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يادداشت- 1

توسعه و سونامي توهين و تخريب 
»با دوست خود در حد اعتدال 
دوستي كن؛ زيرا ممكن است 
آن دوس��ت، روز و روزگاري 
دشمن تو ش��ود و در دشمني 
خود ني��ز معتدل ب��اش؛ زيرا 
ممكن اس��ت همان دشمن، 
روزي دوست تو گردد.« اينها 
بخش��ي از عباراتي اس��ت كه 
حضرت علي )ع( در خصوص اهميت اعتدال و ميانه روي 
ادامه در صفحه 3 در امور از آنها بهره برده است و ... 

علي قنبري

يادداشت- 2

مردم، فراموشي بزرگ بودجه
اقتصاد اي��ران در س��ال هاي 
و  مش��كالت  ب��ا  گذش��ته 
محدوديت هاي جدي دست و 
پنجه نرم كرده و در اين مسير، 
چگونگي دستيابي به راه حل و 
برنامه ريزي براي برطرف كردن 
آنها، قطعا فرآيندي پيچيده و 
نيازمند همكاري قوا و استفاده 
از تمام ظرفيت هاي كشور است.در شرايطي كه مشكالت 
ادامه در صفحه 5 گسترده و زيربنايي هستند... 

رضا سالمي

يادداشت- 3

تاثيرمنفي عوامل كالن بر بورس
چندين ديدگاه درخصوص 
مصوبه هاي جديد س��ازمان 
بورس وج��ود دارد. اول بايد 
به اين نكته اش��اره كرد كه 
تمامي مسووالن در تمامي 
بورس ه��ا اع��م از ب��ورس، 
فراب��ورس، ب��ورس كاال و... 
تالش خود را ب��راي احياي 
ادامه در صفحه 6 وضعيت بازار انجام مي دهند.  

پيمان مولوي

»تعادل«بانظرسنجيازفعاالناقتصاديگزارشميدهد

سرنوشت دالر ۴۲۰۰ توماني
 ازآذرتابهمن

چهچيزيتغييركرد؟

افتوخيزقيمتهادربازارارزدر
سايهتحوالتسياستخارجي

 »تعادل«داليلفاصله
 500درصديهزينهساختباقيمت
فروشآپارتمانرابررسيميكند

 بودجه
 در محاصره 
 اولويت ها 
و نگراني ها

عوامل صعودي 
شدن قيمت سكه 

و طال در بازار

2 حلقه مغفول در 
رشد قيمت مسكن

 تجربهتلخسهامداران
ازفروشسهامعدالتدربازارسرمايه

مشكل ادامه دار سهام عدالت 



دولت مي گوي��د در روزهاي ابتداي��ي هفته جاري 
اليحه جدي��د بودجه را به مجل��س تحويل خواهد 
داد و مجلس مي گويد كه اصرار دارد تكليف بودجه 
تا پيش از پايان س��ال جاري روشن شود. دو قوه بار 
ديگر در نقط��ه صفر قرار گرفته ان��د، با يك تفاوت 
مهم و آن هم زمان س��وزي صورت گرفته در بيش 
از دو ماه گذش��ته اس��ت. اين بار نيز پي��ش از آغاز 
بررسي  جزييات دو قوه از همكاري با يكديگر سخن 
مي گويند و از قصدشان براي روشن شدن مهم ترين 
سند اقتصادي كوتاه مدت كشور، موضوعي كه بايد 
ديد اين بار در عرصه عمل، چه دستاوردي خواهد 

داشت.
دولت اليحه بودجه س��ال 1400 را طبق قانون در 
نيمه آذر ماه تحويل مجل��س داد. با تغيير به وجود 
آمده در مقررات داخلي، اين بار برخالف سال هاي 
قبل، به جاي آنكه كليات بودج��ه ابتدا به تصويب 
مجلس برس��د، اليحه به كميس��يون تلفيق رفت 
تا نمايندگان به تحليل آن بپردازند. در ش��رايطي 
كه به نظر مي رس��يد نگاه ها به ط��رح دولت در اين 
كميسيون نيز مثبت نباشد اما در نهايت اليحه راي 
مثبت گرفت تا بررس��ي و اعمال اصالحات مدنظر 

نماينگان روي آن آغاز شود.
ماجرايي كه حدودا دو ماه ب��ه طول انجاميد اما در 
نهايت كشور را وارد فرايندي كرد كه تا پيش از اين 

سابقه نداشت.
برخالف برخي ش��عارها درباره تاكي��د بر وضعيت 
معيش��ت مردم در بررس��ي بودجه به نظر مي رسد 
در نهايت دعواهاي سياس��ي به بررس��ي تخصصي 

بودجه چربيد.
مجلس يازدهم كه از ابتداي كار خود، مسير مخالف 
دولت را در پيش گرفته و بس��ياري از نمايندگان از 
هر فرصتي براي براي حمله به سياست هاي دولت و 
انتقاد از شرايط كشور استفاده مي كنند، در بررسي 
بودجه فرصتي پيدا كردند تا با اتكا به پيش��نهادات 
دول��ت، انتقادات خود را به ش��كلي جدي تر مطرح 

كنند.
اي��ن انتق��ادات ت��ا جايي پي��ش  رفت ك��ه نتيجه 
بررسي هاي بودجه در كميسيون تلفيق عمال هيچ 
شباهتي به طرح ابتدايي دولت نداشت و حتي پيش 
از رسيدن به صحن علني مجلس، صداي دولتي ها 
در آمده بود كه چيزي كه مجلس به دنبال تصويب 

آن است هيچ ربطي به برنامه قوه مجريه ندارد.
نمايندگان مخالف دولت در مجلس پا را حتي از اين 
اصالحات نيز فراتر گذاشتند تا در اقدامي كه پيش از 
آنكه مصالح كشور را در نظر بگيرد، مخالفت با دولت 
را در صدر فهرست قرار داده بود، كليات بودجه را در 

نيمه بهمن ماه رد كنند.
آنچه عجيب تر از هر اتفاق ديگري به نظر مي رسيد 
اين بود كه نمايندگاني به كليات بودجه راي منفي 
دادند اما نمي دانستند كه دقيقا با چه طرحي مخالف 
هستند. به اين ترتيب دعواهاي سياسي باعث شد 
نمايندگان مجلس با راي منفي به بودجه نتيجه دو 
ماه بررسي هاي كميس��يون تلفيق را نيز به محاق 

ببرند تا بودجه در آستانه ورود به اسفند ماه بار ديگر 
به نقطه شروع بازگردد.

    چه چيزي تغيير كرد؟
با وجود مخالفت ابتدايي، دولت در نهايت موافقت 
كرد كه اليحه اي جدي��د را به مجلس تحويل دهد. 
اليحه اي ك��ه احتماال در روزهاي آينده به دس��ت 
نمايندگان مجلس خواهد رس��يد. بايد ديد اين بار 
مجلس در ابتدا كليات را به راي خواهد گذاشت يا بار 
ديگر بناست كميسيون تلفيق بررسي ها را آغاز كند 
و سپس اليحه را به صحن بياورد. اگر بنا بر بررسي 
باشد، مجلس تنها چهار هفته تا پيش از پايان سال 
وقت خواهد داشت كه بودجه را در كليات و جزييات 
به بررس��ي بگذارد و سپس قانون بودجه سنواتي را 

به تصويب برساند.
اگر نمايندگان بخواهند مانند اليحه ابتدايي، طرح 
دول��ت را كنكاش كنند، قطعا زم��ان كافي پيش از 
پايان سال وجود نخواهد داشت و اگر بنا باشد بدون 
تغيير در جزييات طرح را نهايي كنند نيز خواس��ته 
اصلي نمايندگان در مخالف��ت با برنامه هاي دولت 

نقض خواهد شد.
در عرصه عمل تنها گزينه باقي مانده در هفته هاي 
پاياني سال، نهايي كردن يك بودجه چند دوازدهمي 
براي ماه هاي ابتدايي س��ال آينده است. اين طرح 
احتماال با مخالفت دولت مواجه مي شود و حتي اگر 
موافقت پاستور جلب شود نيز در سال آينده، مجلس 
جلسات خود را نيمه فروردين ماه آغاز خواهد كرد. 
در س��ال آينده طرح هاي كالني مانند قانون هفتم 

توس��عه در دس��تور كار مجلس قرار دارد و از سوي 
ديگر كشور از ارديبهشت ماه، وارد فرايند انتخابات 
خواهد ش��د و با توج��ه به اينكه ريي��س مجلس و 
نزديكانش احتماال براي اين انتخابات برنامه جدي 
دارند، مشخص نيس��ت سرنوشت مهم ترين برنامه 
مجلس يازده��م از ابتداي آغاز ب��ه كارش تا امروز 

چگونه رقم خواهد خورد.
صرف نظر از تمام بحث هاي سياسي، سوالي كه در 
نفس بودجه اهميت دارد اين اس��ت كه آيا شرايط 
اقتصاد ايران نسبت به آذر ماه تغيير خاصي داشته 
اس��ت؟ اساس��ا دولت در اين روزهاي محدود چه 
تغييراتي را در بودجه مي تواند اجرايي كند كه نظر 

نمايندگان مجلس جلب شود؟
در عرصه عم��ل آنچه در رابطه ب��ا بحران هاي بين 
الملل��ي اقتصاد اي��ران تغيير كرده، تنه��ا به حوزه 
تحريم ها باز مي گ��ردد. در آذرماه، با توجه به اينكه 
تنه��ا چند هفته از پيروزي بايدن گذش��ته بود و او 
هنوز به كاخ س��فيد نرسيده بود، دولت اميدوار بود 
كه با آغاز به كار دول��ت جديد امريكا، مقدمات لغو 
يا كاهش تحريم هاي اقتصادي فراهم شود و به اين 
ترتيب ميزان پيش بيني ش��ده براي فروش نفت را 
به بيش از دو برابر برنامه س��ال جاري افزايش داده 
بود. با گذشت چند هفته از آغاز دولت بايدن، به نظر 
مي رسد دولت جديد امريكا نيز عجله خاصي براي 
بازگشت به برجام ندارد و در چنين بستري، احتماال 
اقتصاد ايران س��ال آينده را نيز با تداوم تحريم هاي 
امريكا آغاز خواهد ك��رد. در اين بين قانون مجلس 
براي كاهش همكاري ايران ب��ا آژانس بين المللي 

انرژي اتم��ي كه دولت را موظف مي كند از روزهاي 
ابتدايي اس��فند آن را اجرايي كند، احتماال گرهي 
جديد در مسير احياي برجام به وجود مي آورد. در 
كنار آن هنوز ش��يوع ويروس كرون��ا ادامه دارد و با 
وجود آنكه ايران نيز مانند بسياري از ديگر كشورها، 
فراين��د واكسيناس��يون را آغاز كرده ام��ا احتماال 
حداقل تا نيمه س��ال آينده نيز شيوع اين ويروس و 
محدوديت هاي حاصل از آن بر اقتصاد كشور سايه 

خواهد افكند.
قرار گرفتن ايران در فهرس��ت س��ياه اف اي تي اف 
نيز همچنان ادامه دارد و هرچند مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اع��الم كرده تا پيش از پايان س��ال 
نتيجه بررس��ي هاي جديد خود را اعالم مي كند اما 
مشخص نيس��ت اين راي به نفع پيوستن به اجراي 

اين لوايح خواهد بود يا خير.
در مس��ائل داخلي نيز همچنان دغدغه هايي مانند 
تورم، ركود، بيكاري، رش��د نقدينگ��ي و باال بودن 
فش��ار بر معيش��ت اقش��ار كم درآمد ادامه دارد و 
هرچند هر دو قوه بارها تاكيد كرده اند كه به دنبال 
تصميم گيري به نفع مردم هستند اما در نهايت در 
دعواهاي سياس��ي هفته هاي گذشته هيچ اثري از 
اين دغدغه ها ديده نمي ش��ود و بايد ديد در فرصت 
جدي��د به وجود آمده آيا بنا هس��ت با تغيير در اين 
سياس��ت ها، چاره اي براي عملي كردن اولويت ها 
پيدا شود يا باز هم مسائل سياسي اولويت خواهند 
داشت. دولت در روزهاي آينده از برنامه جديد خود 
رونمايي خواهد كرد و بايد ديد پس از آن مجلس با 

اين برنامه چه خواهد كرد.
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بيانيه سه كشور اروپايي
درباره برنامه هسته اي ايران

سه كشور اروپايي با صدور بيانيه اي مشترك ايران را به 
نقض تعهدات هسته اي متهم كردند. آلمان، انگليس و 
فرانسه با صدور بيانيه  مشتركي كه در خروجي وزارت 
خارجه شان قرار گرفته نوشتند: ما - دولت هاي فرانسه، 
آلمان و انگليس - با نگراني بسيار متوجه تاييديه اخير 
آژانس  بين المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه ايران در 
ح��ال توليد اورانيوم فلزي در مغايرت با برجام اس��ت، 
شديم. ايران متعهد شده است كه براي 1۵ سال مشغول 
توليد و دستيابي به اورانيوم فلزي نشود يا اقدام به انجام 
تحقيقات و توسعه روي استخراج اورانيوم نكند. در ادامه 
بيانيه آمده است: ما تاكيد مي كنيم كه ايران هيچ توجيه 
معتبر غيرنظامي براي اين فعاليت ها - كه گامي كليدي 
در جهت توسعه س��الح هسته اي محسوب مي شود- 
ندارد. در بيانيه همچنين ذكر شده است: ما قويا از ايران 
مي خواهيم كه بدون تاخير به اين فعاليت ها پايان دهد 
و هيچ گام جدي��دي در جهت عدم پايبندي به برنامه 
هسته اي اش اتخاذ نكند. ايران با تشديد عدم پايبندي 
خود در حال تضعيف فرصت ها براي احياي ديپلماسي 
به منظور محقق كردن كامل اهداف برجام مي باشد. وال 
استريت ژورنال در خبري نوشت كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در گزارش��ي محرمانه به اعضا اطالع داده 
كه ايران اقدام به توليد اورانيوم فلزي كرده اس��ت.اين 
خبرگزاري نوشته بود كه اورانيوم فلزي مي تواند براي 
تشكيل هسته سالح هسته اي استفاده شود.اين ادعا 
در حالي مطرح مي ش��ود كه ايران همواره بر استفاده 

صلح آميز از انرژي هسته اي تأكيد دارد.

بايدن كاري براي رفع تحريم ها 
نكرده است

سفير ايران در اسپانيا گفت: بايدن تا به امروز براي رفع 
تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه عليه ايران مطلقا كاري 
نكرده اس��ت. حسن قش��قاوي، در مصاحبه با روزنامه 
اسپانيايي»الراسون« در پاسخ به اين سوال كه جو بايدن، 
رييس جمهور جديد اياالت متحده اطمينان داده است 
تا زماني كه تهران غني سازي اورانيوم را متوقف نكند، 
تحريم هاي ايران را لغو نخواهد كرد. آيا ايران بدون لغو 
تحريم ها به ميز مذاكره باز خواهد گشت؟ آيا انتظار اين را 
از دولت جديد بايدن داشتيد؟ گفت: جهان منتظر است 
ببيند رويكرد بايدن در مورد مس��اله هسته اي چگونه 
خواهد بود. سوال اينجاست كه آيا رييس جمهور جديد 
اياالت متحده رويكرد خاص خود را خواهد داشت يا صرفا 
قدم در مسير سلف خود، دونالد ترامپ خواهد گذاشت. 
مشروط كردن لغو تحريم ها به توقف غني سازي اورانيوم 
كه حرف ترامپ است؛ يعني اين همان چيزي است كه 
ترامپ مي گفت در حالي كه رييس جمهور بايدن قول 
داده بود راهي متفاوت از س��لف خود را در پيش بگيرد. 
وي افزود: كسي كه به صورت يكجانبه از توافق هسته اي 
خارج شد، دولت اياالت متحده بود كه با نقض تعهدات 
خود ذيل ماده ۲۵ منش��ور ملل متحد و تهديد س��اير 
كشورها با هدف اجبار آنها به نقض تعهدات، قطعنامه 
۲۲۳1 شوراي امنيت س��ازمان ملل را نيز نقض كرد. 
اكنون اين رييس جمهور بايدن است كه بايد اين رويه و 
رفتار غلط امريكا نه تنها در مورد ايران بلكه در خصوص 
موارد بي شماري از امور بين المللي را اصالح كند. منظور 
بنده از تغيير رويكرد و رفتار نيز برداشتن گام هاي عملي 
از طريق لغو كليه تحريم هاي اعمال ش��ده غيرقانوني 
و ناعادالنه عليه ايران اس��ت. اين ديپلمات ارشد ايراني 
ادامه داد: درس��ت اس��ت كه از زمان ورود جو بايدن به 
رياست جمهوري اياالت متحده زمان زيادي نگذشته 
است، اما در عين حال اين نيز واقعيت دارد كه بايدن تا 
به امروز براي رفع تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه عليه 
ايران مطلقا كاري نكرده است. ايران از هيچ توافقي خارج 
نشده است. توافق همچنان پابرجاست و آنچه الزم است 
اين اس��ت كه طرفي كه آن را نقض كرده و از آن خارج 
شده، يعني دولت اياالت متحده، بار ديگر به تعهدات خود 
تحت همان شرايط پيش بيني شده در توافق عمل كند 
و ساير تحريم هاي اعمال شده عليه ايران را نيز لغو كند.

توهين به رييس جمهور
 ضد ملي و مجرمانه است

رييس دفت��ر رييس جمهور گفت: ايجاد انش��قاق در 
صفوف بهم پيوسته  راهپيمايان، طرح شعارهاي انحرافي 
و توهين به رييس جمهوري منتخب ملت در مراسمي 
كه نماد وحدت ملي و يكپارچگي ايرانيان در مواجهه 
با ناظران فراملي است،  اقدامي به غايت غيرمسووالنه، 
ضدملي، تفرقه افكن و البته مجرمانه اس��ت. محمود 
واعظي در رشته توييتي نوشت:  با هوشمندي تاريخي 
مردم، ميهن دوستي و ايستادگي آنها بر سر آرمان هاي 
اسالم و انقالب، امسال هم مراسم ۲۲ بهمن به شكل 
باش��كوهي در سراسر كشور برگزار ش��د. اين مراسم 
نمادين كه با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي انجام 
شد، عرصه تجديد ميثاق ملت با آرمان هاي انقالب و 
امام راحل بود. وي افزود: حضور باشكوه و هوشمندانه 
مردم در اين مراسم درخوِر مباهات و قدرداني است و 
بنده به عنوان كوچك ترين خدمتگزار، الزم مي دانم از 
مردم عزيز و موقعيت شناس كه با همه محدوديت هاي 
كرونايي حماسه ديگري آفريدند، صميمانه سپاسگزاري 
كنم. واعظي تاكيد كرد: با اين حال اقدام غيراخالقي 
ش��ماِر معدودي از افراد در حاش��يه راهپيمايي شهر 
اصفهان، مساله اي است كه نبايد به آساني از كنار آن 
گذشت. فراموش نكنيم كه اين رويداد، تنها يك هفته 
پس از توصيه اكيد مقام معظ��م رهبري درخصوص 
رعايت ادب در جامعه و پرهيز از بدزباني به وقوع پيوسته 
است. رييس دفتر رييس جمهور گفت: ايجاد انشقاق 
در صفوف بهم پيوس��ته  راهپيمايان، طرح شعارهاي 
انحرافي و توهين به رييس جمهوري منتخب ملت در 
مراسمي كه نماد وحدت ملي و عرصه نمايش همگرايي 
و يكپارچگي ايرانيان در مواجهه با ناظران فراملي است، 
اقدامي به غايت غيرمسووالنه، ضدملي، تفرقه افكن و 

البته مجرمانه است. 

توطئه هاي دشمن در 42 سال 
گذشته ناكام مانده است

وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: از 4۲ سال قبل تا به امروز 
كساني كه منافع زيادي تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي 
در ايران داشتند، انواع توطئه ها را طراحي و اجراي كردند 
كه همه آنها عقيم و ناكام مانده است. فرهاد دژپسند اظهار 
كرد: دش��من از همان زمان پيروزي انقالب اسالمي با 
طراحي توطئه هاي مختلف به دنبال اين بود تا با بازگشت 
مجدد به ايران، منابع آن را تسخير خودش كند. دشمن 
به اين رسيده بود كه با حركات داخلي هرگز نمي تواند به 
نظام آسيب وارد كند و از همين رو، جنگ را بر ما تحميل 
كرد. وي با اشاره به اينكه هدف صدام در حمله به ايران 
نيز تسلط بر استان خوزستان و ثروت ايران در اين منطقه 
بود، افزود: بسيجيان ما با ورود به جبهه هاي جنگ و خلق 
رشادت هاي مختلف، توطئه دشمن را خنثي كردند. اين 
اولين جنگ در طول 400 ساله اخير در ايران بود كه حتي 
يك سانتيمتر از خاك كشور به دشمن داده نشد. وزير 
امور اقتصاد و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه با 
گذشت 4۲ سال از انقالب اسالمي هنوز به تمامي آنچه 
رهبران انقالب در نظر داشته اند، نرسيديم ولي با وجود 
همه توطئه ه��ا از جمله جنگ تحميلي و تحريم هاي 
اقتصادي و مالي، امروز پيشرفت هاي زيادي در كشور به 
دست آورده ايم. دژپسند گفت: جنگ تحميلي ۸ سال به 
درازا كشيد و مانع اجراي برنامه هاي نظام بود و حداقل 
100 ميليارد دالر از س��رمايه هاي فيزيكي، طبيعي و 
انساني كشور تخريب شد. وي با اشاره به اينكه از سال ۹1 
تحريم ها قامت ديگري پيدا كرد و فشارهاي فوق العاده اي 
به ايران وارد شد، گفت: تحريم ها از سال ۹۷ با روي كار 
آمدن ترامپ باز هم تشديد شد و خوشبختانه با لطف 
خدا، هدايت مقام معظم رهبري و همراهي مردم تمامي 
آنها شكست خوردند. دژپسند بيان كرد: دشمن مي داند 
كه منشأ پيروزي هاي ما، مردم هستند و به همين خاطر 
با اعمال تحريم ها به دنبال ايجاد شكاف بين مردم و نظام 
بود. اگرچه اين شرايط به مردم فشار وارد كرده است اما 
مردم ما پاي اين انقالب شهدا و جانبازان زيادي را تقديم 
كردند و به اين سهولت از دس��ت از حمايت از نظام بر 
نمي دارند. وي با اشاره به اينكه بخشي از انتقام از ترامپ 
تحقق پيدا كرده است، بيان كرد: ترامپ به دنبال اين بود 
كه ظرف سه ماه عليه ما به پيروزي برسد اما االن سه سال 
از آن زمان مي گذرد و ما امروز سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي مان را جشن مي گيريم. امسال با وجود شرايط 
تحريم و شيوع ويروس كرونا، رشد اقتصادي كشور در 
۹ ماهه مثبت بوده است. اگر چه درآمدهاي نفتي كشور 
در 10 ماهه به ۸ هزار ميليارد تومان رس��يده اما هيچ 
اخاللي در اداره كشور و طرح هاي عمراني ايجاد نشده 
است. امسال براي طرح هاي عمراني اعتبارات بيشتري 
تخصيص يافته است. دژپسند گفت: در ابتداي امسال 
برخي پيش بيني مي كردند كه دولت 1۲0 هزار ميليارد 
تومان از بانك مركزي استقراض خواهد كرد ولي تاكنون 

يك ريال هم از بانك مركزي استقراض نشده است.

توجه به همسان سازي حقوق 
بازنشستگان در بودجه 1400

رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
در نامه اي به رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر 
ض��رورت توجه به برخي كاس��تي ها در بودجه ١4٠٠ 
خواستار تبيين همسان س��ازي حقوق بازنشستگان 
و كارگران تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و 
لشكري شد. در نامه حميدرضا حاجي بابايي  خطاب 
به محمدباقر نوبخت آمده است:  باتشكر از تالش هاي 
جنابعالي وهمكاران محترم در اجراي همسان سازي 
حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري، برخي از ايرادات، 
كاستي ها و ابهامات اليحه بودجه سال 1400را جهت 
اصالح و تقديم به مجلس ش��وراي اس��المي يادآوري 
مي كند. مستدعي است دستور فرماييد، عالوه بر شفاف 
سازي و واقع نمايي و رعايت شاخص هاي كالن اليحه 
بودجه به ويژه تورم، ضريب جيني، اشتغال، ارزش پول 
ملي، فقرزدايي، امنيت غذايي و دارويي، نجات بورس 
از وضعيت نابس��امان كنوني و پيام مثبت براي مردم، 
موارد ذيل:  1- ميزان اعتب��ار اجراي نظام رتبه بندي 
معلمان. ۲-  اعتبار مورد نياز اجراي همسان سازي حقوق 
اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و... با اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي. ۳- همسان سازي حقوق بازنشستگان 
و كارگران س��ازمان تامين اجتماعي، با بازنشستگان 
كشوري و لشكري و تحكيم حقوق كل بازنشستگان. 4- 
اصالح حقوق كاركنان مظلوم زندان ها. ۵- نگاه عالمانه به 
حقوق كساني كه در جزاير جنوب كشور مانند عسلويه 
جان خود را در كف دست قرار داده اند را در اليحه بودجه 

سال 1400 تبيين و اصالح فرماييد.

كاهش وابستگي به نفت
مبناي بودجه باشد

عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس با بيان 
اينكه هدف اوليه مجلس كاهش فش��ارهاي ارزي به 
كشور به دليل وابستگي به نفت است، گفت: به يقين 
هرقدر تعداد بشكه هاي در نظر گرفته شده براي فروش 
نفت خام كمتر ش��ود تحقق اين هدف امكان پذيري 
بيشتري خواهد داشت. عبدالعلي رحيمي مظفري  
درباره اصالحاتي كه دولت بايد در بخش نفتي اليحه 
بودج��ه اعمال كند، گف��ت: به يقين اي��ن تغييرات 
بايد بودجه كش��ور را به س��مت كاهش وابستگي به 
نفت سوق دهد بنابراين هر قدر اين وابستگي كمتر 
شود دستيابي به اهداف بلندمدتي همچون كاهش 
وابستگي به فروش نفت و افزايش قدرت چانه زني ما را 
در عرصه هاي بين المللي به دنبال دارد. نماينده مردم 
سروستان و كوار و خرامه در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: هدف اوليه مجلس كاهش فشارهاي ارزي 
به كشور به دليل وابستگي به نفت است به همين دليل 
هرقدر تعداد بشكه هاي در نظر گرفته شده براي فروش 
نفت خام كمتر ش��ود تحقق اين هدف امكان پذيري 

بيشتري خواهد داشت. 

