بانك مركزي 

اعالم كرد: ايران توانس��ته گشايش هايي در فروش نفت 
داشته باشد هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
)چهارشنبه( با افزايش ۲3۰ هزار توماني نسبت به روز سه 
شنبه )3۰ دي ماه( ۱۰ ميليون و ۴8۰ هزار تومان معامله 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج 
ميليون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 6۰۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي هم در برابر دو ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان معامله شد.نرخ هرگرم طالي ۱8 عيار به يك 
ميليون و 3۰ ه��زار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار 

ميليون و ۴6۵ هزارتومان رسيد.
همچنين كاهش نرخ اون��س جهاني طال نيز باعث افت 
قيمت طال و س��كه شده و كارشناسان افت بيشتر اونس 
جهاني طال در هفته هاي آين��ده را پيش بيني كرده اند. 
كاهش ريسك 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. 
در ساعات صبح چهارشنبه قيمت دالر ۲۲ هزار و 3۰۰ 
تومان، قيمت يورو ۲6 هزار و 6۰۰ تومان و درهم امارات 
6 هزار و ۲۵۰ تومان اعالم شد اما تا عصر چهارشنبه دالر 

به ۲3 هزار تومان رسيد.

      علت كاهش نرخ دالر در 2 هفته اخير چه بود؟
 كاهش حدود پنج هزار توماني بهاي دالر طي دو هفته اخير 
نشان دهنده موج شديد كاهش قيمت ها در بازار ارز است. 
اتفاقي كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي مي تواند در نتيجه 
استقبال فعاالن اين بازار از احتمال احياي برجام و آزاد شدن 

ارزهاي بلوكه شده ايران در روزهاي آتي باشد.
موج دوم كاهش قيمت ارز در نيمه دوم سال ۱3۹۹ از دو 
هفته پيش آغاز شده و تاكنون ادامه دارد. روند كاهشي كه 
موفق ش��د قيمت دالر را در بازار آزاد از ۲6 هزار تومان به 
كانال ۲۱ هزار توماني برساند. »يوسف كاووسي« كارشناس 
مس��ائل بانكي و مديركل اسبق بازرس��ي بانك مركزي، 

عامل ايجاد اين موج را مس��ائل رواني بازار دانست و گفت: 
مح��رك اصلي وقوع تحوالت در ب��ازار ارز طي هفته هاي 
اخير، مسائل رواني هس��تند كه عمده ترين مسبب آن را 
مي توان نتايج انتخابات امريكا و تحوالت پيرامون تمديد 
يا رفع تحريم ها دانست.البته در دو هفته اخير و موج ايجاد 
ش��ده، عالوه بر عامل انتخابات امريكا، محرك موثر ديگر 
سخنان رييس جمهوري بود كه گفت در صورت آزاد شدن 
منابع ارزي بلوكه شده ايران در كره جنوبي، قيمت دالر در 

بازار ارز به حدود ۱۵ هزار تومان خواهد رسيد. كاووسي به 
نگاه خوش بينانه ايجاد شده در ميان فعاالن بازار ارز در پي 
اين دو خبر اش��اره كرد و ادامه داد: در نتيجه اين دو اتفاق 
مهم، شاهد هس��تيم كه قيمت ارز با سرعتي باال در حال 
كاهش اس��ت، به طوري كه دالر در اين مدت كوتاه حدود 
۵ هزار تومان كاهش قيمت داشت، اما اين تحول در نتيجه 
بحث هاي رواني است و براي تداوم يا پايدار ماندن آن بايد 

منتظر تحوالت عيني در مسائل اقتصادي بود.



گروه بورس|
دخال��ت در قيمت گذاري فوالد در ب��ورس كاال كه از 
سمت و سوي وزارت صمت و به دنبال افزايش شكاف 
قيمتي در بورس كاال و بازار آزاد آغاز ش��ده بود با ابالغ 
بخشنامه اي از سوي معاون اول رييس جمهوري لغو 
شد و سامانه بهين ياب نيز اين روزها نقش پررنگ تري 

در بازار ايفا مي كند.
روزهاي نخس��ت دي ماه كه وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت خبر قيمت گذاري دستوري فوالد در بورس 
كاال را داد درصورتي كه پيش از اين هم دخالت هاي 
خ��رد در عرضه اين فل��ز گرانبه��ا كرده ب��ود اما با 
مخالفت هاي مسووالن روبه رو شده بود. بايد به اين 
نكته توجه داشت كه با تالش هاي عجيب و غريب بدنه 
دولتي و تصميم سازي وزارت صمت براي تنظيم بازار 
انتقادات بسياري را در بر داشته است و اغلب مسووالن 
با اين موضوع مخالفت كرده اند.  اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور ۲۰ دي ماه از عدم دخالت 
در قوانين، مقررات و س��ازوكارهاي بورس خبر داد. 
همچنين وي ب��ر معتبر بودن تصميمات ش��وراي 
عالي بورس تاكيد كرد و رسالت دولت در اين مقطع، 
حمايت و پش��تيباني از اي��ن تصميم ها و روش هاي 
منطقي و عقاليي اتخاذ ش��ده دانس��ت. معاون اول 
رييس جمهور تاكيد داشت: هرگونه قانون و مقرراتي 
كه در دولت و مجلس ش��وراي اس��المي در مقطع 
كنوني تدوين مي شود، بايد با توجه كامل به مسائل 
بازار سرمايه صورت پذيرد و نبايد اقدامي انجام شود 
كه بر سرنوش��ت بيش از ۴۰ ميليون سهامدار خرد 
تأثير منفي بگذارد، ضمن آنكه بايد از هرگونه دخالت 
غيركارشناسي در بازار سرمايه به خصوص در مقطع 

كنوني اجتناب شود.

    واكنش دولتي ها به دستور وزير صمت
ط��ي هفته ه��اي گذش��ته مخالفت ه��ا ب��ا رويكرد 
قيمت گذاري دس��توري فوالد توسط وزارت صمت 
تا جايي باال گرفت كه عضو ناظر مجلس در ش��وراي 
عالي بورس اع��الم كرد اگر رويه كنوني وزارت صمت 
در رابطه ب��ا دخالت در بازار س��رمايه ادامه يابد، با آن 
برخورد قانوني صورت گرفت��ه و از ابزارهاي مختلف 
نظارتي اس��تفاده خواهد ش��د. همچنين غالمرضا 
مصباحي مق��دم، عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام نيز ب��ا انتقاد از ابالغيه ف��والدي وزارت صمت 
گفته بود، دولت موظف است همه كاالهاي پذيرفته 
شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج كند. بر 
همين اس��اس مصوبه فوالدي وزارت صمت خالف 
قانون و در تناقض آشكار با بازار سرمايه است. با اين 
وضع عليرضا رزم حسيني وزير صمت معتقد بود كه 
شيوه نامه فوالد، دستوري نيست و عين رقابتي بودن 
در بازار اس��ت. به گفته وي در همه جاي دنيا قيمت 
اوليه توسط توليدكنندگان گذاشته مي شود. با اين 
شيوه نامه هم منافع توليدكننده و هم مصرف كننده 
تأمين مي شود. اكنون در شرايطي هستيم كه بايد به 
بخش هاي مختلف از جمله بخش ساختمان كمك 
كنيم. وزارت صمت خود متولي توليد فوالد كش��ور 
است. بورس كاال توسط وزارت صنعت ومعدن تشكيل 
شده اس��ت. ما طبق س��ازوكارهاي مشخص مدافع 

بورس هستيم.

    دخالت غيركارشناسي در بورس كاال
با توجه به قيمت گذاري دستوري فوالد رييس جمهور 
در روز ۲۱ دي م��اه در جلس��ه ش��وراي هماهنگي 
اقتصادي دولت تاكيد مي كند: بورس سازوكارهاي 

ويژه خود را دارد و سياس��ت گذاري هاي آن نيز بايد 
از طريق ش��وراي عالي بورس انج��ام و از مداخالت 
غيركارشناس��ي در بورس پرهيز ش��ود. رسالت اين 
ب��ورس، كش��ف قيمت واقع��ي محص��والت بوده و 
سياست اصولي دولت اين اس��ت كه قيمت گذاري 
كاالها براس��اس مكانيزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار 
رقابتي صورت گيرد كه اين مس��اله در نهايت به نفع 
بازار، توليدكننده و مصرف كننده واقعي است. دولت 
همواره بر اساس سياس��ت هاي اصلي خود مبني بر 
تقويت بازار سرمايه با محوريت بورس، تالش دارد با 
تسهيل فعاليت ها و كاهش محدوديت ها و اعتماد به 
شركت هاي با سابقه و خوشنام و موثر كه با ثبات رويه 
و با رعايت مقررات عمل كرده  و همواره موجب رونق 
بازارهاي داخلي و خارج��ي بوده اند، زمينه افزايش 
فعاليت و خريد و فروش در بورس كاال را فراهم كند.

مع��اون معدني وزير صمت در نام��ه اي به بورس كاال 
خواستار اجراي شيوه جديد قيمت گذاري شد. با اين 
حال از آنجايي كه قانون اجازه قيمت گذاري در زمينه 
كاالهاي پذيرفته شده در بورس كاال را نمي دهد، بورس 
كاال نيز اين شيوه قيمت گذاري را نپذيرفت و موضوع 
را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار و دبيرخانه شوراي 

عالي بورس ارجاع داد.

    چرا وزارت صمت
وارد قيمت گذاري دستوري شد؟

افزايش قيمت فوالد و محص��والت فوالدي، دليلي 
براي ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع 
قيمت گذاري فوالد بود. قيمت ورق فوالد در بورس 
كاال حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد با 
قيمتي حدود ۲۲ هزار تومان معامله مي شود. قيمت 
پايه ش��مش فوالد و محصوالت ف��والدي در بورس 
كاال، ۲۰ درصد از قيمت كشورهاي مشترك المنافع 
آسياي ميانه است و قيمت نهايي را سازوكار بازار در 
بورس كاال مشخص مي كند. تقربيا دو هفته گذشته 
بود كه وزير صمت در بخشنامه اي، قيمت پايه فوالد 
را نسبت به كشورهاي مشترك المنافع آسياي ميانه 

۱۰ درصد ديگ��ر نيز پايين آورد و برهمين اس��اس 
قيمت پايه فوالد و محصوالت ف��والدي، برابر با ۷۰ 
درصد قيمت است. بر اين اساس، معاون معدني وزير 
صمت در نامه اي به بورس كاال خواستار اجراي شيوه 
جديد قيمت گذاري ش��د. با اين حال از آنجايي كه 
قانون اجازه قيمت گذاري در زمينه كاالهاي پذيرفته 
ش��ده در بورس كاال را نمي دهد، بورس كاال نيز اين 
شيوه قيمت گذاري را نپذيرفت و موضوع را به سازمان 
بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي بورس ارجاع داد.

براين اس��اس و با يك حس��اب س��اده و تقسيم نرخ 
شمش فوالدي داخلي را اگر ١١هزار و ۴٩٠ توماني 
محاسبه كنيم بر نرخ ۵٧٨ دالر شمش جهاني، نرخ 
دالر محاسبه شده ش��مش داخلي يعني ١٩هزار و 
٨٧٨ تومان به دست مي آيد و اين دالر ۱۹ هزارتوماني 
يك معناي بسيار ساده تري دارد و اينكه نوردكاران 
در روزهايي كه نرخ دالر رسمي نيما حدود ٢۵هزار 
و ۵٠٠ تومان است، ش��مش فوالد را با دالر ۱۹ هزار 
توماني از بورس مي خرند و معامالت ش��مش فوالد 
در بورس كاال به طور تقريب��ي ۲۰ درصد پايين تر از 
قيمت هاي جهاني صورت مي گيرد. در اين ميان اين 
دسته براي برمال نشدن راز خود هر روز فوالدي ها را 
مقصر جلوه مي دهند تا از حاش��يه سود پيش آمده 
خود استفاده ببرند. اتالف منابع، شائبه جدي توزيع 
رانت، بي اثر بودن تالش ها و فرصت سوزي را مي توان 
از واقعيت هايي به ش��مار آورد ك��ه در قيمت گذاري 

دستوري فوالد غيرقابل انكار است. 

    اعتراض به مداخالت قيمتي در بازار فوالد
حس��ن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در واكنش به دخالت ه��اي قيمتي نهادهاي 
باالدس��تي در بورس كاال مي گويد: اي��ن موضوع را 
كه گفته ش��ود بورس كاال ابزاري براي گراني كاالها 
از جمله فوالد است به طور جدي رد مي كنم. گاهي 
شنيده مي شود برخي از گراني ها را به ويژه در حوزه 
فوالد به گردن بورس كاال مي اندارند؛ در ش��رايطي 
كه بورس يك بس��تر معامله اس��ت. گزارش��ي را با 

قيمت هاي جهاني براي شمش فوالد تهيه كرده ايم، 
در اين گ��زارش قيمت جهاني ش��مش حداقل ۲۰ 
درصد باالتر از قيمت داخلي است كه در بورس كاال 
مورد معامله قرار مي گيرد. بارها قيمت ورق فوالد را 
بررسي كرديم و شاهد فاصله دو برابري قيمت ورق 
فوالدي در بورس كاال و بازار آزاد هستيم. اين به اين 
معناست كه محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم 
نمي رس��د. به همين دليل بايد راه حلي را براي اين 

تفاوت قيمت پيدا كرد.
توليدكنن��دگان فوالد نيز در اعتراض به اين ش��يوه 
قيمت گ��ذاري در نام��ه اي ب��ه مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري پرس��ش هايي را مطرح كردند كه 
نشان دهنده ناكارآمدي مداخله قيمتي در معامالت 
بورسي فوالد بود. در بخش��ي از اين نامه آمده است: 
در ش��رايطي كه مواد اوليه كارخانجات ذوب القايي 
)قراضه، آهن اس��فنجي و ف��رو آلياژها( از ب��ازار و با 
قيمت هاي آزاد تأمين مي ش��ود، بر چه اساسي بايد 
محصول توليدي خود را با قيمت هاي دس��توري در 
بورس كاال عرضه كنند؟ يك كارخانه بخش خصوصي 
كه مطابق قانون تجارت و با سرمايه گذاري غيردولتي 
و به ص��ورت انتفاعي مواد اوليه خ��ود را از بازار آزاد و 
نزديك به قيمت هاي جهاني تأمين و با حاشيه سود 
كمتر از ۱۰ درصد فعاليت مي كند، بر چه اساسي بايد 
با دستور دولت محصول توليدي خود را حدود ۲۰ تا 
۳۵ درصد ارزان تر از نرخ هاي جهاني بفروشد؟ حال 
پرسش اينجاست كه دليل اختالف قيمت فوالد در 
بورس و بازار آزاد چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش 
الزم است ش��يوه معامالت فوالد را در كشور بررسي 
كنيم. در نتيجه قميت گذاري دستوري فوالد توسط 
ابالغ بخشنامه اي از سوي اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهور لغو شد اما هيچ گونه تضميني براي 
عدم تكرار اين موضوع و قيمت گذاري دس��توري در 
بازار سرمايه نداده نشد اما مسووالن سازمان بورس 
بايد قوانين جدي��دي تعيين كنند تا جلوي هرگونه 
دخالت و دستور در بورس گرفته شود و هيچ مسوولي 

نتواند در اين بازار سرمايه گذاري كند.
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فسادزا بودن »قيمت گذاري« 
دستوري

مصطفي نخعي عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به 
اينكه تعيين قيمت پايه يعني تكليف كردن يك قيمت به 
بازار، گفت: تجربه نشان داده قيمت گذاري هاي تكليفي 
يا اجباري نه تنها سودي براي مردم به دنبال نداشته است 
بلكه رانت و فساد ايجاد كرده است؛ بر اين اساس ما نيز 
در مجلس موافق قيمت گذاري هاي تكليفي نيستيم. 
نخعي تأكيد كرد: ب��ورس كاال به عنوان يك بازار مدرن 
و شفاف، بايد بر اس��اس مكانيسم عرضه و تقاضا عمل 
كند همانطور كه در همه جاي دنيا اين مكانيسم وجود 
دارد. به گفته اين عضو كميسيون انرژي مجلس، دولت 
بايد از تجربيات گذش��ته درس بگيرد و راه هاي خطا و 
جبران ناپذير تجربه شده در گذشته را دوباره تكرار نكند. 
نماينده نهبندان و سربيشه افزود: نگاه به گذشته تأييد 
مي كند در بخش پتروش��يمي نيز همين اتفاق افتاده 
است. دولت در اين بخش قيمت پايه تعيين كرد و اصرار 
داشت، به دليل خوراك و انرژي ارزاني كه در اختيار اين 
بخش است، بايد قيمت محصوالت آنها از سوي دولت 
تعيين شود. او با طرح اين پرسش كه نتيجه تعيين قيمت 
پايه براي پتروشيمي ها چه ش��د؟ توضيح داد: عده اي 
محصوالت را با قيمت هاي تكليفي خريداري و ذخيره 
كردند و وقتي بازار دچار كمبود ش��د و نرخ ها باال رفت، 
محصوالت دپو شده را به بازار آوردند. نخعي اضافه كرد: 
به اين ترتيب در بازار محصوالت پتروشيمي يك آشفتگي 
و به هم ريختگي ايجاد شد. در واقع، يك بازار سياه شكل 
گرفت كه قيمت هاي آن، دست دولت نبود. او يادآور شد: 
من معتقدم كه قيمت هاي پايه اعالم شده بايد منطقي و 
متناسب با هزينه هاي تمام شده و نرخ جهاني باشد. دولت 
نيز در اين بين به جاي نرخ گذاري بايد بر همه بازارها اعم 
از بازار آزاد و بورس، نظارت كاملي داشته باشد. به عبارتي 
نقش دولت يك نقش حاكميتي و نظارتي است و بايد از 
مداخله دستوري و قيمتي بپرهيزد. اين عضو كميسيون 
انرژي با تأكيد بر اينكه طبيعتاً مجلس وظيفه قانون گذاري 
و نظارتي دارد اظهار كرد: در اين موضوع خاص، ظرفيت 
نظارت بر اجراي قانون مي تواند استفاده كند. نماينده 
نهبندان و سربيشه در پايان گفت: نمايندگان همانطور 
كه تابه حال اثبات كرده اند كه تحت تأثير برخي تطميع ها 
قرار نمي گيرند، بايد اين موضوع را نيز به گونه اي كه به نفع 

مردم و كشور باشد سامان دهند.

نرم افزار رصد دستكاري در بورس 
از چند ماه پيش از كار افتاد؟

محمدرضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س گفت: با اهتم��ام مجلس و پيگي��ري دولت 
اميدواريم در آينده نزديك شرايط بازار سرمايه بهبود 
يابد و اعتماد مردم به اين بازار بازگردد و نگراني هايشان 
برطرف ش��ود. پور ابراهيمي اظهار داشت: با توجه به 
اتفاقات هفته هاي اخير در بازار س��رمايه كميسيون 
اقتصادي در خصوص ساماندهي وضعيت بازار سرمايه 
ورود كرد و جلسات نظارتي از روز گذشته شروع شد. 
وي افزود: به دليل اهميت موضوع روز گذشته جلسه 
كميسيون اقتصادي مجلس با حضور رييس مجلس 
و وزير اقتصاد و مديران ارش��د بازار سرمايه برگزار شد 
و راهكار هاي مناسبي براي برون رفت بازار سرمايه از 
شرايط فعلي مطرح ش��د. پور ابراهيمي تصريح كرد: 
اولين اشكال عدم اجراي مصوبات قبلي شوراي عالي 
بورس در ارتباط با ساماندهي بازار سرمايه بود و حتي 
بخش هايي از مصوباتي اس��ت ك��ه در غالب رويكرد 
حكومتي به ش��وراي عالي بورس است و شايد بخشي 
از داليل ريزش بازار و افت ش��اخص مربوط به همين 
موضوع است. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
تاكيد كرد: اين موضوعات و مسائل نظارتي در جلسه 
روز گذش��ته مورد بحث قرار گرفت و امروز هم جلسه 
دوم كميسيون اقتصادي در مورد بازار سرمايه با حضور 
مديران ارش��د بازار س��رمايه، معاونان وزير و تعدادي 
اعضاي شوراي عالي بورس تشكيل مي شود تا اجزاي 
مربوط به اين حوزه بررسي شود و در محور هاي مورد 
توافق هر چه سريع تر سازمان بورس ورود كند و سريعا 
نسبت به اجرايي كردن مصوبات اقدام كند. وي گفت: 
جاي تاسف دارد كه حتي بخش هايي از نرم افزار هاي 
نظارتي كه از قبل در مجموعه فعاليت هاي بازار سرمايه 
براي رصد فعاليت ها، جلوگيري از تخلفات و ضرر و زيان 
مردم به كار گرفته ش��ده بودند از حوزه تصميم گيري 
خارج و مورد اس��تفاده قرار نگرفته ان��د. پور ابراهيمي 
اظهار داشت: اقدامات نظارتي در دستور كار قرار دارد و 
ماحصل تصميمات كميسيون اقتصادي در قالب يك 
بسته پيشنهادي از طريق همكاري مشترك كميسيون 
اقتصادي و دولت نهايي مي شود و روساي دو قوه مجريه 
و مقننه هم قرار است اين جمع بندي را مبنا قرار دهند 
و در روز ه��اي آتي اميد واريم ش��اهد اقدامات مثبتي 
براي برون رفت بازار س��رمايه از شرايط فعلي باشيم. 
وي ابراز داش��ت: در خصوص پرونده هاي تخلفات در 
بورس بر اس��اس گزارش هاي واصله آن دسته كه در 
حوزه رسيدگي خود سازمان بورس قرار دارد متاسفانه 
گزارش دقيقي از تعداد تخلفات و رسيدگي در دست 
نيست و بخشي كه به جرايمي بر مي گردد كه دستگاه 
قضايي بايد پيگيري كند هم تعداد پرونده هايي كه به 
قوه قضاييه ارجاع شده نسبت به تخلفات عدد بسيار 
كمي است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
دويست پرونده تخلف اصلي داريم كه ۵ درصد آن ارجاع 
شده و در دستور كار قرار گرفته و به بخش عمده تخلفات 
و جرايم رسيدگي نشده كه كميسيون اقتصادي به اين 
موضوع ورود كرده و فعال شدن پرونده هاي مرتبط با 
دستكاري قيمت و ايجاد حمايت از فضاي مجازي براي 
تصميم گيري را خواستار ش��ده. پور ابراهيمي افزود: 
استعفاي رييس سازمان بورس در جلسه هم اعالم شد 
و ايش��ان اعالم كردند استعفا را از مدت ها قبل مطرح 
كرده اند و قرار است وزير اقتصاد و شوراي عالي بورس 
استعفا را بررس��ي و تصميم گيري كنند، در خصوص 
استعفاي وزير اقتصاد هم موضوعي مطرح نشده است 
و ايشان كارش��ان را ادامه مي دهند و البته ما روند بازار 

سرمايه را فارغ از تغييرات مديريتي دنبال مي كنيم. 

