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پايداري جو ،افزايش مصرف گاز خانگي و استفاده از مازوت در
نيروگاههايبرق 3عاملكليديآلودگيهوايتهران

نيـازاقتـصادايـران

احتمالتعطيليپايتخت
با تداوم وضعيت قرمز

سازمانبازرسيرسماخواستارلغومصوبهشورايرقابت
براي گراني خودرو شد

اثر رواني فرمول جديد
بر بازار خودرو

صفحه 7

صفحه 5

« تعادل » فراز و فرود اقتصادي 2020را
بررسي ميكند  ،تجربه تلخ براي سال خاص

يادداشت1 -

كاهشهزينهها
راهكار كنترل تورم

سال
سخت اقتصاد

باالخره سال س��خت  ٢٠٢٠تمام ش��د و اميدها به
بازگش��ت اميد و روزه��اي خوش در س��ال جديد
ميالدي است ،سال  ٢٠٢٠كه با همهگيري ويروس
كرونا آغاز شده بود با همان سختي و فراز و فرودهاي
سياس��ي و اقتصادياش پشت س��ر گذارده شد تا
نامش به عنوان يكي از س��ختترين سالهاي عمر
بشري در تاريخ بماند .س��ال  ٢٠٢٠از همان ابتدا با
پيشبينيه��اي خاص مواجه ش��ده ب��ود با همان
وضعيت خاص نيز به پايان رس��يد ب��ه گونهاي كه
پيشبيني مجل��ه اكونوميس��ت ،كه جه��ان را در
س��ال  ۲۰۲۰ميزب��ان دو دگرگوني ب��زرگ خوانده

بود تا حدودي تحقق يافت اما با كم��ي تفاوت؛ اين
مجله نخس��تين دگرگوني را مواجه شدن با جهان
كهنس��التر خوانده بود و پيشبيني ك��رده بود كه
براي نخس��تينبار در جه��ان افراد باالي  ۳۰س��ال
جمعيت بيشتري را نسبت به افراد كمتر از  ۳۰سال
تشكيل خواهند داد .در تحول دوم نيز اقتصادهايي
كه در جهان سريعترين رشد را در سال ۲۰۲۰تجربه
خواهندكرد،همهدرآفريقاياآسياخواهندبود.بهجز
جمهوري تعاوني گويان در امريكاي جنوبي ،س��اير
كشورهاي ليست سريعترين رش��دهاي جهان ،در
صفحه6رابخوانيد
آسياوآفريقاقراردارند...

كمكهاي دولت به جيب چه كساني ميرود؟

سياهچاله يارانهها

در فصل بودجهريزي ،اصليترين مس��ائلي كه
مطرح شده و بخش قابل توجهي از تمركز دولت
و مجلس صرف آن ميش��ود ،موضوع درآمدها
و هزينهه��اي دولت اس��ت و در نهايت وقتي دو
طرف به يك جمع بندي قطعي درباره درآمدها

ميرسند ،عمال كار هزينهها نيز يكسره ميشود.
اين در حالي است كه يك س��وال مهم در طول
تمام سالهاي گذشته فراموش شده و آن چرايي
هزينه بااليي اس��ت كه دولت هرسال مجبور به
پرداخت آنها ميشود .صفحه 2را بخوانيد

يادداشت2-

يادداشت3-

مزيتقيمتگذاري
جديد خودرو

يكي از موضوعاتي كه بايد
مد نظ��ر قرار گي��رد ،اين
اس��ت كه قيمتگذاري
از اس��اس اق��دام غلطي
اس��ت .چراك��ه بهط��ور
كلي دخالت ه��ر ارگاني
محمدرضانجفيمنش در قيمتگ��ذاري باعث
مش��كل و گرفتاري شده
و خواهد ش��د .قيمتگذاري نه تنها تا به حال هيچ
مشكلي را از ميان نبرده است ،بلكه خود باعث ايجاد
مشكل شده اس��ت .اين در حالي اس��ت كه در تمام
دنيا قيمتگذاريها توسط خود واحدهاي توليدي
انجام ميش��ود .بنابراين دخال��ت در قيمتگذاري
تنها ايجاد دردسر ميكند .اما در مورد فرمول جديد
شوراي رقابت ،بايد گفت كه اين دستورالعمل جديد
ضرر و زيان كمتري نسبت به ساير روشهاي قبلي
دارد .زيرا دستورالعمل ابالغي جديد سبب افزايش
قيمت نخواهد داش��ت و تا حدي منجر به متعادل
شدن بازار خودرو خواهد ش��د .اما نكتهاي كه وجود
دارد ،اين اس��ت كه خودروس��ازان بايد در كنار اين
طرح افزايش توليد را نيز در دس��تور كار قرار دهند
تا با عرضه بيشتر خودرو ،حباب قيمتهاي موجود
در بازار از بين برود .از سوي ديگر ،با توجه به شرايط
كنوني تمام قيمتها در اثر افزايش نرخ دالر افزايشي
بوده است ،لذا اگر رييس محترم بازرسي كل كشور
قرار است در قيمتگذاري ورود كنند ،دالر انتخاب
بهتري براي ورود به حيطه قيمتگذاري است؛ زيرا
عامل تمام مشكالت و عدم تعادلها در بازار نوسانات
نرخ دالر اس��ت .با افزايش قيمت دالر ،قيمت تمام
نهادههاي ورودي ما افزايش مييابد .اين روش جديد
در راس��تاي كاهش ضرر و زيان حركت ميكند و به
احتمال زياد صنع��ت خودروي داخل��ي را از حالت
زيانده بودن خارج ميكند .اما مزيت ديگر فرمول
جديد شوراي رقابت اين است كه قيمتها را در بازار
كاهش ميدهد؛به عبارتي ديگر ،اگرچه با اجراي اين
دستورالعمل ممكن اس��ت قيمت كارخانه افزايش
پيدا كند ،اما قيمت بازار كاهنده خواهد بود .چراكه
قيمتكارخانهايجادرانتميكند؛بطوريكهقيمت
خودرو درب كارخانه حدودا بين  50تا  200ميليون
تومان متفاوت از قيمت همان خودرو در بازار اس��ت
بنابرايناينتفاوتقيمتبهايجادرانتدامنميزند.
بنابراين بايد تفاوت قيمتگذاري بين كارخانه و بازار
كنار گذاشته شود .چراكه اين تفاوت قيمتي حاكم
بر بازار خودرو ،خود عاملي ب��راي ايجاد عدم تعادل
و مش��كالت قيمتي در بازار اين محصول ميشود.
بنابراين يكي از نتايج مثبت اين روش قيمتگذاري
را ميتوان افزايش توليد عنوان كرد .اگر كارخانههاي
خودروسازي زيانده باش��ند نميتوان از آنها انتظار
ادامهدرصفحه7
افزايشتوليدداشت.

حمايتمستقيم
به جاي ارز دولتي

ب��ا گذش��ت حدود س��ه
س��ال از آغ��از دور جديد
تحريمه��اي امري��كا
عليه ايران ،امروز كس��ي
نميتواند از اين بگويد كه
تحريمهافشاريبراقتصاد
ايران نياوردهاند و قطعا در
عباسآرگون
صورتي كه فرصتي براي
كاهشتحريمهابهوجودآيد،قطعابايدازآناستفاده
كنيم زيرا در گام نخست ميتواند بخشي از فشار ،بر
روي اقتصاد ايران و فعاليتهاي اقتصادي را كاهش
دهد .در كنار دغدغه تحريم ام��ا بايد به آنچه كه در
داخل كشور در دستور كار قرار دادهايم و اشتباهاتي
كه داشتهايم فكر كنيم .تا وقتي ما مشكالت داخلي
را حل نكنيم و فض��ا را براي تولي��د فراهم نكنيم،
نميتوان انتظار داش��ت حتي كنار رفتن تحريمها
نيز براي اقتصاد ايران چارهس��از باش��د .ما در طول
سالهايگذشتهباقوانيندستوپاگيروبروكراسي
پيچيده،بسياريازتوليدكنندگانرادلسردكردهايم
و آمارهايي كه از وضعيت سرمايهگذاريهاي جديد
در اقتصاد ايران منتش��ر ميشود نش��ان ميدهد
كه توليد ديگ��ر جذابيتي براي صاحبان س��رمايه
ندارد .از س��وي ديگر با وجود تمام شعارهايي كه در
طول سالهاي گذش��ته داده شده ،همچنان دولت
تصديگري اقتصادي خ��ود را ادامه داده اس��ت و
دولت بزرگ ،مانع از فعاليت بخش خصوصي واقعي
در بسياري از حوزهها شده است .اين در حالي است
كه در سالهاي گذشته بس��ياري از كشورهايي كه
عملكردموفقاقتصاديداشتهاندبهبخشخصوصي
خود اعتماد كردهان��د و در ايران ني��ز هرگاه بخش
خصوصي وارد عمل شده توانسته نتيجه اعتمادها را
نشان دهد .آمار صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير
و در دوره تحريم به خوبي اين عملكرد را ثابت كند.
در كن��ار آن حتي در زمانهايي ك��ه دولت به قصد
حمايت به اقتص��اد ورود كرده ،ش��رايط پيچيدهتر
شده اس��ت .يارانهاي كه در قالب ارز  4200توماني
در سالهاي اخير پرداخت ش��ده و بخش زيادي از
منابع دولتي را به خود اختصاص داده است ،نه تنها
گرهگشا نشده كه حتي باعث افزايش عدم شفافيت
و رانت ش��ده و بخش خصوصي واقع��ي را با چالش
مواجه كرده اس��ت .اتاق بازرگاني بارها پيش��نهاد
كرده كه به جاي اين ارز ،به اقش��ار كمدرآمد ،يارانه
مستقيمتعلقگيرد.بهاينترتيبهمفضابرايرانت
كاهش مييابد و هم كمدرآمدها با به دست آوردن
منابع مالي جديد ،امكان بهبود سطح زندگي خود
را خواهند داشت .در عرصه اقتصادي نيز تكنرخي
شدنارزبهشفافيتاقتصاديمنجرميشودوامكان
س��رمايهگذاري و برنامهريزي ب��راي آينده افزايش
ادامهدرصفحه7
خواهديافت.

«تعادل» مجاهدتهاي سردار سليماني در حوزه اقتصاد را بررسي ميكند

ميراث سردار

زهرا سليماني| «س��ردار سليماني اس��طوره مقاومت
و مهرباني اس��ت ».كافي اس��ت اين عب��ارت را در گوگل
جس��توجو كنيد ت��ا دامن��ه وس��يعي از اظهارنظرها و
ديدگاههاي مختلف در خصوص سردار سليماني از سوي
مردم ،مس��ووالن و چهرههاي مختلف سياس��ي ،نظامي
و فرهنگي داخلي و خارجي پيش روي ش��ما قرار بگيرد.
عباراتي كه در هر كدام از آنها به بخشي از وجوه اسطورهاي
اين سردار رش��يد اس�لام ،اش��اره و روايت تازهاي از ابعاد
مختلف زندگي سردار ارايه ميشود .هرچند گفته ميشود،
خاك با خودش س��ردي ميآورد و آدميزادگان با سردي
خاك از ياد ميبرند كه چه افراد و ش��خصيتهايي ،مدتي
قبل كنارش��ان بودهاند و با آنها نفس ميكشيدند ،اما واقع
آن است كه با گذشت يكسال از شهادت سردار سليماني،
هنوز داغ اين فقدان براي ايرانيان و مردم مسلمان منطقه
تازه اس��ت و همچنان اين بغ��ض در گلوها مانده اس��ت.
شخصيتي كه هم مورد توجه مجموعه جناحهاي سياسي
اس��ت ،هم اقش��ار و طيفهاي گوناگون مردمي عاشقانه
دوس��تش ميدارند و حتي دش��منانش هم ب��ه احترام او
ميايستند و كاله از س��ر برميدارند .بايد ديد شاخصها و
ويژگيهاي شخصيتهايي اسطورهاي چيست كه حتي
گذش��ت زمان و قرون متمادي نيز قادر نيست ،نقش آنها
را از ناخودآگاه جمعي جامعه پاك كند .اما در ميان وجوه
شخصيتي متفاوت سردار س��ليماني ،بحث دستاوردهاي
اقتصادي و معيش��تي س��ردار س��ليماني براي ايرانيان و
ساير كشورهاي منطقه ،يكي از مباحثي است كه كمتر از
منظر تحليلي و تخصصي مورد ارزيابي قرار گرفته اس��ت.
دستاوردهايي كه اگر نگوييم مهمتر از بخشهاي نظامي و
راهبردي بودهاند ،به اندازه آنها داراي اهميت و برجستگي
هستند .دستاوردهايي كه باعث ش��دند صادرات ايران به
عراق و افغانس��تان كه اعداد و ارقامي كمتر از صد مليون
دالر را شامل ميشدند ،ناگهان به بيش از 10ميليارد دالر
برس��د .يا صادرات خدمات فني و مهندس��ي كش��ورمان
به س��وريه و ...كه ارزش اف��زوده فراواني را ب��راي اقتصاد
اي��ران بيافريند.در اين گ��زارش با در كنار هم ق��رار دادن
خرده روايتها در اين خصوص تالش ش��ده تا تصويري از
مهمترين دس��تاوردهاي اقتصادي سردار براي مخاطبان
ارايه شود.
برداش�ت نخس�ت :زماني براي شكلگيريها
اسطورهها
طي قرون متمادي متفك��ران و انديش��مندان جهان آرا
و نظريات مختلفي در خصوص مفهوم و نقش اسطورهها
در شكلگيري ناخودآگاه جمعي جوامع مطرح كردهاند.
افالط��ون در رواي��ت اس��طورهاي از عامل مثال��ي (آرك
تايپ) اشاره ميكند كه انس��ان از طريق پيوند زدن خود
به اسطورهها ،يافتن نشانههايي از بازگشت به مبدا اصلي
هس��تي را دنبال ميكن��د .در ه��ر اس��طوره عناصري از
رخدادهاي تاريخ��ي ،واقعيتهاي اجتماع��ي ،نهادهاي
ي اعتق��ادي و آييني ب��ا يكديگر در
اقتص��ادي و نظامها 
آميخته است .رمز اس��تمرار و پايداري اسطورهها در ميان
ي گوناگون و در دورههاي پياپي ،وجود بن
مردم نس��لها 
مايههاي نيرومند اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي آنهاست.
از اين منظر بايد ديد س��ردار س��ليماني واج��د كدامين

ويژگيهاس��ت كه اينگون��ه در ناخ��وداگاه جمعي مردم
باقي مانده است .س��ردار عليزاده يكي از فرماندهان سپاه
پاسداران كه از نزديك در جريان دستاوردهاي راهبردي
و اقتصادي سردار س��ليماني در داخل و خارج كشور قرار
داش��ته اس��ت ،در جريان گفتوگو با «تعادل» با اشاره به
اين واقعيت كه سردار متوجه ش��ده بود براي تاثيرگذاري
پايدار در اذهان عمومي مردم منطقه بايد قلوب آنان را فتح
كرد ميگويد :سردار سليماني هم در ابعاد داخلي و هم در
ابعاد منطقهاي به دنبال بهبود شاخصهاي معيشتي اقشار
كمتر برخوردار جامعه بود .اين راهبرد را هم در زمان حضور
به عنوان فرمانده منطقه عملياتي جنوب ش��رق كشور در
سيستان و بلوچستان و...پيگيري ميكرد و هم در زماني
كه در شمايل فرمانده سپاه قدس رتق و فتق امور منطقه را
به عهده داشت دنبال ميكرد .مقابله با فقر مطلق و تالش
براي ايجاد بازارچههاي م��رزي و گذرگاههاي ترانزيتي از
جمله اين تالشها محس��وب ميش��دند .در راستاي اين
راهبرد كلي اس��ت كه هنوز هم مناطقي جنوبي و شرقي
كشور از تالشهاي س��ردار براي حل مشكالت اقتصادي
و رفاهي اين منطقه ي��اد ميكنند و اين تالشه��ا را ارج
مينهند .در واقع س��ردار س��ليماني معتقد بود براي حل
مشكالت امنيتي بايد زمينه رشد و توسعه پايدار اقتصادي
را در مناطق مورد نظر ايجاد كرد تا رشد فكري و معيشتي

نگاه1

مردم ،سدي در برابر تالش دشمنان ايجاد كند .راهبردي
كه امروز هم در سطح كالن كشور بايد به كار گرفته شود تا
چشماندازاميدبخشيبرايمردمايجادكند.
برداش�ت دوم؛ نقش راهبردي در اقتصاد ايران
وعراق
يكي ديگر از مجاهدتهاي قابل توجه س��ردار س��ليماني
تالشهايي بود كه براي بهبود مناس��بات اقتص��ادي ايران
و عراق در پي��ش گرفتند .حس��يني ،دبيركل س��ابق اتاق
مش��ترك ايران و عراق معتقد اس��ت :نقش س��ردار شهيد
سليماني در افزايش گذرگاههاي تجاري و صادرات انرژي از
ايران به عراق ،بسيار پررنگ است .حميد حسيني ميگويد:
مسووليت پرونده كش��ورهاي منطقه برعهده سردار شهيد
سليماني بود و در روابط با كش��ورهاي همسايه خصوصاً در
بحث عراق ،افغانستان و سوريه ،تحوالت اقتصادي ،نتيجه
تالش و برنامهريزي شهيد سليماني اس��ت .ايران و عراق در
حال حاضر ۱۰ ،گذرگاه رس��مي دارند كه اين در مقايسه با
كشورهاي همسايه بينظير است چرا كه تركيه بعد از ۴۰۰
سال حضور در عراق تا امس��ال فقط يك گذرگاه مشترك با
عراقداردوعربستانپساز سالهادرهمينيكماهگذشته،
ادامهدرصفحه6
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نگاه2

دستاوردهاياقتصاديسردار

اقدام ابدي

يك��ي از ابع��اد مه��م در
خص��وص دس��تاوردهاي
ش��هيد قاسم س��ليماني
كه كمت��ر در خصوص آن
صحب��ت ش��ده ،تالشها
و مجاهدتهاي��ي اس��ت
علياكبرعليزادهبرمي كه س��ردار رش��يد اسالم
در حوزهه��اي اقتص��ادي
و معيش��تي در ابعاد داخلي و منطقهاي انجام دادند
و ظرفيته��اي ت��ازهاي ب��راي تولي��د ،ص��ادرات و
بهبود ش��اخصهاي معيشتي كش��ور ايجاد كردند.
ب��از ك��ردن دروازههاي اقتص��ادي و زمينهس��ازي
براي گش��ايشهاي صادراتي يك��ي از همين نمونه
دستاوردها اس��ت كه تالش ميكنم به بخشي از اين
تالشهاي اقتصادي در دو حوزه داخلي و بينالمللي
اش��اره كنم .س��ردار س��ليماني در بحث عراق و در
شرايطي كه وضعيت مناس��بات صادراتي و ارتباطي
كشورمان با اين كشور هر روز در حال نزول بود و بازار
كشور عراق به طور كامل در اختيار ساير كشورها قرار
گرفته بود ،دروازههاي اقتصادي بسياري را پيش روي
اقتصاد كش��ور گش��ود .به گونهاي كه صادرات ايران
به كش��ور عراق كه به كمتر از چند صد ميليون دالر
رس��يده بود ،بعد از تالشها و مجاهدتهاي سردار
س��ليماني به بيش از 10ميليارد دالر رس��يد .ضمن
اينكه اتصال مسووالن ايراني با مسووالن عراقي ،رفع
موانع قانوني و اجرايي بين دو كشور ،نزديكي فعاالن
صادراتيوبازرگانيدوكشورو ...ادامهدرصفحه6

با نزديك شدن به سالگرد
ش��هادت س��ردار قاس��م
س��ليماني و در حال��ي كه
دوس��تدارانش در نق��اط
مختل��ف خاورميانه خود
را ب��راي گراميداش��ت
سيدعمادحسيني ي��اد و خاط��رهاش آم��اده
ميكردن��د ،چن��د رخداد
ديگر هم بهوقوع پيوس��ت كه قابل تامل است .مايك
پنس ،معاون رييسجمهور امريكا كه ترجيح داده بود
آخرينروزهايمعاونتخودرابهسرزمينهاياشغالي
سفر كند ،آن را لغو كرد ،نتانياهو هم براي چندمينبار
حاضر نش��د علنا به امارات متحده بيايد در حالي كه
يك ناو هواپيمابر امريكايي هم منطقه خليجفارس را
ترك كرد .از مدتي قبلتر نيز يك زيردريايي اسراييلي
با عبور از كانال سوئز شوي تبليغاتي در رابطه با حضور
در آبهاي خليجفارس انج��ام داد .فرماندهان نظامي
ارتش رژيم اسراييل هم از هيچ فرصتي براي فرياد زدن
تهديدهاي خود صرفنظر نكردند در حالي كه امريكا
نيز از حضور بمبافكنهاي خود در منطقه خبر داده و
حتي تصاويري از سوختگيري آنها در فضاي منطقه
منتشر كردند! به اعتقاد كارشناس��ان اين تهديدها و
شوهاينظاميوعلنيكردنبرخيفعاليتهاينظامي
كهماهيتآنهادرمحرمانهبودنشاناست،بيشازآنكه
عرضاندام و قدرتنمايي باشد ،بيانگر ضعف و ترسي
است كه يك سال از نام قاس��م سليماني در ميان آنها
ادامهدرصفحه7
افتاده است و ...

انتق��اد وارد ب��ر دوس��تان
اقتص��اددان درب��اره بح��ث
مورد اش��اره اين است ،مساله
تورم ك��ه در اقتصاد اي��ران از
اوايل دهه  ۵۰به ش��كل مزمن
درآم��ده را عمدتا ب��ه فرمول
موضوع پول و نقش نقدينگي
مرتضيافقه
ربط ميدهند ،گرچه درس��ت
است ،ولي نشان ميدهد ،از بررسي ريشهاي قضيه فوق
ابادارند.پايهنقشنقدينگيموثربرتورمرابايددرهزينهها
و كسري بودجه دولت جس��توجو كرد و اين مساله در
هزينههاييريشهدواندهكهالزامابهتوليدمنجرنميشود.
رسم اقتصاديها اين است كه بابت هر پرداختي ،انتظار
دريافتيمعادلحداقليآنراداشتهباشند،بنابراينفرض
بر اين اس��ت چنانچه در دولت يكسري هزينهها صورت
ميگيرد ،حداقل به همان اندازه بايد دريافتي به دس��ت
آيد .در اين ميان اگر بودجه دولت به كس��ري برخورد به
اين معناست كه هزينهها بيشتر از درآمدها بوده يا اينكه
هزينهها درآمدهاي الزم را حاصل نكرده اس��ت .كسري
بودجه كه به نقدينگي و درنهايت تورم منتهي ميشود،
دو ريشه دارد ابتدا بايد به ناكارآمدي بودجه بگيران اشاره
داش��ت .به اين معنا؛ تمام اجزايي كه از بودجه اس��تفاده
ميكنند ،بهرهوري پاييني دارن��د ،بخش دولتي ،بخش
بودجه بگيران ،سيس��تم مديريت يا كاركن��ان آنان به
گونهاي اس��ت كه دريافتيهايشان بيش��تر از وروديها
است .عالوه براين بودجه بگيران زيادي هستند كه اكيدا
بهتوليدمليكمكمستقيمياغيرمستقيمينميكنند.
متاسفانه نانخورهاي زيادي وجود دارد كه در تمام اجزا
بودجه مصرف ميكنند ،ب��دون آنكه كمترين كمكي به
توليد ملي و افزايش آن داشته باشند .در نهايت هم گروه
سوميموجوداستكهفعاليتهايموازيوتكراريانجام
ميدهد ،اين فعاليتها بودج��ه را بدون كمكي به توليد
مليبيشترتلفميكند.بنابراينريشهتورمكهساختاري
و مزمن شده ،به اين دليل است كه خرج دولت بيشتر از
ادامهدرصفحه7
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يادداشت4 -

شاخصعدمقطعيتجهاني
از ايران تا چين و امريكا

مفه��وم «عدم قطعي��ت» يا
 Uncertaintyنش��انگر
موقعيتي ابهامآلود ،نامعلوم و
نامشخص است كه ترديد در
مورد يك پديده و نبود دانش
كافي براي حدس رويدادهاي
احمدرضاروشن آينده را انعكاس ميدهد .عدم
قطعي��ت ،نمايانگر وضعيتي
است كه اطمينان در مورد مشخصات يك واقعه و اينكه
چه پيشامدهايي رخ ميدهد ،وجود ندارد .عدم قطعيت
در واقع ،عدم توانايي ما در مورد تش��خيص پيامدهاي
اقتص��ادي ،سياس��ي و اجتماعي يا تعيي��ن احتمال
پيامدهاي يك رخداد را نشان ميدهد .هدف اين مقاله
معرفي و تحليل شاخص عدم قطعيت جهاني WUI
است كه توسط سه تن از محققان صندوق بينالمللي
پول معرفي ش��د .ش��اخص عدم قطعيت جهاني هر
س��ه ماه يكبار بهروزرساني ميش��ود .بر پايه آخرين
آمار مربوط به س��ه ماهه اول س��ال  ،۲۰۲۰ش��اخص
 WUIنش��ان ميدهد كش��ورهايي ك��ه در وضعيت
عدم قطعيت بيشتري هس��تند تا حدود زيادي متاثر
از ويروس كرونا و بيماري كوويد ۱۹هستند .شاخص
عدم قطعيت براي امري��كا ،چين و ايتالي��ا به ترتيب
برابر اس��ت ب��ا  ۰.۷۴۷و  ۰.۵۶۵و  ۰.۵۴۶و براي ايران
معادل  ۰.۴۸۷محاسبه شده است .دنياي پيش روي
ما ،به احتمال بسيار ،ش��اهد رويدادهاي عدم قطعيت
خواهد بود ،بهطوري ك��ه با وضعيت متناقضي روبهرو
هس��تيم يعني به موازات افزايش دانش بشري ،عدم
قطعيتها هم بيشتر ميشوند .ش��ايد يك دليل اين
امر ،اين باش��د كه عدم قطعيتها از دانش ما پيشي
ميگيرند .مقادير ش��اخص عدم قطعي��ت جهاني از
س��ال ۱۹۵۵ميالدي به بعد نش��ان ميدهد كه اين
شاخص از س��ال  ۲۰۱۲جهشهاي بيشتري داشته
است .اين موضوع ،گواهي ميدهد كه عدم قطعيت در
دنياي ما به شكل روزافزوني به يك واقعيت ملموس
و اجتنابناپذير تبديل ش��ده اس��ت .ضم��ن اينكه
شواهد متعددي بر استمرار و تشديد عدم قطعيت در
آينده داللت دارد ،بش��ريت بايد با رويكردي انتقادي
نس��بت به ش��ناخت همهجانبه و عمي��ق علمي آن
مبادرت ورزد و به دنبال راهكارهايي براي ريشهيابي
عدم قطعيت جهاني باش��د .در عين ح��ال ،با تقويت
تابآوري و انعطافپذيري خود ،براي زندگي با عدم
قطعيتهاي اجتنابناپذير ،آمادگي داش��ته باش��د.
بررسي ش��اخص عدم قطعيت جهاني از سال 1955
ميالدي به بعد نشان ميدهد كه اين شاخص از سال
 2012جهشهاي بيشتري داشته است .اين موضوع،
گواه از آن دارد كه عدم قطعيت در دنياي ما به شكل
روزافزوني به يك واقعيت ملموس تبديل شده است،
ضمن اينكه شواهد متعددي بر استمرار و تشديد عدم
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خبرروز
آيتاهلل مصباحيزدي
دار فاني را وداع گفت

رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) و
عضوجامعهمدرسينحوزهعلميهقمدرگذشت.آيتاهلل
محمدتقيمصباحيزديازروزشنبه( ۶ديماه)بهعلت
وخامتبيشتربيماريگوارشيدربيمارستانيدرتهران
بستريشدهبودكهعصرروزگذشتهدرسن ۸۵سالگي
جان به جانآفرين تسليم كرد .او متولد  ۱۳۱۳در يزد
بود و پس از پيروزي انقالب بنياد باقرالعلوم و س��پس
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) را در قم
پايهگذاري كرد كه تا پايان عمر رياست آن را بر عهده
داشت .از جمله فعاليتهاي سياسي آيتاهلل ميتوان
به نمايندگي در مجلس خب��رگان رهبري ،عضويت
در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ،عضويت در جامعه
مدرسين حوزه علميه قم اش��اره كرد .او همچنين به
عنوانرهبرفكريجبههپايدارينيزشناختهميشود.
از سه ماه پيش حال عمومي وي به دليل بيماري حاد
گوارش رو به وخامت گذاشت و به همين دليل در سه
ماه گذشته چندين مرتبه حال وي به دليل مشكالت
جسمي شديد وخيم ش��د .بيماري اخير او از روز ۱۱
ي شدنش در منزل آغاز شد
آذرماه سال جاري با بستر 
وبهدنبالپيشرفتعالئمبالينيوباتشخيصپزشكان
برايادامهمداوابهتهرانمنتقلشدكهروزگذشتهپس
ازششروزبستريشدندربيمارستانبهدليلكاهش
شديد سطح هوشياري و عوارض مشكل حاد گوارشي
دارفاني را وداع گفت.

سياست
اگر كسي دولت را تضعيف كند
طرفدار امريكاست

رييسجمهور با اشاره به اينكه دولت در ميدان جنگ
اقتصادي اس��ت و دونالد ترامپ هم مانند صدام است،
اظهار كرد :در اين ش��رايط كسي كه دولت را تضعيف
ميكندوميگويدمنضدامريكاهستم،دروغشاخدار
گفته است.حجتاالسالم والمسلمين حسن روحاني
اظهار كرد :ما در ميدان جنگ اقتصادي هستيم و اگر
كسي دولت را تضعيف كند ،چه بخواهد و چه نخواهد
حامي و طرفدار امريكاست .هر كسي دولت را تضعيف
كند و بگويد من ضد امريكا هستم ،دروغ شاخدار گفته
اس��ت.وي ادامه داد :هر كس��ي ب��ه بخش خصوصي،
واردكنن��دگان و صادركنندگان ضرب��ه بزند از امريكا
حمايت كرده اس��ت؛ ما امروز براي توسعه كشور بايد
به هم كمك كنيم .امروز روز وحدت اس��ت و هر كسي
وحدتواتحادراشكستهواختالفافكنيكندازامريكا
طرفداريكردهاست.رييسجمهوربابياناينكهازسال
 ۱۳۹۷جنگ اقتصادي به كش��ور تحميل شده است،
تصريح كرد :دونالد ترامپ مانند صدام بود صدام هشت
سالجنگبهماتحميلكردوسرنگونشد.دونالدترامپ
سهسالجنگاقتصاديبهماتحميلكردودرهفتههاي
آيندهسرنگونميشودنهفقطازحكومتبلكهاززندگي.
اوآدمبيآبروييدرتاريخبودكهجنايتوظلمهايزيادي
كردكهيكيازظلمهايغيرقابلگذشتششهادتحاج
قاسم سليماني و ابومهدي مهندس بود كه هيچگاه از
يادمان نخواهد رفت .آنها بدانند اين ترور براي هميشه
داغي بر سينه ماست كه انتقام آن را ملتهاي منطقه و
ملتايراندرروزيازآنهاميگيرد.روحانيهمچنينبا
بياناينكهراهومكتبشهيدسليمانيكههمانمكتب
امام (ره) و رهبر معظم انقالب است ادامه پيدا ميكند،
خاطرنشانكرد:دشمنازاينتروروحشيانهخودحتما
ضرر كرده است .دش��من بداند مردم و جوانان ايران و
منطقه مقاومتتر و با اميد بيشتري در مسير مقاومت
خواهندايستاد.امروزمردمفهميدهاندكهامريكادراين
منطقه است منطقه روي خوش نميبيند .ملتهاي
منطقهروزيپايمتجاوزينراازمنطقهقطعميكنند.