از آذر تا بهمن چه چيزي تغيير كرد؟

وزير امور خارجه: رييس جمهور: 

بودجهدرمحاصرهاولويتهاونگرانيها

بايدن از سياست هاي ترامپ بازگردداز مردم بزرگوار ايران طلب عفو مي كنم
رييس جمهور گفت: اگر در اين هفت سال و نيم در 
بخش هايي از اداره كشور آنچنان كه شايسته ملت 
ايران بوده عمل نكرده اي��م از مردم عزيز و بزرگوار 

ايران در اين ايام جشن ملي طلب عفو مي كنم.
حس��ن روحاني با طلب عفو از مردم اي��ران اظهار 
كرد: به مردم مي گويم كه اگ��ر توطئه خارجي ها، 
صهيونيست ها، تندروهاي امريكا و ارتجاع منطقه و 
جنگ تحميلي اقتصادي نبود ما امروز شرايط خيلي 
بهتري را در ايران ش��اهد بوديم و به همه آرزوهاي 

خود دست يافته بوديم.
وي در بخ��ش ديگري از صحبت ه��اي خود درباره 
تعه��دات برجامي گف��ت: ما آن روزي كه ش��اهد 
باشيم 1+۵ به تعهدات خود عمل كرده اند آماده ايم 
به تعهدات خود در برج��ام عمل كنيم. راه ديگري 
براي منطقه و دنيا وجود ندارد و مسير حتما مسير 

سياسي و توافق دنيا و ايران است.
روحاني اضافه كرد: دوران تحريم حداكثري و جنگ 
اقتصادي تمام شده است، جنگ ديگر نيست و همه 
فهميده اند كه فشار حداكثري شكست خورده، اما 
براي پي��روزي نهايي هنوز به صب��ر و مقاومت نياز 
داري��م. من در مقاب��ل ملت ايران ب��ه خاطر صبر و 
مقاومت شان در مقابل توطئه ها و ذهن آگاه شان در 
برابر رسانه هاي مخرب سرفرود مي آورم. سه سال 
است كه مي خواهند ترامپ را تطهير كنند و توطئه 
او را به عنوان ناكارآمدي دولت نام ببرند اما ديديد 

چگونه در جهان رسوا شدند و خواهند شد.
رييس جمهور با تبريك آغاز چهلمين سال پيروزي 
انقالب اس��المي يادآور ش��د: امس��ال را در حالي 
جشن مي گيريم كه ملت در سال ۹۹ در يك جنگ 
اقتصادي بعد از س��ه سال در حال پيروزي است. ما 
در سال هاي گذشته شاهد دو جنگ بوده ايم؛ يكي 
جنگ تحميلي هشت ساله و در اين سال هاي اخير 
جنگ تحميلي اقتصادي. ما از سال ۹۷ تا امروز سه 

سال است كه در جنگ اقتصادي هستيم.
وي ادام��ه داد: همه م��ردم جهان اي��ن روزها يك 
بدهكاري بزرگ به ملت ايران دارند. اگر ملت ايران 
در برابر مس��تبد كاخ سفيد نايس��تاده بود و با صبر 

و مقاومتش او را به شكس��ت نكش��انده بود و تدبير 
دولت منتخب مردم نب��ود و بعد از خروج ترامپ از 
برجام ما هم خارج مي شديم اين يك پيروزي بدون 
زحمت و هزينه براي ترامپ ب��ود. ما اگر اين كار را 
مي كرديم همه تحريم ها برگشته بود و توطئه بزرگ 
رژيم صهيونيس��تي و امريكا به ظهور و بروز رسيده 
بود. اما مقاومت مردم و تدبير دولت باعث شد آمال 
ترامپ نمدمال شود. يك بار در شوراي امنيت كه با 
حضور خودش در سال ۹۷ بود و چند بار در سال ۹۹. 
شكست و انزواي امريكا در سازمان ملل در برابر ايران 

در تاريخ امريكا و جهان بي نظير است.
رييس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: ملت بزرگ 
م��ا دو انتخابات ب��زرگ ۹۲ و ۹۶ را ب��ه صورت دو 
حماس��ه بزرگ درآورد و در اولي حدود ۷۳ درصد 
حضور و در دومي بيش از ۷۳ درصد حضور داشت 
براي تاريخ بسيار مهم است كه ۷۳ درصد واجدين 
شرايط پاي صندوق آرا آمدند. مردم از منتخب خود 
مي خواستند كه تعامل س��ازنده با جهان را با عزت 
ادامه دهد. مردم از منتخب خود مي خواس��تند به 
پيمان هايي كه ملت ايران در برابر دنيا متعهد شده 
است پايبند باش��ند و در انتخاب اول مي خواستند 
كه با تعامل س��ازنده س��ايه جنگ و تحريم را از سر 
مردم دور كنند و منتخب مردم به مردم وعده داده 
بود كه هم اقتصاد ش��رايط بهتري را خواهد داشت 
و هم قدرت هس��ته اي. با اين بيان كه س��انتريفيوژ 
بهتر خواه��د چرخيد و اقتصاد بهتر به حركت خود 

ادامه خواهد داد.

وزير خارجه كشورمان در گفت وگويي تصريح كرد 
كه اياالت متحده هنوز سياس��ت خ��ود را در قبال 

ايران تعيين نكرده است .
محمدج��واد ظري��ف، وزير خارجه كش��ورمان در 
گفت وگويي با ش��بكه فونيكس چين در پاس��خ به 
سوال مجري در خصوص صحبت هاي بايدن مبني 
بر عدم رفع تحريم ها گفت: من احس��اس مي كنم 
كه هنوز امريكايي ها سياست شان را درست تعيين 
نكرده اند؛ براي همين كاخ س��فيد تاكنون چندين 
بار مجبور به اصالح صحبت هاي آقاي بايدن ش��ده 
اس��ت. كامال مشخص اس��ت اين امريكا بوده كه از 

توافق هسته اي خارج شده است.
ظريف افزود: معلوم اس��ت كه كدام كشور بايد اين 
سياس��ت هاي خالف مقررات بين الملل��ي را كنار 

بگذارد و همه تحريم ها را لغو كند.
وي ادامه داد: هنوز دولت امريكا مش��غول بررسي 
سياس��تش اس��ت. امريكايي ها يك انتخاب واضح 
دارند. آقاي بايدن معتقد اس��ت كه سياس��ت هاي 
ترامپ اش��تباه بودن��د. انتخابش اين اس��ت كه از 
اين سياس��ت بازگردد و اين يعني تحريم ها را كنار 
بگ��ذارد. نيازي وج��ود ندارد كه ايران ق��دم اول را 

بردارد.
وزير خارجه كش��ورمان در پاس��خ به سوال مجري 
درخصوص »مكانيسم همگام سازي جهت بازگشت 
به برجام« بيان كرد: آنچه من گفته ام و دقيقا موضع 
ما نيز همان است اين است كه امريكا بايد اقدامش 
را انجام ده��د اما پيش از آنكه امري��كا اين اقدام را 
انجام دهد مي تواند مطمئن باش��د كه اقدام ايران 

چه خواهد بود.
براي اينكه اين كار نيز صورت گيرد ما يك سازوكار 
در داخل برجام به نام كميس��يون مشترك داريم. 
مسوول كميسيون مشترك نيز آقاي بورل است كه 

مي تواند اين كار را انجام دهد.
ظريف در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به 
»تفاوت روابط ايران و امريكا با قبل« اظهار كرد: ما 
االن منتظريم كه ببينيم آيا آقاي بايدن به موضوعي 
كه ما چندسال بر سرش مذاكره كرديم و شايد حتي 

طوالني ترين مذاكرات سياست خارجي امريكا با يك 
كشور محسوب شود، بازمي گردد و تعهداتش را اجرا 
مي كند؟ اين يك آزمايش براي امريكايي ها است . 
زماني كه ما نتيجه آزمايش را ديديم آن وقت در آن 
زمان در تهران، مقامات وقت تهران و هر كس��ي كه 
رييس جمهور و وزير خارجه است - به همراه ساير 
مقامات و ش��وراي عالي امنيت ملي مي نش��ينند و 

تصميم مي گيرند چگونه كار را ادامه دهند.
وي در پاس��خ به اينكه »آيا دولت باي��دن به ايران 
حسن نيت نشان داده است يا نه«، گفت: ما جز حرف 
چيزي نشنيديم و همه حرف هايي كه نيز شنيديم 

مثبت نبوده است.
اين مقام ارش��د دستگاه ديپلماس��ي كشورمان در 
جواب مجري كه مي گفت »ولي من ش��نيده ام كه 
ك��ره جنوبي مجوز انتقال پول به اي��ران را از دولت 
بايدن دريافت كرده است«، تصريح كرد: تا امروز كه 

ما پولي دريافت نكرده ايم.
ما زماني احس��اس مي كنيم كه حس��ن نيت نشان 
داده ش��ده كه پول هاي ما - كه پ��ول غذا و داروي 
مردم ايران است - دراختيار ديگران نباشد بلكه در 
حساب هاي خودمان باشد. آنها بايد حساب هاي آزاد 
ما باشند چراكه االن نيز در حساب هاي مان هستند 

اما اين حساب ها بسته اند.
وي افزود: اين پول بايد در حساب هاي آزاد باشد تا 
بتوانيم با آن خريد كنيم. اگر امريكا چنين حس��ن 
نيتي نش��ان دهد حتما پاسخ حس��ن نيت، حسن 

نيت خواهد بود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بازار ارز در هفته اي كه گذشت كار خود را با روندي نزولي 
آغاز كرد اما تحوالت مهم سياست خارجي در روز يكشنبه، 
اين روند را معكوس كرد تا جايي كه در پايان هفته، دالر 
بازار آزاد با افزايش قيمت هزار و ۸۰۰ توماني مواجه شد.بازار 
ارز در هفته اي كه گذشت براي پنجمين بار در شش ماه 
گذشته قيمت دالر را در كانال ۲۵ هزار تومان و يورو را در 
كانال ۳۰ هزار توماني تجربه كرد. كانال هايي كه با توجه 
به روند حاكم بر بازار در روزهاي پاياني هفته، پيش بيني 
مي شود در هفته آينده ثابت و پايدار نماند. قيمت ارز در 
بازار تهران تحت تأثير خبرهاي سياس��ي افزايش يافته 
است. براساس آخرين اخبار بازار ارز و طال دالر به ۲6۰۵۰ 
تومان، سكه 1۲ ميليون و 4۰ هزار تومان رسيده و دالر و 
سكه در كانال هاي جديد قرار گرفته اند. براين اساس هر 
گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و 17۳ هزار، مظنه مثقال 
طال ۵ ميليون و۸۳ هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و ۵۰۰ 
هزار، ربع س��كه 4.4 ميليون و سكه گرمي ۲.۵ ميليون 
تومان معامله شده اس��ت.  روز پنج شنبه نيز قيمت دالر 
۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان، قيمت يورو ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان و 
درهم امارات 7 هزار و 9۰ تومان اعالم شد.در صرافي هاي 
بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش 
يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲4 هزار 
و 7۰۰ تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲4 هزار و ۲۰۰ 
تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲9 
هزار و 9۵۰ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲9 هزار و 4۵۰ 

تومان اعالم شده است.

    رشد قيمت دالر در كانال ۲۴ هزار توماني
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲4 هزار و 
91۸ تومان و قيمت فروش آن ۲۵ هزار و 167 تومان است.

عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين ب��ازار ۲9 هزار و ۵۲9 
تومان و نرخ فروش آن ۲9 هزار و ۸۲۵ تومان اعالم شد.

براس��اس اين گزارش در س��امانه نيما در روز معامالتي 
سه شنبه، هر يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۵۰ تومان و هر دالر 
۲۳ هزار و 717 تومان فروخته ش��د.  همچنين در سامانه 
س��نا روزسه ش��نبه، حواله يورو به قيمت ۲۸ هزار و ۲7۵ 
تومان معامله شد همچنين حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار 
و 9۵1 تومان دادو ستد شد. قيمت دالر كه در هفته هاي 
گذشته با توجه به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت 
و دسترسي به منابع مالي كاهشي شده بود، در روزهاي اخير 

دوباره نوسان پيدا كرده است.

   قيمت سكه بهار آزادي افزايش يافت
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
روز پنج ش��نبه با افزايش ۲۰۰ هزار توماني نسبت به روز 
كاري قبل )سه شنبه( به قيمت 11 ميليون و ۸۵۰ هزار 
تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي 6 ميليون و 6۰۰ هزار تومان، ربع س��كه چهار 
ميليون و 4۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي هم دو ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به ي��ك ميليون و 16۳ هزار 
تومان و هر مثقال طال به پنج ميلي��ون و 4۰ هزار تومان 
رس��يد، اونس جهاني طال نيز  يك هزار و ۸44 دالرو ۲۸ 

سنت فروخته شد.
نايب رييس اتحاديه سكه و جواهر تهران، افزايش قيمت 
اون��س جهاني، افزايش نرخ ارز در داخل كه خود س��بب 
بزرگ تر شدن حباب سكه نيز شد، را عوامل تاثيرگذار در 
افزايش حدود يك ميليون و 1۰۰ هزار توماني هر قطعه 
س��كه و 6۰ هزار توماني هر گرم طالي 1۸ عيار دانست و 
گفت: حباب سكه كه تا ۲۰۰ هزار تومان كاهش يافته بود، 
طي يك هفته اخير مجدد رو به بزرگ شدن گذاشته و تا 

حدود ۵۵۰ هزار تومان افزايش يافت.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا، در تشريح وضعيت 
يك هفته اخير بازار سكه و طالي داخلي، اظهار كرد: سه 
عامل تاثيرگذار در صعودي ش��دن قيمت سكه و طال در 
هفته اي كه گذشت در اين بازار مشهود بود؛ بدين صورت 
كه قيمت جهاني طال عليرغم اينكه در طول هفته نوسانات 

جزئي داش��ت اما به طور متوسط ۲4 تا ۲7 دالر نسبت به 
ابتداي هفته افزايش قيمت پي��دا كردكه علت آن نيز به 
سبب تغييرات سياسي بود كه در امريكا صورت گرفت و اين 
تغييرات سبب نوسانات اونس جهاني و افزايش سهام شد.

نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: در 
بازار داخلي نيز باتوجه به بحث هاي سياسي كه در كشور 
وجود داش��ت، تاثيرگذار در نرخ ارز ب��وده و در حالي كه 
انتظار مي رفت قيمت ارز كاهش پيدا كند اما دالر به عنوان 
شاخص قيمت ارزها در كشور از كانال ۲۳ هزار تومان به 
كانال ۲۵ هزار تومان صعود كرد. اين صعود حدود 11۰۰ 
توماني قيمت دالر، س��بب شد كه قيمت سكه و طال نيز 
سير صعودي پيدا كند؛ به طوري كه هر قطعه سكه به طور 
متوس��ط يك ميليون و 1۰۰ هزار تومان، هر مثقال طال 
حدود ۳۵۰ ه��زار تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز 6۵ 
ال��ي 7۰ هزار تومان در طول هفت��ه اخير افزايش قيمت 

داشته است.
وي تاكيد كرد: افزايش قيمت سكه و طال، سبب افزايش 
حباب سكه، در نتيجه افزايش تقاضا شد كه همين افزايش 
تقاضا در سايه افزايش حباب، عامل سوم صعودي شدن 
قيمت ها بوده است. ضمن اينكه در حال نزديك شدن به 
روزهاي پاياني سال هستيم و هرساله در اين ايام، معموال 
تقاضاهايي در بازار ايجاد مي شود؛ بنابراين افزايش تقاضا، 
باعث شد حباب سكه كه تا هفته گذشته تا ۲۰۰ هزار تومان 
كاهش يافته بود، مجدد بزرگ شده و اين هفته حباب سكه 

تا حدود ۵۵۰ هزار تومان افزايش يابد.
اين مقام صنفي تقاضا براي خريد نيم س��كه، ربع سكه و 
سكه هاي گرمي را يكي از نكات قابل توجه بازار هفته اخير 
دانست و اظهار كرد: طبيعتا با توجه به كاهش قدرت خريد، 
تقاضا براي اين قطعات بيشتر ايجاد شده است. همچنين 
نكته ديگري كه طي اين هفته مشهود بود، افزايش تقاضا 
براي كارت هاي بانكي بوده اس��ت. در سال هاي گذشته 
بس��ياري از ش��ركت ها و موسس��ه ها در روزهاي پاياني 
سال، اقدام به خريد انواع سكه ها براي كارمندهاي خود 
مي كردند اما طي سال هاي اخير به ويژه در سال جاري، با 
توجه به افزايش قيمت سكه و طال، بيشتر به سمت وسوي 
كارت هاي هديه بانكي رفته اند. كشتي آراي در رابطه با بازار 
مصنوعات طال نيز گفت: همچنان بازار مصنوعات طال با 
ركود همراه است. اين در حالي است كه ماه هاي رجب و 
شعبان را در پيش داريم و اكثر مراسم هاي جشن در اين 
ماه ها و پيش از ماه رمضان صورت مي گيرد و انتظار مي رود 
كه بازار خوب و پررونقي براي خريد مصنوعات طال داشته 
باشيم؛ اما هنور نشانه هايي از اين موضوع ديده نمي شود 
و هنوز تقاضايي اينچنيني ش��كل نگرفته است. اميدوار 

هستيم كه روزها و هفته آينده اين تقاضا ايجاد شود. وي 
افزود: البته به دلي��ل افزايش قيمت طال و كاهش قدرت 
خريد، اين روزها شاهد اين هس��تيم كه زوج هاي جوان 
به جاي خريد حلقه و س��رويس هاي طال، اقدام به خريد 
بدليجات  مي كنند كه نگران كننده است. توصيه ما اين 
است كه به جاي خريد اين بدليجات كه هيچگونه ارزش 
ريالي و ذاتي براي آينده آنها ندارد، طال با وزن هرچند پايين 
خريداري كنند كه مي تواند سرمايه اي براي آينده آنها نيز 
باشد.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه با 
آخرين قيمت ها در بازار س��كه و طال، اظهار كرد: در حال 
حاضر هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد 1۲ ميليون و 
1۰۰ هزار تومان قيمت دارد همان طور كه اشاره شد، نسبت 
به اوايل هفته به طور ميانگين يك ميليون و 1۰۰ هزار تومان 
افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت. هر قطعه سكه تمام 
طرح قديم نيز 11 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، نيم س��كه 
شش ميليون و 4۰۰ هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 
4۰۰ هزار تومان و سكه هاي يك گرمي دو ميليون و 4۵۰ 
هزار تومان قيمت دارند. كشتي آراي ادامه داد: همچنين 
هر مثقال طال با ۳۵۰ هزار تومان افزايش قيمت در طول 
هفته اخير، پنج ميليون و ۸۰ هزار تومان و هر گرم طالي 
1۸ عيار نيز با افزايش 6۵ تا 7۰ هزار توماني، يك ميليون 
و 1۲۰ هزار تومان قيمت دارند. همچنين آخرين نرخ ثبت 

شده براي اونس جهاني نيز 1۸1۸ دالر است.

     نگاه فعاالن بازار ارز به تحوالت برجامي
رفتار فعاالن بازار ارز در ماه هاي اخير نشان داده است شيب 
نمودار قيمت هاي در اين بازار بر اساس اخبار پيرامون برجام 
تنظيم مي ش��ود. هر زمان اخبار و تحوالتي رخ دهد كه 
احتمال احياي برجام را تقويت كند، شيب قيمت ها نزولي 
شده و در حالت بالعكس، با افزايش قيمت ارز در بازار مواجه 
مي شويم. توجه فعاالن بازار ارز به برجام درحدي است كه 
ديگر تحوالت مهم عرصه اقتصاد را كامال به حاشيه برده 
است. بر همين اساس عدم تصويب كليات اليحه بودجه 
سال 14۰۰ در جلسه هفته گذشته مجلس شوراي اسالمي 
نيز نتوانست تغيير خاصي را در روند معامالت بازار ارز ايجاد 
كند. اين در حالي بود كه اگر كليات اليحه تغيير يافته در 
كميسيون تلفيق تصويب مي شد، به اعتقاد كارشناسان 
اقتصادي به دليل دو مولفه تعيين ن��رخ 17 هزار و ۵۰۰ 
توماني براي دالر دولتي همچنين دو برابر شدن نرخ يارانه 
نقدي، ش��اخص هاي اقتصادي در سال 14۰۰ تحوالت 
بنيادين پيدا مي كرد. اما گويا از نگاه فعاالن بازار ارز، در حال 
حاضر هيچ عاملي توان هماوردي با عامل برجام در آينده 
اقتصاد ايران را ندارد. بر همين اس��اس فعاالن بازار ارز كه 

هفته پيشين در پي پيشنهاد برجامي محمدجواد ظريف 
و همچنين ارايه گ��زارش عبدالناصر همتي در خصوص 
افزايش فروش نفت و پيش��رفت هايي براي آزادس��ازي 
ارزهاي بلوكه شده، ميل كاهشي پيدا كرده بودند، اما در 
هفته اي كه گذشت به دليل اتخاذ دو موضع مهم برجامي 
از سوي ايران و امريكا، عملكرد خود را در معامالت تغيير 
دادند. مهم ترين اتفاق رخ داده در خصوص برجام در اين 
هفته اعالم موض��ع قطعي ايران در موض��وع برجام بود. 
موضعي كه به دليل عهدشكني طرف امريكايي و بدعهدي 
طرف هاي اروپايي برجام در گذشته، بازگشت به تعهدات 
برجامي از سوي ايران را موكول به رفع تمامي تحريم هاي 
امريكايي و راس��تي آزمايي اين مساله از سوي ايران كرد. 
اين واكنش قاطع از سوي جمهوري اسالمي ايران، در رفع 
ابهامات و شفاف شدن روند تحوالت براي فعاالن بازار ارز 
بسيار موثر بود. در سوي ديگر نيز رييس جمهوري امريكا 
كه دولت آن كش��ور سابقه عدم اجراي تعهدات برجامي 
را داراس��ت و از اين پيمان نامه بين المللي خارج هم شده 
است، روز يكش��نبه طي اولين اعالم موضع خود پس از 
قرار گرفتن در كاخ س��فيد براي بازگش��ت اين دولت به 
برجام پيش شرط هايي را مطرح كرد. اين دو موضع گيري 
سياسي مهم از سوي دو طرف اصلي مساله برجام، باعث شد 
تا فعاالن بازار با نگراني اي بيشتر، به سرانجام روند احياي 
برجام بنگرند. نگراني كه تاثير خود را در افزايش قيمت ارز 
نشان داد. البته به اعتقاد كارشناسان، همچنان فعاالن اين 
بازار در انتظار رسيدن موعد دوم اسفندماه هستند و از انجام 
معامالت كالن در بازار خودداري مي كنند. تاريخي كه بر 
اساس قانون مصوب مجلس ش��وراي اسالمي اگر دولت 
جديد امريكا تا آن زم��ان تحريم هاي ظالمانه خود عليه 
ايران را لغو نكرده باشد، دولت ايران نيز مكلف است اجراي 

داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند.
در نتيجه اين تحوالت كارشناسان اقتصادي روزهاي پر 
التهابي را براي بازار ارز در هفته آينده پيش بيني مي كنند. 
التهابي كه بيش از هر عامل ديگري تحت تاثير اتفاقاتي است 

كه پيرامون موضوع برجام رخ خواهد داد.

   كاهش نرخ هر اونس طال به ۱۸۲۲ دالر
قيمت هر اونس طال امروز ب��ا ۰.1۵ درصد كاهش به 

1۸۲۲ دالر و 9۰ سنت رسيد.
به گزارش رويترز، در حالي كه تضعيف رشد نرخ تورم 
امريكا اشتها براي خريد طال را كم كرده است، قيمت 
طال امروز شاهد اندكي كاهش بود هرچند كه تضعيف 
دالر و افت س��وددهي اوراق خزانه داري امريكا مانع از 

افت بيشتر قيمت ها شد.
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بيت كوين به 50 هزار دالر 
نزديك شد

ارزش بيت كوين به ركورد 4۸4۸1.4۵ دالر رسيد كه 
نتيجه اطالعيه بانك نيويورك ملون براي تاسيس يك 
واحد جديد جهت كمك به نگهداري، انتقال و انتشار 
ارزهاي مج��ازي بود.به دنبال اطالعيه بانك نيويورك 
ملون براي تاس��يس يك واحد جدي��د جهت كمك 
به نگهداري، انتقال و انتش��ار ارزه��اي مجازي، ارزش 

بيت كوين در روز پنجشنبه ركورد جديدي زد.
 بيت كوين در اولين س��اعات روز پنجشنبه به ركورد 
4۸4۸1 دالر رسيد و اواخر روز پنجشنبه 479۳۲ دالر 
معامله مي شد. بزرگ ترين ارز مجازي دنيا از نظر سرمايه 
بازار 66 درصد در س��ال جاري ميالدي افزايش ارزش 
داش��ته و 1۲۰۰ درصد نسبت به اواسط مارس ۲۰۲۰ 
باال رفته است. اين اطالعيه بانك نيويورك ملون درست 
پس از آن اعالم ش��د كه الون ماسك مديرعامل تسال 
1.۵ ميليارد دالر از اي��ن ارز مجازي را خريداري كرد و 
گفت به زودي بيت كوين را به عنوان يك شيوه پرداخت 
براي خودروهايش قبول مي كند.  ش��ركت بلك راك، 
بزرگ ترين شركت مديريت سرمايه دنيا، بيت كوين را 
به عنوان يك سرمايه گذاري مطلوب قبول كرده است. 
ش��ركت مستركارت روز چهارش��نبه اعالم كرد قصد 
دارد از برخي ارزهاي مجازي در ش��بكه خود حمايت 
كند.  ولي لوكا پائوليني، استراتژيست ارشد در مديريت 
سرمايه پيكتت عقيده دارد اين شركت ها از خودشان 
در برابر احتمال موفقيت بيت كوين حمايت مي كنند. 
وي گفت: »اين شركت ها كاري را مي كنند كه برخي 
سرمايه گذاران انجام مي دهند. يعني مي گويند احتمال 
شكست بيت كوين وجود دارد ولي ممكن است موفق 
شود. بنابراين مي خواهند بخشي از موفقيت آن باشند.«

 ارز مجازي اتريوم هم چند روز پس از آغاز تجارت آن در 
بازار بورس ملكنتايل نيويورك، سه درصد باال رفته و به 

ركورد 1۸۳9 دالر رسيده است.

كاهش ۸.5 درصدي تعداد 
چك هاي رمزدار در آذرماه

بررسي هاي بانك مركزي نشان مي دهد 4۸7 هزار فقره 
چك رمزدار به ارزش حدود 941 هزار ميليارد ريال در 
آذرماه 1۳99 در كل كش��ور وصول شده كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۸.۵ درصد و 17.۸ 

درصد كاهش داشته است.
در ماه مورد بررس��ي در استان تهران حدود 1۵4 هزار 
فقره چك رمزدار به ارزش��ي حدود ۵7۵ هزار ميليارد 
ريال وصول شده است. بنا بر اين گزارش در آذرماه، 4۸.4 
درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان 
تهران )۳1.6 درصد(، اصفهان )9.1 درصد( و خراسان 
رضوي )7.7 درصد( وصول شده است كه بيشترين س�هم 
را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 71 
درصد از ارزش چك هاي فوق در استان هاي تهران )61.1 
درصد(، اصفهان )۵.۵ درصد( و خراس��ان رضوي )4.4 
درصد( وصول شده است. چك هاي وصولي بر حسب 
عادي و رمزدار حدود 9 ميليون و 1۰۰ هزار فقره چك 
در آذرماه 1۳99 در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد 
حدود ۸ ميلي��ون و 6۰۰ هزار فقره عادي و حدود ۵۰۰ 
هزار فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس دركل كشور 
94.6 درصد از كل تعداد چك هاي وصولي، عادي و ۵.4 
درصد رمزدار بوده است. بر اساس آمار بانك مركزي، در 
كل كشور بالغ بر دو هزار و ۵67 هزار ميليارد ريال چك 
وصول شد كه بيش از يك هزار و 6۲6 هزار ميليارد ريال 
چك عادي و بالغ بر 941 هزار ميليارد ريال چك رمزدار 
است. به عبارتي در كل كشور 6۳.۳ درصد از كل ارزش 
چك هاي وصولي، عادي و ۳6.7 درصد رمزدار بوده است.