فوالد به مدار صعود برگشت
بهادر احرامي��ان، نايب رييس انجمن فوالد با اش��اره 
ب��ه قيمت جهان��ي صنعت ف��والد گفت: ب��ا توجه به 
واكسيناس��يون مردم در دنيا و آمادگي براي بازگشت 
به روال عادي، تقاضايي كه از يك سال گذشته به تعويق 
افتاده بود امسال به جريان افتاده و قيمت هاي جهاني 
هم با روال صعودي همراه شدند. وي ادامه داد: با توجه 
به خروج بازار جهاني فوالد از ركود پيش بيني مي شود 
كه روند صعودي و افزايش تقاضا تا ٦ ماه آينده ادامه يابد. 
اين كارشناس صنعت فوالد با اشاره به تاثير پذيري بازار 
داخلي ف��والد از روند جهاني گفت: هنوز اتفاق خاصي 
در بازار داخلي نيفتاده اما به نظر مي رسد بازار فوالد هم 
به طور آهسته به تبع قيمت جهاني تغيير رويه بدهد.

احراميان با توجه به حاشيه هاي قيمت گذاري فوالد بيان 
كرد: اصوال در سياست گذاري اقتصادي، قيمت گذاري 
فقط در شرايطي خاص توجيه پذير است، آن همزماني 
كه با انحصار مواجه باش��يم؛ يعني در مواردي خاص و 
بحراني مانند توزيع برق، آب، ايجاد بندرگاه ها و ... دولت 
مي تواند وارد فاز قيمت گذاري شود، در غير اين حالت، 
قيمت گذاري دستوري دخالت در روند طبيعي اقتصادي 
محسوب مي شود. اما متاسفانه در بسياري از مواقع از 
قيمت گذاري دستوري استفاده مي كنيم كه نا بجا است. 
احراميان درباره تاثير صنايع مختلف مانند خودرو سازي، 
ساختمان س��ازي و... بر صنعت فوالد هم گفت: به طور 
طبيعي تقاضاي داخلي هر ساله بايد افزايش داشته باشد، 
اما متاسفانه به دليل كاهش درآمد ارزي و رشد اقتصادي 
منفي، چندين سال است كه تقاضاي فوالد در كشور روند 

نزولي به خود گرفته و تغييري نكرده است.

 افزايش بازارگردان 
راه حل تقويت بازار

رسول جاويدي، كارش��ناس بازار سرمايه درگفت وگو 
با ايرنا درباره افت ش��اخص ب��ورس در معامالت بازار، 
اظهار داش��ت: پس از رشد تاريخي كه شاخص بورس 
در چند ماه نخست سال تجربه كرد، قيمت بسياري از 
سهام ها فاصله زيادي با ارزش ذاتي خود پيدا كرده بود، 
بنابراين ايجاد چنين اصالح و افت هاي پرشتابي چندان 
دور از ذهن نبود. وي به رشد غافلگيركننده نرخ سهام 
شركت ها در چند ماه نخست امسال اشاره كرد و افزود: 
اين موضوع ناشي از ورود نقدينگي بسيار زياد در بازار بود 
كه باعث تغيير روند بورس از مسير اصلي خود شد. به 
گفته جاويدي، فاصله بسيار زياد ارزش روز شركت ها با 
ارزش ذاتي خود سبب شد تا اصالح و افت شاخص بورس 
با سرعتي بسيار زياد ادامه پيدا كند. اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه در بازار در كنار افت قيمت سهام 
شركت ها ش��اهد اصالح هاي سنگين شاخص بورس 
بوديم، ادامه داد: اين افت و اصالح هاي عميق فقط در بازار 
سرمايه نبود، بلكه در ديگر بازارها شاهد وجود نوسان در 
معامالت بوديم. وي خاطرنشان كرد: در چند روز گذشته 
افت قابل توجهي در بازار ارز انجام شد كه در كنار آن طال، 
سكه، مسكن و خودرو هم اصالح قابل توجهي را تجربه 
كردند. به گفته جاويدي، چنين اصالح هايي در بازارهاي 
مالي و س��رمايه گذاري هميش��ه بوده و هست و فقط 
مختص به بازار سرمايه نيست. اين كارشناس بازار سرمايه 
با بيان اينكه روند اصالحي بازار هميشه تا زمان نزديك 
شدن ارزش شركت ها به ارزش ذاتي خود ادامه مي يابد، 
اظهار داشت: در مقطع كنوني، افت ايجاد شده در بسياي 
از شركت ها هيجاني است و ريسك چنداني آنها را تهديد 
نمي كند. وي خاطرنشان كرد: همانطور كه گفته شد در 
زمان هيجانات بازار، زماني كه معامالت بازار مثبت است 
ارزش بازار شركت ها بيشتر از ارزش ذاتي آنها مي شود، 
اين موضوع در زمان افت بازار برعكس خواهد بود، بدين 
معني كه ارزش بازار ش��ركت ها ممكن است از ارزش 
ذاتي آنها كمتر شود. جاويدي ادامه داد: به همين دليل 
توصيه ما به سهامداران و سرمايه گذاران اين است كه از 
دانش كافي نسبت به سرمايه گذاري در بورس برخوردار 
باشند، زيرا با توجه به اينكه بخشي از پول و سرمايه خود 
را وارد بازار مي كنند انتظار مي رود تا با علم و آگاهي وارد 
بازار ش��وند و آموزش هاي حداقلي را از اين بازار داشته 
باش��ند. وي گفت: در زمان افت ارزش سهام بسياري 
از ش��ركت ها به كمتر از ارزش ذاتي خود، توصيه ما به 
سهامداران خريد و سرمايه گذاري در اين سهم ها است. 
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: سهامداران 
بايد با ديد زماني مناس��ب اقدام به س��رمايه گذاري و 
نگهداري از سهام خود در بازار كنند و به هيچ عنوان نبايد 
با نگاه كوتاه مدت وارد اين بازار ش��ده و به دنبال كسب 
بازدهي هاي معقول از اين بازار باشند. افت هاي اخير بازار 
و نيز بهبود وضعيت فروش بسياري از بازارها منجر به 
ارزندگي برخي از سهام ها در بازار شده است، اما با توجه به 
رفتار هيجاني سهامداران همچنان شاهد كاهش قيمت 
در سهام شركت ها هستيم، بنابراين به سرمايه گذاران 
و سهام داران توصيه مي شود تا در سهام اين شركت ها 
سهامداري كنند و دست از رفتار و فروش هاي هيجاني 
در بازار بردارند. جاويدي به اقدامات تاثيرگذار در بهبود 
روند معامالت بورس اشاره كرد و افزود: فعاليت درست 
بازارگردان ها مي تواند در بهبود روند معامالت بورس، 
كاهش هيجان و افت هاي ايجاد شده در بازار تاثيرگذار 
باشد. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، مشخص شدن 
بازارگردان براي هر نماد و چگونگي فعاليت آنها مي تواند 
به نقدشوندگي بهتر در اين سهام كمك كند. وي با بيان 
اينكه الزام شركت ها به معرفي بازارگردان ها در مقطع 
كنوني مي تواند سبب بهبود روند معامالت بورس شود، 
افزود: بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه براي سهام 
بزرگ شركت ها بايد تعداد بيشتري بازارگردان و براي 
شركت هاي كوچك تر تعداد كمتري را اختصاص داد. 
جاويدي اظهار داشت: تعداد بازارگردان ها براي شركت ها 
بايد مدنظر قرار گيرد، زيرا مشاهده شده كه براي برخي از 
شركت هاي بزرگ فقط از يك يا دو بازارگردان استفاده 
شده است به همين دليل شاهد تاثير چنداني در فعاليت 
اين بازارگردان ها نمي توانيم باشيم. اوتوصيه كرد تا نظارت 
مناسب توسط متوليان بازار به فعاليت بازارگردان ها انجام 
شود تا آنها هم بتوانند نقش خود را ايفا و زمينه بازگشت 

روند صعودي به بورس را فراهم كنند.

اجماع مسووالن براي عدم مداخله در قيمت گذاري دستوري فوالد در بورس كاال

پيچ آخر در قيمت گذاري فوالد

معامالت مدرن مسكن در بورس كاال
ب��ورس كاال ب��ا رويكردهاي ش��فاف و بهره ب��ردن از 
ابزارهاي مالي گوناگون مي تواند پل ارتباطي موثري 
ميان بازار سرمايه و حوزه مسكن و مستغالت كشور 
به شمار رود. بازار مسكن از جمله بازارهايي است كه 
تاكنون تكانه هاي شديد و بسيار زياد قيمتي را پشت 
سر گذاشته و به عنوان بازاري رقيب يا جايگزين بازار 
سرمايه ايفاي نقش كرده اس��ت. درحالي كه اگر اين 
دو بازار با سازوكاري كارشناسي شده و بهينه در كنار 
يكديگر قرار بگيرند نه تنها امكان پوشش نوسان  هاي 
مداوم قيمتي را دارند، بلكه مي توانند نقدينگي الزم 
براي بازار مسكن، از بستر بازار سرمايه را فراهم كنند. 

ورود اموال مازاد نهاده��اي عمومي و دولتي، بانك ها 
و شهرداري ها به بس��تر معامالتي بورس كاال اولين و 
موثرترين گام بازار مسكن در بورس كاال تلقي مي شود 
كه به تدريج مي تواند جايگزين مزايده هاي سنتي شود 
و بستري شفاف را براي اينگونه دادوستدها فراهم كند. 
در كنار آن انتشار اوراق سلف استاندارد مسكن و اوراق 
خريد دين نيز ديگر ابزارهاي مالي مورد مطالعه بورس 
كاال براي حوزه مسكن هس��تند كه پتانسيل تامين 
مالي اين حوزه را در بر دارند. اميد است با پيگيري هاي 
مس��ووالن امر عملياتي ش��دن اين ابزارها به زودي 
محقق شود تا بخش��ي از التهابات بازار مسكن از اين 

مسير مرتفع شود.

    بورس كاال جايگزين خريد و فروش سنتي
يكي از كارشناسان حوزه مسكن معتقد است كه آنچه 
تاكنون مغفول مانده است، پيوند پايدار بورس و مسكن 
اس��ت، از يكس��و نظام تامين مالي غالبا پولي- بانكي 
كنوني مسكن، ديگر به تنهايي جوابگوي هزينه هاي 
سنگين ساخت يا خريد مسكن نيست، از سوي ديگر 
مس��كن به عنوان بازاري مطمئن، قاب��ل اتكا و مورد 
اعتماد عمومي كه در برخي دوره ها واجد س��ودآوري 

باالي س��رمايه گذاري بوده؛ مي تواند به گس��ترش و 
تعميق و ثبات بازار سرمايه بينجامد و خود به پشتوانه 
اعتبار )ذاتي( و كاهش ريسك سبدها و صندوق هاي 
سرمايه گذاري مبدل ش��ود. كما اينكه هم اكنون هم 
بخش قابل توجهي از پش��توانه و ارزش سهام را زمين 
و مستغالت شركت هاي بورسي تشكيل مي دهد. وي 
تاكيد دارد كه راهكار اين مساله به طوري كه قابل عرضه 
در بورس باش��د، وجود دارد و در صورت شكل گيري؛ 
ثبات بازارها و ترس��يم چشم انداز روشن ميان مدت و 
بلندمدت اقتصادي، مبتني بر خصلت نادر و گرانبهاي 
»شفافيت« در بورس مي تواند اين نگراني ها را رفع كند.

وي در پاسخ به اين س��وال كه تفاوت اصلي دو روش 
مزاي��ده و عرضه در بورس كاال چ��ه خواهد بود، بيان 
كرد: عرضه امالك و مستغالت در بستر بورس كاال به 
عنوان بازوي كااليي بازار سرمايه در بلندمدت مي تواند 
چشم انداز خوبي براي بازار مسكن داشته باشد. برمبناي 
اين مطلب تفاوت اصلي اين مدل معامالت با روش هاي 
سنتي خريد و فروش امالك به شكل مزايده كه روش 
اصلي حراج ارگان ها و نهاده��اي عمومي و دولتي به 
شمار مي رود اين است كه اوال در هر دو روش همه اين 
دارايي ها براي هميشه در دسترس هستند. اما مي توان 
گفت كه در يك زماني انگيزه خريد كاهش مي يابد و 
در زمان ديگري كه به خصوص شكاف قيمت در حال 
شكل گيري اس��ت هدايت معامالت مسكن به بستر 
بورس كاال مي تواند همچون وزنه اي در برابر افزايش 
قيمت ايستادگي  كند. از اين رو؛ در واقع افراد مي توانند 
هنگامي به اين بستر رجوع كنند كه مي بينند قيمت ها 
در حال افزايش اس��ت مثال در بازار مسكن اصطالحا 
گفته مي شود كه معامالت قفل شده و خريد و فروشي 
انجام نمي گيرد، به طوري كه خيلي از عرضه كنندگان 
تمايلي به فروش ندارند. همچنين اين پديده رايج است 
كه مثال قيمتي توافقي در پاي معامله مورد پذيرش قرار 

نمي گيرد و معامله فسخ مي شود. به خصوص در زمان 
رشد قيمت اين رخدادها رايج هس��تند. او افزود: اگر 
سازوكار بازار مسكن در بورس كاال به شكلي صحيح 
تعريف شود، همچون سهامي كه در حال رشد است، 
با وجود آنكه مردم از رش��د قيمت آن آگاه هستند اما 
خريد و فروش مي شود. بورس كاال يكي از اركاني است 
كه مي تواند به مقدار قابل توجهي به تعادل بازار مسكن 
كمك كند، آن هم منوط به پيش ش��رط هايي است 
كه گفته شد. ركن ديگري كه مي تواند جايگزين اين 
موضوع شود اين است كه از بين سرمايه گذاران حوزه 
ب��ورس و حوزه بانكي معموال س��رمايه گذاران بزرگ 
اش��راف دقيق تري به جميع بازارهاي مالي دارند كه 
اين ويژگي براي حوزه مسكن بسيار مفيد خواهد بود. 
به عبارت دقيق تر برخالف دوراني كه سرمايه گذاران 
خرد و سازندگان س��اختماني غيرحرفه اي وقتي كه 
پيش بين��ي افزايش قيمت در بازار را دارند ش��روع به 
سرمايه گذاري در مسكن مي كنند. درحالي كه ساخت 
مسكن از شروع به اقدام ساخت تا عرضه به بازار حدود 
۲ تا ۳ س��ال طول مي كشد. اين مدت زماني است كه 
اوج افزايش قيمت در بازار مسكن سپري شده است. 
حال سوال آنجاست كه اين موضوع چه مشكلي براي 
بازار مسكن ايجاد مي كند؟ در واقع سازندگان سنتي 
در دوران ركود سهم قابل توجهي واحد مسكوني آماده 
عرضه به بازار دارند درحالي كه بازار كشش عرضه ندارد 
و در دوراني كه عطش بازار براي خريد و فروش بسيار 
باال بوده و زمان پوشش موج افزايش قيمت است، ملكي 
براي عرضه ندارند. وي ادامه داد: اما بر عكس اين افراد، 
سرمايه گذاران حرفه اي حوزه مستغالت كه در بورس 
و بانك ها هم حضور دارند، كامال عكس عمل مي كنند. 
به طوري كه در زمان رك��ود كه توليد به حداقل خود 
مي رسد شروع به توليد مي كنند. از اين رو هزينه هاي 
ساخت آنها كاهش مي يابد بنابراين هم عمق ركود بازار 

را كاهش مي دهند و هم زماني كه شروع موج افزايش 
قيمت ها بوده و بازار نيازمند عرضه اس��ت، پتانسيل 
تامين بخشي از عرضه را دارا هستند. الزم است بدانيم 
كه هميشه سرمايه گذار به دنبال باالترين ميزان سود 
است و اين فاز نيز بايد در كنار سياست هاي حمايتي 
مسكن و ماليات هاي متعارف درخصوص سود متعارف 
به تركيب متوازن كننده اي منتهي شود. درحالي كه 
اگر يك طرفه به اين موضوع توجه شود سهم مداخله 
مثبت س��رمايه گذاران به طمع حداكثرسازي سود 
خود كاهش پيدا مي كند. اين انتظار وجود دارد كه در 
ميان مدت تا بلندمدت بتوانيم به سمتي برويم كه در 
چشم انداز ۱۰ ساله، حداقل ۳۰ درصد از تامين مالي 
حوزه مسكن از مسير سازوكارهاي معامالت مسكن 
در بستر بورس كاال انجام شود. در همين راستا بورس 
كاال نيز از طريق عرضه ارزش ذاتي كه بازار مس��كن و 
مستغالت دارد افزايش حجم قابل توجهي پيدا مي كند. 
اين كارشناس حوزه مسكن در پايان خاطرنشان كرد: 
بسياري از افرادي كه متخصص ارزيابي سهام هستند، 
معتقدند كه درصد قابل توجهي از ارزش بازار س��هام 
ناشي از قيمت گذاري امالك و مستغالت مجموعه هاي 
فعال در بورس است. بنابراين اين موضوعي است كه 
به ش��دت نيازمند مطالعه،  برنامه ريزي، جمع آوري و 
بهره گيري از تجارب خوب جهاني است و مدل بومي كه 
با سازوكارهاي نظام بانكي، شرايط بازار سرمايه و رفتار 
مردم نسبت به بازارها و سياليت نقدينگي سرگردان 
طراحي شود. درواقع اگر دو حوزه مسكن و بورس كاال 
بتوانند به صورت مكم��ل و هم افزا عمل كنند، بخش 
بزرگي از مشكالت اقتصادي و به ويژه مسائل موجود 
در حوزه مس��كن را مي توان برطرف ك��رد، آن هم در 
شرايطي كه س��ودآوري و رش��د ارزش سهام و رشد 
حجم بازار س��رمايه را نيز دربر داشته باشند، بنابراين 

يك معادله تماما برد است
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عصر پساترامپيسم و اقتصاد
 در اقتصاد اياالت متحده كش��اورزي، 3درصد، صنعت 
8درصد و مابقي س��هم اقتصاد به فناوري هاي نوين و  
هاي تك و خدمات اس��ت. يعني درآمده��اي آمازون، 
اپل و ش��ركت هايي از اين دست بسيار بيشتر از درآمد 
ش��ركت هايي چون جنرال موت��ورز و... اس��ت. وقتي 
ترامپ بازگش��ت ب��ه عصر صنعت��ي را آغاز ك��رد و به 
شاخص هاي اصلي فناوري هاي نوين دهن كجي كرد 
و آنها را بي اهميت قلمداد كرد، همين شركت ها عليه 
اين رويكرد به پا خاس��تند و ترام��پ را علي رغم تمام 
طرفداراني كه داشت از صحنه خارج كردند. يك مثال 
براي شما بزنم تا بهتر به ابعاد مختلف موضوع احاطه پيدا 
كنيد. پرفروش ترين گوشي هاي جهان در گذشته اي 
نه چندان دور نوكيا بود؛ اما اين ش��ركت به دليل اينكه 
مديرانش صنعتي فكر مي كردن��د و حاضر نبودند تا از 
فناوري هاي نوين مث��ل اندرويد و... بهره برداري كنند، 
بالفاصله از صحنه جهاني خارج شد. مساله ترامپ هم 
همين است؛ تفكر ترامپ مربوط به عصر صنعتي بود و 
حاضر نبود تحوالت جهان پساصنعتي را درك و فضاي 
الزم براي رشد اين شركت ها را فراهم كند. اساسا برخي 
از تحليلگران معتقدند يكي از داليل اصلي زمين خوردن 
ترامپ، همين شركت هاي فراصنعتي بودند كه ترامپ 
آنها را مح��دود كرده بود. يعني ترام��پ ميزان ماليات 
ش��ركت هايي چون جنرال موت��ورز و... را كم كرد و بار 
ماليات شركت هاي فناوري را افزايش داد، ضمن اينكه 
اين ماليات دريافت شده هم در جامعه امريكايي توزيع 
نشد. اپل بيش��ترين بازار فروش خود را در چين دارد. 
زماني كه ترامپ به چين چنگ و دندان نشان مي دهد و 
تنازعات تجاري با اين كشور را افزايش مي دهد، طبيعي 
است كه بخشي از ظرفيت هاي شركتي مثل اپل دچار 
تكانه مي شود و اثر اين نوع رفتارها به هر حال در انتخابات 
نمايان مي شود. حال پرسشي كه ممكن است در اذهان 
عمومي شكل بگيرد، اين است كه بعد از حضور بايدن 
چه تغيير و تحوالتي قرار است در صحنه اقتصاد جهاني 
ايجاد ش��ود؟ بايدن تالش خواهد ك��رد محور اقتصاد 
امريكا را به عصر فراصنعتي بازگرداند. البته حتي اقتصاد 
پساصنعتي دوران بايدن با دوران اوباما هم تفاوت داشته 
باشد. به چه معنا؟ امروزه ديگر دهكده جهاني معنا ندارد، 
بلكه جهان دهكده اي ظهور و بروز پيدا كرده است. اين 
شرايط ملزومات تازه اي را ايجاد كرده كه بايدن بايد ابعاد و 
زواياي گوناگون آن را درك كند و زمينه الزم براي پويايي 
آن را فراهم كند. بعد از حضور ترامپ، تاريخ امريكا دچار 
تكانه هاي پي درپي شد. كارتل هايي كه تالش كردند تا 
ترامپ قدرت را در دست بگيرد به دنبال اين بودند تا چين 
را در عرصه مناسبات اقتصاد بين المللي محدود كنند، اما 
ظهور كرونا كه برخي امريكايي ها آن را ويروس چيني 
خطاب مي كردند، معادله را كامال تغيير داد. اگر بخواهيم 
منصفانه درباره عملكرد اقتصادي ترامپ قضاوتي داشته 
باشيم، بايد به اين واقعيت اشاره كنيم كه ترامپ بد عمل 
نكرد. مساله بيكاري در اياالت متحده به اندازه اي مهار شد 
كه امريكايي ها ديگر به دنبال شغل نبودند، بلكه به دنبال 
ش��غل بهتر بودند. ولي كرونا به يك باره معادله را تغيير 
داد و ترامپ را سرنگون كرد. ضمن اينكه نبايد فراموش 
كرد، هرچند بايدن 80ميليون راي آورده است، ترامپ 
هم 75 ميليون راي دارد. اين وضعيت جامعه امريكايي 
را كامال دوقطبي ساخته است و در آينده باز هم شاهد 
رويارويي اين تفكرات خواهيم بود. اگر دوباره به پرسش 
ابتدايي بازگرديم بايد به اين واقعيت اشاره كنيم كه ديگر 
نمي توان��د در جامعه اي تفكر توليدي و صنعتي حاكم 
باشد، اما توقع داشته باشند كه درآمدي در حد آمازون 
داشته باشند. كشاورزي امريكا با همه عظمت و وسعتي 
ك��ه دارد 3درصد كل اقتصاد اياالت متحده را ش��امل 
مي ش��ود. صنعت 7درصد و مابقي آن را صنايع نوين و 
فراصنعتي تش��كيل مي دهد. اين داده هاي اطالعاتي 
براي اقتصاد ايران كه هنوز در مرحله پساصنعتي قرار 
دارد و دورنماي صنعتي شدن را در برابر قرار داده است، 
درس هاي فراواني مي تواند داش��ته باشد كه اگر گوش 
شنوايي وجود داشته باش��د، مي توان در خصوص آنها 

بحث و تبادل نظر كرد.