بهواكسنهايخارجياعتمادندارم

معاونهماهنگكنندهسپاهپاسدارانانقالباسالمي
با تاكيد بر اينكه صاحبان ش��ركتهاي توليد كننده
واكسنكروناكسانيهستندكهمعتقدندجمعيتمردم
دنيا زياد است و بايد ۲۰درصد از جمعيت دنيا كاسته
شود ،اظهار كرد :بر اساس اسنادي كه وجود دارد اين
موسساتخودويروسرادستكاريوآلودهكردهاند؛در
شرايط چگونه ميتوان به آنها اعتماد كرد؟ من اعتماد
نميكنم.سردار محمدرضا نقدي به ارايه توضيحاتي
درباره طرح شهيد سليماني پرداخت و گفت :مبناي
طرحشهيدسليمانيايناستكهازآلودهومبتالشدن
افرادجديدبهبيماريكروناپيشگيريكنيم.برخالف
تصوراتيكهداريمناقالنيكهبيمارنيستند،ازبيماران
كرونايي خطرناك ترند؛ چرا كه بيماران از س��ايرين
فاصلهميگيرندوحتيمردمسعيميكنندبرايآلوده
نشدنخودبهبيماري،ازفردمبتالفاصلهبگيرند.ويبا
تاكيدبراينكهاساسطرحشهيدسليمانيپيداكردن
ناقالنكرونااست،افزود:آموزشدادنبهناقالنكروناو
همچنينتوصيهبهآنهاجهتجداكردنخودازجامعه
ودعوتآنهابهقرنطينهكردنخودازجملهمهمترين
اقداماتياستكهدرطرحشهيدسليمانيدرحالانجام
است.معاون هماهنگ كننده سپاه خاطرنشان كرد:
مراقبتازبيمارانوآموزشبهآنهاوهمچنينرساندن
غذا و امكانات به بيماراني كه محروم هستند با هدف
جلوگيري از تردد آنها در خارج از محدوده قرنطينه از
ديگر اقداماتي است كه در طرح شهيد سليماني انجام
ميشود.سردار نقدي همچنين درباره اظهارات اخير
خوددرخصوصتوصيهبهپاسداراندرزمينهپرهيزاز
مصرف واكسنهاي خارجي كرونا با طرح اين پرسش
كه صاحبان ش��ركتهاي بزرگي كه اين واكسنها را
توليد ميكنند چه كساني هستند؟ اظهار كرد :امروز
همانهاييصاحبانشركتهايتوليدكنندهواكسن
كروناهستندكهمعتقدندجمعيتمردمدنيازياداست
وبايد ۲۰درصدازجمعيتدنياكاستهشود؛اينكاهش
نيزتنهاازطريقافزايشمرگوميرصورتميگيرد.
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تحلیل

ايـران

كمكهاي دولت به جيب چه كساني ميرود؟

سياهچالهيارانهها

در فصل بودجهريزي ،اصليترين مسائلي كه مطرح
ش��ده و بخش قابل توجهي از تمركز دولت و مجلس
صرف آن ميشود ،موضوع درآمدها و هزينههاي دولت
اس��ت و در نهايت وقتي دو طرف به يك جمع بندي
قطعي درباره درآمدها ميرس��ند ،عمال كار هزينهها
نيز يكسره ميشود .اين در حالي است كه يك سوال
مهم در طول تمام سالهاي گذشته فراموش شده و
آن چرايي هزينه بااليي است كه دولت هرسال مجبور
به پرداخت آنها ميشود.
بر اساس اليحه بودجه امسال ،منابع عمومي دولت به
بيش از  840هزار ميليارد تومان خواهد رسيد .بخش
مهمي از اين رقم مربوط به پرداخت حقوق ميشود و
مابقي در ساير حوزههاي هزينههاي جاري و پرداخت
بدهي و ديون دولت اختصاص خواهد داشت .در كنار
آن اما دولت در طول س��ال هزينههاي ديگري را نيز
نهاييميكندكهبخشمهميازآن،عمالباعملكردي
عجيب همراه است.
در نظام پرداختي دولت ،يكي از اصليترين چالشها،
مربوط به كمكهايي ميش��ود كه در طول س��ال از
سوي دولت به اقش��ار مختلف مردم تعلق ميگيرد.
نظ��ام پرداخت يارانه در اقتصاد اي��ران در طول تمام
دهههاي گذشته همواره تداوم داشته و در اين مسير،
به روشهاي مختلف پرداختي دولت به مردم اجرايي
شده است .با وجود اين روشهاي متنوع اما در عمل
هنوز سوالهاي زيادي درباره چگونگي اين پرداختها
و ميزان تاثيرگذاري آنها وجود دارد كه هيچ دولت و
مجلسيبهجمعبنديقطعيدراينرابطهنرسيدهاند.
پرداخت يارانه به دو ش��كل مستقيم و غير مستقيم
انجام ميشود .در ش��يوه مستقيم ،دولت يا به شكل
نقدي يا به شكل اعتباري مبالغي را به حساب اقشار
مختف م��ردم واريز ميكند .قديميترين ش��يوه در
دهههاي گذشته ،نظام چاپ و توزيع كوپن بوده است.
ازسالهايجنگباتوجهبهدشوارشدنشرايطتامين
برخي نيازهاي روز از سوي مردم ،دولت تصميم گرفت
تامين برخي نيازهاي روزانه مردم را كوپن انجام دهد.
اين شيوه در س��الهاي جنگ توانست فشار را روي
گروههايي از مردم كم كند اما تداوم آن در دهههاي بعد
اين سوال را به وجود آورد كه تا چه زماني بايد حمايت
كااليي ادامه داشته باشد؟اين روش تا سال  89ادامه
پيدا كرد اما دولت احمدينژاد ،در اين سال اعالم كرد
كه گام نخست هدفمندي يارانهها را كليد خواهد زد.
به اين ترتيب توزيع كوپن متوقف شد و دولت اعالم
كرد به جاي آن ،يارانه نقدي به مردم خواهد داد .اين
يارانه براي هر نفر  45هزار و  500تومان در نظر گرفته
شد و بر خالف توصيه كارشناسان هيچ تفكيكي ميان
گروههاي مختلف مردم صورت نگرفت و در نهايت ،به
همه به شكل مس��اوي يارانه ماهانه تعلق گرفت.اين
روند در طول بيش از  10سال گذشته ادامه داشته و
با توجه به اينكه دولتها نتوانستند روند رو به افزايش

تورم را كاهش دهند ،در نهايت ميزان اثرگذاري اين
يارانه به حداقل رسيده و امروز مبلغ اين يارانه سهمي
بسيار محدود در تامين نيازهاي مردم دارد.دولت در
جريان مصوبه سران سه قوه از آبان ماه سال گذشته،
طرح افزايش دوب��اره قيمت بنزين را نهايي كرد و در
اين چارچوب ،سبد معيشتي خانوار با مبلغ  50هزار
تومان در ماه به حساب حدودا  60ميليون ايراني واريز
شد .اين رقم نيز در مقايسه با آنچه به افزايش هزينهها
باز ميگردد ،عمال هيچ گرهي از مشكالت باز نميكند
اما اجراي همزمان اين دو طرح با يكديگر ،چند ده هزار
ميليارد تومان در ماه براي دولت هزينه دارد.
در كنار اي��ن دو طرح ،يكي از اصليترين چالشهاي
به وجود آمده براي دول��ت و مجلس ،نحوه كمك به
اقشار كم درآمد در شرايط فعلي است .در واقع با توجه
به باال رفتن دوباره فشارها بر كم درآمدها ،بسياري از
كارشناسانومسووالنازلزومافزايشيارانههاصحبت
ميكنند اما روش اين حمايتها با اماو اگر مواجه است.
يكي از سياستهايي كه در طول سالهاي گذشته از
سوي دولت اجرايي شده ،پرداخت ارز  4200توماني
به كاالهاي اساسي است .سياستي كه هرچند از سوي
دولت موفقيت آميز اعالم ميشود اما در عمل از سوي
بسياريازكارشناسانوفعاالناقتصادبااماواگرمواجه
شده است .بررسي اليحه بودجه در مورد وضعيت ارز
 ۴۲۰۰توماني از اين حكايت دارد كه به استناد جزء

فرمانده كل سپاه پاسداران:

براي هرگونه واكنشي آمادهايم

فرماندهكلسپاهدربارهتحركاتاخيردرمنطقهبابيان
اينكه اين تحركات بازتاب پيامدهاي ناشي از اشتباه
سال گذشته امريكاييها در به شهادت رساندن سردار
بزرگسپاهاسالموابومهديالمهندسويارانشاست،
تصري��ح كرد :در هر صورت ما ب��راي هرگونه واكنش
آماده هستيم.
سرلشكر پاسدار حسين س�لامي ،فرمانده كل سپاه
پاس��داران انقالب اسالمي در حاش��يه مراسم اولين
سالگرد شهادت شهيد قاسم سليماني كه در دانشگاه
تهران برگزار ش��د در پاسخ به پرس��ش ايسنا درباره
تحركات اخير دش��منان در منطقه اظهار كرد :به هر
شكل تحركات دشمن رفتاري مربوط به خود است اما
ما معتقديم كه اين تحركات بازتاب پيامدهاي ناشي از
اشتباه سال گذشته امريكاييها در به شهادت رساندن
سرداربزرگسپاهاسالموابومهديالمهندسويارانش
استكهيكبغضفشردهايراميانجوانانغيرجوانان
جهان اس�لام ايجاد كردهاند.وي با بي��ان اينكه «اين
بغض فشرده مثل يك كابوس هميشه امريكاييها را
رنج ميدهد و آنها براي نجات از اين كابوس خطرناكي
كه احساس ميكنند دست به يك سلسله تحركاتي
ميزنند» تصريح كرد :در هر صورت ما براي هرگونه
واكنش آماده هستيم.فرمانده كل سپاه همچنين در
پاسخ به اين پرس��ش كه آيا امروز جمهوري اسالمي
ايران از اينكه شايد ترامپ حمله يا اشتباهي عليه ايران
انجام دهد ،نگراني دارد؟ تاكيد كرد :ايران هيچ نگراني
ندارد و ما براي دفاع از اس��تقالل خود ،منافع حياتي
و دس��تاوردهاي انقالب بزرگمان آماده هس��تيم و
اين آمادگي را ظرف  ۴۱س��اله گذشته ايجاد كرديم.
سرلشكر سالمي خاطرنشان كرد :امروز براي رويارويي
با هر قدرتي ،هيچ مشكل ،نگراني و دغدغهاي نداريم ما
حرفهاي نهايي خود را در ميدان نبرد با دشمنانمان
خواهيم زد.وي با تاكيد بر استمرار راه شهداي مقاومت
به ويژه س��پهبد ش��هيد قاسم س��ليماني گفت :بعد
از ش��هادت سردار س��ليماني ،ش��علههاي مقاومت
برافروختهتر از گذشته شد و جوانان جهان اسالم امروز
هم براي بيرون راندن امريكاييها از منطقه و شكست
دادن قطعي صهيونيس��تها ،هم براي گرفتن انتقام
خون شهيدان و هم براي آزادسازي هميشه مسلمانان
از سيطره و سلطه سياسي اقتصادي و فرهنگي دنياي
غرب با محوريت و شرارت افزايي امريكاييها مصممتر
از گذشته هستند .فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه
بعد از شهادت سردار سليماني ،مقاومت جريان دارد و

هيچ چيزي متوقف نشده است ،گفت :امروز به خاطر
خون شهيد س��ليماني ،ش��هيد ابومهدي و شهداي
جريان مقاومت ،جريان ،موج ،جوشش و رويشهاي
جديدي به وجود آمده و سليمانيهاي بيشماري در
جهاناسالم رشدكردهاندو قدرتجهاناسالمدر حال
افزايش است؛ در اين شرايط دشمنان بايد به فكر خود
باشند و از منطقه خارج شوند.
سرلش��كر س�لامي همچنين در بخ��ش ديگري از
صحبتهاي خود گفت :حاج قاسم نشان داد وقتي ما
حركت ميكنيم و هنگامي كه در ميدان جنگ و جهاد
بادشمنحضورپيداميكنيم،پيروزهستيم؛سكوتو
سكون تنها چيزي است كه مسلمانان را ذليل ميكند.
حاج قاسم مظهر حركت بود نشانه جهاد بود و از هيچ
قدرتي نميترسيد و هيچ قدرتي را غير از قدرت الهي
معتبرنميدانست.بنابراينمقاومتايندرسراگرفته
كهبايدبيتوقفادامهدهدواستمرارجهادعاملحياتي
سعادت همه ماس��ت.وي در پاسخ به پرسشي درباره
تداوم مسير انتقام س��خت كه در منطقه شروع شده
است ،اظهار كرد :انتقام سخت نقطه نيست بلكه يك
مسير است؛ البته ما انتقام نقطهاي اين سردار بزرگ و
همرزمانش را از عامالن و آمران آن خواهيم گرفت كه
جدا از همه مسيري است كه ما طي ميكنيم؛ يعني
آناني كه در اين شهادتها دست داشتند ،آرام نخواهند
بود ،اما زمان و مكان و كيفيت تابع شرايط خاصي است
كه به وجود خواهد آمد و ما آن ش��رايط را به اذن خدا
به وجود خواهيم آورد .فرمانده كل سپاه ادامه داد :اما
مسيرانتقامسختمسيرفروپاشيرژيمصهيونيستي
و اضمحالل سلطه سياسي امريكا بر منطقه و اخراج
امريكا از منطقه و دادن سرنوشت مسلمانان به دست
خودشاناست.عزتعظيممسلمانانبايدحفظشودو
اينانتقامسختبهعنوانيكطريقويكمسيرگرفته
شود.سرلشكر سالمي همچنين در پاسخ به پرسشي
درباره اينكه وانمود كردن دشمنان به آرايش نظامي در
منطقهطيروزهاياخير،تصريحكرد:اينمهمنيست
كه آنها چه تصميمي ميگيرند ،بلكه تصميم ما مهم
است؛ ما تصميم گرفته ايم كه با همه قدرت و ظرفيت
و قوت در مقابل هر دشمن كوچك و بزرگ بايستيم و
پيروزيبراي ما قطعي است؛ چراكه ماهم دشمن و هم
خودمان را ميشناسيم .ما اراده كرده ايم كه بر دشمن
غلبه كنيم و همانطور كه سردار سليماني گفت همه
مرد ميدان هستيم؛ دشمن اگر آرزوي شكست دارد،
وارد ميدان شود و ما در ميدان حاضر هستيم.

( )۴بند (ب) تبصره ( ،)۱اين مجوز وجود دارد كه در
صورت تغيير نرخ ارز ترجيحي مورد استفاده در اين
قانون به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي ( ،)ETSبه
دولت اجازه داده ميش��ود منابع وصولي را به رديف
درآمدي ش��ماره  ۱۶۰۱۳۶مندرج در جدول شماره
( )۵اين قانون واريز كند .منابع واريزي از محل رديف
ش��ماره  ۵۳۰۰۰۰-۷۱مندرج در جدول شماره ()۹
قانون صرف معيشت و سالمت مردم ميشود .بر اين
اساس نرخ ۴۲۰۰تومان براي تامين بخشي از كاالهاي
اساسي همچنان پابرجاست ،ولي در صورت تغيير اين
روال ،منابع ناشي از آن به رديف ديگري از بودجه جهت
صرف در معيشت مردم واريز خواهد شد .با اين وجود
اما دولت اعالم كرده ك��ه آماده پذيرش نظر مجلس
است و احتمال تغيير در اين روند وجود دارد.
در كنار آن ،مجلس نيز طرح تامين كااالهاي اساسي را
نهايي كرده كه بار ديگر به احياي نظام پرداخت كوپن
منجر خواهد شد و هنوز مش��خص نيست دو طرف
چگونه در اين رابطه به جمع بندي خواهند رسيد.
در كن��ار تمام اي��ن يارانهه��اي نقدي مس��تقيم و
غيرمس��تقيم ،يارانههاي پنهان و غيرمس��تقيم نيز
بخشمهميازمنابعاجراييدولترابهخوداختصاص
ميدهند .بررس��يهايي كه در سال گذشته اجرايي
شد ،نشان از آن داشت كه دولت در طول سال حدود
 1000ه��زار ميليارد تومان ،ياران��ه پنهان پرداخت

ميكند ك��ه بخش مهمي از آن به انرژي و س��وخت
اختصاص پيدا ميكند .در واقع اين يارانه به كساني
ميرسد كه امكانات و درآمد باالتري دارند .در شرايطي
كه يارانه بايد با هدف تامين نيازهاي اقشار كم درآمد
توزيع ش��ود اما در طول سال يارانه پنهاني چند برابر
يارانههاي نقدي پرداخت ميشود اما اقشار كم درآمد
هيچ سهمي در آن ندارند .خانوارهايي كه چند خودرو
شخصي دارند از بنزين ارزان قيمت بهره مند ميشوند
و صاحبان خانههاي ب��زرگ از يارانه انرژي بهره مند
ميشوند اما خانوارهايي كه نه خودرو دارند و نه انرژي
بااليي مصرف ميكنند از اين يارانه بي بهره هستند.
در سالهاي گذشته ،بسياري از كارشناسان از لزوم
جراح��ي در نظام پرداخت يارانه در كش��ور س��خن
گفتهاند اما در عمل هنوز راهكاري از س��وي تصميم
گيران ارايه نش��ده است .تصميم جنجالي آبان سال
گذشته نيز نشان داد كه تغيير ناگهاني در اين مسير
كار بسيار دش��وار خواهد بود .يارانهها براي دولت به
سياه چالهاي تبديل شدهاند كه نه از آنها راه برون رفتي
وجود دارد و نه تداوم آنها به نفع اقشار كم درآمد تمام
ميشود .هزينه باالي توزيع يارانه ،بودجه را هر ساله
به خود مشغول ميكند و دولتي كه تحت تاثير كرونا
و تحريمها ،با محدوديتهاي جدي مواجه است ،هر
سال منابعي را تزريق ميكند كه عمال جز ثروتمندان
كسي از آنها استفاده نميكند.

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران:

مسيرنيرويقدسباشيطنتهايامريكاتغييرنميكند

فرماندهنيرويقدسسپاهپاسدارانبابياناينكه«شهيد
سليماني مرد ميدان مقاومت بود» ،اظهار كرد :از شهيد
سليماني در بعد فرماندهي و نظامي خيلي تعريف شده
است اما منطق دقيق يكي از ويژگيهاي برجسته او بود؛
او در همه ميدانهايي كه وارد شد با منطق وارد شد ،اما
وقتيطرفمقابلمنطقرامتوجهنشد،بازبانديگريبااو
حرفزد.سرداراسماعيلقاآني،فرماندهنيرويقدسسپاه
پاسدارانانقالباسالمي درمراسماولينسالگردشهادت
سردار سليماني و ابومهدي المهندس و يارانشان كه در
دانشگاه تهران برگزار شد ،با گراميداشت ياد شهدا اظهار
كرد :ميدانم كه امروز و در ايام ش��هادت حضرت فاطمه
زهرا (س) همه مردم اي��ران عالقهمند بودند تا با حضور
در دانشگاه تهران ،در مراسم يادبود شهداي قهرمان خود
شركتكنند.ويبابياناينكه«اينمجلسباعظمتبراي
گراميداشت همه شهداي مقاومت است كه در رأس آنها
شهيد سليماني و شهيد ابو مهدي هستند» ،خاطرنشان
كرد:از شهيد سليمانيخيليگفته شدهاماهرچههمكه
گفته شود ،باز هم كم اس��ت؛ آنچه در رسانهها از شهيد
سليماني و شهيد ابومهدي و ساير شهدا گفته ميشود،
بخشكوچكيازشخصيتآنهاست.فرماندهنيرويقدس
سپاهگفت:شهيددرآخرينسخنرانيمقاممعظمرهبري
سهمدالافتخاردريافتكرد؛ايشاندرآخرينبياناتشان
از اين سه مدال رونمايي كردند و به شهيد سليماني سه
مدالقهرمانيملتايران،قهرمانيامتاسالميوقهرماني
شكستنامتاستكباراهداكردند.سردارقاآنيبابياناينكه
«شهيدسليمانيمردميدانمقاومتبود،امامقاومترااز
درونخودشروعكرد»،خاطرنشانكرد:هركهميخواهد
بهاينميدانبيايد،توجهكندكهامكانندارد،اهلمقاومت
بودمگراينكهدردرونخودمقاومتراتجربهكردهباشند؛
معرفت ،عبادت ،اخالص و ايثار و همه ارزشهاي انساني
و اسالمي درون كلمه «مقاومت» جاي دارد.وي افزود :از
شهيدسليمانيدر بعدفرماندهيونظاميخيليتعريف
شده است اما منطق دقيق يكي از ويژگيهاي برجسته او
بود؛ او در همه ميدانهايي كه وارد شد با منطق وارد شد،
اماوقتيطرفمقابلمنطقرامتوجهنشد،بازبانديگري
با او حرف زد.فرمانده نيروي قدس سپاه با اشاره به ساير
ويژگيهايشهيدسليمانيگفت:نگاهراهبردي،بصيرت
عميقوتبديلهرتهديدبهفرصتجزوويژگيهايياست
كه آنها كه شهيد سليماني و شهيد ابو مهدي را به عنوان
الگوقرارميدهند،بايداينويژگيهارادرونخودنهادينه
كنند.شهيدسليمانيبرمدارواليتوپذيرشجايگاهرفيع
واليتدرهمهاركانزندگياشتوجهداشت؛اوواليتمدار

بودومنميديدمچطوربهبهترينشكلوبدوندرگيري
با ديگران حرف رهبري انقالب براي او حرف اساسي بود
و ساير نظرات را كنار ميزد.سردار قاآني تصريح كرد :به
همه مردم ايران و مليتهاي مختلف در سراس��ر جهان
ميگويمكهراهشهيدسليمانييكرهبرداشتهوبزرگي
اين شهيد به اين بوده كه در پرتوي آن رهبري عمل كرده
و بزرگ شده؛ آن رهبري و آن راه همچنان برقرار است و
حمايتازمظلوميتمحرومينوتربيتآنهابرمدارزندگي
عزتمدارانهمقاومتيهمچنانادامهدارد.
وي ادامه داد :امروز در فلس��طين قهرمان ميبينيد كه
در سالگرد اين شهيد عالي مقام در منطقهاي كه گاهي
حتي نميتوانستند يك تير هم در كنند ،رزمايش برگزار
ميكنند .از آن سمت لبنان علمدار را ميبينيم كه رژيم
اش��غالگر يك مجاهدش را شهيد كرده و  ۳ماه است كه
تهديد كرده كه ميزنيم و در طول اين س��ه ماه در تمام
جبهه شمالي كه مرز با رژيم اشغالگر است ،از وحشتي
كه از اين علمداران دارند ،يك سرباز رژيم صهيونيستي
را هم نميبينيد.فرمانده نيروي قدس اظهار كرد :امروز
سوريه مقاوم ايستاد و همه بچه مسلمانان مقاوم حمايت
كردند؛ الحمدهلل امروز تقريبا به جز بخشي كه امريكاي
جنايتكار اش��غال كرده ،سوريه آزاد ش��ده است .عراق
مجاهد نيز همچنان محكم بر مباني خود ايستاده و در
اين چند روز كه سالگرد جنايت امريكاي جنايتكار بوده،
فرزندان مبارز و مجاه��د عراقي مقداري تحرك از خود
نشان دادند ،بي سابقهترين اقدامات پروازي و امنيتي را
امريكاييها كه مثل بيد در درون عراق به خود ميلرزند،
ترتيب دادن��د .در يمن مظلوم و مقت��در هم ميبينيم
كه همچن��ان محكم حركت ميكنند؛ اين راه ش��هيد
سليماني است كه همچنان ادامه خواهد داشت.سردار
قاآني بابيان اينكه «حداقل سي سال دنبال زدن شهيد
سليمانيوشهيدابومهديبودند»تاكيدكرد:وسوسههاو
شيطنتهايرژيماشغالگروسعوديجنايتكارباعثشد
در اين دوره ،كثيفترين آدم روي زمين و جنايتكارترين
آدمي كه انساني بي عقل اس��ت و هيچ اصولي بر فكر او
حاكم نيس��ت ،جنايتي بكند كه در دنيا سابقه نداشته
و براي هيچ ش��خصيت سياسي و نظامي سابقه نداشته
است.س��ردار قاآني تاكيد كرد :با صراحت ميگويم كه
مسير نيروي قدس و مقاومت با شيطنتهايي كه امريكا
ميكند ،تغييري نميكند اما با اين جنايتي كه كردند،
براي همه آزادگان در دنيا كاري درست كردند و مطمئن
باشند حتي از درون خانهشان ممكن است كساني پيدا
شوند كه پاسخ جنايتشان را به آنها بدهند

فوايد خروج از فهرست سياه
افايتياف چيست؟

كارشناس پولي و بانكي يكي از بزرگترين مضرات قرار
گرفتن نام ايران در ليست س��ياه  FATFرا خودداري
بانكهاي جهاني براي گشايش اعتبار  LCبراي تجار
ايراني دانس��ت .امري كه بانك مركزي را ناچار به روي
آوردن به سيس��تم حواله و هزينه و ريسك بااليي را بر
اقتصادكشورتحميلكردهاست.درروزهاياخيروپس
ازدردستورقرارگرفتنبررسيلوايحمرتبطبااينموضوع
درمجمعتشخيصمصلحتنظامبهدستوررهبرمعظم
انقالب ،موافقان و مخالفان پيوس��تن ايران به سازمان
 FATFاززوايايمختلف،نظراتخودرابيانميكنند.در
اينميانعمومكارشناسانوفعاالناقتصاديبهاستقبال
ازاحتمالتصويباينلوايحرفتهاند.لوايحيكهدرسال
 ۱۳۹۷از س��وي هيات دولت به مجلس تقديم و پس از
تصويب در مجلس از س��وي شوراي نگهبان به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارسال شد .اما پس از هفتهها
بررسي ،سرانجام در رابطه با آن تصميمگيري صورت
نگرفت.درهمينرابطه«تاجمحمدقجاوند»كارشناس
اقتصادي و از مديران با سابقه نظام بانكي كشور بخشي
از فوايد پيوستن ايران به اين سازمان بينالمللي را براي
اقتصاد كشور تشريح كرد و گفت :مساله مهمي كه بايد
به آن توجه داش��ت اين اس��ت كه در حال حاضر نظام
بانكداري ايران عمده ملزومات FATFرا انجام ميدهد
ومابهخاطربرخينگرانيهايسياسيكهميتوانآنها
را ب��ا تدابيري كنترل كرد ،به نوعي خ��ود را دچار خود
تحريميكردهايم.ويافزود:امروزبهدليلاينعملكرد،
نام كشور ما در ليست سياه سازمان  FATFقرار گرفته
اس��ت .اما قصد دارم به نكته مهم ديگري اشاره كنم؛ از
ديدسازمانهمكاريوتوسعهاقتصادي()OECDكه
بهنوعيعمدهترينسازمانبينالملليتصميمگيرنده
اقتصادي در جهان اس��ت ،اقتصاد ايران در درجه ۷كه
بدترينرتبهريسكپذيريبهشمارميرود،قرارگرفته
است.اينعددبهسرمايهگذاراندرسراسرجهاناينپيام
را ميدهدكهبراي سرمايهگذاريدر ايرانبايد متحمل
شديدترينريسكهابشوند،بنابراينبديهياستكهآنها
تمايلي براي مشاركت در تقويت اقتصاد ايران نخواهند
داشت.عالوهبرآنبانكهايجهانيهمبراياعطايوامو
فاينانسوريفاينانسباايرانعدمتمايلنشانميدهند.
اينكارشناساموربانكيادامهداد:بهترينرتبهايراندر
اينسازمانمربوطبهدولتهشتماستكهباقرارگرفتن
در رتبه چهارم سازمان OECDاز لحاظ ريسك ،حتي
در آستانه ورود به رتبه ۳نيز بود ،اما با تغيير دولت ،روند
معكوس شد و در پايان دولت دهم ايران در رتبه هفتم
قرارگرفت.البتهبااجراييشدنبرجاموضعيتريسك
بازار ايران به رتبه  ۶ارتقا پيدا كرد كه متاسفانه مجددا
با قرار گرفتن در ليست س��ياه FATFما به رتبه هفتم
بازگشتيم.بنابراينبهعنواناولينقدمبنياديبرايايجاد
اعتمادجهانينسبتبهاقتصادونظامبانكداريايران،نياز
است تا از اين ليست سياه خارج شويم.قجاوند اهميت
ديگرتصويبلوايح FATFرادركاهشهزينههاينقلو
نالملليدانستوخاطرنشانكرد:درشرايطي
انتقاالتبي 
كه نظام بانكداري ايران پرريسك تشخيص داده شده
است ،تجار و بازرگانان براي مراودات مالي با طرفهاي
خارجي خود ناچار به استفاده روشهاي غيرمستقيم
انتقال ارز مانند صرافيها و كارگزاريها هستند كه اين
مراكزبرايانجاماينمبادله،بين ۱۰تا ۱۵درصدكارمزد
دريافتميكنند.درحاليكهاگربانكهايايرانيبتوانند
با بانكهاي جهاني ارتباط داشته باشند ،اين رقم تا حد
قابل توجهي ناچيز خواهد شد.وي استفاده از تعهدات
 LCيا اعتبار اس��نادي به جاي سيستم حواله را مزيت
مهمديگرخروجازليستسياه FATFدانستوتوضيح
داد :در شرايط فعلي بانكهاي جهاني اعتبار  LCبراي
واردكنندگان و صادركنن��دگان ايراني باز نميكنند و
به همين خاطر بانك مركزي ناچار اس��ت تا با سيستم
حواله ،گشايش اعتبار براي اين افراد انجام دهد و آمارها
نشان ميدهد در ماههاي اخير ۹۸درصد واردات كاال با
اين سيستم انجام ميشود .اين مساله را ميتوان بالي
جانتجارتكشوردانستچراكهدراينسيستمامكان
سوءاستفادهزياديوجودداردعالوهبرآندراينسيستم
هزينه كاال براي خري��دار ايراني حدود ۲۵تا ۴۰درصد
افزايشپيداميكند.اينمديرباسابقهبانكيخاطرنشان
كرد:درسيستم LCريسكاعتباريوسرمايهگذاريتا
حد بسيار زيادي كاهش پيدا ميكند و بانك مركزي و
بانكهاي عامل ميتواند به صورت دقيق بر خريد كاال
اعم��ال نظارت كند .اين روزها از برخي مديران ارش��د
بانكيشنيدهميشودكهبررسيهايانجامشدهپساز
ورودايرانبهليستسياه،FATFازعدمحمل ۲۵درصد
كاالهايخريداريشدهباسيستمحوالهبهداخلكشور
حكايت ميكنند .اين پديده به اين دليل رخ داده است
كهطرففروشنده،زمانيكهبااعتبار LCمواجهنباشد،
تمام پول كاالي خود را نقدا و يكجا دريافت ميكند .در
حالي كه در سيس��تم LCبه واسطه نظارت بانكهاي
جهاني ،روند معامله به صورت شفاف و قانونمند انجام
شدهووجوهپرداختيبه تدريجو طي مراحل مختلف از
خريد تا تحويل كاال به حساب فروشنده واريز ميشود.
وي ادام��ه داد :ضرر بزرگ ديگر اس��تفاده از سيس��تم
حواله اين است كه در شرايط فعلي ماندگاري پول نقد
تجار ايراني نزد فروشندگان خارجي بين  ۱۱تا  ۱۸ماه
است كه مدت زمان بسيار طوالني محسوب ميشود.
در شرايطي كه هيچ تضميني هم براي دريافت كاالي
خريداري شده در داخل كشور براي واردكننده وجود
ندارد .همچنين در برخي موارد ،كاالي تحويل گرفته
شده با كاالي درخواس��تي هم مغايرت دارد و به دليل
نالملليبراينمعاملهنظارت
اينكههيچسازمانمعتبربي 
ندارد ،امكان پيگيري حق تضييع شده هم وجود ندارد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد :تداوم حضور
ايران در ليست سياه  FATFموجب تعميق بياعتماد
بانكهايجهانيبهبانكهايايرانيميشودواينمساله
احتمالارايهفاينانسهاوريفاينانسهاياينبانكهابه
كشوردرآيندهراهمدچاراشكالميكند.نبايدفراموش
كرد كه بسياري از پروژههاي بزرگي كه امروز در كشور
مورد بهرهبرداري قرار گرفتهاند ،در دهههاي گذشته به
اعتباردريافتهمينفاينانسهاامكاناجرايافتهاند.

اخبار
حبس منابع ارزي ايران در ساير
كشورها با عدم پيوستن به FATF
گروهبانكوبيمه|
درهفتههاياخيرباموافقترهبرمعظمانقالبمبنيبر
تمديدمهلتبررسيلوايح FATFدرمجمعتشخيص
مصلحتنظام،دوبارهبحثلوايحچهارگانهبرسرزبانها
افتاده اس��ت .اين در حالي اس��ت كه حس��ن روحاني
رييسجمهوريسومديماهدرسخنانياظهارداشت:
«يكي از راههاي مبارزه با فس��اد همان چهار اليحهاي
بود كه دو تاي آن تصويب شد و در دو تاي ديگر دستور
رهبري راهگشاس��ت .بهترين راه براي مبارزه با فساد
تصويبلوايحمعروفبه FATFاست؛البتهممكناست
بعضيها خوششان نيايد ».در اينباره عليرضا كالهي
صمدي كارشناس اقتصادي در گفتوگو با ايبنا اظهار
داش��ت :در رابطه با موض��وع  FATFبرخي معتقدند
بيشترينمشكلماتحريمهااستنه،FATFبرخينيز
نظرمتفاوتيدارند.بهعنوانمثالاخيرادريكنشستيبا
حضورفعاالنبخشخصوصونمايندگاناتاقبازرگاني،
يكيازكارشناسانحاضراظهارداشتكهعدمپيوستن
ايران به ،FATFاثرمستقيم و پررنگي در كاهش ذخاير
ارزي كشور داشته است و اين نشان ميدهد كه منابع
ناشيازصادراتماندركشورهايمختلفحبسشده
است.گروهاقدامماليوكنوانسيونهايآن،يكمعاهده
بينالمللي است و همه دنيا به غير از چند كشور به آن
پيوستهاند؛ آيا ما واقعا ميخواهيم در زمره اين كشورها
قراربگيريم؟!ويتاكيدكرد:هرچندايناظهاراتمتعلق
به آن فرد ب��ود ،اما خب ما مرتب ميش��نويم كه عدم
تصويب لوايح FATFمش��كالت و موانعي در بسياري
از موارد ايجاد كرده اس��ت ،از جمله پرداخت پولهاي
واكسنكروناو...كهالبتهشنيدههايمنازبزرگاننظام
بانكي كه البته موافق  FATFهم هستند اين است كه
اصلماجراتحريمهاواوفكهستكهدرحقيقتيعني
بانكهاي خارجي براي انتقال منابع ارزي ايران ترس
دارندوازاوفكهمكهدرخواستمجوزميكنند،پاسخي
دريافت نميكنند و اين معطليها به وجود ميآيد.در
مجموعبهنظرماينيكمعاهدهبينالمللياستوهمه
دنيا به آن پيوس��تهاند به غير از چند كشور؛ آيا ما واقعا
ميخواهيمدرزمرهاينكشورهاقراربگيريم؟!درنتيجه
بهنظرمنمابايدايناليحه FATFرامصوبكنيم.
اين فعال اقتصادي با بيان اينك��ه برخي ايرادات هم از
سوي دوستان مطرح ميش��ود كه به نظر من ،در اين
شرايط اگر بتوانيم اس��تثناهايي را براي خودمان قائل
شويمبهتراست،باالخرهحتيپيوستنمشروطبهنظرم
از اينكه قواعد بينالمللي را اصال قبول نداشته باشيم،
مطلوبتراست.
فوايدخروجايرانازليستسياهFATF
كارشناسانپوليوبانكييكيازبزرگترينمضراتقرار
گرفتن نام ايران در ليست س��ياه  FATFرا خودداري
بانكهاي جهاني براي گشايش اعتبار  LCبراي تجار
ايراني مي دانند .امري كه بانك مركزي را ناچار به روي
آوردن به سيس��تم حواله و هزينه و ريسك بااليي را بر
اقتصاد كشور تحميل كرده اس��ت.در روزهاي اخير و
پس از در دستور قرار گرفتن بررسي لوايح مرتبط با اين
موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور
رهبر معظم انقالب ،موافقان و مخالفان پيوستن ايران
به س��ازمان FATFاز زواياي مختل��ف ،نظرات خود را
بيان ميكنند .در اين ميان عموم كارشناسان و فعاالن
اقتصاديبهاستقبالازاحتمالتصويباينلوايحرفتهاند.
لوايحيكهدرسال ۱۳۹۷ازسويهياتدولتبهمجلس
تقديموپسازتصويبدرمجلسازسويشوراينگهبان
بهمجمعتشخيصمصلحتنظامارسالشد.اماپساز
هفتهها بررسي ،سرانجام در رابطه با آن تصميمگيري
صورت نگرفت .در همين رابطه «تاجمحمد قجاوند»
كارشناسي اقتصادي و از مديران با سابقه نظام بانكي
كشور،درگفتوگوباايرنابخشيازفوايدپيوستنايرانبه
اينسازمانبينالملليرابراياقتصادكشورتشريحكردو
گفت:مسالهمهميكهبايدبهآنتوجهداشتايناست
كه در حال حاضر نظام بانكداري ايران عمده ملزومات
 FATFرا انجام ميدهد و ما به خاطر برخي نگرانيهاي
سياسيكهميتوانآنهاراباتدابيريكنترلكرد،بهنوعي
خود را دچار خود تحريمي كردهايم .وي افزود :امروز به
دليل اين عملكرد ،نام كشور ما در ليست سياه سازمان
FATFقرارگرفتهاست.اماقصددارمبهنكتهمهمديگري
اشاره كنم؛ از ديد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
( )OECDكه به نوعي عمدهترين سازمان بينالمللي
تصميمگيرندهاقتصاديدرجهاناست،اقتصادايراندر
درجه ۷كهبدترينرتبهريسكپذيريبهشمارميرود،
قرار گرفته است .اين عدد به سرمايهگذاران در سراسر
جهاناينپيامراميدهدكهبرايسرمايهگذاريدرايران
بايدمتحملشديدترينريسكهابشوند،بنابراينبديهي
است كه آنها تمايلي براي مشاركت در تقويت اقتصاد
ايراننخواهند داشت.عالوهبر آنبانكهاي جهانيهم
براي اعط��اي وام و فاينانس و ريفاينانس با ايران عدم
تمايل نشان ميدهند .اين كارشناس امور بانكي ادامه
داد :بهترين رتبه ايران در اين سازمان مربوط به دولت
هشتم اس��ت كه با قرار گرفتن در رتبه چهارم سازمان
 OECDاز لحاظ ريسك ،حتي در آستانه ورود به رتبه
 ۳نيزبود،اماباتغييردولت،روندمعكوسشدودرپايان
دولتدهمايراندررتبههفتمقرارگرفت.البتهبااجرايي
شدنبرجاموضعيتريسكبازارايرانبهرتبه ۶ارتقاپيدا
كرد ،كه متاسفانه مجددا با قرار گرفتن در ليست سياه
FATFمابهرتبههفتمبازگشتيم.بنابراينبهعنواناولين
قدمبنياديبرايايجاداعتمادجهانينسبتبهاقتصادو
نظامبانكداريايران،نيازاستتاازاينليستسياهخارج
شويم .قجاوند اهميت ديگر تصويب لوايح FATFرا در
كاهش هزينههاي نقل و انتقاالت بينالمللي دانست و
خاطرنش��ان كرد :در شرايطي كه نظام بانكداري ايران
پرريسك تشخيص داده ش��ده است ،تجار و بازرگانان
براي مروادات مالي با طرفهاي خارجي خود ناچار به
استفادهروشهايغيرمستقيمانتقالارزمانندصرافيها
و كارگزاريها هس��تند كه اين مراكز ب��راي انجام اين
مبادله،بين ۱۰تا ۱۵درصدكارمزددريافتميكنند.

بانك و بيمه
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سكه و دالر رتبه دوم و سوم بيشترين بازدهي در بازار دارايي در  10سال اخير را كسب كردند

رشد  100درصدي دالر و  155درصدي سكه در سال 2020

گروهبانكوبيمه| محسنشمشيري|
قيمت سكه نيز  12دي  98معادل  4ميليون و  635هزار
تومان بوده و امروز  11ميليون و  850هزار تومان اس��ت.
در نتيجه معادل  155درصد ظرف يكسال رشد كرده كه
 100درصد رشد آن به خاطر دو برابر شدن قيمت دالر از
 12950تومان به  25750تومان بوده و  25درصد رشد
اونس جهاني طال در اينيكسال نيز موثر بوده است و بقيه
رشد آن نيز احتماال به خاطر اثر حباب مالييا پيش خور
كردن قيمتها در اين يك سال بوده است .همچنين در
ده سال اخير ،سكه و ارز رتبه دوم بازدهي را در بين چهار
دارايي مختلف مسكن ،سهام ،س��كه و ارز داشته است و
در بين چهار بازار مس��كن ،سكه و ارز و سهام ،رتبه اول را
بورس ،به خود اختصاص داده و باالترين بازدهي ساالنه به
ميزان ۵۱درصد به بازار سرمايه تعلق داشته است .پس از
آن سكه با  42درصد ،ارز با  36درصد ،مسكن با  26درصد
در رتبههاي بعدي قرار داش��تهاند .براين اس��اس روشن
است كه مسكن همچنان از ظرفيت خالي نسبت به بقيه
برخوردار اس��ت يا به بياني ديگر با حباب كمتري مواجه
اس��ت و اگر حبابهاي مالي بتركد ،مسكن كمتر دچار
كاهشقيمتشدهوسهاموسكهوارزبهترتيببابيشترين
كاهش مواجه خواهند شد به عبارت ديگر ،بورس و بازار
سكه و ارز با بيشترين ميزان پيش خور كردن قيمتها يا
حباب مالي مواجه هستند يا تحت تاثير تحوالت جهاني و
داخلي با تغييرات قيمتي بيشتر مواجه شدهاند.