صعود دالر در معامالت جهاني
ارزش دالر مقابل بس��ياري از ارزها افزايش پيدا كرد. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 
۰.17 درصد افزايش نس��بت به روز گذشته در سطح 
9۰.4۲۵ واحد بس��ته ش��د. نرخ براب��ري هر فرانك 
سوييس نيز معادل 1.1۲۲ دالر اعالم شد. در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با ۰.۳ درصد كاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازاي 1.۳۸۰ دالر مبادله شد. يورو ۰.۰7 
درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 1.۲1 به 1.۲1۲ 
دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر 
با ۰.1۸ درصد افزايش به 1۰4.7۵۸ ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.۲9۰ دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.4۵۸ 

يوآن چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، وادار شدن دولت ها به تزريق گسترده 
نقدينگي و اجراي بسته هاي محرك اقتصادي با هدف 
كاستن از تبعات اقتصادي كرونا، اكنون خود را به شكل 
افزايش قيمت ها نشان مي دهد. در بزرگ ترين اقتصاد 
اروپايي، نرخ تورم آلمان در ماه ژانويه افزايش محسوسي 
نسبت به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ 
هدف گذاري ش��ده دو درصدي فاصله زيادي داشته 
است. طبق اعالم مركز آمار اين كشور، متوسط بهاي 
مصرف كننده مثبت ي��ك درصد بوده كه 1.1 درصد 
بيشتر از رقم ثبت ش��ده ماه قبل و ۰.۲ درصد بيشتر 
از انتظارات فعاالن اقتصادي بوده است. اين نرخ تورم 
باالترين تورم ثبت شده در هفت ماه اخير در اين كشور 

محسوب مي شود.
طبق اعالم دفتر كنترل بودجه امريكا كسري بودجه 
دولت اين كش��ور در ماه ژانويه با افزايشي قابل توجه 
به 16۳ ميليارد دالر رسيده كه اين رقم در مقايسه با 
ماه قبل 14۰ ميليارد دالر بيشتر شده است. به گفته 
كارشناسان، در صورت تداوم روند حمايت هاي دولت 
از بخش هاي مختلف كه تحت تاثير كرونا قرار گرفته اند، 
بايد منتظر ثبت ركوردهاي جديدي در كسري بودجه 
دولت باش��يم. تا قبل از روي كار آم��دن بايدن دولت 
9۰۰ ميليارد دالر ب��ه حمايت از بخش هاي مختلف 
اقتصادي تخصيص داده ب��ود و دولت بايدن نيز يك 
بسته حمايتي ديگر به ارزش حدود دو تريليون دالر را 

پيشنهاد داده است.

 FATF تاثير اقتصادي پيوستن به
در شرايط تحريم 

نتيجه بررسي هاي مجمع تشخيص مصلحت درباره 
لوايح مربوط به FATF تا پايان اسفندماه اعالم خواهد 
شد كه مخالفين آن از بي تاثيري اش در شرايط تحريم 
سخن گفته اند، اما گروهي ديگر از كارشناسان معتقد 
هستند كه پذيرش FATF حتي در شرايط تحريم نيز 
تاثيرات مثبتي خواهد داش��ت. به گزارش ايرنا، لوايح 
CFT و پالرمو از دي ماه 1۳97 و پس از مخالفت شوراي 
نگهبان با تصويب اين لوايح در مجلس شوراي اسالمي 
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع 
نيز در روندي بي سابقه دست به بررسي مجدد مواد اين 
لوايح در كميس��يون هاي اختصاصي زد كه با به دارازا 
كش��يده شدن اين روند، س��رانجام در اسفند ماه سال 
گذش��ته )1۳9۸( و پس از پاي��ان ضرب االجل تعيين 
 )FATF( ش��ده، گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي
كه چندين بار هم تمديد ش��ده بود، ايران وارد ليست 
كشورهاي پرريسك از نگاه اين س��ازمان شد. اتفاقي 
كه محدوديت هاي اقتصادي مضاعفي را براي اقتصاد 
ايران كه تحت تحريم هاي بي سابقه دولت امريكا نيز قرار 
داشت وارد آورد. محدوديت هايي كه البته پيش و حتي 
پس از ورود ايران به اين ليس��ت سياه، در مورد ميزان 
تاثيرگذاري آن بر فرآيندهاي اقتصادي كشور در ميان 
سياستمداران و سياست گذاران كشور اختالف نظرهاي 
جدي وجود داشته و دارد. برخي معتقدند ورود به ليست 
سياه تاثيرگذاري منفي بر اقتصاد كشور داشته و عده اي 
ديگر با توجه به فشار تحريم هاي يكجانبه امريكا، اين 
محدوديت ها را در اين شرايط بي تاثير توصيف مي كنند. 
اما نگاه كارشناسان و فعاالن عرصه اقتصاد به اين مساله 

چگونه است؟
طبق برآوردهاي اعالم ش��ده در حال حاضر كه ايران 
تحت شديدترين تحريم هاي يكجانبه دولت امريكا قرار 
دارد، ميزان مراودات تجاري بين المللي كشور حدود ۸۰ 
ميليارد دالر است. كاالهايي كه براي خريد يا فروش آنها 
به دليل محروميت هايي كه اقتصاد كشور دچار آن است 
و ناچار به انجام مبادالت تجاري به وسيله واسطه ها و به 
صورت حواله اي تحت پوشش عناوين متفاوت است، بايد 
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزينه آن صرف فرآيند مبادله 

و جابه جايي شود. 
با توجه به اينكه در ش��رايط معمول اين هزينه حدود 
۲ تا ۳ درصد هزينه كاال است، بنابراين مي توان گفت اين 
محدوديت ها، عالوه بر اينكه حجم معامالت بين المللي 
ايران را به ش��دت كاهش داده اس��ت، در همين مقدار 
محدود معامالت هم هزينه سنگين اضافه اي را به اقتصاد 
ايران تحميل كرده است. اما موضوع مورد اختالف در اين 
بخش اين است كه چقدر از اين هزينه اضافي، ناشي از قرار 

گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF است؟
بسياري از كارشناسان اقتصادي با اذعان بر تاثير غيرقابل 
انكار مساله تحريم ها در ايجاد اين وضعيت، اما معتقدند 
عدم تصويب اقدامات عملي كه گروه ويژه اقدام مالي عليه 
پولشويي از ايران انتظار داشت، باعث شده است تا اين 

فشارها تشديد شود.
»احمد مجتهد«، رييس اسبق پژوهشكده پولي و بانكي، 
از جمله اين كارشناسان است كه در گفت وگو با ايرنا اعالم 
كرد: »در همين شرايط تحريمي، فعاالن اقتصادي ايراني 
مي توانستند با برخي بانك هاي چيني، روسي و حتي 
تركيه اي مراودات مالي داشته باشند، اما با قرار گرفتن 
در ليست س��ياه FATF اين امكان از صادركنندگان و 

واردكنندگان نيز گرفته شد.«
وي در ادامه با اش��اره به اس��تدالل برخ��ي از مخالفان 
پيوستن به FATF ادامه داد: »برخي مي گويند در همين 
شرايط تحريمي و قرار داشتن در ليست سياه FATF هم 
توانسته ايم مراودات مالي با ديگر كشورهاي جهان داشته 
باشيم. اين درست است، اما آنها به اين نكته بسيار مهم 
توجه ندارند كه هزينه و ريسك انجام اين مراودات مالي، 

تا چه حد باال رفته است.«
اين ادعايي اس��ت كه »كامران ن��دري«، عضو هيات 
علمي دانشگاه امام صادق )ع(، نيز با استناد به بيانيه ها 
و اظهارات اعضاي اتاق بازرگاني ايران بر آن تاكيد دارد: 
»ادعاي مخالفين پيوستن به FATF در حالي مطرح 
مي شود كه فعالين بخش خصوصي مانند اعضاي اتاق 
بازرگاني، كه در همين شرايط تحريمي در حال انجام 
معامالت بين المللي به صورت پوششي هستند، صراحتا 
و با ادله قوي بيان كرده اند كه نپيوستن به FATF هزينه 
انجام مبادالت آنها را باال برده است و عالوه بر آن باعث 
شده تا طرف هايي كه در معامالت پوششي به ما كمك 
مي كردند نيز از ادامه اين كمك رساني يا منصرف شوند يا 
قيمت هايشان را افزايش دهند. چرا كه از نگاه آنها اقتصاد 
ايران در اين ش��رايط، عالوه بر مساله تحريم ها با اتهام 
پولشويي نيز مواجه است و اين مساله ريسك معامله را 

براي آنها افزايش مي دهد.«
از نگاه كارشناسان باالتر رفتن هزينه انجام معامالت تنها 
بخشي از مشكل ايجاد ش��ده براي اقتصاد ايران است، 
چراكه با قرار گرفتن در ليست سياه FATF، تجار ايراني 
حتي براي تهيه كاالهايي كه در ليست تحريم هاي امريكا 
نيز قرار ندارد، ناچار به استفاده از روش معامالت پوششي 
با حضور واسطه هايي نامطمئن هستند. اين اتفاق كه 
عده اي از كارشناسان اقتصادي عنوان خودتحريمي را 
براي آن انتخاب كرده اند به اين س��بب رخ مي دهد كه 
حتي بانك هايي كه به داليل مالي يا سياسي هم مايل به 
مراوده با طرف هاي ايراني بودند نيز در اين شرايط جديد 
به دليل تمكين از اين مقررات بين المللي نمي توانند اين 

كار را انجام دهند.
در حالي كه كشور ما در حال حاضر به دليل تحريم هاي 
دولت امريكا دچار يك سري هزينه ها شده است، از نگاه 
كارشناسان و فعاالن حوزه اقتصاد، استدالل هاي مطرح 
شده از سوي مخالفان تصويب لوايح دوگانه و تعلل مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در تصويب لوايح دوگانه نيز 
منجر به اين شده است كه تاكنون هزينه هاي مضاعفي 
براي اقتصاد كشور ايجاد شود. از اين رو پيشنهاد مشترك 
اين افراد اين است كه حتي اگر موضوع بازگشت به برجام 
و رف��ع تحريم ها هم رخ ندهد، بايد هرچه س��ريعتر به 
سازمان FATF پيوست تا از هزينه هاي بيشتر به اقتصاد 

كشور جلوگيري به عمل آيد.

افت و خيز قيمت ها در بازار ارز در سايه تحوالت سياست خارجي

عوامل صعودي شدن قيمت سكه و طال در بازار

توسعه و سونامي توهين و تخريب 
براي هميش��ه تاري��خ ب��ه كار مي آيد. موض��وع توهين 
برخ��ي افراد و طيف ه��اي تندرو در جري��ان راهپيمايي 
۲۲بهمن ماه و س��ردادن شعار مرگ  عليه رييس جمهور 
منتخب كشور و برخي رويكردهاي جناحي ديگر كه در 
جريان بيانيه پاياني راهپيمايي مطرح ش��د، يك بار ديگر 
بحث خط��ر رويكردهاي افراطي در مناس��بات عمومي، 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را در ويترين ارزيابي هاي 
تحليلي نشانده اس��ت. همزمان با اين موج تخريبي عليه 
رييس جمهوري، دولت و برخي چهره هاي مردمي، صدا 
و س��يما نيز با پخش برنامه هاي جهت دار و مخرب بستر 
رسانه اي الزم براي رشد اين رويكردهاي افراطي را فراهم 
مي كند. هر اندازه هم كه صاحبنظران و دلسوزان كشور در 
خصوص خطرات گسترش اين رفتارهاي افراطي هشدار 
مي دهند، باز هم توجهي به اين هشدارها نمي شود. پرسشي 
كه با اين مقدمات ممكن اس��ت به ذهن خطور كند، آن 
است كه خطر اين نوع تحركات تند، غير عقالني و افراطي 
با توسعه و پيشرفت كشور چيست؟ بررسي مسير توسعه 
در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه اكثريت قريب به 
اتفاق كشورهايي كه توانسته اند به كرانه هاي توسعه دست 
يابند، از طريق گس��ترش رويكردهاي قانوني، عقالني و 
اعتدالي است كه موفق به تحقق امر توسعه شده اند. نمونه 
بارز يك چنين كشورهايي آلمان است كه زماني با حضور 
تفكرات افراطي نازيست ها مشكالت فراواني را براي مردم 
خود و جهان پيراموني به وجود آورده بودند، اما زماني كه 
تالش كردند بستر عمومي جامعه را از تركتازي تندروي 

و نژادپرس��تي ها پاك كنند در شمايل يكي از قدرت هاي 
اقتصادي جهاني و يكي از نمونه هاي برجسته توسعه پايدار، 
خود را به جهانيان عرضه كردند. بر اساس اين رويكردهاي 
اعتدالي است كه امروز آلمان مجموعه اي از بهترين برندهاي 
اقتصادي را در خود جاي داده اس��ت و درآمد سرانه مردم 
اين كش��ور به 4۰هزار دالر در سال رسيده است. طبيعي 
است هر اندازه كه فضاي عمومي جامعه اي تحت سيطره 
رفتارهاي خردمندانه، قانوني و منطقي قرار داشته باشد، 
فاصله آن كشور با توسعه پايدار نيز كمتر خواهد شد و در 
مسير معكوس هر اندازه كه كشوري به سمت رفتارهاي 
تخريبي، سلبي و غيرقانوني حركت كند، نسبت دورتري از 
امر توسعه پيدا خواهد كرد. بنابراين نخستين و مهم ترين 
خطر رفتارهاي گروه هاي تندرو در جامعه به طور مستقيم 
در اقتصاد كشور، معيشت مردم و سفره هاي خانواده ها در 
ارتباط است. در تعاريف اقتصادي تبيين مفهوم »تعادل« 
از مهم ترين گزاره ها است. در واقع در سطح تعادل، عرضه 
كل و تقاضاي كل برابر مي ش��وند و در سطح اين برابري، 
عناصر توليد به  كار گرفته مي شوند و سطح اشتغال معين و 
مشخص مي شود. به اين ترتيب، تعادل اقتصادي در سطوح 
مختلف نشانگر به  كار رفتن ابعاد مختلف سرمايه و نيروي 
كار مورد استفاده در جامعه است. نكته ديگر در خصوص 
رفتارهاي تند صدا و سيما و گروه هاي افراطي آن است كه 
اين رفتارها، باعث تخته شدن در دكان انتقادهاي سازنده در 
جامعه مي شود. يعني به جاي نقد علمي، فني و كارشناسي 
تصميم س��ازي ها در بخش هاي مختل��ف، رويكردهاي 

تخريبي و توهيني در بورس قرار مي گيرند. روندي كه در 
بلندمت كشور را دچار مشكالت عديده اي مي سازد. ضمن 
اينكه نبايد فراموش كرد، اين فضاي تند و تخريبي، بيشترين 
سود را براي سوداگران، سودجويان و واسطه گران دارد كه 
از گل آلود شدن آب فضاي رسانه اي و گفتماني ماهي هاي 
بيشتري صيد مي كنند. به عبارت روشنتر هرچند ظاهرا 
برخي گروه ها خودسر و افراطي از عدالت و پيگيري حقوق 
مستضعفان و...صحبت مي كنند اما در عمل بيشترين سود 

را به گروه هاي سودجو، اختالسگر و سوداگر مي رسانند. 
در مسير تاريخ معاصر كشورمان، براي نخستين بار نيست 
كه يك چنين رويكردهاي افراطي در س��طح كشور رخ 
مي دهد، آقاي روحاني نيز نخستين چهره اي نيست كه 
در تي��ررس اين حمالت تخريبي ق��رار مي گيرد، بعد از 
دهه هاي ابتدايي انقالب در زمان دولت اصالحات و مجلس 
ششم نخستين نشانه هاي تحركات گروه هاي افراطي در 
ش��كل هاي جديد، بروز و ظهور پيدا كرد. در همان زمان 
صاحب نظران و تحليلگراني ك��ه هدف تيرهاي  تركش 
گروه هاي افراطي قرار مي گرفتند، به چهره هاي اصولگرايي 
كه يا از اقدام��ات اين گروه هاي تندرو حمايت مي كردند 
يا اينكه در برابر اين موجه سهمگين تخريب ها، سكوت 
مي كردند، هشدار دادند كه چنانچه با اين رفتارهاي غير 
عقالني مقابله قانوني صورت نگيرد در ادامه اين سونامي، 
خانه آنان را نيز با خود خواهد برد. پيش بيني اي كه اندك 
زماني بعد به وقوع پيوست. اگر در خاطرتان مانده باشد، 
چند سال بعد در زمان س��خنراني علي الريجاني در قم، 

برخي از همين گروه هاي افراطي، رييس مجلس را نواختند 
و در شهر مقدس قم، مهر و سنگ به طرف رييس مجلس 
اصولگراي كشور پرتاب كردند و الريجاني را با ركيك ترين 
الفاظ بدرق��ه كردند. در واقع تيغ تي��ز تخريب و توهين 
گروه هاي تندرو، اين بار متوجه علي الريجاني شد كه در 
زمان دولت اصالحات و مجلس ششم در شمايل رييس 
سازمان صدا و سيما نه تنها رفتارهاي اين گروه هاي افراطي 
را تقبيح نكرد، بلكه در صدا و سيما، فضاي رسانه اي الزم 
را نيز در اختيار اين گروه ها قرار داده بود. بنابراين حاميان 
امروز توهين كنن��دگان به رييس جمهوري و طيف هاي 
اصالح طلب كه گمان مي كنند با پر و بال دادن به گروه هاي 
افراطي و خودس��ر مي توانند اس��تفاده هاي تبليغاتي و 
انتخاباتي از اين رفتارها داشته باشند، بايد بدانند كه يك روز 
اين رفتارهاي خارج از قانون و عقل، دامان آنها را نيز خواهد 
گرفت. ضمن اينكه تجربه نيز ثابت كرده اين نوع رويكردها 
در افكار عمومي مردم اثر معكوس خواهد داشت و نوعي 
ضد تبليغ است. اگر هدف برپا كنندگان محافل گروه هاي 
افراطي، انتخابات سال آينده است، بايد بدانند، مردم بدون 
توجه به رويكردهاي افراطي در راس��تاي منافع كشور و 
بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني تصميم گيري 
خواهند كرد. بنابراين تالش هاي افراد پش��ت پرده يك 
چنين توهين هايي نيز سرانجامي نخواهد داشت. همه 
بايد ياد بگيريم در يك فضاي عقالني و قانوني و با عرضه 
بهترين برنامه ها و الگوهاي توسعه توجه افكار عمومي را 

جلب كنيم، نه از طريق توهين و تخريب و فرياد....

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
طي هفته گذش��ته نشست خبري س��هام عدالت با 
موضوع برگزاري مجامع الكترونيكي ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري س��هام عدالت اس��تاني برگزار شد و 
براس��اس آن مقرر شد روز 20 اس��فندماه به صورت 
سراسري انتخابات اعضاي هيات مديره شركت هاي 
سهام عدالت استاني انجام شود. طبق اعالم معاونين 
وزارت اقتصاد )معاون توسعه مديريت و رييس سازمان 
خصوصي س��ازي( اين انتخابات به صورت سراسري 
الكترونيكي و طي 6 روز از طريق سامانه سجام انجام 

خواهد شد.
اما موضوع قابل توجه اينجاس��ت ك��ه تقريبا حدود 
30 ميليون نفر روش مس��تقيم آزادس��ازي س��هام 
عدالت را انتخاب كرده اند و با توجه به اين موضوع كه 
سهام عدالت ميان 49 ميليون نفر توزيع شده است، 
بدين ترتيب حدود 19 ميليون نيز از متقاضيان از روش 
غيرمستقيم استفاده كرده اند. وزارت اقتصاد معتقد 
است براي رس��ميت يافتن اين انتخابات بهتر است 
بيش از 50 درصد س��هامداران در راي گيري شركت 
داشته باشند. بر اين اساس از مشموالن خواسته شده 
طي يك ماه آتي ب��راي انتخاب اعضاي هيات مديره 
شركت هاي س��هام عدالت استاني در سجام ثبت نام 
انجام دهند. همچنين تا كنون بيش از 1000 نفر براي 
حضور در هيات مديره شركت هاي مذكور تقاضا ارايه 

كرده اند كه بايستي صالحيت آنها احراز شود.
همچنين بيش از 30 شركت از پرتفوي سهام عدالت 
در بورس پذيرش ش��ده اند و 13 ش��ركت نيز هنوز 
وارد بورس نشده اند. از سوي ديگر 27 شركت سهام 
عدالت استاني در تابلوي معامالتي بورس قرار دارند 
و عمدت��ا معامله اي در آنها انجام نش��ده و با صفوف 
فروش پي در پي مواجه هس��تند. 3 ش��ركت سهام 
عدالت اس��تاني نيز ب��ه زودي در تابلوي معامالتي 

بورس ثبت خواهند شد.
حال سوال اصلي اينجاست كه بهتر نبود به جاي اينكه 
ابتدا ش��ركت ها در بورس عرضه شوند و روزها بدون 
انجام كمترين معامله با صفوف فروش عجيب و غريب 
رو به رو شوند ابتدا اعضاي هيات مديره اصلي انتخاب 
مي شدند تا وضعيت شركت هاي مذكور سروسامان 
منظم تري به خود بگيرد. عسگري، معاون وزير اقتصاد 
نيز در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: در اين خصوص 
كسب تجربه انجام شده است. باالخره قرار است تجربه 
و درس بياموزيم و تجربه قبلي براي توزيع شركت ها در 
شهرستان ها تجربه خوبي نبود. بر همين اساس قرار 
شد در قالب ش��ركت هاي استاني ساماندهي مجدد 

انجام شده و شركت ها در بورس پذيرش شوند.
در روش پيشين خود مردم در انتخاب مديران هيچ 
نقشي نداشتند اما با رويكرد جديد مردم در انتخاب 
مديران و مديريت شركت هاي سهام عدالت استاني 
نقش آفريني خواهن��د كرد. بنابراي��ن چيز خارق 
العاده اي از دست نرفته است و نكته اساسي اينجاست 
كه عرضه شركت ها ربطي به انتخاب اعضاي هيات 
مديره ندارد. توجه به اين نكته نيز ضروري است، آن 
دسته از افرادي كه روش مستقيم آزادسازي سهام 
عدالت را انتخاب كرده بودند طي ماه ها و هفته هاي 
گذشته به راحتي مي توانس��تند حداقل 60 درصد 
س��هام خود را در قيمت هاي بسيار مناسب و با سود 
خوب به فروش برسانند. امكاني كه با اين صف هاي 
فروش س��هام عدالت اس��تاني بعيد است براي 30 
ميليون نفري كه روش غير مس��تقيم آزادسازي را 

انتخاب كرده اند، فراهم شده باشد.

     معاش زندگي و سهام عدالت
اگر وضعيت افرادي كه داراي سهام عدالت هستند را 
بررسي كنيم متوجه خواهيم شد كه اين دسته از افراد 
در گروه هاي متوسط و ضعيف قرار دارند و سود سهام 
عدالت مي تواند زندگي اين گروه را كمي تغيير دهد. 
شيوع ويروس كرونا باعث شد كه بسياري از افراد شغل 
خود را از دست بدهند يا درآمد پاييني داشته باشند در 
نتيجه اين گروه از هر طريقي به تامين معاش خانواده 
خود اقدام مي كردند كه س��هام يكي از اين راه ها بود 
اما؛ متاسفانه هزينه هاي سجامي شدن تا هفته هاي 
گذشته و پرداخت نشدن سودها به يك مشكل عظيم 

براي سهامداران تبديل شده است. 
سجامي ش��دن هزينه بااليي براي سهامداران سهام 
عدالت به يادگار داشت و بسياري از سهامداران نسبت 
به موضوع اعتراض داشته و دارند، به گونه اي كه نيمي 
از هشتگ هاي مهم فضاي مجازي را مساله بورس و 
سهام عدالت پوشش داده است. اين مطالب طي ماه 
جاري بيش��ترين بازديد را در فضاي مجازي به خود 
اختصاص داده و نش��انگر وضعيت نابس��امان سهام 

عدالت و سجامي شدن اين سهامداران است.
»براي شركت در مجمع سهام عدالت يك لينكي دادن 
كه اصال باز نميشه. سه روزه دارم ميرم كافي نت ولي 
هر چي تالش مي كنيم اصال نتيجه نميگيريم و اين 
درحالي است كه كرونا بيداد مي كند و دريافت سود 

سهام را منوط به شركت در مجمع نموده اند«
»بعضي ها كالهبرداري كردن. ملت حتي اعتماد ندارن 
آنالين ثبت نام كنن واسه همين ميرن تو صف اينترنت 

هم كه اينقدر ضعيفه كه نگم براتون بهتره«
»از يه طرف دول��ت ميگه فاصله اجتماعي داش��ته 
باشيد از طرف ديگر ميگه بريد تو پست بانك ها احراز 

هويت كنيد«
»اينترنت به قدري ضعيف هس��ت كه نميشه كاري 
انجام داد ملت حق دارن ميرن تو صف وايميستن.. از 
بدبختيشونه نه از شكم سيري و گر نه همه ميدونن سال 

1400نزديكه ولي ملت سود سهام 139۸رانگرفتن اينا 
همه از بي كفايتي مسووالن هست كه هر كدام جيب 

خودشون رو نگاه ميكنن نه شكم و جيب ملت روا«
»براي افراد بزرگسال فقط با گوشي احراز هويت ميشه 
ولي براي زير 1۸ سال حتما بايد بري دفتر پيشخوان«

»براي روس��تايي ها خيلي سخته آدمايي هستند دو 
روزه ميرن تو صف وايميستن هنوز موفق به ثبت نام 
نشدن.50تومان هزينه ثبت نام 25 تومن ثبت نام و 25 
احراز هويت. بماند عالفي و كرايه ماشين. چه اوضاعي 
شده تو ش��هراي كوچك و روستاها. بعد ميگن كرونا 
هست رعايت كنيد.«»صد تومن بابت سجام و احراز 
هويت ميگيرن و هش��تاد تومن واريز ميكنن فقط يه 
سودي ميكنن از جيب مردم«پس از انتشار اين اخبار 
و هزينه هاي سرسام آور سهام عدالت حسين فهيمي، 
مديرعامل شركت سپرده گذاري در روز 20 بهمن ماه 
گفت: همه هموطنان به ويژه مشموالن سهام عدالت 
مي توانند از طريق وبسايت سجام وارد شوند و ثبت نام 
و احراز هويت رايگان شوند و نيازي به مراجعه به دفاتر 
كارگزاري و دفاتر پيشخوان نيست. بدين ترتيب هزينه 
سجام رايگان ش��د اما هنوز هم برخي افراد با توجه به 
اخبار قبلي از س��هامداران كم تجربه س��هام عدالت 
سوءاستفاده مي كنند و هزينه هاي بااليي براي برخي 

از دارندگان اين سهام پديد مي آورند.