بودجه انتخاباتي مجلس
 ارقام را كاه��ش نداده اند بلكه با باال ب��ردن ارز پايه در 
بودج��ه رق��م واقعي درآمده��اي نفتي را ب��ه بيش از 
234هزار ميليارد تومان افزايش داده اند. طبيعي است 
زماني كه مردم و رسانه ها با يك چنين تناقضاتي روبه رو 
مي شوند با يك س��ردرگمي عميق مواجه مي شوند. 
اين روزها مردم كوچه و بازار از خود مي پرسند كه اگر 
وابستگي به درآمدهاي نفتي همان طور كه نمايندگان 
مجلس يازدهم اش��اره مي كنند، خطرناك است )كه 
همين طور هم هست( چرا نمايندگان مجلس نه تنها 
اين رون��د را كاهش نداده اند، بلكه بي��ش از 20درصد 
ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را افزايش داده اند. 
طبيعي است كه هر فردي با حداقل سواد و تحليل هم 
متوجه خواهد ش��د كه ردپاي انتخابات سال آينده در 
روند تصميم س��ازي هاي نمايندگان اثرگذار است. در 
حالي كه رييس جمهوري اعالم مي كند كه در صورت 
گشايش هاي برجامي قيمت ارز تا حد زيادي كاهش 
مي يابد، نمايندگان به جاي اينكه اظهار خوش��حالي 
كنند كه بخش��ي از مشكالت مردم با تعديل نرخ ارز از 
ميان مي رود، برآشفته مي شوند و دولت را به خاطر تالش 
براي حل مشكالت مي نوازند. اگر قرار باشد رويكردهاي 
سياسي را در روند اين نوع تصميم سازي هاي نمايندگان 
دخيل ندانيم، بايد به اين واقعيت اشاره كنيم كه مجلس 
فاقد دانش و سواد كافي براي رويارويي با اعداد و ارقام 
بودجه اس��ت. اين در حالي است كه اكثر اركان قدرت 
در اختيار اصولگرايان قرار دارد، از صداوس��يما گرفته 
تا شوراي نگهبان و از مجلس شوراي اسالمي گرفته تا 
ديوان محاسبات و... يكسره تحت سيطره اصولگرايان 
ق��رار دارد. در اين ميان معتقدم همان طور كه ريچارد 
تيلر از يك تكانه و سقلمه براي عبور از مشكالت سخن 
مي گويد، اقتصاد ايران هم براي عبور از اين ديدگاه هاي 
غيركارشناسي و عوامانه نيازمند سقلمه و تكانه اي است 
كه جريان سيال تصميم سازي هاي اقتصادي را به مسير 

طبيعي خود بازگرداند.

 ملك، منبع 88   درصد 
درآمد خانوارهاي ايراني 

مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان ته��ران با بيان 
»تعريف يك ي��ا چند پروژه كوچ��ك در محالت 
سكونتگاهي دردي را دوا نمي كند« گفت: ساخت 
مسكن براي كم درآمدها بايد اولويت اصلي دولت 
باشد. به گزارش تسنيم، خليل محبت خواه مديركل 
راه و شهرس��ازي استان تهران در حاشيه برگزاري 
همايش دوره آموزشي الگوي مسكن كم درآمدان 
از سلسله نشست هاي آموزشي بازآفريني شهري 
كه به همت اداره كل راه و شهرسازي تهران، شركت 
بازآفريني شهري و مجموعه جهاد دانشگاهي تهران 
برگزار شد، اظهار داش��ت: برنامه اقدام ملي توليد 
مسكن براي دهك هاي 4 به باال در نظر گرفته شده 
اس��ت و در خصوص دهك هاي پايين، سهم آورده 
دولت و منابع مالي دولتي بايد بسيار گسترده باشد.

وي افزود: تجربه مس��كن اس��تيجاري، مهر و در 
حال حاضر اقدام ملي تجربه بس��يار خوبي اس��ت 
كه مي تواند چراغ راه تدوين »سند تأمين مسكن 
گروه هاي كم درآمد« باش��د. وي ادامه داد: در اين 
زمينه ذكر چند نكته الزامي است. اول اينكه هنوز 
در ايران نيازس��نجي درس��تي نداريم و با توجه به 
جابه جايي ه��اي جمعيتي و مهاج��رت گروه هاي 
كم درآمد نياز داريم تا به محالت با استراتژي هاي 
مش��اركتي به صورت جدي ورود كنيم. دوم اينكه 
تعريف ي��ك يا چند پ��روژه كوچ��ك در محالت 
سكونتگاهي دردي را دوا نخواهد كرد. محبت خواه 
تصريح كرد: بايد در اين خصوصي اگر چه استراتژي 
مش��اركتي با نگاه پايين به ب��اال را مدنظر داريم اما 
تعداد پروژه ها و محالتي ك��ه دولت ورود مي كند، 
بيشتر باشد. سوم اينكه در سياست هاي توسعه اي 
آگاه باشيم كه ورود به سكونتگاه ها و ساخت مسكن 
براي كم درآمدها اولويت اصلي دولت باش��د. وي 
افزود: مس��اله بعدي اينك��ه 88 درص��د از درآمد 
خانوارهاي ايراني مربوط به امالك و مستغالت است 
در حالي كه معيارهاي جهاني 25 درصد است و اين 
مساله بايد در سياست گذاري ها به عنوان »مسكن 

بزرگ ترين مساله رفاه خانوار ايراني«  نگاه شود.

معضل مسكن؛ محصول 
ناكارآمدي اقتصاد نامولد 

علي ش��ماعي، كارش��ناس اقتصاد مسكن، معضل 
مسكن را محصول ناكارآمدي اقتصاد نامولد دانست و 
گفت: تا زماني كه ناكارآمدي در توسعه بخش صنعت 
و كش��اورزي وجود دارد، نباي��د انتظار حل معضل 
مس��كن را داشت و سياس��ت هاي حمايتي بيش از 
آنكه راهكارهاي پايدار باشند داروي تسكين دهنده 
هستند. ش��ماعي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
نارسايي توليد مس��كن، عدم تناسب ميان عرضه و 
تقاضاي مس��كن و افزايش تقاضا نسبت به عرضه به 
ويژه در شهرهاي بزرگ، وجود تقاضاهاي كاذب براي 
ملك به خاطر حفظ ارزش اندوخته ها در شرايط تورم 
افسارگسيخته، داللي و عدم شفافيت آمار و اطالعات 
زمين و امالك، مهم ترين عوامل افزايش قيمت مسكن 
و مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است. وي با 
اشاره به اصل 3۱ قانون اساسي مبني بر اينكه »داشتن 
مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني 
اس��ت« گفت: طبق اين اصل دولت موظف است با 
رعايت اولويت براي نيازمندان مس��كن به خصوص 
روستانش��ينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را 
فراهم كند. استاد دانشگاه خوارزمي با بيان اينكه در 
حال حاضر اقتصاد مسكن حدود 40 درصد اقتصاد 
خانواده و كشور را تشكيل مي دهد گفت: بررسي ها 
و اطالعات به دس��ت آمده مشخص مي كند بيش از 
2.5 ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور 
وجود دارد. همچنين طبق اطالعات به دست آمده 
۱.3 ميليون خانوار در كشور هستند كه دو خانواده در 
يك خانه زندگي مي كنند. 2.۱ ميليون خانه نيز وجود 
دارند كه تنها چند روز يا چند ماه از سال مورد استفاده 
قرار مي گيرند. براي حل مس��اله مسكن به ويژه قرار 
دادن واحدهاي احتكار شده و خالي در جرگه استفاده، 
ايجاد س��امانه ملي و جامع اطالعات زمين و مسكن 
و ش��فافيت اوضاع اين پديده بس��يار ضروري است. 
شماعي اظهار كرد: به دليل س��وءمديريت، اقتصاد 
داللي و سوداگري، مسكن به كاالي سرمايه اي تبديل 
ش��ده و دالالن و سوداگران مسكن اين نياز ضروري 
مردم را به يكي از چالش هاي خانواده و اقتصاد كشور 
تبديل كرده ان��د. بنابراين مجلس و قوه قضاييه بايد 
دخالت و نظارت كنند تا دولت به اجراي راهكارهاي 

برون رفت از وضعيت فعلي سوق پيدا كند.

 تعطيلي ۵۲ شركت متخلف 
حمل و نقل در خوزستان

غالمعباس بهرامي نيا، مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي خوزستان از تعطيلي 52 شركت حمل 
و نقل مسافر و كاالي استان خبر داد. بهرامي نيا در 
گفت وگو با مهر با اشاره به بررسي 325 پرونده تخلف 
شركت هاي حمل و نقل جاده اي از ابتداي سال جاري 
تاكنون، اظهار كرد: از اين تعداد 2۶5 پرونده در حوزه 
كاال و ۶0 پرونده در حوزه مسافر بودند. وي افزود: در 
حوزه شركت هاي حمل و نقل كاال، براي 4۹ شركت 
حكم تعطيلي، ۱80 شركت مشمول پرداخت جريمه 
نقدي، 20 شركت تذكر كتبي دريافت و ۱۶ شركت 
نيز ملزم به رعايت ضوابط و تبرئه شدند. او بيان كرد: 
در حوزه ش��ركت هاي حمل و نقل مسافربري نيز 3 
شركت تعطيل، ۶ شركت تذكر كتبي، 40 شركت 
مشمول جريمه نقدي و ۱۱ ش��ركت تبرئه شدند. 
بهرامي ني��ا عمده تخلف ش��ركت هاي حمل و نقل 
كاال را عدم پرداخت كرايه و اخذ كميسيون اضافه و 
عمده تخلف شركت هاي حمل و نقل مسافر را عدم 
رعايت ضوابط مربوط به حمل ونقل مسافر )تخلفات 

سپهتن( و پروتكل هاي بهداشتي اعالم كرد.

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه تازه ترين آمار از سياهه منابع آلوده كننده هواي 
پايتخت حاكي از س��هم 35 درصدي خودروها است، در 
يك ميزگرد كارشناسي عنوان شد كه استفاده فيلتر دوده 
هوا روي اگزوز خودروه��ا مي تواند تا ۹۹ درصد در كاهش 
آلودگي هوا اثر گذار باش��د. چند روز پيش، مراكز مسوول 
در اندازه گيري و پايش ميزان آلودگي هوا، وضعيت كيفيت 
هواي تهران طي دي ماه سال جاري را بدترين وضعيت طي 
يك دهه اخير عنوان كردند. در اوج آلودگي ها دي ماه، درباره 
نوع و منشأ اين آلودگي بحث هاي زيادي در رسانه ها و محافل 
كارشناسي مطرح شد از شارژ نيروگاه هاي برق با مازوت و 
گازوييل پرگوگرد تا مزرعه هاي استخراج بيت كوين در اين 
گمانه زني ها عنوان شدند. حال اما شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران اطالعات دقيق تري از سهم و ميزان هر يك از 

منابع آلودگي در دي ماه منتشر كرده است.

    آالينده دي اكسيدنيتروژن فراتر از حد مجاز
بر اساس اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران، علت 
اصلي آلودگي هوا در تمام اين روزها افزايش غلظت ذرات 
معلق كمتر از 2.5 ميكرون بوده اس��ت اما طي پنج روز نيز 
غلظت آالينده دي اكسيد نيتروژن فراتر از حد مجاز رفت و در 
شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار گرفت اما به دليل 
آنكه طي اين روزها شاخص ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون 
نسبت به آالينده دي اكسيد نيتروژن بيشتر بود، اين ذرات 
به عنوان آالينده شاخص اعالم ش��دند. بر اساس آخرين 
سياهه انتشار شهر تهران منابع متحرك ازجمله خودروهاي 
ش��خصي، اتوبوس ها، خودروهاي ديزلي و... 35 درصد در 
توليد اكسيدهاي نيتروژن نقش دارند. سهم نيروگاه ها نيز در 
توليد اكسيدهاي نيتروژن 32 درصد و سهم منابع خانگي، 
تجاري و اداري ۱4 درصد اعالم شده است. شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران در گزارش هاي ساالنه خود آورده است 
كه افزايش غلظت آالينده دي اكسيد نيتروژن مي تواند سبب 
تشديد بيماري هاي ريوي شد. با اين وجود آنچه كه سبب 
شد كيفيت هواي تهران در بيش��تر روزهاي دي ماه آلوده 
باش��د، ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون است كه به گفته 
عيسي كالنتري،  رييس سازمان حفاظت محيط زيست  دو 
سوم علت اين آلودگي مربوط به موتورهاي گازوييل سوز و 

صنايعي است كه از مازوت استفاده مي كنند.

    روزهاي آلوده امسال ركورد زد
بررسي كيفيت هواي پايتخت در دي ماه طي پنج سال اخير 
نشان مي دهد كه تعداد روزهاي آلوده در اولين ماه زمستان 
امسال ركورد زده است. چرا كه طي سال گذشته در دي ماه 
كيفيت هوا تنها يك روز در شرايط ناسالم براي همه افراد و 

۱4 روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت. 
كيفيت هوا در اين بازه زماني ۱5 روز نيز در شرايط قابل قبول 
بود. بر اين اساس كيفيت هوا طي ماه سال ۹7 نيز 23 روز در 
شرايط مطلوب قرار داشت كه در اين بين سهم هواي قابل 
قبول 20 روز و سهم هواي پاك سه روز گزارش شده است. 
كيفيت هوا در اولين ماه زمستان اين سال طي 7 روز به دليل 
افزايش غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون ناسالم براي 
گروه هاي حساس بود.  به گزارش ايسنا، سياهه انتشار شهر 
تهران نشان مي دهد كه سهم كاميون ها در توليد ذرات معلق 
حدود ۱۶ درصد و سهم موتورسيكلت ها ۱0 درصد است. 
به طور كلي سياهه انتشار شهر تهران سهم منابع متحرك 
را در آلودگي هواي اين شهر ۶0 درصد و سهم منابع ثابت 
ازجمله نيروگاه ها، پااليشگاه ها و صنايع را حدود 40 درصد 
اعالم كرده است. هرچند كه اگر اين صنايع و نيروگاه ها از 
سوخت مازوت استفاده كنند، سهم بيشتري در آلودگي هوا 
خواهند داش��ت. بر اساس اطالعات موجود كيفيت هواي 
تهران در دي ماه ۹۶، ۱8 روز آلوده بود كه در اين بين سهم 
هواي ناسالم براي گروه هاي حساس ۱7 روز و سهم هواي 
ناسالم براي همه يك روز گزارش شد همچنين كيفيت هوا 
در همين بازه زماني طي س��ال ۹5، هشت روز در شرايط 
قابل قبول، ۱8 روز در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس 
و چهار روز در شرايط ناسالم براي همه قرار داشت. به گزارش 
ايسنا، درحال  حاضر حدود 400 هزار كاميون فرسوده كه 
آاليندگي زيادي دارند بايد از رده خارج شوند همچنين از 
۶500 اتوبوس تهران حدود 4000 اتوبوس اسقاطي هستند 
و عمر آنها باالي 30 سال است. كالنتري،   رييس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت  مي گويد تا زماني كه براي هواي 
پاك س��رمايه گذاري نشود، هواي ناپاك در كالنشهرهاي 

كش��ور خواهيم داشت. از س��وي ديگر اطالعات شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران نشان مي دهد كه كيفيت هوا 
در پايتخت از ابتداي سال تاكنون ۹۱ روز در شرايط ناسالم 
براي گروه هاي حساس و ۱5 روز در شرايط ناسالم براي همه 
بوده است. سهم تهراني ها از هواي پاك طي امسال، تنها ۱5 

روز گزارش شده است.

    اثر فيلتر دوده اگزوز خودروها 
بر كاهش آلودگي هوا

در اين حال، حس��ين ش��هيدزاده، مديرعامل ش��ركت 
كنت��رل كيفيت هواي تهران در ي��ك ميزگرد تخصصي 
گفت: اس��تفاده از فيلتر دوده در خروجي اگزوز خودروها 
مي تواند تا ۹۹ درصد آلودگي ه��واي آنها را كاهش دهد. 
در ميزگرد تخصصي »بررس��ي وضعي��ت آلودگي هواي 
تهران« چالش هاي پيش رو در كاهش اين معضل و اجرا 
نشدن قانون هواي پاك از سوي شركت كنندگان در اين 
ميزگرد مورد بحث و تبادل قرار گرفت. به گزارش تسنيم، 
در اين ميزگرد، شهيدزاده با اعالم اينكه استفاده از فيلتر 
دوده در خروج��ي اگزوز خودروه��ا مي تواند تا ۹۹ درصد 
آلودگي هواي ناش��ي از آنها را كاهش ده��د، اظهار كرد: 
موتورس��يكلت هاي كاربراتوري اغلب فرسوده اند و چند 
برابر خودروها آاليندگي دارند.  وي با تأكيد بر اينكه قبل 
از نوس��انات اقتصادي، قيمت هر دستگاه موتورسيكلت  
انژكتوري ۱2 ميليون تومان بود كه 8 و نيم ميليون تومان 
آن در قالب وام بدون بهره از سوي شهرداري تهران پرداخت 
مي شد، تصريح كرد: 500 هزار تومان، پرداختي بابت اسقاط 
هر دستگاه موتورسيكلت فرسوده بود و 3 ميليون تومان 
باقي مانده نيز قسط بندي مي شد، تصريح كرد: با تغييرات 

اقتصادي، قيمت موتورسيكلت انژكتوري به 28 ميليون 
تومان و موتورسيكلت فرسوده، حداقل به ۶ ميليون تومان 
رسيده است. شهيدزاده از تغيير روش محاسبه نوسازي 
موتورس��يكلت هاي آالينده خبر داد و خاطرنشان كرد: با 
روش جديد، ميزان وام را به حداقل 75 درصد قيمت روز 
موتورسيكلت هاي انژكتوري افزايش داده خواهد شد و در 
مرحله نخست، موتورسيكلت هايي كه وسيله امرار معاش 
مالكان آنها هس��تند، نوسازي مي ش��وند.  شينا انصاري 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در 
اين نشست با اشاره به اينكه قرار بود بارگذاري ها در پايتخت 
كنترل شود اما در طرح تفصيلي سال 85 اين مهم محقق 
نشد، اظهار كرد: ظرفيت اكولوژيك تهران، توان و محدوده 
مش��خصي دارد و بارگذاري ها بيش از توان اين كالنشهر 
است كه ديگر تحمل جمعيت بيشتري را ندارد.  وي با بيان 
اينكه دستگاه هاي ذي مدخل در قانون هواي پاك بايد در 
چارچوب اين قانون حركت كرده و به آيين نامه هاي آن عمل 
كنند، تصريح كرد: متأس��فانه در سال هاي اخير، خارج از 
مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در اطراف تهران، 7 شهرك 
صنعتي، 5 منطقه ويژه اقتصادي و 4۶ واحد خودرويي در 
شرق، جنوب و جنوب غرب پايتخت بارگذاري شده كه بيش 
از ظرفيت اين كالنشهر هستند و مسائل و مشكالت محيط 
زيستي فراواني را ايجاد كرده اند.  سيدآرش حسيني ميالني 
رييس كميته محيط زيست شوراي اسالمي شهر تهران در 
اين نشست با اعالم اينكه ۱7 تا 20 دستگاه متولي آلودگي 
هوا هستند ولي يك متولي و مسوول براي نظارت و رصد 
اقدامات وجود ندارد، گفت: ايران جزو ۱0 كشور پرمصرف 
گاز و 20 كشور پرمصرف برق در جهان است و در فهرست 
كشورهاي آالينده و توليدكننده گازهاي گلخانه اي قرار 
دارد.  وي ب��ا تأكيد بر اينكه ظرفيت تهويه طبيعي تهران 
به عنوان دارايي با ارزش و حائز اهميت محيط زيس��تي، 
مغفول مانده اس��ت و تأثيرگذاري جريان ه��وا و كوه ها و 
روددره هاي اين كالنشهر بر شرايط آب و هوايي و آلودگي 
هواي آن مي بايس��ت مورد توجه قرار گيرد، افزود: توچال 
با حدود 3500 هكتار فضاي س��بز، تهويه طبيعي و ريه 
تنفسي پايتخت محسوب مي شود و هر نوع تخريبي در آن، 
اثرات منفي و مخربي بر آينده شهر و شهروندان آن برجاي 
خواهد داشت. ميقات حبيبيان، رييس انجمن علمي هواي 
پاك و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير نيز در 
اين ميزگرد با تأكيد بر اينكه براي مقابله با آلودگي هوا بايد 
حس تعلق و مسووليت پذيري و سرمايه اجتماعي را ارتقاء 
داد، خاطرنشان كرد: به بخش هايي از قانون هواي پاك عمل 
نشده و بخش هايي از آن هم نيارمند تغييرات است و از اين 
رو، بازنگري برنامه پايش و پيگيري قانون هواي پاك براي 

كنترل و كاهش آلودگي هواي تهران الزامي است.