  رشد  100درصدي دالر در يكسال
قيمت دالر در يك س��ال گذش��ته حدود ۱۳هزار تومان
افزايشيافته است .س��ال قبل در چنين روزهايي دالر در
كانال ۱۳هزار تومان درجا ميزد و امروز در كانال ۲۵هزار
تومان جا خوش كرده است.تش��ديد تحريمها و نوسانات
ارزي ،شيوع ويروس كرونا ،افزايش تورم و قيمت كاالها و
خدمات ،اعمال برخي سياستهاي اقتصادي و مسائلي از
اينقبيلباعثشدتادريكسالگذشتهبازارارزبانوسانات
زيادي همراه شود .قيمت دالر و يورو در بازارهاي مختلف
نسبتبه9ديماهپارسالبيشازدوبرابرافزايشيافتهاست.
دالر آزاد در روزهاي مشابه سال گذشته حدود  13هزار و
 100تومان بود ولي امروز با رشد96.2درصدي به 25هزار
و 700تومان افزايش يافته است.قيمت يورو كه در چنين
روزهايي طي سال گذش��ته در بازار آزاد در كانال 14هزار
تومانبودوباقيمت 14هزارو 250تومانقيمتميخورد
امروز به 31هزار و 200تومان رس��يده است!صرافيهاي
بانكينهمديماه 98قيمتهراسكناسدالررابرايفروش
به مردم 12هزار و 950تومان اعالم كرده بودند ولي امروز
بعد از گذشت يك س��ال ،نرخ فروش دالر در صرافيهاي
بانكيبه 25هزارو 700تومانرسيدهاست.
دالردرمقطعيبه 32هزارتومانهمرسيدوليسرانجامبا
ورود بانك مركزي و افزايش عرضه از سوي بازار ساز و بروز
برخي تحوالت جهاني ،سير صعودي بازار ارز متوقف شد
و قيمتها در اين بازار براي مدتي به ثبات رسيدند .با اين
حالاماهمچنانركوردافزايشقيمتارزدردستاندولت
روحاني اس��ت؛ قيمت دالر در ماههاي نخست آغاز به كار
دولتروحانيحدود 3هزارتومانبودوليامروزباتمامفراز

بينپنجكشورخاورميانهوضعيتبهترينسبتبهمصرو
لبنانمحسوبميشود.طيسال ۲۰۲۰دربينپنجكشور
خاورميانهشاملايران،تركيه،مصر،لبنانواماراتمتحده
عربي ،ميانگين قيمت دالري مسكن در ايران ۸۱۸دالر و
درآمدسرانه ۷۲۵۷دالربودهاست.متوسطقيمتمسكن
در تركيه ۷۳۳دالر و درآمد سرانه ۷۷۱۵دالر بود .در مصر
ميانگين قيمت مس��كن ۸۳۱دالر و درآمد سرانه۴۸۹۸
دالر به ثبت رس��يد .لبنان با متوس��ط قيمت ۳۶۹۳دالر
برايمسكنو ۲۷۴۵دالربرايدرآمدسرانهنامناسبترين
وضعيت را از اين نظر در بين پنج كش��ور مذكور دارد .اما
بهترين وضعيت در بين پنج كش��ور ياد شده از آن امارات
متحدهعربياست.باوجودآنكهسال۲۰۲۰ميانگينقيمت
مسكن در امارات ۵۹۱۸دالر بوده ،درآمد سرانه اين كشور
به ۳۱هزار و ۹۴۸دالر رسيد.

و نشيبهايي كه در بازار ارز اتفاق افتاده ،دالر در كانال25
هزارتومانقيمتميخورد.
  رشد ۲۵درصدي قيمت طال در سال۲۰۲۰
قيمت طال نيز در سال گذشته ميالدي شاهد افزايش۲۵
درصدي بود و در آخرين روز اين سال به  ۱۸۹۸دالر و ۶۷
سنترسيد.بهگزارشرويترز،درحاليكهافتارزشدالر
ادامه دارد قيمت طال روز پنجشنبه شاهد افزايش بود و به
دليل وضعيت آشفته اقتصادي جهاني و اقدامات محرك
اقتصادي بيسابقه دولتها جهت كاستن از تبعات منفي
بحران كرونا بهترين عملكرد ساالنه خود در طي يك دهه
گذشتهراتجربهكرد.براساساينگزارش،قيمتهراونس
طال در پايان معامالت روز پنجشنبه با  0.02درصد رشد
به 1898دالر و 67س��نت رسيد .قيمت فلز زرد در پايان
معامالت آتي روز پنجشنبه نيز با  0.09درصد افزايش به
 1895دالر و 10سنت رسيد .قيمت طال در سال گذشته
ميالدي ش��اهد افزاي��ش 25درصدي بود .در اين س��ال
بانكهاي مرك��زي و دولتهاي جهان به منظور مقابله با
تبعاتمنفياقتصاديشيوعكرونااقدامبهارايهبستههاي
محركاقتصاديبيسابقهايكردندكهايناقداماتسبب
رشد نرخ تورم ،بيثباتي ارزي و در نهايت رشد قيمت طال
شد.تايوونگتحليلگربازارفلزاتگرانبهادرموسسهبيام
اوگفت،فدرالرزروامريكاتاسال 2020ميالديهمچنان
سياستپوليانبساطيخودراتداومخواهدبخشيدوروي
كارآمدنحزبدموكراتسببتزريقنقدينگيبيشتربه
اقتصادامريكاخواهدشد.ويافزود:برايناساس،ارزشدالر
بهشدتكاهشيافتهونميتوانانتظارترميمقابلتوجهيرا
داشتواينبهنفعبازارطالست...امااگرواكسنكروناواقعا
موثرباشدوهمهگيريتافصلتابستانمهارشود،اينمساله
سببمحدودشدنروندافزايشيقيمتطالخواهدشد.
قيمت نقره امسال رش��دي قويتر از طال داشت و با ثبت
جهشحدودا 48درصديبهترينعملكردساالنهاز2010
تاكنون را به ثبت رساند.مقايسه نرخ رشد ساالنه قيمتي
بازارهاي موازيبين سالهاي ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸حاكي از آن
است كه بازار بورس با رشد ساالنه ۵۱درصد باالترين نرخ

رشدرادربينچهاربازاررقيببهخوداختصاصدادهاست.
رتبه دوم با رش��د ميانگين ۴۲درصد ساالنه به بازار سكه
تعلق داشته است .بازار ارز با ميزان رشد  ۳۶درصد ساالنه
در رتبه س��وم قرار دارد.بازار مسكن نيز كه متوسط رشد
قيمت ساالنه آن بين سالهاي ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸بالغ بر۲۶
درصدبودهازكمترينميزانرشددربينچهاربازارمذكور
برخورداربودهاست.
ازطرفديگرهمحركتيبينشوكهايارزوشوكهايقيمت
مسكن در همه سالهاي مورد بررسي ( ۱۳۸۸تا )۱۳۹۹
مشاهده ميشود .نكته قابل توجه آن است كه نوسانات در
قيمتمسكنبايكدورهتاخيرازنوساناتقيمتارزپيروي
ميكند.تحليلنسبتنقدينگيبهقيمتمسكننيزنشان
ميدهد يكي از داليل اصلي افزايش قيمت مسكن ،رشد
نقدينگيوانتظاراتتورميحاصلازآناست.
مطابقگزارشدفتراقتصادمسكنوزارتراهوشهرسازي،
در زمانهايي كه شاخص «نقدينگي به قيمت مسكن» از
روندبلندمدتخودپيشيميگيرد،فشاريبرايافزايش
قيمت مس��كن در دورههاي بعدي ايجاد ميكند .بر اين
اساس در سال ۱۳۹۷بيشترين فشار براي افزايش قيمت
مسكنازمحلشوكهايايجادشدهدرشاخص«نقدينگي
بهقيمتمسكن»بهوجودآمدهاست.
آثاراينشوكدرافزايشبسيارزيادقيمتمسكندرسال
 ۱۳۹۸قابلمشاهدهاست.افزايشقيمتدرسال ۱۳۹۹نيز
ميتواند ناشي از انتظارات تورمي حاصل از رشد نقدينگي
ارزيابي شود.طبق اين بررسي در آبان ماه  ۱۳۹۹متوسط
قيمتيك متر مربع مسكن شهر تهران ۲۷ميليون و۸۲۸
هزارتومانبودهاست.بدونمحاسبهقيمتمناطق۳،۲،۱
و ۶متوسطقيمتمسكندرتهران ۱۹ميليونو ۸۰۱هزار
تومانخواهدبود.درشهرتهرانميانگينقيمتمسكندر
مناطق ۵،۳،۲،۱و ۶باالتر از متوسط قيمت است.
از س��وي ديگر قيمت دالري هر متر مربع واحد مسكوني
در شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹به ميزان ۱۰۵۱دالر و در
هشت ماه نخست سال  ۱۰۲۴دالر بوده است .همچنين
سال  ۲۰۲۰در كل كش��ور ميانگين قيمت هر متر مربع
مسكن  ۸۱۸دالر بوده كه از نظر شاخص درآمد سرانه در

  افت  ۷درصدي ارزش دالر در ۲۰۲۰
بهبود دورنماي اقتصاد جهان ،كاهش نرخ بهره در امريكا
و ادامه خريد اوراق قرضه توس��ط فدرال رزرو اين كش��ور
باعث س��قوط ارزش دالر به پايينترين رقم طي سه سال
گذشتهشدهاست.بهگزارشرويترز،دالردرروزپنجشنبه
بيشترينكاهشارزشساالنهخودرااز 2017تاحاالتجربه
كرد و 2020را به پايان رساند .دالر در مارس 2020با اوج
همهگيري ويروس كرونا در امريكا ،به عنوان يك سرمايه
ايمن عمل كرد ولي پس از آن به خاطر محركهاي مالي
فدرال رزرو سقوط بيس��ابقهاي داشت .ارزش دالر در ماه
مارس به باالترين رقم  102.99طي سه سال گذشته در
برابرسبدارزهاياصليدنيارسيدو 2020رابا 89.96يعني
 6.77درصدكاهشساالنهو 12.65درصدكاهشنسبتبه
اوجماهمارسبهپايانرساند.بهبوددورنماياقتصادجهان
با آغاز واكسيناس��يون كرونا ،كاهش نرخ بهره در امريكا و
ادامه خريد اوراق قرضه توسط فدرال رزرو اين كشور باعث
ضعف بيشتر دالر شده است .انتظار تصويب محركهاي
ماليبيشتروافزايشكسريماليوكسريحسابجاري
عوامل ديگري هس��تند كه احتماالً در سال آينده به دالر
آسيبميرسانند.كوينبوچر،مديربخشسرمايهگذاري
شركت راونس كرافت ،ميگويد :انتظار ميرود ارزش دالر
طيچندسالآيندههمچنانروبهكاهشباشدچونفدرال
رزرو نرخ بهره را روي صفر نگه ميدارد.
يورو  2020را با ارزش  1.2215دالر به پايان رساند يعني
 8.97درصد افزايش س��االنه .يورو در روز چهارش��نبه به
 1.2310دالر رسيد كه باالترين ارزش آن از آوريل2018
بود .دالر اس��تراليا و نيوزيلند هر دو در روز پنجش��نبه به
باالترين رق��م از 2018يعن��ي 0.7743و 0.7241دالر
رسيدند .اين بدان معناس��ت كه به ترتيب 9.76درصد و
 6.82درصد افزايش ارزش ساالنه داشتند.دالر در 2020
حدود 4.90درصدازارزشخودرادربرابرينژاپنازدست
داده و به 103.25ين رسيده است .دالر همچنين12.09
درصد از ارزش خود را در برابر كرون سوييس از دست داده
و به  8.2176رسيده است .ارزش دالر امريكا در برابر دالر
كانادا هم 1.79درصد كاهش يافته اس��ت .ارزش پوند در
روز پنجش��نبه به 1.3686دالر رسيديعني باالترين رقم
از ماه مه.2018

نوسان گيران به تدريج در حال ترك بازار ارز و طال هستند

كاهش حباب و سرمايهگذاري در بازار سكه و طال

گروهبانكوبيمه|
روزجمعهبا آغاز سال 2021ميالدي،نرخ دالر دربازار آزاد
به 25740تومانمعاملهشدكهتغييرينسبتبهروزهاي
هقته قبل نداشته است .اما با افزايش اونس جهاني طال به
 1899دالرودرمرز 1900دالر،قيمتطالافزايشداشته
وهرگرمطالي 18عيار 1ميليونو 154هزارتومان،مظنه
مثقالآبشدهيا 17عيار 5ميليونتومان،سكهطرحجديد
 11ميليون و  840هزار تومان ،سكه قديمي  11ميليون
و 450هزار ،نيم س��كه 6ميليون و 200هزار ،ربع سكه4
ميليونو 200هزار،سكهگرمي 2ميليونو 350هزارتومان
معامله شد .روز پنجشنبه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي
طرح جديد بدون تغيير قيمت  ۱۱ميلي��ون و  ۸۰۰هزار
تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز در
مقابل ۱۱ميليونو ۴۰۰هزارتومانمعاملهشد.همچنين
نيمسكهبهارآزادي ۶ميليونو ۲۴۰هزارتومان،ربعسكه
چهار ميليون و ۱۵۰هزار تومان و س��كه يك گرمي به دو
ميليون و ۳۵۰هزار تومان مبادله شد.عالوه بر اين ،در بازار
طالنيزنرخهرگرمطالي ۱۸عياربهيكميليونو۱۵۳هزار
تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و  ۹۵۰هزار
تومانرسيد.انسجهانيطالنيزبهقيمتيكهزارو۸۹۴
دالرفروختهشد.
  تداوم ثبات نرخ دالر
در كانال ۲۵هزار توماني
هردالرروزپنجشنبهدربازارآزادارز 25هزارو 740تومان،
قيمت يورو  31هزار و  300تومان و درهم امارات  7هزار و
 90توماناعالمشدهاست.همچنينهردالردرصرافيهاي
بانكي ۲۵هزارو ۷۰۰تومانمعاملهشدكهتغييرينداشت.
قيمتفروشيورونيزبدونتغييربه ۳۱هزارو ۶۰۰تومان
رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۴هزار و ۷۰۰تومان و قيمت
خريدهريورونيز ۳۰هزارو ۶۰۰توماناعالمشد.همچنين
قيمت خريد دالر دربازار متش��كله ارزي  ۲۵هزار و ۴۱۴
تومان و قيمت فروش آن  ۲۵هزار و  ۶۶۸تومان بود.عالوه
براين نرخ خريديورو در اين بازار ۳۱هزار و ۴۰تومان و نرخ
فروش آن  ۳۱هزار و  ۳۵۰تومان معامله شد.براساس اين
گزارشدرسامانهسنادرروزمعامالتيچهارشنبه،هريورو
باقيمتميانگين ۳۱هزارو ۳۵تومانبهفروشرسيدوهر
دالر نيز به قيمت ۲۵هزار و ۴۴۸تومان معامله شد.ضمن

اينكهدرسامانهنيماحوالهيوروباميانگينقيمت ۳۱هزار
و ۶۸۸تومان فروخته و حواله دالر نيز به قيمت ۲۵هزار و
 ۵۲۹تومان ثبت شد.روزهاي گذشته روند حركت قيمت
دالر ،كاهش��ي بود .اوايل آبانماه ن��رخ دالر روند صعودي
داش��ت و به بيش از ۳۰هزار تومان رس��يد ،اما از اواس��ط
آبانماهسيرنزوليبهخودگرفت.بررسيهانشانميدهد
درهفتههايگذشتهقيمتسكهوطالمتأثرازبازارارزروند
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي
بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال
نيز باعث افت قيمت طال و س��كه شده و كارشناسان افت
بيشتر اونس جهاني طال در هفتههاي آينده را پيش بيني
كردهاند.آغازتوزيعواكسنكروناوبهبودشرايطاقتصادي
درماههايآينده،ميزاناستقبالازطالبهعنوانابزاريبراي
سرمايهگذاريراكاهشخواهدداد.
قيمت طال و س��كه طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با
نوسان جرئي همراه شده اس��ت؛ فعاالن بازار طال و سكه
ميگويند:ديگرتقاضاوانگيزهايبرايخريدطالوسكهدر
بينمردموجودنداردوبازاردرركودبهسرميبرد.بازاريها
ميگويند :بعد از كاهش چند ميليوني قيمت سكه ديگر
تقاضايي براي خريد س��كه نداريم.گفتني است ،در بازار
داخلي عالوه بر قيمت جهاني طال ،تغييرات قيمت ارز نيز
باعث تغييرات قيمتي در طال و س��كه ميشود؛ برهمين
اساس نيز افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل
اصليافزايشقيمتطالوسكهبودهاستواينسناريودر
روزهاياخيربازهمتكرارشدوليخيليدوامنداشت؛دالر
فعال توان عبور از كانال 26هزار تومان را ندارد و در محدود
 25هزار و 800تا 25هزار و 950تومان درجا ميزند.

  كاهش سرمايهگذاري در بازار سكه و طال
محمدكشتيآراينائبرييساتحاديهطالوجواهرگفت:
در حال حاضر با كاهش سرمايهگذاري در بازار طال و سكه
روبروهستيم.انسجهانيطالدرسال ۲۰۲۰از ۱۸۷۰دالر
تا ۱۹۰۰دالر در نوسان بوده و قيمتها در روزهاي پاياني
اينسالنشانميدهدكهبازارطالدرتمامكشورهاخيلي
حاد نبوده و در آرامش به سر برده است.قيمت طال در سال
 ۲۰۲۰تحتتاثيردوعاملكروناوازطرفيتقاضايجهاني
برايخريدطالروبروبودهاست.درداخلكشوركاهشنرخ
ارزوازطرفيباالرفتنقيمتانسجهانيباعثشدتاقيمت

سكهبانوسان ۴۰هزارتومانيروبروباشدكهنشانميدهد
بازارطالوسكهدرداخلكشورهمباآرامشهمراهاست.در
حالحاضرقيمتهرقطعهسكهطرحجديد ۱۱ميليونو
 ۸۱۰هزار تومان ،سكه طرح قديم ۱۱ميليون و ۴۵۰هزار
تومان ،نيم سكه ۶ميليون و ۲۰۰هزار تومان ،ربع سكه۴
ميليون و  ۲۰۰هزار تومان ،سكههاي گرمي دو ميليون و
۳۵۰هزارتومانفروختهشدهاست.هرمثقالطال۴ميليون
و  ۹۹۰هزار تومان و هر گرم طالي  ۱۸عياريك ميليون و
 ۱۵۰هزار تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است.در حال
حاضر با كم شدن حباب سكه و كاهش سرمايهگذاري در
بازارطالوسكهروبروهستيم.
  نااميدي تدريجي نوسانگيران از بازار ارز
در آخرين ماه سال ميالدي  ،2020بازار ارز چهارمين
هفته كم نوسان خود را سپري كرد .شرايطي كه حاكي
از بيم و اميد فعاالن بازار ارز نس��بت به آينده تحوالت
اقتصادي كشور است و به عقيده كارشناسان ،جديتر
شدن احتمال تصويب لوايح  FATFميتواند به زودي
با نااميدي نوسانگيران از بازار ارز همراه شود.دومين
هفته ديماه در حالي سپري شد كه بازار ارز آرام بود.
آرامش��ي كه از ابتداي آذرماه در اين بازار ايجاد شده و
به صورت مقاومت قيمت دالر در كانال ۲۵هزار تومان
و مقاومت قيمت يورو در كانال  ۳۱هزار تومان خود را
نشان داده است.
  توقف دالر و رشد محدود يورو
هفتهاي كه گذشت كم نوس��انترين هفته بازار ارز طي
ماههاي گذش��ته بود و در معامالت بازار آزاد دامنه نوسان
قيمت دالر از ۲۵هزار و ۶۰۰تا ۲۵هزار و ۸۰۰تومان ثبت
شد .در مورد معامالت يورو هم در اين بازار قيمت هر يورو
تنها در بازه ۳۱هزار و ۱۰۰تا ۳۱هزار و ۳۰۰تومان نوسان
داشت .نوسان بس��يار كم قيمت در خصوص قيمت دالر
در سامانه نيما و صرافيهاي بانكي هم مصداق داشت ،اما
قيمتيورودرايندوبخشازبازارارز،شرايطنسبتامتفاوتي
داشت و شيب بسيار ماليم صعودي را تجربه كرد.به اين
ترتيبباوجودآنكهقيمتيورودرسامانهنيماوصرافيهاي
بانكي در سه روز ابتدايي هفته در محدوده ۳۱هزار و۲۰۰
تومانتا ۳۱هزارو ۳۰۰توماننوسانداشت،ازروزسهشنبه

شاهد جهش قيمتي بود و در صرافيهاي بانكي به قيمت
 ۳۱هزار و ۶۰۰تومان و در سامانه نيما به قيمت ميانگين
 ۱۳هزار ۶۹۰تومانرسيد.ايندرحالياستكهدرهمين
زماندربازارآزاديوروباقيمت ۳۱هزارو ۳۰۰تومانمعامله
ش��د .يكي از داليل بروز اين پدي��ده را ميتوان در تمايل
بيشترواردكنندگانكهمتقاضيانعمدهبازارارزهستندبه
خريدارييورو ازطريقسامانهنيمايافت.
  فعاالن بازار در انتظار كاهش قيمت ارز
بازارارزدرحاليبرايچهارمينهفتهمتواليشاهدتوقف
قيمتها بود كه بطور سنتي در ايام منتهي به تعطيالت
كريسمس ،بازار ارز شاهد جهش موقت بهاي ارز بود .اما
اينمسالهامسالرخندادكهبهاعتقادكارشناسانيكياز
داليلآنشيوعبيماريكرونادرجهانوكاهشمحسوس
سفراست.امادليلديگراينپديدهراميتواندريادداشت
چنديپيشعبدالناصرهمتيرييسكلبانكمركزي،
دربارهبازارارزيافت.ويدرآنيادداشتازمقاومتافرادي
گفت كه پيش از اين ،ارز را به عنوان پسانداز خريداري
كردهاند و در ش��رايط فعلي بازار مانع كاهش قيمتها و
رسيدن به نرخ متعادل هستند .همتي در اين يادداشت
تصري��ح كرده بود كه با وجود اي��ن مقاومت ولي عوامل
بنيادياقتصادي،شرايطخودرابربازارتحميلخواهند
كرد .مس��الهاي كه در روزهاي گذشته خود را به صورت
ممانعتازافزايشقيمتهادرايامكريسمسنشانداد.
از س��وي ديگر در روزهاي اخير خبرهاي سياس��ي كه
ميتواند تاثيرات عميق و مهم اقتصادي بر جاي بگذارد،
باعث شده است تا فعاالن بازار ارز سياست انتظار و صبر،
پيشه كنند .اولين خبر بررسي مجدد لوايح موسوم به
 FATFدر مجمع تشخيص مصلحت نظام است .طرح
اينموضوعكهباموافقترهبرمعظمانقالباتفاقافتاده
است،فعاالناقتصاديرااميدواربهتصويباينلوايحكرد
و به فضايي خوشبينانه از آينده اقتصادي كشور دامن زد.
البته اعالم مواضع برخي از اعضاي مخالف اين لوايح در
مجمع و همچنين مجلس شوراي اسالمي موجب شد
تا همچنان ترديدها نيز برقرار باش��د و به تضعيف اين
خوشبيني منجر شد .خبر سياس��ي دوم ،آغاز به كار
دولت جديد دموكرات در اياالت متحده امريكا در اول
بهمنماه است.

رويداد
بيتكوين به  29هزار دالر رسيد

قيمت بيتكوين ب��راي اولينبار از م��رز ۲۹هزار دالر
فراتر رفت و بدينترتيب ارزش اين ارز ديجيتال امسال
با افزايش عالقه سرمايهگذاران بزرگ و كوچك تقريباً
چهار برابر شد.به گزارش رويترز ،قيمت بيتكوين روز
پنجشنبه براي اولينبار از مرز  29هزار دالر فراتر رفت
و بدينترتيب ارزش اين ارز ديجيتال امسال با افزايش
عالقه سرمايهگذاران بزرگ و كوچك تقريباً چهار برابر
شد.ارزش بيتكوين با افزايش ۵۰درصدي در دسامبر
از ۲۸۸۴۰دالرگذشتوبيشترينرشدماهانهاز۲۰۱۹
را ثبت كرد .قيمت محبوبترين رمز ارز جهان قبل از
عقبنشيني توانست به  29300دالر برسد و سپس با
 0.67درصد كاهش به  28774.36دالر رسيد.قيمت
بيتكويناززمانشكستنركورد 20هزاردالريبراي
اولينبار در تاريخ  16دسامبر ،اكنون تقريباً  50درصد
افزايش يافته است.پتانسيل بيتكوين براي سودهاي
سريع و همچنين انتظاراتي كه ميتواند به يك روش
پرداخت اصلي تبديل ش��ود ،تقاضاي سرمايهگذاران
بزرگتراياالتمتحدهوهمچنينبازرگانانيراكهمعموالً
بهداراييهايخودوابستههستندجلبكردهاست.
دنيس ديك ،يك تاجر برجس��ته در ش��ركت «برايت
تريدينگ» ،به ريس��ك باالي س��رمايهگذاري در اين
رمز ارز اشاره كرد و گفت :شما ميتوانيد سهامي مانند
آمازون را خريداري كنيديا سهامي مانند اپل را بخريد
و ميدانيد كه چه چيزي به دس��ت آوردهايد .در مورد
بيتكوين،شماواقعاًفقطرويصفحهنمايشيكرقم
داريدواميدواريدكهطرفيكهپشتسرشماستارزش
آن را بيش از آنچه براي آن پرداختهايد ،ببيند ،بنابراين
اين يك ديدگاه كام ً
ال پرريس��ك است.بر اساس اعالم
وبسايت ،coinmarketcap.comدستاوردهاي
اخير موجب ش��ده اس��ت س��رمايه بازار بيتكوين از
 536ميليارد دالر فراتر رود .به گزارش سي ان بيسي،
بيتكوين سرانجام نه تنها جايگاه خود را در كانال ۲۷
ه��زار دالري تثبيت كرد بلكه به لطف ورود تقاضاهاي
جديد براي نخستينبار به كانال  ۲۸هزار دالر نيز وارد
شد.بازدهيهفتگيمحبوبترينارزديجيتاليجهان
به مثبت  ۱۹.۸۸درصد رس��يده است .طي ۲۴ساعت
گذشته بيتكوين با ثبت صعود  ۷.۱۷درصدي به ۲۸
هزار و ۵۰۰دالر رسيد .باالترين ركورد ثبت شده ارزش
بيتكوينمربوطبهروز ۳۰دسامبرسال ۲۰۲۰بودهكه
درآناينارزبهقيمت ۲۸هزارو ۵۰۰دالررسيد.ركورد
قبلي اين ارز مربوط به روز ۲۷دسامبر سال ۲۰۲۰بوده
كه در آن اين ارز به قيمت ۲۷هزار و ۲۷۳دالر رسيد.
بيتكوين امس��ال را رويايي س��پري كرده و ارزش آن
نسبت به ابتداي س��ال حدود ۱.۷۷برابر افزايش يافته
است.ارزشبازاربيتكويندرحالحاضربيشازحدود
 ۴۹۰ميليارد دالر اس��ت.پتر شف ،كارشناس ارزهاي
ديجيتاليگفت:حدود ۷۰درصدكلسهمبازارارزهاي
ديجيتاليدراختياربيتكويناستواينبدانمعناست
كه هر تغيير و تحولي در قيمت بيتكوين روي قيمت
س��اير ارزهاي ديجيتالي نيز تاثير مستقيمي خواهد
داشت .شاهد بوديم كه ۲۰۲۰براي ارزهاي ديجيتالي
فراموش نشدني و پر از دستاوردهاي بزرگ بود .برخي
از معامله گران معتقدند بيتكوين پتانسيل شكستن
س��قف ۱۰۰هزار دالري را ني��ز در طوالني مدت دارد.
بيتكوين ۱۲سالپيشتوسطگروهگمناميازمعامله
گران بر بس��تر بالك چين ايجاد ش��د و از سال۲۰۰۹
معامالت اوليه آن شكل گرفت.البته صعود قيمتها در
ب��ازار ارزهاي ديجيتالي محدود ب��ه بيتكوين نبود و
قيمت بسياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر افزايشي بود؛
به گونهاي كه اتريوم با ۳.۱۳درصد افزايش به۷۳۸.۱۳
دالر ،بيتكوين كش با ۵.۸۱درصد صعود به۳۵۲.۹۴
دالر،اليتكوينبا ۳.۹۲درصدجهشبه ۱۲۶.۳۶دالر،
مونروبا ۲.۸۱درصدصعودبه ۱۵۹.۷۴دالر،دشبا۱.۴۱
درصد پيشروي به  ۱۰۱.۲۳دالر ،زدكش با  ۳.۲درصد
افزايش ب��ه ۶۴.۱۳دالر و ميكر ب��ا ۰.۱۶درصد صعود
به ۵۵۶.۱۱دالر رس��يد .به گ��زارش بلومبرگ ،ارزش
بيتكوين به عنوان بزرگترين ارز مجازي دنيا در ادامه
افزايش 300درصديدر،2020بهسمت 29هزاردالر
پيشميرود.اينسرمايهديجيتالدرروزچهارشنبهاز
 28840دالرگذشتوركوردجديديثبتكرد.ارزش
بيتكوين تنها در ماه دسامبر 50درصد افزايش يافته
استكهاحتماالًبيشترينافزايشماهانهاز 2019تاحاال
است.ارزشبيتكويندر 2020دربحبوحههمهگيري
ويروس كرونا  4برابر ش��ده اس��ت .شاخص گلكسي
كريپتويبلومبرگكهنوساناتسبدارزهايديجيتال
رارصدميكند،حدود 270درصدافزايشيافتهاست.

ايران و سوريه سوييفت داخلي
ايجاد ميكنند

ايرانوسوريهبهمنظورگسترشوتعميقهمكاريهاي
دو جانبه تجاري ،تسهيل انتقال پول بين اين دو كشور
و دور زدن تحريمهاي بينالمللي ،در حال برنامهريزي
برايايجاديكبانكمشتركوسوئيفتداخليهستند.
گل محمدي ،عضو ارشد ستاد توسعه اقتصادي ايران،
عراق و س��وريه در گفتوگو با خبرگزاري دولتي چين
(شينهوا)اظهارداشت:ماهمچنيندرتالشهستيمبه
منظورمقابلهباتحريمهايكسوئيفت(مكانيزم)داخلي
بين بانكهاي مركزي ايران و سوريه ايجاد كنيم.اين
مكانيسم سوئيفت باعث خواهد شد تا تهران و دمشق
به سرعت ،به راحتي و با دقت بتوانند پول بين دو كشور
ارسالودريافتكنند.براساساينگزارش،مزيتاصلي
اين روش دور زدن تحريمهاي اعمال شده عليه هر دو
كشورتوسطكشورهايغربيبهخصوصاياالتمتحده
است.گفته ميش��ود عبدالناصر همتي ،رييس بانك
مركزيايرانازسوريهخواستهاستتاموانعجلوگيري
ازتأسيسبانكمشتركرابرطرفكند.اخبارمربوطبه
ايجاد بانك مشترك بين ايران و سوريه در حالي اعالم
ميشود كه امريكا هفته گذشته تحريمهاي جديدي
عليهبانكمركزيسوريهاعمالكرد.ايندرحالياست
كه بحران اقتصادي در س��وريه رو به وخامت ميرود و
كاالهاي اساسي مانند گندم و سوخت با كمبود مواجه
شدهوقيمتموادغذايينيزبهشدتافزايشيافتهاست

اخبار
لزوم عرضه امالك مازاد بانكها
و شهرداريها در بورس كاال

پس از عرضههاي موفق امالك مازاد بر تابلوي امالك
و مستغالت بورس كاال كه هفتههاي گذشته از سوي
شركت عمران پرديس ،يك بانك خصوصي و وزارت
دفاع ،چندين ملك ديگ��ر نيز در نوبت پذيرش براي
عرضه در بورس كاال قرار دارند كه كارشناسان شرايط
ايجاد ش��ده را فرصت��ي مغتنم ب��راي عرضه امالك
سايرنهادهاي عمومي و دولتي و به خصوص بانكها
و شهرداريها عنوان ميكنند .به گفته كارشناسان،
رهايي از ش��يوه ناكارآمد مزايدههاي س��نتي براي
فروش امالك ،رقابتي ش��دن قيمت ف��روش ،ايجاد
شفافيت،سهولتروندمعامالتوكناررفتنشبههدر
روند مزايدهها از جمله مزاياي ورود نهادهاي مختلف
براي فروش امالك مازادشان در بورس كاالست .در
اين ميان با وجود بندهاي قانوني  ۱۶و  ۱۷قانون رفع
موانعتوليدرقابتپذيروارتقاينظامماليكشورمبني
بر لزوم عرضه امالك مازاد بانكها و تأكيدات بند ۱۹
اقتصادمقاومتيدرراستايشفافسازيوسالمسازي
اقتصاد در كنار ماده  ۱۴قانون ساماندهي و حمايت از
توليد و عرضه مسكن ،كماكان نهادها طبق روال قبل
و در سازوكاري غيرشفاف و مزايدهاي اقدام به فروش
امالك خود ميكنند .ميالد كلهري ،كارشناس بازار
سرمايه در گفتوگو با خبرگزاري مهر گفت :عرضه
ام�لاك دولتي و امالك ب��زرگ ارگانهاي ديگر هم
چون بانكها و شهرداري در بورس با توجه مكانيزم
آس��ان و دقيق عرضه در بورس كاال ميتواند پاياني
بر مزايدههاي غير شفاف و ناكارآمد امالك باشد كه
بروكراسي اداري پيچيده و زمان بر شدن نتايج آن را در
پيش ميگرفت .وي افزود :با ورود امالك مازاد نهادها
به بورس كاال ،روشهاي سنتي و منسوخ گذشته كنار
گذاشتهميشودوتشريفاتزائدكهجذابيتمعامالت
را كاهش داده و ش��فافيت را خدش��هدار ميكند نيز
حذف ميش��ود .به گفته كلهري ،تمامي محصوالت
عرضه شده در بورس كاال از برگزاري تشريفات مزايده
و مناقصه به دور هستند و امكان نظارت بر معامالت
ب��ورس كاال به دليل ش��فافيت باال وج��ود دارد و در
صورت ورود امالك نهادهاي بزرگ به بورس كاال ،يك
ش��فافيت مطلوب در اين حوزه ايجاد ميشود .مدير
كااليي كارگزاري صبا جهاد در ادامه به ظرفيت بورس
كاالدرحوزهمعامالتمسكناشارهكردوگفت:عرضه
اوراق سلف موازي مس��كن در بورس كاال به خانهدار
شدن مردم و حفظ ارزش سرمايه آنها ،كمك خواهد
كرد و ميتوان از ظرفيت بازار سرمايه براي تأمين مالي
پروژههايبزرگوانبوهسازيبخشخصوصياستفاده
كرد .او در رابطه با روش مناسب فروش متري مسكن
در بورس كاال ،اظهار كرد :با توجه به رشد قيمتهاي
اخير در بازارهاي مختلف كش��ور كه عمدتاً ناشي از
رشد قابل توجه نرخ ارز ميباشند ،بازار مسكن نيز به
عنوان يكي از بازارهايي كه عالوه بر نقش مصرفي ،به
عنوان مقصدي جذاب براي سرمايهگذاري ،هميشه
موردتوجهبودهاست،ازاينرشدمستثنينبودهاست.