    زمان پرداخت سود سال 98 مشخص نيست
حسين فهيمي، مدير عامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي درباره زمان واريز سود سال 9۸ سهام عدالت 
مي گويد: امكان واريز سود س��هام عدالت افرادي كه 
روش سرمايه گذاري غيرمستقيم را انتخاب كرده اند 
از س��وي شركت س��پرده گذاري مركزي وجود دارد. 
هر كدام از 36 شركت سرمايه گذاري استاني و ناشران 
بورسي كه براي واريز س��ود مشموالن سهام عدالت، 
شركت سپرده گذاري مركزي را انتخاب كرده باشند 
اين سود براساس شماره حساب اعالم شده در سجام 

واريز خواهد ش��د.فهيمي اظهار مي كند: اگر چنانچه 
مشمول سهام عدالت بخواهد سود خود را به صورت 
متمركز دريافت كند و خود به دنبال س��ود شركت ها 
نرود تنها راه اين اقدام، ثبت نام در سامانه سجام است 
تا از اين طريق قادر باشيم سود سهامداران را پرداخت 
كنيم. مدير عامل شركت س��پرده گذاري مركزي در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سود سهام عدالت تا پايان 
سال جاري به حساب سهامداران واريز مي شود يا خير، 
مي گويد: اين موضوع بستگي به فعاليت شركت ها دارد، 
هر كدام از شركت هاي سهام عدالت كه براي پرداخت 
سود، شركت سپرده گذاري را انتخاب كنند و اقدامات 
الزم را براي اين فعاليت انجام دهند، سود سهامداران 
را تا پايان سال پرداخت مي كنيم.فهيمي خاطرنشان 
مي كند: اكنون بالغ بر 120 شركت حاضر در بورس، 
س��ود خود را از طريق شركت س��پرده گذاري براي 
سهامداران واريز كرده اند و امسال بالغ بر 27 ميليون نفر 
از طريق سامانه جامع توزيع سود، سود ساالنه را دريافت 
كرده اند. مشموالن سهام عدالت كه روش غيرمستقيم 
را براي مديريت س��هام خود انتخاب كرده بودند بايد 

هرچه زودتر نسبت به ثبت نام در سجام اقدام كنند.

   اعطاي كارت اعتباري بي نتيجه ماند
نعمتي، مدير روابط عمومي سپرده گذاري مركزي، 
در رابطه با وضعيت فعلي كارت هاي اعتباري سهام 
عدالت، اظهار داشت: مسووالن سپرده گذاري مركزي 
با بانك ها به منظور تقويت زير س��اخت كارت هاي 
اعتباري جلس��اتي را برگزار كرده اند اما هنوز نتيجه 
نهايي حاصل نش��ده اس��ت. ش��ايان ذكر است، نه 
تنها اعطاي كارت اعتباري در هفته اي كه گذش��ت 
عملياتي نش��د بلكه مورخ 17بهمن 99 محمد علي 
دهقان دهنوي رييس س��ازمان ب��ورس در رابطه با 
كارت اعتباري س��هام عدالت اظهار كرد: با تصويب 
هيات مديره س��ازمان بورس قرار شد از هفته سوم 
بهمن 99 روند اعطاي كارت اعتباري عملياتي شود.
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مصوبه تغيير دامنه نوسان سهام 
يك ماهه اجرا مي شود

س��عيد اس��المي بيدگلي، دبيركل كان��ون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران تصميم محدود سازي دامنه نوسان 
و برخي ديگر از تصميمات سازمان و شوراي عالي بورس 
را موجب مثبت شدن جو چند روز اخير در بازارسرمايه 
دانست. اس��المي بيدگلي با بيان اينكه مفهوم »دامنه 
نوسان« به تازگي در بورس ايجاد شده است، ادامه داد: 
در ش��رايط عادي ارزش شركت ها بيش از يك ميزان، 
كاهش ي��ا افزايش پيدا نمي كند كه اي��ن ميزان براي 
شركت هاي بورسي 5درصد بوده است. اسالمي افزود: 
در زماني كه نگراني هاي جدي براي كاهش ارزش سهام 
ايجاد شد، رفتارهاي هيجاني بيش از رفتارهاي بنيادي 
بر معامالت تاثير مي گذاشت و لذا پيشنهاِد كاهش دامنه 
نوسان جدي شد. وي خاطرنشان كرد: بسياري از فعاالن 
بازار سرمايه از جمله بنده معتقديم كال دامنه نوسان بايد 
تعادل بخشي را سهل نمايد. اسالمي در عين حال گفت: 
در دوراني كه رفتارهاي هيجاني بيش��تر بود و كاهش 
قيمت سهام ناشي از اخبار سياسي و جو اقتصادي صورت 
مي گرفت، مجددا پيشنهاد كاهش دامنه نوسان مطرح 
شد كه منفي و مثبت 2درصد را در بر گرفت. دبيركل 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران گفت: در نهايت قرار 
شد دامنه منفي كه كاهش قيمت ها را نشان مي دهد به 
منفي دو درصد كاهش يابد و دامنه مثبت نيز به مثبِت 
6درصد برسد تا سيگنالي بلندمدت براي باز شدن دامنه 
نوسان باشد. اسالمي افزود: وقتي دامنه كاهش مي يابد، 
چالش فزوني مي گيرد. اما اگر اتفاقي درباره يك صنعت 
يا شركت بيفتد كه نياز به كاهش 15 درصدي داشته 
باشيم چه اتفاقي مي افتد؟ در اينجا بسياري فعاالن بورس 
مخالف اتخاذ تصميم بر اساس دامنه نوسان هستند و 
معتقدند وقتي دامنه نوسان وجود ندارد، رسيدن سهام 
به قيمت ذاتي، سريع تر انجام مي ش��ود. وي ادامه داد: 
وقتي دامنه نوسان كاهش يابد ممكن است به كاهش 
نقد شوندگي سهام منجر شود؛ اما تصميم محدود كردن 
دامنه نوسان در برخي ديگر از بورس هاي دنيا نيز وجود 
دارد، براي كوتاه مدت اتخاذ مي گردد. اسالمي به بيان 
ديگر اين تصميم را به معناي اعماِل نوسان دامنه محدود 
براي بلندمدت در بازار سرمايه ندانست و گفت: در اين 
ميان بيشتر معامالت ناشي از رفتارهاي هيجاني بود و 
حتي وقتي خبر خوبي براي يك شركت اعالم مي شد، 
بدليل جو رواني منفي در بازار، سهام هاي مطلوب نيز با 
كاهش قيمت روبرو شد. اين فعال بازار سرمايه گفت: 
تصميم محدود سازي دامنه نوسان يكماهه است و به 
نظر مي رسد با توجه مجموعه تصميماتي كه سازمان 
بورس اوراق بهادار و ش��وراي عالي بورس گرفتند، جو 
چند روز اخير را در بورس مثبت كرده اس��ت. اسالمي 
ابراز اميدواري كرد بازار هرچه سريع تر به تعادل برسد و 
تصميمات بهتري درباره دامنه نوسان اتخاذ گردد. وي 
خاطرنشان كرد: نوسانات در ذات بازار سرمايه است ولي 
بخشي از آن ناشي از اتفاقات بيروني مي باشد. اسالمي 
همچنين افزايش و كاهش قيمت دالر و برخي انتظارات 
از بورس را خارج از اختيار اركان فعال در بازار س��رمايه 
دانست و گفت: دولت بايد تصميماتي در جهت ثبات 
كلي اقتصاد بگيرد تا ثبات را به بازار سرمايه هم باز گرداند.

تحول در تامين مالي مسكن
با بورس

مهدي طغياني، س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس ب��ا اش��اره به تاثي��ر ايج��اد صندوق هاي 
سرمايه گذاري جهت تامين مالي ساخت واحدهاي 
مسكوني گفت: صندوق هاي سرمايه گذاري بورسي 
در حوزه مسكن همواره در كشورهاي مختلف دنيا 
وجود داش��ته اس��ت چرا كه بحث سرمايه گذاري 
و تامي��ن مالي در حوزه س��اخت مس��كن را نبايد 
صرفًا به بانك ها مح��دود كرد. تجربه هاي نا موافق 
زي��ادي از تامين مالي س��اخت مس��كن از طريق 
بانك ه��ا در پروژه هاي بزرگي مانند مس��كن مهر 
و مس��كن اجتماعي داريم. اين نماين��ده مردم در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه تامين منابع 
مالي س��اخت مس��كن از طريق بانك ه��ا عوارض 
مختلفي براي اقتصاد كش��ور به همراه دارد اضافه 
كرد: فعال شدن صندوق هاي س��رمايه گذاري به 
صورت صندوق پروژه درحوزه توليد مسكن و جمع 
كردن سرمايه هاي خرد مردم مي تواند بسيار مفيد 
باشد ضمن اينكه مانند تامين مالي بانكي عوارضي 
مانند تورم زايي ندارد، چرا كه خلق پول نمي كند. 
نماينده مردم اصفهان ادامه داد: ايجاد صندوق هاي 
سرمايه گذاري بورسي، موجب تنوع بخشي در حوزه 
تامين مالي مسكن مي شود. متاسفانه حوزه تامين 
مالي در كل زمينه هاي اقتصادي ايران به ويژه مسكن 
متنوع نيست و بيشتر متكي به مسائل بانكي است. 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
تصويب ماده )5( طرح جهش توليد و تامين مسكن 
را مي توان تحولي در تامين مالي مسكن از طريق بازار 
سرمايه دانست و نتيجه آن هم با جذب سرمايه هاي 
خرد و كمك هر چه بيشتر بازار سرمايه به ساخت 

مسكن در كشور خواهد بود.

سهام وال استريت ريخت
در وال استريت، همه شاخص ها نزولي بودند تا جايي 
كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح پايين تري 
از روز قبل خود بس��ته شدند. ش��اخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با 0.34 درصد ريزش نسبت به 
روز قبل و در سطح 31 هزار و 313.62 واحد بسته 
ش��د. ش��اخص »اس اند پي 500« با 0.22 درصد 
كاهش تا س��طح 3901.03 واحدي پايين رفت و 
ديگر شاخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با 0.04 درصد كاهش در سطح 13 هزار 
و 955.45 واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 0.07 درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 

652۸.72 واحد بسته شد. 

پذيرش كنتور برق در بورس كاال
براساس اين اطالعيه ها، پذيرش كنتور برق شركت هاي 
الكترونيك افزار آزما، توس فيوز، صنايع سنجش انرژي 
بهينه سازان توس و طرح هاي صنعتي راد نيروي كرمان 
پس از بررسي مدارك و مستندات در يكصد و نهمين 
جلسه هيات پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در 
بازار اصلي بورس كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت. 
جواد فالح مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك 
بورس كاالي ايران درگفت وگ��و كاال خبر از راه اندازي 
معامالت به روش مناقص��ه در آينده نزديك خبر داده 
و گفته بود: با مذاكرات انجام ش��ده، مقرر ش��ده است 
شركت توانير كه شركت هاي توزيع برق هاي منطقه اي 
زيرمجموعه آن بوده و براي زيرساخت هاي توزيع برق 
خريده��اي كااليي انجام مي دهن��د در اولين گام و به 
صورت پايلوت خريد كنتور ب��رق را در قالب معامالت 
مناقصه وارد بورس كاال نمايد كه در كنار كنتور، مسير 
مناقصات اقالم ديگري مانند كابل، ترانسفورماتور، پايه ها 
و دكل هاي برق براي انجام معامالت، باز خواهد شد. مدير 
مطالعات اقتصادي و سنجش ريس��ك بورس كاالي 
ايران گفت: تا پيش از اين، شركت هاي برق منطقه اي 
براي تامين اقالمي نظير كنت��ور در قالب مناقصات، از 
طريق درج آگهي در روزنامه ه��ا و دريافت پاكت هاي 
پيشنهادات از سوي شركت هاي كنتورساز، اقدام كرده 
و در نهايت پس از بازگشايي پاكت ها، برنده مناقصه را 
اعالم مي كردند اما ش��ركت توانير براي استفاده از يك 
روش مدرن تر و بهره مندي از حراج الكترونيك به جاي 
روش سنتي پاكتي، پيشنهاد داد معامالت و مناقصه هاي 
كنتور در بورس كاال انجام شود. فالح اظهار داشت: در 
اولين گام بايد كنتور شركت هاي كنتورساز در بورس 
كاال پذيرش شود كه در دو هفته گذشته چهار شركت 
كنتورساز تقاضاي پذيرش محصول خود را براي معامله 
در بورس ارايه دادند كه پس از مطرح ش��دن در هيات 
پذيرش، كنتور اين چهار شركت در بورس كاال پذيرش 
مورد پذيرش قرار گرفت. در كنار پذيرش كاال، مناقصه 
گذار و كساني كه تمايل به حضور در مناقصات را دارند 
بايد كد بورس كاال دريافت كنند كه برخي شركت هاي 
توزيع برق منطق��ه اي كه پيش از اي��ن در بورس كاال 
معامالتي را انجام داده بودند، اين كد را داشته و برخي در 

فرآيند دريافت و اخذ كد قرار گرفته اند.

واگذاري سرخابي ها
در انتظار سازمان خصوصي سازي

مسعود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان درخصوص 
عرضه سرخابي ها اظهار داشت: مستندسازي و گزارشات 
مالي، برگزاري مجامع و حسابرسي ، مستندسازي اموال 
و امالك 2 باشگاه به پايان رس��يده و تمامي مدارك و 
گزارشات در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار گرفته 
است. وي اضافه كرد: سازمان خصوصي سازي به عنوان 
متولي بازار س��هام با سازمان بورس و فرابورس در حال 
بررس��ي نهايي موضوع هس��تند تا در بهترين شرايط 
استقالل و پرسپوليس را وارد بازار سرمايه كنند. وزير 
ورزش و جوان��ان در ادامه به افزايش بهره مندي مردم 
ايران از اماكن ورزشي در دوره فعاليت دولت تدبير و اميد 
اشاره كرد و گفت: سرانه ورزشي كشور با احتساب اماكن 
ورزشي خصوصي، اماكن ورزشي دستگاه هاي دولتي 
مختلف و سالن هاي تحت نظر وزارت ورزش و جوانان 
طي مدت هفت سال گذشته سه برابر شد. سلطاني فر 
افزود: در ابتداي دولت يازدهم سرانه ورزشي هر ايراني 
حدود نيم متر بود كه اين رقم در حال حاضر به 1.5 متر 
افزايش يافته است. فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي 
و دارايي نيز ديماه امس��ال درباره زمان واگذاري سهام 
دو باشگاه پرسپوليس و اس��تقالل، در فرابورس گفته 
بود: علت اعالم نكردن براي تعيين زمان عرضه سهام 
دو باش��گاه به بورس، فراهم ش��دن اطمينان خاطر به 
خريداران و سهامداران در بورس است. دژپسند تصريح 
كرد: وزارت اموراقتصادي و دارايي بايد اطمينان حاصل 
كند كه منافع دو باشگاه و سهامداران در عرضه اوليه به 
بورس حفظ خواهد ش��د. وزير اقتصاد و دارايي با بيان 
اينكه بايد قيمت گذاري دو باشگاه به طور كامل و شفاف 
و اموال و دارايي هاي آنها نيز مشخص شود، افزوده بود: 
داليل تأخير چندساله بورسي نشدن دو باشگاه دولتي 
استقالل و پرسپوليس دقت در تشريفات قانوني واداري 

اموال و دارايي هاي دو باشگاه بوده است.

سمت و سوي جديد بازارسرمايه
محمدابراهيم سماوي، مدير تحليل گروه صنعتي و 
معدني امير گفت: تغيير دامنه نوس��ان از چند منظر 
قابل بررسي اس��ت: اين تغيير در وهله اول، منجر به 
اعتماد سازي مجدد مي شود و بي اعتمادي ها را كمرنگ 
مي كند . از طرفي سرعت و شيب ريزش را كند كرده 
و ترمزي براي ريزش بازار خواهد بود و به لحاظ رواني 
اثر مثبتي بر بازار خواهد گذاشت. وي افزود: همچنين 
اين موضوع، تلنگري به سرمايه گذاران است كه بازار در 
حالت حباب منفي قرار دارد و قيمت بسياري از سهم ها 
در حال حاضر پايين تر از ارزش ذاتي آنها است . سماوي 
اظهار داشت: از منظر ادبيات مالي، هرگاه قيمت از ارزش 
ذاتي خود فاصله بگيرد، مي گوييم بازار دچار عدم تعادل 
شده است . زماني كه قيمت ها باالتر از ارزش ذاتي خود 
باش��د بازار دچار حباب مثبت شده و هرگاه قيمت ها 
كمتر از ارزش ذاتي باشد بازار حباب منفي دارد . اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: از اوايل تا اواسط تابستان، 
در اكثر سهم ها شاهد عدم تعادل قيمتي مثبت بوديم 
كه يكي از عوام��ل آن افزايش ضريب نف��وذ در بازار 
سرمايه بود و بس��ياري از افراد عادي بي محابا در بازار 
سرمايه گذاري كرده و فعال بودند و شيريني سودهاي 
چند ده درصدي و بعضا چند صددرصدي را چشيده 
بودند وي با اش��اره به اينكه از لحاظ مباني اقتصادي 
و مالي، رش��د مداوم و قيمت هاي باال، هيچگاه ادامه 
نخواهد يافت و نهايتا قيمت ها به تعادل خواهند رسيد، 
افزود: اواسط مرداد، اختالف ديدگاه برخي دولتمردان 
درخص��وص پااليش يك��م تلنگري در ب��ازار بود كه 
اعتمادها به بازار را كم رنگ كرد و منجر به ريزش شد. 

تجربه تلخ سهامداران از فروش سهام عدالت در بازارسرمايه

مشكل ادامه دار سهام عدالت 

دامنه نوسان زمينه ساز رشد بازارسرمايه
بازار سرمايه در هفته اي كه گذشت اتفاقات مهمي را 
پشت سر گذاشت و برخي از اين اتفاقات باعث شدند 

وضعيت بازار به طور كلي تغيير كند.
محمدعلي دهقان دهنوي با اش��اره ب��ه اينكه دامنه 
نوسان از روز شنبه 25 بهمن ماه، تغيير مي كند، ابراز 
داشت: بر اساس مصوبه ش��وراي عالي بورس، دامنه 
نوسان خريد و فروش سهام منفي دو درصد و مثبت 6 
درصد خواهد بود. البته تصميمات شوراي عالي بورس 
پس از 72 ساعت قابليت اجرا دارد و بر همين اساس، 
از روز شنبه 25 بهمن ماه، اين تغيير اعمال خواهد شد. 
همچنين كاالهايي كه در بورس كاال عرضه مي شوند، 
از شمول قيمت گذاري خارج مي شوند و اميد مي رود 
كه با هماهنگي و تعامل دستگاه هاي مختلف، شاهد 
توس��عه و تعميق بازار سرمايه باشيم. رييس سازمان 
بورس در پاس��خ به چرايي اتخاذ تصميم تغيير دامنه 
نوسان گفت، تغيير دامنه نوسان در شرايط خاص، با 
ايجاد بستر زماني مناسب مسير تحليل را هموار مي كند 
و پيرو آن سهامداران در فضاي آرام تري تصميم گيري 
مي كنند. هرگاه ش��رايط اقتصادي از ثبات بيشتري 
برخوردار باش��د، امكان افزايش دامنه نوسان و حتي 

حذف آن وجود خواهد داشت. 
اين مقام مسوول در نشست با مديران فوالدي كشور 
گفت: شما مديران صنعت فوالد كشور، وكيل ميليون ها 
سهامدار عدالت هستيد و بايد از حقوق آنها دفاع كنيد 
كه خوشبختانه اين اراده و رويكرد برقرار شده است. وي 
افزود: چشم انداز بازار فوالد در كشور بسيار درخشان 
است، بنابراين به همت تالش هاي زيادي كه در دست 
اجراست، تمام اقدامات انجام خواهد شد تا تمام زنجيره 

فوالد كشور در بورس كاالي ايران عرضه شود.
انتخابات شركت هاي س��رمايه گذاري سهام عدالت 
اس��تاني در 20 اس��فند 99 برگزار خواهد شد. علي 
عسكري، معاون توسعه مديريت و منابع وزير اقتصاد، در 

نشست خبري با موضوع برگزاري مجامع الكترونيكي 
شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت استاني كه 
صبح ديروز در وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي برگزار 
شد، گفت: شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت 
استاني در رتبه بندي شركت هاي كشور، شركت هاي 
بزرگ و مهمي محسوب مي شوند و ارزش سهام هر يك 
از اين شركت ها در بعضي استان هاي كوچك تا 9 هزار 

ميليارد تومان مي رسد.
محمد صادق غزنوي، مدير عمليات بازار فرابورس در 
بررسي اين موضوع كه اجراي دستور العمل بازارگرداني 
چقدر موفق بوده و به اهداف مورد نظر نزديك ش��ده 
است، گفت: بازارگرداني مقوله اي است كه در راستاي 
ايجاد نقدشوندگي و تحديد دامنه نوسان اجرايي شد تا 
از نوسانات شديد در قيمت سهام جلوگيري كند. اين 
مسوول اظهار كرد: در اجراي بازارگرداني دو رويكرد 
وج��ود دارد؛ يك نگاه موضوع اجب��ار و الزام قانوني به 
وجود بازارگردان است و روي  ديگر فعاليت اختياري 
بازارگرداني به عنوان حرفه اي سودده است. رويكردي 
كه در شرايط فعلي بازار اجرايي شده، الزام و اجبار  است 
كه ناشر و سهامدار عمده بر اساس قانون ملزم شدند تا 
براي سهم بازارگردان معرفي كنند كه اين اتفاق باعث 
شده تا هدف  بازارگردان صرفا انجام تكليفي مشخص 
باشد، اما اگر رويكرد و نگاه به اختيار بود، قطعا شرايط 

متفاوت تر شده و دستاوردهاي بهتري  داشت.
غالمرض��ا ابوتراب��ي، مديرعامل ش��ركت مديريت 
دارايي مركزي بازار س��رمايه اظهار داش��ت: با مجوز 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، صكوك اجاره شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي )سهامي عام( به مبلغ 
30 هزار ميليارد ريال ب��دون ضامن و با تكيه بر رتبه 
اعتباري از طريق ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران، 
عرضه عمومي مي شود. ابوترابي ادامه داد: اين موضوع 
در عمل منجر به وابس��ته شدن فرآيند تأمين مالي از 

طريق بازار س��رمايه به تأييد مراجع ذيصالح در بازار 
پول شده و عالوه بر آن به دليل پرداخت كارمزد، براي 
باني هزينه بر مي شد و تنها امكان قانوني در نظر گرفته 
ش��ده براي اغلب بانيان اوراق در صورت عدم معرفي 
ركن ضامن بانكي، توثيق اوراق بهادار با رعايت ضوابط 
مربوطه بود. از اين رو با هدف تسهيل تأمين مالي در 
قالب انتشار اوراق بهادار بدهي، هيات مديره محترم 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در سوم ارديبهشت 99 
شرايط انتشار اوراق بدهي بدون استفاده از ركن ضامن 

را تصويب كرد.
به گفته مه��دي دلبري، عضو هيات مديره ش��ركت 
س��رمايه گذاري خدمات گس��تر، عملكرد شركت ها 
نشان مي دهد در فصل پاييز سود بنگاه ها 30 درصد 
رشد كرده و شاخص هم 100 درصد رشد داشته كه 
اتفاق خوبي اس��ت، اما بايد هم��ه اركان كمك كنند 
اين سودها مستمر باشد تا بازار س��رمايه به روزهاي 
اوج بازگردد. دلبري س��ال ج��اري را از لحاظ اعداد، 
ارقام، ارزش معامالت و هجوم مردم به بازار س��رمايه 
س��الي ويژه دانس��ت و گفت: بر همين اساس امسال 
شديدترين و سريع ترين صعود را در تاريخ بازار سرمايه 
تجربه كرديم و پس از آن هم شاهد بوديم كه ريزشي 
سريع در س��رعتي باال رخ داد كه تعداد زيادي از افراد 

را درگير كرد.
محمدرضا عربي مزرعه ش��اهي، مديرعامل شركت 
رتبه بندي پارس كيان، شرايط سودآوري بسياري از 
شركت ها را تا پايان سال ادامه دار دانست و گفت: اگرچه 
اين مساله شامل كل بازار نمي شود، ولي شركت هايي 
كه بنيه قوي دارند، عموم��ا گزارش هاي خوبي ارايه 
داده اند. با توجه به افت هايي كه در ش��رايط اوج بازار 
تا االن اتفاق افتاده، در برخي ش��ركت ها قيمت ها به 
شرايط نس��بتا مطلوبي رسيده اس��ت؛ ضمن اينكه 
گزارش هاي 6 ماهه و 9 ماهه، وضعيت ش��ركت ها را 

مناسب نشان مي دهد. معاون سرمايه گذاري و توسعه 
بازار شركت تأمين سرمايه اميد، تصميم جديد شوراي 
عالي بورس را در خصوص تغيير دامنه نوسان در كنترل 
هيجانات كاذب بازار موثر خواند. مديرعامل كارگزاري 
بانك توسعه صادرات، اجراي دامنه نوسان نامتقارن 
را گام مثبت��ي در كنترل صف ه��اي خريد و فروش و 
تقويت تحليل محوري در بازار دانست. احمد اشتياقي 
معتقد است كه دامنه نوسان نامتقارن، ترمزي براي 
نوسان گيري است و منجر به بازگشت سهامداري در 
بازار مي شود. محمد صفري تصريح كرد: دامنه نوسان 
در بازار هيجاني به تشديد رفتار هيجاني سرمايه گذاران 
دامن مي زند و بهتر است در بلندمدت به سمت حذف 

دامنه نوسان حركت كنيم.
رامين ملماس��ي، مديرعامل كارگزاري سينا گفت: 
ابزارهاي كمكي در برخي مقاطع نياز بازار هستند اما 
بهتر اس��ت بازارگردان ها هم به كمك اين ابزار بيايند 
تا شرايط بهتر كنترل ش��ود. رامين ملماسي با اشاره 
به اقدام اخير در شوراي عالي بورس در تصويب دامنه 
نوس��ان نامتقارن بيان كرد: با توجه به شرايط حاكم 
بر بازا ر، دامنه نوسان نامتقارن يك تصميم حمايتي 
است، البته اين موضوعي است كه ماه ها مورد بررسي 