آالينده دي اكسيدنيتروژن فراتر از حد مجاز

جزييات 24 روز تنفس در وضعيت قرمز

وي با بيان اينكه بايد دماي خصومت را پايين آورد، گفت: 
تنها راه پيش��رفت، يكپارچگي اس��ت و ما بايد به عنوان 
اياالت متحده رفتار كنيم. بنابراين بياييد از نو شروع كنيم. 
سياست نبايد يك مس��اله سراسر خصومت و آتش شود. 
هر مخالفتي نبايد به جنگ و پيكار تبديل شود. امروز اداي 
سوگندي را شاهد هستيم كه نخستين زن به عنوان معاون 
رييس جمهوري ياد كرد. وي با اشاره به شورش هوادران 
ترامپ گفت آن جمعيت خشن تصور كردند كه مي توانند 
اراده مردم را خاموش كنند، دموكراسي را خدشه دار كنند، 
اين اتفاق نيفتاد و هرگز نخواهد افتاد. من عهد مي كنم كه 
رييس جمهوري تمام امريكايي ها باشم و براي كساني كه از 
من حمايت نكردند به همان اندازه اي كار مي كنم كه از من 
حمايت كردند. بايدن با بيان اينكه در ماه ها و هفته هاي اخير 
درسي از حقايق و دروغ ها گرفتيم، ادامه داد: دروغ هايي كه 
براي كسب قدرت و منفعت طلبي گفته مي شود. بسياري 
از امريكايي ها نگران آينده و مشاغل خود هستند، نگراني 
شما را مي فهمم. بايد به پيكار داخلي كه قرمز را در برابر آبي، 
محافظه كار را در برابر ليبرال، روستايي را در برابر شهري 
قرار مي دهد، پايان دهيم. ما به يكديگر نيازمنديم تا از اين 
زمستان تيره و تار بگذريم. بايد سياست بازي را كنار بگذاريم 
و به عنوان يك كشور در برابر اين همه گيري بايستيم. بايدن 
خاطرنشان كرد: من به فراسوي مرزها مي گويم كه امريكا 
در معرض آزمايش قرار گرفت و قوي تر شد، ما اتحادمان 
را بازسازي مي كنيم و بار ديگر با دنيا تعامل مي كنيم. وي 
تصريح كرد: ما با قدرت مثال زدن��ي خود رهبري صلح و 
امنيت را در جهان به عهده خواهيم گرفت.نخستين اقدام 
من به عنوان رييس جمهوري، دعا براي آنهايي است كه در 

يكسال اخير در همه گيري كرونا از دست داديم.
رييس جمهوري امريكا خواستار سكوت براي اداي احترام 
به 400 هزار قرباني كرونا شد. بايدن افزود: بحران اقليمي، 
تبعي��ض نژادي و س��اير موضوعات يك��ي از بزرگ ترين 
مس��ووليت ها را بر دوش ما گذاشته اس��ت. ما را قضاوت 

خواهند كرد كه چگونه از بحران ها عبور مي كنيم.

    طال جهش كرد و دالر تضعيف شد
در ميان اخبار و حواشي كه در خصوص مراسم تحليف بايدن 
و پايان عصر ترامپ در رسانه ها بازتاب پيدا مي كرد، واكنش 
بازارها به اين تحوالت بيشترين فراواني را در جست وجوهاي 
رس��انه اي داش��تند. بازارهاي مالي همزمان با پايان دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ و آغاز مراسم تحليف جو 
بايدن در واشنگتن شاهد جهش قيمت طال، ادامه صعود 
بهاي نفت و تضعيف دالر امريكا و صعود آرام شاخص هاي 
سهام بود. هر اونس طال از صبح ديروز به وقت نيويورك و 
واشنگتن آهنگ صعودي خود را آغاز كرد و به يك جهش 
3۶ دالري تا پيش از فرارسيدن ساعت ۱۱ از مرز هزار و 870 

دالر گذشت ولي با نزديك شدن به ساعت ۱2 بين هزار و 
8۶4 دالر تا هزار و 8۶8 دالر نوسان كرد. قيمت هر بشكه 
نفت پايه برنت نيز طي معامالت نيمروز ديروز )چهارشنبه( 
در مجموع نزديك به ۱ درصد افزايش يافت و به 5۶ دالر و 
44 سنت رسيد كه باالترين نرخ در هشت روز گذشته به 
شمار مي رود اين نرخ نيز با فرا رسيدن ساعت ۱2 ظهر ۱2 
سنت پايين آمد. كارشناسان بازارهاي مالي در گفت وگو 
با يورو نيوز اش��اره كردند كه رشد قيمت نفت تحت تاثير 
وعده جو بايدن، رييس جمهوري تازه امريكا براي اجراي 
بسته محرك مالي ۱.۹ تريليون دالري براي كاهش تبعات 
اقتصادي و اجتماعي ناشي از شيوع ويروس كرونا رخ داده 
است؛ بسته اي كه از يك سو اميد به رونق اقتصادي را افزايش 
داده و از سوي ديگر انتظارات تورمي را قوت بخشيده است. 
همين انتظارات تورمي موجب شد تا نرخ برابري دالر امريكا 
روز چهارشنبه نيز در برابر ارزهاي عمده جهان كاهش يابد. 
طي مبادالت روز چهارشنبه بازار جهاني ارز نرخ برابري دالر 
امريكا در مقابل پوند بريتانيا 3 دهم درصد و در مقابل يوان 
چين ۱۹ صدم درصد كاهش يافت. دالر كانادا نيز در برابر 
دالر امريكا 7 دهم درصد تقويت شد. تحليلگران، افت نرخ 
برابري دالر امريكا را يكي از داليل افزايش قيمت طال و نفت 
در جريان داد و ستدهاي روز چهارشنبه مي دانند. معامالت 
بورس اوراق بهادار نيويورك هم روز چهارشنبه و همزمان با 
انتقال رسمي قدرت از دونالد ترامپ به جو بايدن با رشد آرام 
قيمت سهام آغاز شد. به طوري كه تا ظهر روز چهارشنبه 
افزايش شاخص صنعتي داوجونز كه نشان دهنده متوسط 
قيمت سهام 30 ش��ركت بزرگ فعال در بازارهاي سهام 
امريكاس��ت، به ۶ دهم درصد رسيد و شاخص كل بورس 
نيويورك نيز 3 دهم درصد باال رفت. س��رمايه گذاران در 
بازارهاي سهام امريكا افزون بر برآورد تاثير تزريق محرك 
مالي ۱.۹ تريليون دالري دولت آقاي بايدن، نگران اصالحات 
مالياتي مد نظر دولت اوس��ت. چنان كه جنت يلن، نامزد 
آقاي بايدن براي احراز س��مت وزارت خزانه داري امريكا 
روز سه شنبه اعالم كرد كه سياست هاي او بر خالف دولت 
پيشين براي تاثيرگذاري بر بازار سهام طراحي نخواهد شد 

و عموم جامعه امريكا را هدف قرار خواهد داد.

    گزينه ه�اي كابين�ه دولت باي�دن درباره 
ايران چه گفتند؟

گزينه هاي پيشنهادي جو بايدن رييس جمهوري منتخب 
امريكا براي تص��دي وزارت امور خارج��ه، وزارت دفاع و 
اطالعات ملي امريكا شب گذشته در جلسه استماعي بررسي 
صالحيت خود با حضور جمعي از سناتورها، اظهارنظرهايي 
درباره جمهوري اسالمي ايران و برجام مطرح كردند. باب 
منندز س��ناتور در خصوص رويكرد باي��دن در مواجهه با 
ايران گفت: خروج ترامپ از برجام باعث ضعف ما و تقويت 

ايران شد و توانايي ايران را افزود. وي بر نداشتن غني سازي 
اورانيوم در منطقه تاكيد كرد و پرسيد آيا كنگره را درباره اين 
چالش دخيل خواهيد كرد؟ از سوي ديگر بلينكن گزينه 
بايدن براي وزارت خارجه نيز تاكيد كرد: از نظر من برجام 
برغم محدوديت هاي آن، به نوبه خود موفق بود و بيشترين 
بازرسي ها را در تاريخ رژيم كنترل تسليحات دارد. بنابراين 
رييس جمهوري منتخب معتقد اس��ت اگر ايران به اين 
تعهدات برگردد ما نيز بازخواهيم گشت اما ما بايد از آن به 
عنوان بستري براي بودن در سمت متحدان و شركا براي 

دستيابي به توافقي محكم تر و طوالني تر استفاده كنيم.

    ترور سردار قاسم سليماني
در ا دامه اين نشس��ت، سناتور ران جانس��ون درباره ترور 
)شهادت( سردار شهيد حاج قاسم سليماني پرسيد و اينكه 
چرا بلينكن با آن مخالف بوده اس��ت؟گزينه بايدن براي 
وزارت خارجه امريكا پاسخ داد: دولت هاي گذشته اعم از 
بوش و اوباما به اين جمع بندي رسيدند كه ايمن تر نخواهيم 
شد. فكر مي كنم آنچه ما بعد از مرگ )شهادت( او ديديم 
كه حمالت به مواضع ما در عراق باعث شده است ده ها اگر 
صدها نفر نباشد، از امريكايي ها دچار آسيب مغزي شوند. 
وي تاكيد كرد: اين واقعيت كه مواضع مقدم ما در مبارزه با 
داعش مجبور به عقب نشيني شدند چرا كه نگراني از اقدام 

تالفي جويانه شبه نظاميان نيابتي ايران پس از سليماني 
وجود داشت. وزير احتمالي بايدن واقعيت ديگر ناشي از ترور 
سردار سليماني را تعطيلي سفارت امريكا در بغداد از ترس 
حمالت اين شبه نظاميان برشمرد و ادامه داد: اين واقعيت 
است كه ما شاهد هستيم كه ايران به طرق مختلفي عمل 
مي كند زيرا ما تنها بازيگر اين درام نيستيم. بلينكن تاكيد 
كرد: با توازن، فكر مي كنم كه اين عمل باعث شد امنيت 
كمتري داشته باشيم نه بيشتر. خانم آوريل هينز گزينه 
جو بايدن براي مديريت اطالعات ملي امريكا در نشست 
استماعي و بررسي صالحيت وي از سوي سنا نيز در پاسخ 
به سواالت س��ناتورها، مطالبي درباره برجام مطرح كرد. 
اظهارات مديران آتي دولت بايدن در شرايطي انجام مي شود 
كه امريكا به مدت سه سال تمام تعهدات خود در برجام را 
زيرپا گذاشت و تروريسم اقتصادي را عليه مردم ايران اعمال 
كرد. لويد آستين گزينه  پيشنهادي دولت بايدن براي وزارت 
دفاع هم در نشست استماعي و بررسي صالحيت خود با 
حضور جمعي از سناتورها، با بيان اينكه » بايدن خواستار از 
سرگيري گفت وگوها با ايران است« در عين حال مدعي شد 
كه ايران همچنان يك نيروي »بي ثبات كننده« در منطقه 
بوده و متحدان امريكا را در خطر قرار مي دهد. آستين ادعا 
كرد: دسترس��ي ايران به سالح اتمي، رسيدن به ثبات در 

منطقه را دشوار تر مي كند.

واكنش بازارهاي جهاني به پايان دوران ترامپ: 

طال جهش كرد، دالر تضعيف شد

ادامه از صفحه اول

رسانه هاي امريكا به نقل از منابع آگاه گزارش دادند كه دونالد ترامپ بنا به سنت دوره هاي گذشته 
در اتاق بيضي شكل كاخ س�فيد كه دفتر كار رييس جمهوري اس�ت يك نامه براي جو بايدن، 

جانشين خود گذاشته است.

بايدن: روز جديدي در امريكا است
جو بايدن، رييس جمهوري منتخب امريكا در آستانه مراسم تحليف خود و همزمان با خروج دونالد 

ترامپ از واشنگتن با انتشار توييت كوتاهي نوشت: »روز جديدي در امريكا است.«

نامه ترامپ براي بايدن 
رويداد



استخراج رمز ارز، كسب  وكاري نوپاست كه به اعتقاد فعاالن 
اين حوزه، پتانسيل ارزآوري براي ايران را دارد و براي دور زدن 
تحريم ها هم راه مناسبي است. در ايران با توجه به سوق پيدا 
كردن عالقه مندان به اين سمت، وزارتخانه هاي صمت، نيرو 
و ارتباطات از سال گذشته، پس از تصويب قوانين مربوطه، 
موانع را از پيش پاي سرمايه گذاران برداشتند و راه حضور 
آنها را تس��هيل كردند. اما قطع برق در تهران و چند شهر 
ديگر در هفته هاي اخير واكنش هاي بسياري ايجاد كرد. 
برخي از مسووالن وزارت نيرو از جمله رضا اردكانيان، وزير 
نيرو استخراج رمزارزها در كشور را علت خاموشي هاي اخير 
دانستند. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان حوزه 
رمزارز و بالك چين، خاموش��ي هاي شهر تهران ارتباطي 
به فعاليت ماينرها ندارد و در شرايط تحريمي و براي حل 
مشكل ارزآوري در كشور، استخراج بيت كوين بايد غنيمت 
شمرده شود. ابوذر صالحي، مديركل امور بين الملل توانير 
روز ۲۱ دي ماه و در پي خاموشي هاي اخير در كشور گفت: 
معادل ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات رمز ارز مجاز، رمز ارز غيرمجاز 
در كشور داريم، اما با توجه به مصرفي كه ما در كشور داريم، 
اين عدد رمز ارز خيلي عدد بزرگي نيست و خاموشي هاي 
اخير در كش��ور به خصوص در تهران ربطي به اس��تخراج 
بيت كوين ندارد. وي يكي از عوامل��ي كه موجب افزايش 
مصرف برق شده را  مراكز استخراج رمزارز غيرمجاز دانست 
و گفت: تاكنون حدود هزار و ۶۰۰ مركز غيرمجاز را شناسايي 
كرده ايم. دس��تگاه هاي ماينينگ آنها جمع آوري شده و 
خسارت برق مصرفي از آنها اخذ و به مراجع قضايي معرفي 
شدند. صالحي تاكيد كرد كه اين مراكز بايد مجوزهاي الزم 
را از وزارت صمت و نيرو دريافت و به صورت قانوني فعاليت 
كنند. ماينرها تعرفه مخصوص خود را دارند و در اين ماه ها ۵۰ 
درصد قيمت آزاد را بايد بپردازند. اما فعاالن حوزه بالك چين 
و رمزارز، به اين اظهارات واكنش نشان دادند. برات قنبري، 
از مديران سابق وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، با بيان 
اينكه اقتصاد كشور ما اقتصاد نفت محور و بانك محور است، 
افزود: ما ناگزيريم به سمت اقتصاد دانش بنيان و فناوري هاي 
نو حركت كنيم. به همين منظور سازمان نصر كه متشكل 
از ۱۸ هزار شركت و مجموعه فعال است، بنا گذاشت وارد دو 
حوزه فناوري هاي نوين بالك چين و رمزارز شود و از آنجايي 
كه مدتي است موضوع خاموشي هاي اخير و كمبود انرژي 
و ماينينگ ها مطرح شده، بناست امروز، حوزه رمزارزها و 
ارتباط آن با انرژي بررسي  شود. وي با بيان اينكه در هر برنامه 
پنج ساله همواره پيش بيني ايجاد ظرفيت انرژي در كشور 
را داريم كه موتور محركه اقتصاد و صنايع و گسترش آنها 
از الزامات توسعه كشور است، ادامه داد: در موضوع كمبود 
انرژي و خاموش��ي ها بايد اشاره كرد زماني كه در تهران ما 
خاموشي داشيتم، ميزان كمبود انرژي در آن زمان دو برابر 
مصرف انرژي رمزارزها بود كه نشان مي دهد مشكل از عدم 
كنترل و برنامه ريزي تقسيم بار و ميزان بار شبكه است كه ما 
نتوانستيم ميزان مصرف و نياز را در زمان هاي مختلف برآورد 
كنيم. در حالي كه قرار بود جدول زماني و مكاني مورد توافق 
جهت تامين برق اين صنعت به همراه قيمت هاي پيشنهادي 
توسط وزارت نيرو در ۱۵ آذر ارسال شود، اين اتفاق تاكنون 
نيفتاده است. قنبري با بيان اينكه اين فناوري جزو الزامات 
در كشور است، اظهار كرد: ما نمي توانيم با دستورالعمل هاي 
۱۰ سال پيش، مسائل كشور را حل كنيم. در شرايطي كه 
ما تحريم هستيم، دس��تگاه هاي اجرايي در كشور نبايد با 
خودتحريمي مانع رشد و توسعه شوند. آن هم در حالي كه 
رمزارزها مي توانند ارز مورد نياز كشور خصوصا براي حوزه 
آي تي را فراهم كنند و مي تواني��م با ثبات تصميم گيري 
و س��يگنال هاي مثبت به س��رمايه گذاري هاي خارجي، 

مشكالت و موانع را حل كنيم.

     تعرفه برق استخراج رمزارز
همچنين اميرحسين سعيدي ناييني، رييس هيات مديره 
دوره اول نظام صنفي رايانه اي، با بيان اينكه پديده رمزارز 
بيش از ۱۰سال است كه در دنيا ظهور كرده، گفت: با توجه 
به تحريم هاي امريكا عليه ايران و نياز مبرم به ارز پيش بيني 
مي شد دولت فضا را براي فعاليت بخش خصوصي در اين 
زمينه آماده كند، در حالي كه وزارت نيرو به دليل مخالفت 
خود حتي ادعا مي كرد كه در مساجد براي استخراج رمزارز 
اس��تفاده مي كنند، آن هم در حالي كه دستگاه ماينر صدا 

و حرارت زي��ادي دارد. وي با بيان اينكه عليه پيش��تازان 
صنعت اس��تخراج، القاب قاچاقچي انرژي هم به كار برده 
ش��ده، اظهار كرد: البته جامعه متخصص و متعهد كشور 
سكوت نكردند، اما اين بار با برنامه اي جديد و از زبان هيات 
دولت مصوبه اي اب��الغ كردند كه تعرفه اش به گونه اي بود 
كه اي��ن كار را غيراقتصادي و غيرمنطقي كرده و منجر به 
نابودي اين صنعت مي شود. وي با طرح اين پرسش كه آيا 
به كارگيري اين فناوري در كشور مفيد است يا مضر، بيان 
كرد: اگر ارز ديجيتال را در كش��ور توليد نكنيم، بايد آن را 
از خارج خريداري كنيم، اين يك توضيح ساده است، چرا 
وقتي خودمان مي توانيم در داخل كشور رمزارز توليد كنيم، 
معادل آن را به كشورهاي خارجي بپردازيم و آن را وارد كنيم. 
يك فناوري ظهور كرده كه تاب آوري ما در برابر تحريم ها را 
افزايش مي دهد. برايمان ارزآوري دارد و  جلوي خروج ارز را 
مي گيرد. با نگاهي به آنچه در مورد رمرزارزها پيش مي آيد، 

بايد ديد سياست هاي وزارت نيرو چيست؟ 

     مي خواهند سوء مديريت خود را بپوشانند
عباس آشتياني، رييس كميسيون رمزارز و بالك چين 
هم اظهار كرد: در ش��رايطي كه رمزارزها در كش��ور 
اهميت استراتژيك دارند، برخوردهاي سليقه اي نهادها 
براي اين است كه سوء مديريت خود را بپوشانند. وي 
با بيان اينكه پيك مصرف برق در تابس��تان امس��ال 
۵۸ه��زار مگاوات و پيك زمس��تان، ۴۳ هزار مگاوات 
بود، گفت: مركز مطالع��ات وزارت نيرو همواره پيك 
مصرف س��ال هاي آينده را پيش بين��ي مي كند. اين 
مركز براي سال جاري، ۶۲ هزار مگاوات را پيش بيني 
ك��رده بود كه وزارت نيرو باي��د ظرفيت الزم را تامين 
مي كرد. اينها چيزي نيست كه از وزارت نيرو پوشيده 
باشد. سخنگوي صنعت برق مي گويد ما ۳۱۰ مگاوات 
ظرفيت قانوني اس��تخراج و ۳۰۰ م��گاوات ظرفيت 
غيرقانوني داريم. در حالي ك��ه هيچ افتخاري در اين 
۳۱۰ مگاوات ظرفيت قانوني نيست، زيرا سرمايه گذاران 
دستگاه هايي دارند كه براي آنها هزينه شده و مجبورند 
از آن استفاده كنند، اما اينكه چند سرمايه گذار حاضر 
ش��دند بعد از تعرفه ه��اي وزارت ني��رو در اين زمينه 
سرمايه گذاري كنند، نزديك به صفر است. آشتياني با 
بيان اينكه در كل جهان ظرفيت برق براي استخراج 
رمزها، ۱۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات است، اظهار كرد: اگر هم 
به همان ظرفيت قانوني ۳۰۰ مگاوات استخراج هم نگاه 
كنيم مي بينيم كه سهم ايران از استخراج رمزارز، ۲.۴ 
درصد است و اگر هم با در نظر گرفتن آمار غيرقانوني، 
عدد ۶۱۰ مگاوات را در نظر بگيريم، اين س��هم، تنها 

پنج درصد مي شود.

     ۱.۵ درصد ظرفيت استخراج   عامل خاموشي ؟
وي در ادامه خاطرنشان كرد: ۳۶ درصد برق مصرفي 
كش��ور مربوط به صنايع، ۳۱ درصد مصرف خانگي، 
۱۴ درصد كشاورزي و ۲ درصد مربوط به معابر است. 
وقت��ي مي گوييم ظرفيت اس��تخراج رم��زارز، ۳۰۰ 
مگاوات است، اين عدد نسبت به پيك ما، ۰.۷ درصد 
و در ش��رايط ۶۰۰ مگاوات، اين عدد ۱.۵ درصد است. 
آيا اين موارد عامل خاموشي هاست كه مازوت سوزي را 
توجيه كند؟ آشتياني با بيان اينكه سال گذشته كشور 
را از دو ميليارد دالر سرمايه رمزارزي محروم كردند، 
افزود: با تعرفه اي كه گذاش��ته شده، مردم را از فرآيند 
قانوني و فضاي شفاف به فعاليت هاي زيرزميني سوق 
دادند. وظيفه وزارت نيرو تامين برق مورد نياز صنايع 
كشور است. صنعت استخراج مظهر شفافيت است، 
 درآمدهايش قابل محاسبه است. كافي است مانند ساير 
صنايع با آن برخورد شود و ما نهاد سازمان امور مالياتي 

را داريم كه به اين موارد رسيدگي كند.