افزايشپذيرهنويسيدربورسكاال

براساس اطالعيه بورس كاال ،صندوق سرمايهگذاري
طالي س��رخ نوويرا و صندوق س��رمايهگذاري گروه
زعفرانسحرخيزدرنظردارندواحدهايسرمايهگذاري
صندوقهاي مذكور را با مجوزهاي س��ازمان بورس و
اوراق بهادار ،از طريق بازار صندوقهاي سرمايهگذاري
قاب��ل معامله در ب��ورس كاالي ايران پذيره نويس��ي
كنند .براس��اس اطالعيههاي مذك��ور ،نوع صندوق
س��رمايهگذاري ط�لاي س��رخ نووي��را ،صن��دوق
سرمايهگذاري در گواهي سپرده زعفران ،زيره سبز و
پسته،اوراقمشتقهمبتنيبرزعفران،زيرهسبزوپسته
بوده و ۱۰۰درصد از واحدهاي س��رمايهگذاري ممتاز
صندوق به تعداد يك ميليون واحد را موسسان تعهد
كرده و معادل ارزش مبناي آنها به ميزان  ۱۰ميليارد
ريال را به حس��اب صن��دوق س��رمايهگذاري طالي
سرخ نوويرا (در شرف تاسيس) واريز كردهاند و مابقي
واحدهاي سرمايهگذاري صندوق به ارزش مبناي هر
واحد ۱۰هزار ريال براي پذيره نويس��ي و خريد عموم
عرضه ميش��ود .بر همين اس��اس ،تعداد واحدهاي
سرمايهگذاري قابل انتشار ۱۰۰ميليون واحد بوده كه
از اين تعداد يك ميليونواحدبه صورت سرمايهگذاري
ممتاز پذيره نويسي شده و ۹۹ميليون واحد به صورت
س��رمايهگذاري عادي قابل پذيره نويسي است .مبلغ
اس��مي هر واحد  ۱۰هزار ريال تعيين شده و براساس
اي��ن اطالعيه ،خريد واحدهاي ETFمس��تلزم وجود
كد معامالتي فعال در سيستم شركت سرمايهگذاري
مركزياست.نوعصندوقسرمايهگذاريگروهزعفران
سحرخيز نيز صندوق س��رمايهگذاري در اوراق بهادار
مبتني بر كاالي كش��اورزي از جمله پسته ،زعفران و
زيرهسبزبودهو ۱۰۰درصدازواحدهايسرمايهگذاري
ممتاز صندوق به تعداد  ۱۰ميليون واحد را موسسان
تعهد كرده و مع��ادل ارزش مبناي آنها به ميزان ۱۰۰
ميليارد ريال را به حساب صندوق سرمايهگذاري گروه
زعفران سحرخيز (در شرف تاس��يس) واريز كردهاند
و مابقي واحدهاي س��رمايهگذاري صندوق به ارزش
مبنايهرواحد ۱۰هزارريالبرايپذيرهنويسيوخريد
عمومعرضهميشود.برهميناساس،تعدادواحدهاي
سرمايهگذاري قابل انتشار ۱۰۰ميليون واحد بوده كه
از اين تعداد ۱۰ميليون واحد به صورت سرمايهگذاري
ممتاز پذيره نويسي شده و ۹۰ميليون واحد به صورت
س��رمايهگذاري عادي قابل پذيره نويسي است .مبلغ
اس��مي هر واحد  ۱۰هزار ريال تعيين شده و براساس
اي��ن اطالعيه ،خريد واحدهاي ETFمس��تلزم وجود
كد معامالتي فعال در سيستم شركت سرمايهگذاري
مركزي است .همچنين در اطالعيههاي مذكور اشاره
شده،محدوديتحجميبرايهرسفارشخريدوجود
نداشته و تنها بايد سفارشات خريد مضربي از يك ورقه
باشد .حداكثر تعداد اوراق قابل خريداري توسط هر كد
معامالتيحقيقيوحداكثرتعداداوراققابلخريداري
توسطهركدمعامالتيحقوقينيزنامحدوداست.
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بورسكاال

بازارسرمايه

«تعادل» اوضاع بازار فوالد را بررسي ميكند

نوردكاران شيوهنامه جديد فوالد را دور ميزنند

گروه بورس|
يكي از مهمترين سياس��تهاي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در طي ماههاي اخير تنظيم قيمتها در بازار
فوالد بوده و در اين راس��تا نيز شيوه نامهاي را با حضور
همه فعالن زنجيره فوالد تهيه كرده اس��ت ،با اين حال
هنوز خريداران شمش فوالد از بورس يعني نوردكاران
طبق ش��يوه نامه عمل نميكنند و تنها به فكر س��ود
خود هس��تند .در حوزه فوالد طي ماههاي اخير شاهد
سوءاس��تفاده برخي فعاالن حوزه فوالد هستيم .براي
مثال؛ ش��اهد اين موضوع بوديم ك��ه برخي خريداران
فوالد از معامالت مچينگ سوءاستفاده ميكردند .براين
اساس عدم شفافيت و نظارت از سويي و اعمال سليقه
براي فروش ورق فوالد از س��وي فوالدسازان به يكي از
بزرگترين چالشهاي بازار فوالد مبدل شد و برخي از
فعاالن بازار از معامالت مچينگ به عنوان گذرگاه فساد
و البته غده س��رطاني بازار ياد ميكنند؛ البته از بازار به
گوشميرسدكهعرضههاياختصاصيفوالدجايگزين
معامالت مچينگ شده كه اين موضوع نويدبخش پايان
التهاب در اين بخش است .اما يكي از مهمترين راههاي
سوءاستفادهطيماههاياخيردربازارفوالدبهنوردكاران
اختصاص دارد و اين گروه ب��ا خريد مواد اوليه از بورس
و ف��روش  ۶۰الي  ۷۰درصدي مقاطع خود در بازار آزاد،
سود هنگفتي به دست ميآورند .از سويي ديگر اين سود
بيشتر باعث ميشود كه مهمترين بند شيوه نامه جديد
فوالد ،يعني بن��د  ۸را دور بزنند ،بدون اينكه به نهاد و يا
مسوولي در اين خصوص پاسخ دهند .شيوه نامه جديد
فوالد ميتواند اغلب رانت و سوءاستفادههاي موجود را
از بين ببرد اما در اين بين افرادي هر روز در حال مقابله با
اين شيوه نامه هستند .براي تاكيد مجدد؛ اغلب كساني
كه مواد اوليه محصوالت خود را از بورس كاال خريداري
ي خود را نيز
ميكنند موظف هستند كه مقاطع توليد 
در همين بازار عرضه كنند ولي براس��اس آمار تنها ۳۰
درصد از اين محصوالت در بورس كاال عرضه ميشوند
مابقي آن در بازار آزاد و با س��ود بيشتر به فروش رسيده
ميشود.در ماده  ۸ش��يوه نامه جديد فوالد آمده است:
همه ش��ركت هايي كه از بورس م��واد اوليه خريداري
مي كنند بايد محصول توليدي خود را در بورس عرضه
كنند كه اين اتفاق به شفافيت بيش��تر و بهبود اوضاع
بازار كمك شاياني مي كند .در اين بند بيشتر تمركز بر
روي نوردكاراني است كه شمش را از بورس خريداري
كرده اما محصوالت خود را در بورس عرضه نمي كنند
و محصوالت آنها س��ر از بازار آزاد در ميآورد .بررسيها
نشان ميدهد كه اين گروه بهطور كامل بند ۸شيوه نامه
فوالد را دور ميزنند و اغلب شمش فوالد را طي يكي دو
ماه اخير با قيمت  ۸الي  ۹هزارتومان و در يكي دو هفته

گذشته با قيمت  11هزار تومان خريداري ميكنند اما
مقاطع خود از جمله ميلگرد را در بازار آزاد به قيمت ۱۵
هزارتومان ميفروشند .مهمترين تاثير فروش مقاطع
فوالدي خارج از بورس كااليي را ميتوان متوجه حوزه
مسكن دانست چراكه اغلب محصوالت توليد شده در
اين حوزه در صعنت ساخت و ساز نيز كاربرد دارد و اين
موضوع باعث ميشود كه قيمت نهايي ساخت و ساز تا
حدقابلتوجهيافزايشداشتهباشدوخريدارانمسكن
نيزنتوانندبهطورمعقولودرستبهخريدبپردازند.بدين
ترتيب دور زدن بند  ۸ش��يوه نامه فوالد ميتواند تاثير
عمدهاي بر بازارهاي موازي داشته باشد.
حمايت از شيوهنامه جديد فوالد
اميرمسعودپرور،مديركااليكارگزاريگنجينهسپهر
پارت در گفتوگو با «تعادل» درخصوص ش��يوه نامه
جديد فوالد ميگويد :شيوه نامه عرضه و تقاضا فوالد به
تازگي در بازار اجرايي شده و بايد مدت زمان مشخصي
را براي تاثيرگذاري اين ش��يوه نامه صبر نمود .يكي از
مهمترين مشكالت در زنجيره فوالد عدم شفافيت در
بحث قيمت گذاري اس��ت كه اين موضوع در تمامي

جزئياتبازارگواهيسپردهكاالييپرداختهشدهاست.
وي درخص��وص اينكه چرا بازار گواهي س��پرده كااليي
بورسكاال ساير محصوالت را پذيرش نميكند ميگويد:
بورسكاال زيرس��اخت الزم را براي عرضه كاال در قالب
گواهي س��پرده كااليي در اختيار دارد ،يعني انبارهاي
پذيرش شده موجود است و امكان توسعه آن نيز نيازمند
گذر زمان نيس��ت .اوراق گواهي سپرده كااليي ميتواند
چند كاركرد در بازار داش��ته باش��د كه هر كدام معني و
الزامات متفاوتي دارد .كاركرد اول اين اس��ت كه بهجاي
آنكه عرضهكنن��ده كاالي خود را در بورس پذيرش كند
و مراح��ل پذيرش را ب��راي كاال طي كن��د ،كاالي خود
را در انبار تحت كليد بورسكاال س��پرده ك��رده و اوراق
گواه��ي آ ن را بهفروش برس��اند .در اينجا ديگر نيازي به
فرآيند پذيرش ندارد .بنابراين يكي از كاركردهاي اوراق
گواهي سپرده ،تسهيل در فرآيند پذيرش كاال است كه
اگر تعداد توليدكنندهها زياد باشد ميتواند چالشهاي
فرآيند پذيرش را مرتفع كند .كاركرد بعدي اين است كه
راهاندازي بازار گواهي س��پرده بستر الزم براي راهاندازي
معامالت ثانوي��ه را فراهم ميكند و با ب��اال رفتن حجم
معامالت مرجع قيمتي متفاوتي را در بازار ايجاد ميكند،
بهطوريكهنيازنباشدبرايتعيينقيمتكاالهابهمراجع
خارجي نظير بورس فلزات لندن مراجعه كنيم و از بازار
گواهي سپرده كااليي قيمت واقعي كشف ميشود .وقفه
در راهاندازي بازار گواهي س��پرده براي س��اير گروههاي

رونق بيش از پيش بورس كاال

در هفتهاي كه گذش��ت ،ش��اخص بورس تهران ،باز هم
كاهش��ي ش��د و در پايان روز معامالتي چهارشنبه ،اين
شاخص از كانال يك ميليون و چهارصد هزار واحدي به
كاناليكميليونوسيصدهزارواحديعقبنشينيكرد.
شاخص فرابورس نيز اين هفته نتوانست خود را در كانال
بيست هزار واحدي نگه دارد و به كانال نوزده هزار واحدي
بازگش��ت .در تحليل وضعيت بازار بورس و فرابورس در
هفته گذشته ،محبوبه ابراهيمي ،كارشناس بازار سرمايه
گفت :يكي از مش��كالت اساس��ي بازار در شرايط فعلي،
كمبود نقدينگي در بازار است و به همين دليل سهمهاي
بزرگ و شاخصساز قادر به حركت صعودي نيستند .وي
افزود:دراينهفتهوجودثباتبازارارز،بهبودروندبازارهاي
جهاني و همچنين تغيير فرمول قيمتگذاري خودرو،
آغاز آزمايش واكس��ن كرونا بر روي داوطلبان ،افزايش
نرخ در محصوالت گروه سيماني و بازپرداخت ديون سه
نماد بانكي بزرگ ،انتظار بازاري متعادل وجود داشت ،اما
به دليل عدم انطباق حجم ورود پول با اندازه بازار اين امر
ميسرنشد.اينكارشناسبازارسرمايهدرادامهبهعملكرد
هيجاني سهامداران در روزهاي گذشته اشاره كرد و گفت:
سهامداران در ش��رايط فعلي بسيار هيجاني عمل كرده

عليرضاناصرپور،معاونتوسعهبازارومطالعاتاقتصادي
بورس كاالي اي��ران در رابط��ه با زمان آغ��از فعاليت
صندوقهاي كااليي كش��اورزي در بورس كاال ،اظهار
داشت:ازهفتهآيندهپذيرهنويسي ۲صندوقكشاورزي
قابلمعاملهدربورسكاالآغازميشودوافرادحقيقيو
حقوقيميتواننددراينپذيرهنويسيشركتكنند.وي
ادامه داد :سرمايهگذاري در اين صندوق به صورت هر
واحداستوواحدهاياينصندوقمتشكلازكاالهاي
كش��اورزي اس��ت كه در بورس كاال معامله ميشوند.
ناصرپورگفت:سهامدارباخريدهرواحدازاينصندوق،
به مدير صندوق اج��ازه ميدهد در كاالهاي مبتني بر
سپرده مانند پسته و زعفران سرمايهگذاري كند .وي با
بياناينكهاينصندوقهايقابلمعاملهباسرمايهمتغير
ايجادميشود،افزود:صندوقهايكشاورزيدرمرحله
نخس��ت با حداقل ۱۰ميليارد تومان و با ۱۰۰ميليون
واحدسرمايهگذاري،پذيرهنويسيميشودودرصورت
تكميلواحدها،دوبارهسرمايهصندوقافزايشمييابد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي
ايراناضافهكرد:هفتهآيندهپذيرهنويسيدر ۵روزكاري
صورتميگيردوبعدازدريافتمجوزازسازمانبورس،
معامالت ثانوي در بورس كاال انجام ميش��ود .معاون
توسعهبازارومطالعاتاقتصاديبورسكااليايرانگفت:
يكيازمزاياياينصندوقها،متنوعسازيسبدسهامي
سهامداراناستوريسكراكاهشميدهدوهمچنين
دربخشاقتصادكالن،اينصندوقهاباعثپايدارسازي
قيمتمحصوالتميشوند.

تشكيلتعيينكميتهقيمتفوالد

زنجيره نفوذ كرده اس��ت.اين كارشناس حوزه كااليي
ادامهميدهد:عدمشفافيتقيمتگذاريدرحوزههاي
توليد،ارزشگذاري،كيفيتفرآيندتوليدومحصوالت،
روشهاي تامين مالي ،تامين م��واد اوليه و امثال اين
موارد نفوذ كرده و س��از و كارهاي متنوعي براي بازار
فراهمساختهاست.محاسبهاينروندكميسختاست
بهطور كلي نميتوان به اين زنجيره اتكا و استناد كرد
چراكه؛ روش اجرا و دستاوردهاي اين شيوهنامه هنوز
بهكليمشخصنشدهاست.پروربااشارهبهاينكهوزارت
صنعت ،معدن و تجارت وظيفه نظارت بر اين موضوع
را دارد ميگوي��د :يكي ديگ��ر از مهمترين بخشهاي
اين شيوه نامه ،نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
است كه از طريق ثبت نام در سامانه بهينياب آغاز و به
نظارتهايبيشتركمكميكند.اينثبتنامدرسامانه
ميتواند شفافيت قيمتي و تبعيت فروشندگان مقاطع
فوالدي را در پي داش��ته باشد.مدير كاالي كارگزاري
گنجينه سپهر پارت تاكيد ميكند :اغلب دغدغه اين
گروه بحث صادرات است و برخي با اين موضوع موافق و
برخي ديگر نيز مخالفاند .اين دسته به دو گروه تقسيم
ميش��وند و گروهي براين نظرند كه نخس��ت قيمت

مزيت معامالت گواهي سپرده كااليي براي اقتصاد

بورس كاال به عنوان نقطهعطف پوشش ريسك ناشي
از نوسان قيمتها در بازارهاي داخلي ،مسيري هموار
براي عملي كردن اين راهكار است كه تاكنون موفق به
طراحي ابزارهاي مالي گوناگوني با تاثيرات مثبت شده
است .اما برخي چالشها براي مدت زمان زيادي است
كه حركت به سمت توسعه و بسط هرچه بيشتر اين
ابزارهاي مالي را با مشكل مواجه كرده است بهطوري
ك��ه در حالحاضر عموم دادوس��تدهاي محصوالت
پتروش��يمي و صنعتي در ب��ورس كاال ،از كانال بازار
فيزيكي با مكانيزم حراج انجام ميشود .اين موضوع
بهوضوح گواه آن است كه با وجود نياز روزافزون براي
اس��تفاده حداكثري از ظرفيت ابزارهاي مالي نوين،
موانعي بر س��ر اين راه وجود دارد كه عزم جدي براي
رفع آن را ميطلبد .بهصورت دقيقتر تمركز معامالت
بر بازار فيزيكي به جاي رونق دادوستد همين كاالها در
چارچوب اوراق گواهي سپرده ،يك نقص در اين حوزه
بهش��مار ميرود .علت عمده اين مشكل پيچيدگي
اجرايي كردن اين ابزارها اس��ت زيرا اين ابزارها معاف
از ماليات هستند اما كاالهايي كه با اين ابزارها معامله
ميشوند معاف از ماليات نبوده و براي حل اين تناقض
نياز به تغيير برخي رويههاي اجرايي است كه بتوان از
ظرفيتهاي قانوني براي مديريت بازار بهره برد .از اين
رودرگفتوگوبارضامحتشميپورقائممقاممديرعامل
ب��ورس كاالي ايران درگفتوگو ب��ا دنياي اقتصاد به

پذيرهنويسي صندوقهاي
كاالي كشاورزي از هفته جاري

و به محض تغييرات در بازار به س��رعت به سمت خروج
زودهنگام از يك س��هم حركت ميكنند .اين مساله در
كاهش ارزش شاخص و عدم تثبيت بازار بسيار اثرگذار
است .اما بايد اين را به ياد داشته باشيم كه نوسانات فعلي
چندان منطقي نيس��ت و بيش از هرچيز از بياعتمادي
برخي سهامداران به بازار ناش��ي ميشود .ابراهيمي در
ادامه به ابهامات موجود در شرايط اقتصادي اشاره كرد و
گفت:شايعاتوابهاماتدرارتباطباپروندههاياقتصادي
وسياسيمهمكشورهمچونلوايح،FATFبرجامواليحه
بودجه كل كشور ،چش��مانداز پيش روي بازار را با ابهام
روبرو ساخته و ريسك سياسي بازار را افزايش داده است.
ابراهيمي هفتههاي پيش رو را اميدوار كننده ارزيابي كرد
وگفت«:باتوجهبهعملكردمناسببرخيصنايعوافزايش
قابل توجه نرخهاي جهاني ،به نظر ميرس��د با انتش��ار
صورتهاي مالي ۹ماهه اين گروهها فرصت رشد خوبي را
به دست آورند و كليت بازار صعودي شود» .ابراهيمي در
پايان اشاره كرد كه «اگر بازارگردانان نقش اصلي خود كه
همان نقدشوندگي در بازارسهام از طريق كنترل عرضه
و تقاضا در بازار اس��ت را به خوبي ايفا كنند ،اثرات بسيار
مفيدي بر بازار سرمايه خواهند گذاشت».

كااليي كه اكنون در تاالر فيزيكي بورسكاال مورد معامله
قرار ميگيرند ،مربوط به محدوديتهاي مباحث مالياتي
است .ابتدا بحث ماليات مكرر گواهيهاي سپرده كااليي
مطرحاستكهبراساستفسيريكهسازمانامورمالياتي
از اين موضوع دارد مش��مول ماليات ميش��ود .از اين رو
امكان راهاندازي بازار ثانويه آن تاكنون مهيا نبوده است.
اين موضوع از س��وي بورسكاال درحال پيگيري است و
اميدواريم كه در كوتاهمدت به نتيجه موردنظر برس��د.
در اين صورت ميتوانيم اين انتظار را داش��ته باشيم كه
معامالت ثانويه گواهي س��پرده كااليي راهاندازي شود،
زيرادرراهاندازيمعامالتگواهيسپردهبرايديگركاالها
محدوديتي وجود ندارد و درحالحاضر معامله ميشوند.
امادرمعامالتثانويهبهدليلمسائلمالياتيتاكنونامكان
فعال كردن آن وجود نداشته اس��ت .دركنار اين امر نيز
ميتوانبهحساسيتهاييكهدراينبازاروجوددارداشاره
كرد.اينحساسيتهادربازارگواهيسپردهسكهمشاهده
ش��د كه بعضي از نهادهاي متولي ب��ازار ،فروش گواهي
سپرده را به شخص ديگري جايز نميدانند .درحاليكه
در كاالهايي مثل پروفيل و ميلگرد كه محدوديت خريد
براي آنه��ا وجود ندارد ،ميتوانيم اوراق گواهي س��پرده
كااليي را براي آنها عرضه كنيم ،اما نيازمند رفع مشكل
مالياتيآنهستيم.وكاركردديگرهموقتيانجامميشود
كه اوراق امكان وثيقهگذاري پيدا كنند كه راهكار بسيار
سادهاي براي تامين مالي توليدكنندگان كوچك خواهد

بورس كاال ،داغ
بورس كاال اما هفته پرهيجاني را پش��ت س��ر گذاش��ت.
محمدرضا اسالمي ،كارش��ناس بورس كاال در گفتوگو
با ايرنا ضمن اش��اره به تحوالت هفته گذشته ،گفت :اين
هفته مشخص شد كه در هفته آينده نخستين صندوق
كااليي كشاورزي كشور پذيرهنويس��ي خواهد شد .اين
پذيرهنويس��ي نويد ورود صندوقهايي جديدي را به بازار
ميدهدكهميتواندبااستقبالسهامداران،تاثيراتمثبتي
بر بازار س��رمايه و همچنين بازار محصوالت كش��اورزي
بگذارد .وي در ادامه افزود :در هفته گذشته خريد و فروش
فوالديها،بااستقبالخريدارانگرمشدوتاالرمحصوالت
صنعتيومعدني،روزهايپرهيجانيراپشتسرگذاشت.
به ويژه آنكه «عليرضا رزم حسيني» وزير صنعت ،معدن و
تجارت نيز گفت كه قرار است در هفتههاي آينده عرضه
فوالد در بورس كامل شود و توليدكنندگان فوالد بايستي
تمام محصوالت خ��ود را به بورس كاال عرضه كنند» .اين
كارشناسبازارسرمايههمچنينيادآوردشد«:دراينهفته
همچنين مشخص شد كه گشايش انبار رطب مضافتي
براي آغاز معامالت گواهي س��پرده كااليي در هفتههاي
آينده صورت خواهد پذيرفت و اي��ن اقدام براي اولين بار

شمش تعيين و سپس مقاطع در بورس عرضه شود اما
برخي ديگر با اين موضوع مخالف هستند و ميگويند
اين روند بايد به صورت عكس اجرا ش��ود .با اين اوضاع
هنوز هم شيوه نامه فوالد بهطور كامل تدوين نشده و
نيازمند تبيين يكسري قوانين است اما با گذر زمان و
جا افتادن اين شيوه نامه مشكالت پيش آمده نيز حل
ميشود.اين كارشناس بازارس��رمايه اظهار ميكند:
درحال حاضر نياز مقاطع فوالدي در كش��ور بس��يار
گسترده است و نخس��ت بايد اين مقاطع توليد شده
جوابگوي نياز داخلي باشند كه بهطور تقريبي اين نياز
به  ۱۲تا  ۱۴ميليون ميرس��د و بعد از اين مورد بايد به
رفع نيازهاي صادراتي پرداخت اما بايد ديد كه دولت تا
چه ميزان از اين طرحها حمايت ميكند.پرور در نهايت
ميگويد :شيوه نامه جديدفوالد بهطور كلي به نفع بازار
اس��ت و در كنار اين مصوبه مجلس نيز به اين موضوع
ورود كرده و به ارايه راهحل ميپردازد و تش��كلهاي
تعاونيهاي و تولي��د كننده نيز بايد به كمك يكديگر
به يك جمعبندي واحد برسند .همچنين بورس كاال
به عنوان يك نهاد خود انتظام بازار شناخته ميشود و
بايد بيش از پيش از ظرفيتهاي اين بازار استفاده كرد.

بود.محتش��مي پور درباره مساله بورس كاال براي گواهي
س��پرده بورس كااليي صنعتي و معدني و پتروشيميايي
اظهارميكند:هماكنونمسالهاصليبورسكاالبينظمي
ش��ديد در بازار اين كاالها است كه در محصوالت فوالدي
اينبينظميبرجستهتراست.بينظميموجود،كلبدنه
عملياتيبورسكاالراتحتتاثيرقراردادهودرگيرخودكرده
است بهطوري كه هر روز با يك مقررات و تنش جديد در
بازار فوالد مواجه هستيم كه علت اصلي آن مربوط به عدم
وجودنهادياستكهساماندهياينبازاررابرعهدهبگيرد.
برخالفحوزهپتروشيميهنوزرگوالتورمناسبيبرايبازار
محصوالتفوالديتشكيلنشدهاست.منظورازرگوالتور
مجموعهاي است كه اوال آراي بخشهاي مصرفكننده،
حاكميتي و عرضهكنن��ده در آن بهصورت متوازن لحاظ
شده باشد ،دوم اينكه حدودي از اختيار را داشته باشد آن
همبراياينكهسايربخشهادراينحوزهمداخلهكمتري
داشته باشند و س��وم اينكه فرآيند مقرراتگذاري از يك
قاعدهمنديحداقليتبعيتكندكهاينموارددربازارفوالد
وجود ندارد .از طرف ديگر فوالد كااليي است كه سهم آن
دربازارداخليوخارجيمهمبودهوحتيتاثيرآنبرزندگي
روزمرهمردمبسيارزياداست.دربورسكاالنيزسهمبزرگي
ازعرضهدر تاالر فيزيكيرابهخوداختصاصدادهاماعموم
مواقعبامشكلوبحرانمواجهاست.ازاينروتازمانيكهاين
فرآيندبخواهدادامهيابدبخشزياديازانرژيبورسكاالرا
بيهودهصرفخودميكند.

در بورس كاال صورت ميپذيرد .اس�لامي به دو خبر مهم
ديگرهفتهنيزاشارهكردوگفت:درهفتهگذشتهنخستين
انبوهسازبرايعرضهدوبلوكمسكونيخوددربورسكاال
اعالم آمادگي كرده اس��ت .همچنين در اين هفته شاهد
عرضهمحصولدودهصنعتيشركتكربنايراندربورس
كاال بوديم .در بازار معامالت آتي اما همچنان روزهاي كم
نوسانيراشاهدبوديم«.سيدحسينحسيني»كارشناس
معامالت آتي در همين ارتباط گفت :در بخش معامالت
آتي زعفران بايد گفت كه از ابتداي هفته قيمت زعفران و
گواهي سپرده آن در بازار معامالت آتي كاهش پيدا كرده
استوباعرضهسررسيدجديددراينمعامالتدرهفتهاي
كه گذشت ،اين روند نزولي ش��دت بيشتري گرفت و در
برخينمادهانيزصففروشتشكيلشد.امابااينكاهش،
برحجممعامالتافزودهشدهاست.حسينيهمچنينبه
معامالتسكهدربازاراشارهكردوگفت:وضعيتمعامالت
گواهي سپرده سكه ،روند خنثي و در برخي موارد منفي را
درپيشگرفتهوتغييرمحسوسينداشتهاست.دليلاين
امرنيز تثبيت قيمتدالردركانال ۲۵هزارتوماناستو تا
زمانيكهايننرختغييرمحسوسينكند،بازارنيزباتحولي
اساسيروبرونخواهدشد.

عليرضا رزم حس��يني ،وزير صنعت ،معدن و تجارت
طيچندروزگذشتهدرباره قيمت فوالدو سيمانبيان
كرد:درباره قيمتفوالدوسيماندركميسيونعمران
حاضر ش��ده و توضيحاتي درباره قيمت اين دو كاال كه
در احداث ساختمان نقش دارند ارايه دادم؛ نمايندگان
حساس��يتهاي دقيق و زيادي در حوزه مديريت بازار
فوالد و س��يمان دارند .وي تصريح كرد :ما در اين يكي
دو ماه گذشته به منظور مديريت و تنظيم بازار ،شيوه
نامهايرادرستاداقتصاديدولتاعمالكرديمكهوقتي
اجرا شد منجربه كاهش قيمتهاگرديد .وزيرصنعت،
معدن و تجارت اضافه كرد :در چند روز گذشته قيمت
جهانيفوالدافزايشداشتونمايندگانمجلسنگران
اين موضوع شدند .رزم حسيني گفت :قانون به ما اجازه
داده كه بايد محصوالت فوالدي در بورس عرضه شود و
همهتوليدكنندگانبايدهمهمحصوالتخودرابراساس
شيوهنامهفوالديدربورسعرضهكنند.ويبابياناينكه
اقداماتالزمرادرراستايتنظيمبازارازهفتهآيندهانجام
ميدهيم،تصريحكرد:ازهفتهآيندهكميتهفوالدتشكيل
جلسه ميدهد تا عرضه فوالدسازان را در بورس كامل
كنيمتاقيمتآندربازارمتعادلشود.

كاهش  ۵۰درصدي ارزش
معامالت ايرالكو

شركت آلومينيوم ايران در هفته منتهي به ۱۱دي ماه
سال جاري موفق به ثبت معامالت ۵۱۱ميليارد ريالي
دربورسكاالشد.ارزشمعامالتشركتنسبتبههفته
قبل از آن كاهش در حدود ۵۰درصدي (و نسبت به دو
هفته قبل كاهش بيش از  ۷۵درصد) را نشان ميدهد
كه به علت ادامه تقاضاي ضعيف براي محصوالت اين
شركت اس��ت ۳.۰۰۰ .تن از شمش آلومينيومي اين
شركت در بورسكاال عرضه شد كه صرفاًبراي ۹۴۰تن
از اين عرضه ،تقاضا ثبت گرديد .نرخ پايه و معامله شده
اينمحصولبه ۵۱۱ميليونو ۹۰۰هزارريالدرهرتن
رسيد كه نسبت به هفته قبل از آن كاهش بيش از۳.۲
درصديرانشانميدهد ۵۰۰.تنبيلتاينشركتنيز
در بورس كاال عرضه شد كه با تقاضاي ضعيف و ناچيز
 ۲۰تنيهمراهشد.ارزشمعامالتاينمحصولنيزكه
درقيمت ۵۴۵ميليونرياليبهازايهرتنمعاملهشد،
به ۱۰ميليارد و ۹۰۰ميليون ريال رسيد .نرخ محصول
بيلت آلومينيوم در مقايسه با هفته اول دي ماه كاهش
در حدود ۶.۷درصدي را نشان ميدهد.

انعقاد بيش از  ۱۱ميليون
قرارداد آتي در بورس كاال

معامالت بازار مش��تقه بورس كاالي ايران طي بازه ۹
ماهه اول سال  ۱۳۹۹با انعقاد  ۱۱ميليون و  ۶۷۷هزار
و  ۹۶۳قرارداد آتي به ارزشي بيش از  ۱۶۱هزار و ۳۸۱
ميليارد و ۴۷۷ميليون ريالي به پايان رسيد .اين تعداد
قرارداد آتي با حضور بيش از ۴۹۶هزار معاملهگر بر پايه
 ۴دارايي زعفران نگين و پوش��ال ،پسته و زيره سبز و
در ۲۴سررسيد معامالتي منعقد گرديد .معامله گران
بيشترينتعدادقراردادرادرسررسيدهايفعالقرارداد
آتي زعفران نگين منعقد كردند .بهطوري كه تعداد۱۱
ميليون و  ۳۵۹هزار و  ۵۹قرارداد تنها در  ۶سررس��يد
معامالتي بر پايه زعفران نگين منعقد شد تا اين دارايي
پايه ۹۷ ،درصد از حجم كل معامالت را در قبضه خود
در آورد .ارزش اين معامالت به رقم  ۱۳۲هزار و ۹۵۹
ميليارد و  ۳۹۳ميليون ريال رسيد كه دربرگيرنده ۸۲
درصد ارزش كل معامالت ب��ازار آتي در دوره مذكور
بود .انعقاد تعداد  ۱۱۳هزار و  ۶۳۷قرارداد آتي زعفران
پوشال نيز ارزشي بيش از ۹۱۱ميليارد و ۴۰۰ميليون
ريال را رقم زد .در اين دوره ۲۰۲،هزار و ۴۲قرارداد آتي
پستهنيزدرحاليتوسطمعاملهگرانمنعقدگرديدكه
ارزشي بيش از  ۲۷هزار و  ۳۵۲ميليارد و  ۳۸۳ميليون
ريالي را به ثبت رساند .براس��اس اين آمار معامالتي،
پستهنيزباسهم ۱۷درصديازحجموسهم ۲درصدي
از ارزش كل قراردادهاي منعقده پس از زعفران نگين
باالترين جايگاه را به خود اختصاص داد .گفتني است،
معامله گران در ۶سررسيد معامالتي قرارداد آتي زيره
سبز نيز در مجموع  ۳۲۲۳قرارداد را به ارزشي نزديك
به ۱۵۸ميليارد و ۳۰۰ميليون ريال منعقد كردند.

ايرانشهر
چه كساني بايد آورده مسكن
مهر را تكميل كنند؟

افزايش قيمت مسكن مهر پرديس كه در واقع رشد
هزينههاي س��اخت و بهروزرساني قيمت عرصه
محسوب ميشود موضوع جديدي نيست اما هر از
گاهي در فضاي مجازي به شكل گسترده منتشر
ميشود؛ مديرعامل عمران پرديس ميگويد سرنخ
اين هياهو به دريافت بخش كمي از هزينه ساخت از
دالالن مربوط ميشود .به گزارش ايسنا ،دريافت
 ۲۰تا  ۲۵درصد از هزينههاي س��اخت ،اجباري
شدن خريد عرصه كه از اواخر سال  ۱۳۹۸اجرايي
شده ،دريافت هزينههاي نگهداري و دريافت سود
دوران مشاركت از س��وي بانك از جمله مواردي
است كه صداي بخشي از متقاضيان را درآورده و
البته مديرعامل شركت عمران پرديس ميگويد
دريافت بخش��ي از هزينه ساخت و اجباري شدن
خريد عرصه مشمول سرمايهگذاران و دالالن است.
سيد مهدي هدايت بيان ميكند :خريداران دوم
و بيشتر بايد بخش��ي از هزينه تكميل واحدها كه
حدود ۱۶تا ۳۱ميليون تومان بر اساس فاز هر واحد
شهر جديد پرديس است را پرداخت كنند .در واقع
هدف اين اس��ت كه دالالن ،بخش كمي از هزينه
تكميل واحدها را بپردازن��د .هدايت ،متقاضيان
اوليه ،افراد تحت پوشش كميته امداد ،بهزيستي،
خانوادههاي شهدا و جانبازان را از پرداخت مبلغ
افزايش هزينه ساخت ،معاف دانست و گفت :اوال
متقاضيان اولي��ه و اصلي ،اجباري به خريد عرصه
ندارند .افراد تحت پوش��ش نهاده��اي حمايتي،
خانواده شهدا و جانبازان هم حتي اگر متقاضيان
دوم ،سوم و بيشتر باشند اجباري به خريد عرصه
ندارند و مشمول پرداخت بخشي از هزينه ساخت
نخواهند ش��د .همچنين در برخي موارد ،افرادي
كه استطاعت مالي ندارند ،حتي اگر تحت پوشش
نهادهاي حمايتي و جزو متقاضيان اوليه نباشند
از پرداخت قيمت عرصه و پرداخت افزايش هزينه
ساخت معاف ميشوند .تشخيص عدم استطاعت
اين خانوارها بر عهده كميتهاي است كه اين موارد
را بررس��ي ميكند .در روزهاي گذش��ته اخباري
ش��نيده ش��د مبني بر اينكه طبق اعالم مجلس
شوراي اسالمي ،دولت اجازه فروش عرصه مسكن
مهر را ندارد .صديف بدري ـ عضو كميسيون عمران
مجلس ـ ب��ا تكذيب اين خبر گفت :فروش عرصه
مسكن مهر كماكان مجاز است و مشكلي در اين
خصوص وجود ندارد .البته در اين خصوص اجباري
نيست و متقاضيان ميتوانند با همان شرايط اجاره
 ۹۹ساله ادامه دهند.