قرار گرفته و در نهايت مورد تصويب قرار گرفته است.
مركز پردازش اطالعات مالي ايران درجه بندي عملكرد 
حدود 200 صندوق هاي سرمايه گذاري كشور را در سه 
بازه زماني يك س��اله، 3 ساله و 5 ساله مورد بررسي و 
محاسبه قرار داد و نتايج آن را منتشر كرد. سه صندوق 
از جمع برترين ها در گروه صندوق هاي س��هامي قرار 
مي گيرند و دو صندوق ديگر بادرآمد ثابت هس��تند. 
صندوق هاي آسمان آرماني سهام شركت سبدگردان 
آسمان با نماد آساس، هستي بخش آگاه سبدگردان 
آگاه با نماد آگاس و باران كارگزاري بانك كشاورزي، 
صندوق هاي در سهام ليست رتبه بندي برهان بوده اند.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
گفته است، قيمت هر متر مربع مسكن ساخته شده با قيمت 
فروش آن ح��دود ۵۰۰ درصد فاصله دارد كه اين موضوع 
قابل تفسير نيس��ت. البته بي گمان، اين ۵۰۰ درصد در 
موارد معدود و بيشتر در مناطق شمالي تهران قابل مشاهده 
است. با اين حال، برخي برآوردها حاكي از اين است كه كف 
فاصله هزينه هاي ساخت تا قيمت هر متر مربع مسكن در 
حدود 2۰۰ درصد است. چه آنكه هم اينك هزينه ساخت 
هر متر مربع آپارتمان در مرز 1۰ ميليون تومان قرار دارد و 
متوسط فروش هر متر مربع مسكن در شهر تهران نيز در 
كانال 27ميليون تومان سير مي كند. در اين حال، شكاف 
عظيم ميان هزينه هاي ساخت با قيمت مسكن را بايد در دو 
عامل دروني و بيروني اين بازار جست وجو كرد. بي گمان، 
مهم ترين عامل دروني اثرگذار بر قيمت مس��كن، قيمت 
»زمين« اس��ت كه از ديد فعاالن بازار مسكن و همچنين 
مسووالن دولتي پنهان مي ماند. افزون بر اين، از پولي شدن 
اقتصاد و رشد فزاينده نقدينگي به عنوان عامل ديگر اثرگذار 
بر بازار مسكن مي توان نام برد كه منجر به افزايش ارزش ساير 

دارايي ها نيز شده است.
بر اس��اس اين گزارش، بررس��ي هاي آماري حاكي از اين 
است كه از سال ۹۴ تا پايان بهار ۹۹ ميانگين قيمت مسكن 
در شهر تهران 3.۴ برابر شده است، اين در حالي است كه 
ميانگين قيمت زمين در همين بازه زماني در پايتخت 6.3 
برابر شده است. اين موضوع نشان مي دهد، در اين بازه زماني 
بيشترين حباب ملكي مربوط به بازار زمين و امالك مسكوني 
كلنگي بوده است. ميانگين قيمت زمين در اين بازه زماني 
براي هر مترمربع از ۴ ميليون به 2۵ ميليون تومان افزايش 
يافته است. اين در حالي است كه ميانگين قيمت مسكن 
در همين مدت، از مترمربعي ۴ ميليون تومان به محدوده 
قيمتي 17 ميليون و 2۰۰ تا 17 ميليون و3۰۰ هزار تومان 
 قرار گرفته اس��ت. اين آمارها نشان مي دهد در بازه زماني 
اعالم شده حباب قيمتي در بازار معامالت زمين و امالك 
مسكوني كلنگي بيشتر از حباب قيمتي بازار مسكن بوده 
است.به گزارش »تعادل«، نرخ رشد نقدينگي، حجم پول 
و تورم نيز طي س��ال هاي اخير چش��مگير بوده است به 
گونه اي كه نرخ رشد نقدينگي 3۴ درصدي يكسال منتهي 
به خ��رداد ۹۹ به ميزان 7 درصد باالتر از نرخ ميانگين 27 
درصدي بيست سال اخير بوده اس��ت. بررسي آمارهاي 
مربوط به رشد نقدينگي در ايران در دوره سال هاي 7۹ تا 
۹۸ نشان مي دهد كه ميانگين رشد نقدينگي در اين دوره 
27.6 درصد و ميانگين دو ساله نيز 27.2 درصد بوده است. 
براساس آمارهاي منتشر شده از درصد رشد نقدينگي ايران 
از سال 137۹ تا 13۹۸، ميانگين رشد نقدينگي در ايران 
طي دو دهه گذش��ته رقمي معادل 27.6 درصد است؛ در 
عين حال، در سال 137۹ رشد نقدينگي ايران 2۹.3 درصد 
و در پايان سال 13۹۸ نيز به رقم 31.3 درصد رسيده است. 
همچنين نرخ رشد نقدينگي يكسال منتهي به خرداد ۹۹ 
معادل 3۴ درصد، نرخ رشد نقدينگي ۵ سال اخير معادل 

12 درصد بوده است.

     برخورد سرمايه اي با مسكن
در چنين شرايطي، محمود محمودزاده، معاون مسكن 
و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفته است، قيمت هر 
متر مربع مسكن ساخته شده با قيمت فروش آن حدود 
۵۰۰ درصد فاصله دارد كه اين موضوع قابل تفس��ير 
نيست. او با اشاره به اينكه قيمت مسكن خوشبختانه 
در ماه هاي اخير در حال تثبيت است افزود: تنها دليل 
فاصله زياد قيمت س��اخت و فروش مسكن، برخورد 
سرمايه اي با مسكن است، به همين دليل از اواخر سال 

گذشته اقداماتي تحت عنوان »سامانه اسكان امالك«، 
براي شناسايي واحدهاي خالي انجام شد با اين اميد 
كه مالكان واحدهاي خالي خود را به بازار عرضه كنند.

به گزارش مهر به نقل از صدا و س��يما، وي اضافه كرد: 
زماني كه قيمت مس��كن در حال افزايش بود بخشي 
از آن مربوط به خود مس��كن و بخش ديگر ناش��ي از 
تأثيرپذيري از س��اير بازارهاي رقي��ب بود، زيرا وقتي 
جريان اقتصادي به يك سمت حركت مي كند، مسكن 
از آن مستثني نيست. معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرس��ازي گفت: وقتي از وجود چندصد هزار 
يا چند ميليون واحد خالي در سراس��ر كشور اطالع 
مي دهند، طبيعي است س��ريع ترين واحدهايي كه 

مي تواند به بازار عرضه شود، واحدهاي آماده است.

     قيمت مسكن كاهشي بود اما نگذاشتند!
در همين حال، مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك با بيان اينكه روند ريزش قيمت مسكن از 
حدود سه ماه قبل آغاز شد و مي تواند ادامه پيدا كند، گفت: 
همين كه بعضي مراكز اعالم كردند در يك ماه گذش��ته 
قيمت ها باال رفته و البته آمارش��ان اختالف معناداري با 
يكديگر داشت باعث شد ترمز كاهش قيمت ها كشيده شود؛ 
سازندگان هم از هر عاملي مثل رشد قيمت مصالح براي باال 

بردن قيمتها استفاده كردند.
خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در شرايطي كه 
قيمت ها در بازار مسكن روند نزولي به خود گرفته بود اعالم 
رشد قيمت در دي ماه از سوي مراكز آماري به نوعي ترمز 
ريزش قيمت ها را كشيد و باعث شد بازار به ثبات برسد. بانك 
مركزي اعالم كرد طي يك ماه قيمت ها 1.۸ درصد باال رفته 
و مركز آمار اين عدد را ۸.2 درصد عنوان كرد. جدا از اينكه 
اختالف زياد آمار اين دو بخش با يكديگر جاي تأمل دارد به 

ايجاد جو رواني در بازار منجر شد.
وي افزود: هرچه ما تالش مي كنيم قيمتها را پايين بياوريم 
برخي مراكز رشته هاي ما را پنبه مي كنند. گراني مسكن 
باعث ركود مي ش��ود و كار دفاتر امالك را كساد مي كند. 
بنابراين مش��اوران امالك تالش مي كنند با داللت روي 

معام��الت، قيمتها را پايين بياورند. ام��ا در كمال تعجب 
مي شنويم كه مشاوران را عامل گراني مي دانند و در واقع 

آدرس اشتباه مي دهند.
رييس اتحاديه مشاوران امالك، سودهاي بااليي كه بساز و 
بفروش ها از بازار مسكن كسب مي كنند را از عوامل گراني 
قيمت خانه دانست و گفت: قيمت ساخت براي تعاوني هاي 
مس��كن حدودا متري ۴ ميليون توم��ان و در حالت آزاد 
متري ۸ ميليون تومان تمام مي ش��ود. چرا س��ازندگان، 
خانه ها را متري 3۰ ميليون تا 1۰۰ ميليون تومان و بيشتر 
مي فروشند؟ آقاي محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي 
اخيرا به نكته درستي اش��اره و اعالم كرده قيمت فروش 
مسكن با قيمت ساخت حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد. ظاهرا 
سودهاي هنگفت هم بعضي سازندگان را راضي نمي كند و 

از هر آب گل آلودي ماهي مي گيرند.
خس��روي با بيان اينكه افزايش قيمت سيمان به پاكتي 
۴۵هزار تومان كه طي هفته هاي اخير اتفاق افتاده، بهانه 
ديگري براي رشد قيمت مسكن شده است گفت: در شرايط 

واقعي سيمان تاثير چنداني بر قيمت تمام شده مسكن ندارد 
اما بعضي آقايان از رشد قيمت سيمان يا فوالد به عنوان اهرم 
رواني استفاده مي كنند و نرخ فروش مسكن را باال مي برند.

وي تصريح ك��رد: با همه اين جوس��ازي ها معتقدم بازار 
مسكن هنوز ظرفيت كاهش قيمت را دارد به شرطي كه 
برخي آقايان اجازه بدهند. چند كار مهم اگر انجام ش��ود 
نرخ ها مي شكند. اوال ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر 
واحدهاي لوكس اجرايي شود. در كنار آن بانك ها از ساخت 
و ساز و به طور كلي بازار ملك دست بردارند. دولت هم بر بازار 
مصالح ساختماني و وضعيت ساخت و ساز نظارت داشته 
باش��د. رييس اتحاديه مشاوران امالك خاطرنشان كرد: 
سابقا افراد آپارتمان خود را مي فروختند تا تبديل به احسن 
كنند اما حاال وقتي مي فروشند نگرانند كه نتوانند دوباره 
حتي خانه اي مثل خانه خودشان بخرند. تا بازار مي آيد 
مقداري آرامش بگيرد بعضي افراد آن را به هم مي ريزند. 
به اعتقاد من برخي مراكز اگر درباره مسكن آمار ندهند 

خيلي بهتر است.
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 برخورد جدي 
با تخلفات كرونايي در اتوبوس

مديركل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي در پي انتش��ار برخي تصاوير از تخلفات 
كرونايي در اتوبوس هاي بين ش��هري اع��الم كرد، به 
صورت جدي با اينگونه تخلفات برخورد خواهد ش��د 
و در اين زمينه با هيچ كس تع��ارف نداريم. به گزارش 
ايس��نا، ويديويي در ش��بكه هاي اجتماعي منتش��ر 
ش��ده اس��ت كه در آن، اتوب��وس تهران-قزوين بدون 
در نظر گرفتن پروتكل هاي بهداش��تي پر از مس��افر 
در حال حركت بود. البته براس��اس ابالغيه هاي ستاد 
 مل��ي مقابله با كرونا در اتوبوس هاي بين ش��هري بايد 
فاصل��ه گ��ذاري اجتماعي رعايت ش��ده و ب��راي هر 
صندلي كه كنار پنجره قرار دارد مس��افر پذيرش شود 
و بسته هاي بهداشتي مانند ماسك در اختيار مسافران 
 قرار گيرد. در اين راس��تا داريوش باقرجوان، مديركل 
حمل و نقل مس��افر س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي در پاس��خ به اين ايسنا كه چه برخوردي با اين 
تخلفات كرونايي در اتوبوس هاي بين شهري صورت 
خواهد گرفت، گفت: اگر راننده عامل بروز تخلف باشد با 
او به شدت برخورد خواهيم كرد و در كميسيون ماده 1۴ 

توقف فعاليت او را ابالغ مي كنيم.

ادامه از صفحه اول

مردم، فراموشي بزرگ بودجه
 نمي توان انتظار داش��ت كه صرفا با چند شعار يا برنامه 
كوتاه مدت مسائل حل ش��ود. از سوي ديگر وارد كردن 
دعواهاي سياسي به اين ش��رايط به دور از واقعيت هاي 
اقتصادي كشور اس��ت. ما در ماه هاي گذشته شاهد آن 
بوديم كه با وجود صحبت از اهميت مردم و بهبود معيشت 
آنها، كليات بودجه در مجلس رد شد تا ابهام ها در اين حوزه 
افزايش پيدا كند.در شرايطي كه كشور با ركود اقتصادي 
مواجه است و تورم باعث افزايش فشار بر اقشار كم درآمد 
جامعه شده، قطعا تصويب به موقع بودجه و اولويت دادن 
به مسائل معيشتي به جاي دعواهاي سياسي بايد به عنوان 
اولويت مهم دو قوه در نظر گرفته مي شد اما متاسفانه شاهد 
آن بوديم كه پس از چند هفته بحث در كميسيون تلفيق، 
در نهايت كليات بودجه نيز رد شد. با وجود آنكه مشكالت 
داخلي اقتصاد ايران غيرقابل انكار است اما نبايد فراموش 
كرد كه ما با تحريم هاي همه جانبه امريكا مواجه هستيم 
و تحت تاثير اين فشارها، دولت در دسترسي به درآمدهاي 
نفتي با مشكل مواجه بوده است. در چنين شرايطي بايد 
تالش كرد با استفاده از تمام ظرفيت هاي داخلي، فشار 
تحريم ها را كاهش داد. اين مسير جز با همراهي تمام قوا و 
برنامه ريزي دقيق بر اساس واقعيت هاي اقتصادي ممكن 
نخواهد شد. در مسير حمايت از اقشار كم درآمد جامعه 
نيز بايد به شكل دقيق واقعيت هاي اقتصادي را رصد كرد. 
اينكه ما صرفا بگوييم براي حمايت از اقش��ار كم درآمد، 
مبلغ يارانه نقدي را افزايش مي دهيم، نمي تواند معضالت 
اقتصاد را حل كند. در كشوري كه تورم براي مدتي طوالني 
دورقمي بوده و س��رعت رشد نقدينگي بسيار باالست، 
اجراي سياست حمايتي كه به رشد نقدينگي منجر شود، 
نه تنها باعث كاهش فشارها نمي شود كه در مدتي كوتاه 
خود به افزايش تورم دامن مي زند. تجربه يارانه نقدي در 
سال هاي گذشته به خوبي نش��ان داد كه اگر تورم مهار 
نش��ود، در نهايت راه بر تاثيرگذاري اين طرح ها بس��ته 
مي شود و اگر اين چالش برطرف نشود در سال هاي آينده 
نيز معضالت ادامه خواهند داشت. انتظاري كه مردم از 
تصميم گيران دارند اين است كه با كنار گذاشتن اختالفات 
سياسي، مسائل كالن و ملي را در اولويت قرار دهند و در 
اين مسير، تصويب نش��دن بودجه، عاملي براي كاهش 
اعتماد مردم و توقع آنها براي اتخاذ تصميماتي گره گشا در 
زندگي شان خواهد بود؛ موضوعي كه بايد ديد در روزهاي 

آينده چه سرنوشتي پيدا مي كند.

هواي كالنشهرها 
دوباره آلوده مي شود

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هش��دار 
سازمان هواشناسي گفت: با توجه به روند افزايش 
نسبي دما تا روز سه شنبه 2۸ بهمن، در ارتفاعات 
و دامنه هاي كوهس��تاني البرز، ذوب برف و وقوع 

بهمن دور از انتظار نيست. 
ضياييان در گفت وگو با فارس در تشريح آخرين 
وضعيت جوي كشور بيان كرد: بر اساس تحليل 
نقش��ه هاي پيش ياب��ي و هواشناس��ي از بعد از 
ظهرشنبه و همچنين روز يكش��نبه 26 بهمن، 
با شمالي ش��دن جريانات روي درياي خزر، دريا 
مواج مي شود و دماي هوا در استان هاي ساحلي 
كاهش مي يابد همچنين احتمال بارش پراكنده 

وجود دارد.
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
ادامه داد: از يك شنبه تا سه شنبه 2۸ بهمن جوي 
آرام و پايدار در كشور حاكم خواهد بود بنابراين 
در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت افزايش غلظت 
آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا را انتظار 

داريم.
وي گفت: از ظهر شنبه تا ظهر يكشنبه متالطم 
ش��دن دريا و افزايش ارتفاع م��وج تا يك متر در 
س��احل و 1.۵ متر در دور از س��احل در گيالن و 
مازندران پي��ش بيني مي ش��ود و احتمال غرق 
ش��دن ش��ناگران و قايق هاي كوچك، آس��يب 
ديدن ش��ناورهاي سبك و نيمه س��نگين و پاره 
ش��دن تورهاي صيادي وجود دارد. در اين راستا 
توصيه مي ش��ود ممنوعيت شنا و تفريحات آبي، 
محدوديت فعاليت ش��يالتي و تردد شناورهاي 
تفريحي، س��بك و نيمه س��نگين در دستور كار 
باش��د. وي ادامه داد: روز سه شنبه 2۸ بهمن در 
شمال غرب و غرب كشور، برخي مناطق جنوب 
غرب و دامنه هاي البرز غربي بارش پراكنده باران 
و وزش باد داريم كه در مناطق سردسير و مرتفع 

بارش به صورت برف پيش بيني مي شود.
ضياييان افزود: روز چهارشنبه 2۹ بهمن سامانه 
بارشي به كشور وارد مي شود و بر شدت بارش ها 
در مناطق ذكر ش��ده افزوده مي شود ضمن آنكه 
بارش ها در دامنه البرز مركزي و زاگرس مركزي 

شدت بيشتري دارد.
وي اظهار كرد: تا روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
پي��ِش رو در برخي مناطق غ��رب و جنوب غرب 

كشور وزش باد شديد خواهيم داشت.
ضيايي��ان در تش��ريح وضعيت ج��وي پايتخت 
گفت: آسمان تهران روز ش��نبه صاف در برخي 
ساعات همراه با غبار محلي پيش بيني مي شود، 
همچنين تا روز س��ه شنبه 2۸ بهمن نيز آسمان 

تهران صاف است. 
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آگهی و درروس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعت�راض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909768
 تاریخ انتشار نوبت اول..1399.11.25 تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.09

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عین اله تیموری

نظر به دس�تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20و برابر رای شماره139960310013018863 ...مورخ 1399.11.02 هیات قانون تعیین 
تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای/خانم..فاطمه صداقت....فرزند....نعمت اله ....نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....278.26متر مربع به شماره پالک ...1099....فرعی از 
....33.... اصلی واقع در ...قریه کردآباد ...بخش...11 ...خریداری از آقای /خانم...یوس�ف توسلی 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. م الف 19909770
 تاریخ انتشار نوبت اول..1399.11.25 تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399.12.09

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان-  عین اله تیموری

 برابرکالسه پرونده شماره 1399114410018000314و رای شماره 139960310018011109 وهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/
خانم محمد عباس آزاد فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 0014349701و کد ملی 0014349701صادره ازتهران ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت دویست و هفتادو شش ممیز دو دهم متر مربع )276.2( متر مربع قسمتی از پالک 157 اصلی 
واقع در قریه کور کال بخش دو ثبت عباس آباد با مبایعه نامه عادی از محدوده مالکیت رسمی سید موسی کور کال هاشمی می باشد محرز 
گردیده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19909281

تاریخ انتشار اول: 11-11-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-11-25 

 آگهی موضوع3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد

 برابرکالسه پرونده شماره 1399114410018000691و رای شماره 139960310018011082 وهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/
خانم فرشید نفر فرزند حسن به شماره شناسنامه 2532و کد ملی 0047829761صادره ازتهران ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت چهار هزارو شش ممیز هفتادو سه متر مربع )4006.73( که اعیانی ان از محدوده پالک 37 فرعی از 312 اصلی 
و عرصه ان از محدوده پالک 312 اصلی واقع در مرتع خوشامیان بخش دو ثبت عباس آباد اعیانی از محدوده مالکیت رسمی خودش و 
عرصه از محدوده مالکیت رسمی ورثه خلعتبری و اوصانلو می باشد محرز گردیده است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 19909280
تاریخ انتشار اول: 11-11-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-11-25

 آگهی موضوع3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 ابراهیم حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد
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ضرورت افزايش پهناي باند براي 
رشد اقتصاد ديجيتال و معيشت 

۷۳,۲ درصد از افراد شركت كننده در پژوهش مجازي 
يك افكارسنجي، افزايش پهناي باند را براي رشد اقتصاد 
ديجيتال و بهبود معيشت مردم ضروري مي دانند. به 
گزارش ايرنا، مدتي است افزايش پهناي باند اينترنت 
توجهات را به خود جلب كرده است. رييس جمهوري 
چندي پيش با س��خناني مبني براينكه »آموزش در 
فضاي مجازي، كسب وكارهاي الكترونيكي، دسترسي 
آزاد به اطالعات و مبارزه با فساد نيازمند پهناي باند كافي 
اس��ت كه بايد از اقدامات آذري جهرمي در اين راستا 
تشكر كنيم«، وزير ارتباطات را مورد حمايت خود قرار 
داد. در اين راستا اداره كل پژوهش و بررسي هاي خبري 
ايرنا بر آن ش��د تا در مدت هفت روز نظرات كاربرانش 
را در خصوص افزايش پهناي باند مورد س��نجش قرار 
دهد. پرسش هاي اين نظرس��نجي در روزهاي ۱۵ تا 
۲۱ بهمن ماه روي سايت ايرنا قرار گرفت و در مجموع 
حدود ۳۵۰۰ نفر در اين پژوهش آنالين شركت كردند. 
خبرگزاري ايرنا در اين افكارسنجي آنالين از مخاطبان 
خود خواست تا در مورد اينكه افزايش پهناي باند براي 
رش��د اقتصاد ديجيتال و بهبود معيشت مردم چقدر 
ضروري است،  اعالم نظر كنند. ۷۳,۲ درصد از مخاطبان 
افزايش پهناي باند را براي رشد اقتصاد ديجيتال و بهبود 

معيشت مردم ضروري دانستند.

 توليد فوالد بدون يارانه انرژي 
در ذوب آهن اصفهان

غالمرضا س��ليماني، مديرعامل هلدينگ گفت: صدر 
تامين در واقع هلدينگ معدني و صنايع معدني شستا 
است و صد در صد سهام ما به تامين اجتماعي تعلق دارد. 
اين مجموعه ۲4 شركت دارد و به صورت تخصصي در 
زمينه معدن فعاليت مي كند. توليد مجموعه شركت هاي 
ما به ج��ز  ذوب آهن اصفهان حدود يك و نيم ميليون 
تن بوده كه رشد شش درصدي نسبت به سال گذشته 
داشتيم. اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: در ۱۰ ماهه 
سال جاري فروش ما به غير از ذوب آهن، ۵۲۳۵ ميليارد 
تومان بوده اس��ت كه نس��بت به ده ماهه سال 98 كه 
۲۷6۰ ميليارد تومان بوده است رشد 9۰ درصدي را در 
مجموعه داشتيم و فروش ذوب آهن نيز از 86۰۰ ميليارد 
تومان به ۱۵ هزار و ۱8۵ ميليارد تومان رسيده است و 
اين رشد حدود ۷6 درصدي را در فروش نشان مي دهد. 
غالمرضا سليماني بيان كرد: سود مجموعه غير از ذوب 
آهن اصفهان به ۱۷۲۰ ميليارد تومان رسيده است كه 
نسبت به 9 ماهه سال گذشته كه ۷4۱ ميليارد تومان 
بوده است رشد ۱۳۲ درصدي را داشتيم. منصور يزدي 
گف��ت: ذوب آهن اصفهان در بخش ارايه خدمات فني 
مهندسي به كشور، اشتغالزايي، مسووليت هاي اجتماعي 
و ... افتخاري براي كشور محسوب مي شود.مي توان گفت 
صنعت فوالد كشور برگرفته از تجربه، انديشه و تخصص 
ذوب آهني ها است. وي افزود: بيش از ۵۰  سال از عمر 
ذوب آهن اصفهان مي گذرد و توليد فوالد امروز در كشور 
از ۳۰ ميليون تن عبور كرده است. مديرعامل شركت 
تصريح ك��رد: با وجود اين چالش ها، ام��روز ذوب آهن 

اصفهان در مسير خوبي قرار گرفته است.

 پيشنهاد مايكروسافت 
براي خريد پينترست

شركت مايكروس��افت به پينترست پيش��نهاد خريد 
۵۱ميليارد دالري اين شركت رسانه اجتماعي را مطرح 
كرده اس��ت. به گزارش ايس��نا به نق��ل از رويترز، تغيير 
گرايش به سوي تعامالت مجازي، باعث افزايش فعاليت 
در پلتفرمهاي شبكه اجتماعي شده و پينترست هم از اين 
رونق بي نصيب نمانده است و شمار كاربران فعال ماهانه 
اين پلتفرم در س��ه ماهه چهارم سال گذشته ۳۷درصد 
رشد كرد و به 4۵9 ميليون نفر رسيد. اين شركت اعالم 
كرده كه در سال ۲۰۲۰ ركورد ۱۰۰ميليون نفر به شمار 
كاربران ماهانه فعال در پينترست اضافه شده است. ارزش 
سهام پينترست از ركورد پاييني كه در مارس سال گذشته 
در بحبوحه شيوع ويروس كرونا داشت، بيش از هفت برابر 

افزايش پيدا كرده است. 