    بيت كوين مي تواند مشكل را حل كند
همچنين فريدالدين معصومي، نماينده سنديكاي توليد 
برق كشور، درباره آمادگي صنعت نيروگاهي كشور، گفت: 
مجموعه سنديكاي برق، ۵۰ درصد توليد برق كشور را در 
دست دارد و جمع دارايي هاي سنديكا، ۲۲.۵ ميليارد يورو 
است. طبق آمار وزارت نيرو، حدود ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت 
بالاستفاده داريم كه كارايي براي نيروگاه ها ندارد. بنابراين 
مشكل خاموشي هاي اخير كشور ربطي به ماينرها ندارد و ما 
به راحتي مي توانيم از ظرفيت نيروگاه ها، ظرفيت ماينرها را 
افزايش دهيم. وي با بيان اينكه اتفاقاتي كه الزم بوده در وزارت 
نيرو بيفتد، نيفتاده است، گفت: نرخ خريد برق از نيروگاه ها 
از سال ۱۳۹۴ ثابت مانده، در حالي كه ما در اين مدت تورم 
زيادي داشتيم. امسال سوخت بيشتري براي نيروگاه ها تامين 
شده، اما چرا نيروگاه ها نتوانستند پا به پاي برنامه پنجم و ششم 
توسعه پيش بروند، چون راندمانشان پايين است. استخراج 
بيت كوين در كش��ور بايد غنيمت شمرده شود. اگر بخش 
خصوصي فعال و حمايت مي شد، مي توانست مشكل رمزارز 

و مشكل ارزآوري وزارت نيرو را حل كند.

  فرصت ۴ روزه استخراج كنندگان 
همچنين عليرضا هادي، مديركل س��رمايه گذاري و امور 
طرح ه��اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو با 
ايرنا، با تش��ريح جزييات دريافت مجوز استخراج رمزارز، 
گفت: فعاالن صنعت ماينينگ تا پنجم بهمن ماه فرصت 
دارند با طي فرايند خوداظهاري نسبت به پرداخت حقوق 
و ع��وارض دولتي و دريافت گواهي پرداخت اقدام كنند. او 

درباره روند قانوني شدن اس��تخراج رمزارز در ايران گفت: 
اس��تخراج رمز ارز با تصويب نامه ۵۸۱۴۴ )۱۳ مرداد سال 
۹۸( شكل قانوني به خود گرفت و پس از تصويب نامه هيات 
وزيران صادره درخصوص ارايه فرصت براي خوداظهاري 
ماينرهاي )دستگاه استخراج رمزارز( قاچاق موجود در كشور، 
با همكاري فعاالنه گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
بستر الزم براي فرآيند خوداظهاري در سامانه »بهين ياب« 
فراهم ش��ده و امكان دريافت حقوق و ع��وارض دولتي از 
پنجم دي ماه ۹۹ وجود دارد. مديركل سرمايه گذاري و امور 
طرح هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه 
پنجم بهمن ماه فرصت ثبت نام متقاضيان، پرداخت حقوق 
و عوارض دولتي به پايان مي رسد، گفت: فعاالن اين حوزه 
براي دريافت مجوز فعاليت از وزارت صمت يا اعالم فهرست 
مراكز داراي جواز تأسيس استخراج رمزارز براي متقاضياني 
كه قصد واگذاري دس��تگاه ها را دارند تا پنجم اس��فندماه 
فرصت دارند. آنها بايد با بارگذاري مدارك موردنظر در سامانه 
بهين ياب، ماينرهاي غيرقانوني يا ضبط شده خود را تعيين 
تكليف كنند. او درباره صدور جواز تأسيس استخراج رمز ارز 
تصريح كرد: صدور جواز تأسيس از ۲۸ آبان سال گذشته 
آغاز و تاكنون ۱۳۸۰ فقره جواز تأسيس در سراسر كشور و 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي صادرشده است تا متقاضيان 
بتوانند زيرساخت هاي موردنياز مانند زمين، ساختمان، برق 
را فراهم كرده و تجهيزات الزم را خريداري كنند. او درباره 
اينكه كدام كشورها اكنون براي استخراج بيت كوين در كشور 
مجوز دريافت كرده اند، گفت: صرفاً دارندگان شماره شناسه 
ملي اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي امكان دريافت مجوز 
در سامانه را دارند. البته بر اساس دستورالعمل صدور مجوز 
فعاليت استخراج رمزارز كه سال گذشته صادرشده، اشخاص 
غيرايراني در قالب اشخاص حقوقي امكان سرمايه گذاري 
دارند كه بر اساس اطالعات سامانه، تعداد سرمايه گذاران غير 

ايراني در اين زمينه در مقابل متقاضيان ايراني ناچيز است.

    ۴۵ درصد قراردادها در اختيار خارجي ها
به گفته مديركل سرمايه گذاري و امور طرح هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، حدود ۴۵ درصد قراردادهاي 
برق غيريارانه اي )با نرخ متوسط ۹۶۵۰ ريال براي هر 
كيلووات-س��اعت( به ميزان ۱۴۰ مگاوات در زمينه 
اس��تخراج رمز ارز، مربوط به سرمايه گذاران خارجي 
است. هادي در پاسخ به اين سوال كه آيا از خارجي ها 
هزينه برق اضافي دريافت مي ش��ود، افزود: نرخ برق 
غيريارانه اي بر اساس مصوبه هيات وزيران براي اين كار 
به نرخ متوسط صادراتي ۹۶۵ تومان براي هر كيلووات 
ساعت در نظر گرفته شده كه بالغ  بر ۱۴ برابر نرخ برق 

صنعتي است.
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 رشد ۴۰  درصدي جريمه 
براي نشت اطالعات

طبق گزارش��ي جديد، اتحاديه اروپ��ا طي ۱۲ ماه 
گذشته حدود ۱۹۲ ميليون دالر جريمه براي نشت 
اطالعات كاربرانش وضع كرده اس��ت كه بيشترين 
ميزان آن با ۵۷ ميليون دالر به فرانسه تعلق دارد. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، روند جديد حفاظت از 
حريم شخصي اروپا به افزايش جريمه ها براي عامالن 

و شركتها منجر شده است. 
شركت حقوقي DLA Piper اعالم كرد اتحاديه 
اروپ��ا از ۲۸ ژانويه ۲۰۲۰ مي��الدي حدود ۱۵۸.۵ 
ميليون يورو )حدود ۱۹۲ ميلي��ون دالر( جريمه 
نقدي وضع كرده است. اين رقم نشان دهنده رشدي 
۳۹ درصدي نسبت به ۲۰ ماه قبل از آن است. عالوه 
بر افزايش جريمه ها، تعداد هشدارهاي هك نيز در 
همين بازه ۱۲ ماهه ۱۹ درصد رش��د كرده است. 
ايتاليا، آلمان و فرانس��ه سه كش��وري هستند كه 
بيشترين جريمه ها عليه شركت ها را انجام داده اند 
و در كل از زمان وضع GDPR يا »مقررات عمومي 
حفاظت از داده هاي اتحاديه اروپا« ۱۹۲.۸ ميليون 
ي��وروي )۲۳۴ ميليون دالر( از ش��ركت ها جريمه 
دريافت كرده اند. بيش��ترين مبلغ جريمه نيز ۵۷ 
ميليون دالر است كه فرانسه به دليل نقض قوانين 

شفافيت اطالعات عليه گوگل وضع كرد. 

يوتيوب تعليق كانال ترامپ را 
تا ۷ روز ديگر تمديد كرد

قرار بود پس از ورود بايدن به كاخ سفيد تعليق كانال 
دونالد ترامپ در يوتيوب تمام ش��ود اما اين پلتفرم 
به دليل احتمال ايجاد خش��ونت، آن را ۷ روز ديگر 
تمديد كرده است. به گزارش مهر به نقل از فرانس 
۲۴، شركت يوتيوب اعالم كرد تعليق كانال ترامپ 
را به دليل احتمال ايجاد خشونت تمديد كرده است. 
اين در حالي است كه قرار بود تعليق يك هفته اي 
اين كانال هنگام ورود جو بايدن به كاخ سفيد تمام 
ش��ود. يوتيوب در بيانيه اي به خبرگزاري فرانسه 
نوشته اس��ت »با توجه به نگراني ها درباره احتمال 
ايجاد خشونت، كانال دونالد جي ترامپ حداقل به 
مدت ۷ روز از آپلود ويدئوهاي جديد يا پخش زنده 
محروم خواهد بود. همان طور كه قباًل اعالم كرديم 
كامنت هاي زير ويدئوهاي اين كانال به طور نامحدود 
غيرفعال مي شوند. ترامپ از شبكه هاي اجتماعي 
به عنوان ميكروفني در دوران رياس��ت جمهوري 
خود استفاده كرد. اما پس از حمله به كنگره امريكا 
در ماه جاري ميالدي، اين پلتفرم ها وي را به دليل 
تهييج خشونت تعليق كردند. توئيتر ترامپ را براي 
هميشه در پلتفرم خود ممنوع كرده است. فيس بوك 
نيز اع��الم كرده مدت ممنوعي��ت فعاليت ترامپ 
نامشخص اس��ت. او در سرويس هايي مانند اسنپ 

چت و توييچ نيز تعليق شده است.

هند خواستار اجرا نشدن 
آپديت واتس اپ شد

دولت هند در نامه اي از واتس اپ خواس��ته آپديت 
جديد خود مبني بر اش��تراك اطالعات كاربران با 
فيس ب��وك و زيرمجموعه هاي��ش را اجرا نكند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، وزارت فناوري هند از 
واتس اپ خواسته تغييرات در قوانين حريم شخصي 
خود را اجرا نكند. اين تقاضا دردسر جديدي براي 
واتس اپ و ش��ركت مادر آن يعني فيس بوك است 
كه براي گس��ترش پرداخت در اپ و ديگر كسب و 
كارهاي خود روي اين كش��ور آسيايي حساب باز 
كرده اند. اين شبكه اجتماعي مذكور ۴۰۰ ميليون 
كاربر در هند دارد. تقاضاي مذكور مربوط به آپديت 
قوانين جديد ش��بكه اجتماعي است كه طبق آن 
اطالعات كاربرانش را با فيس بوك و زيرمجموعه هاي 
آن به اش��تراك مي گذارد. نخست قرار بود آپديت 
جديد از ماه فوريه اجرا شود. اما به دليل اعتراضات 
و خروج كاربران از واتس اپ، قرار شد از بهار ۲۰۲۱ 
اجرايي شود. وزارت فناوري اطالعات و الكترونيك 
در ايميلي براي مدير واتس اپ نوشته است: تغييرات 
پيشنهادي نگراني ها در خصوص گزينه هاي انتخابي 
و استقالل ش��هروندان هندي را افزايش مي دهد. 
بنابراين از شما خواسته مي شود تا آنها را اجرا نكنيد.

ديدار استاندار فارس با وزير ميراث 
فرهنگي و مديرعامل ايدرو 

دستور وزير گردشگري براي پيگيري جهاني شدن 
فيروز آباد به عنوان شهر دست بافته هاي عشايري، 
طرح بهسازي اطراف آرامگاه سعدي تا دهه فجر به 
بهره برداري مي رسد، طراحي راه دسترسي حرم هاي 
مطهر شاهچراغ و آستانه به صورت فضاي شهري 
مناسب و... موضوعاتي است كه در ديدار استاندار 
فارس با وزير ميراث فرهنگي و مديرعامل ايدرو مورد 

بررسي قرار گرفته است. 
تالش براي ثبت جهاني عنوان »دس��ت بافته هاي 
عش��ايري« براي فيروزآباد از ديگر موضوعاتي بود 
كه به گفته نماينده عالي دولت در استان فارس در 
ديدار با وزير ميراث فرهنگي مورد بحث قرار گرفت 
و دستور پيگيري اين مورد از سوي وزير صادر شد.  
دكتر عنايت اهلل رحيم��ي از ديدارهاي خود با وزير 
گردشگري و همچنين مديرعامل ايدرو )سازمان 
گس��ترش و نو س��ازي صنايع اي��ران( در تهران و 
گفت وگو در حوزه هاي گردشگري، ميراثي و صنعت 
اس��تان خبر داد. رحيمي با اشاره به اهميت فارس 
در حوزه گردش��گري و همچنين صنايع دستي به 
رايزني خود با دكتر مونسان، ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري درباره اين موضوعات اشاره كرد 
و گفت: تكميل طرح بهسازي اطراف آرامگاه سعدي 
از موضوعات مطرح شده در اين ديدار بود كه مقرر 
شد با همراهي وزارت ميراث فرهنگي اين طرح تا 
دهه فجر قابل بهره برداري باشد.  نشست با محسن 
صالحي نيا، مديرعامل اي��درو از ديگر برنامه هاي 
سفر اس��تاندار فارس به تهران بود كه در اين ديدار 
پروژه هاي در اولويت اجراي استان از سويي تشريح 
و امكان همكاري ايدور دراين پروژه ها بررسي شد. 
احداث كاخانه توليد الس��تيك به ويژه الستيك 
سنگين، توليد چراغهاي led صنعتي و ضد انفجار 
بزرگ مقياس، چند پروژه صنعتي در فراش��بند از 
جمله كارگاه هاي شهرك صنعتي اين شهرستان 
و كارخان��ه توليد نخ از پنبه در شهرس��تان داراب 
نيز از ديگر طرح هايي اس��ت كه به اعتقاد استاندار 
فارس جزء طرح هاي فعال استان است و ايدرو قرار 
است در تكميل و بهره برداري آنها همكاري كند كه 
چگونگي اين همكاري ها در ديدار دكتر رحيمي و 

دكتر صالحي نيا مورد مذاكره قرار گرفت.

2۵۰۰ ماينر غيرمجاز در مازندران 
جمع آوري  شد

مديرعامل شركت توزيع برق مازندران گفت: بيش 
از دو هزار و پانصد دس��تگاه استخراج رمز ارز كه به 
صورت غيرمجاز فعاليت مي كردند جمع آوري شد.  
مديرعامل شركت توزيع برق مازندران مصرف برق 
اين دستگاه هاي غيرمجاز رمز ارز را در طي ده ماه 
گذشته، نزديك به ۷هزار مگاوات ساعت عنوان كرد 
و گفت: با جمع آوري رمزارز هاي غيرمجاز، تاكنون 
معادل مصرف ۳هزار و ۵۰۰ مش��ترك خانگي در 
سال، صرفه جويي شده اس��ت.بخش عمده اي از 
رمزارز هاي غيرمجاز با گزارش هاي مردمي شناسايي 
و جمع آوري شد كه موجب كاهش مصرف به ميزان 

۷۵ هزار كيلووات ساعت به صورت روزانه گرديد.

 ثبت نام 2۰۰ متقاضي مشاركت 
در طرح شهروند ديپلمات اصفهان

مديركل ارتباط��ات و امور بين الملل ش��هرداري 
اصفهان با بيان اينكه همه تجار، اس��اتيد دانشگاه، 
ورزشكاران، فعاالن فرهنگي و رسانه اي مي توانند 
شهروند ديپلمات باشند، گفت: تاكنون با فراخواني 
كه براي عموم شهروندان با عنوان طرح »شهروند 
ديپلمات« منتشر شده است، حدود ۲۰۰ نفر براي 

مشاركت در اين طرح ثبت نام كرده اند. 
ايمان حجتي پيرام��ون اجراي طرح »ش��هروند 
ديپلمات« كه با ابتكار اداره بين الملل ش��هرداري 
اصفهان برگزار خواهد ش��د، اظهار كرد: ش��هروند 
ديپلمات طرحي در راس��تاي نوعي از ديپلماسي 
غيررس��مي با محوريت ديپلماس��ي ش��هروندي 
اس��ت كه توس��عه ارتباطات اصفهان با شهرهاي 

خواهرخوانده را مدنظر دارد.
وي با بيان اينكه اصفهان با پتانس��يل ش��هرهاي 
خواهرخوانده قص��د دارد تا پلي ب��راي ارتباطات 
بين شهروندان شهرهاي جهان ايجاد كند و نقطه 
تحولي در اين زمينه خواه��د بود، گفت: از مهرماه 
سال گذشته در برنامه ريزي هاي اداره كل ارتباطات 
ش��هرداري اصفهان ب��ه اين نتيجه رس��يديم كه 
گام هايي براي تقويت تعامالت بين المللي برداريم 
كه يكي از اي��ن گام ها، ارتباطات موثر با طرف هاي 

خارجي به ويژه شهرهاي خواهرخوانده بود. 
 بر همين اس��اس و ب��ا توجه ب��ه خواهرخواندگي 
اصفهان با ۱۳ شهر جهان و همچنين پيمان دوستي 
اصفهان با ش��هر گيونگجو در كره جنوبي، پيمان 
خواهرخواندگي محله ايسي له مولينو در فرانسه با 
محله جلفا در شهر اصفهان و عضويت اصفهان در 
۱۰ مجمع جهاني و س��ازمان بين المللي، به دنبال 
تقويت ارتباطات موثر با كشورهاي خارجي هستيم. 
با كمك وزارت امور خارجه، اين طرح مراحل خود 
را طي كرد و اصفهان به عنوان پايلوت اجراي طرح 

شهروند ديپلمات در كشور انتخاب شد. 
عليرضا س��االريان، رييس نمايندگي وزارت امور 
خارجه در اصفهان با اش��اره به اهميت پيوندهاي 
خواهرخواندگي، اظهار كرد: اين پيوندها محدود به 
برگزاري هفته هاي فرهنگي و نشست هايي از اين 
جنس نمي شود و در حال حاضر با وضعيتي كه جهان 
دارد، مي توان روابط خواهرخواندگي را به ارتباط بين 
مردمان شهرها از طريق دانشگاه ها، تجار و رسانه ها 
تعميم داد.  گفتني است ثبت نام در طرح شهروند 
ديپلمات ت��ا اواخر بهمن ماه ۹۹ از طريق س��ايت 

intaffairs@isfahan.ir قابل انجام است.

كارشناسان بالك چين و رمزارز: اگر از استخراج بيت كوين حمايت شود، مي تواند مشكل ارزآوري را حل كند

جنجال بيت كويني ادامه دارد

آزادي وزير ارتباطات با قرار التزام 
محمد جواد آذري جهرمي به دادس��راي فرهنگ و رسانه 
احضار و در مورد اعالم جرم هاي دادستان كل كشور عليه 
او، توس��ط بازپرس پرونده بازجويي شده است كه پس از 
استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادي وزير ارتباطات 
با قرار التزام را صادر كرد. به گزارش ايرنا، س��يد جمال در 
صفحه توئيتر خود از آزادي وزير ارتباطات خبر داد و گفت: 
»آذري جهرمي به دادس��راي فرهنگ و رسانه احضار و در 
مورد اعالم جرم هاي دادس��تان كل كشور عليه او، توسط 
بازپرس پرونده بازجويي شده است. پس از استماع و اخذ 
پاسخ، بازپرس دستور آزادي وزير ارتباطات با قرار التزام را 
صادر كرده است.« روز گذشته خبري مبني بر احضار وزير 
ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبري كه حكايت از اعالم 
جرايم متعدد توسط دادستان كل كشور عليه وزير ارتباطات 
داشت. محمدجواد آذري جهرمي به دليل استنكاف از اجراي 
اوامر قضايي در مورد فيلتر كردن اينستاگرام علي رغم حكم 
صادره، استنكاف از اجراي دستورات مقام هاي دولتي كه 
اش��اره به ابالغ رييس مركز ملي فضاي مجازي به وزارت 
ارتباطات براي كاهش پهناي باند بين الملل و محدودسازي 
پيام رسان هاي خارجي دارد، احضار شده است. همچنين 
به ادعاي رسانه ها، دليل ديگر احضار وزير ارتباطات، عدم 
اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از جمله مصوبه 
س��ال ۹۱ شورا در مورد انس��داد فيلترشكن ها و VPNها 
و همچنين مصوبه حمايت از پيام رس��ان هاي بومي بوده 
اس��ت. عالوه بر اين جرايم، رس��يدگي به ش��كايت مردم 

اهواز و چند شهر ديگر از وزير ارتباطات، شكايت جاويدنيا 
معاون سابق دادستان كل كشور از جهرمي و نيز شكايت 
سازمان صداوسيما از جهرمي در مورد اظهارنظر او در مورد 
بازپس گيري فركانس هاي باند ۷۰۰و۸۰۰ از ديگر اتهامات 
وزير ارتباطات طرح شده است. البته در خبري كه منتشر شد 
برخي اعالم كردند فيلترينگ اينستاگرام صرفا چيزي است 
كه حاميان وزير ارتباطات براي بازتاب گسترده اين خبر از 
آن استفاده كرده اند. وزير ارتباطات در متن دفاع خود به اين 
نكته مهم اشاره كرد و نوشت: »دستور داديار شيراز توسط 
دادستان كل كشور موقوف االجرا شده و در دستورات بعدي 
دادستان كل كشور به جاي عبارت مسدودسازي از عبارت 
فيلتر مصاديق محتواي مجرمانه اينستاگرام استفاده شده كه 
تفاوت زيادي با يكديگر دارند. لذا حكم قضايي مسدودسازي 
كل اينستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جداي از اين 
توضيحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسالمي، 
شركت هاي اينترنتي موظف به اجراي دستورات قضايي 
بوده و اتهام استنكاف وارد نيست چرا كه در هيچ قانوني وزير 
ارتباطات مسوول اجراي دستور قضايي پااليش نيست.« 
در مورد علت احضار آذري جهرمي اعالم كرد: برخي ديگر 
از عناوين اتهامي متعدد آذري جهرمي در پرونده قضايي 
تشكيل شده براي وي، نتيجه گزارش هاي نهادهاي مردم 
نهاد، ضابطين و ارگان هاي مختلف بوده است كه براساس 
نص صريح قانون به دليل مقدماتي بودن تحقيقات و پرونده 

اين دادسرا از اعالم جزييات آن معذور است. 