خالي شدن بازار مسكن
از متقاضيان واقعي

حسن محتش��م ،كارشناس بازار مس��كن با بيان
اينكه افزايش س��قف وام بانكي با توجه به شرايط
فعلي تاثيري در بازار مسكن ايجاد نميكند گفت:
متقاضيان توان بازپرداخت اقساط وامهاي سنگين
را ندارن��د ،بانكها هم تمايلي به افزايش س��قف و
مدت بازپرداخت نشان نميدهند؛ در اين شرايط
عمال متقاضيان واقعي تا مدتها از بازار مسكن دور
خواهندبود.محتشمدرگفتوگوباايسنااظهاركرد:
علتاصليركودمعامالتوركودساختوساز،عدم
ثبات پول ملي است كه وابستگي شديدي به دالر
و درهم دارد .اين نابس��اماني باعث افزايش قيمت
مسكن و پايين آمدن توان خريداران مصرفي شده
اس��ت .به تبع آن ساخت و ساز نيز افت محسوسي
پيدا كرده اس��ت .وي افزود :عدم ثبات ارزش پول
ملي باعث شده كه س��ازنده نداند در آينده قيمت
تمام شده چقدر درميآيد .اگر دالر روي هر عددي
تثبيت شود تكليف سازنده و توليدكننده مسكن
روشن ميشود اما اين بالتكليفي باعث سردرگمي
سازندگان و انبوهسازان براي برنامهريزي شده است.
عضو هيات مديره انجمن انبوهسازان استان تهران
با بيان اينكه تا زمان افزايش توان متقاضيان واقعي،
ساخت و س��از در ركود باقي ميماند گفت :بخش
مسكن با پارادوكس مواجه شده است؛ از يك طرف
تقاضا براي مس��كن رو به افزايش اس��ت و از سوي
ديگر با قفل ش��دگي معامالت مواجهيم .محتشم
تصريحكرد:آنچهباعثافزايشقيمتمسكنشده،
تقاضاي واقعي نيست؛ زيرا افراد فاقد مسكن توانايي
كافي براي خريد ندارند .طي سه سال گذشته رشد
قيمتها از تقاضاي س��رمايهگذاري نشأت گرفته
است .اگر تقاضاي واقعي و مصرفي هم به معامالت
اضافهشوداحتماالدرآيندهافزايشقيمتبيشتري
را شاهد خواهيم بود .وي با بيان اينكه از آبان امسال
پرداخت وام به خانه اوليها متوقف شده است گفت:
براي متقاضيان خريد مسكن ،تنها راه دريافت وام،
خريد اوراق تسهيالت مس��كن است كه در تهران
به هر نفر  ۱۰۰ميليون تومان به اضافه  ۴۰ميليون
تومان بابت تعميرات پرداخت ميش��ود .اگر زوج
باشند  ۲۴۰ميليون تومان وام با سود  ۱۷.۵درصد
تعلق ميگيرد كه اقس��اط آن س��نگين ميشود.
همچنين براي دريافت اي��ن مبلغ حدودا بايد ۳۵
ميليون تومان اوراق خريداري ش��ود و عمال حدود
 ۲۰۰ميليونتوماندستزوجهاراميگيردكهعمال
با توجه به قيمت مسكن در تهران ميشود  ۷.۵متر
خانه با آن خريداري كرد .اين كارشناس بازار مسكن
افزايش سقف تسهيالت با توجه به شرايط فعلي را
غير اجرايي دانس��ت و گفت :در كشورهاي توسعه
يافته معموال  ۹۰درصد مبلغ مسكن از سوي دولت
تسهيالت پرداخت ميشود اما هماكنون در ايران
قابل اجرا نيس��ت .مدت زمان پرداخت تسهيالت
بايد  ۳۰ساله و نرخ سود آن بايد تك رقمي شود .اما
ميبينيم كه بانكها تمايلي به پرداخت وام مسكن
ندارند؛ زيرا با توجه به شرايط تورمي اقتصاد ايران،
پرداخ��ت وامهاي طوالنيمدت ب��راي بانكها به
صرفه نيست.

راهوشهرسازي
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پايداري جو ،افزايش مصرف گاز خانگي و استفاده از مازوت در نيروگاههاي برق  3عامل كليدي آلودگي هواي تهران

احتمالتعطيليپايتختباتداوموضعيتقرمز

گروهراهوشهرسازي|
ديروز براي سومين روز متوالي وضعيت هواي تهران قرمز
ش��د .اين در حالي اس��ت كه طي هفته گذشته وضعيت
آلودگي هواي تهران در ش��رايط ناس��الم براي گروههاي
حساسيانارنجيقرارداشتوازروزچهارشنبهاينشرايط
بهقدريوخيمترشدكهبرايهمهافرادجامعهناسالمشد
و در وضعيت قرمز قرار گرفت .اين همه در حالي است كه
بنابهپيشبينيسازمانهواشناسيبهعنوانزيرمجموعه
وزارت راه و شهرس��ازي ،وضعيت جوي در تهران و ساير
كالنشهرهاي كشور دست كم تا روز دوشنبه هفته جاري
پايدارخواهدبودكهبهمعنيانباشتبيشازپيشآلودگي
هواخواهدبود.درهمينحال،بهدليلافزايش 30درصدي
مصرفسوختگازخانگيدراستانتهرانوازسويديگر
روي آوردن نيروگاههاي برق استان به استفاده از سوخت
مازوت با هدف جلوگيري از خاموش��ي برق ،نقشي قابل
توجهي در انباشت آلودگي در تهران بازي خواهد كرد.از
اين رو ،انوشيروان محسني بندپي ،استاندار تهران اعالم
كرد :با توج��ه به پايداري آلودگي هوا ،احتمال تعطيلي۲
روزهتهراندرهفتهپيشرووجوددارد.درهمينچارچوب،
پيروز حناچي ،ش��هردار تهران نيز در صفحه توييتر خود
نوشت :طبقنظركارشناسان،كاهش يكدرجهايدماي
منازل ،مصرف گاز خانگ��ي را به ميزان ۱۰درصد كاهش
ميدهد.ضمندرخواستازمسووالنبرايكاهشمصرف
سوختهاي غيراستاندارد در كالنشهرها ،از شهروندان
دعوتميكنمتاباهمراهيدراينحركتجمعي،بهكاهش
آلودگيهواوارتقاءسالمتعموميكمككنند.
احتمالتعطيليتهران
محسنيبندپيعصرچهارشنبهدرحاشيهجلسهكميته
اضطرار آلودگي هوا به خبرنگاران گفت :با توجه به غلظت
آاليندههادرصورتتصويبهياتدولتاحتمالتعطيلي
يك تا دو روز در هفته آين��ده وجود دارد .در همين رابطه
موارد را به معاون اول رييسجمهور اطالعرساني كردهايم
ودرصورتتاييداجراييخواهدشد.استاندارتهرانتاكيد
كرد :طبق پيش بيني هواشناسي تا هفته آينده پايداري
هوا را داريم از اين رو دومين جلس��ه اضطرار آلودگي هوا
تشكيل ش��د .وي با اش��اره به ميزان باالي مصرف گاز در
استانتهراناظهارگفت:امسالميزانمصرفگازخانگي
دراستانتهران ۱۲۲ميليونمترمكعببودكهدر ۲۰سال
اخير ركورد زد .اگر به ميزان يك درجه از مصرف وس��ايل
گرمايشيكمشودصرفهجوييخوبياستوكمكميكند
تا نيازمنديهاي صنايع براي گاز كه سبب قطع گاز آنها
شده ،جبران شود .بندپي ادامه داد :صداو سيما در ترويج و
تشويقمردمبهصرفهجوييدرمصرفگازاقدامكند،چراكه
همكاريوهمراهيمردمدركاهشمصرفسوختوساير
اقدامات سبب ميشود تا آاليندگي هوا به حدي نرسد كه
سالمتآحادجامعهرابهخطربيندازد.
توقف فعاليتهاي ساختماني
اس��تاندار تهران همچنين يادآور شد :در اين جلسه مقرر
ش��د كليه فعاليتهاي س��اختماني كه ذرات معلق را در
هوا متصاعد ميكنند ،متوقف شوند و موارد استثنايي با
معاونت عمراني استانداري هماهنگي شود .همچنين در

فرمانداري تهران :صدور مجوز
تردد بين شهري آنالين ميشود

صدور مجوز تردد بين شهري در فرمانداري تهران
از روز ش��نبه  ۱۳ديم��اه تا سهش��نبه  ۱۶ديماه
متوقف ميش��ود و پس از آن بهصورت آنالين ارايه
خواهد شد .به گزارش تسنيم،ايمان قرباني رييس
روابط عموم��ي فرمانداري تهران اعالم كرد :در پي
ش��يوع ويروس كرونا و محدوديتهاي اعالم شده
توسط ستاد ملي مقابله با كرونا ،فرمانداري تهران
به عنوان مرجع صدور مجوزهاي تردد بين شهري
خودروها مش��غول به خدمت بوده كه در اين مدت
خدمات بسيار خوبي به اقشار مختلف اعم از مردم و
دستگاهها ارايه شده است .وي افزود :به دليل وجود
مشكالتيچونازدحامتعدددرخواستهاهمچنين
ضرورت رعايت شيوهنامههاي بهداشتي و رعايت
فاصلهگذاري اجتماعي ،با تصميمات اتخاذ ش��ده
صدور مجوزهاي مذكور از روز ش��نبه  13ديماه
تا سهشنبه  16ديماه متوقف ميشود و پس از آن
بهصورت آنالين ارايه خواهد شد .قرباني ادامه داد:
بنابراين از اين به بعد براي دريافت مجوز تردد بين
ش��هري مراجعه حضوري نداري��م و طي روزهاي
آينده نشاني س��ايت درخواس��ت آنالين دريافت
مجوز و نحوه درخواس��ت و شرايط مجوز به اطالع
عموم خواهد رسيد.

حملو نقل و شهرسازي
بيشترين شكايت تهراني ها

جلسه گذش��ته تردد كاميونها در شب ممنوع شده بود
كه اكنون طبق مصوبه ستاد ملي ،تردد كاميونهايي كه
عمر باالي  ۲۰س��ال دارند ممنوع اس��ت .وي با اشاره به
سهم  ۱۰تا  ۱۲درصدي موتورسيكلتها در آلودگي هوا
گفت ۳:ميليون موتور س��يكلت در ته��ران داريم كه زير
 ۵۰مورد معاينه فني دارند و تكليف شده تا راهور نسبت
به توقف موتور سيكلتهاي فاقد معاينه فني اقدام كند،
ضمناينكههمهدستگاههايدولتي،بنگاههاياقتصادي،
صنوف و شركتهايي كه از موتور و پپك موتوري استفاده
ميكنندملزمشدندكهازموتورسيكلتهايفاقدمعاينه
فنياستفادهنكنند.
پايداريجووآلودگيهوا دركالنشهرها
در همي��ن حال ،فريبا گودرزي ،كارش��ناس س��ازمان
هواشناسي گفت :جوي پايدار تا يكشنبه هفته آينده در
بيشتر مناطق كشور حاكم خواهد بود كه اين امر موجب
تداوم غلظ��ت آاليندهها و آلودگي ه��وا خواهد بود .به
گزارش وزارت راه و شهرسازي ،گودرزي افزود :شهرهاي
پر جمعيت و صنعتي مانند ته��ران ،كرج ،اصفهان ،قم،
اراك ،قزوين ،زنجان و مش��هد ش��اهد افزايش غلظت
آاليندهها در روزهاي آتي خواهند بود كه اين امر كاهش
كيفيت هوا را به همراه دارد .وي ادامه داد :به مردم در اين
شهرهاتوصيهميشودازترددهايغيرضروريخودداري
ك��رده و نيز از انجام حركتهاي فيزيكي و ورزش��ي در
فضاي باز بپرهيزند .كارشناس سازمان هواشناسي با ابراز
اميدواري نسبت به بهتر شدن شرايط جوي در روزهاي
دوشنبه به بعد گفت :روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته
پيش رو ،براي مناطقي از درياي خزر و گيالن بارش باران

پيش بيني ش��ده كه تالطم درياي خزر را نيز به همراه
خواهد داشت .بر اساس اين گزارش ،از روز يكشنبه هفتم
ديماه،باوضعيتجويپايدارآلودگيهوايتهرانشدت
گرفت و شاخص آلودگي در روز دهم دي ماه در بسياري
از مناطق و ايستگاههاي سنجشكيفيت از ۱۸۲گذشت
و با قرار گرفتن در ش��رايط قرمز نفس كشيدن را براي
همهگروههايجامعهسختكرد.كيفيتهوايپايتخت
ديروز -دوازدهم دي -نيز از لحاظ غلظت آاليندگي ذرات
معلق كمتر از  ۲.۵ميكرون با ش��اخص لحظهاي ۱۵۲
در شرايط ناس��الم براي همه افراد است .بر اين اساس،
ايستگاههايپاركسالمتمنطقه،۱۷شهرداريمنطقه
 ۱۱وشهرداريمنطقه ۲۱بهترتيبباشاخصهاي،۱۸۳
 ۱۸۲و ۱۷۹بيشترينآاليندگيراطي ۲۴ساعتمنتهي
به ساعت  8صبح ديروز داشتند .همچنين ايستگاههاي
ژئو فيزيك منطقه ،۶شهرداري منطقه ۱۶و ميدان امام
خميني منطقه ۱۲به ترتيب با ش��اخصهاي  ۷۴ ،۴۹و
 ۸۶كمترين آاليندگي را در اين مدت داشتند .شاخص
كيفيتهوامعياريبرايتعيينروزانهكيفيتهواوميزان
ارتباط آن با سطوح س�لامت افراد است كه به ترتيب از
صفر تا  ۵۰در شرايط پاك يا سبز ۵۱ ،تا  ۱۰۰در شرايط
قابل قبول يا زرد ۱۰۱ ،تا  ۱۵۰در ش��رايط ناسالم براي
گروههاي حس��اس يا نارنجي ۱۵۱ ،تا  ۲۰۰در شرايط
ناسالم براي همه يا قرمز ۲۰۱ ،تا  ۳۰۰در شرايط بسيار
ناس��الم يا بنفش و  ۳۰۱تا  ۵۰۰در شرايط خطرناك يا
ارغواني تعيين شده است .بر اين اساس ،از ابتداي امسال
 ۱۵روز ه��واي پاك ۱۸۱ ،روز هواي قابل قبول يا همان
سالم و  ۸۷روز هواي ناس��الم براي گروههاي حساس و
چهار روز ناسالم براي همه گروهها به ثبت رسيده است.

وضعيت«قرمز»هوايتهران
براساساعالمشركتكنترلكيفيتهوايتهران،شاخص
كيفيت هوا هم اكنون در پايتخت ۱۵۱و كيفيت هوا براي
س��ومين روز پياپي در وضعيت ناس��الم براي همه است.
به گزارش ايسنا ،براس��اس پيشبينيهاي انجامشده در
شركت كنترل كيفيت هواي تهران طي صبح امروز (۱۲
دي)باحاكميتجوپايداروآرامهمراهباانباشتآاليندهها،
كيفيت هواي بيشتر مناطق در محدوده ناسالم و ناسالم
براي گروههاي حس��اس قرار خواهد گرفت .براساس اين
گزارشطيروزباعدموزشبادموثرشرايطبرايپراكندگي
آاليندههافراهمنميشودهمچنيناواخروقتامروزافزايش
ترافيكشامگاهيسببافزايشغلظتذراتمعلقشدهو
برقراريوضعيتناسالموناسالمبرايگروههايحساسدر
بيشترنواحيدورازانتظارنيست.عدموزشبادموثرتاصبح
فردا ( ۱۳دي) همراه با آغاز تردد خودروها در نخستين روز
هفته سبب افزايش غلظت آاليندهها ميشود و در نتيجه
كيفيت هوا در بيشتر مناطق در وضعيت ناسالم و ناسالم
براي گروههاي حساس قرار ميگيرد .حاكميت جو پايدار
وآرامطيفردا( ۱۳دي)نيزسببتجمعآاليندههاخواهد
ش��د و با افزايش تردد خودروها در ساعات پاياني شنبه بر
غلظت آاليندهها بهويژه ذرات معلق افزوده شده و احتمال
ميرودكيفيتهوايشهرتهرانبهويژهدرمناطقپرتردد
در وضعيت ناسالم و ناس��الم براي گروههاي حساس قرار
بگيرد.براساسگزارششركتكنترلكيفيتهوايتهران،
شاخص۲۴ساعتگذشتهكيفيتهوايتهرانمنتهيبه۸
صبحامروزباشاخصميانگين ۱۵۸درشرايطناسالمبراي
همه قرار داش��ت .كيفيت هواي هماكنون نيز با شاخص
ميانگين ۱۵۱همچناندرشرايطناسالمبرايهمهاست.

هزينه ساخت منطقه  ۲آزادراه  2برابر شد ،نرخ عوارض تردد از منطقه يك آزاد راه هم به  30هزار تومان رسيد

تهران -شمال؛ گرانترين آزاد راه كشور

گروه راه و شهرسازي|
جه��ش نقدينگ��ي و افزايش ن��رخ تورم ،ن��ه تنها
هزينههاي خانوار ك��ه هزينههاي دولت را نيز تحت
تاثير قرار داده است به گونهاي كه تنها در فقره تكميل
آزاد راه ته��ران – ش��مال ،به گفته رييس س��ازمان
برنامه و بودجه كش��ور از تيرماه تا كنون ،هزينههاي
س��اخت  2برابر افزايش يافته است .در همين حال،
روز پنجش��نبه نرخهاي جديد عوارض آزادراهي در
سراسر كشور منتشر شد كه بر اساس آن ،نرخ عوارض
تردد از قطعه اول آزادراه يادشده با طول تقريبي 32
كيلومتر  30هزار تومان براي خودروهاي س��واري
اعالم شد و عنوان گرانترين آزادراه كشور را به خود
اختصاص داد .ديروز اما محمدباقر نوبخت در بازديد
از بزرگترين تونل كشور در منطقه  ۲آزادراه تهران
شمال ،از تكميل منطقه  ۲اين آزادراه تا پايان دولتدوازدهم خبر داد .به گزارش ايسنا ،نوبخت در بازديد
مشترك با رييس بنياد مستضعفان از منطقه ۲آزادراه
تهران -شمال ،با اشاره به ميزان اعتبار تخصيص داده
شده براي تكميل اين قطعه از آزادراه ،اظهار كرد :از
آخرين بازديد صورت گرفته از منطقه  ۲آزادراه تهران
شمال كه در تيرماه انجام شد ،تا امروز  ۱۲۰۰ميليارد
تومان براي اين قطعه از آزادراه سرمايهگذاري شده
اس��ت .البته تورم هزينه احداث اين قطعه از آزادراه
را ت��ا حدود دو براب��ر افزايش داد .وي ب��ا بيان اينكه
هزينه احداث قطعه  ۲آزادراه تهران-شمال بيش از
پيش بينيها و برآوردهاي اوليه بود ،گفت :براساس
برآورده��اي اوليه هزين��ه احداث قطع��ه  ۲آزادراه
تهران-شمال  ۲۰۰۰ميليارد تومان پيش بيني شد
اما تورم سبب شد تا اين رقم به  ۳۷۰۰ميليارد تومان

درشهر

برس��د .به گزارش «تعادل» ،به گفته جالل بهرامي،
معاون س��اخت آزادراههاي شركت ساخت و توسعه
زيربناهاي حمل و نقل كشور در  5اسفند سال 1398
هزينه احداث هر يك كيلومتر آزادراه در مسيرهاي
با ش��رايط عادي ۲۰ ،ميليارد تومان است .نوبخت با
اشاره به احداث بزرگترين تونل خاورميانه در قطعه
 ۲آزادراه تهران شمال افزود :در حال حاضر اين تونل
كه بيش از  ۶۴۰۰متر ط��ول دارد ،در مراحل نهايي
قرار دارد و تا يك ماه آينده ،عمليات عمراني اين تونل
تكميل خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت :با تكميل
منطقه يك آزادراه تهران شمال ،حدود  ۶۰كيلومتر
از مسير به سمت شمال كاسته شد و با تكميل قطعه
 ۲نيز بيش از  ۵كيلومتر از مسير تردد به سمت شمال
كاهش مييابد .همچنين قطع��ه دوم آزادراه تهران
ش��مال كه طولي معادل  ۲۲كيلومتر دارد و بيش از
 ۹۰درصد آن ،تونل اس��ت ،به اميد خدا تا پايان دولت
دوازدهم مسير رفت آن تكميل ميشود و براي اتمام
كل آزادراه تهران شمال ،تنها ۴۷كيلومتر باقي خواهد
ماند .وي اضافه كرد :دولت مصمم اس��ت با همكاري
بنياد مستضعفان تا پايان امسال ۳۴۰۰ميليارد تومان
درتكميلقطعه ۲آزادراهتهران-شمالسرمايهگذاري
كند و خوش��بختانه هم��ه برنامهريزيهاي صورت
گرفته در حال تحقق است .او اظهار كرد :دولت و بنياد
مستضعفان كه هر كدام ۵۰درصد سرمايهگذاري الزم
را براي آزادراه تهران-شمال متقبل ميشوند ،مصمم
هستند با تخصيص هرچه سريعتر منابع مالي مورد
نياز ،اين پروژه تكميل شود چراكه طوالنيتر شدن آن
از نظر زماني هزينه ساخت آزادراه را بيشتر خواهد كرد.

مهندسانايرانيانجامشدهاست .رييسبنيادمستضعفان
باتاكيدبربياثربودنتحريمهاتصريحكرد:استقبالمردم
ازقطعهيكآزادراهتهرانشمال،باعثشدتاانگيزهمابراي
سرعتبخشيدنبهكاربيشتر شودوبا تمام قوابرايعمل
بهوعدهخود،تالشميكنيم.

جزييات آخرين وضعيت آزادراه
تهران  -شمال
پرويزفتاح،رييسبنيادمستضعفاننيزدربازديدازمنطقه
 ۲آزادراهتهرانشمال،جزيياتيازآخرينوضعيتپيشرفت
اين پروژه را تشريح كرد و گفت :عمليات عمراني احداث
مسير رفت تونل  ۶۴۰۰۰متري البرز شرقي تا پايان سال
به پايان ميرسد .فتاح اظهار كرد :پس از تكميل عمليات
عمرانياينتونل،عملياتنصبتجهيزاتوتاسيساتآن
آغازميشودواينتونلبهگونهايطراحيشدهكهتجهيزات
وتاسيساتآندرطبقهفوقانيتونلنصبميشوند.رييس
بنياد مستضعفان با بيان اينكه خوشبختانه احداث مسير
رفت در منطقه ۲آزادراه تهران شمال ،طبق برنامهريزي و
زمانبندي در حال اجرا اس��ت ادامه داد :هم اكنون كار در
قطعه ۲آزادراه تهران شمال ،به صورت ۲۴ساعته و بدون
حتي يك روز تعطيلي در حال انجام است و ۸۰۰دستگاه
ماشينآالت س��نگين و  2000كارگر و مهندس در اين
منطقهمشغولكارندوبههمينميزاننيزدرحالپشتيباني
برايتامينمصالحموردنيازاينپروژههستند.ويبااشارهبه
هماهنگيقابلتوجهبنيادمستضعفانودولتبرايتكميل
منطقه  ۲آزادراه تهران شمال گفت :تا امروز دولت و بنياد
مستضعفانبهتمامتعهداتخودبرايتكميلمسيررفت
در منطقه  ۲آزادراه تهران شمال عمل كردهاند و در طول
اجراي پروژه آزادراه تهران ش��مال ،هيچگاه دولت و بنياد
مستضعفانتاايناندازهبايكديگرهماهنگنبودهاند.فتاح
با بيان اينكه احداث آزادراه تهران شمال به دست توانمند
متخصصانايرانيانجامميشود،اظهاركرد:امروزباافتخار
ميتوان گفت اين يك پروژه كامال ايراني اس��ت و تمامي
طراحيهاواجراياينمسيركهسطحتكنولوژيبهكاررفته
درآنراميتواندرترازتكنولوژيروزدنيادانست،بهدست

عوارض 32كيلومتر آزادراه؛ ۳۰هزار تومان
در تحولي ديگ��ر ،وزارت راه و شهرس��ازي نرخ جديد
عوارض عبور از آزادراهها را به ش��ركتهاي آزادراههاي
خصوصي ابالغ كرد .به گزارش مهر ،معاونت برنامهريزي
و مديريت منابع وزارت راه و شهرس��ازي در راس��تاي
اجرايماده ۳۴آييننامهاجراييقانوناحداثپروژههاي
عمراني بخش راه و ترابري از طريق مش��اركت بانكها
كه وزير راه و شهرسازي را مسوول تعيين نرخ عوارض
ساالنه وس��ايط نقليه عبوري از آزادراهها تعيين كرده،
نرخ جديد عوارضي را اعالم كرد .سه آزادراه تهران-قم،
تهران-كرج-قزوين و بندرعباس-بندر شهيد رجايي،
دولتي هستند و نرخ عوارض عبور از آنها طبق قانون به
پيشنهاد وزارت راه و تصويب شوراي اقتصاد به رياست
معاون رييسجمهور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه
تعيين ميشود .بر اساس اين اطالعيه ،نرخهاي جديد
ع��وارض آزادراهي از  ۱۰دي ماه قابل اجرا ش��دهاند .بر
اساس نرخنامه جديد آزادراهها ،قطعه يك آزاد راه تهران
شمالباطولتقريبي 32كيلومترگرانتريننرخعوارض
را دارد به گونهاي كه بهطور تقريبي هر خودروي سواري
براي پيمودن يك كيلومتر از اين آزاد راه بايد مبلغ هزار
تومان عوارض بدهد .البته اين رقم براي روزهاي عادي
است و در روزهاي پيك ترافيكي عبور از اين قطعه به40
هزار تومان براي هر خودروي سواري افزايش مييابد.

نرخ عوارض تردد از آزادراه تهران -شمال (تومان)
نام آزادراه

سواري

وانت

مينيبوس

كاميونت

اتوبوس

كاميوندومحور كاميونسهمحور

تريلي

تهران شمال قطعه يك (روزهاي عادي)

۳۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۱۰۰۰

-

۴۶۰۰۰

-

-

-

تهران شمال قطعه يك (روزهاي پيك)

۴۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

۴۱۰۰۰

-

۴۶۰۰۰

-

-

-

تهرانشمالقطعهچهار

۱۰۰۰۰

۱۶۰۰۰

۱۴۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۳۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۷۰۰۰

رييس كميته شفافيت شهر تهران از انتشار پيامهاي
سامانه  ۱۸۸۸روي وب سايت شفاف خبر داد و گفت:
حملو نقل و شهرسازي بيشترين شكايت شهروندان
تهرانيبه ۱۸۸۸است.بهارهآرويندرگفتوگوباايسنا،
با اش��اره به انتش��ار دادههاي  ۱۸۸۸يا سامانه نظارت
همگانيشهرداريتهرانرويسامانهشفافيتگفت:اين
حركت گامي پيشروانه و مهم از سوي سازمان بازرسي
شهرداريتهرانمحسوبميشود،چراكهسازمانهاي
نظارتيبهايندليلكهباحوزهتخلفاتمرتبطهستند
ودرموردحفظحريمشخصيوآبرويافرادمالحظاتي
دارند،معموالباسطحباالييازمحرمانگيكارميكنند
و از اين جهت متاس��فانه هيچ نوع گ��زارش عمومي از
ميزان تخلفات انجامش��ده در دس��تگاههاي مختلف
يا ش��كايات مردم از آنه��ا ارايه نميش��ود .وي با بيان
اينكه سازمان بازرسي شهرداري تهران براي اولينبار
در كش��ور ،گزارش��ي عمومي از ميزان ثبت شكايات،
انتقادات و پيشنهادهاي شهروندان در سامانه ۱۸۸۸
را در معرض افكار عمومي قرار داده است ،گفت :بر اين
اساسشهرداريتهرانعملكردخودرادرحوزهنظارت
همگاني با شهروندان به اشتراك گذاشته است .آروين
با بيان اينكه سازمان بازرسي شهرداري تهران در ا ِِشلي
كوچك اين گام ارزشمند را برداشته است ،عنوان كرد:
اگرديگرسازمانهاينظارتيازاينحركتالگوگيرند،
ممكن است تحولي جدي در كشور رخ دهد .به عنوان
مثالاگر سازمانبازرسيكشورچنينگامارزشمندي
برداشته و شكايات شهروندان از دستگاههاي مختلف
را به صورت عمومي منتشر كند دستگاهها براي پايين
آوردنآمارشكاياتمردمبايكديگررقابتخواهندكرد؛
ضمن اينكه اگر به جاي رس��يدگي به شكايات پشت
درهاي بس��ته ،آنها را به صورت عمومي منتشر كنيم،
تحليل اين آمارها نتايج مثبتي ب��ه نفع مردم خواهد
داشت .به گفته اين عضو شوراي شهر پايتخت ،پيش
از اين اطالعات پيامهاي ۱۸۸۸به صورت گزارشهاي
ادواري در اختي��ار حوزههاي معاونتي قرار ميگرفت و
انتشار عمومي آنها با جزييات اتفاق نيفتاده بود .آروين
در پاسخ به پرسش��ي درخصوص تفاوت اصلي سامانه
 ۱۸۸۸با سامانه  ۱۳۷گفت :س��امانه  ،۱۳۷سامانهاي
است كه عمدتا نيازها و فوريتهاي شهري را به صورت
 ۲۴ساعته پيگيري ميكند و سامانه ،۱۸۸۸سامانهاي
اس��ت كه در آن شكايات و پيش��نهادهاي شهروندان
درخصوص عملكرد مديريت ش��هري ثبت و پيگيري
ميشود .همچنين اگر پيامهاي  ۱۳۷بيپاسخ بماند،
شهروندان ميتوانند به سامانه  ۱۸۸۸شكايت كنند؛
البته ش��هروندان بعض��ا در تفكيك اين دو س��امانه از
ي ميش��وند .وي همچنين
يكديگر دچار س��ردرگم 
تصريحكرد:وقتيازشفافشدنشكايات ۱۸۸۸سخن
ميگوييم ،بحث فساد يا تخلفات مالي مطرح نيست؛
بلكهمنظوركاستيهاوضعفهايعملكرديوفرآيندي
شهرداري است كه منجر به شكايت و انتقاد شهروندان
ميش��ود .مباحثي مثل رش��وه ،زدوبند ،پارتيبازي و
فس��اد مالي ،موضوعاتي هستند كه معموال در۱۸۸۸
پيگيري و رسيدگي نميشوند .وي در تشريح مزاياي
انتشار عمومي پيامهاي  ۱۸۸۸اظهار كرد :در گذشته
شهرونداناطالعنداشتنددرمحدودهسكونتشانچند
نفرمثالدربارهتاخيراتوبوسيامشكالتزمينورزشي
پيام گذاشتهاند ،اما اكنون با انتشار عمومي پيامها افراد
ميتوانندبهتفكيكمسائلشهرييامراكزمسوولدر
شهرداريببينندچهپيامهاييگذاشتهميشود.بهگفته
آروين ،مجموع پيامهاي شكايت و انتقاد شهروندان در
 ۱۸۸۸از ابتداي سال تاكنون ،حدود ۱۷هزار مورد بوده
است .براساس گزارشهاي كلي وب سايت شفاف ،در
سال  ۹۹بيشترين گاليهمندي ش��هروندان در حوزه
حملونقلوترافيكبودهاستكهتاخيراتوبوسبخش
خصوصي ،تعمير و نگهداري پ��ل عابر پياده و تعيين
هزينهحملونقلعموميوتاكسيبهترتيببيشترين
سهمراازشكاياتشهروندانداشتهاند.ويبابياناينكه
همچنين عملكرد حوزه شهرسازي و معماري دومين
رتبهنارضايتيشهروندانرابهخوداختصاصدادهاست
كه تغيير كاربري مسكوني به تجاري و اداري ،ساخت
و احداث بناي بدون مجوز ،آلودگيها و مزاحمتهاي
ناش��ي از شهرس��ازي و تبديل پاركينگ ب��ه انباري و
تجاريبيشترينشكاياترامتوجهخودكردهاند،گفت:
سومينحوزهدارايبيشترينگاليهمندينيزخدمات
شهريبودهكهاصليترينشكاياتآنمربوطبهقيمت
محصوالت و عملكرد ميادين ميوه و ترهبار ،زمين بازي
داخلپاركهاوعملكردمتصديكانكسبازيافتاست.

اخبار
فروش گوشي و تبلت
كاركرده افزايش يافت

رييس انجمن صنفي فروش��ندگان تلفن همراه،
سيمكارت و لوازم جانبي گفت :با توجه به نوسانات
افزايشنرخارزمردمبرايتهيهگوشيوتبلتبيشتر
به فروش��گاههاي دستدومفروشي روي آوردهاند.
افشار فروتنالريجاني در گفتوگو با ايلنا ،با اشاره
به افزايش مراجعه براي خريد گوشي تلفنهمراه
و تبلت كاركرده اظهار داشت :با توجه به باال بودن
قيمت كاالي نو طي ماههاي اخير ،ميزان مراجعات
مردم براي خريد كاالي دس��تدوم افزايش يافته
است .وي افزود :اكنون با توجه به نوسانات افزايش
نرخ ارز مردم براي تهيه گوش��ي و تبلت بيشتر به
فروش��گاههاي دستدومفروش��ي روي آوردهاند.
ريي��س انجمن صنفي فروش��ندگان تلفنهمراه،
س��يمكارت و لوازم جانبي تصريح ك��رد :در كل به
دليل شيوع كرونا و لزوم استفاده دانشآموزان براي
حضور مجازي در كالسهاي درس حجم مراجعه
مردم براي خريد گوشي تلفنهمراه و تبلت افزايش
يافته اس��ت .وي خاطرنش��ان كرد :به دليل لزوم
اس��تفاده دانشآموزان از گوشي يا تبلت مرجعات
براي خريد اين لوازم افزاي��ش يافته اما با توجه به
گراني ،ميزان مراجعه براي خريد لوازم دستدوم
نسبت به قبل افزايش قابل مالحظهاي داشته است.
فروتنالريجاني نوس��انات نرخ ارز و ش��يوع كرونا
را مهمترين عوامل افزايش خريد گوش��ي و تبلت
كاركرده عنوان كرد.

مشكالت حقوقي و دعاوي
پيامرسانهاي بومي شناسايي شد

مع��اون مركز ملي فض��اي مجازي از شناس��ايي
مشكالت حقوقي و دعاوي مربوط به پيامرسانهاي
بومي با مش��اركت ق��وه قضاييه خب��ر داد وگفت:
دس��تورالعمل شفافس��ازي مباح��ث حقوق��ي
اين كس��ب و كارها به زودي ارايه ميش��ود .امير
خوراكيان در گفتوگو با مهر ،با بيان اينكه بخشي
از اهداف مدنظر در حوزه توس��عه پيامرسانهاي
بومي محقق شده است و شواهد نشان ميدهد كه
با پيشرفتهايي در اين حوزه روبهرو هستيم ،گفت:
فاز نخست حمايت از پيامرسانهاي بومي به اتمام
رسيده و هماكنون شاهد هستيم كه پيامرسانهاي
بومي در كش��ور ،مش��كالت فني را پش��ت س��ر
گذاشتهاند .به اين ترتيب بخشي از اهداف ما محقق
شده است .وي گفت :در طراحي فاز دوم حمايتي از
پيامرسانهاي بومي ،وارد يك برنامه مدون شدهايم
و مشكالت مربوط به اين كسب و كارها را شناسايي
و پيگيري ميكنيم تا اهداف مدنظر در اين حوزه
به صورت كامل محقق ش��ود .مع��اون مركز ملي
فضاي مجازي خاطرنشان كرد :مشكالت حقوقي
و دعاوي مرتبط با پيامرسانها و پلتفرمهاي بومي
در كارگروهي كه با مشاركت قوه قضاييه تشكيل
شده اس��ت ،در دست شناس��ايي و پيگيري است
و اميدواريم به زودي به نتيجه برس��د .خوراكيان
اف��زود :با وجودي كه تاكنون مس��ووليت پلتفرم،
مس��ووليت توليدكننده محتوا و مسووليت كاربر
تفكيك نشده و دقيق و شفاف نبوده است ،در اين
كارگروه به دنبال دقيقسازي موضوعات هستيم.
چرا كه به صورت يك جانبه نميتوان مس��ووليت
كل يك پلتفرم را متوجه يك نفر كرد .بر اين اساس
بايد ه��م كاربر و هم صاحبان پلتف��رم و محتوا در
اين زمينه مسووليت پذير باشند .وي ادامه داد :از
اين رو در حال دقيقسازي موضوعات هستيم و به
زودي دستورالعمل شفافي در اين زمينه تدوين و
ارايه خواهيم كرد .معاون مركز ملي فضاي مجازي،
ظرفيت ايجاد شده در مركز داده وزارت ارتباطات
را از ديگر اقدامات حمايتي براي پيامرس��انهاي
بومي در جهت افزايش زيرساختها عنوان كرد و
در پاسخ به انتقاداتي كه نسبت به ظرفيت اين مركز
وجود دارد ،گفت :اين مركز به تازگي ايجاد شده و
قطعاً ارتقا پيدا ميكند .با وجود فضاي بزرگي كه
تدارك ديده شده اس��ت ،اين مركز داده تا  ۴برابر
نس��بت به فاز اول افزايش ظرفيت خواهد داشت.
خوراكي��ان تاكيد كرد :در ف��از دوم طرح حمايت
از پيامرس��انهاي بومي ،با توجه ب��ه ارزيابيهاي
انجام ش��ده از عملكرد پيامرس��انها با اس��تفاده
از ش��اخصهاي كمي و كيفي ،بهطور مش��خص
حمايت از  ۶پيامرس��ان بومي را برنامهريزي كرده
و دنبال ميكنيم.