تاثيرمنفي عوامل كالن بر بورس
نكته دوم اينجاس��ت كه چه اقداماتي مي تواند شرايط را 
براي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي مثبت كند. ما بايد 
دوتا را تفكيك كنيم نخس��ت؛ آيا شرايط اقتصاد كالن 
كشور را مديران بورسي مي توانند تغيير بدهند؟ جواب 
اين سوال خير اس��ت زيرا؛ عوامل كالن اقتصاد ايران به 
گونه اي ست كه روي بازار سرمايه تاثير مي گذارد و بازار 
سرمايه نمي تواند بر روي آن تاثيرگذار باشد. دوم؛ عوامل 
اقتصاد كالن ايران، تنها اقتصادي نيست و يكسري عوامل 
سياسي و بين المللي است همانند؛ تحريم ها، مذاكرات، 
بودج��ه و انتخابات س��ال ۱4۰۰ كه هيچ ي��ك از اينان 
در چارچوب هاي بورس نمي گنج��د. دومين موضوع؛ 
بحث هاي فني اس��ت مثال دامنه نوسان، حجم مبنا و.... 
مي توان درخص��وص اين موارد اظهارنظر كرد اما افتراق 
نظر ميان فعاالن و كارشناس��ان بازار وجود دارد و افتراق 
نظر كامال مشخص است. بسيار مطلوب است كه ما يك 
تصميم اساس��ي در رابطه با دامنه نوسان حداقل داشته 
باشيم. دامنه نوسان منفي ممكن است در كوتاه مدت به 
عنوان استوپر )STOP( در اينجا صف فروش عمل كند و 
باعث شود نقدشوندگي سهام كمتر شود اما از سوي ديگر 
اين دامنه نوسان ادامه دار خواهد بود يا تغيير خواهد كرد 
يا در نهايت حذف مي شود؟ اينها سواالتي است كه ذهن 
س��رمايه گذاران را درگير مي كند و هرگونه تغييرات در 
قوانين و مقررات و بخش نامه ها اثر مثبت نمي گذارد و در 
نهايت اثر منفي بر روي بازارخواهد گذاشت و اين موضوع 
نيز كلي است چراكه افق سرمايه گذاري را كوتاه مي كند، 
اما اگر به عنوان يك اس��توپر )STOP( كوتاه مدت باشد 
مي تواند وضعيت بازار سهام را كمي تغيير دهد. نكته بعدي 
اينجاست كه انتظارها بايد تغيير كند و اقتصاد كشور به سرو 
ساماني برسد، اقتصاد ايران بايد به سمت و سوي توسعه 
برود و اين تلقي كه بازار س��رمايه ايران بايد جور تمامي 
مشكالت اقتصادي را بكشد يك رويكرد بسيار غلطي است. 
بازارسهام ايران درحال توسعه و رشد است اما نمي تواند 
جور اقتصاد كشور را بكشد. نكته اصلي بعدي ورود افرادي 
خارج از حيطه بازار است. اين بدان معنا نيست كه فردي 
اظهارنظر نكند ولي بايد به اين موضوع توجه داشت كه 
افزايش اظهارنظرها مي تواند تعداد سيگنال هاي بازار را 
نيز افزايش دهد و درنهايت وضعيت منفي براي بازار پديد 
آورد. بنده فكر مي كنم چاره بازار سرمايه ايران دو موضوع 
است اول؛ بپذيريم كه عوامل اقتصاد كالن تاثير منفي بر 
روي بازار مي گذارد و اين طبيعي است چراكه اقتصاد ايران 
به سمت جلو حركت نمي كند. عامل دوم اين است كه چه 
قوانين و مقرراتي مي تواند بورس را به سمت شفافيت و 
كاري بيشتر ببرد. بورس ايران بايد به يك جمع بندي در 
اين خصوص برسد چون براي شكل گيري آينده بورس 
ايران نيازمند يك رويكرد جديد هستيم و اين رويكرد بايد 
از سمت بدنه روبه باال باشد، اين يعني خواست هاي بدنه 

بازار به سمت اركان و تصميم گيران بازار. 

   موضوع : تعمیر10عددنشت بندهای گازی خشک مربوط به 
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فعاليت هاي حضوري دانش��گاه ها از ابتداي شيوع 
كرونا در كش��ور تحت تاثير ق��رار گرفته و آموزش 
مجازي جاي حض��ور دانش��جويان در كالس هاي 
درس و تعامل رودرروي دانش��جويان با اس��اتيد را 
گرفته اس��ت، يكي از نگراني هاي اصلي دانشجويان 
به خصوص دانشجويان مناطق محروم و كم بضاعت 
دسترس��ي ب��ه اينترن��ت و هزينه ب��االي آن براي 
حضور در كالس هاي مجازي است، به همين دليل 
دانشجويان از ترم گذشته خواس��تار رايگان شدن 
حجم اينترنت مصرفي كالس هاي مجازي ش��دند 
و وزارت ارتباط��ات ني��ز وعده هايي را در راس��تاي 
رايگان شدن اينترنت آموزش مجازي داد كه البته 
اي��ن موضوع نيز با چالش هايي هم��راه بود و برخي 
دانش��جويان اعالم كردند اينترنت رايگان برايشان 
اعمال نشده است، به تازگي معاون فناوري و نوآوري 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات اع��الم كرد، 
آموزش مجازي دانش��گاه ها و حوزه ها در ش��رايط 
كرونا بايد به صورت رايگان عرضه شود و نحوه ارايه 
يارانه آموزش مجازي در ترم جديد تحصيلي تغيير 

خواهد كرد.
ويروس كرونا از اس��فند سال گذشته وارد ايران شد 
و از همان هفته ه��اي ابتدايي، ب��راي جلوگيري از 
شيوع بيشتر اين ويروس، آموزش مجازي در مراكز 
آموزشي و دانشگاه ها به راه افتاد. در روزهاي ابتدايي 
شيوع كرونا، بس��ياري از كاربران خواستار امكاناتي 
از جمله اينترنت رايگان ب��راي گذراندن اين اوقات 
در من��ازل بودند؛ موضوعي ك��ه محمدجواد آذري 
جهرم��ي  وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات  با آن 
موافقت ك��رد و از اراي��ه ۱۰۰ گيگاباي��ت اينترنت 
رايگان ثابت خبر داد. در شرايطي كه مراكز آموزشي، 
 مدارس و دانشگاه ها براي جلوگيري از شيوع كرونا 
تعطيل شدند، اس��تفاده از امكانات فضاي مجازي 
از راهكاره��اي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
بود و اينك��ه امكانات ويژه اي جهت آموزش مجازي 
و از راه دور فراهم ش��ود. پس از آن اعالم شد ليستي 
از سايت هاي دانشگاهي مورد تاييد وزارت علوم به 
اپراتورها ارايه ش��ده كه ترافيك اين سايت ها براي 
دانشجويان رايگان است. پس از تصميم به برگزاري 
كالس هاي دانشگاه ها به صورت مجازي، اعالم شد 
آي پي هايي كه توسط دانشگاه ها به وزارت ارتباطات 
اعالم ش��ود، رايگان است. حس��ين فالح جوشقاني 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
ني��ز اعالم ك��رد كه ب��راي رايگان ك��ردن اينترنت 
دانشگاهي، ليس��تي از دانش��گاه ها و وزارت علوم، 
وزارت بهداش��ت و مراكز حوزوي گرفتيم كه شامل 
آدرس سايت هاي آموزشي است كه امكان آموزش 
آنالين را داش��ته باش��ند. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات ني��ز از اراي��ه ۱۲۰ گيگابايت به اس��اتيد 
دانش��گاه هاي كل كش��ور خبر داد. فالح جوشقاني 
درباره كم شدن حجم اينترنت به دليل تغيير آي پي 
توضيح داد: براي رايگان كردن اينترنت دانشگاهي، 

ليستي از دانشگاه ها و وزارت علوم، وزارت بهداشت 
و مراكز حوزوي گرفتيم كه ممكن است شامل همه 
دانشگاه هاي كشور نباشد. اين ليست شامل آدرس 
سايت هاي آموزشي است كه امكان آموزش آنالين 
را داشته باشد. اگر هنگام استفاده از خدمات آنالين 
دانشگاه آي پي عوض مي شود و اين آي پي در ليست 
نيست، ما كاري نمي توانيم كنيم. از طرفي ما ترافيك 
دانش��جويان را رايگان نكرديم، بلكه دسترس��ي به 
سايت هاي دانشگاهي را رايگان كرديم. دانشجويان 
ممكن اس��ت با اين اينترنت به سايت هاي ديگري 
هم مراجعه كنند كه ترافيك اينها رايگان نيست و از 

حجم اينترنت آنها كم مي كند. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، اظهار كرد: 
هر آدرسي كه در اين ليس��ت به ما اعالم شده، آنها 
را به اپراتورها اع��الم كرديم و اپراتورها هم اينترنت 
رايگان را اعمال كردند. طبق بررسي ها، اين اقدام در 
اپراتورهاي بزرگ و س��روكوها انجام شده و اگر غير 
از اين باش��د به محض اينكه ما گزارشش را دريافت 

كنيم، پيگيري مي كنيم.

    ارايه اينترنت رايگان براي اساتيد دانشگاهي
همچنين ستار هاش��مي، معاون فناوري و نوآوري 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، پس از آن با بيان 
اينكه بحث رايگان س��ازي ترافيك آموزش مجازي 
دو بعد داش��ت، گفت: يك بعد اينترنت��ي بود كه با 
نگاه به كمك ب��ه آموزش الكترونيكي، يك بس��ته 
۱۲۰ گيگابايتي در اختيار اس��اتيد دانش��گاه قرار 
گرفت. در مرحله اول حدود ۵۱ هزار نفر از اس��اتيد 

و مدرس��ان حوزه علميه مراجعه كردند و با ارسال 
پيامي، اين ترافيك در اختيارش��ان قرار گرفت. اما 
بعضي از اساتيد دانشگاه ها اعالم كردند كه به دليل 
بي اطالعي يا اينكه اسامي شان از طرف وزارت علوم 
يا مراكز حوزوي اعالم نش��ده بود، امكان ثبت نام در 
اين س��امانه را نداشتند، اين فرصت را براي يك بازه 
زماني ۱۰ روزه تمديد كرديم كه در اين مرحله هم 
۳۷ هزار نفر از اساتيد ثبت نام كردند كه به اپراتورها 
ابالغ كرديم. هاش��مي با بيان اينكه بحث ديگر اين 
بود كه ما همه ترافيك آموزش الكترونيك كش��ور 
را ب��راي دانش��جويان رايگان كنيم، اف��زود: ما بايد 
ليستي از س��امانه هاي آموزش الكترونيكي كشور 
كه تحت عنوان lms از آن ياد مي كنيم را در اختيار 
مي داشتيم. بدين منظور چند مسير را دنبال كرديم، 
يك اينكه آدرس س��امانه هايي كه از ترم گذش��ته 
داشتيم را در دستور كار قرار داديم، مسير ديگر اينكه 
از طرف وزارتخانه هاي بهداشت، عتف، دانشگاه آزاد 

و مراكز حوزوي آدرس سامانه ها را دريافت كرديم.

    راه اندازي سامانه اي 
براي ثبت آي پي از سوي دانشگاه ها

هاشمي افزود: با وجود اين، طبيعتا اين ليست ها كامل 
نبوده و از طرفي به واسطه تغييرات زيرساخت هاي 
فني براي هر كدام از اين مراكز آموزشي، ممكن است 
در طول زمان تغييراتي هم داش��ته باشد. به همين 
دليل اگرچه انتظارمان اين بوده كه آدرس سامانه ها 
از ط��رف وزارتخانه ه��ا در اختيارمان ق��رار گيرد، 
سامانه اي راه اندازي و اين امكان را فراهم كرديم كه 
خود دانش��گاه ها و مراكز آموزشي، مشخصات فني 
مرتبط با دانش��گاه ها را بارگ��ذاري كنند كه امكان 
ثبت نام تا چندي پيش هم ميس��ر ب��ود. وي با بيان 
اينكه اطالعات دريافت از سامانه شامل آدرس آي پي 
و URL  مرتبط و شماره تماسي از دانشگاه مي شد، 
گفت: با وجود اين، ۲۰ درصد از اطالعاتي كه در اين 
س��امانه بارگذاري ش��د، غيرمعتبر بود،  اما مراكزي 
بودند كه حداقل اطالعات تماس معتبري داشتند. 
ما در وزارت ارتباطات با اين شماره ها تماس گرفتيم 

و اطالع��ات را تكميل كرديم ك��ه نهايتا در تعامل و 
غربال گري نهايي، 44۰۰ س��امانه از 8۵۰ دانشگاه 
و مركز حوزوي در سامانه بارگذاري شد براي اينكه 
دانش��جوياني كه از خدمات الكترونيكي دانش��گاه 
اس��تفاده مي كنند، بدانند آيا سامانه شان در ليست 
وزارت ارتباطات كه به اپراتورها ابالغ ش��ده، هست 
يا خي��ر. معاون فناوري و ن��وآوري وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات ادامه داد: ما پيش بيني كرديم كه به 
داليلي از جمله مشكالت فني، ممكن است اطالعاتي 
كه به اپراتورها ارسال شده خطا داشته باشد، از اين 
رو براي ثبت مشكالت و ارايه بازخورد پنلي را تحت 
عنوان رايگان س��ازي ترافيك دانشجويان در پرتال 
وزارت ارتباط��ات راه اندازي كردي��م. بنابراين اگر 
دانشجويي احساس مي كند از خدمات الكترونيكي 
دانشگاه اس��تفاده مي كند، اما ترافيك مربوطه اش 
رايگان نيست، مي تواند وارد سامانه ثبت مشكالت 
شده و مش��كل خود را اعالم  كند كه اين در دستور 

كار ما قرار مي گيرد.

    برخي از دانشجويان اينترنت رايگان ندارند
وي درباره علت رايگان نش��دن ترافيك براي بعضي 
از دانشجويان توضيح داد: ما هم امكان ثبت نام را در 
اختيار مراكز آموزشي كشور گذاشتيم كه اطالعات 
را بارگذاري كنند، ه��م در تعامل با آنها غربال گري 
اتفاق افتاده و به اپراتورها ابالغ شده، هم سامانه اي 
را راه اندازي كرديم كه بتوانيم بازخوردها را بگيريم 
و اشكاالت احتمالي را بررسي كنيم. اما با دو اشكال 
مواجهيم كه مربوط به وزارت ارتباطات نيست. معاون 
فناوري و نوآوري وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه ممكن اس��ت زماني كه دانشجو به يك 
س��امانه آموزش مجازي مراجع��ه مي كند، به يك 
سامانه ديگري هدايت شود كه اصال از سوي دانشگاه 
به ما اعالم نشده است، افزود: درواقع دانشگاه دقت 
الزم را نداشته كه آدرس همه سرورهاي آي پي اش 
را اعالم كند و بنابراين اين آي پي در سامانه ما نيامده 
و به اپراتورها هم ابالغ نشده است. ما آدرس آي پي 
آموزش الكترونيكي دانش��گاه هاي مختلف كشور 
را نداريم و قرار بوده اين آي پي ها از س��وي دانشگاه 
در اختي��ار ما قرار گيرد. برخي از دانش��گاه ها اعالم 
كردند، اما برخ��ي اعالم نكردند و ب��ه همين دليل 
رايگان نش��ده است و مشكل دانشجو هم به جاست. 
هاشمي با اشاره به مشكل ديگر رايگان نشدن سامانه 
دانشگاه ها اظهار كرد: ما به داليلي يك سري سرويس 
تحريمي داريم. برخي از دانشجويان هنگام استفاده 
از اين س��رويس هاي تحريمي، از وي پي ان استفاده 
مي كنند و با همان وي پي ان فعال، به سامانه آموزش 
الكترونيكي متصل مي شوند و آنچه به سامانه اپراتور 
ما وارد مي ش��ود، اين اس��ت كه فرد به سرور خارج 
از كش��ور متصل ش��ده و به همين دليل مش��مول 
رايگان سازي نمي شود. اين دو موضوع كه اطالعات 
كامل ارسال نشده و ديگر اينكه از وي پي ان استفاده 
شده، باعث مي شود از سوي دانشجو اين طور برداشت 
ش��ود كه رايگان س��ازي صورت نگرفته است. ستار 
هاشمي، همچنين به تازگي در صفحه توييتر خود 
نوش��ت: با توجه به تدبير رييس جمهوري، آموزش 
مجازي دانش��گاه ها و حوزه ها در شرايط كرونا بايد 
به صورت رايگان عرضه شود. نظر به دريافت شكايات 
متعدد از جانب دانشجويان و طالب در ترم قبل، نحوه 
ارايه يارانه آم��وزش مجازي در ترم جديد تحصيلي 

تغيير خواهد كرد. جزييات به زودي اعالم مي شود.

تاكيد به ارايه امكانات رايگان آموزش مجازي در دانشگاه ها در شرايط كرونا

چشم انداز آموزش مجازي در ترم جديد تحصيلي



تعادل| 
پانزدهم ديم�اه اعضاي كميس�يون تلفيق 
عنوان كردند كه به دليل مضرات سياس�ت 
چندنرخي بودن ارز و عدم بهره مندي مردم 
از مزاي�اي دالر ۴۲۰۰ تومان�ي، به دنبال اين 
هس�تند كه اين ارز را در بودجه ۱۴۰۰ حذف 
كنند.  از همين رو، نرخ ارز در بودجه از سوي 
كميس�يون تلفيق به ح�دود ۱۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان افزايش يافت.
در اين مي�ان ام�ا تقابلي بين بهارس�تان و 
پاستور بر سر حذف دالر ۴۲۰۰ توماني شكل 
گرفت. رييس دولت مي گوي�د كه تغييرات 
ارزي صورت گرفت�ه از س�وي مجلس، تنها 
يك ضرب و تقسيم عددي بوده كه منجر به 
افزايش سهم نفت و رشد نرخ دالر در بودجه 
۱۴۰۰ ش�ده؛ اما رييس مجل�س مي گويد كه 
مجلس نرخي را براي ارز بودجه تعيين نكرده 
و اين نرخ تنها توس�ط عوامل ب�ازار تعيين 
مي ش�ود. با اي�ن تقابل ديدگاه بي�ن دو قوه 
مجريه ومقننه، معلوم نيست چه سرنوشتي 
در انتظار دالر ۴۲۰۰ توماني است؛ »تعادل« 
براي پاس�خ به اين پرسش كه آيا حذف دالر 
۴۲۰۰ تومان�ي در ش�رايط كنون�ي به صالح 
اقتصاد اس�ت يا خير و اينك�ه حذف آن چه 

اثري بر روند قيمت كاالها خواهد داشت؟ 
به س�راغ چند تن از فع�االن اقتصادي رفته 
اس�ت تا نظر آنها را در اين باره جويا ش�ود. 
برآين�د نظ�رات فع�االن اقتصادي بيش�تر 
منبعث از دو نگاه اس�ت؛ در نگاه نخس�ت، 
سياست تخصيص دالر ۴۲۰۰ توماني از همان 
اول اش�تباه بوده و به نقطه ه�دف كه همان 
حمايت از مصرف كننده است، اثبات نكرده 
و هدف سياس�ت گذار تحقق نيافته اس�ت. 
بنابراين تداوم اين سياس�ت اصال به صالح 

نيست و تنها به توزيع رانت دامن مي زند. 
از اي�ن منظ�ر، آنها اقدام مجل�س در حذف 
دالر ۴۲۰۰ تومان�ي را يك اق�دام قابل قبول 
مي دانن�د. ام�ا در مقاب�ل دي�دگاه برخي از 
فعاالن اقتصادي اين اس�ت ك�ه حذف دالر 
۴۲۰۰ توماني قطعا س�بب افزايش قيمت ها 
مي ش�ود و اين موضوع به هيچ عنوان قابل 
انكار نيست؛ چرا كه جايگزيني دالر ۱۷۵۰۰ 
توماني با دالر ۴۲۰۰ توماني س�بب افزايش 

نرخ ارز در بازار و قيمت ها مي شود.
اما مدل مناس�بي كه در اي�ن ميان مي تواند 
معيار عمل قرار بگيرد اينكه نرخ ارز براساس 
عرضه و تقاضا تعيين شود و افزايش نرخ ارز 
نيز به صورت گام به گام دنبال باشد تا شوك 

جديدي به اقتصاد وبازار وارد نشود.

   تقابل مجلس و دولت بر سر دالر ۴۲۰۰
محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
براي نخستين بار نرخ ارز اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ توم��ان اعالم كرده بود. 
اين نرخ به ش��رطي بود كه ميزان فروش نفت در 
سال آينده روزانه به سطح ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 

بشكه افزايش يابد. 
براساس اين آمار ميزان درآمدهاي ريالي حاصل 
از صادرات نفت و ميعانات گازي در سال آينده به 
رقم حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مي رسيد كه 
اين رق��م ۲۵ درصد از كل منابع عمومي بودجه را 
شامل مي شود. با اين نرخ ارز، دولت اعالم كرد كه 
تخصيص دالر ۴۲۰۰ توماني مانند س��ال جاري 
ت��داوم خواهد يافت. يعني هم كاالهاي اساس��ي 
و ه��م داروها دالر ۴۲۰۰ توماني دريافت خواهند 
كرد. در سال جاري هدف گذاري شده تا ۸.۵ هزار 
ميليارد تومان دالر ۴۲۰۰ توماني تخصيص يابد 

و قرار بود اين رويه در سال آينده نيز تداوم يابد. 
اما آنچه كه كميسيون تلفيق مجلس بر آن تاكيد 
داشت، حذف دالر ۴۲۰۰ و كاهش نقش نفت در 
بودجه بود. برهمين اس��اس، نرخ ارز در بودجه از 
سوي كميسيون تلفيق به ۱۷۵۰۰ تومان افزايش 
يافت. اي��ن اقدام اما واكن��ش رييس جمهور را به 
دنبال داشت. حس��ن روحاني در اظهاراتي گفته 
بود: »ما قيمت دالر در اليحه بودجه س��ال آينده 
را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتيم و شما آن 
را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش داديد، ۶ هزار 
تومان بيش��تر كرديد، دم خروس همين جاست 
و با قس��م حضرت عباس جور در نمي آيد، عدد و 
رقم معلوم اس��ت.« در ادامه اين تقابل ارزي ميان 
پاستور و بهارس��تان، رييس مجلس وارد صحنه 
ش��د و با رد تعيين نرخ ارز از سوي مجلس به ارايه 

توضيحاتي پرداخت. 
محمدباقر قاليباف در اظهاراتي عنوان كرد: »گفته 
مي ش��ود كه مجلس نرخ ارز تعيين كرده؛ تهمت 
ناروا به مجلس نزنيد، مجلس نرخ ارز تعيين نكرده 
و آن قدر نادان و ناش��ي نسبت به اقتصاد نيستيم 
كه نرخ ارز تعيين كنيم. نه مجلس و نه دولت قادر 
نيست نرخ ارز را تعيين كند چراكه نرخ ارز نتيجه 
مديريت و عملكرد ما در كف بازار اس��ت. بلكه ما 
مي گوييم تفاوت نرخ تسعير ارز با نرخ آزاد كه حجم 
بسيار زيادي اس��ت به حدي كه بيشتر از بودجه 

جاري است، كجا خرج مي شود؟«
 او مابه التفاوت ارزي حاصل از حذف دالر ۴۲۰۰ 
را حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفته 
بود: »اين مبلغ بايد به جيب مردم برود تا مشكالت 

آنها مرتفع ش��ود و مجلس مصمم اس��ت اين كار 
انجام ش��ود، البته با رويكرد توانمندسازي، توجه 
به سالمت، معيش��ت، محروميت زدايي و توليد و 

اشتغال اين كار بايد انجام شود.« 
در ادام��ه اين كن��ش و واكنش ه��ا، اين بار رحيم 
زارع سخنگوي كميس��يون تلفيق، در يك برنامه 
تلويزيوني به ايجاد رانت دالر ۴۲۰۰ توماني اشاره و 
گفته بود: »به رغم اينكه پيش از اين تمام كاالهاي 
وارداتي به كش��ور با ارز ۴۲۰۰ تومان محاس��به 
مي شد اما واردكنندگان، كاالهاي خود را براساس 
قيمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه مي كردند.«

 او ب��ا تاكيد بر اينكه س��اماندهي بازار ارز كش��ور 
بسيار ضروري است، چون چندنرخي در اين بازار 
مبناي فساد در كشور شده، تاكيد كرده بود: »بايد 
با بررسي هاي كارشناسي تك نرخي شدن ارز در 

كشور در دستور كار قرار گيرد.« 
بنابه اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس، 
با هدف يكسان سازي نرخ ارز و پيشگيري از عرضه 
كاالهاي وارداتي به قيمت ارز آزاد در بازار توسط 
واردكنندگان، مبناي محاسباتي تمامي كاالهاي 
وارداتي به كشور به موجب مصوبه اين كميسيون 
از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغيير 
كرد. اما اين اظهارات بي پاس��خ نماند و س��كاندار 
بانك مركزي در واكنش به آن تاكيد كرد كه مبناي 
محاس��باتي اين ارز مشخص نيست و اين موضوع 
بر رش��د پايه پولي اثر مي گذارد و نبايد به اين ارز 
رسميت داد. همتي معتقد است كه نرخ ۱۷ هزار 

توماني به بازار سيگنال افزايشي خواهد داد. 
همتي گفته بود: »هر چند كه بانك مركزي نيز به 
دفعات عنوان كرده تداوم سياست هاي ارز ۴۲۰۰ 
را به صالح نمي داند، اما بر تعيين دس��توري يك 

نرخ ديگر با مجلس همسو نيست.«
 اين بار اظهارات همتي س��بب ش��د ك��ه دوباره 
س��خنگوي تلفيق بودجه در رابط��ه با ارز ۴۲۰۰ 

توماني اظهارنظر كند.
 زارع با بيان اينكه براس��اس مصوبه كميس��يون 
تلفيق ارز ۴۲۰۰ توماني از محاسبات بودجه سال 
آينده حذف خواهد ش��د، عنوان كرد كه اين كار 
براي كمك به دولت انجام ش��ده و موجب گراني 
نخواهد بود. با اين همه آنچه واضح و مبرهن است 
اينكه همه جريانات خواه��ان حذف دالر ۴۲۰۰ 
توماني به دلي��ل پيامدهاي زيانبار و رانتينري آن 
در بودجه هستند. اما اينكه چگونه و با چه روشي 
مي توان اين نرخ ارز را كنار گذاش��ت، سياس��ت 

مشخص و واحدي وجود ندارد.
 به همي��ن منظور، »تعادل« به س��راغ چند تن از 
فعاالن اقتصادي رفته تا نظر آنها را درباره تداوم يا 
حذف دالر ۴۲۰۰ توماني جويا شود و اثرات آن را 
بر اقتصاد جويا شود. نظرات فعاالن اقتصادي را در 

ادامه مي خوانيد: 

با توجه به اينكه در سال هاي 

مهدي  معصومي اصفهاني

اخير با محدوديت ش��ديد 
ارزي مواجه بوديم، حذف 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي اث��ر 
چنداني بر اقتصاد نخواهد 
گذاش��ت؛ چراك��ه فعاالن 
اقتصادي و واردكنندگان 
ارز مورد نيازشان را در اين 
سال ها از بازار آزاد تهيه مي كردند. در حال حاضر 
نيز با توجه ب��ه اينكه نتوانس��تيم ارز كافي براي 
واردات اختصاص دهيم؛ شاهد گراني گوشت، مرغ 
و س��ايركاالها در بازار هس��تيم. بنابراين تداوم يا 
حذف دالر ۴۲۰۰ توماني به طراحي سياستمداران 
از آينده بس��تگي دارد. اگر برنامه اي مثل س��ال 
گذشته در نظر داشته باشند، اين طرح هيچگونه 
اثري را به دنبال نخواهد داشت. واقعيت اين است 
كه ارزي وجود ندارد و با توجه به اين موضوع هزينه 
واردات بسيار بيش��تر از مبالغ اسم گذاري شده، 

خواهد شد. اما چنانچه منابع ارزي كشور تقويت 
ش��ود، مي توان نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را تغيير 
نداد. موض��وع ديگر اينكه اگر ش��رايط اقتصادي 
كش��ور تغيير نكند يا گشايش��ي حاصل نش��ود، 
تحريم ها به همين صورت باقي بمانند و الحاق به 
»FATF « در جهت بهبود حركت نكند، رسيدن 

اقتصاد به يك نقطه تعادل، بسيار بعيد است.