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
شركت ملي پااليش و پخش 

شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ايران 
منطقه آبادان

نوبت دوم

شماره مجوز :۱399.6۱33 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه آبادانمناقصه گذار

واگذاری حجمی زمانی اداره امور تاسیسات گاز مايع آبادان و ماهشهر)990111(موضوع مناقصه

۴۳۴۸69۸1۲۳5 )چهل و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و هشتاد و يک هزار و دويست و سی و پنج (ريالبرآورد
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HSE مهلت دريافت اسناد مناقصه و ارزيابی کیفی www . setadiran.ir تا ساعت 1۸ روز 1۳99/11/6 قابل برداشت از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

HSE تا س�اعت 1۴ مورخ 1۳99/11/۲0 کلیه پاکات می بايست در سامانه س�تاد به آدرس فوق بارگذاری گردد. همچنین پاکت الف می بايست به صورت مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارزيابی کیفی و
فیزيکی تحويل دبیرخانه کمیسیون مناقصات گردد. در صورت عدم بارگذاری در سامانه ستاد تحويل پاکات فیزيکی به هیچ عنوان میسر نمی باشد.
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تعادل |
پ��س از كاهش ش��ديد قيمت ه��ا به دلي��ل همه گيري 
كوويد-19، در س��ومين فصل سال 2020، تقريبًا قيمت 
اغلب كاالهاي اساسي افزايش و بهبود يافت. قيمت نفت 
خام پس از تجربه كف قيمتي در آوري��ل 2020، دو برابر 
شد كه ناشي از كاهش شديد عرضه نفت خام توسط اوپك 
است؛ با اين وجود قيمت نفت خام نسبت به سطح پيش از 
همه گيري همچنان حدود 30 درصد كمتر است. قيمت 
فلزات در واكنش به رونق س��ريع فعاليت هاي صنعتي در 
چين، به سرعت بهبود يافت. قيمت برخي مواد غذايي نيز به 
دليل كاهش توليد روغن هاي خوراكي، افزايش يافته است. 
با نگاهي به آينده، انتظار مي رود قيمت نفت به تدريج از سطح 
فعلي به متوسط 44 دالر در هربشكه در سال 2021 افزايش 
يابد كه نسبت به رقم برآورد 41 دالر بر بشكه در سال 2020 
بيشتر است. اين امر به دليل بهبود كندتقاضا همراه با كاهش 
محدوديت هاي عرضه است.  طبق داده هاي بانك جهاني پي  
بيني شده، كه قيمت فلزات و محصوالت كشاورزي در سال 
2021 به ترتيب 2 درصد و يك درصد رشد خواهند داشت. 
تحقق پيش بيني قيمت ها منوط به مدت زمان استمرار 
همه گيري، از جمله خطر تشديد موج دوم در نيمكره شمالي 
و سرعت توسعه و توزيع واكسن خواهد داشت. همه  گيري 
كوويد-19 شوكي براي بازارهاي جهاني كاالي اساسي بوده 
كه چالش��ي را نيز براي سياست گذاران در زمينه صادرات 
كاالهاي اساسي، ايجاد كرده است.؛ »تاثيرات شوك هاي 
كوتاه مدت، با محرك هاي اقتصاد كالن تاحدي كاهش يافته 
ولي شوك هاي بلندمدت، نياز به تعديل بلندمدت اقتصاد 
با واقعيت هاي جديد دارد.« تش��خيص مدت زمان بروز و 
استمرار شوك هاي قيمت كااليي، چالشي است كه به طور 
مكرر سياست گذاران صادرات كاالهاي اساسي با آن مواجه 
مي شوند. بازار كاالهاي صنعتي عمدتاً تحت تاثير شوك هاي 
موقت قرار دارند، در حالي كه بازار كاالهاي كشاورزي متاثر 

از شوك هاي دايمي است.

    تاثيرات بحران كوويد-19
همه گيري كوويد-19 شوك قابل توجهي را به بازار كاالهاي 
اساس��ي وارد كرد، اما اثر آن به لحاظ اندازه براي كاالهاي 
اساسي گوناگون، متفاوت بوده است. اين امر در مقايسه يا 
بحران مالي جهان در سال 2009-2008، كه قيمت تمامي 
كاالها با افت عميق و طوالني مدتي همراه بودند، متفاوت 
بوده است. قيمت انرژي در فصل سوم سال 2020، پس از 
كاهش عميق آن در فصل دوم، به ميزان يك سوم بهبود 
يافت كه البته هنوز در سطح يك سوم پيش از بحران قرار 
دارد. بهبود قيمت نفت خام دليل اصلي احياء قيمت انرژي 
بوده كه تقريباً از سطح 21 دالر بر بشكه در آوريل به 41 دالر 
بر بشكه در سپتامبر 2020 رسيد. بهبود قيمت ها ناشي از 
افت شديد توليد، به خصوص در ميان اعضاي گروه اوپك 
بوده است. درمقايسه با كاهش قيمت نفت طي بحران مالي 
جهان، كاهش اخير اگرچه كمي عميق تر بوده، اما سريع تر 
بهبود يافته است. بااين وجود، بهبود قيمت ها در سپتامبر 
با شيوع گسترده دوباره كوويد-19 متوقف شد. قيمت گاز 
طبيعي نيز در فصل سوم 2020 به شدت كاهش يافت، اين 
در حالي است كه قيمت زغال سنگ عمدتاً پايدار بوده است. 
قيمت كاالهاي اساسي، غير از انرژي در فصل سوم 2020 
حدود 10 درصد رش��د كرده، به طوري كه تقريبًا تمامي 
كاالهاي اساس��ي با افزايش قيمت همراه شدند. شاخص 
قيمت فلزات و مواد معدني رش��د فصلي 20 درصدي را 
تجربه كرده و اغلب قيمت فلزات باالتر از س��طح پيش از 
همه گيري قراردارند. بهب��ود قابل توجه صنعت در چين 
منجر به افزايش مصرف فلزات شده، اين در حالي است كه 
مصرف در كشورهاي پيشرفته مقاوم بوده است. رشد سريع 
قيمت ها در بحران كوويد-19 در مقايس��ه با بحران مالي 
جهاني كه افت قيمت فلزات عميق تر و طوالني تر بود، تفاوت 
قابل مالحظه اي دارد. قيمت فلزات گرانبها نيز افزايش قابل 
توجهي را تجربه كرده كه ناشي از كاهش ارزش دالر و كمتر 

شدن نرخ بهره است. بهاي كاالهاي اساسي كشاورزي در 
فصل سوم 2020 حدود 6 درصد رشد كرده، اما بين قيمت 
نس��بتا پايدار غالت و قيمت رو به افزايش ساير كاالهاي 

كشاورزي، شكافي ايجاد شده است. 

    مواد آشاميدني
روند قيمتي برخي از مواد آش��اميدني پرمصرف نش��ان 
مي دهد، در سال 2020، قيمت چاي نسبت به سال 2019 
با افزايش همراه شده و به 2.۷ دالر بر هر كيلوگرم رسيده 
اس��ت و انتظار مي رود تا س��ال 2022 حدود 0.04 رشد 
قيمتي را تجربه كند. در سال 2020 با اينكه قيمت قهوه 
عربيكا با رشد نس��بت به 2019 همراه بوده، قيمت قهوه 

روبوستاكاهش داشته است.

    چربي ها و روغن ها
در سال 2020 قيمت دانه روغني سويا نسبت به سال 2019 
رشد داشته و به 406 دالر بر تن رسيده است. با اين وجود 
انتظار مي رود طي دو سال آينده قيمت اين محصول روند 
كاهش را طي كند و به 401 دالر بر تن در سال 2022 برسد. 
كنجاله سويا نيز در سال 2020 نسبت به سال 2019 حدود 
13 درصد رشد كرده و به 394 دالر بر تن رسيده است. طبق 
پيش بيني ها طي دو سال آينده قيمت اين محصول كمي 

كاهش خواهد داشت و به 3۷3 دالر برتن در سال 2022 
خواهد رسيد. روغن خام سويا نيز همانند دو فرآورده ديگر 
سويا، در سال 2020 رشد قيمتي را نسبت به 2019 تجربه 
كرده و به 83۷ دالر بر تن رسيده است و انتظار مي رود تاسال 
2022 به 822 دالر در هر تن برسد. همچنين قيمت روغن 
پالم در سال 2020 با رشد 3.24 درصدي نسبت به سال 
2019 به ۷48 دالر بر تن رسيده است. با اين وجود انتظار 
مي رود در سال هاي 2021 و 2022قيمت اين محصول 
كم��ي كاهش يابد و به ترتيب ب��ه ۷19 و ۷20 دالر بر تن 
برسد. روغن بادام زميني نيز در سال 2020 رشد قيمتي 
18 درصدي را نسبت به 2019 تجربه كرده و به يك هزار 
و 6۷1 دالر بر هر تن رس��يده است. طبق انتظارات تاسال 
2022 قيمت اين محصول به يك هزار و 662 دالر بر تن 
خواهد رسيد . قيمت روغن نارگيل از سال 2019 تا 2020 
حدود 38 درصد رشد داشته است. در سال 2020 قيمت 
اين محصول يك هزار و 9 دالر بر هر تن بوده وپيش بيني 

مي شود تا سال 2022 به 923 دالر بر تن كاهش يابد.

    اقالم كشاورزي
قيمت جو در سال 2020 افت 25 درصدي راتجربه كرد 
و به 96 دالر بر تن رس��يد. با اي��ن وجودانتظار مي رود تا 
سال 2022 قيمت اين محصول به100 دالر بر تن برسد. 

قيمت ذرت نيز در س��ال 2020 كاهش جزئي نسبت به 
2019 داشته و پيش بيني مي شود اين روند كاهشي تا 
سال 2022 ادامه داشته باش��د. برنج تايلندي برخالف 
دو غالت ديگر، در سال 2020 با رشد قيمتي حدود 19 
درصدي همراه بوده و معادل 49۷ دالر بر تن رقم خورده 
است. اگرچه انتظار مي رود تا سال 2022 سطح قيمت 
اين محصول كاهش جزئي را ش��اهد باشد. قيمت گندم 
امريكا از 202 دالر بر تن در سال 2019 به 20۷ دالر در 
سال 2020 رسيده است. انتظار مي رود در سال 2022 
قيمت اين محصول به 205 دالر بر تن كاهش يابد. در سال 
2020 قيمت گوش��ت مرغ با كاهش حدود 0.4 دالري 
نسبت به سال 2019 به 1.6 دالر بر هر كيلوگرم رسيده 
است. براساس پيش بيني هاي بانك جهاني انتظار مي رود 
در س��ال 2022 قيمت اين محصول با افزايش ناچيزي، 
همچنان در همين سطح باقي بماند. قيمت گوشت گاو 
نيز در سال 2020 با كاهش 0.1 دالري نسبت به 2019 
همراه بوده است. در سال 2020 قيمت اين محصول به 
4.۷ دالر بر هر كيلوگرم رس��يده وپيش بيني مي شود تا 
2022 ب��ه 4.6 دالر كاهش يابد. قيمت ميگو در س��ال 
2020 نسبت به 2019 افزايش 0.1 دالري را تجربه كرده 
و به 12.۷ دالر بر هر كيلوگرم رس��يده است. طبق آنچه 
پيش بيني شده در س��ال 2022قيمت اين محصول در 
همين سطح باقي خواهد ماند. قيمت موز در سال 2020 
حدود 0.1 دالر نسبت به س��ال 2019 افزايش داشته و 
معادل 1.2 دالر بر هر كيلوگرم رقم خورده اس��ت. طبق 
پيش بيني ها تا سال 2022قيمت اين محصول تغييري 
نخواهد داشت. همچنين در سال 2020 قيمت پرتقال با 
افزايش 0.04 دالري نسبت به سال 2019 به 0.6 دالر بر 
هر كيلوگرم رسيده و انتظار مي رود تا سال 2020 حدود 
0.02 دالر ديگرافزايش يابد. ميانگين جهاني قيمت شكر 
نيز در س��ال 2020 بدون هيچ تغييري نس��بت به سال 
2019 مع��ادل 280 دالر در هر ت��ن رقم خورده و پيش 
بيني مي شود تا سال 2022 به 290 دالر در هر تن برسد.

   انرژي
در س��ال 2020، قيمت نفت خام به طور بي  سابقه اي 
كاهش يافته و به 41.3 دالر بر هر بشكه رسيده است. 
پيش تر در س��ال 2016 نيز پس از تجربه اوج قيمتي 
آن در س��ال 2012، به حدود 42.8 دالر بر هر بشكه 
رس��يده بود، اما تا س��ال 2018 كمي رشد قيمتي را 
تجربه كرد و به 68.3 دالر بر هر بش��كه رس��يد. با اين 
وجود، طبق پيش بيني ها انتظار مي رود در سال هاي 
2021 و 2022 متوس��ط قيمت نفت خام تا حدودي 
بهبود يابد و در سال 2022 به 9.48 دالر بر هر بشكه 
برسد. قيمت زغال سنگ نيز كه براساس قيمت زغال 
سنگ استراليا محاسبه شده، در سال 2020 كاهش 
قابل توجهي را تجرب��ه كرد و از 10۷ دالر بر هر تن در 
سال2018 به حدود 61 دالر بر هر تن در سال 2020 
رس��يد. با اين وجود هنوز سطح قيمتي اين محصول 
نسبت به س��ال 2005 و 2006 در سطح باالتري قرار 
دارد. پيش بيني ها نش��ان مي دهد در س��ال 2021 و 
2022 قيمت زغال س��نگ همچنان روند كاهشي را 
طي خواهد كرد و به 56.8 دالر در سال 2022 خواهد 
رسيد. روند قيمت گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده 
براساس 3 منطقه نشان مي دهد، گاز طبيعي امريكا در 
سال 2020 به 2 دالر بر يك ميليونBTU رسيده است 
و انتظار مي رود تا س��ال 2022 به ۷.2 دالر بر ميليون

BTU افزايش يابد. گاز طبيعي اروپا نيز در سال 2020 
مع��ادل 3.2 دالر بر ميليونBTU رقم خورده و طبق 
پيش بيني ها تا س��ال 2022 ب��ه 4.2 دالر بر ميليون

BTU خواهد رس��يد. قيمت گاز طبيعي مايع شده 
 BTUژاپن در سال 2020 معادل 8.4 دالر بر ميليون
ثبت شده و طبق انتظارات قيمت اين محصول تا سال 

2022 تغييري نخواهد كرد.

خبر
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گمرك اجازه واردات روغن را 
نمي دهد 

ايسنا|دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت: 
بسياري از تجار اعالم آمادگي كرده اند كه مي توانند با 
ارز آزاد روغن وارد كشور كنند اما گمرك اجازه واردات 
نمي دهد. قاسمعلي حسني، با بيان اينكه روغن همچنان 
در ب��ازار با قيمت ه��اي باال خريد و فروش مي ش��ود و 
روغن جامد نيز در بخش بنكداري بس��يار كم اس��ت، 
گفت: بسياري از تجار اعالم كرده اند كه با بهره گيري از 
اعتبارات خود در بازارهاي جهاني همچنين با ارز آزاد 
مي توانند اقدام به واردات روغن كنند اما گمرك اجازه 
واردات روغن حتي در مناطق آزاد را هم نمي دهد. وي 
ادامه داد: اگر اجازه دهند كه روغن با ارز آزاد وارد كشور 
ش��ود قيمت آن در بازار داخلي كاهش مي يابد. در غير 
اين صورت بايد منتظر چندين توليد كننده باش��يم و 
بازار با نوس��اناتي همراه خواهد ب��ود. دبيركل اتحاديه 
بنكداران موادغذايي در تشريح اينكه چگونه واردات با 
ارز آزاد منجر به كاهش قيمت ها در بازار داخلي مي شود، 
گفت: در دنيا قيمت جهاني محصوالت با كاهش مواجه 
مي شود و اينگونه نيست كه همواره قيمت ها صعودي 
باشد. به طور مثال در آذر ماه كه ماه خريد انبوه اقالم در 
دنيا است ميان كمپاني هاي توليدكننده براي فروش 
محصوالتشان رقابت صورت مي گيرد و برخي شركت ها 
براي به دست آوردن بازارهاي بيشتر دامپينگ مي كنند 
يا اينكه بسياري از آنها تخفيفاتي گاهي تا 50درصد در 
نظر مي گيرند و براي تارگ��ت زدن قيمت ها را كاهش 
مي دهند. همه اين موارد مي تواند منجر به خريدهاي 
خوبي شود. وي اضافه كرد: دولت نيز مي تواند به جاي 
تخصيص ارز 4200توماني و رسيدن آن به دست عده اي 
خاص به مصرف كنندگان به صورت مستقيم براي خريد 

اقالم مورد نيازشان يارانه دهد.

امضاي تفاهم نامه ميان بنياد بركت 
و وزارت ميراث فرهنگي

امض��اي تفاهم نامه ميان بنياد برك��ت و وزارت ميراث 
فرهنگي براي حمايت از فعاالن صنايع دستي آسيب ديده 
از كرونا به همت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 3هزار 
شغل در حوزه صنايع دستي با اولويت آسيب ديدگان از 
كرونا ايجاد مي شود. با امضاي تفاهم نامه همكاري ميان 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام و معاونت صنايع 
دس��تي وزارت ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي فرآيند ايجاد 3 هزار شغل با حمايت از يك هزار 
طرح توليد صنايع دس��تي با اولويت آسيب ديدگان از 
كرونا آغاز شد. مديرعامل بنياد بركت در مراسم امضاي 
اين تفاهم نامه گفت: يكي از اقشاري كه در جريان شيوع 
ويروس كرونا آس��يب جدي ديدند، توليدكنندگان و 
فعاالن حوزه صنايع دستي، گردش��گري و بوم گردي 
هستند. بر اين اس��اس، مقرر ش��د افرادي كه از سوي 
معاونت صنايع دس��تي وزارت ميراث فرهنگي معرفي 
مي شوند، مورد حمايت قرار گيرند تا كسب و كارشان 
احيا شده و به چرخه توليد بازگردند. اميرحسين مدني 
مناطق هدف اين تفاهم نامه را 300 شهرستان اعالم كرد و 
افزود: متناسب با نياز هر يك از معرفي شدگان، سرمايه در 
گردش به آنها تعلق مي گيرد. وي تصريح كرد: تسهيالت 
در نظر گرفته شده از س��وي بنياد بركت تا سقف 500 
ميليون ريال به شكل قرض الحسنه با تنفس 6 ماهه و 
بازپرداخت 60 ماهه خواهد بود. به گفته مديرعامل بنياد 
بركت، اولويت استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده 
با آسيب ديدگان از كرونا در مناطق محروم، روستاها و 
حاشيه شهرها است. مدني با اشاره به مشاغل ايجاد شده 
از سوي بنياد بركت در حوزه گردشگري و صنايع دستي 
اظهار داشت: 11 درصد كل طرح هاي اشتغال زايي بركت 
مربوط به حوزه هاي گردشگري و صنايع دستي مي شود 
و تا به امروز 5900 طرح در اين حوزه ها راه اندازي شده 
است. وي ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه منعقده با معاونت 
صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي و با همكاري هاي 
مش��ترك، ظرف 6 ماه يك هزار طرح اش��تغال زايي در 
حوزه صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي ايجاد مي شود 
كه امكان كس��ب و كار براي 3 هزار نفر را فراهم خواهد 
آورد. مديرعامل بنياد بركت با تاكيد بر اش��تغال زايي و 
توانمندسازي در مسير جهش توليد بيان كرد: با توجه 
به سياس��ت هاي ابالغي از سوي س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره(، بنياد بركت در سال جاري راه اندازي 
60 هزار طرح در حوزه مشاغل خرد و خانگي را در دستور 
كار خود ق��رار داد كه تا به امروز 52 هزار طرح راه اندازي 
شده و تا پايان سال، همه 60 هزار طرح برنامه ريزي شده 
محقق خواهد شد. مدني ايجاد شغل براي آسيب ديدگان 
از كرونا را م��ورد توجه قرار داد و گفت: ت��ا به امروز 13 
هزار طرح اشتغال زايي منجر به ايجاد 40 هزار شغل با 
محوريت آسيب ديدگان از كرونا به بهره برداري رسيده 
است. معاون صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي نيز در 
مراسم تفاهم نامه حمايت از يك هزار طرح توليد صنايع 
دستي با اولويت آسيب ديدگان از كرونا خاطرنشان كرد: 
هدف اصلي اين تفاهم نامه، توانمندسازي توليدكنندگان، 
تامين كنندگان، فروشندگان، صادركنندگان و پشتيبانان 
حوزه توليد در صنايع دس��تي با محورريت و نگاه ويژه 
به صنعت گران و فعاالن آس��يب ديده از شيوع ويروس 
كرونا است. فعاالن صنايع دستي بيشترين آسيب را در 
دوران كرونا متحمل شده اند، به طوري كه در اين مدت 
تمامي نمايشگاه ها، بازارچه ها و رويدادهاي اين صنعت 
متوقف و تعطيل شده است. همچنين در طول يك سال 
گذشته، گردشگران داخلي و خارجي در حوزه صنايع 
دستي حضور نداشته اند كه باعث وارد آمدن خسارات 
هنگفت به اين حوزه شده اس��ت. وي با تاكيد بر حفظ 
و پايداري مشاغل موجود و اشتغال آفريني هاي جديد 
در حوزه صنايع دس��تي افزود: اطالع رساني مربوط به 
تفاهم نامه در 31 استان كشور آغاز شده است و هنرمندان 
و صنعت گران مي توانند به ادارات كل ميراث در استان ها 

مراجعه كرده و براي دريافت تسهيالت ثبت نام كنند.

باكيفيت ترين
سواري هاي داخلي كدامند؟

بر اس��اس آخرين ارزيابي صورت گرفت��ه از وضعيت 
كيفي خودروهاي س��واري توليدي آذر س��ال جاري، 
دو محصول پ��ژو 2008 ايران خودرو، ايكاپ و نيومزدا 
3 شركت بهمن موتور توانسته اند پنج ستاره كيفي را 
كسب كرده و باكيفيت ترين  خودروهاي داخلي باشند. 
طبق اين ارزيابي چهار خودرو چهار س��تاره، 18 مدل 
خودرو سه ستاره و تنها دو خودرو دو ستاره اي شده اند 
و خودروي تك ستاره كيفي نيز توليد نمي شود. گزارش 
ارزيابي كيفي خودروهاي سواري توليدي آذر ماه ارايه 
شده از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران 
)ISQI(، نش��ان مي دهد كه در سطح قيمتي نخست 
سواري ها، نيومزدا 3 شركت بهمن موتور موفق به كسب 
پنج ستاره كيفي به صورت كامل ش��ده است. پس از 
آن در همين سطح قيمتي، تيگو ۷ مديران خودرو سه 
ستاره از پنج ستاره كيفي را كسب كرده است. در سطح 
قيمتي 2 نيز پژو 2008 شركت ايران خودرو/ايكاپ هم 
از باالترين س��طح كيفيت در اين ارزيابي ها برخوردار 
بوده و توانسته هر پنج ستاره كيفي را از آن خود كند. در 
سطح قيمتي 2 خودروهاي سواري هايما S۷ اتوماتيك 
و SWM G01F در رده  خودروهاي چهار ستاره كيفي 
 SWM و S3  جك ،S5 قرار گرفته ، خودروهاي جك
G01 سه س��تاره اي ش��ده  و S MVM X33 هم دو 
ستاره از پنج ستاره كيفي را دريافت كرده است. در گروه 
قيمتي 4 در ميان خودروهاي س��واري توليد شده در 
آذرماه امسال، پژو 20۷ و دناپالس موفق به كسب چهار 
ستاره كيفي شده اند. همچنين محصوالت پژو 206 و 
مدل صندوقدار آن، دنا، رانا، سورن )ايران خودرو تبريز(، 
پژو پارس اتوماتيك )توليد ايران خودرو كرمانشاه(، پژو 
پارس )ايران خودرو كرمانشاه، فارس، تهران، خراسان، 
مازندران و صنايع خودروس��ازي فردا( و سمند تبريز 
توانسته اند سه س��تاره از پنج ستاره كيفي را در سطح 
قيمتي چهارم به خود اختصاص دهن��د. در اين گروه 
قيمتي، پژو 405 خراس��ان نيز در رده دو ستاره كيفي 
قرار گرفته است. خودروهاي سواري در سطح قيمتي 
 R ٥ نيز ش��امل محصوالت كوييك )سايپا( و كوييك
)پارس خ��ودرو(، تيبا 2 و تيبا 2 پالس )س��ايپا(، تيبا و 
ساينا كاشان )سايپا-سيتروئن( همچنين ساينا )پارس 
خودرو( همگي در رده خودروهاي با سطح كيفيت سه 
ستاره كيفي قرار گرفته اند. كيفيت خودروهاي سواري 
توليد آذر ماه نشان مي دهد كه خوشبختانه، چندين ماه 
است كه ديگر خودروي تك ستاره كيفي توليد نمي شود. 