ويژه
تشكر وزير ارتباطات از همراه
اول و مخابرات بابت توسعه
در استانهاي جنوبيكشور

وزير ارتباطات گفت :از همراه اول و مخابرات بابت
توسعه در استانهاي جنوبي كشور تشكر ميكنم
كه كار را بسيار خوب ،منظم و مطابق با برنامه پيش
بردهاند.
به گزارش خبرگزاري موج ،وزير ارتباطات و فناوري
اطالعات در ادامه س��فر  ١٠روزه خود به اس��تان
سيستانوبلوچستان و در جلسه كنترل پروژههاي
ارتباطي فارس ،هرمزگان و زنجان گفت :از همراه
اول و مخابرات تشكر ميكنم كه كار را بسيار خوب،
منظم و مطابق با برنامه پيش بردهاند.
آذري جهرم��ي همچنين با بيان اينكه ايرانس��ل
از برنامه توس��عه عقب افتاده اس��ت ،عنوان كرد:
از ايرانس��ل خواس��ته بودم تجهي��زات الزم براي
استان هرمزگان را بفرستند؛ از مسووالن ايرانسل
ميخواهم تا در روند انجام برنامههايش��ان شتاب
بخشند.
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جهان

« تعادل » فراز و فرود اقتصادي 2020را بررسي مي كند  ،تجربه تلخ براي سال خاص

سال سخت اقتصاد

نرگسرسولي|
باالخره سال سخت ٢٠٢٠تمام شد و اميدها به بازگشت
اميد و روزهاي خوش در سال جديد ميالدي است ،سال
 ٢٠٢٠كهباهمهگيريويروسكروناآغازشدهبودباهمان
س��ختي و فراز و فرودهاي سياسي و اقتصادياش پشت
س��ر گذارده ش��د تا نامش به عنوان يكي از سختترين
سالهاي عمر بشري در تاريخ بماند .سال ٢٠٢٠از همان
ابتدا ب��ا پيشبينيهاي خاص مواجه ش��ده بود با همان
وضعيتخاصنيزبهپايانرسيدبهگونهايكهپيشبيني
مجله اكونوميست ،كه جهان را در سال ۲۰۲۰ميزبان دو
دگرگوني ب��زرگ خوانده بود تا حدودي تحقق يافت اما با
كميتفاوت؛اينمجلهنخستيندگرگونيرامواجهشدن
با جهان كهنسالتر خوانده بود و پيشبيني كرده بود كه
براي نخستينبار در جهان افراد باالي  ۳۰سال جمعيت
بيشتريرانسبتبهافرادكمتراز ۳۰سالتشكيلخواهند
داد.درتحولدومنيزاقتصادهاييكهدرجهانسريعترين
رشدرادرسال ۲۰۲۰تجربهخواهندكرد،همهدرآفريقايا
آسياخواهندبود.بهجزجمهوريتعاونيگوياندرامريكاي
جنوبي،سايركشورهايليستسريعترينرشدهايجهان،
در آسيا و آفريقا قرار دارند؛ از جمله سوريه ،روآندا ،اتيوپي،
بوتان ،نپال ،س��احل عاج ،ميانمار و هند .البته پيشبيني
اكونوميستازاقتصادايراننيزخاكستريبوديعنيدرحالي
كه تورم كاهش خواهد يافت ،رشد توليد ناخالص داخلي
همچنان منفي خواهد بود .اما در همين سال كشورهاي
همسايه ايران به رش��د اقتصادي خود ادامه خواهند داد.
عراق با 2.8درصد ،عربس��تان ب��ا1.7درصد و تركيه با۴
درصدالگوهايتقريباباثباتدرنرخرشدرابرايسالآينده
نشانميدهند.محورديگراينگزارشبررسيچشمانداز
اقتصاديامريكابود.پيشبينيهاييكهدرآنهاهيچخبري
از كرونا و تاثيرش بر اقتصاد و تمام پيشبينيهاي مرسوم
نبود.برعكسآنچهاكونوميستپيشبينيكردهبودباورود
كروناوتحميلشرايطخاصمحدوديتيبرايهمهصنايعو
اقتصادهايدنيااقتصاددنياباركودخاصيمواجهوموجب
شد تا اكثر صنايع با زيانهاي زيادي دفاتر اقتصادي خود
راببندند.دراينسالتصميمگيريهايخاصيبرايبرون
رفت از شرايط اقتصادي به بخشهاي مختلف اقتصادي
تحميل شد تا ش��ايد كمي از بار زيانهاي تحميلي كرونا
كاسته شود .تحميلي كه موجب ش��د تا بسياري خبر از
كاهش ٢.٥درصد رشد اقتصادي دنيا در يكسال را بدهند
و از همان ابتداي س��ال هشدارهاي درمورد ميزان تحقق
برنامههاي نوشته شده براي اين سال را داشته باشند .اين
درحالياستكهپيشازشيوعاينبيماري،انتظارميرفت
جهانرشدي ٥.٢تا ٤.٣درصديراتجربهكند.چينشايد
تنها اقتصاد بزرگي باش��د كه در سال  ٢٠٢٠رشد داشته
است ،هر چند رش��د  8.١درصدي اقتصاد اين كشور نيز
بسياركمترازرقمپيشبينيشدهيعني ٦درصدبودهاست.
همانطوركهانتظارميرفت،كشورهايفقيربيشترينضربه

ادامهازصفحهاول

راازركوداقتصاديناشيازكروناخوردند.تعدادافراديكه
براثراينهمهگيريدرسراسرجهانبهفقرمطلقكشيده
شدهاندبهبيشاز١٢٠ميليوننفرميرسد.اينيعنييك
دهه پيشرفت در مقابله با فقر كامال از بين رفته است .خبر
خوب اينكه واكس��ن كرونا ميتواند سرعت رشد اقتصاد
جهان در س��ال ٢٠٢١را افزايش دهد .اما سرعت اين باد
موافق از يك كشور تا كش��ور ديگر فرق دارد؛ كشورهايي
كه بدهي عمومي كمتري دارند ،مديريت اقتصاديشان
عاقالنهتراستومحدوديتهايموثريرابرايجلوگيري
از شيوع بيماري اعمال كردهاند احتماال بهترين عملكرد
را خواهند داشت .اقتصاددانان معتقدند از اين نظر انتظار
ميرود چين يكسوم كل رشد اقتصادي جهان در سال
٢٠٢١را ب��ه خود اختصاص دهد .در مقابل ،بعيد اس��ت
سهم اروپا و امريكاي شمالي در اين رشد جهاني نسبتي
با سهمشان از اقتصاد جهان داش��ته باشد .در كل انتظار
ميرودبازيابيواحياياقتصادبهكنديانجامگيرد.سوالي
كه باقي ميماند اين است كه آيا اين مشكالت اقتصادي
منجر به افزايش نزاعهاي سياسي در داخل كشورها و در
ميان آنها شد يا خير.كشورهاي اقتصادي و توريستپذير
جهان براي كاهش س��رعت انتقال ويروس كرونا مجبور
به اعمال محدوديتهايي براي مسافران شدند .با شرايط
به وجود آمده ،امكان مس��افرتهاي توريس��تي و كاري
براي مردم كاهش يافت و اين كاهش تقاضا باعث شد كه
شركتهايهواپيمايي،مراكزگردشگري،هتلهاونظاير
آن ،درآمد پيشبيني شده خود را از دست بدهند و مجبور
به تعديل نيرو شوند .روالي كه در نهايت منجر به كاهش
درآمد چند ميلي��ارد دالري و اخراج ه��زاران نفر در اين
صنعتشد.اينچرخهدرموردديگرصنايعنيزمشهودبود؛
همچونشركتهايتوليديوكارخانههاكهبرايواردات
و ص��ادرات خود دچ��ار محدوديتهاي زيادي ش��دند و
آنها براي جبران اين ضرركردها مجبور به تعديل نيروي

گسترده شدند .آن زمان بود كه نگرانيها در مورد افزايش
نرخ بيكاري و كاهش توان خريد كارگران تازه بيكار شده
برايخريدكاالهاياساسيباعثشدتانگرانيازمعكوس
شدنچرخهمارپيچ،باعثنزوليشدنهرچهبيشتراقتصاد
شود.درشرايطكنونياكثركارخانههاوشركتهابرايحفظ
فاصلهميانكارمندانخود،وپيرويازپروتكلهايابالغي
سازما ن بهداشت جهاني ،دوركاري را سرلوحه كاري خود
قراردادهاند.امااينتصميم(دوركاري)دربرخيصنايعباعث
شدتادرفرآيندتوليدتاثيرمستقيموبسزاييداشتهباشد،
چون ام��كان دوركاري براي فعاليتهايي همچون توليد
وجود نداشت و توانست شركتها و كارخانهها را با چالش
بسيار عظيمي روبهرو كند .وجود اين ويروس باعث شده
استكهموسساتوبنگاههادرمواجههباكاالهايوارداتي،
صادراتي و توليدي خود دچار مش��كالت زيادي شوند و
همينموضوعباعثشدهاستكهباچالشعدمنقدينگي
مواجهشوند.رواليكهدرنهايتموجبشدعالوهبركاهش
رشد اقتصادي جهان پيشبينيهاي آني را نيز با مخاطره
مواجهكندوممكناستاختاللدربازارماليباعثافزايش
يآنهاشود.رواليكهباعثشدتابيشترسرمايهگذاران
نگران 
باتوجهبهعدمقطعيتوپيشبينيناپذيريويروسكرونا
در اين شرايط ترجيح دهند به دليل عدم اطمينان ايجاد
يخودرامتوقفكنند.
شده،سرمايهگذار 
دستاورد ٢٠٢٠براياقتصادكشورها
هر چند كه رصد اقتصاد در س��ال گذش��ته ميالدي جز
ركود و اتفاقات ناميمون حاصلي نداش��ت اما با همه فراز
و نشيبهاي س��ال  ٢٠٢٠برخي اقتصاددانان معتقدند
كه س��ال ٢٠٢٠تجربه گرانبهايي براي كش��ورها بود به
گونهاي كه محدوديتهاي مراودات اقتصادي و تجاري
با دنيا موجب ش��د تا تصميمگيران اقتصادي به سمتي
بروند كه وابستگي صددرصديشان به كشورهاي ديگر

شاخص عدم قطعيت جهاني از ايران تا چين و امريكا

در اين مقاله تمركز بر معرفي شاخص عدم قطعيت جهاني
 WUIبودكهتوسطآهير،بلوموفورچريباحمايتصندوق
بينالملليپولمعرفيشد.يافتههاياينتحقيقنشانداده
كه با افزايش ش��اخص عدم قطعيت جهاني  WUIسطح
بالتكليفي فعاليتها در سراسر جهان و در تمامي بخشها
افزايش مييابد و به توليد اقتصادي آس��يب ميزند .تا دهه
 ،1970شوكهاي عدم قطعيت به عنوان يك عامل منفي
بر توليد و عرضه كل عمل ميكردند كه آن هم اغلب ناشي
از تنشهاي ژئوپليتيكي در خاورميانه بود ،اما رفتهرفته بر
تنوع داليل ايجاد عدم قطعيت افزوده شده است.همچنين
طبق دادههاي ش��اخص عدم قطعيت جهاني ،طي زمان،
تاثيرشوكعدمقطعيتجهانيبركشورهايبااقتصادهاي
كوچك و مبتني بر بازار آزاد ،بيش��تر بوده است ،چراكه اين
كش��ورها ارتباط تجاري بيشتري با دنيا دارند .البته ممكن
استدربرخيبرهههايتاريخي،بااينكهيككشوربااقتصاد
جهانيرابطهتنگاتنگيندارد،اماسطحعدمقطعيتبيشتري
راتجربهكردهباشد.براينمونه،سطحفعليعدمقطعيتدر
چين بهطور قابلتوجهي پايينتر از سطح عدم قطعيت در
طول انقالب فرهنگي اين كشور در اواخر دهه 1960است،
دورهاي كه چين نسبت به زمان حاضر ،كمتر به ساير نقاط
جهانمتصلبود.شاخصعدمقطعيت،يكپيشبينيكننده
قويبرايميزانرشدياركودتوليددرآيندهاستوشوكهاي
عدم قطعيت بر توليد ،سرمايهگذاري و اشتغال تاثير منفي

ميگذارد .هر چند تاثير آن از كش��وري به كشور ديگر و از
يك بخش توليدي نس��بت به بخش ديگر متفاوت است.
در سطح كشور ،اثر عدم قطعيت در كشورهاي با نهادهاي
ضعيفتر ،بيشتر خواهد بود و در سطح بخشي ،ثبات مالي
از ضربههاي عدم قطعيت ميكاهد.در كشورهاي پيشرفته
مقادير ش��اخص عدم قطعيت نزديك به هم است ،چراكه
اين كشورها گرايش دارند با هم حركت كنند و سياستها و
روابطاقتصاديوماليتنگاتنگتروهماهنگتريدارند.در
عينحال،عدم قطعيتدركشورهاي توسعهنيافته،بهطور
قابلمالحظهايبيشترازكشورهايپيشرفتهاستوارتباط
مثبتي با عدم قطعيت در سياستگذاري و نيز نوسانات بازار
سهام و رابطه منفي با رشد اقتصادي دارد .به عبارت ديگر،
افزايشواوجگيريهايشاخصعدمقطعيتدراقتصادهاي
پيش��رفته همگامتر از شاخص عدم قطعيت در كشورهاي
با بازارهاي نوظهور مثل هند و اقتصادهاي كمدرآمد است.
عدم قطعيت در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي كمدرآمد ،تا
حدودزياديبهاندازهمتوسطشاخصعدمقطعيتجهاني
است.اينامربهايندليلاستكهبحرانهاوشوكهاياين
كشورها با هم رخ نميدهند و همزمان نميشوند.بنابراين،
هر چه كه پيوندهاي سياسي ،اقتصادي و تجاري قويتري
بين كشورها وجود داشته باشد ،نوسانات و افزايش و كاهش
شاخصعدمقطعيتدرآنهاازرفتارمشابهيپيرويميكند.
همچنين ،متوسط ش��اخص عدم قطعيت در اقتصادهاي

دستاوردهاي اقتصادي سردار

از ديگر دس��تاوردهايي بود كه با تالشه��اي مجاهدانه
و مخلصانه س��ردار سليماني ايجاد ش��د و دستاوردهاي
فراواني را براي دو ملت مسلمان ايران و عراق فراهم كرد.
اين بستر رش��د در خصوص بهبود مناس��بات اقتصادي
كشورمان با روسيه نيز دنبال شد و دروازههاي تازهاي در
اين خصوص براي اقتصاد و صادرات ايران گش��وده شد.
اما زمينههايي كه س��ردار در حوزههاي اقتصادي ايجاد
ميكردند ،نيازمند پيگيريهاي ارتباطي و لجستيكي از
سوي مسووالن و مديران اجرايي كشور بود كه متاسفانه
به اين ضرورتها توجه نشد .در واقع در شرايطي كه بايد
زمينه حضور بازرگانان ايراني در روسيه براي بياثر كردن
تحريمهاي اقتص��ادي و فرآيند دور زدن تحريمها فراهم
ميش��د ،اين روند بعد از شهادت س��ردار سليماني در اثر
برخي س��وءمديريتها ،ناتوانيها و ...به س��رانجام مورد
نظر نرسيد .حوزه مهمي ديگري كه سردار در بخشهاي
اقتصادي و معيشتي دنبال كردند ،كشور سوريه است كه
در هر زمينهاي از بحث انتقال تكنولوژي و فناوري گرفته
تا صدور خدمات فني و مهندسي ،همچنين صادرات اقالم
صنعتي ،كاالهاي مصرفي مردم سوريه و ...ظرفيتهاي
قابل توجهي پيش روي فعاالن اقتصادي و ارتباطي كشور

ايجاد كرد .اما هما ن طور كه اش��اره كردم ،زماني كه اين
دروازههاي اقتصادي باز ميش��وند ،نيازمند راهبردهاي
تكميلي ارتباطي و اجرايي هس��تند كه در اين زمينهها
بخشهاي مجري و تصميمس��از كشور به درستي عمل
نكردند .اين موضوع باعث ش��د تا ساير رقباي منطقهاي
ايران از جمله تركيه از غفلت ايران نهايت استفاده را ببرند و
باوجودجناياتفراوانيكهدرايجادوگسيلداشتنداعش
و گروههاي تكفيري به س��وريه مرتكب شده بودند ،بازار
كاال و خدمات اين كشور را به دست بگيرند .بر اين اساس
امروز در بازار كاالهاي مصرفي س��وريه ،تركيه به مراتب
حضور پررنگتري دارد .از سوي ديگر پوتين هم با سفر به
سوريه تالش كرد تا ظرفيتهاي اقتصادي سوريه را به نفع
بازرگانانوصادركنندگانروسيهبهكاربگيرد.دراينميان
متاسفانه هنوز مقامات بلندپايه دولت و رييسجمهوري
 با وجود سفر بش��ار اسد به تهران  -راهي دمشق نشدندتا رقباي ايران در بازار سوريه دست باالتر را داشته باشند.
در بحث افغانس��تان هم همين روند حاكم است؛ به دليل
ارتباطاتي كه س��ردار س��ليماني در قالب س��پاه قدس و
گروههاي جهادي در افغانستان ايجاد كرده بودند ،صادرات
كشورمان به افغانستان به بيش از  10ميليارد دالر رسيده

كمدرآمدنسبتبهبازارهاينوظهورواقتصادهايپيشرفته
باالتر است.يكي از داليل بالقوه اين امر اين است كه به نظر
ميرسد كش��ورهاي كمدرآمد داراي شوكهاي سياسي
داخلي بيشتري مانند كودتا ،انقالب و جنگ هستند .آنها
مستعدابتالبهباليايطبيعيمانندهمهگيريها،سيلها،
زلزلههاوپيامدهايناگوارآنهادركشورخودهستند.اقتصاد
آنها بيثباتتر اس��ت ،زيرا از ش��وكهاي خارجي آسيب
بيشتري ميبينند و از ظرفيت نهادي و دانشي محدودتري
براي مديريت و مقابله با اين ش��وكها برخوردار هس��تند.
يافته مهم ديگر در مورد شاخص عدم قطعيت اين است كه
يك رابطه Uواژگون بين عدم قطعيت و دموكراسي وجود
دارد .بدين معني كه با حركت كشورها از رژيم استبدادي و
آنوكراسيبهسمتدموكراسيناقص،عدمقطعيتافزايش
مييابد.درعينحال،باحركتكشورهاازدموكراسيناقصبه
دموكراسيكامل،عدمقطعيتكاهشمييابد.دركشورهاي
داراياقتصادهايپيشرفتهوبزرگ،تعدادجهشهايمربوط
بهشاخصعدمقطعيت،كمتراست،اماوقتيدراينكشورها
بحرانوعدمقطعيتيرخميدهد،بزرگتروآثارآنپايدارتر
است.ايننتيجهگيرياحتماالبراياقتصادجهانيبهعنوان
يككليكپارچهنيزصادقاست،يعنيشوكعدمقطعيت
عالمگيروجهانگستر-بهعنوانمثالظهوروانتشارويروس
كرونا -تاثيرات منفي طوالنيمدت بر توليد كاال و خدمات و
اشتغال دارد و تازه در آينده بايد منتظر تاثيرات ركودي باز

بود كه اين روند طي دهه گذشته كاهش پيدا كرده است.
خوش��بختانه دول��ت و رييسجمهوري اخي��را در حال
بازآفريني سهم ايران در بازار افغانستان هستند و نگاه خود
را به جاي غرب به كشورهاي منطقه معطوف كردهاند.
در ابعاد داخلي هم از زماني كه س��ردار سليماني به عنوان
فرمانده لشكر ثاراهلل كرمان انتخاب ش��د و پس از آن هم
فرماندهي قرارگاه جنوب ش��رق را به عهده گرفتند ،يكي
از مهمترين رهيافتهايي كه سردار سليماني به آن رسيد،
درك اين واقعيت بود كه بس��ياري از مس��ائل و مشكالت
امنيتي و راهبردي منطقه جنوب ش��رق كشور ريشه در
مسائل اقتصادي ،معيشتي و در واقع فقر مردم دارد .در اين
برهه سردار س��ليماني با درك بااليي كه به آن رسيده بود
اين ايده را مطرح كردند كه ريشه اصلي ناامنيهاي جنوب
شرق ،مشكالت معيشتي مردم منطقه است و چنانچه در
اين زمينه برنامهريزي درس��تي صورت بگيرد ،بسياري از
چالشها حل خواهد ش��د .در راستاي اين ايده مشخص
بود كه سردار سليماني با مسووالن دولت وقت برنامهريزي
براي حفر چاههاي كشاورزي ،بهبود شاخصهاي اشتغال،
رشد كشاورزي ،بهبود فضاي كسب و كار و ...را در دستور
كار قرار داد تا ريشه فقر در اين منطقه خشك شود .در واقع

را محدود كنند تا از اين دست اتفاقات نتواند اقتصادشان
را به ورطه نابودي بكش��د .به همين جهت ،جهتگيري
كشورها به سوي ناسيوناليس��م توليدي سوق پيدا كرد
و بسياري از كش��ورها به اين نتيجه رس��يدهاند كه بايد
بخش��ي از اين توليدات را به داخل كشورش��ان بياورند و
ديگر نميشود بهصورت هفتگي يا ماهانه اين زنجيره را
تغذيه كرد و به گردش درآورد ،بلكه بايد كشورها بهطرف
ناسيوناليسمتوليديگرايشپيداكنندودرداخلزنجيره
توليدراكاملكنند؛بنابراينآنچهبيشترازهمهدراقتصاد
بينالمللوهمهكشورهايصنعتيونيمهصنعتيآسيب
ديد،تجارتبينالملليبود،امابرخيكشورهاكهرويكرد
اقتصاديخاصيداشتندبهمراتببيشترتاثيرپذيرفتند؛
مثالدركشورهاييمانندتركيه،امريكا،اسپانياوچينكه
جهانگردي،پذيرشتوريسموهتلداريمحوريتداشت
بسيار از اين بيماري متضرر ش��دند .در عراق هم بخش
مهم��ي از اقتصاد كه مربوط به حض��ور زائرين بود ،تأثير
قابلتوجهي گرفته است و فقط در كربال بيش از 60هزار
نفر بيكار شدهاند.صنايع خودروسازي كه مادر تخصصي
هزارانصنعتديگرهستندباادامهتعطيليهاودوركاري
كارخانههايش��ان مجبور به تعطيل��ي برخي خطوط و
كارخانههاي خود شدند و با كاهش فروششان چند ده
ميليارد دالر از برنامههاي توليدش��ان عقب افتادند .اين
روال حتي با ورود خودروهاي جديدي كه در سال٢٠٢٠
رونمايي شد نيز جبران نخواهد ش��د .اين امر در صنايع
معدني ،س��اختماني و خدماتي مشهودتر و البته بيشتر
اس��ت و تنها صنعتي را كه شايد بتوان موفق سال٢٠٢٠
خواند آيتي بود  .و آن هم به خاطر شرايط خاصي بود كه
محدوديتهاي مراودات بيروني ايجاد و بستر استفاده از
آيتي را در همه دنيا گسترش داد .بسياري از تحليلگران
معتقدنديكسالزمانميبردتااقتصادامريكابهجاياول
خود بازگردد ،اما خيليها هم بر اين نظرند كه اين مساله
يكدههطولميكشد؛يعنيوقتي 60ميليوننفربيكار
ميشوندممكناستبتوانندطييكسالبرخيازآنهابه
سركارهايخودبازگردندامااينمربوطبهكسبوكارهاي
خرد است ،اما كارخانههايي كه تعطيلشده و توليداتي
كه تكميل چرخه توليدشان زمانبر است مدتها طول
خواهد كش��يد تا دوباره احيا ش��وند.درعينحال بايد در
نظر داشت بسياري از كشورها تالش دارند به مليگرايي
تكيه كنند ،لذا به چرخههاي پيشين بازنخواهند گشت،
بنابراينآثاروتبعاتشيوعكروناباتوجهبهآنچهدرتجارت
بينالملل رخداده درازمدت خواهد بود و دستكم شش
سال طول ميكشد كه دوباره اقتصاد بينالملل بهصورت
جهانيدرآيد.باهمهايناحوالفيچدرجديدترينگزارش
خودكهرويترزمنتشركرده،نوشتهاست«:ماتنهابرايدو
اقتصاد(ساحلعاجونيوزيلند)چشماندازمثبتپيشبيني
ميكنيم .بنابراين هرگونه ارتقاي رتبه براي اقتصادهاي
عمدهجهاندرسال ۲۰۲۱نامحتملاست».

هم بيشتركرونا باشيم.در مجموع براي كاهش يا مديريت
عدمقطعيتهامانيازمندهمياريجهانيهستيم.تازماني
كه يك چارچوب سياستي پايدار در سراسر دنيا و در قالب
همكاريهايبينالملليايجادنشود،عدمقطعيت،بهشدت
بر اقتصاد جهاني تاثير ميگذارد و در انتها ،درس بزرگي كه
عدم قطعيت به ما ميآموزد اين است كه كشورها ،دولتها،
جوامع،سازمانهاوشهروندانبايديادبگيرندمهارتيبهنام
انعطافپذي��ري را در خود تقويت كنند.جهان از اين به بعد
ضمن شناخت انتقادي از نظام سياسي و اقتصادي جهاني
كهموجدعدمقطعيتاست،بايدبيشازپيشبااينمفهوم
آشناشود،چراكهانعطافپذيريالزمهمديريتشرايطعدم
قطعيتاست.متخصصانرشتههايمختلف،بايدبهشكل
ژرفتري بر اين ويژگي بشري تاكيد ورزند و اين مفهوم را به
جنبههايمختلفعلوماعمازاقتصاد،مديريت،علومسياسي،
جامعهشناسي،روانشناسيوحتيعلوممهندسي،علومپايه
و ساير علوم ،پيوند داده و تزريق كنند .تقويت ويژگيهايي
مثل استواري ،صبوري و بردباري ،س��ازگاري با تغييرات،
ايجاد ظرفيت بهبودي س��ريع در برابر مش��كالت ،قدرت
بازيابي،مقاومتوسختجانيدربرابرشرايطچالشبرانگيز،
انعطافپذيريذهنيوجسميوساختظرفيتتابآوري
و ارتقاي آستانه تحمل ،از مواردي است كه انسان حيران از
هجومعدمقطعيتهانيازمنددانشاندوزيومهارتآموزي
است.

سردار شهيد س��ليماني با اين تالشهاي اقتصادي ،قلب
مردم منطقه را فتح كرد و بسياري از جوانان بلوچ در قالب
بسيج مردمي وارد ميدان سازندگي شدند .هنوز هم مردم
منطقه به نيكويي از اين تالشها ياد ميكنند و خاطرات
ش��يريني از برنامههاي اقتصادي و معيش��تي اين شهيد
بزرگوار ياد ميكنند .دركي كه به نظر ميرسد امروز هم در
برنامهريزيها و اتخاذ راهبردهاي كالن كش��ور بايد مورد
توجه قرار بگيرد و به ابعاد و زواياي گوناگون آن عمل شود.
بهطوركليشهيدسليماني،يكانسانمجاهددرهمهابعاد
امنيتي ،نظامي ،اقتصادي ،فرهنگي و ...بود و تالش ميكرد
تاكشورومردمدرهمهزمينههاتقويتشوند.خاطرمهست
يك بار رييس كل بانك مركزي مطرح ميكرد كه مشكلي
باعراقدرخصوص مطالبات ايرانايجاد شدهبود.برايحل
اينمشكلرييسكلبانكمركزيازسردارسليمانيتقاضا
ميكند كه براي وصول مطالبات ايران از عراق همراه هيات
ايراني راهي عراق ش��ود تا به حرمت و اعتباري كه سردار
سليمانيميانمردمومسووالنعراقيدارد،روندبازپرداخت
مطالباتايرانباسرعتبيشتريانجامشود.اميدواريمخدا
بر درجات اين شهيد بزرگوار بيفزايد و انشاءاهلل اين شهيد
ارجمند را شفيع همه مسووالن دلسوز كشور قرار دهد.

ميراث سردار

در حال حاض��ر كويت و اردن هم با يك م��رز با عراق در
ارتباط هستند ،اما كشور ما از شلمچه ،خرمشهر ،چذابه،
مهران،سومار،خسرويوچندگذرگاهديگرارتباطتجاري
دارد.حس��يني افزود :نكته بسيار مهم اين است كه براي
بازگشايي تكتك اين گذرگاهها تالشها و رايزنيهاي
زياديهمدرداخلكشوروهمدرداخلعراق شدهاست.
سردارشهيدسليمانيبانگاهامنيتيوسياسيكهداشت
بهايننتيجهرسيدهبودكهبرايگسترشروابط،نميتوان
بر پايه سياست تكيه كرد و بايد روابط اقتصادي را هر چه
بيشترپايدارتركرد.باوجوداينكهامريكاييهاتالشهاي
زياديكردندتاروابطايرانوعراقرابرهمبزنند،امافروش
انرژي ما در بحث برق و گاز به عراق متوقف نش��د و خود
عراقيها هم حاضر به مذاك��ره با امريكاييها براي قطع
روابطاقتصاديباايراننشدند.
برداشت سوم؛ گذرگاههاي ارتباطي ايجاد
ميشوند
او در ادامه گفت :يكي ديگر از كارهاي مهم سردار شهيد
س��ليماني كه بس��يار روابط ايران و عراق را متحول كرد
ايجاد ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق بود كه در
آن ستاد ،همه مسائل اقتصادي ايران و عراق مورد حل و
فصلقرارميگرفت.سردارسليمانيباايجادستادبازسازي
عتبات در عراق ،باعث ش��د تا روابط ايران و عراق بيش از
گذشته مردميتر ش��ود و با برگزاري راهپيمايي اربعين،
شاهكاربزرگديپلماسيعموميرابادرايتستادعتباتبه
خوبيبرگزاركردند.پسازحملهامريكاييها،همهامكانات،
اداراتووزارتخانههايحكومتيعراقبهدستامريكاييها
افتادهبودوعم ً
الايراننميتوانستهماهنگيهايالزمرا
برايكاراقتصاديانجامدهد.شهيدسليمانيبابينشيكه
داشتبازارچههايمرزيرادر ۱۸نقطهازمرزبهراهانداخت
بهطوري كه اي��ن بازارچهها در خاك ايران بود و نيازي به
ارتباط و مجوز از مراجع حكومتي عراق نداشت به همين
دليلتجارعراقيبهراحتيوبدونرواديدوارداينبازارچهها
شدندوتوانستندكاالخريدوفروشكنند.
برداشتچهارم؛ايجادخطوطانتقالانرژي
امن
دركناراينمواردتالشهايزايدالوصفشهيدسليماني
توانست عراق ،سوريه و ايران را به يك خط انتقال انرژي
امنتبديلكند.كنعانيمقدم،كارشناسمسائلراهبردي
ميگويد:بااقدامات شهيد سليماني سوريه،عراقوايران
تبديل به خط مستقلي از كل منطقه براي انتقال انرژي
ش��دند و در نتيجه عالوه بر اينكه آن هفت تريليون دالر
امريكاييهابهفنارفت،منابعماليجنگعليهتروريسماز
همينطريقتامينشد.حسينكنعانيمقدمدرخصوص
نقش سردار س��ليماني در ترسيم راهبردهاي اقتصادي
محورمقاومتبابياناينكهيكيازمهمترينمسائلكشور
انتقال انرژي در امنيت كامل اس��ت ،گفت :ممكن است
ميلياردهادالرسرمايهگذاريبرايانتقالانرژيازايرانبه
مديترانهصورتبگيردامااگرامنيتنداشتهباشد،قطعااين
سرمايهگذاريبهنتيجهنميرسد.بنابراينيكيازاقداماتي
كهشهيدحاجقاسمسليمانيانجامداد،دركشورهاييكه
انرژيازآنهاعبورميكند،امنيتخطانتقالنفتوگازرا
تامين كرد .او كه با بازار گفتوگو ميكرد با اشاره به اقرار
امريكاييها در خصوص 7تريليون دالري كه در منطقه
هزينه كردهاند ،اظهار كرد :ميلياردها دالر نيز عربستان
سعودي به وسيله گروههاي تروريستي داعش و جبهه
النصرهوعواملخودشدرمنطقههزينهكردهاست.يكياز
اقداماتبسيارخوبيكهاينشهيدبزرگوارانجامداد،پيوند
زدن اقتصاد منطقه بود .اين كارشناس مسائل راهبردي
افزود:درواقعسوريه،عراقوايرانتبديلبهخطمستقلي
ازكلمنطقهبرايانتقالانرژيشدند.
برداشتپنج؛بيتالمالامانتاست
در شرايطي كه شايد برخي تصور كنند ،سردار سليماني
از منظر امكانات و لجستيك با دست باز و فراغبال هزينه
ميكرد ،اما واقعيات مستند حاكي از ان است كه سردار
حساس��يتهاي فراواني نسبت به استفاده از بيت المال
داش��تند .در همين خصوص كنعاني مق��دم به ويژگي
شخصيتي شهيد سليماني اش��اره و عنوان كرد :يكي از
خصلتهايخوبيكهشهيدسليمانيداشتاينبودكه
اگر يك گلوله هم مصرف ميش��د ،حساب و كتاب آن را
نگاه ميداشت و نميگذاشت بيت المال صرف اقداماتي
شود كه ثمر نداشته باش��د .كنعاني مقدم با بيان اينكه
گروههاي تروريستيوامريكابهدنبال تصرف تمام منابع
سوريهوعراقبودند،گفت:ترامپبارهاگفتهاستبهنفت
عالقهمنداستوقصدماندندرخاورميانهراداردوتركيه
را تشويق كرد شمال س��وريه و عراق را مورد هجوم قرار
دهد و منابع نفتي آن را داش��ته باشد .اين منابع نفتي در
اختيارگروههايتروريستيمانندداعشقرارميگرفتو
يداد،پولهايكالنينصيبداعش
باصادراتيكهانجامم 
ميشد .او افزود :ايران و حاج قاسم سليماني توانست در
شرايطيكهدرمنطقهجنگبود،اقتصادمقاومتيراعمال
باحضورگروههايمقاومتايجادكندبطوريكهاقتصاد
گروههاي مقاومت در منطقه كامال خودكفا شده است و
امروز صادرات نفت و گاز به عراق و سوريه ميتواند يكي از
مهمترينراههايدورزدنتحريمهاباشد.
برداشت آخر؛ اينجا چراغي روشن است
اين روند ظرفيتس��ازي در اقتصاد كش��ورهايي چون
سوريه،افغانستانوروسيهنيزبههمينمنوالدنبالشد.
برنامهريزيهاي راهبردي كه با استفاده از پيوستهاي
اقتصادي و معيشتي تالش ميكردند ،ساختار معقولي
را براي رش��د متوازن كش��ورهاي منطقه فراهم كنند.
صادرات خدمات فني و مهندس��ي گسترده به سوريه،
ظرفيتسازيهاي تازه براي صادرات به روسيه و ارتقاي
سطح مناس��بات اقتصادي ايران و افغانستان به بيش از
13ميليارد دالر بخشي از دستاوردهاي اقتصادي است
كه س��ردار سليماني با اس��تفاده از آنها تالش ميكرد تا
ملتهاي منطقه را متوجه ظرفيتهاي دورنزاي اقتصاد
خودكند.تالشهاييكهميبايستهمچنانباجديتاز
سويمسووالنوكارگزاراناقتصاديوديپلماسيكشور
دنبال شود تا نهالي را كه سردار در منطقه كاشته است،
روزي به درخت تناوري بدل شود كه ملتهاي مسلمان
منطقه را در مسير رش��د و توسعه پايدار همهجانبه قرار
ميدهد .سرداري كه هرچند ظاهرا امروز ديگر در ميان
مانيست،امادرشمايليكاسطورهتاابدبربلندايتاريخ
خواهد ايستاد .چراغي كه روشن شده و در حال نورپاشي
به پيرامون اس��ت تا ضرورت حفاظت و پاسداري از اين
ظرفيتهاياقتصادي،ارتباطيوراهبرديرايادآورشود.