ارز دو نرخ��ي در اقتصاد به 

بهادر  احراميان

هي��چ عن��وان ن��ه توصيه 
مي شود و نه خوب است. ارز 
نيز مانند هر كاال يا نهاده اي 
بايد يك نرخ داشته باشد، 
ك��ه آن نرخ ه��م بايد نرخ 
تعادلي و براس��اس شرايط 
حاكم بر بازار باشد. بنابراين 
مضرات تك نرخي شدن بسيار كمتر از چند نرخي 
بودن آن اس��ت.  حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني و 
جايگزيني ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ توماني از آن جهت 
كه در راس��تاي نزديك ش��دن به نرخ حقيقي ارز 
اس��ت، را مي توان مثبت ارزياب��ي كرد؛ چراكه در 
ميان مدت قطعا وضعيت بهتري خواهيم داشت. 
اما در نهايت امر ارز بايد تك نرخي باشد و در بازار 
تعيين شود.در مورد اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت ها 
هم بايد عنوان كرد كه رش��د قيمت در كش��ور ما 
مرتبط با تورم است و تورم ناشي از نقدينگي است؛ 
پس نرخ ارز بر آن اثرگذار نيست. افزايش نرخ ارز 
نيز در واقع يك��ي از معلول هاي افزايش نقدينگي 
است. يعني نرخ ارز با افزايش نقدينگي باال مي رود. 
بنابراين نرخ ارز خود تحت تاثير پديده نقدينگي 
قرار مي گيرد و نقشي در افزايش قيمت ها ندارد. 

قطع��ا ح��ذف ارز ۴ هزار و 

رضا پديدار

۲۰۰ توماني و جايگزيني 
ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ توماني 
س��بب افزاي��ش قيمت ها 
مي شود. چراكه در گام اول، 
اين جايگزيني جنبه رواني 
دارد، كه خود يكي از عوامل 
تاثيرگذار در اقتصاد است. 
اما با نگاه كالن تر به موضوع، وقتي نرخ مبنا چند 
براب��ر افزايش پي��دا مي كند علي رغ��م اينكه در 
گذشته نيز مبادالت با اضافه شدن ضرايبي به ارز 
۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني با نرخ��ي باالتر از اين نرخ 
انجام مي شد؛ هم به صورت عملي و هم به صورت 
رواني باعث افزايش قيمت ها و رشد تورم مي شود.

 به طور كلي مي توان گفت كه واقعي شدن قيمت ها 
اقدام بسيار خوبي است؛ اما در مدلي تعريف شده. 
مدل تعريف شده هم مدلي است كه تا جاي ممكن 
از انحصاري شدن جلوگيري شود و سعي كنيم تا 
در كش��ور امكاني فراهم ش��ود تا تمامي قيمت ها 
با مكانيزم عرضه و تقاضا مش��خص ش��ود به جز 
كاالهاي استراتژيك كه در تمام دنيا دولت ها براي 
آنها يارانه تخصيص مي دهند. يعني به جز كاالهاي 
اساسي و اس��تراتژيك كه پايه اقتصاد را تشكيل 
مي دهد، س��اير موارد بايد براساس عرضه و تقاضا 
تنظيم ش��ود. كاالهاي استراتژيك را هم مي توان 
به چند دسته تقسيم كرد؛ »كاالهاي استراتژيك 
با پايه س��المت و دارو« و »كاالهاي اس��تراتژيك 
با پايه مواد غذايي وخوراك مانند آرد، گوش��ت و 
كاالهاي خوراكي واسطه اي« كه با استفاده از آنها 
خوراك جديدي تهيه مي شود. اين كاالها حتي در 
كشورهاي توسعه يافته يارانه دارند. اما در كشور ما 
چون شاهد تركيبي از اقتصادهاي مختلف هستيم، 
ضوابط و قوانين به درستي اجرا نمي شود و هر روز 
دس��تورالعملي جديد صادر مي شود. به طوري كه 
در رابطه با دالر ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نيز ش��اهد 
بخش��نامه هاي بس��يار زيادي در چند سال اخير 

بوده و هستيم. 

ح��ذف ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ 

مهدي پورقاضي

تومان��ي تصمي��م بس��يار 
درستي اس��ت. جايگزين 
كردن ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ 
تومان��ي ب��ا ارز ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومان��ي اگر چه يك 
ق��دم رو به جلو محس��وب 
مي ش��ود؛ اما ب��ه اين معنا 
است كه هنوز دولت و بانك مركزي نمي خواهند 
ارز تك نرخ��ي را بپذيرند و همچنان به دنبال نرخ 
ارز ديگ��ري يا همان ارز ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ توماني 

هستند. 
اساسا اين نوع نگاه كه سعي مي كنند به ظاهر نشان 
دهند با ارز ارزان، خوراك ارزان و اقداماتي از اين 
دست به مردم كمك مي شود، پوپوليستي است. 

واقعيت اين است كه در نتيجه اين اقدامات منبعي 
از فساد ايجاد مي شود كه تبعات زيان آوري براي 
اقتصاد به همراه خواهد داشت. بنابراين بهتر است 
به جاي جايگزيني ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني با ارز 
۱۷ ه��زار و ۵۰۰ توماني، قيمت واقع��ي ارز را در 
نظ��ر بگيرند و مابقي آن را تحت عن��وان يارانه به 
مردم بدهند. دولت كه در حال حاضر مبلغي را به 
عنوان يارانه به بخشي از مردم مي دهد، مي تواند 
مابه التف��اوت ارز ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ توماني با نرخ 
واقعي ارز را به مقدار يارانه پرداختي به مردم اضافه 
كند. با اين كار ارز تك نرخي مي شود كه موضوع 

بسيار مهمي است. 
در نتيجه تك نرخي ش��دن ارز، در كاالها افزايش 

قيمت را تجربه خواهيم كرد.
 البته بايد به اين نكته توجه كرد كه قيمت برخي 
كاالهاي اساسي در نتيجه اين اقدام ۴ برابر نخواهد 
شد بلكه احتماال ۰.۵ برابر افزايش پيدا خواهد كرد 

كه براي اصالح اقتصاد قابل قبول است. 
در مجموع حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني اقدامي 
درست و مثبت اس��ت اما جايگزيني ارز ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ توماني اقدامي نامناس��ب اس��ت. در واقع 

بهترين راهكار تك نرخي شدن ارز است. 
دالر ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان��ي يا ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ 
توماني، ارز نيمايي، ارز صادراتي، ارز مسافراتي و 
دانش��جويي و ... بايد مانند تمام دنيا يكسان شود. 
نرخ ارز بايد در بازار و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين 

شود و همان مقدار مالك تمام محاسبات باشد.

با توجه به اينكه وابستگي 

محمد حسين برخوردار

ش��ديدي ب��ه م��واد اوليه 
واردات��ي در بخش��ي از 
صنعت��ي  ليت ه��اي  فعا
مشاهده مي ش��ود، حذف 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني و 
جايگزين��ي ارز ۱۷ هزار و 
۵۰۰ تومان��ي اثر بس��يار 
ش��ديدي بر قيمت ها خواهد داشت و در موقعيت 

كنوني كشور اين اقدام اشتباه است.
 اگر اين جايگزيني صورت بگيرد مردم بيشترين 
زيان را خواهن��د ديد؛ زيرا در ص��ورت حذف ارز 
۴ه��زار و ۲۰۰ توماني تورم��ي بيش از ۵۰ درصد 
را تجربه خواهيم ك��رد. اما با وجود تورمي حدودا 
۵۰ درصدي حقوق ها حداكثر ۲۵ درصد افزايش 

پيدا خواهد كرد.  
بنابراين با ش��رايطي كه در حال حاضر در كشور 
وج��ود دارد، م��ردم متضرر خواهند ش��د. تغيير 
ناگهاني از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به ارز ۱۷هزار 
و ۵۰۰ تومان��ي در صورتي كه ح��رف از كمك و 
حمايت مردم است، بيشتر در راستاي ايجاد فشار 

بر مردم و زيان است. 
بر همين اساس اين افزايش نرخ ارز بايد گام به گام 
صورت بگيرد و در مرحل��ه اول حداكثر به ۸ هزار 
تومان برس��د. راهكار ديگري كه در اين خصوص 
وجود دارد، افزايش كنترل ها در اين مسير است. 

رويدادهاي مهمگزارش ۷
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بررسي آمارها نشان مي دهد
 رشد توليد

 ۲۰ محصول منتخب صنعتي
براساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صمت در ۱۰ ماهه س��ال جاري، از بين ۲۹ كاالي 
منتخب صنعتي، توليد ۲۰ كاال نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل بين ۰.۳ تا ۵۵۴ درصد افزايش 
يافته، توليد انواع لوازم خانگي با ۳۹.۶ درصد افزايش 
به بيش از ۳.۵ ميليون دس��تگاه رس��يده و مانند 
ماه هاي اخير بيشترين كاهش توليد مربوط به روغن 
ساخته شده نباتي بوده است. همچنين طبق اين 
آمار ارايه شده از سوي وزارت صمت، از ابتداي سال 
جاري تا پايان دي ماه، از بين ۱۱ محصول منتخب 
معدني، هفت محصول رشد توليد را نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته تجربه كرده است كه طي آن 
شمش آلومينيوم خالص با رش��د ۵۱.۲ درصدي، 
همچ��ون روال چند ماهه اخير، بيش��ترين ميزان 

افزايش توليد را به خود اختصاص داده است.

    وضعيت توليد در 1۰ ماهه
طبق آم��ار اعالم ش��ده از س��وي وزارت صمت در 
۱۰ماهه سال جاري بيشترين افزايش توليد، مربوط 
به الياف اكريليك اس��ت كه با ۵۵۴.۳ درصد رشد، 
توليد آن ب��ه ۴۹۰۰ تن رس��يده اس��ت. كمترين 
افزايش توليد ني��ز مربوط به پودر ش��وينده با ۰.۳ 
درصد افزايش توليد بوده اس��ت. الياف اكريليك از 
مهم ترين و پرمصرف ترين الياف مصنوعي است كه 
در تهيه فرش ماش��يني، پتو، لباس هاي زمستاني 
و كش��باف هاي ضخيم استفاده مي ش��ود. توليد 
كمباين نيز در اين مدت با بيش از ۴۴ درصد افزايش 
توليد به ۵۱۹ دستگاه رسيده است. الستيك خودرو 
و نخ سيستم پنبه اي و تركيبي الياف مصنوعي نيز 
دو كااليي هستند كه توليدشان بيش از ۲۰ درصد 
افزايش داشته است. توليد ماشين لباسشويي و انواع 
تلويزيون با ۵۳.۲ و ۴۴.۷ درصد رش��د در ۱۰ ماهه 
امسال به ترتيب به ۸۸۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه و ۹۹۵ 
هزار دستگاه رسيده است. توليد اين دو محصول در 
مدت مشابه سال گذشته ۵۷۴ هزار و ۶۷۰ دستگاه 
و ۶۸۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه بوده است. توليد يخچال 
و فريزر نيز در اين مدت با افزايش ۳۰.۸ درصدي از 
يك ميليون و ۲۸۸ هزار دستگاه در ۱۰ ماهه اول سال 
گذشته به بيش از يك ميليون و ۶۸۶ هزار دستگاه در 
مدت مشابه سال جاري رسيده است. در مجموع در 
۱۰ ماهه امسال توليد انواع لوازم خانگي با ۳۹.۶ درصد 
افزايش به بيش از س��ه ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
رسيده است.  در اين ميان توليد داروي انساني كه در 
بيشتر ماه هاي سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ 
بين ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش داشت، در ۱۰ ماهه اول 
س��ال جاري فقط ۰.۵ درصد افزايش داشته و از ۴۰ 
ميليارد و ۵۰۰ ميليون عدد در ۱۰ ماهه اول س��ال 
قبل به ۴۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون عدد در مدت مشابه 
سال جاري رسيده است. همچنين در اين مدت توليد 
چرم، كولر آبي و الكتروموتور با كاهش ۱۳.۵، ۱۱.۹ و 
۱۱ درصدي مواجه شده است. عالوه بر كاالهاي ياد 
شده، توليد اتوبوس و ميني بوس و ون، سموم دفع 
آفات نباتي، نخ فيالمن پلي استر، الياف پلي استر و 
الكتروموتور در ۱۰ ماهه امسال نيز كاهش يافته است. 
توليد ۹ كاال نيز در مدت ياد شده كاهشي و همانند دو 
ماه گذشته بيشترين كاهش توليد مربوط به روغن 
ساخته شده نباتي بوده كه با ۱۸.۶ درصد كاهش از 
حدود يك ميلي��ون و ۴۹۴ هزار تن در ۱۰ ماهه اول 
سال گذشته به يك ميليون و ۲۱۵ هزار تن در مدت 
مشابه امسال رسيده است. كمترين كاهش توليد در 
مدت ياد شده نيز مربوط به انواع كاغذ بوده كه توليد 

آن ۳.۴ درصد كمتر شده است.

    محصوالت منتخب معدني
طي ۱۰ ماه نخس��ت س��ال جاري، توليد ش��مش 
آلومينيوم خالص با بيش��ترين ميزان رشد و پس از 
آن به ترتيب كاتد مس، سيمان، محصوالت فوالدي، 
فوالد خام، شيشه جام و كنسانتره زغالسنگ ميزان 
توليدشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
داشته  اس��ت. اين در حالي است كه آلومينا، چيني 
بهداشتي، ظروف شيشه اي و ظروف چيني كاهش 
توليد را طي اين مدت نس��بت به ۱۰ ماهه نخست 
سال گذشته تجربه كرده اند. طبق آمار، همانطور كه 
اشاره شد شمش آلومينيوم خالص در مدت مذكور 
بيشترين درصد رشد را به خود اختصاص داده است. 
در ۱۰ ماهه سال جاري اين محصول معدني به ميزان 
۳۴۷ هزار و ۶۰۰ تن توليد ش��ده است كه نسبت به 
۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تن توليد شده در مدت مشابه سال 
گذشته، رش��د ۵۱.۲ درصدي داشته است. پس از 
آن كاتد مس با ۱۵.۱ درصد افزايش توليد نس��بت 
به ۱۰ ماه ابتدايي س��ال گذشته و سيمان با افزايش 
۱۲.۷ درصدي قرار گرفته اند. طي ۱۰ ماه نخس��ت 
سال گذش��ته ۲۰۸ هزار و ۴۰۰ تن كاتد مس و ۵۱ 
ميليون و ۳۶۶ هزار و ۲۰۰ تن س��يمان توليد شده 
بود. ميزان توليد اي��ن دو محصول منتخب معدني 
در مدت مشابه سال جاري به ترتيب به ۲۳۹ هزار و 
۷۰۰ تن و ۵۷ ميليون و ۸۸۹ هزار و ۸۰۰ تن رسيده 
اس��ت. محصوالت فوالدي و فوالد خام نيز هر يك 
به ترتيب ۷.۳ درصد و ۶.۹ درصد رش��د توليد را در 
مجموع ۱۰ ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته تجربه كرده اند.در مدت مذكور سال جاري 
۲۰ ميليون و ۹۴۹ هزار و ۶۰۰ تن محصوالت فوالدي 
و ۲۳ ميليون و ۷۸۴ هزار و ۳۰۰ تن فوالد خام توليد 
شده است. همچنين شيشه جام با ۰.۷ درصد رشد 
و كنسانتره زغالسنگ با ۰.۵ درصد رشد توليد در ۱۰ 
ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
روبرو شده اند. در مقابل اما در مدت مورد بررسي اين 
گزارش براي سال جاري، ظروف شيشه اي يك درصد، 
آلومينا ۰.۷ درصد، چيني بهداش��تي ۰.۸ درصد و 
ظروف چيني ۱۰.۶ درصد كاهش توليد را نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده اند.

 ايران عضو شوراي اجرايي 
تير سازمان ملل شد

مصطفي آيتي، نماينده و مشاور عالي گمرك ايران در 
رويه تير و ترانزيت براي بار س��وم با كسب آرا به عنوان 
عضو كميته اجرايي »تير« س��ازمان ملل انتخاب شد. 
نماينده و مشاور عالي گمرك ايران در كنوانسيون »تير« 
توانست براي بار سوم، با كس��ب آراي ديگر اعضا براي 
مدت دو سال، عضويت كميته اجرايي تير سازمان ملل 
را به دست آورد. طبق قوانين اين كنوانسيون بين المللي 
تير )TIR( كه گمرك ۷۷ كشور عضو آن هستند، اعضاي 
كميته اجرايي بايد براي دو سال تعيين شوند. ايران پس 
از ۴۶ سال عضويت در اين كنوانسيون در سال ۹۵ براي 
اولين  بار با انتخاب مصطفي آيتي به عضويت اين شورا 
درآمد. در كنار مصطفي آيتي، نمايندكان اتحاديه اروپا، 
ازبكستان، تركيه، اتريش، آذربايجان، هلند، روسيه و 
ايتاليا هم انتخاب ش��دند. اتاق ايران به عنوان موسسه 
ضامن و صادركننده كارنه تير در رتبه دوم موسس��ات 
صادركننده كارنه تير در جه��ان قرار دارد. با پايان دوره 
ماموريت دوساله اعضاي قبلي، انتخابات مجدد برگزار 
شد و براساس رأي گيري مصطفي آيتي به عنوان نماينده 
گمرك جمهوري اسالمي ايران، عضو كميته اجرايي تير 
سازمان ملل انتخاب شد. بهنام فرامرزيان، رييس امور 
اجرايي امور كارنه تير اتاق ايران در »گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق ايران« در اين باره گفت: حفظ اين كرسي 
در واقع تالش ديپلماسي موفقيت آميز بخش خصوصي 
و دولتي ايران بود كه نشان داد كه هر وقت در كنار هم 

باشيم، مي توانيم در عرصه هاي مختلف پيروز شويم.

كشف معادن جديد 
مهر| وزير صمت از كشف معادن جديد طال، مس و 
سنگ آهن خبر داد و با اشاره به ظرفيت باالي معادن 
كش��ور گفت: ما در حال راه اندازي هلدينگ هاي 
مربوط به س��نگ هاي گران قيمت هستيم كه در 
كل كشور توسعه يابد. عليرضا رزم حسيني، افزود: 
ايران نه تنها س��رزمين نفت خيز بلكه يك كشور 
معدن خيز هم هست كه بايد از ظرفيت آن به خوبي 
استفاده كرد. وزير صمت با اعالم اينكه يك بخش 
از مسووليت ها براي كشف و بهره برداري از معادن 
به شوراي معادن استان ها واگذار شده است، گفت: 
بر اساس اين برنامه معادن حفر شده اي كه چندين 
سال به دليل مشكالت فني، مالي و يا هر دليل ديگر 
مورد بهره برداري قرار نگرفته اس��ت، آزادس��ازي 
خواهد شد و پروانه آنها به صورت مزايده در استان ها 

در اختيار شوراي معادن استان قرار مي گيرد.

صادرات صابون رختشويي آزاد شد
شاتا| بر اين اس��اس، صادرات صابون رختشويي 
منوط به سپردن تعهد نامه انجمن توليدكنندگان 
مواد شوينده، آرايش��ي و بهداشتي تا اطالع ثانوي 
مورد موافقت است. اين تصميم بر اساس درخواست 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص 
اس��تعالم امكان رفع ممنوعيت صادرات برخي از 
اقالم ضروري مقابله با بيماري كرونا بوده است. به 
دليل شيوع كرونا، دولت صدور اين كاال را از اسفند 
ماه پارسال ممنوع كرد اما با رايزني هاي انجام گرفته 
صادرات آن از تيرماه امسال دوباره برقرار شد اما اين 

مهلت فقط تا پايان آبان ماه بوده است.

افزايش قيمت موز 
ايلنا| براس��اس آخري��ن نرخنام��ه اتحاديه صنف 
بارفروشان ميوه و تره بار تهران كف قيمت هر كيلوگرم 
موز ۳۵ هزار تومان، سقف قيمت هر كيلوگرم موز ۴۰ 
هزار تومان و قيمت هر كيلوگ��رم موز ممتاز ۴۵ هزار 
تومان تعيين شده است. رييس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و تره ب��ار درباره آخرين تغيير ن��رخ اين ميوه در 
هفته هاي اخير گفت: هفته گذش��ته كف قيمت هر 
كيلوگرم موز ۲۷ هزار تومان، سقف قيمت هر كيلوگرم 
موز ۳۰ هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم موز ممتاز ۳۳ 
هزار تومان بود. اسداهلل كارگر، ادامه داد: اين هفته كف 
قيمت هر كيلوگرم موز با افزايش ۸ هزار توماني به ۳۵ 
هزار تومان، س��قف قيمت هر كيلوگرم موز با افزايش 
۱۰ هزار توماني به ۴۰ هزار تومان و قيمت هر كيلوگرم 
موز ممتاز با افزايش ۱۲ هزار توماني به ۴۵ هزار تومان 
رسيده است. همچنين هر كيلوگرم موز در فروشگاه هاي 
آنالين بسته به كيفيت آن از ۳۹ هزار تومان تا بيش از 
۷۲هزار تومان عرضه مي شود. جالب آنكه بسياري از 
اين فروشگاه هاي آنالين قيمت هاي نجومي خود را با 

تخفيف درج كرده اند.

خيار ارزان مي شود
تس�نيم| مصطف��ي دارايي ن��ژاد، ريي��س اتحاديه 
مي��دان مركزي مي��وه و تره بار گفت: قيم��ت موز در 
هفته هاي گذش��ته به ۵۵ هزار تومان رسيده بود كه با 
برنامه ريزي هاي انجام شده خبر هاي خوبي در راه است 
و قيمت موز به شدت كاهش پيدا خواهد كرد. وي گفت: 
هر كيلو موز هندي در حال حاضر در ميدان ميوه و تره 
بار بين ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان است و موز اكوادور از ۴۰ تا 
۴۵ هزار تومان قيمت خورده است. دارايي نژاد افزود: 
اين قيمت ها به هيچ عنوان مورد تاييد اتحاديه نيست و 
قيمت موز بايد برگردد به زير ۳۰ هزار تومان. وي در ادامه 
گفت: هماهنگي هاي خوبي با اتاق اصناف ايران، اتاق 
اصناف تهران و وزارت صمت شده كه قيمت موز در اوايل 
اسفند متعادل شود. وي درخصوص خيار هاي گلخانه اي 
هم گفت: گلخانه هاي سمنان، ورامين، يزد و اصفهان 
هم در حال چيدن محصول و عرضه به بازار هستند و در 
حال حاضر قيمت خيار در بازار به تعادل رسيده است و 
خياري كه در كف ميدان مركزي ميوه و تره بار كيلويي 
۱۷ هزار تومان بود در حال حاض��ر به ۱۲ هزار تومان 
رسيده و قيمت ها در هفته آينده باز هم كاهشي خواهد 
بود. دارايي نژاد در خصوص افزايش قيمت پرتقال هم 
گفت: توليدات مركبات در استان مازندران حدود دو 
ميليون و ۷۰۰ هزار تن مي باش��د و ما از نظر محصول  

پرتقال هيچ كمبود و مشكلي در كشور نداريم.

»تعادل« با نظرسنجي از فعاالن اقتصادي گزارش مي دهد

سرنوشت دالر ۴۲۰۰
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چهرهروز

علي برقي را هم كرونا از ما گرفت
علي برقي بازيگر س��ينما، تلويزيون  و تئاتر كش��ور كه چندي پيش به كرونا مبتال شده بود، درگذشت. علي برقي زاده ۱۰ آبان 
۱۳۵۷ در تهران و دانش آموخته هنرستان برق و سينما بود. او به چاق ترين بازيگر ايراني با ۱۴۵ كيلوگرم وزن شهرت داشت. 
از مهم ترين آثار علي برقي مي توان به بازيگري در س��ريال هاي »ويالي من«، »بچه مهندس« و »نون و ريحون« اشاره كرد. او 
نخس��تين بار سال ۱۳۷۱ در فيلم »شرم« به كارگرداني كيومرث پوراحمد بازي كرده است. همچنين تا چندي پيش مشغول 
بازي در فيلمي به كارگرداني آرزو ارزانش بود. همس��ر علي نيز در ۱۳ فروردين سال ۱۳92 بر اثر ايست قلبي جان باخت. از او 

دو دختر به نام هاي باران و بهار به جا مانده است.

رويداديادداشت

جشنواره عروسكي در بستر مجازي ارايه مي شودازدواج هراسي معضل امروز جامعه
افزايش سن ازدواج موضوع 
كلي كشور است اما نتايج 
مطالعه ميداني پژوهشگران 
نش��ان مي دهد با توجه به 
شرايط فرهنگي، اجتماعي 
و ش��هري ميانگين س��ن 
ازدواج در تهران نسبت به 
ديگر ش��هرها باالتر است. 
هرچند مي توان علل افزايش سن ازدواج را به طور كلي 
مسائل اقتصادي و مالي، مسكن و اشتغال دانست اما 
در مناطق تهران موضوعات مختلفي در اين زمينه 
دخالت دارد كه توسط پژوهشگران حوزه اجتماعي و 
فرهنگي در اين محدود جغرافيايي جست وجو شده 
است. جالب اينكه برخي خانواده ها از رفاه اقتصادي 
مناسبي نيز برخوردارند و براي ازدواج با مشكل مالي 
نيز مواجه نيستند، اما با اين حال دنياي مجردي را 
به تاهل ترجيح مي دهند. بس��ياري هم هستند كه 
ادامه تحصيل را بهانه اي براي شانه خالي كردن از زير 
بار ازدواج مي دانند. در واقع ازدواج هراسي مي تواند 
به عوامل گوناگوني بستگي داشته باشد. اما در بين 
دانشجويان و كساني كه درس بهانه اي براي آنهاست 
ت��ا ازدواج خود را به تاخي��ر بيندازند هم نكته حايز 
اهميت همان ترس از تشكيل زندگي مشترك است. 
گاهي اوقات رفتار خانواده ها نيز به افزايش مشكالت 
جوان ها دامن مي زند. در محافل و مهماني ها هر وقت 
صحبت از ازدواج مي شود، برخي به شوخي از تعابيري 
چون »بدبخت شدن«، »اسير شدن« و »خداحافظي 
با لذت هاي خوش زندگي« ياد مي كنند. جالب اينكه 
خود اين اف��راد متاهل مي دانند صحبت هايش��ان 
شوخي است و واقعيت اين طور نيست. اما جوانان با 
 شنيدن اين صحبت ها تحت تاثير قرار مي گيرند و از

 رو در رو شدن با مس��اله ازدواج مي ترسند. موضوع 
بعدي هزينه هاي ازدواج است و متاسفانه در برخي 
از محافل در اين زمينه سياه نمايي مي شود. عابدي 
به ديدگاه تعدادي از دانشجويان و جوانان مجرد در 
زمينه ازدواج اش��اره مي كند و مي گويد: »به عقيده 

بس��ياري از جوانان هزينه ازدواجشان بيش از ۵۰۰ 
ميليون تومان مي شود، ضمن اينكه آنها بايد از نظر 
مس��كن، ماش��ين و تحصيالت نيز تامين باشند تا 
بتوانند زندگي مش��ترك را آغاز كنند. اين موضوع 
نشان مي دهد در اين زمينه بايد كارشود تا به سبك 
زندگ��ي ايراني – اس��المي بازگردي��م.« در زمينه 
ميانگين سن ازدواج در مناطق مختلف شهر تهران 
الگوها و يافته هاي متفاوتي وجوددارد. هر چند گفته 
مي شود كه ميانگين س��ن ازدواج در پايتخت بين 
۳۰ تا ۳۵ سال است، اما يافته هاي پژوهشگران امور 
اجتماعي و فرهنگي نشان مي دهد كه ميانگين سن 
ازدواج در برخ��ي مناطق تهران چند درصد باالتر از 
اين ميانگين س��ني است يعني بين ۳۵ تا ۴۰ سال. 
حتي اس��تثناهايي در اين زمينه وج��وددارد كه در 
مناطق ديگر شهر تهران كمتر ديده مي شود. نتايج 
تحقيقات و مطالعات پژوهشگران نشان مي دهد كه 
در زمينه موضوع ازدواج با چند گروه شامل جوانان، 
افراد بزرگسال و سالمند مواجه هستيم. قدر مسلم 
جوانان به عنوان نيروهاي فعال و آينده ساز جامعه 
در اولويت نخست قرار مي گيرند و بايد براي تشكيل 
خان��واده و ازدواج به موقع آنها، قدم هاي اساس��ي 
برداش��ته ش��ود. البته نبايد از وضعيت ازدواج ساير 
گروه هاي س��ني نيز غافل بود. به هر حال آنها حق 
زندگي دارند و با تشكيل خانواده مي توانند از باقيمانده 
عمر خود بهترين استفاده را ببرند. به هر حال خانواده و 
متوليان امور اجتماعي و فرهنگي بايد همراه و همسو 
با يكديگر براي رونق ازدواج جوانان و تشكيل خانواده 
تالش كنند. بايد مس��ائلي چون ازدواج هراس��ي و 
تعلق عاطفي بيش از حد والدي��ن به فرزندان رفع 
شود و جوانان ديدگاه خود را نسبت به ازدواج تغيير 
دهند. يكي از برنامه هاي تاثيرگذار برپايي كالس ها 
و كارگاه هاي مشاوره اي گروهي و انفرادي است كه با 
موضوعاتي چون ازدواج جوان ها، موانع و چالش هاي 
ازدواج، خواس��ته هاي جوان دي��روز و امروز در امر 
ازدواج، نقش خانواده در ازدواج جوانان و ... است كه 

بايد به آن به صورت جدي پرداخته شود.