لزوم نگاه جديد به معادن
براي جايگزيني درآمدهاي نفتي

ايرن�ا| معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اش��اره به رشد بخش معدن و صنايع معدني 
براي جايگزيني درآمدهاي نفتي، تاكيد كرد: براي تحقق 
كامل اين مهم نيازمند نگاه و رويكرد جديد به اين بخش 
هستيم. سعيد زرندي در آيين توديع و معارفه سرپرست 
جديد معاونت امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه 
افزود: موانع ايجاد شده در صادرات نفت، سبب گرايش 
همه كشور به سمت صادرات غيرنفتي و به طور خاص به 
سمت معدن و صنايع معدني شده است. وي اضافه كرد: 
معدن، صنايع معدني و پتروشيمي كشور در ايام تحريم 
فعاليت هاي بس��يار خوبي انجام داده اس��ت. زرندي 
تصريح كرد: مي توان به بخش معدن و صنايع معدني 
براي جايگزيني نفت اتكا كرد و اگر اين بخش بخواهد 
اين نقش را ايفا كند، بايد 10 برابر وضعيت كنوني رشد 
كرده و ۷0 ميليارد دالر ارزآوري براي كشور داشته باشد. 

عرضه تخم مرغ بسته بندي
به انجمن مربوطه واگذار شد

شاتا| طبق اعالم ستاد تنظيم بازار، عرضه تخم مرغ 
بسته بندي با نظارت س��ازمان حمايت توسط انجمن 
توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار انجام مي شود. 
بر اساس تصميمات ستاد تنظيم بازار، عرضه تخم مرغ 
بسته بندي با نظارت س��ازمان حمايت توسط انجمن 
توليدكنندگان تخم مرغ شناسنامه دار انجام مي شود. 
اين تصميم با توجه به نوسانات قيمت تخم مرغ در سطح 
بازار و ضرورت تأمين تخم مرغ بس��ته بندي مورد نياز 
كشور، اتخاذ ش��ده است. در اين راستا مقرر شد جهت 
بسته بندي تخم مرغ شناسنامه دار داراي زنجيره سرد 
)مراكز عرضه( انجمن ذي ربط با هماهنگي س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با لحاظ قيمت 
متعارف سطح بازار و اعمال هزينه هاي بسته بندي نسبت 

به عرضه تخم مرغ اقدام كند.

بررسي و تصويب
بودجه سال 1۴۰۰ اتاق اصناف 

خزانه دار و عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: 
در بودجه سال 1400 اتاق اصناف ايران بحث افزايش 
درآمدها را داشتيم كه بايد گفت بودجه سال 1400 بر 
اساس عملكرد 9 ماهه سال 99 كه موجود است نوشته 
ش��ده كه آن را به 12 ماهه تعميم داديم نه بر اس��اس 
پيش بيني بودجه سال 99 و در بخش درآمدها 28 درصد 
افزايش و در بخش هزينه ها در مجموع 30 درصد افزايش 
داشته ايم. محمود بنانژاد در ادامه گفت: تراز مالي سال 
9۷ اتاق اصناف ايران با معرفي حسابرس رسمي از سوي 
دبيرخانه هيات عالي نظارت بررسي و گزارش هاي آن 
آماده و ارايه شده و با تغييراتي كه در سيستم حسابرسي 
و مالي اتاق اصناف ايران ايجاد ش��د تراز مالي سال 9۷ 
اتاق اصناف ايران مورد تاييد قرار گرفت. وي با بيان اينكه 
تراز مالي سال 98 اتاق اصناف ايران با معرفي حسابرس 
رسمي دبيرخانه هيات عالي نظارت بررسي شده، افزود: 
مشكلي كه در تراز مالي سال98 اتاق اصناف ايران وجود 
داشت بحث عدم اجراي تعهد اتاق هاي اصناف كشور 
در پرداخت 3 درصد حق عضويت ها بود كه به صورت 

مشروط اعمال نظر شد.

بحران كوويد-19 چه تاثيري بر بازارهاي جهاني داشته است؟ 

چشم انداز بازار كاالهاي اساسي تا  2022

بگومگوهاي دولت و مجلس شاخص بورس را نزولي مي كند

استعفايي  به قيمت رشد بازار
يازدهمين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه شنبه 
نامه استعفاي خود را تقديم فرهاد دژ پسند، وزير اقتصاد كرد. 
در حالي حسن قاليباف اصل پس از 9 ماه حضور در پست 
رياست سازمان بورس تصميم به كناره گيري از اين سمت 
گرفت كه شوراي عالي بورس با آن موافقت كرد اما مقرر شد 
كه تا 15 روز آينده فردي جايگزين اين مدير بورسي شود.

روز سه ش��نبه و پس از خبر اس��تعفاي حس��ن قاليباف، 
سهامداران بازار سرمايه روندي جديد به معامالت خود دادند 
و صعود بورس آرام آرام آغاز شد و در نهايت در روز چهارشنبه 

شاهد رشد 2/8 درصدي شاخص بوديم.
شاخص كل بورس تهران در آخرين روز كاري خود رشد 
33 هزار و 230 واحد معادل 2/8 درصدي تجربه كرد و در 
ارتفاع يك ميليون و 189 هزار واحد قرار گرفت و شاخص 

كل هم وزن نيز با افزايش 0/6 درصدي مواجه شد.
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در خصوص استعفاي رييس 
سازمان بورس مي گويد: قاليباف اصل مسووليت پذير بود و 
وقتي ديد دخالت ها در بورس افزايش يافته دست به قلم 
استعفا شد، اما اين استعفا به مزاج سهامداراني بورسي خوش 
آمد و شاهد رشد معامالت در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
بوديم و اگر بگومگوهاي مسووالن كشوري پايان يابد و هر 
يك بدون حاشيه سخن بگويند شاهد برگشت معامالت و 

آغاز روند صعودي خواهيم بود.
من نمي توانم بگويم كشور چگونه اداره شود، اما مگر بازار 
سرمايه بازيچه اس��ت كه هر يك از مسووالن به ديگري 
مي گويند كه در بورس دخالت بكن يا نكن؟ مگر اين بازار 
متولي ن��دارد؟ اصال وزير اقتصاد چه كاره اس��ت؟ رييس 

سازمان بورس چه؟

به طور كلي بورس بازيچه دست يك عده از مسووالن شده و 
هر يك با ديگري بحث و گفت وگو مي كنند و برايشان مهم 
نيست چه باليي سر سرمايه هاي مردم بيايد و به نوعي با 
لجبازي مسووليت خود را پيش مي برند. تنها بايد گفت خدا 

به سرمايه هاي مردم در بازار سرمايه رحم كند.

    مجلس در بورس دخالت نكند!
روز گذشته محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور در 
حاشيه جلسه هيات دولت در خصوص بورس گفت: خودتان 
شاهد بوديد كه مي آيند يك جلسه مي گذارند، مصاحبه 
مي كنند به محض اينكه بورس مثبت مي شود، مي گويند 
ما مشكل بورس را حل كرديم و دولت نتوانست آن را برطرف 
كند؛ هنگامي هم كه بورس منفي مي شود، مي گويند ما از 
اول تذكر داده بوديم. خب اين به معني دخالت شماست، 

دخالت نكنيد.
واعظي تصريح كرد: مجلس ماموريتش قانونگذاري، 
پرسيدن سوال و استيضاح است اينكه به مسائل ريز 
اجرايي بپردازند و دخالت كنند، سفر استاني بروند و 
به جاي دولت و وزرا تصميم بگيرند، درست نيست. در 
داخل مجلس هم اگر كساني مي خواهند كار اجرايي 
كنند، اين كار اشتباه اس��ت بايد مي آمدند از اول كار 

اجرايي مي كردند.
واعظي ادامه داد: دليل اينكه ما امروز كمتر صحبت مي كنيم، 
اين است كه نمي خواهيم اختالف به وجود بيايد. ما نيز همان 
ادبيات سخيفي كه برخي نمايندگان عليه دولت و وزرا به 
كار مي برند را مي توانيم ب��ه كار ببريم، اما قطعا به صالح 
همبستگي و انسجام كشور نيس��ت. خواهش مي كنيم 

كه در توييت كردن و صحبت كردن، اخالق اس��المي را 
رعايت كنند.

رييس دفتر رييس جمه��ور در پايان گفت: در مجموع در 
خصوص بورس در ستاد اقتصادي دولت صحبت كرديم 
مردمي كه بر اساس نظر وزير اقتصاد اعتماد كردند و وارد 
بورس شدند، قطعا دولت اجازه نخواهد داد كه ضرر كنند. 
كساني كه براي دولت آمدند و اعتماد كردند، ما بايد دنبال 
كنيم كه سلب اعتماد نشود اما برداشت ما اين است كه اگر 
نگاه ما به بورس همان نگاهي باشد كه در همه دنياست، 
درازمدت جواب خواهد داد و ما به آينده خوش بين هستيم.

    لجبازي ها شروع مي شود
سخنان روز گذش��ته واعظي نش��ان داد كه اوضاع ميان 
مجلسي ها و دولت خوب نيست، شايد كمي وخيم است. 
ممكن است شاهد يك گفت وگوي نه چندان مطلوب ميان 
اين دو گروه باشيم كه در نهايت نتيجه اي جز بر هم خوردن 
نظم اقتصادي )خصوصا بورس( و اجتماعي نخواهد داشت 
باز هم مردم عادي و س��رمايه گذاران خ��رد در ميان ضرر 

مي كنند.
اگر نگاهي كوتاه به وضعيت سخنراني هاي مسووالن در 
چند ماهه گذشته كنيم، متوجه خواهيم شد كه پس از هر 
سخنان مطلوب كابينه يا دولت صف هاي فروش در بازار 
بيش از پيش ش��ده و اين موضوع نشان دهنده اين است 
كه مردم هيچ اعتم��ادي در حوزه بورس به دولت ندارند و 
از سوي ديگر زماني كه مجلس كميته هايي درخصوص 
بورس تشكيل مي داد، وضعيت بازاركمي مطلوب مي شد و 
بسياري از سهامداران واكنش مثبت به اين جلسات نشان 

مي دادند. بنابراين نتيجه كامال مشخص است و مي توان به 
سند و مدرك گفت كه مردم و سرمايه گذاران بورسي هيچ 
اعتمادي به دولت و كابينه آن در خصوص بورس ندارند؛ از 
سوي ديگر مجلس توانسته اعتماد نيمي از سهامداران را 
جلب كند و اين سخنان رييس دفتر رييس جمهور باتوجه 
به واقعيت هاي موجود كمي عجيب است و مسووالن دولت 

بايد دقت بيشتري در اين خصوص داشته باشند.

    استعفاي رييس سازمان بورس اجباري بود؟
بازمي گرديم به مطلب گذش��ته كه آيا استعفاي رييس 
سازمان بورس اجباري بود؟ برخي كارشناسان اقتصادي 
مي گويند اين فرد براي جلوگيري از استيضاح وزير اقتصاد 
دست به قلم شد و استعفاي خود را نوشت تا به نوعي شرايط 

الزم براي عدم استيضاح را فراهم كند.
در اين ميان برخي كارشناس��ان اقتصادي مي گويند كه 
وزير اقتصاد به دنبال يك قرباني براي وضعيت نزولي بورس 
مي گشت و چه كسي بهتر از رييس سازمان بورس. در نتيجه 
اين نظريه در قسمتي از بازار تزريق شد و بسياري رييس 
س��ازمان بورس را مقصر دانستند و با اين استعفا شروع به 

انجام معامالت جديد در بازاركردند. 
با اين حال تمامي منابع مي گويند اين استعفا اجباري نبود 
و فقط رييس سازمان بورس نتوانست با وضعيت كنار بيايد 
و اس��تعفا داد. به طور كلي نمي توان گفت كه كدام يك از 
نظريه ها درست است يا كدام منبع واقعيت را مي گويد تنها 
مي توان گفت كه بورس نيازمند ناجي است و اين ناجي بايد 
دست تمامي مسووالن غيرمرتبط را از بورس كوتاه كند تا 

اين بازار بتواند به ماهيت واقعي خود دست يابد.

شاخص های قیمت اسمی و چشم انداز آن
درصد تغییر ساالنهدرصد تغییر فصلیشاخص قیمت )100=2010(

پیش بینی 201720182019
2020

پیش بینی 
2021

فصل دوم 
2020

فصل سوم 
2020

برآورد 
2020

پیش بینی 
2021

32.79.3-35.833.9-56 51 76 6887 انرژی

4.79.61.11.7-9085828384غیر از انرژی

4.35.72.81.4-8487838687کشاورزی

1.68.16.61.1-8779768182مواد آشامیدنی

4.853.41.5-8390879091مواد غذايی

 روغن و 
7.514.310.21.8-8885778587وعده های غذايی

1.41.41.5-2.3-8189899092غالت

21-3.90.6-10299989697ساير مواد غذايی

11.6-4.56.3-8181787779مواد خام

10.33.2-3.47.1-7483817375کودها

فلزات 
1.12.1-5.619.5-7883787779و مواد معدنی

3.7-98971051341296.216.527.3فلزات گرانبها

 نفت خام 
38.338.333.27.3-5368614144)دالر بر بشکه(

طال 
2-12581269139217751740811.827.5)دالر بر هر اونس(
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خبرروز

جريمه بيش از ۳۵ هزار خودرو در طرح محدوديت شبانه 
نيروي انتظامي در گزارش روزانه عملكرد خود در اجراي طرح كاهش زنجيره انتقال بيماري كرونا از جريمه ۳۵ هزار و ۴۰۲ راننده به 
دليل بي توجهي به محدوديت هاي اعمال شده در طرح محدوديت شبانه خبر داد. همچنين روز گذشته ۳۱ هزار و ۵۵۲ پيامك به 
رانندگاني كه به مصوبات ستاد مبارزه با كرونا توجه نداشتند، ارسال شد. در موارد اعمال قانون نيز سه هزار و ۶۴۴ راننده در مناطق 
نارنجي و ۱۶۷ راننده در مناطق قرمز جريمه شدند. در مدت ذكر شده ۲۰ هزار و ۳۵۸ مورد تذكر لساني و ۱۱هزار و ۱۶ دستگاه خودرو 
عودت شد. همچنين تردد خودروها ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. در اين ارتباط سه هزار و ۷۸۸ 

نيرو در يك هزار و ۹۵۸ نقطه براي اجراي اين طرح حضور داشتند.

رويداد

پس از انتشار خبر اصالحيه ماده ۵ بيمه كارگران 
س��اختماني، اين گروه ش��غلي به بهبود وضعيت 
خود اميدوار شدند اما مجلس توجهي به مطالب 
آنها نكرده اس��ت. اصالح م��اده ۵ بيمه كارگران 
ساختماني در دستور ركار مجلس قرار گرفت اما 
برخالف انتظار مطالبات كارگري در اين اصالحيه 
مورد توجه اعضاي فراكس��يون توليد و اش��تغال 

مجلس قرار نگرفته است.
 ب��ه گفته يك��ي از اعض��اي هيات مدي��ره كانون 
عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران س��اختماني 
كش��ور، مجلس، نمايندگان كارگري را به جلسه 
نهايي دعوت نكرده اس��ت. بنا به گفته علي اصغر 
عنابس��تاني، رييس كميته اش��تغال و روابط كار 
مجلس، س��هم ۲۰ درص��دي كارفرم��ا در بيمه 
كارگران ساختماني مشخص شده است. كارفرما 
باي��د ۸ درصد از مزد هر كارگ��ر را به ازاي هر متر 
از س��اختمان با ضريب نيم تا ۱۴ درصد به عنوان 

سهم بيمه كارگران ساختماني پرداخت كند. اكبر 
شوكت، عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارگران س��اختماني سراس��ر كش��ور در 
ارتباط با اصالح ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني 
گفت: نحوه پرداخت سهم ۲۰ درصدي كارفرما در 
بيمه كارگران س��اختماني تغيير كرده و بر مباني 
قانون سال ۸۶ تغيير خواهد كرد. كارفرما موظف 
است بر اس��اس متراژ س��هم خود بيمه كارگران 

ساختماني را پرداخت كند. او توضيح داد: تبصره 
ارتباط آنالين بين ش��هرداري ها و سازمان تامين 
اجتماعي نيز مورد تاييد مجلس قرار گرفته است. 
در اي��ن صورت نه��اد تامين اجتماع��ي از صدور 
پروانه هاي ساخت شهرداري اطالع خواهد داشت. 
شوكت به ناديده گرفته شدن مطالبات كارگران 
س��اختماني از سوي مجلس اش��اره كرد و گفت: 
متاس��فانه مش��كالت بيمه كارگران ساختماني 
م��ورد توجه مجلس ق��رار نگرفت��ه و نمايندگان 
كميسيون اجتماعي به اين موضوع ورود نكردند. 
ما نمايندگان كارگري نس��بت به تصميم نهايي 
مجلس در ارتباط با اصالح ماده ۵ بيمه كارگران 
ساختماني گله مند هس��تيم. نمايندگان مجلس 
از دعوت نماين��دگان كارگري خودداري و ما را از 
حضور در جلسه آخر كميسيون محروم كردند. ما 
اعضاي نمايندگان كارگري پيش بيني مي كرديم 

كه اتفاقات ناگواري اتفاق خواهد افتاد.

شعله هاي اميد در دل كارگران ساختماني خاموش شد
جامعه محیطزيست

 امنيت غذايي كشور 
در خطر است

اراضي كش��اورزي امنيت غذايي جامعه را تامين 
مي كنند بنابراين تغيير كارب��ري اين زمين ها به 
مسكوني و ساختمان سازي امنيت عذايي كشور را 

با مخاطره روبه رو مي كند. 
دكتري زمين شناسي و استاد دانشگاه شهيدبهشتي 
با اعالم اي��ن مطلب گف��ت: در س��ال هاي اخير، 
اراضي كش��اورزي در ايران به دليل رش��د بي رويه 
شهرنش��يني تخريب و به اراضي مسكوني تبديل 
شد. محمد يزدي افزود: يكي از علل اصلي استفاده 
از اراضي باغي و كشاورزي به منظور تغيير كاربردي 
و ساختمان س��ازي كه باتوجه به نسبت جمعيت 
اندك اس��ت، منفعت طلبي برخي دالالن و كسب 
سود است. اراضي كشاورزي امنيت غذايي كشور 
را تامين مي كند  بنابراين تخريب اين اراضي سبب 
تضعيف توليدات كشاورزي خواهد شد. او تصريح 
كرد: اين اراضي به عنوان يك محيط زيست طبيعي 
تنوع زيستي گونه هاي گياهي و جانوري را نيز حفظ 
كرده و تخريب هر يك مي تواند با انهدام شماري از 
گياهان و جانوران همراه ش��ود. عضو هيات علمي 
دانشگاه شهيد بهشتي افزود: زمين هاي كشاورزي 
همچنين با توليد اش��تغال مولد، مان��ع از تبديل 
مصرف كنندگان به توليدكنندگان شده و از اشتغال 
كاذب كه سبب آثار انساني مخرب بر محيط زيست 
خواهد شد، جلوگيري مي كند. يزدي يادآور شد: 
اراضي كشاورزي با تلطيف رطوبت هوا از فرسايش 
خاك جلوگيري و رطوبت زمين را نيز حفظ مي كند. 
با تخريب اين زمين ها، درخت هاي باغي هم تخريب 
و تهويه طبيعي محيط زيست از بين مي رود. اين 
كارش��ناس محيط زيس��ت همچنين با اشاره به 
آلودگي هوا در پايتخت افزود: استفاده از اراضي فاقد 
كاربري مسكوني با افزايش زباله و تراكم فاضالب، 
آلودگي ه��وا به ويژه در كالن ش��هرها را افزايش و 
مشكالت اجتماعي ناشي از تراكم جمعيت را نيز 
تش��ديد مي كند. به گفته او، رشد جمعيت، امكان 
خدمت رساني به ش��هروندان را كاهش مي دهد و 
اين مساله نيز مي تواند سبب رشد اشتغال كاذب و 
گاهي بزهكاري باشد.يزدي تاكيد كرد: علت اصلي 
آلودگي هوا در تهران نيز طي ۲۰ سال اخير به جهت 
ساخت سازه هاي مرتفع اس��ت كه مانع از جريان 
حركت باد غرب به ش��رق مي شود. در واقع، اراضي 
كشاورزي به صورت طبيعي موجب تهويه هوا شده 
وساختمان سازي از اين امر جلوگيري مي كند. اين 
در حالي است كه چندي پيش علي ديزجي معاون 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري 
اس��تان تهران نيز ۱۴ دي ماه ب��ا تاكيد بر ضرورت 
حفاظت از اراضي ملي، جلوگيري از تغيير كاربري و 
واگذاري وفروش اراضي فاقد كاربري مسكوني گفته 
بود: واگذاري و فروش بي رويه اراضي فاقد كاربري 

مسكوني رو به گسترش است.