ادامهازصفحهاول
دو اقدام ابدي

پيش از آن نيز خود او اين وحش��ت را درون آنها كاش��ته بود.
وقتي ابزار نظام��ي راهبردي همچون زيردريايي كه ماهيت
فعاليتش زير سطحي و مخفيكاري اس��ت از روي سطح و
با دعوت از رس��انهها از كانال سوئز عبور و از آن مهمتر مقصد
خود را اعالم ميكند ،بيش از هر چيز نشان از حجم اين ترس
همراهباتهديددارد.بيترديدشهيدقاسمسليمانيمهمترين
شخصيت عملياتي بود كه توانس��ت پروژه امريكا و اسراييل
را در خاورميانه زمينگير كند.اگر اقدامات و برنامههاي قاسم
سليماني نبود امروز ما ش��اهد مرزهاي جديدي در منطقه
بوديم؛مرزهاييكهمنابعنفتيجهانرادرمناطقمحدودتري
قرار ميداد.به گفته يكي از كارشناس��ان اگر قاسم سليماني
نبودماامروزسايكسپيكوشماره 2ووعدهبالفور 2رابهچشم
ميديديم.قاسمسليمانيبارشددادننهالحشدالشعبيدر
عراقباعثشدامروزاينساختارنهتنهايكنهادنظاميباشد
بلكهبهجريانياجتماعيوسياسيدربدنهجامعهعراقتبديل
شود.يكي از رهبران فلسطيني معتقد است كه انديشههاي
راهبرديقاسمسليمانيراتاسالياندرازيگروههايمقاومت
مورداستفادهقرارخواهندداد.اوتاكيدميكند:قاسمسليماني
مكتبجديديازنظاميگريرادرجهانابداعكردكهبرخي
ازافسرانوكارشناساننظاميعربآنرامستحقتدريسدر
يدانند.دركنارآن،اوعلمدارديپلماسي
دانشكدههايجنگم 
جهاديبود.مجاهديكهبارهاگرهكوراختالفاتبسيارپيچيده
گروههاي عراقي را با درايت خود باز كرد ،سياستمداران عراق
ميتوانندساعتهاازجلساتيكهبعدازحضورقاسمسليماني
ازبنبستخارجشدهاند،سخنبگويند.اينامردرموردبرخي
رخدادهايسياسيچندنقطهديگرمنطقههمصدقميكند
كهپرداختنبهآندراينمجالنميگنجد.تقريببينمذاهب
و حتي اديان را هم ميتوان در قالب اين ديپلماسي قرار داد،
شيعهوسنيهاوحتيايزديهادرعراق،اهلتسنن،دروزيها
وعلويانسوريه،مسيحيان،دروزيها،اهلتسننوشيعياندر
لبنان ،اهل تسنن و زيديها در يمن و ...احترام خاصي را براي
اينسردارايرانيداشتهوهريكميتوانندمواردمختلفيرادر
اين رابطه بازگو كنند.اما در حالي كه دوستانش از او با نام حاج
قاسميادميكردند،دشمنانشاوراژنرالسليمانيميخواندند
ودرهرضربهايكهمتحملميشدندبهدنبالرديازويبودند
تاببيننداواينبارچگونهآنهاراغافلگيركردهاست.اگرامريكا
در افغانستان به آنچه ميخواست نرسيد ،در عراق شكست
خوردواگراسراييلدرجنگهايخودبالبنانوغزههمچنان
از شكستهاي خود غافلگير اس��ت ،اگر داعش و گروههاي
اقمارياش ديگر حكومت سرزميني ندارد و اگر مردم سوريه
همچنانكشورخودرايكپارچهميبينندوعراقيهاآزادانهدر
كشورشانبهزيارتعتباتميروند،همگيازديدگاهدوست
و بيش از آن دش��منان يكي از داليل اصلياش به حاج قاسم
بازميگردد.و دس��ت آخر بايد گفت اقداماتي كه شهيد حاج
قاسمسليمانيطيسالهايحضورشدرراسمحورمقاومت
در سكوت انجام داده بود دير يا زود بعد از شهادتش علنا دامن
آنهاراخواهدگرفت.چونقاسمسليمانيبههماناندازهكهبراي
مردم منطقه امنيت و ثبات آورد براي دشمنان اين منطقه نا
امنيودلهرهابديخواهدداشت.

كاهشهزينهها راهكاركنترلتورم

آن هم به خاطر ناكارآمديهاي زمان بودجهريزي است .در
رابطهبارفعمشكلتورمتوسطراهكارهاييمانندكارآفريني،
سپردهگذاريدربانكياخريدسهامنيزبايدگفتكهيكياز
مشكالت اين است كه همواره به دنبال قطعي و ثابت شدن
هزينهها هستيم ،سپس درصدد كسب درآمد برميآييم.
سالهاي گذشته درآمد نفتي وجود داشت و تمام اين موارد
راپوششميداد،اكنونچنيننيست،بنابراينازدوسوبايد
حركتكرد.بااينتفكركهپولنفتماننددورهاحمدينژاد
افزايش پيدا نميكند و قابل اطمينان نيست بايد به سمت
كاهش هزينهها گامبرداريم و بخش قابل توجهي از درآمد
توسط دولت به وسيله مالياتها تامين شود .اتفاقا ماليات
معادل هزينهاي دولتي اس��ت كه مابهالتفاوت آن خدمات
دولتي ص��ورت ميگيرد ،اما خريد س��هام اصالح ربطي به
دولت ندارد.چنانچه دولت درصدد برآي��د ،اموال خود را به
فروشرسانددرآنمقطعارتباطبابورسمطرحميشود.در
غيراينصورتبورسبهاينمعناخواهدبودكهبخشهايياز
سهامتوليدكنندگانكشورموردخريداريقرارگيرد.دراين
بينچنانچهدولتبهدليلكمبودبودجهبهفروشاموالخود
رو آورد ،اين مساله يك پروسه مغلوب خواهد بود زيرا اموال
دولتيدرهرحالتيمربوطبهمردماست،چنانچهايناموال
صرفامورعمرانيشود،موثرواقعخواهدشد،امابهصرفامور
جاريبرسد،درآمدنسلهايآتيراهزينهامورجاريومردم
امروزكردهواينخيانتدرامانتمحسوبميشود.نقشبانك
مركزيدراينخصوصووظايفبانكمركزينيزمشخص
است .متغيرها و سياستهاي پولي را تعيين ميكند .ولي
بخشقابلتوجهيازمتغيرهاييكهمنجربهتورمميشود،
بانكمركزيكشوررادرحالتانفعالقراردادهوقدرتمانور
زيادي به او نميدهد .به هرحال همانطوركه اشاره كردم،
سياستهايپوليبانكمركزيكامالمشخصاست.

حمايت مستقيم به جاي ارز دولتي

اقتصادايرانبايدبابهبودزيرساختهايالزم،بهسمت
كماثرشدنتحريمهاحركتكندواگرتوليدرونقپيدا
كند،كناررفتنتحريمهانيزميتواندبهجهشيجديد
در مسير اقتصادي كشور منجر شود.

مزيتقيمتگذاريجديدخودرو

اما اگر جلوي زيان گرفته شود ،افزايش توليد نيز محقق
خواهدشد.باايندستورالعملجديدقيمتگذاريتاحد
زيادي ميتوان زيان شركتهاي خودروسازي را كاهش
داد.بايدايننكتهرانيزدرنظرداشتكهيكيازموانعافزايش
توليدشركتهايخودروسازينبودبرخيمواداوليهاست.
امامشكلاصليواردنشدناينقطعاتومواداوليهنيست،
زيراماتاحدودزياديتوانستهايمدرطولسالهايتحريم
اين قطعات را وارد كنيم .مشكل اصلي عدم تخصيص ارز
توسط بانك مركزي بوده كه مانع ترخيص قطعات وارد
شده از گمرك شده اس��ت .برهمين اساس ،اگر مشكل
تخصيص ارز برطرف شود ،با وجود اين طرح جديد حتما
شركتهاي خودروسازي ميتوانند افزايش توليد داشته
باشند .در نهايت ميتوان اينگونه جمعبندي كرد كه اين
طرحباعثميشودبخشيازمشكالتخودروسازانحل
شودوباپيگيريهاييكهتوسطوزارتخانهصورتميگيرد،
مشكلهاي اوليه نيز حل خواهد شد.بنابراين اين طرح
جديدقدميبهجلومحسوبميشودوايناميدوجوددارد
كه اين شيوه جديد قيمتگذاري گامي در راستاي از بين
رفتنهرگونهقيمتگذاريدستوريباشد.

صنعت،معدنوتجارت
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سازمان بازرسي رسما خواستار لغو مصوبه شوراي رقابت براي گراني خودرو شد

اثر رواني فرمول جديد بر بازار خودرو
تعادل|
از نيمه دوم سال جاري ،بحثهايي پيرامون قيمتگذاري
خودرووآزادسازيقيمتهامطرحشدكهبيشترهممطابق
خواست خودروس��ازان بود .اما متوليان امر معتقدند كه در
شرايط كنوني آزادسازي قيمت خودرو به صالح نيست .بر
همين اساس ،پس از توافق شوراي رقابت با خودروسازان،
فرمول جديد براي قيمتگذاري خودروهاي پرتيراژ اعالم
شد اما مشروط بر افزايش توليد خودرو .با اعالم اين فرمول
جديد،روندكاهشيچندماههقيمتهادربازارخودرومتوقف
و نوسان افزايشي جزئي به خود ديد .بطوريكه فرمول جديد
ش��وراي رقابت براي قيمتگذاري خودروها و آزادس��ازي
قيمت 45درصدخودروهايداخلي،عالوهبرافزايشقيمت
كارخانهايخودروها،نرخهايبازاررانيزتاحديافزايشداد.
دراينميان،برخيازكارشناسانمعتقدندكهباعالمفرمول
جديد ،جو رواني ايجاد شدهبه زودي برطرف و مجدد ثبات
در قيمتها ش��كل خواهد گرفت .دليل آنها براي بازگشت
ثبات به بازار خودرو اين اس��ت كه در بازار ارز شاهد نوسان
نيستم واز سوي ديگر ،عرضه خودرو به اندازه كافي صورت
ميگيردوهمينامرسببميشودكهقيمتخودروتاپايان
سال افزايشنيابد.با اين حال اما رييس سازمانبازرسيكل
كشور در نشس��ت با وزيرصمت تاكيد كرد كه اين تصميم
بايدموردبازبينيقراربگيرد.روزگذشتهنيزبازرسكلامور
صمت سازمان بازرسي نيز در اظهاراتي گفته است كه طرح
شوراي رقابت براي تعيين قيمت خودرو ،مورد ايراد است و
بايدتجديدنظرشود.ازاينرو،سازمانبازرسيرسماًخواستار
لغومصوبهشورايرقابتبرايگرانيخودروشد.
روايتجديدشيواازفرمولجديد
مصوبههفتهگذشتهشورايرقابتبرايقيمتگذاريجديد
خودروها،عالوهبرافزايشقيمتكارخانهايخودروهاباعث
گران ش��دن خودرو در بازار نيز شد بطوري كه اواخر هفته
گذشتهشاهدرشدقيمتاكثرخودروهادربازاربوديم.هرچند
در اين وضعيت فروش��ندگان براي عرضه خودروهاي خود
دستنگهداشتهاندومنتظرباالرفتندوبارهقيمتهاهستند.
براساس تصميم جديد شوراي رقابت قرار شده يك فرصت
يكماههبهخودروسازاندادهشودتاآنهابتوانندمتناسببا
افزايش توليد و فرمول جديد شوراي رقابت نسبت به تغيير
قيمتيمحصوالتخوداقدامكنند.درفرمولجديدكيفيت
وافزايشتوليد،عواملاصليدرافزايشقيمتهستنديعني
بطورنمونهمتوسطقيمتسهماههآبان،آذروديماهخودرو
در بازار آزاد را محاسبه و قيمت شوراي رقابت را از آن كسر و
عدد به دست آمده را بر سه تقسيم ميكنيم در صورتي كه
متوس��ط 50درصد افزايش در توليد اتفاق افتاده باشد اين
عدد به دست آمده را به قيمت شوراي رقابت اضافه و قيمت
جديد خودرو براي ماه بهمن مشخص ميشود اما اگر به هر
نس��بتي افزايش  50درصدي توليد محقق نشود به همان
نسبتافزايشقيمتكمترياعمالميشود.رييسشوراي
رقابتدراظهاراتيگفتهكهبااينروشبهدنبالاينهستيم
تا تا تفاوت قيمت و به اصط�لاح برخيها رانت را كم و دالل
بازي و واس��طهگري را در بازار خودرو حذف كنيم.او معتقد
است كه اين فرمول جديد باعث ميشود خودرو ساز نيز به
سمتافزايشتوليدمتمايلشودالبتهعالوهبردوخودروساز
بزرگ ،قرار شد سه خودرو ساز ديگر نيز به شرط رفع موانع
توليد خود را افزايش دهند .به گفته رضا شيوا ،هر قدر توليد

افزايشيابدهزينهتمامشدهتوليدنيزكاهشمييابدبنابراين
افزايشقيمتبهشرطافزايشتوليدهمصرفهاقتصاديبراي
خودرو ساز دارد و هم در نهايت منطقي شدن قيمت خودرو
را در پي خواهد داشت .حال چنانچه به گفته رييس شوراي
رقابت ،خودروس��از نتواند توليد خود را در دي ماه امس��ال
نسبتبهمدتمشابهسالگذشتهافزايشدهد،درصدكمي
را در افزايش قيمتهاكسب خواهدكرد.بهعنواننمونه اگر
خودروساز به جاي افزايش توليد 50درصدي به رشد توليد
 25درصدي برسد ،در فرمول به جاي تقسيم قيمتها به3
رقم 6برايآنهادرنظرگرفتهشدومجوزافزايشقيمتبراي
آنهابسيارناچيزخواهدبود.البتهشيوااينراهمگفتهكهبحث
تغييرات قيمتي 18محصول از همين حاال مطرح نيست و
انتشاراينمطلبنادرستبودهاست.
واكنشبازاربهفرمولشورا
اما ببينيم واكنش بازار به رونمايي از فرمول جديد ش��وراي
رقابت چگونه بوده اس��ت؟ رصد قيمتي بازار خودرو نشان
ميدهد،قيمتپرايدكهتاقبلازاعالمفرمولجديدبه100
ميليون تومان رس��يده بود ،هماكنون به مرز ۱۱۰ميليون
تومان هم نزديك شده اس��ت .تيبا  2نيز كه با قيمت 122
ميليون تومان به فروش ميرس��يد ،امروز قيمتش به۱۲۷
ميليون تومان افزايش يافته است .خودروي سمند نيز كه
يكشبهودرواكنشبهفرمولجديد،از 176ميليونتومان
بهمرز ۱۸۰ميليونتومانرسيدهوقيمتپژو 405مدلجي
ال ايكس نيزبا افزايش چند ميليون توماني به ۱۸۰ميليون
تومان در يك روز رسيده است .در اين ميان قيمت پژو206
تيپ 2باافزايش ۱۰ميليونتومانياز ۱۹۰ميليونتومانبه
مرزقيمتي ۲۰۰ميليونتومانرسيدهاست.قيمتپژو206
تيپ نيز 5با افزايش بيش از ۵ميليون توماني در يك روز به
 251ميليونتومانرسيدهاست.
نوسانقيمتوبهمخوردنثباتبازار
دراينميانكارشناسانبازارخودرومعتقدندكهاعالمفرمول
جديد از سوي شوراي رقابت ،اثر رواني بر بازار خودرو داشته
است .بطوريكه مصوبه اين شورا باعث نوسان قيمتها و باال
رفتن قيمت خودرو در بازار ش��ده است ،هر چند با توجه به
ثبات نرخ ارز پيشبيني ميكنيم اين نوسان موقتي باشد.
اين در شرايطي اس��ت كه در اويل آبانماه شاهد كاهش۳۰

درصدي قيمت خودروها در ب��ازار بوديم .به عبارتي ديگر،
قيمتهادربازارخودروتقريبابهثباترسيدهبودوفروشنده
وخريدارخودرابهاينقيمتهاعادتدادهبودندامابافرمول
جديدشورايرقابتشاهدنوساندرقيمتهاهستيم.سعيد
موتمني ،رييس اتحاديه نمايشگاهداران خودرو با تاييد اثر
رواني فرمول ش��ورا بر بازار خودرو در اظهاراتي به «فارس»
گفته است :وضعيت خودرو در بازار طوري شده بود كه اگر
يدادامابااعالم
كسينيازبهخودروداشتخريدشراانجامم 
فرمولجديد،فروشندگانبرايفروشخودرويخوددست
نگهداشتهاندوقيمتهاافزايشيافتهاست.بهگفتهاو،طبق
دستورالعمل شوراي رقابت قرار است با افزايش تيراژ توليد،
قيمت كارخانهاي خودروها نيز افزايش يابد .در صورتي كه
عرضه خودرو زياد شود ،شاهد ثبات در بازار خواهيم بود .از
سوي ديگر ،برخي كارشناسان بازار خودرو ميگويند كه با
ثباتنرخارزدربازار،احتمالافزايشقابلتوجهقيمتخودرو
دربازاروجودندارد،زيراقيمتخودرودربازارزمانيباالميرود
كه ن��رخ ارز افزايش يابد .برخي ديگر امابر لزوم آزادس��ازي
واردات خودرو به منظ��ور رفع انحصار از بازار خودرو ،تاكيد
ميورزند .به گفته آنها ،در صورتي كه خودرو به كشور وارد
شود ،خريدار تصميمگير اصلي در بازار خواهد بود و تصميم
ميگيرد كه چه خودرويي را با چه قيمتي بخرد .در نتيجه
انحصار از بين ميرود و قيمتها واقعي ميشود .اما تا زماني
كهمحدوديتعرضهخودروووجودانحصاردربازار،قيمتها
روبهافزايشخواهدبود.چراكهمردمبهخودروبهعنوانيك
كااليسرمايهاينگاهميكنند،بههميندليلبانوسانقيمت
ارز،قيمتخودرونيزافزايشمييابد.
پيشبينيقيمتخودروتاپايانسال
البته برخ��ي پيشبينيها از وضعيت بازار خودرو نش��ان
ميدهد ،از آنجايي كه در بازار نوس��ان ارز وجود ندارد ،آن
تقاضاهايكاذبيكهدربازارشكلميگرفتوهمهبهدنبال
سوددهيبيشتربودند،ايجادنميشد؛فلذابازاردچارنوسان
هيجاني و افزايش قيمتهاي قابل توجه نميشد .بنابراين
طيماههايآتيوچندماههباقيماندهتاپايانسال،چنانچه
نوسان شديدي در بازار ارز نداشت ه باشيم ،در قيمت خودرو
هم نوسان نخواهيم داشت .همانطور كه مشهود است ،از
زماني كه نوسان چنداني در بازار ارز نداشتهايم ،بازار خودرو
هم آرام پيش آمده است و نوسان جزيي و در محدوده يك

اليسهميليونتومانافزايشياكاهشداشتهاست.ازسوي
ديگر ،بايد اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت كه طي چند
مدت اخير عرضه خودرو بسيار بيشتر شده و همان عرضه
 ۴۰هزار خودروي��ي كه وعده آن داده ش��ده بود ،در حال
ورود به بازار است .بنابراينن زماني كه عرضه به حد كافي
است و در مقابل خريدار در بازار كم است ،تقاضاي كاذب و
واسطهگرينيزشكلنخواهدگرفت.همانطورهمكهاشاره
شد ،بعيد است كه تا پايان سال افزايش قيمتي در بازار آزاد
خودرو شكل بگيرد.
سازمانبازرسي:مصوبهشورالغوشود
اما اعالم شوراي رقابت نه تنها صداي كارشناسان خودرويي
بلكه صداي ص��داي مقامهاي باالدس��تي را ني��ز درآورد.
بهطوريكه حس��ن حجتاالس�لام والمس��لمين حسن
درويشيان رييس س��ازمان بازرسي كل كشور پس از پايان
نشستباوزيرصنعت،معدنوتجارتدرگفتوگوباخبرنگاران
هدفازتصميمجديدشورايرقابترانزديكشدنقيمتها
به قيمت واقعي بازار دانست .اما تاكيد كرد كه اين تصميم
البتهبايدموردنظارتقراربگيردكهبهافزايشقيمتمنجر
نشود.عليرضا رزم حسيني وزير صمت نيز در اي ن جلسه
با بيان اينكه تمام فعاليتهاي صنعت خودرو در س��ازمان
ايدرو متمركز ش��ده تا هم انحصار شكسته شده و هم زيان
خودروسازها رفع ش��ود ،گفت :پذيرفتني نيست كه ملت
شريف ايران خودرويي با ضريب اطمينان و قيمت مناسب
نداشته باشند.در همين حال ،اشكان ميرمحمدي بازرس
كل امور صمت سازمان بازرسي ،درباره مصوبه اخير شوراي
رقابت ب��راي افزايش قيمت خودرو با فرمول جديد افزود :با
بررسيهايبهعملآمده،شرايطبازاربرايبهكنترلگرفتن
قيمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با اين مصوبه
قيمتهاهمافزايشپيداميكند.ميرمحمديتصريحكرد:
مقرر شده تا در بازه زماني يك ماهه و طي سه ماه به صورت
 30درصد 30 ،درصد اين قيمت براي تعدادي از خودروها
افزايش پيدا كند ،ولي اين رقم در مابقي خودروها هم موثر
خواهد بود و بازار را دچ��ار التهاب ميكند .وي گفت :با اين
مصوبهشورايرقابت؛مرجعتعيينقيمتبازاربهنوعيتحت
هدايت خودروسازان قرار ميگيرد و با عرضه قطره چكاني
خودرو توسط خودروسازان ،نبض بازار را كنترل ميكنند
كه اين شرايط يك فشار را به مردم تحميل خواهد كرد .به
گفته اين مقام مسوول ،با توجه به اين شرايط كه ايده آل هم
نيست تصميم گرفته شده مستلزم تجديد نظر خواهد بود.
ميرمحمديادامهداد:پيشترنامهايبهشورايرقابتارسال
كرديم و درخواس��ت تجديد نظر را اراي��ه داديم ،اما مصوبه
شورايرقابتابالغشد.ويدرپاسخبهسواليمبنيبراينكه
افزايشتوليدمنجربهكاهشقيمتياافزايشقيمتميشود
به«تسنيم»گفت:افزايشتوليددرصورتعرضهمناسبدر
بازارميتواندقيمترابهنوعيكاهشدهد،وليمديريتاين
موضوعدراختيارخودروسازقرارميگيرد.ميرمحمديافزود:
اقدام شوراي رقابت شتابزده است و بايستي با شاخصهاي
ديگر در ارتباط با كاهش قيمت خ��ودرو و تدبير براي زيان
انباشته خودروس��ازان تصميمي اتخاذ كند تا هم از توليد
حمايتشودوهمبهمصرفكنندهفشارواردنشودويادامه
داد :اگر قرار باشد كه مديريت بازار در اختيار توليدكنندگان
باشد قطعاً براي حفظ منافع خودشان اتفاقاتي رخ ميدهد
كهزيانآنبهمردم ميرسد.

مديرعامل بزرگترين شركت توليد خوراك دام و طيور شمال دستگير شد

ماجراي يك دستگيري

تعادل | گروه تجارت | در ادامه برخورد با اخاللگران بازار
نهادههاياستانمازندرانوكشور،عصرروزگذشتهمديرعامل
بزرگترين شركت توليد خوراك دام و طيور شمال كشور به
اتهام اخالل در بازار نهادهها و اقدامات مجرمانه ديگر توسط
پاسداران گمنام امام زمان(عج) در اطالعات سپاه مازندران
دستگير شد .نزديك به يكسال اس��ت كه كمبود عرضه و
گراني در بازار نهادههاي دامي ،خبرساز شده است؛ كمبودي
كهبسياريازبازارهاراباچالشجديهمراهكرد .البتهداليل
مختلفي براي اين كمبود نهادهها در بازار مطرح ميش��داما
بس��ياري از كارشناسان حوزه صنعت دام و طيور ،تخصيص
ارز ترجيحيرا ازداليلايننابسامانيدربازارنهادههايدامي
عنوان كردند؛ چرا كه اين ارز باعث ش��د حياط خلوتي براي
دالالن و مفسدان به وجود آايد و با واردات نهادههاي دامي با
ارز دولتي ،اقدام به احتكار اين نهادهها كنند و در نهايت آن را
باقيمتآزاددربازارعرضهكنند .اماافزايشقيمتنهادههاي
داميوعدمكنترلونظارتمسووالندولتيبربازارداموطيور،
مشكالتعديدهايرابرايدامدارانوحتيمصرفكنندگانبه
وجودآورد،بهطوريكههزينههاينگهداريدامبرايدامداران
راافزايشدادوبهموازاتآنشاهدافزايشقيمتمرغ،تخممرغ
و گوش��ت قرمز در بازار بوديم .با افزايش نارضايتيها در بازار
نهادههايداميكمبودشديددانوخوراكمرغگزارشهاي
متعددي مبني بر وجود فساد متعددي در حلقههاي متعدد
واردات تا توزيع خوراك م��رغ به نهادهاي نظارتي و امنيتي
استان ارسال شد .از همين رو ،هفته گذشته با ورود اطالعات
سپاهمازندرانوباپيگيريهايبهعملآمدهردپاييكيديگر
از شركتهاي واردكننده در اين فساد آشكار شد و با مسجل
شدن نقش گسترده اين شركت در افزايش قيمت نهادههاي
طيور ،باالخره اين واردكننده بزرگ نهادههاي دامي توسط
سازماناطالعاتسپاهمازندراندستگيرشد.

جزيياتماجرا
عصرروزگذشتهمديرعاملبزرگترينشركتتوليدخوراك
دام و طيور ش��مال كش��ور به اتهام اخالل در بازار نهادهها و
اقداماتمجرمانهديگرتوسطپاسدارانگمنامامامزمان(عج)
در اطالعات سپاه مازندران دستگير شد .پس از دستگيري
واردكنندهبزرگنهادههايداميدرمازندران،زوايايجديدي
ازاينپروندهفسادرمزگشاييومشخصشدمديراصلياين
شركتدراسپانياحضورداشتهوازراهدورتوسطبستگانخود
بدوناينكهردپاييازخودبهجايگذاردآنرامديريتميكرد.
يافتههايكارشناساناقتصادياطالعاتسپاهنشانداديكي
ازشگردهاياينشركت،نگهداريودپوينهادههادرگمرك

به داليل واهي ازجمله عدم تخصيص ارز و بروكراسي اداري
درترخيصكاالبودتاازاينطريقضمنايجادكمبودتصنعي
نهادهدربازار،ايجاد تنشدرصنعتدامطيوروضرروزيانبه
اينبخش توليدي ،مصرفكنندگاننهاييدر زنجيره توليد
مرغرامجبوربهتأميننهادههاازطريقبازارغيررسميكند.
با افزايش بررسيها مشخص شد صاحب اصلي اين شركت
معروف ظاهرابهدليلدريافت ارزدولتينهادههايوارد شده
را به قيمت مصوب به شركتهاي توزيعكننده ميفروخت،
امادرقراردادپنهانيمابهالتفاوتقيمتدربازارآزادراازطريق
شماره حسابهاي ديگري دريافت ميكرد تا ضمن قانوني
نش��ان دادن قراردادها و معامالت ،محصوالت خود را با نرخ
آزاد به شركتهاي توزيعكننده به فروش برساند .اين اقدام
هرچند س��ود و منافع زيادي را براي اين شركت به ارمغان
آورد اما به دليل افزايش قيمت تمام شده صنعت مرغداري،
ضربهسنگينيبهاقتصادمرغدارانومصرفكنندگاننهايي
وارد كرد .با تداوم اين بحران و مسجل شدن نقش گسترده
اين شركت در افزايش قيمت نهادههاي طيور ،باالخره اين
واردكنندهبزرگنهادههايداميتوسطپاسدارانگمنامامام
زمان(عج)دراطالعاتسپاهمازندراندستگيرشد.اطالعات
بهدستآمدهازمنابعموثقنشانميدهدحلقههايمتعددي
ازهمكارانوهمراهانايناخاللگرصنعتمرغداريشناسايي
شدندكهبهزوديآنهانيزگرفتارمحاكمقضاييخواهندشدو
باورودمتهمانجديدزوايايديگراينپروندهبازگشاييشده
ومشخصخواهدشدكهچهكسانيباتراكنشهاينجومي
دراخاللوبحرانبازارنهادههايداميوخوراكمرغاستانو
كشورنقشداشتهودارند.
فسادگستردهدرتوزيعنهادههايدامي
پيش از اين اما برخي نس��بت به فس��اد و رانتي كه در حوزه
نهادههاي دامي وجود دارد ،هش��دار داده بودند؛ بطوري كه
علي خضريان سخنگوي كميسيون اصل  ٩٠در اظهاراتي
گفته بود كه كه فس��اد در توزيع نهادههاي دامي وجود دارد
و نياز است كه رييسجمهور و معاونانش ،به درخواستهاي
وزارت جهاد كشاورزي و هشدارهاي وزارت اطالعات درباره
حساسيت موضوع تامين ارز مناس��ب براي واردات و توزيع
نهادههاي دامي و عدم ابالغ دس��تورات به موقع رس��يدگي
كنند.خضريان با بيان اينكه وزارت صمت اش��راف كافي بر
مشكالت بخش كشاورزي ندارد و با وزارت جهاد كشاورزي
نيزهماهنگنبودهاست،گفتهبود:اينوزارتخانهتعمداپيگير
اولويتتخصيصارزازسويبانكمركزينبودهودغدغههاي
الزمرادراينزمينهنداشتهاست.بهگفتهايننمايندهمجلس،

در جلس��ه مورخ ١٦خرداد ٩٩در وزارت صمت ،حدود يك
ميليارديوروارزتخصيصيبهوارداتنهادههاميانتعدادقليلي
از واردكنندگان توزيع شد كه به دنبال افشاي موضوع و ورود
دستگاههاينظارتيوسازمانهايمردمنهاداينمصوبهباطل
شدوازآنجاييكهدولتمكلفاست ۵.۲ميليونتنكنجاله
س��ويا و ذرت را تحت عنوان ذخاير استراتژيك در انبارهاي
سراسركشورذخيرهكند،اينميزاندرشهريور ١٣٩٩به٦٩
هزارتن سويا و ٢٣٠هزارتن ذرت رسيده و ايننشان ميدهد
كهعزمجديبرايتاميننهادههايداميوهمچنينكنترل
بازارسياهازسويدولتوجودندارد.ازسويديگر،نايبرييس
كميسيونكشاورزيمجلسبابياناينكهبرخيعناصردولتي
عمدادرتاميننهادهخوراكداممشكلايجادميكنند،گفت:
برخي افراد كه از وزارت جهاد رفتهاند ،با تاسيس شركت در
كنار شركت پشتيباني امور دام باعث فساد شدهاند .محمد
جواد عسگري نايبرييس كميسيون كشاورزي مجلس در
گفتوگو با «خبرگزاري فارس» درپاسخ به مشكالت نهاده
خوراك دام و طيور به ويژه ش��كلگيري بازار سياه با وجود
صراحتقانونبرايعرضهايننهادهازكانالدولتيگفتهبود:
مشكالت نهاده در كشور چند تا است ،نخست اينكه برخي
عناصردولتيتعمداميخواهندمشكلايجادكنندوبهجاي
حلمشكل،عمدادرمسيرسنگاندازيميكنند.ويدرپاسخ
بهاينكهمنظورشماكدامنهادهااست؟گفت:مثاليكيبانك
مركزياست،قراربودكهطييكسالبرايتامين 2.9ميليون
تنذرت 3.4،ميليونسوياو 6.6ميليونتنجوارزاختصاص
دهد،امااينارزاختصاصنيافتياباتاخيروتعللانجامشد.
پايبانكمركزيدرمياناست؟
بنابرآمارايننمايندهمجلس،سال 98بهميزان 450ميليون
دالر ارز به بهانه واردات نهادههاي دامي به افراد داده شده ،اما
نهادهاي وارد نشده ،سال  99به ميزان  145ميليون دالر ارز
براي واردات نهاده دادهاند ،اما وارد نشده بانك مركزي اينها
راپيگيرينكردهاست،بنابراينمقصراصليهماننهادهاي
دولتياندكهاخاللايجادميكنند.عسگريدرپاسخبهاينكه
آيااينارزهاراشركتهايدولتيياخصوصيدريافتكردهاند،
گفت:بخشهايخصوصيگرفتهاند.نايبرييسكميسيون
كشاورزي مجلس ادامه داد :نكته دوم پشتيباني امور دام به
ماموريتخودبهخوبيعملنميكندوشركتهاياقماري
مشكل ايجاد ميكنند .وي افزود :برخي افرادي كه از وزارت
جهاد كشاورزي رفتهاند ،در كنار شركت پشتيباني امور دام
كش��ور كه يك شركت دولتي اس��ت ،يك شركت تاسيس
كردهاند و باعث ايجاد رانت و فس��اد ميشوند و اين شركت

انحصاري است ،دستگاههاي قوه قضاييه ،وزارت اطالعات،
اطالعات سپاه و سيس��تمهاي بازرسي و نظارت كشور بايد
ورودكردهوبهاينموضوعاترسيدگيكنند.البتهايننماينده
مجلسمعتقداستكهرييسجمهوربايدهمهاختياراتنهاده
رابهوزارتجهادبدهدودرتوضيحآنميگويد:رييسجمهور
بايدبپذيردكههمهماموريتهايبازرگانينهادههابايدجزو
اختيارات وزارت جهاد كشاورزي باشد و رييسجمهور براي
اينكه ثابت كند ،نيتش خير است ،بايد اين را قبول كند و اگر
نپذيردقطعادرايناخاللهانقشداردوبايدبهمردمپاسخگو
باشد .وي ادامه داد :نكته بعدي اينكه در شرايط فعلي چند
كار را انجام دهيم بايد تغيير در جي��ره غذايي ايجاد كنيم،
افراد عالقهمند را اجازه دهيم وارد كنند و تهاتر ايجاد كنند،
اما متاس��فانه دولت در اين زمينه هم اخالل ايجاد ميكند.
عسگريگفت:بخشخصوصيآمادهاستبااعتبارخوديابه
صورت تهاترينهادهواردكند،امابخشدولتيدراينزمينه
همكارينميكند.
فساددرسيستمدولتيباعثبازارسياهنهادهشده
عسگريهمچنيندربارهاينكهچطوربازارآزادشكلميگيرد،
گفت:سامانهبازارگاهايراداساسيداردواگراينهابرطرفشود
 .او با باين اينكه فساد در سيستم دولتي باعث شكلگيري
بازارهايسياهنهادهميشود،درپاسخبهاينكهگفتهميشود
تعدادي افراد طي س��الهاي اخير در كشور اينقدر بال و پر
گرفتهاند كه اكنون بادور زدن قانون بازار سياه نهاده درست
كردهاند و به چندين برابر قيمت ميفروش��ند ،گفت :همه
اينها در سيستم دولتي است ،فساد در سيستمهاي دولتي
نهادينه ش��ده و اين عناصر فرصت طلب فض��ا را براي نفوذ
اين آدمها هموار ميكند .نايبرييس كميسيون كشاورزي
مجلس همچنين عنوان كرده كه كشتهاي فراسرزميني
در سالهاي گذشته بسيار ضعيف بوده و وزارت امور خارجه
بسيار كند عمل كرده اس��ت اين وزارتخانه بايد  80درصد
وقت خود را روي مسائل اقتصادي بگذارد و اكنون بسياري از
كشورهارويكشتفراسرزمينيكارميكننداالنعربستان
رفتهمنطقهقفقازدرقطعات 100هزارهكتاركشتميكند
قطر در عراق در قطعات 20هزار هكتاري كشت ميكنند اما
وزارت امورخارجه نتوانسته ارتباطي با ديگر كشورها برقرار
كند .او گفته است كه براي سال آينده برنامه داريم و مجلس
ورودميكندوبااصالحخريدتضمينيوضعيتكشتنهادهها
رابهبودميدهيموباتوجهبهاقليمهايمختلفميتوانيم.9
 2ميليون تن ذرت 3 .4 ،ميليون تن سويا و  6.6ميليون تن
جوراميتوانيمدركشورتوليدكنيموتنهاارادهميخواهد.