معرفي نمايش هاي بخش مهمان هجدهمين جشنواره 
نمايش عروسكي تهران - مبارك و توضيحاتي درباره 
اجراي نمايش هاي خياباني اين جش��نواره در فضاي 
مجازي، تازه ترين خبرهاي اين رويداد هنري هستند. 
آثار نهايي بخش ميهمان هجدهمين جشنواره نمايش 
عروسكي تهران- مبارك معرفي شدند. بر اساس اعالم 
ستاد خبري اين جشنواره، سه نمايش در بخش ميهمان 
اين دوره از جشنواره حضور دارند كه اسامي اين نمايش ها 
به شرح زير است:  »خانه برناردا آلبا«، نويسنده: فدريكو 
گارسيا لوركا، كارگردان: زهرا صبري از تهران »جنگ 
و صلح« نويس��نده و كارگردان: ميثم يوسفي از تهران 
»ت�نها يك زمين داريم« نويسنده و كارگردان: حميدرضا 
اردالن از ته��ران همچنين مدي��ر بخش نمايش هاي 
خياباني هجدهمين جشنواره نمايش عروسكي تهران 
– مبارك، خبر داد كه آثار اين بخش در بس��تر فضاي 
مجازي به نمايش درمي آيند.  س��امان خليليان با اين 
توضيح كه از ۱۱ نمايش خياباني طبق اس��تانداردي 
كه اعالم شده فيلمبرداري مي شود، گفت: طبق گفته 
شوراي سياست گذاري جشنواره، آثار پذيرفته شده اين 
بخش نيز در بستر مجازي به نمايش درمي آيند و اجراي 
فيزيكي ندارند. او با تاكيد بر اينكه از نمايش ها به لحاظ 
كيفي به گونه اي فيلمبرداري مي شود كه به بهترين شكل 
ممكن در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد، ادامه داد: آثار 

تمرين و توليد شده كيفيت قابل قبولي دارند. هنرمندان 
هميشه با شرايطي كه در آن قرار گرفتند تطبيق پذيري 
داشتند االن هم خودشان را با اين روند همسو كردند. 
خليليان با بيان اينكه مردم نيز از رويكرد آنالين و اجراي 
در فضاي مجازي در جشنواره ها استقبال كردند و اين 
وضعيت پذيرفته شده، افزود: اگر آگاهي سازي خوبي 
از سوي رس��انه ها صورت بگيرد و مردم از پلتفرم هاي 
دسترسي مطلع باشند از آن استقبال مي كنند؛ عالوه 
بر اينكه جش��نواره تئاتر عروسكي تفاوتي هم با ديگر 
جشنواره ها دارد و به هر شكل عروسك، جذابيت هاي 
خاص خود را دارد و مخاطب را با خود همراه مي كند. با 
توجه به اينكه گفته مي شود در اسفند ماه به موج ديگري 
از كرونا نزديك مي شويم و احتمال دارد مردم در شرايط 
قرنطينه قرار بگيرند، جشنواره در فضاي مجازي، اقبال 
خود را دارد. او با اين توضيح كه در هر ش��كل و صورتي 
جريان تئاتر بايد به حيات و حضور خودش ادامه دهد، 
اظهارداشت: بنا به شرايط و اقتضا، در شرايطي هستيم 
كه مجبوريم شكل و نوع رفتار و مواجهه مخاطب با تئاتر 
را اينگونه تعريف كنيم. هجدهمين جشنواره نمايش 
عروسكي تهران - مبارك با ياد زنده ياد گلزار محمدي، 
دبير فقيد اين جش��نواره و با دبي��ري اجرايي مهدي 
حاجيان يكم تا هفدهم اسفند سال جاري با بهره گيري 

از ظرفيت هاي فضاي مجازي برگزار مي شود.

هنر

پويانمايي »قدم يازدهم« به كارگرداني مريم كشكولي نيا در بخش غيررقابتي دوازدهمين جشنواره فيلم كودكان 
پراونس امريكا به نمايش در خواهد آمد. اين انيميش��ن از توليدات س��ال ۱۳9۸ كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان اس��ت كه در ادامه حضورهاي بين المللي خود در جش��نواره فيلم كودكان پراونس، به نمايش گذاشته 
مي شود. پيش تر نيز كانون پرورش فكري با انيميشن »ماهي گير و بهار« ساخته سيدحسن سلطاني نامزد دريافت 
جايزه بهترين فيلم انيميشن از نگاه تماشاگران و بهترين انيميشن ويژه هيات داوران از يازدهمين جشنواره فيلم 
كودكان پراونس در سال 2۰2۰ بود. جشنواره پراونس، از سال 2۰۰9 تاسيس شده است و هرساله به مدت ۱۰ روز 
با نمايش فيلم هاي كودك و نوجوان از سراسر دنيا، برگزاري كارگاه هاي فيلم سازي و ديگر فعاليت هاي فرهنگي 
رايگان، همراه با جلسه هاي پرسش و پاسخ كه به تعميق تجربه تماشاي فيلم، پرورش و مهارت هاي تفكر انتقادي 
در طول جشنواره مي انجامد، فرصتي براي فيلمسازان جوان فراهم آورده است تا سرگرمي و چالش هايي كه در 
فرآيند خالقيت با آنها روبه رو هستند را با يكديگر به اشتراك بگذارند. اين جشنواره از 2۴ بهمن تا ۳ اسفند سال در 

ايالت رد آيلند امريكا به صورت مجازي برگزار مي شود.

حضور »قدم يازدهم«  در جشنواره فيلم  پراونس
هنر

فيلم سينمايي »مجبوريم« تازه ترين ساخته رضا درميشيان در سومين حضور جهاني خود در هجدهمين فستيوال 
فيلم چناي به نمايش درخواهد آمد. »مجبوريم« پيش از اين در فستيوال توكيوي ژاپن )TIFF(( و آستيكاي رم به 
نمايش درآمده كه در آستيكا سه جايزه اصلي بهترين فيلم، بهترين تماشاگران و بهترين فيلم هيات داوري نتپك، شبكه 
ارتقاي سينماي آسياوپاسيفيك را به خود اختصاص داد. فسيتوال چناي از ۳۰ بهمن تا ۷ اسفند برگزار مي شود. فاطمه 
معتمدآريا، نگار جواهريان، پارساپيروزفر، بهمن فرمان آرا، پرديس احمديه، مجتبي پيرزاده، بابك كريمي، همايون 
ارشادي، پريوش نظريه، رضابهبودي، احمدحامد، مريم بوباني، هوشنگ قوانلو، غزل شجاعي، راموناه شاه، مسيح كاظمي، 
محمد حيدري و ژاله علو از بازيگران اين فيلم هستند. كيهان كلهر )موسيقي(، عبداهلل اسكندري )طراح گريم(، هايده 
صفي ياري )تدوين(، محمد رضا دلپاك )طراحي و تركيب صدا(، نظام الدين كيايي )صدابردار(، آيين ايراني )فيلم بردار(، 
گلناز گلشن )طراح لباس(، اميرحسين حداد )طراح صحنه(، فواد بوربور )مدير توليد(، فريد ناظر فصيحي )جلوه هاي 
ويژه بصري(، حميدرضا غفارزاده )دستيار اول كارگردان(، مينا سنگ سفيدي، )برنامه ريز( و نوشين جعفري )عكاس( 

از عواملي هستند كه درميشيان را در توليد فيلم همراهي كرده اند. 

»مجبوريم«  درميشيان به فستيوال هند مي رود

تعادل| ايمني كار از آن دست مسائلي است 
كه اغلب كارفرمايان ترجيح مي دهند، خيلي 
به آن توجه نكنند. چرا كه اغلب رعايت ايمني 
در كارگاه ها مي تواند هزينه هاي گزافي براي آنها داشته 
باشد، غافل از اينكه در بسياري از موارد بي توجهي به اين 
مساله مي تواند به قيمت جان يك انسان تمام شود و در اين 
صورت مشكالت و مسائل بيشتري را براي كارفرما به وجود 
بياورد. حوادث كار نه تنها در كارگاه ها، بلكه در مسير و رفت 
آمد كارگران به محل كارشان هم اتفاق مي افتد. اگرچه 
برخورداري از سرويس اياب و ذهاب ايمن يكي از مطالبات 
اصلي كارگران است ولي به نظر مي رسد اين مطالبه مثل 
بسياري از درخواست هاي آنها از سوي كارفرمايان ناديده 
گرفته مي شود.  بسياري از كارفرمايان با عقد قرارداد با يك 
پيمانكار يا شركتي پيمانكاري، مسووليت حمل و نقل 
نيروي انساني خود را به آنها واگذار مي كنند. با استناد به 
قوانين كشور، كارفرما بايد با پيمانكار واجد صالحيت براي 
اجراي امور حمل و نقل ق��رارداد ببندد كه اين پيمانكار 
مي تواند مسوول تاسيسات، حمل و نقل يا هر بخش ديگر 
باشد. هيچ تفاوتي بين كارفرمايان حقوقي و حقيقي نيست، 
واجد شرايط بودن پيمانكار، يك اصل است. دومين نكته 
اين است كه كارفرما بايد به وسيله قرارداد، تعهداتي براي 
پيمانكار در نظر بگيرد. الزم به ذكر است حوادث كارگري 
براي كارفرما تبعات حقوقي به همراه دارد به همين دليل 
بايد به تبعات حقوقي توجه كند و درگير مسائل جزايي 
نشود. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان تنها حدود 
۳۰ درصد از كارفرمايان كش��ور به رعايت نكات ايمني و 

بهداشت حرفه اي توجه مي كنند.

    نحوه عقد قرارداد بايد مورد ارزيابي قرار گيرد
وحيد فرح بخش )عضو هيات مديره كانون سراس��ري 
انجمن ايمني و بهداش��ت كش��ور( در ارتباط با ايمني 
سرويس اياب و ذهاب كارگران توضيح داد: من معتقدم، 
امور اجرايي يك واحد نبايد به پيمانكار واگذار ش��ود و با 
واگذاري مسووليت ها به شركت هاي پيمانكاري مخالف 
هستم. ما كارشناسان ايمني و بهداشت، سرويس حمل 
و نقل شركت ها را بررس��ي كرده ايم و نتايجي در ارتباط 
با اين موضوع حاصل شده اس��ت. او افزود: اين طور بايد 

بگويم، خريد وس��يله نقليه و استخدام نيروي انساني در 
شرايط فعلي اقتصادي براي كارفرما سخت است. بنابراين 
من با واگ��ذاري اياب و ذهاب كارگران به پيمانكار موافق 
هستم اما نحوه عقد قرارداد بايد به طور قطع و يقين مورد 
ارزيابي قرار بگيرد.  فرح بخش ادامه داد: چگونگي و نحوه 
عقد قرارداد، مهم ترين مشكل در ارتباط با سرويس هاي 
اياب و ذهاب است. كارفرمايان تنها به فكر رفع مسووليت 
هستند و به همين دليل، تمام وظايف و مسووليت ها را 
به پيمانكار واگذار مي كند. در اين شرايط، اگر حادثه اي 
اتفاق بيفتد؛ كارفرما به راحتي تمام تقصيرها را به گردن 
پيمانكار مي اندازد و از پذيرش مسووليت خود شانه خالي 
مي كند. مش��كل از واگذاري وظايف به پيمانكار نيست 
بلكه از عدم مسووليت پذيري صاحبان مشاغل است.  اين 
كارشناس ايمني و بهداشت تصريح كرد: مبحث توجيهي 
در ارتباط با اين موضوع به هيچ وجه وجود ندارد. كارفرما 
از تبعات حقوقي اطالع ندارد يا عامدانه خود را بي اطالع 
جلوه مي دهد و به اصطالح عاميانه »خودش را به كوچه 
علي چپ« مي زند. از زمان سوار شدن كارگر به سرويس تا 
رسيدن به مقصد، هر حادثه اي ناشي از كار تلقي مي شود 
و كارفرما مسووليت دارد. اگرچه آنها مسوول هستند اما 
تالش مي كنند سانحه را به سمت حوادث ترافيكي سوق 
دهند. كارفرما نه تنها موظف اس��ت، ايمني را در محيط 
كارگاه جدي بگيرد بلكه بايد به اين اصل در حمل و نقل 

كارگران نيز توجه كند. 

    كارفرما موظف به بررسي تمام جوانب است
فرح بخش افزود: عبارت »هرگونه حوادث بر عهده راننده 
است« در متن برخي از قراردادهاي بين كارفرما و پيمانكار 
ذكر مي شود در صورتي كه نبايد به اين شكل باشد. وقتي 
كه يك ش��ركت با راننده اي قرارداد مي بندد؛ بايد تعداد 
س��رويس هاي او را بررسي  كند اما دست به چنين كاري 
نمي زند. اين احتمال وجود دارد كه راننده اي در آن واحد 
با ۱۰ شركت يا كارخانه همكاري كند. عضو هيات مديره 
كانون سراسري انجمن ايمني و بهداشت كشور ادامه داد: 
كثرت تعداد سرويس ها، به طور قطع ويقين احتمال بروز 
حادثه را زياد مي كند. مشكل اين است راننده اي به دليل 
حجم باالي سرويس و محدوديت زماني روي به رانندگي 

پرخطر مي آورد و به تبع آن، حوادث ناگواري رخ مي دهد.  او 
تصريح كرد: ادرات ذي صالح موظف هستند به اين موضوع 
ورود كنند و شرايط را مورد ارزيابي قرار دهند. متاسفانه 
قانون جامع و كاملي در ارتباط با س��رويس حمل و نقل 
تعريف نشده و به همين دليل تمام كارفرمايان از پذيرش 

مسووليت خود شانه خالي مي كنند.

  آمار دقيقي در ارتباط با س�وانح رانندگي 
وجود  ندارد

او با اشاره به آمار حوادث رانندگي توضيح داد: به دليل اينكه 
كارفرما اين سوانح را جزو حوادث ناشي از كار نمي داند و 
گزارش��ي به مراتب ذي صالح ارايه نمي دهد، نمي توان 
گفت چه ميزان از حوادث كار مربوط به سوانح سرويس 
اياب و ذهاب مي شود. آمار و اطالعات در دسترس، گنگ، 
نامفهوم و غيرقابل اس��تناد اس��ت. حدود 2۰ درصد از 
صاحبان مشاغل، تن به نوشتن گزارش مي دهند، آن هم 
در شرايطي كه مصدوميت هايي مثل شكستگي يا بستري 

شدن در بيمارستان را به همراه داشته باشد.

   استفاده از خودرو فرسوده 
به دليل منفعت مالي

هر نوع وسيله نقليه اي كه سن مجاز آن از مدت تعيين شده 
گذشته باشد، خودروي فرسوده ناميده مي شود و در حال 
حاضر مدت سن مجاز وسايل نقليه به طور ميانگين 2۰ 
سال است. اين مقدار سن گفته شده بيشتر براي وسايل 
نقليه س��واري با مصرف شخصي اس��ت، چراكه وسايل 
نقليه اي عمومي، به علت اس��تفاده زياد زودتر فرس��وده 
مي شوند. فرس��ودگي اين قبيل از خودروها تنها مطرح 
نيس��ت بلكه موارد ديگري مثل ميزان كاركرد و ايمني 
خودرو نيز مد نظر قرار مي گيرد.  عضو هيات مديره كانون 
سراس��ري انجمن ايمني و بهداشت كشور اظهار داشت: 
اينكه فرسودگي خودروها س��بب بروز سوانح رانندگي 
مي شوند، قابل قبول اس��ت ولي كارفرما مي تواند از عقد 
قرارداد با صاحبان چنين وسايل نقليه اي خودداري كند. 
كارفرما به فكر منافع مادي خود است و از اين رو به دنبال 
پرداخت هزينه هاي كمتر است. به طور قطع و يقين كرايه 
بهاء يك خودرو يك ميليارد توماني از 2۰۰ ميليون توماني 

گران تر است. ارزان بودن هزينه هاي كمتر همواره مطلوب 
كارفرماست. او ادامه داد: راهنمايي و رانندگي نبايد اجازه 
دهد كه ميني بوس هاي فرسوده به عنوان سرويس اياب و 
ذهاب در نظرگرفته شوند. اين ارگان بايد ضوابطي و مقرراتي 
درخصوص ميزان رانندگي روزانه بر حسب كيلومتر، محل 
رفت و آمد و دريستي كار كردن اين وسايل را تعريف كند.  
فرحبخش افزود: من بازهم تاكيد مي كنم، حجم باالي كار 
راننده نيز سبب حادثه مي شود. اگر راننده به جاي دريافت 
مبلغ مطلوب خود، كرايه كمتري از كارفرما دريافت كند، 
براي جبران كسري و تامين معيشت خود، سرويس هاي 
ديگري را هم قبول مي كند. خستگي مفرط به دليل ساعات 

زياد كاري منجر به سانحه رانندگي مي شود.

 سيس�تم هاي گرمايش�ي غيراس�تاندارد 
حادثه آفرين  هستند

ضرورت وجود سيستم گرمايشي يا سرمايشي مناسب، در 
قانون كار كشور تعريف نشده است اما اين امكانات از لحاظ 
قوانين ترافيكي و استانداردهاي حمل و نقل اهميت دارند.
فرح بخش توضيح داد: برخي از رانندگان از پيك نيك به 
عنوان بخاري استفاده مي كنند كه بسيار خطرناك است. 
متاسفانه هيچ دستورالعملي در ارتباط با وسايل سرمايشي 

و گرمايشي سرويس هاي در قوانين كار كشور وجود ندارد. 
يك كارش��ناس بهداش��ت به دليل وجدان كاري خود، 

امكانات سرمايشي و گرمايشي را بررسي مي كند.

    ناديده گرفتن ايمني و بهداشت 
چالشي بزرگ است

اين كارشناس ايمني و بهداشت گفت: ما درباره مبحث 
آموزش مس��ائل ايمني و بهداشت در كش��ور كم كار 
كرده اي��م. به ندرت پيش مي آيد، ي��ك كارفرما از ديد 
ايمني به كارگاه خود نگاه كند. كارش��ناس بهداشت 
نبايد دستمزد خود را از كارفرما دريافت كند، اگر چنين 
اتفاقي بيفتد، آب در هاون كوبيدن است. كارشناس به 
دليل ترس از بيكار ش��دن از انجام وظايف خود سرباز 
مي زند. شركت هايي كه به كارشناس شخصا دستمزد 
پرداخت مي كنند، وضعيت بدي دارند. حدود ۳۰ درصد 
از كارفرمايان به اج��راي موارد ايمني رغبت دارند. اين 

شرايط مصداق بارز قانون گريزي است.

    بيمه هاي مسووليت مدني
 خيال كارفرما را راحت كرده است

اين كارشناس با اش��اره به بيمه هاي مسووليت مدني 

گفت: بيمه هاي مسووليت مدني، يكي ديگر از عوامل 
ناديده گرفتن نكات ايمني در كارگاه ها هستند. اين بيمه 
بدون درنظر گرفتن ش��رايط ايمني و نظر كارشناسان 
بهداش��ت حرفه اي، ديه و غرامت كارگران را پرداخت 
مي كن��د. او ادام��ه داد: اين بيمه ها، پش��توانه اي براي 
كارفرما محسوب مي شوند و به همين دليل نسبت به 
اجراي نكات ايمني بي توجه هستند. تا زماني كه مفاد و 
ضوابط اين بيمه ها اصالح نشود، مساله ايمني در كارگاه 
پيشرفت نخواهد كرد. وقتي بيمه و كارفرما هردو در يك 
جناح باش��ند، بهبودي در وضعيت ايجاد نخواهد شد. 
فرح بخش توضيح داد: ما بهبود شرايط بيمه مسووليت 
مدني را در دستور كار قرار داده ايم و روي زيرساخت هاي 
اين موضوع كار مي كنيم. اين مهم بايد در مجلس شوراي 
اس��المي مورد ارزيابي قرار گيرد. اگرچه برخورداري از 
س��رويس اياب و ذهاب براي كارگران ضروري است و 
ظاهرا به نظر مي رسد كارفرما وظيفه خود را به درستي 
انجام داده است، هنگامي كه زواياي پنهان اين موضوع 
را بررس��ي مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم بسياري از 
كارفرماها تنها براي رفع تكليف، سرويس حمل و نقل 
براي كارگران در نظر گرفته اند و امنيت جاني كارگران 

به دست فراموشي سپرده شده است.

گزارش

ايمني و بهداشت كار اغلب از سوي كارفرمايان ناديده گرفته مي شود

بازي  با  جان كارگران 

جامعه

كاهش زاد و ولد در نيمه نخست سال ۹۹
مطابق با آمار منتشره مركز آمار ايران، مجموع تعداد 
والدت هاي ثبت شده در نيمه نخست سال جاري 
در مقايسه با همين آمار در سال 9۸ با كاهش پنج 

درصدي مواجه بوده است.
مطابق با اين آمار مجموع والدت هاي ثبت ش��ده 
در بهار 99 به تعداد 2۸۰ ه��زار و ۵۶۴ والدت، با 
افزايش ۶ درصدي ب��ه ۳۰۰ هزار و ۵9 والدت در 
تابستان سال جاري رسيده است. همچنين آمار 
والدت هاي ثبت ش��ده در بهار سال گذشته 299 
هزار و ۳۸9 والدت و در تابس��تان س��ال گذشته 
۳۱۵ هزار و ۱۶۷ والدت بوده اس��ت. در مجموع 
تعداد والدت هاي ثبت شده در ۶ ماهه نخست سال 
جاري به نسبت ۶ ماهه نخست سال گذشته پنج 
درصد كاهش داشته است. سهم تعداد والدت هاي 
ثبت شده تابس��تان 99 در شهر 22۷ هزار و ۵۳۸ 

والدت و سهم روستا ۷2 هزار و ۵2۱ والدت است. 
از اين ميان تعداد والدت پسران نسبت به دختران 
بيشتر بوده است. همچنين در تابستان 99 تعداد 
۱۱۷ هزار و ۷۸۳ والدت براي پسران و ۱۰9 هزار 
و ۷۵۵ والدت براي دختران در شهر و در روستاها 
ني��ز ۳۷ هزار و ۴۶۵ والدت پس��ر و ۳۵ هزار و ۵۶ 
والدت دختر در تابستان 99 به ثبت رسيده است.

۵۸  فوتي جديد كرونا  در كشور
س��خنگوي وزارت بهداش��ت از فوت ۵۸ بيمار 
كووي��د ۱9 خب��ر داد و گفت: مجم��وع بيماران 
شناس��ايي ش��ده از مرز يك و ني��م ميليون نفر 
گذش��ت. دكتر سيما س��ادات الري در اين باره 
اظهار كرد: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۷29۸ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱9 در كشور 
شناس��ايي ش��ده ك��ه ۵۵۷ نفر از آنها بس��تري 
ش��دند. او ادامه داد: مجموع بيماران كوويد ۱9 
در كش��ور به يك ميليون و ۵۰۳ هزار و ۷۵۳ نفر 
رس��يد همچنين متاس��فانه در طول 2۴ ساعت 
گذش��ته، ۵۸ بيم��ار كوويد ۱9 جان خ��ود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۵۸ هزار و ۸۰9 نفر رس��يد. سخنگوي وزارت 
بهداشت با اش��اره به اينكه خوشبختانه تاكنون 
يك ميلي��ون و 2۸۵ هزار و ۱۴ نف��ر از بيماران، 

بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند، 
تصريح كرد: از سويي ديگر ۳۷29 نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱9 در بخ��ش  مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. به گفته 
الري تاكن��ون 9 ميلي��ون و 9۳۸ ه��زار و ۶2۵ 
آزمايش تش��خيص كوويد ۱9 در كش��ور انجام 

شده است.

بي توجهي به بودجه بهداشت و درمان تهران
استاندار تهران با اش��اره به افزايش ساالنه 2۰۰ 
هزار نف��ر جمعيت به اس��تان تهران خواس��تار 
اختصاص سرانه بودجه بر اساس تناسب جمعيت 
استان ش��د. انوشيروان محس��ني بندپي اظهار 
داشت: اس��تان تهران در حوزه بودجه بهداشت 
و درمان از س��رانه اندكي برخوردار اس��ت و تنها 
هشت دهم ميليون ريال به ازاء هر نفر به ساكنان 
اين اس��تان اختصاص پيدا كرده است. او با بيان 
اينكه اس��تان ته��ران از نظر بودجه بهداش��ت و 
درمان بيست و نهمين استان كشور است افزود: با 
توجه به افزايش ساالنه 2۰۰ هزار نفر جمعيت به 
استان تهران نياز است كه سرانه بودجه بر اساس 
تناس��ب جمعيت براي احداث فاضالب، ساخت 
بيمارس��تان و انتقال آب اختص��اص پيدا كند. 
براساس گزارش روابط عمومي استانداري تهران، 

استاندار تهران با اشاره به وضعيت شهرستان هاي 
جنوب شرق تهران گفت: اين چهار شهرستان از 
سرعت رش��د جمعيت باالتري نسبت به استان 
تهران برخوردار بوده به گونه اي كه اگر س��رعت 
رش��د جميت در اس��تان تهران ۱.2۴ باشد اين 
سرعت در شهرستان هاي ورامين، پيشوا، قرچك 

و پاكدشت ۱.۷۳ درصد است.

علياصغركیهاننیا
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