آغاز واكسيناسيون كرونا در كشور قبل از ۲۲ بهمن
ووزير بهداش��ت ابراز اميدواري كرد كه 
قبل از ۲۲ بهمن واكسيناسيون كرونا در 
كشور طبق اولويت بندي صورت گرفته، 
آغاز ش��ود. دكتر س��عيد نمكي درباره 
اقدامات انجام شده براي واردات واكسن 
كرونا به كشور گفت: اميدوارم قبل از ۲۲ 
بهمن و طبق مصوبه اولويت بندي شده، 
واكسيناسيون را در گروه ها شروع كنيم. 

اما تا زماني كه مطمئن ترين و بي خطرترين واكسن را 
نتوانيم به كشور وارد كنيم، اين كار را انجام نمي دهيم؛ 
چانه زني هاي ما به دليل اين است كه موثرترين واكسن 
را وارد كشور كنيم. او افزود: عالوه بر آن، درباره واكسن 
كواكس سازمان جهاني بهداشت نيز قرار بر اين بوده از 
فوريه توزيعش در كش��ورهاي هدف از جمله كشور ما 

شروع شود. دكتر نمكي همچنين درباره 
واكس��ن كرونا توليد داخل گفت: تست 
واكسن ايراني ما در مجموعه بركت مراحل 
بعدي را س��پري كرد. واكس��ن مجموعه 
موسسه رازي هم اجازه تست باليني گرفت 
و هفته آينده از ش��روع اولين فاز واكسن 
ساخت داخل در رازي رونمايي مي شود. 
وزير بهداش��ت درباره واكسن كرونا توليد 
مشترك ايران و كوبا نيز گفت: اين مجموعه كه با انتقال 
دانش فني در كوبا و در انس��تيتو پاستور در حال انجام 
است، فاز دوم مطالعه باليني را در كشور كوبا طي مي كند 
و فاز س��وم را در آينده نزديك و با انتقال دانش فني و با 
نام پاس��تور در كشور آغاز مي كنيم. اميدواريم مصرف 

اين واكسن توليد مشترك را اواسط بهار داشته باشيم.

۸۴   فوتي جديد كرونا  در كشور
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي 
۶۱۸۲ مورد جديد كوويد۱۹ دركشور 
طي ۲۴ س��اعت گذشته خبر داد. دكتر 
سيماس��ادات الري گف��ت: بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۶ هزار و 
۱۸۲ بيمار جديد مبت��ال به كوويد۱۹ 
در كشور شناس��ايي شد كه ۸۴۰ نفر از 
آنها بستري شدند. به گفته او، مجموع 

بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ي��ك ميليون و ۳۴۸ 
هزار و ۳۱۶ نفر رس��يد. س��خنگوي وزارت بهداشت 
گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۴ بيمار 
كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به ۵۷ هزار و ۵۷ نفر رسيد. او ادامه 
داد: خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۱۳۷ هزار و ۸۱۲ 

نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان 
ترخيص شده اند. همچنين ۴۲۱۴ نفر از 
بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ در وضعيت 
ش��ديد اين بيماري تح��ت مراقبت قرار 
دارند. الري ادامه داد: تاكنون ۸ ميليون 
و ۶۸۸ ه��زار و ۷۳۲ آزمايش تش��خيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام ش��ده است.

سخنگوي وزارت بهداشت گفت: بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۱۰ شهر در وضعيت قرمز، ۲۳ شهر 
در وضعيت نارنجي، ۱۶۳ شهر در وضعيت زرد و ۲۵۲ 
شهر در وضعيت آبي قرار دارند. الري همچنين اعالم 
كرد: ۱۰ شهر قرمز كشور در استان مازندران و شامل 
آمل، بابل، تنكابن، جويبار، رامسر، ساري، سوادكوه، 

فريدونكنار، قائمشهر و نكا است.

تشريح  علت  آلودگي هواي تهران و 3 كالن شهر ديگر 
نماينده كنسرسيوم  دانشگاه هاي برتر با 
اشاره به اينكه تهران داراي الگوي رفتاري 
متفاوت نسبت به ساير كالن شهرها است، 
اظهار كرد: تهران يكي از شهرهايي است 
كه رفتار غيرعادي دارد. محسن ناصري 
اظهار كرد: در تهران اتوبوس هاي فرسوده 
بايد جايگزين شوند. معاينه فني تاكسي ها، 
وانت ها، مين��ي بوس ها و اتوبوس ها ارتقا 

يابد. منابع ثابت بايد كاهش يابن��د، هدايت و بازيافت 
شوند. بخار بنزين مورد توجه قرار گيرد. گاز طبيعي بايد 
با س��وخت مايع جايگزين شود، برنامه تعمير صنايع با 
جديت پيگيري شود، تمامي منازل از شير ترموستاتيك 
رادياتور استفاده كنند و آالينده ها بايد پايش و مديريت 
شود. او يادآور شد: در بعضي شهرها تغيير مكان ها تاثير 
قابل مالحظه اي داشته است. الزم است طرح »كهاب« 
)كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين( در تمام 
شهرها پيگيري شود.نماينده كنسرسيوم  دانشگاه هاي 

برتر در مراسم رونمايي از برنامه جامع اقدام 
ملي كاه��ش آلودگي هوا با تاكيد بر اينكه 
دغدغه هاي متفاوت در هر شهر براي منابع 
ثابت و متحرك وجود دارد، اظهار كرد: در 
شهر كرج ميزان انتشار مونواكسيدكربن 
باالست كه نشان دهنده وضعيت احتراقي و 
خودرويي آنجاست. در شيراز بايد جايگزيني 
س��واري هاي ش��خصي باالتر از ۲۰ سال 
و جايگزيني وانت هاي باالتر از ۱۵ س��ال صورت گيرد 
همچنين الزم است از كاتاليست در سواري هاي شخصي 
و تاكسي ها استفاده شود. انژكتوري كردن موتورها نيز 
يكي ديگر از اقداماتي است كه بايد در شيراز انجام شود. 
او افزود: در حوزه منابع ثابت بايد طرح  »كهاب« پيگيري 
و نيروگاه حافظ به سيكل تركيبي تبديل شود. تجهيزات 
كنترل در كوره هاي گچ بري به كار گرفته و مشعل نيروگاه 
تعويض شود همچنين الزم است كارخانه هاي سيمان، 

روغن نباتي، الستيك  دنا و پشم شيشه جابه جا شوند.

جشنواره

بيستمين دوره جشنواره بين المللي مستند »هلسينكي« فنالند )داك پوينت( امسال 
ميزبان سه مستند از ساخته هاي كارگردانان ايراني خواهد بود. اين رويداد سينمايي 
مستند كه از تاريخ ۲۹ ژانويه تا ۷ فوريه )۱۰ تا ۱۹ بهمن( به صورت آنالين برگزار خواهد 
شد و فيلم هاي »چشم ماهي« به كارگرداني امين بهروززاده به نمايندگي از سينماي 
ايران، »راديوگرافي يك خانواده« ساخته فيروزه خسرواني )محصول مشترك ايران، نروژ 
و سوييس( و »مايا« ساخته مشترك جمشيد مجددي و »آنسون هارتفورد« از انگلستان 
در اين جشنواره سينمايي به نمايش گذاشته خواهند شد. مستند »راديوگرافي يك 
خانواده« ساخته فيروزه خسرواني سال گذشته و در سي و سومين جشنواره بين المللي 
مستند آمستردام )ايدفا( موفق به كسب جايزه اول جشنواره يعني جايزه بهترين فيلم 
بلند مستند  همچنين جايزه استفاده خالقانه از آرشيو شد. جشنواره بين المللي فيلم 
مستند هلسينكي- داك پوينت )DOC POINT(، سال گذشته ميزيان مستند 
»روابط خانوادگي« به كارگرداني ناصر ضميري و »سايه هاي بي خورشيد« جديدترين 
ساخته مهرداد اسكويي و مستركالس اين مستندساز ايراني بود كه با نمايش چهار 
مستند »خانه مادري ام مرداب«، »از پس برقع«، »دماغ به سبك ايراني« و »آخرين 

روزهاي زمستان« همراه شد.

 3 سينماگر ايراني 
در جشنواره مستند  »داك پوينت«

هنر

آمار بازديد ساالنه از »موزه ملي آمس��تردام« به دليل شيوع كرونا در سال 
۲۰۲۰ ميالدي به پايين ترين ميزان خود در چند دهه گذش��ته رس��يد. به 
گزارش مجله آرت نيوز، آمار بازديدكنندگان موزه ملي آمستردام كه بخش 
عمده سال ۲۰۲۰ ميالدي را به دليل ش��يوع كرونا تعطيل بود، در ۱۲ ماه 
گذش��ته با بيش از ۲ ميلي��ون نفر كاهش به ۶۷۵ هزار نفر رس��يد و ركورد 
پايين ترين آمار بازديد ساالنه اين موزه معروف را شكست. اين ركورد پيش تر 
براي س��ال ۱۹۶۴ ميالدي ثبت شده بود كه اين موزه در مجموع تنها ۶۸۶ 
هزار و ۵۵۳ بازديدكننده داشت. كورسوي اميد اين موزه معروف در سالي كه 
گذشت، رونق بازديدهاي آنالين بود. در حالي كه بازار بازديدهاي حضوري 
چندان چنگي به دل نمي زد، اوضاع اين موزه در فضاي ديجيتال به مراتب 
بهتر بود. به گفته متوليان موزه ملي آمس��تردام، تع��داد دنبال كننده هاي 
حس��اب هاي كاربري اين موزه در ش��بكه هاي اجتماعي در سال ۲۰۲۰، با 
۲۳درصد افزايش به يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر رسيد و وب سايت اين موزه 
و كلكسيون مجازي Rijksstudio آن به ترتيب پنج ميليون و ۵۰۰هزار 

و ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بازديدكننده داشتند. 

 افت بي سابقه 
آمار بازديد از موزه ملي آمستردام

تع�ادل| سال هاس��ت ك��ه بح��ث 
همسان سازي حقوق بازنشستگان مطرح 
است، طرحي كه ۸ سال پيش به تصويب 
رسيد اما در تمام اين سال ها اجرا شدن آن به تعويق افتاد و 
باالخره در مرداد ماه امسال به مرحله اجرا در آمد. اما مساله 
اينجاست كه در شرايط اقتصادي كنوني اين همسان سازي 
تا چه اندازه توانسته مشكالت بازنشستگان تامين اجتماعي 
را بر طرف كند. اتفاقي كه بسياري از آنها معتقدند هيچ 
تاثيرمثبتي در بهبود شرايط آنها نداشته است. چرا كه اين 
همسان سازي با توجه به تورم موجود در بازار نمي تواند 
گره اي از مش��كالت زندگي اين بازنشس��تگان باز كند. 
آنها كه سال هاي زيادي را كار كرده اند به اين اميد كه در 
دوران پيري با استفاده از حقوق بازنشستگي خود بتوانند 
زندگي راحتي را تجربه كنند و خستگي سال ها تالش و 
زحمت را از تن بيرون كنند، اما حاال بسياري از آنها براي 
اينكه بتوانند از پس هزينه هاي زندگي بر بيايند در دوران 
بازنشستگي هم مجبورند كه سر كار بروند.  البته كه قرار بود 
طرح همسان سازي حقوق به عنوان مطالبه اصلي جمعيت 
بازنشستگان بايد حقوق مستمري بگيران را مطابق با نرخ 
تورم ساالنه افزايش دهد و براي بازنشستگان در حقيقت 
پرداخت ۳۰ س��اله حق بيمه )دوره كامل پرداخت حق 
بيمه( است. براين اساس اگر دوره اشتغال يك بازنشسته  
و پرداخت حق بيمه او بيش از ۳۰ سال بوده باشد، به ازاي 
هر سال پرداخت حق بيمه بيش از ۳۰ سال، ۲.۵ درصد 
بر ميزان افزايش حقوق او اضافه مي شود و ميزان افزايش 
حقوق بازنشستگان با پرداخت حق بيمه  كمتر از دوره ۳۰ 
ساله به ازاي هر سال كمتر، ۲.۵ درصد نيز كمتر خواهد بود.

     وضعيت  مستمري بگيران  بدتر است
حسين آقا، ۷۲ سال دارد و مستمري بگير سازمان تامين 
اجتماعي اس��ت، او با سابقه ۱۰ ساله حقوق دريافتي اش 
زير يك ميليون تومان است و در حالي است كه تنها ۸۰۰ 
هزار تومان اجاره خانه پرداخ��ت مي كند. او به »تعادل« 
مي گويد: من قرار است با صد و اندي هزار تومان چطور يك 
ماه زند گي كنم. اين وضعيت تا كي قرار است ادامه داشته 
 باشد، در حالي كه خود مسووالن مي گويند خط فقر باالي 
۷ ميليون تومان است يك مستمري بگير تامين اجتماعي 

چطور مي تواند با حق��وق زير يك ميليون تومان زندگي 
كند. در حالي كه ديگر با اين سن و سال كسي به من كار هم 
نمي دهد و اگر كمك هاي اطرافيان نبود واقعا نمي دانستم 
چطور بايد از پس هزينه هاي زندگي خود و همسرم برآيم.

  ديگر خوني نمانده كه صورتمان را سرخ كند
علي آقا هم يكي ديگر از مستمري بگيران تامين اجتماعي 
است و درباره كمي حقوقش مي گويد: من ۷۹ سال سن 
دارم، با اين سن و سال هنوز با پرايد قراضه ام مسافر كشي 
مي كن��م چون نمي توانم با حقوق ماهيان��ه ۹۰۰ تومان 
هزينه هاي زندگ��ي ام را پرداخت كنم. زماني مي گفتند 
طرف با سيلي صورت خودش را س��رخ نگه مي دارد، اما 
حاال ما حتي خوني هم برايمان نمانده كه با آن صورتمان 
سرخ شود. همه جاي دنيا آدمي به سن و سال من در حال 
استراحت است من هنوز براي تامين هزينه هاي زندگي 
خود و همسرم و دختر معلولم بايد كار كنم و هيچ كس 

هم به فكر ما نيست.

     ۳ و نيم  ميليون بازنشسته ناراضي
طرح همسان سازي حقوق از آنجايي كه به گفته بسياري 
از بازنشستگان تامين اجتماعي به طور كامل و درست اجرا 
نمي شود نتوانسته گره اي از مشكالت جمعيت ۳ و نيم 
ميليون نفري اين قشر باز كند و آنها همچنان از شرايطي كه 
دارند ناراضي اند.  طرحي كه اجراي ناقص آن گاه اعتراضات 
اين جمعيت بازنشس��ته را افزون بر حض��ور ميداني، به 
نشست ها و جلسات خصوصي با مديران سازمان تامين 
اجتماعي نيز كشانده است، و همچنان تعيين مزايا مطابق 
با مصوبات شوراي عالي كار يا هزينه زندگي بانك مركزي، 
پرداخت كامل هزينه هاي درمان بيمه شدگان بازنشسته 
مطابق با ماده ۵۴ قانون تامين اجتماعي، تشكيل كانون 
عالي كارمندان دولتي بازنشسته، همسان سازي حقوق با 
مشاغل سخت و زيان آور و واگذاري سهام شركت شستا 
از مطالبات اصلي جامعه بازنشستگان است. يكي ديگر از 
بازنشستگان در اين باره مي گويد: متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان در س��ال ۹۹ با افزايش ۶۰ تا ۸۰ درصدي 
حقوق براي حداقل بگيران انجام شد و اين افزايش براي 
ديگر بيمه پ��ردازان برابر با ۱۳ درصد بود. براس��اس اين 

طرح، هر يك از بازنشس��تگان با پرداخت بيمه بيشتر، 
حقوق كمتري را دريافت مي كنند. اين بازنشسته ادامه 
مي دهد: در واقع افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان 
در سال ۹۹ براي حداقل بگيران اعمال شد و قشر متوسط 
بيمه پرداز از اين افزايش حقوق محروم ماند. اين در حالي 
است كه براساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، درصد 
افزايش حقوق بازنشستگان بايد يكسان بوده و هريك از اين 
بازنشسته ها به تناسب پرداخت حق بيمه از افزايش حقوق 
برخوردار  شوند؛ اما اكنون براساس اقدامات حمايتي تامين 
اجتماعي حقوق بازنشستگان طبقه متوسط در هر سال به 

حداقل بگيران نزديك مي شود.

     مسووالن اما طرح را اجرا شده مي دانند
اما بر خالف آنچه كه بازنشستگان آن را اجراي ناقص طرح 
همسان سازي حقوق بازنشستگان مي دانند و معتقدند كه 
اجراي اين طرح به شكل كنوني گره اي از مشكالت آنها باز 
نكرده، مسووالن معتقدند اجراي اين طرح به طور كامل 
توانس��ته تا حدود زيادي از مشكالت اين قشر را بر طرف 
كند.  يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
نيز ۲۵ آذر در اين باره گفت: سازمان تامين اجتماعي، طرح 
همسان سازي حقوق را در سال هاي گذشته براي كاركنان 
خود اجرا كرد؛ اما اين افزايش براي س��اير بازنشستگان 
محقق نش��د. حس��ينعلي حاجي دليگاني افزود: قانون 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي به طور 
كامل اجرا نشد و اجراي ناقص طرح صرفا سبب افزايش 
۱۰۰ هزار يك ميليون تومان )به نس��بت( در حقوق اين 
جمعيت شد. بنابر اظهارات عضو كميسيون برنامه وبودجه 
ومحاسبات مجلس شوراي اس��المي، در قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ نيز نزديك به ۵۰ هزار ميليارد تومان به منظور 
پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي پيش بيني 
شد و اين طرح در قالب اموال دولتي كه در بازار بورس واگذار 
شد، اتفاق افتاد.  به گفته او، سازمان تامين اجتماعي هم 
با اين مبلغ، اجراي متناسب سازي حقوق را آغاز كرد، اما 
ميزان اين افزايش در قياس با ديگر بازنشستگان كشور 
مكفي نبود و نمايندگان مجلس نيز تالش مي كنند كه 
در اليحه بودجه از مطالبات بازنشستگان تامين اجتماعي 
حمايت  كنند.مسووالن س��ازمان تامين اجتماعي نيز 

مطالبات جمعيت بازنشسته كشور را مطالبه اي بر حق 
مي دانند. ش��ماري از مديران اين سازمان مي گويند، در 
صورت تامين اعتبارات الزم تحقق هريك از خواسته هاي 
جامعه بازنشستگان از دغدغه هاي اصلي اين سازمان است 
و تاكنون نيز حقوق بيش از سه ميليون نفر متناسب سازي 
شده است. مصطفي ساالري مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي نيز در نشستي خبري كه ۱۹ آبان ماه برگزار شد، 
از متناسب سازي حقوق ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار بازنشسته 
در مرداد ماه خبر داده و گفته بود: ماهانه ۱۰ هزار ميليارد 
تومان به اين قش��ر از جمعيت پرداخت شد.  او با اشاره به 
افزايش يك ونيم برابري اين مبلغ تاكيد داشت: پرداختي 
ماهيانه به بازنشستگان اين سازمان برابر با ۶ هزار و ۶۰۰ 
ميليارد تومان بوده اما با پايداري منابع، اين پرداخت ها هم 
بايد افزايش يابد. تعدادي از بازنشسته ها اما معتقدند كه 
تشكيل صندوق جداگانه براي گروه هاي حمايتي يك 
راهكار موثر جهت ادامه وصول مطالبات اين جمعيت است. 
به اعتقاد اين گروه ها، تشكيل اين صندوق در كنار مشاركت 
بازنشستگان ومتخصصان بيمه اي در محاسبات بيمه ، 
عدم دخالت كانون هاي كارگري و اشخاص غيرسازماني 

مي تواند همه خواسته هاي بازنشستگان را تحقق بخشد.

   س�ازمان تامين اجتماعي فراگير - فرابخشي 
عمل كند

عباسعلي سلطاني كيا مدير سابق طرح و برنامه پارك علم 
وفناوري و بازنشسته برتر كشوري منتخب سازمان تامين 
اجتماعي سال ۹۹ در اين باره به ايرنا گفت: دولت مطابق 
با بند »د« ماده ۳ قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 
براي پوشش بيمه اي گروه هاي حمايتي صندوق جداگانه 
تشكيل دهد. او افزود: طرح وبرنامه هاي سازمان نيز بايد 
بدون دخالت اشخاص غيرسازماني انجام شود. همچنين 
سازمان تامين اجتماعي مانند يك سازمان بيمه فراگير 
فرابخشي عمل كند و متخصصان بيمه اي در اداره سازمان 
دخالت و مشاركت داشته باشند. سلطاني كيا اضافه كرد: 
اكنون بيش از ۷۰ درصد كاركنان رس��مي دولت، ۱۰۰ 
درصد كاركنان نهادهاي انقالبي، موسسات وشركت هاي 
دولتي و عمومي برابر با ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيمه گذار 
و بازنشسته تامين اجتماعي است و اين سازمان مي تواند 
با تشكيل كانون عالي كارمندان بازنشسته دولتي مشمول 

تامين اجتماعي، از توان وتجارب اين قشر به منظور بهبود 
وضعيت بازنشستگان استفاده كند.

     بدهي ۳   هزار ميليارد توماني دولت 
به  تامين اجتماعي

به گفته كارآفرين برتر و رتب��ه اول منتخب وزارت كار و 
اموراجتماعي، پش��تيباني از اين گروه هاي حمايتي هم 
با هزينه كرد اندوخته هاي بيمه پردازان اجباري محقق 
مي شود. س��لطاني كيا با اشاره به بدهي سه هزار ميليارد 
توماني دولت به تامين اجتماعي نيز گفت: پرداخت اين 
بدهي هم در وصول مطالبات اين جمعيت بي شك نقش 
موثري خواهد داشت. شايد اين بار با مشاركت و دخالت 
جمعي از بازنشستگان، مطالبات اين قشر از جمعيت كه 
در قانون برنامه شش��م توسعه كشور نيز مورد توجه قرار 
گرفته، سبد معيشت جامعه بازنشستگان كشور را بار ديگر 
بهبود بخشد. اما آنچه هنوز جاي پرسش دارد اين است كه 
مستمري بگيران تامين اجتماعي چطور و چگونه مي توانند 
با حقوقي كه حتي از حداقل حقوق تامين اجتماعي هم 

پايين تر است گذران زندگي كنند؟

گزارش

همسان سازي حقوق چقدر خواست بازنشستگان تامين اجتماعي را برآورده كرد؟

زندگي  زير سايه  اما و  اگرها
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