ويژه
دستفروشان شهر اصفهان
در  29بازارچه ساماندهي شدند

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري
اصفهان گفت :پيش از كرونا اكثر دستفروش��ان شهر
اصفهانرادر 29بازارچهسطحشهرمستقروساماندهي
كرديم اما به واسطه شرايط كرونايي ممنوعيت ايجاد
بازارچههاي دستفروش��ي برقرار است كه مصمم به
س��اماندهي هستيم .حسن محمدحس��يني با بيان
اينكه براي جلوگيري از تخلفات شهري در مجموعه
شهرداري اگر حمايت و مشاركت شهروندان نباشد به
مشكل برميخوريم ،اظهار كرد :اداره كل پيشگيري و
رفعتخلفاتشهريبهصورتشبانهروزيفعاليتدارد
و33وظيفهبهصورتمستقيموبرخيوظايفبهصورت
غيرمستقيمبهعهدهماگذاشتهشدهبهطوريكهبرخي
مردم ما را به عنوان پليس شهرداري ميشناسند .وي
جلوگيريازتكديگريودستفروشي،برخوردبانصب
تابلوهاي خارج از عرف و مج��وز و جلوگيري از نصب
داربستهايخطرآفرينراازديگروظايفاينادارهكل
عنوانكرد.محمدحسينيآموزشنحوهرفتارباكودكان
كار،كنترلمديريتخشم،ضوابطشهرسازي،قوانين
حقوقي ،آموزش ضابطين قضايي و ايينهاي دادرسي
راازآموزشهايارايهشدهبهپرسنلعنوانواظهاركرد:
ادارهكلپيشگيريورفعتخلفاتشهريارتباطخوبي
با 29اتحاديه در شهر اصفهان با محوريت جلوگيري از
تخلفداردوآموزشهاييدراينزمينهبرگزارميكند.
وي با بيان اينكه در حوزه رفع تخلفات در سطح شهر،
نظارتهابهروزشدهويكيازاقداماتاستفادهازابزارهاي
نوين است ،ادامه داد :تعامل با حوزههاي ديگر از جمله
دستگاهقضاييوانتظاميبخشيازتعامالتمطلوبما
باديگرنهادهابودهوايندودستگاهدرهمهماموريتها
هموارهكنارماهستند.همچنيناستفادهازدوربينهاي
س��طح ش��هر براي رفع تخلف ،ارتقاي علمي و كيفي
واحدهاي پيشگيري و ارتباط با مراكز دانشگاهي براي
افزايشبهرهوريبهماكمككردهاست.

افزايش سهم حمل و نقل
عمومي؛ راهكار بلندمدت
براي حل آلودگي هوا

شهردار اصفهان گفت :شهرداري براي رفع مشكل
آلودگي هوا ،راهكار بلندم��دت را در نظر گرفته تا
س��هم ناوگان حمل و نقل عمومي را افزايش دهد.
قدرتاهلل نوروزي با اشاره به تعطيلي شهر اصفهان
به دلي��ل آلودگي هوا ،گفت :بايد مراقب بود در اين
شرايط اقش��ار آس��يبپذير و عموم مردم آسيب
نبينند .متاسفانه فقط شهر اصفهان اينگونه نيست
و برخي شهرهاي همجوار هم به تعطيلي كشيده
ش��ده و اين مش��كل در مكانهايي كه واحدهاي
صنعتي مستقر است ،وجود دارد .وي با بيان اينكه
شهرداري براي رفع اين مشكل ،راهكار بلندمدت را
در نظر گرفته تا سهم ناوگان حمل و نقل عمومي را
افزايش دهد ،اظهار كرد :شهر تا جايي كه ظرفيت
دارد بايد پيادهمحور شده و از حمل و نقل عمومي
و پاك مثل مترو و بيآرتي و نيز دوچرخه بيش��تر
استفادهشود.درهمينراستا 777كيلومترظرفيت
ايجاد مسير دوچرخه در شهر اصفهان وجود داردكه
قول داديم تا پايان سال  150كيلومتر از اين مسير
راهاندازي شود و اين در حالي است كه در سالهاي
گذشته مسيرهاي دوچرخه در شهر اصفهان حدود
 40كيلومتر بوده اس��ت .وي با اش��اره به استفاده
برخي شهروندان از مسيرهاي دوچرخه با موتور يا
خودرو بيان كرد :در برخي خيابانهاي شهر مانند
خيابان نيكبخت موتورسوارها و برخي خودروها از
الين دوچرخه وارد مسير ميشدند كه اين كار در
شأن شهر اصفهان نيس��ت .وي با اشاره به اجراي
طرح ش��هروند ديپلمات در شهر اصفهان هدف از
اين طرح را تقويت ارتباطات اصفهان با  13ش��هر
خواهرخوانده عنوان كرد و گفت :درصدد هستيم با
اجراي طرحهاي كاربردي ،روابط بينالمللي شهر با
ديگر شهرها ارتقا پيدا كند.

بيمارستان ۷۰۰تختخوابيميانرود
باسرعتبيشتريساختهميشود

عنايتاهلل رحيمي در س��فر به تهران در نشستهايي
مختلف،موضوعاتمتعدديهمچونتاميننيروهاي
م��ورد ني��از دس��تگاههاي اجراي��ي و فرمانداريها و
بخش��داريهاي تازهتاسيس استان و ش��هرداريها،
توافقات پيرامون سفر رييسجمهور به استان فارس،
پروژهاي آزادراهي و بزرگراهي استان ،پروژههاي ريلي
وفرودگاهي،تكميلبيمارستانهاوپروژههايبهداشتي
و درماني را پيگيري كرد .رحيمي با اشاره به ديدار خود
با سعيد نمكي ،وزير بهداشت تكميل بيمارستانهاي
در حال احداث و تجهيز آنها و آزمايشگاههاي پيشرفته
دانش��گاه علوم پزش��كي و تجهي��زات م��ورد نياز در
دانشگاههايعلومپزشكيشيرازوالرستانگراش،فسا
و جهرم را از مباحث مطرحشده در اين ديدار برشمرد
و عنوان كرد :مقرر ش��د وزير بهداشت در اين زمينهها
به اس��تان فارس كمك كند .وي همچنين از موافقت
وزير براي كمك به اتمام بيمارس��تانهاي با پيشرفت
فيزيكي باال در استان خبر داد .احداث بيمارستان700
تختخوابي ميانرود در زميني به مساحت 18هكتار
از ديگر مباحث مطرحش��ده در ديدار استاندار فارس و
وزير بهداشت بود .اس��تاندار فارس با بيان اينكه پروژه
برجپژوهشيسرطانتوسطخيرآغازشدهاست،اظهار
كرد:باتوجهبهتوافقاتانجامشده 50درصدازاينپروژه
نيز با كمك دولت تكميل خواهد شد .استاندار فارس
در نشست ديگري نيز با وزير راه و شهرسازي داشت كه
به گفته او در اين ديدار مباحثي همچون حل مشكل
اراضي حريم و محدوده شهر صدرا ،بافتهاي فرسوده
ساماندهي و بازآفريني بافت اطراف شاهچراغ ،اراضي
مسكنملي،باقيماندهمسكنمهر،آزادراههاوبزرگراهها
و راههاي روس��تايي ،خطوط ريلي ،ترمينال خارجي و
فرودگاههاياستانموردبحثوتبادلنظرقرارگرفت.
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روند كاهشي جانباختگان كرونايي با فوت  114بيمار
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ملخها براي اكوسيستمهاي طبيعي خطر بالقوهاي ندارند

تاثيرملخهايصحراييبرمحيطزيست

چند س��الي اس��ت كه ش��اهد هجوم
گسترده ملخهاي صحرايي به جنوب
گزارش
كشور هستيم كه خسارات زيادي را به
مزارع و باغات وارد ميكنند اما سوال اينجاست كه
آيا اين حشرات براي محيطزيست و اكوسيستمهاي
طبيعي آن نيز به همين اندازه مضر هستند؟ حتما
عبارت «مور و ملخ» را بارها و بارها ش��نيدهايد ،در
ايران از گذشته براي اشاره به جمعيت فراوان به ويژه
حمله دشمن از اين عبارت استفاده ميشده كه نشان
از جمعيت زياد دارد كه امروزه ميتوان از اين عبارت
براي حمله ملخها به مزارع و باغات كشور به ويژه در
جنوب كشور استفاده كرد .ملخها موجوداتي هستند
كه بهطور عادي ،بدون هيچ مزاحمتي در گوش��ه و
كنار مزارع ،باغات ،درهها و كوهها زندگي ميكند ،اما
سوال اينجاست كه چرا گاهي شاهد هجوم ميليوني
اين حش��رات به مزارع هستيم كه خسارات زيادي
را به محصوالت كش��اورزي وارد ميكنند؟ و سوال
ديگر اين است كه آيا به همان اندازه كه براي مزارع
خطرناكند براي محيط زيس��ت و اكوسيستمهاي
طبيعي هم خطرناك و مضر هس��تند؟ به گزارش
ايرنا ،اگر بخواهيم به س��ابقه ملخها روي كره زمين
نگاه ميبينيم كه قبل از دايناسورها وجود داشتند،
فس��يلهاي كشفشده نش��ان ميدهد كه قدمت
اين حشرات به  ۳۰۰ميليون سال قبل بر ميگردد،
ملخها از طريق تخمريزي در فصل تابستان يا بهار
گسترش مييابند و ملخ ماده در هر دوره صدها تخم
را در يك غالف در خاك جاي ميدهد ،ملخ ماده در
طول زندگي خود كه  ۳تا  ۵ماه است ،بين  ۲تا  ۵بار
تخمريزي ميكند در نتيجه هر ملخ به صورت بالقوه
قادر به توليد بيش از هزار حشره ديگر است ،در واقع
نوزادان پس از بيرون آمدن از تخم ،بس��يار پرخور و
حريصند و آنچه را س��ر راه خود بيابند ،ميخورند.
زماني كه غذاي مورد ني��از ملخها در منطقهاي كه
زندگي ميكنند تمام ميش��ود آنها براي به دست
آوردن غذا مهاج��رت ميكنند كه گاهي به صورت
تودههاي بزرگ و سياه در آسمان مشاهده ميشوند
و ناگهان با س��رعت و س��رو صداي زيادي كه مانند
خبر

ورود محموله واكسن كرونا
به ايران كذب است

رييس مركز اطالعرساني وزارت بهداشت ،گفت :تا
اينلحظههيچمحمولهايازواكسنكرونابهمقصد
ايران بارگيري نشده است .كيانوش جهانپور ،اظهار
كرد:تااينلحظههيچمحمولهواكسنيبرايدرمان
كرونا به مقصد ايران از هيچ مبداي بارگيري و ارسال
نشده اس��ت .وي تاكيد كرد :هر زمان اين موضوع
تحقق پيدا كند ،اطالعرس��اني در خصوص آن نيز
جهت آگاهي مردم از سوي مراجع رسمي همچون
وزارتبهداشتوسازمانغذاوداروانجامخواهدشد.
همچنينعليرضازالي ،فرماندهستاد مقابلهباكرونا
دركالنشهرتهران،درمانبيمارانكروناييرابسيار
سختوپيچيدهونيازمندهمكاريهمهبخشهاي
بيمارستاني دانس��ت .زالي در مراسم افتتاح بخش
 ICUويژه كرون��ا و پاويون دس��تياران تخصصي
در بيمارس��تان ش��هيد لبافينژاد ،گفت :خدمات
آموزشيوتحقيقاتيتناقضيباهمنداشتهوخدمت
به مردم به خوبي انجام ميشود .اولين پژوهشكده
چش��م در بيمارس��تان لبافينژاد راهاندازي شد و
به زودي پژوهش��كده اورولوژي در اين بيمارستان
فعال ميشود .زالي ،بيمارستان هوشمند را يكي از
نيازهاي امروز در دنيا و كشورمان ذكر كرد كه اين
بيمارستانها مشتري مدار و محور مدار هستند و
افزود :سيستمهاي نرمافزاري در بيمارستانهاي
هوش��مند كاربرد زيادي دارد و در بيمارستانهاي
هوش��مند جراحيهاي مختلف از راه دور مديريت
خواهد ش��د .وي با بيان اينكه از نظر مديريتي يك
بيمارستان هوشمند يك مركز بيمار محور است،
بيمارس��تان لبافينژاد را مشتريمدار ،محورمدار،
فرآيندمدارذكركردكهدرحداعالبهخدماترساني
به بيمار ميپردازد .زالي ،توانمندي باالي اس��اتيد
و محققان و متخصصان اين مركز در س��طح ملي و
فراملي را ستودني و مايه افتخار برشمرد و پيشتازي
و پيشقراولي بيمارستان لبافينژاد در شكلگيري
چشم پزش��كي و اورولوژي نوين در كشور را يادآور
شد.فرماندهستادمقابلهباكرونادركالنشهرتهران،
درمان بيماران كرونايي را بسيار سخت و پيچيده و
نيازمندتقويتهمهبخشهايبيمارستانيدانست
و با اش��اره به ارزنده بودن اقدام مبتكرانه و طراحي
مهندسيخاصبخش ICUكرونا،خاطرنشانكرد:
ميتواند اين مدل ارزنده به عنوان يك الگو در عرصه
جهاني نيز مطرح شود .به گفته زالي ،در اين مدل با
هوشمندييكگراديانواختالففشاريايجادشده
است كه ضمن اينكه امكان چرخش ويروس را در
فضاي ICUو اطراف بيمار كرونايي منتفي ميكند
باعث ميشود بيماران تختهاي مجاور از آلودگي
مصون بمانند .همچنين به ص��ورت مرتب فضاي
اطراف بيمار را با استفاده از مكانيسمهاي مختلف
نظير اشعه ماوراي بنفش استريليزاسيون ميكند
كه كار بسيار ارزندهاي است.

صداي برگهاي خشك است در باغات و مزارع فرود
ميآيند و هر چه سر راهشان باشد را ميخورند و از
بين ميبرند ،قدرت تخريب اين حشره آنقدر باالست
كه در صورت عدم مقابله ب��ا آن به نابودي ميليون
هكتار زمين كشاورزي و قحطي منجر ميشود .بر
اساس تحقيقات بين المللي ملخ صحرايي ميتواند
حداقل روي زندگي يك نهم جمعيت كره زمين اثر
منفي بر جاي بگذارد .يكي از مصيبت بارترين حمله
ملخها به سال ۱۹۵۴و كشور كنيا بر ميگردد ،در اين
سال چند گروه ملخ اين كشور را هدف قرار دادند كه
بزرگترين آنها با حضور بيش از  ۱۰ميليارد حشره،
فضايي به مس��احت  ۲۰۰كيلومتر مربع را پوشش
داده بودند .گفته ميشود هر  ۱۱۰۰ملخ بزرگسال
در روز غذاي يك انسان را ميخورند در نتيجه لشكر
ميليوني آنها طي چند ماه ميتواند خسارت زيادي
را به كش��ور مورد هجوم ،تحميل كند .در ايران در
سال  ۱۳۹۷شاهد هجوم گستردهاي از هزاران هزار
ملخ به مناطق جنوبي بوديم ك��ه بيش از  ۱۸هزار
هكتار از م��زارع را تحت تاثير ق��رار داده بودند ،به
گفته متخصص��ان امر اين حمله با اين حجم بزرگ
بعد از حدود نيم قرن اتفاق افتاد ،در واقع اس��نادي
وجود دارد كه تخريب  ۲۵۰هزار هكتار از زمينهاي
كش��اورزي به علت هجوم ملخها را در سال ۱۳۴۰
نشان ميدهد.
ورود دستههاي ملخ صحرايي از كويت
و عربستان به ايران
چندي پيش رييس س��ازمان حفظ نباتات كشور
اعالم ك��رد كه بايد آم��اده ورود دس��تههاي ۱۰۰
ميليوني ملخ صحرايي از كويت و عربستان به ايران
باشيم كه به احتمال زياد از اوايل بهمن ماه خواهد
بود ،بنابراين باغات شيراز و كرمان در خطرند كه در
صورت عدم مبارزه به موقع و مناسب انفجار جمعيتي
ملخ صحرايي مهاجم در كشور اتفاق خواهد افتاد و
استانهاي زيادي را درگير ميكند و تا باغات شهر
ش��يراز پيش ميرود و وارد باغات پس��ته و خرماي
كرمان ميش��ود .كيخس��رو چنگلوايي با اشاره به
جامعه

اينكه كانون اصلي اين ملخهاي صحرايي در ش��اخ
آفريقا و شبه جزيره عربستان است ،گفت :اين حشره
همهچيزخوار بوده و ب��ه دليل پروازي بودن مبارزه
با آن سخت اس��ت .به گفته وي ملخهاي صحرايي
ميتوان��د روزانه  ۴۵ميليارد توم��ان فقط به گندم
خسارت وارد كنند.

تاثير روشهاي مقابله با حشرات
بر محيط زيست
روشه��اي مختلفي ب��راي مقابله با اين حش��رات
وجود دارد كه سمپاش��ي يكي از آنها است اما سوال
اينجاست كه آيا اين روش تاثير منفي بر روي ديگر
زيستمندان آن منطقه ندارد؟ يا اينكه همانطور كه
دشمن محصوالت كشاورزي است به محيط زيست
هم آس��يب وارد ميكنند؟ محمد مدادي مدير كل
دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان
حفاظت محيطزيست در اين باره به خبرنگار محيط
زيست ايرنا گفت :مهاجرت ملخها شايد سابقه چند
هزار ساله دارد و يك فرايند طبيعي در چرخه زندگي
اين حشرات اس��ت .وي افزود :به دليل شرايط آب و
هواييشمالآفريقاوعربستانكهمعموالدراينفصل
از س��ال بارندگي در آن مناطق زياد است و بعد از آن
همپوششگياهيعلفيغنيرشدميكندوجمعيت
بزرگ ملخ در آنجا تشكيل ميشود چون غذاي كافي
در دسترس اس��ت اما به دليل حارهاي و گرمسيري
بودن منطقه ،از حدود بهمن ماه اكوسيستم منطقه
به سرعت خشك ميشود و اين ملخها براي به دست
آوردن غذا مهاجرت ميكنند كه در اين ش��رايط به
سمت شمال و شمال شرق حركت ميكنند كه وارد
بخشهاييازايراندراستانهايجنوبينيزميشوند.
مدادي اظهار كرد :اين روند به لحاظ اكوسيستميو
آب و هواي��ي يك فرايند طبيعي تلقي ميش��ود اما
اينكه اينها چرا وارد مزارع ميشوند و اكوسيستمهاي
طبيعي را رها ميكنند هم ميتواند داليلي داش��ته
باش��د از جمله اينكه مناطق جنوبي كشور به لحاظ
اكوسيستميخيلي مناطق غني نيست ،آب و هواي
خشكي دارد و ش��ايد مراتع پر علف نداشته باشد از

سير صعودي آلودگي هوا در ۲روز آينده

عضو شوراي شهر تهران با اشاره به سير
صعودي آلودگي هواي ته��ران در  ۲روز
آينده گف��ت :از هر طريقي كه ميتوانيد
درمواظبتازخودتانتالشكنيد.حسن
خليلآبادي،عضوكميسيونفرهنگيو
اجتماعي شوراي شهر تهران در صفحه
شخصيخوددرتوييتردربارهآلودگيهوا
در پايتخت اظهار داشت :سير صعودي
آلودگيهواازهفتهگذشتهتاكنونشيبزياديداشته،
هشدار دادهاند كه شنبه و يكشنبه روزهاي آلودهتري
خواهدبود.ويافزود:لطفاًازهرطريقيكهميتوانيددر
كاهشتوليدآلودگيومواظبتازخودتانتالشكنيد.
بهگزارشفارس،عليرغمتشديدآلودگيهوانهتنهااقدام
موثريتوسطدستگاههايمربوطهانجامنگرفتهبلكهرفع

وكاهشآلودگيهواطيروزهاياخيرفقط
بهشهروندانحوالهشدهاستبهطوريكه
پيروز حناچي ،ش��هردار تهران نيز گفت:
كاهشيكدرجهايدماي منازل،مصرف
گاز خانگي را به ميزان  ۱۰درصد كاهش
ميدهدودربهبودوضعيتهواموثراست.
شاخص كيفيت هوا طي ساعات گذشته
بهطورميانگينبررويعدد168قرارداشت
و هواي تهران ب��راي همه افراد جامعه آلوده و وضعيت
پايتختبهلحاظآلودگيهواقرمزبود.همچنينتهران
از ابتداي س��ال همزمان با ش��يوع كرونا 15روز هواي
پاك 181،روز هواي قابل قبول 87،روز هواي ناس��الم
برايگروههايحساسجامعهو  4روزهوايناسالمبراي
همهافرادداشتهاست.

كمك نيكوكاران به خانواده زندانيان

معاون سالمت ،اصالح و تربيت اداره كل
زندانهاياستانتهرانگفت:نيكوكاران
با اه��داي  4000و  ۱۱۰بس��ته غذايي
در روزهاي غيبت سرپرس��ت خانه ،در
امر معيشت به خانواده اين افراد كمك
كردند .به گزارش ايرنا ،علي اس��معيلي
گفت :نيكي و بخشيدن مال براي كمك
به ديگران ،آثار و بركات زيادي دارد ،در
واقع افرادي كه براي گ��ذران زندگي نياز به حمايت
دارند ،اعضاي همين جامعه هستند و نتايج ارزشمند
هرگونه ياري رساندن به آنان را ميتوان در زندگي ديد.
معاون س�لامت ،اصالح و تربيت اداره كل زندانهاي

استان تهران افزود :اگر سرپرست خانواده
به دليل ارتكاب جرمي زنداني ميشود،
جامعه بايد از خانواده وي حمايت كند تا از
بروز آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي اين
عده جلوگيري كند .وي با اشاره به نقش
جهادگران در اين مس��ير اظهارداشت:
نيكوكاران در قال��ب گروههاي جهادي
و مردم��ي ،ط��ي ماهي كه گذش��ت ،با
جمع آوري كمكهايشان ۴،هزار و ۱۱۰بسته غذايي
به ارزش يك ميليارد تومان به خانوادههاي زندانيان
نيازمند اهدا كردند تا س��فره آنان به ويژه در شب يلدا
رنگي شود.

طرف ديگر هم اكوسيستمهاي طبيعي و زيستگاهها
به داليل مختلف از جمله چراي بي رويه دام تخريب
شدندبنابرايناينجمعيتملخهادراكوسيستمهاي
طبيعي غذاي مورد نيازش��ان را پي��دا نميكنند از
طرفي هم دسترسي به مزارع آس��انتر است از اين
رو به مناطق كش��اورزي حمله ميكنند .وي ادامه
داد :در حالت عادي ملخها را براي اكوسيس��تمهاي
طبيعي خيلي خطر بالقوهاي نميدانيم اما طبيعتا در
مناطقي كه كشاورزي انجام ميشود خساراتي وارد
ميكنند البته طبق روال همه ساله به محض اينكه به
كشور يمن ميرسند فائو رصد ميكند و هشدارهاي
الزم را ميدهد و متعاقب آن در اس��تانهايي كه در
معرض هجوم ملخها هستند مانند بوشهر ،هرمزگان
و تا حدودي كرمان ستادهاي مديريت بحران تشكل
ميشوند و دستگاههاي اجرايي وارد عمل ميشوند.
مدي��ر كل دفتر م��وزه ملي تاريخ طبيع��ي و ذخاير
ژنتيكي سازمان حفاظت محيطزيست در پاسخ به
اينكه با اين حساب ملخها براي محيط زيست ضرر

چنداني ندارند ،گفت :وقتي يك گونه مهاجم تلقي
ميشود ميتواند پوشش گياهي آن منطقه را تحت
تاثير قرار دهد اما چون اين سالهاي سال اتفاق افتاده
و به يك فرايند عادي تبديل شده و با توجه به اينكه
در مناطق جنوبي و مركزي كشور هم خيلي پوشش
گياهي متراكميوجود ن��دارد ،از اين رو ملخها هم
مانند بقيه خطرات بالقوهاي كه وج��ود دارد ،ديده
ميشوند يعني براي محيط زيست تهديدي جدي به
شمار نميآيند .مدادي درباره اينكه يكي از راههاي
مبارزه با ملخها سمپاشي است و اين روش چه تاثيري
در محيط زيس��ت دارد ،اظهار داشت :توصيه ما اين
اس��ت كه روشهاي ديگر مب��ارزه مانند روشهاي
بيولوژيك با حذف فيزيكي در اولويت قرار گيرند اما
با اين حال چون مس��ووليت اين كار با دستگاههاي
ديگر است و موضوع هم موضوع آسيب به محصوالت
كشاورزي است از اين رو تصميمگيري با آنهاست اما
همواره توصيه محيط زيست اين بوده كه روشهاي
كم ضررتر را ترجيح دهند.

تاكنون خسارتي به منابع طبيعي
از جانب ملخها نداشتيم
مدي��ر كل دفتر موزه ملي تاري��خ طبيعي و ذخاير
ژنتيكي س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت درباره
اينكه چرا معموال ملخها از نقاط جنوبي كشور فراتر
نميروند ،گفت :چون ارتفاع پروازي ملخها بيشتر
از هزار متر نيست از اين رو از ارتفاعات بيشتر از هزار
متر نميتوانن��د عبور كنند مگر اينكه در يك مدت
زمان طوالني از البه الي درهها مثال به بخشهايي از
اصفهان برسند كه آنهمزمان ميبرد و جمعيت بسيار
كمياز آنها موفق به انجام اين كار ميش��وند .وي با
بيان اينكه تاكنون گزارشي مبني بر خسارت بر منابع
طبيعي از جانب ملخها در اين چند سال نداشتيم،
افزود :مس��وول اصلي مبارزه با ملخها وزارت جهاد
كشاورزي است اما در زمان برگزاري جلسات نماينده
محيط زيست اس��تان هم در حضور دارد و تا جايي
كه بتواند بر فرايند كار نظارت ميكند اما مسووليت
اجرايي و مديريت با وزارت جهاد كشاورزي است.

ميراثنامه

سرمايهگذاري به شرط اكتشاف در پهنههاي تاريخي
اس��تاندار يزد با اش��اره به توقف بس��ياري از طرحهاي
سرمايهگذاري استان به دليل تاريخي بودن پهنههاي
مورد نظ��ر طرح ،ب��ر انج��ام مطالعات اكتش��افي در
محدودههاييكهتاريخيتشخيصدادهميشود،تاكيد
كرد.محمدعليطالبيدرنشستهمانديشيمعرفييزد
به عنوان پايلوت مقصد ايمن گردشگري كشور ،با اشاره
بهخألمطالعاتيدرحوزهميراثفرهنگيودستگاههاي
مختلف ديگر ،گفت :ماهانه چند طرح سرمايهگذاري
مربوط به دس��تگاههاي مختلف در هنگام اس��تعالم با
مانع مواجه ميش��ود و علت آن قرار گرفتن طرحها در
محدودههاي تاريخي اس��ت و دليل آن نيز اكتش��اف و
بررسيهاياوليهبهدليلنبوداعتباراتدراينزمينهاست.
بايد محدودههايي كه تاريخي تشخيص داده ميشود
يقرارگيردتادرهنگامارايه
موردبررسيوفعاليتاكتشاف 
طرحهايسرمايهگذاريبامشكلمواجهنشويم.استان
يزدبهحوزهميراثفرهنگينيازداردوخألپژوهشهاي
مربوطه در آن وجود دارد هرچند كه با رويكرد مطلوب
انتخاب يزد به عنوان محلي ب��راي پژوهشهاي پايگاه
ميراث فرهنگي ،اقدامات و فعاليتهاي خوبي را شاهد
هستيم.بهروزعمراني،رييسپژوهشگاهميراثفرهنگي

كشورنيزبابياناينكههرسالهتمركزپژوهشگاهبريكي
ازاستانهاست،بهظرفيتيزددرحوزهپژوهشومدنظر
قرار گرفتن آن براي سال جاري اشاره كرد و گفت :البته
پژوهشگاه قب ً
ال نيز پژوهشهايي را در استان داشته كه
مصداق آن مطالعات صورت گرفته در خصوص زيلوي
ميبداستكهبهعلتكرونابهبرههزمانيجديديمعوق
شد .براي گردشگري پس��ا كرونا ،اكوتوريسم و ميراث
طبيعياستانيزدبايدموردتوجهجديباشندكهدراين
بارهنيزجاذبههايزياديرادراستانيزدداريم.محمدرضا
دش��تي ،رييس فراكسيون گردشگري مجلس با اشاره
به ضعف اس��تان در حوزه پژوهش ،تصريح كرد :بسيار

هنر

واكنش دبير علمي جشنواره شعر «فجر» به
حاشيهها

متاسفيمكهازامرباستانشناسيوميراثفرهنگيدريزد
كمتراستفادهشدهدرحاليكهبايدازظرفيتپژوهشگران
وباستانشناسانونيروهاياستاناستفادهوبرنامههاي
متعددرادراينحوزهراپيادهكنيم .محمدصالحجوكار،
دبير فراكسيون گردشگري مجلس هم با بيان اينكه در
حوزهپژوهشي،آشنايينيروهايبوميباجغرافيايمنطقه
اهميت دارد ،گفت :نگهداري از شناسايي بسيار مهمتر
اس��ت چرا كه پهنههاي باستانشناسي زيادي كشف و
شناسايي شدهكه متاسفانهبعداًرها شدهاند و اين مساله
غيرقابل توجيه اس��ت .وي رها شدن پهنههاي تاريخي
را عامل دخل و تصرف افراد س��ودجو به منابع طبيعي و
مواريثفرهنگيدانستوگفت:يزدازنظرفرهنگي،غناي
زيادي دارد و نبايد صرفا به برنامههاي خود تا سال1400
بينديشيمبلكهبايداقداماتراعميقترازقبلپيشببريم.
سيدمصطفيفاطمي،مديركلميراثفرهنگي،صنايع
دس��تي و گردش��گري يزد هم با بيان اينكه يزد يكي از
فقيرتريناستانهايكشوردرحوزهباستانشناسياست،
گفت :هرساله يكي از مناطق كشور توسط وزارت ميراث
فرهنگيبرايپژوهشانتخابميشودامادرخصوصاين
مطالعات،اقداميدراستانيزدنشدهاست.

هنر

يك پيشنهاد براي اكران آنالين فيلمهاي
«هنر و تجربه»

افزايش اختالالت متابوليك در ايام قرنطينه

يك متخص��ص بيم��اري هايداخلي،
معتقد است؛ كمتحركي قرنطينههاي
طوالنيم��دت و بيتوجه��ي به ورزش
و رژي��م غذاي��ي متناس��ب با ش��رايط
خانهنش��يني ،باعث افزاي��ش اختالل
متابوليك در كشور ش��ده است .سحر
اعتماد ،در گفتوگو با مهر ،اظهار كرد:
توجه ب��ه قرنطين��ه و مح��دود كردن
فعاليته��اي بيرون از خانه به معن��اي كمتحركي و
پرخوري نيست ،چراكه چرخه س��وخت و ساز بدن
بايد روند قبلي خ��ود را حفظ كند ت��ا دچار اختالل
متابوليك نشود .وي تصريح كرد :اختالل متابوليك
مهمترين مشكل دنياي مدرن است و باعث ميشود
س��االنه تعداد بيش��ماري در اثر اي��ن اختالل جان
خود را از دس��ت دهند ،اين در حالي است كه سبك
زندگي بي تحرك و عادات غذايي ناس��الم باعث شده
كه اختالل متابوليك مثل يك پاندمي در كل جهان
در حال گس��ترش باش��د .اعتماد ادامه داد :بر اساس
تحقيقات به عمل آمده كساني كه اختالل متابوليك

دارند بيشترين ميزان افراد فوت شده در
اثر پاندمي كوويد  ۱۹را شامل ميشوند.
اين متخصص بيماريهاي داخلي گفت:
كسيازنظرمتابوليكسالمدرنظرگرفته
ميشود كه پنج معيار اصلي در اين زمينه
را داشته باشد ،يعني قندخون ناشتاي زير
،۱۰۰تري گليس��يريد زير HDL ،۱۵۰
يا هم��ان چربي مفيد خون ب��االي ،۴۰
فشارخون زير  ۸۰/۱۲۰و دور كمر زير  ۸۸در خانمها و
زير ۱۰۰در آقايان داشته باشد .اعتماد افزود :كسي كه
هر پنج معيار را داشته باشد يعني از سالمت متابوليك
برخوردار اس��ت .اگر  ۳مورد از اينها مختل باشد ،فرد
دچارسندرممتابوليكاستكهزمينهسازبيماريهاي
قلبيوسكتهمغزيوديابتاست.ويبابياناينكهتنها
نيم درصد افراد چاق از سالمت متابوليك برخوردارند،
ادامه داد :داشتن وزن ايده آل نيز به معني سالم بودن
از نظر مسائل متابوليك نيست ،دور كمر ،مولفه مهمي
اس��ت و ميتوان گفت كه يك نشانگر جايگزين براي
بررسي سالمت متابوليك است.

مريم جاللي به دنبال برخي حواشي پيشآمده درخصوص انتخابش به عنوان دبير
علميايندورهازجشنوارهميگويد:اينكهميگويندبرايشاننامآشنانبودهام،عجيب
نيستزيرابندهرابهعنوانيكپژوهشگرادبياتكودكميشناختهاندتايكشاعرو
البتهحوزهتخصصيبندهادبياتوشعركودكاست.دبيرعلميپانزدهمينجشنواره
شعر«فجر»واستاديارگروهزبانوادبياتفارسيدانشگاهشهيدبهشتيدرگفتوگوبا
ايسنادربارهچگونگيايجادارتباطميانجامعهادبيباچنينرويدادياظهاركرد:ابتدا
بايدببينيمكهترويجوتوسعهشعرفارسيونيزآفرينشآثارادبيدراولويتكارماقرار
دارد؟ سپس اين نكته مهم است كه ما از كدام زاويه به اين ماجرا نگاه ميكنيم؟ درباره
شعربايدبگويمپديدهشعرقطعاچندسوداردوبهآفرينشوخلقشعرمحدودنميشود.
جالليدرپاسخبهاينسوالكهچطورباوجودارتباطيكهبهگفتهاوخيليوقتاست
وجوددارد،عدهايازجامعهشاعرانهنوزنسبتبهانتخابدبيرعلميجشنوارهشعر
«فجر» از جامعه دانشگاهي انتقاد ميكنند گفت :من نميتوانم به جاي ديگران كه
چنينكنشيداشتهاند،پاسخدهم.آنهاحتمادليليبراياينداشتهاندوداليلشانرا
هممكتوبكردهاندومنهمآنهاراديدهاموخيليهمنسبتبهاينشاعرانارادتدارم
يدانمشخصيتبندهرانشانهنگرفتهاندونظرشانكلياست.
وم 

يك فيلمساز ميگويد كه حداقل كمكي كه دولت ميتواند ،براي سينماي هنري
و تجربي در نظر بگيرد ،اين اس��ت كه امكانات «هنروتجربه» را به همان شكلي كه
در حال حاضر اس��ت ،حفظ كند و در عين حال پيش��نهاد ميدهد كه همانطور
كه «هنروتجربه» س��عي ميكند ،اكران فيلمهايش را از سينماي بدنه جدا كند،
بهتر است در اكران آنالين نيز اينگونه عمل كند و يك پلتفرم جداگانه براي اكران
آنالين فيلمهايش در نظر بگيرد .به گزارش ايسنا ،اسماعيل منصف با اشاره به اينكه
«هنروتجربه» هم مانند س��ينماي بدنه در دوران شيوع كرونا و تعطيلي سينماها
آسيبهاييديدهاست،بيانكرد:مخاطبانواقعيودغدغهمندسينماپايفيلمهاي
هنري و تجربي اين موسسه مينشستند و اين موضوع باعث ميشد كه مخاطبان
درباره فيلمها نظر بدهند ،بنويسند يا حتي ديگران را ترغيب كنند كه به تماشاي
فيلمهاي اين موسسه بنشينند .وي ادامه داد :اگرچه در «هنروتجربه» بازخورد مالي
زيادي مانند سينما بدنه وجود ندارد اما يك مزيت آن نسبت به سينماي بدنه اين
اس��ت كه زماني كه سينماها باز بود و مخاطبان فيلمهاي هنري و تجربي را تماشا
ميكردند ،يك تبادل فكر و نظر شكل ميگرفت كه بسيار مفيد بود و به فيلمسازان
نيز كمك ميكرد.

