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يادداشت- 1

مديريت 
چهارراه استانبولي ارز

اظهارنظره��اي عجيبي طي 
روزه��اي اخي��ر در خصوص 
مديري��ت ب��ازار ارز از س��وي 
مانن��د  اجراي��ي  مس��ووالن 
رييس دفت��ر رييس جمهوري 
و متعاقب آن رييس كل بانك 
مركزي منتشر شد كه بررسي 
تحليلي اين اظهارات، تصويري 
از واقعيات اقتصادي كش��ور را نماي��ان خواهد كرد. آقاي 
همتي متعاقب اظهارات واعظي اعالم كرد كه نهاد تحت 
مديريت وي دستاوردهاي قابل توجهي در مهار نوسانات 
ارزي داشته و از اين منظر كارنامه خود را قابل قبول ارزيابي 
كرده است. اين شايد از طنزهاي تلخ روزگار باشد كه يك 
نهاد پولي و مالي كه بيشترين نوس��انات ارزي را در طول 
تاريخ اقتصادي كشوري به ثبت رسانده، اعالم مي كند كه 
اين عملكرد را بايد به عنوان دس��تاورد ثبت كرد. در وهله 
نخست معتقدم تمام نوسانات نرخ ارز طي سال هاي اخير، 
زير سر بانك مركزي و برآمده از نوع تصميم سازي هاي اين 
نهاد پولي و مالي است. همواره بر اين نكته تاكيد كرده ام كه 
اگر اقتصادي، رابطه پولي و مالي خود يعني با دالر و يورو و... 
را به دالالن چهارراه استانبول و خيابان فردوسي بسپارد، 
اساسا بايد در يك چنين بانك مركزي را تخته كرد. نهادي 
مانند بانك مركزي ايجاد ش��ده تا بازار ارزي، پولي و مالي 
كشور را مديريت كند، نه اينكه خودش توسط سوداگران 
خيابان فردوس��ي و چهارراه اس��تانبول مديريت ش��ود. 
بنابراين اينكه رييس كل بانك مركزي اعالم مي كند كه 
توانسته نوسانات بازار ارز را مهار كند بايد دقيقا مشخص 
كند كه اين مديريت در چ��ه بخش هايي و به چه صورتي 
محقق شده است. يعني منظور آقاي همتي اين است كه 
اگر دخالت نمي كرد قرار بود ارز به حول و حوش 50هزار 
تومان برسد؟ از منظر كارشناسي بررسي ها نشان مي دهد 
نحوه مديريت بانك مركزي در بسياري از موارد نه تنها به 
آرامش بازار كمكي نكرده، بلكه در اغل��ب موارد بر دامنه 
نوسانات افزوده است.  ادامه در صفحه 5

آلبرت بغزيان

در واكنش به سخنان واعظي قيمت دالر 1000 تومان رشد كرد

دبيركل كانون صرافان: خريداري وجود ندارد و بازار مستعد است كه با تحقق اخبار مثبتي 
در زمينه آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده و رفع تحريم ها به سمت كاهش قيمت قابل توجهي حركت كند

سرگيجه در بازار ارز
براساس آمار وزارت صمت
قيمت هيچ كااليي نسبت 

به سال گذشته ارزان نشده است

مديرعامل هما: 

نصف 
هواپيماهاي 

برجامي 
زمينگيرند

كارنامه مبادالت ايران با اتحاديه اروپا 
در يك دهه اخير توسط اتاق تهران منتشر شد

افت تجارت 10 ساله  با شركاي اروپايي
يادداشت-3
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ابهام هاي يارانه اي 
در اقتصاد

تالي فاسد 
دستمزد منطقه اي

دو راهي 
بازار سرمايه

بي توجهي به قدرت خريد 
مردم در شرايط رشد نرخ ارز 

ايران 
و جهاني شدن اقتصاد

افزايش تجربه بورس 
در برجام

نگاهي به عملك��رد اقتصادي 
دول��ت در ح��وزه ياران��ه و 
اقتص��ادي  حمايت ه��اي 
نش��ان مي دهد ك��ه در تمام 
سال هاي گذش��ته و با وجود 
محدوديت هايي كه در اقتصاد 
ايران وجود داش��ته، دولت ها 
منابع مالي قاب��ل توجهي را به 
اقتصاد كش��ور تزريق كرده اند. از اين رو بايد اين سوال را 
پرسيد كه چرا با وجود تمام اين حمايت ها هنوز وضعيت 
اقتصادي ايران تغييري نكرده و چ��ه فعاالن اقتصادي و 
چه اقش��ار كم درآمد جامعه هنوز با محدوديت و مشكل 
مواجه هستند؟ عدم تغيير در ساختارهاي غلط اقتصادي 
باعث شده، از س��ويي توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 
واقعي در عرصه عمل با مشكالت جدي مواجه باشند و از 
سوي ديگر وقتي توليد با اما و اگر مواجه است، نمي توان 
انتظار داشت كه وضعيت اقشار كم درآمد نيز تغيير كند 
و ما مي بينيم كه امروز بخش مهمي از جامعه براي تداوم 
زندگي نياز به حمايت ه��اي دولت دارند. در س��ال هاي 
گذشته يكي از حمايت هايي كه بنا بود از توليد و دسترسي 
مردم به كاالهاي اساس��ي در نظر گرفته شود، بحث ارز 
ادامه در صفحه 6 4200 توماني بود. اين ارز در...  

1- طي دو ده��ه اخير، بحث 
»تعيين دستمزد منطقه اي« 
همزاد مباحث تعيين حداقل 
دس��تمزد س��ال آتي در شب 
عيد بوده اس��ت. اگر چه ايده 
تعيين دستمزد »ناهمسان« 
براي مناطق مختلف تاكنون 
در بازار كار ايران تجربه نشده 
است، اما مشابه اين ايده در همين روزها در بازار سهام در 
قالب تعيين »دامنه نوسان قيمتي نامتقارن« اجرا شده و 
به دليل ايجاد اخالل در مكانيسم بازار سهام، انتقادهاي 
زيادي را در پي داشته است. اينكه حداقل دستمزد و ساير 
سطوح مزدي با توجه به »هزينه زندگي« هر منطقه يا هر 
استان تعيين شود، اگر چه در ظاهر از منطق مستحكمي 
برخوردار است، اما بي گمان دست كم در شرايط كنوني 
اقتصاد ايران، ناقص بوده و نه تنها نتايج مثبت طرفداران 
آن را به دست نخواهد داد كه نتايج منفي متعددي به بار 
خواهد آورد. تعيين دستمزد منطقه اي از آن جهت ناقص 
است كه در ماده 41 قانون كار به صراحت از »نرخ تورم« و 
تامين هزينه هاي »زندگي يك خانواده متوسط« به عنوان 
ادامه در صفحه 5 دو شاخص... 

با بررس��ي وضعيت اقتصاد و 
سياس��ت مي ت��وان گفت دو 
ديدگاه در ب��ورس وجود دارد. 
ابتدا اينكه هرگون��ه مذاكره و 
مصالحه و رسيدن به توافق در 
حوزه تحريمي و برداشته شدن 
تحريم ها مي تواند فضايي بسيار 
مطلوب براي ريزش سهام ها در 
بازار فراهم سازد زيرا؛ با افزايش توافق ها نرخ دالر كاهشي 
مي ش��ود. اما ديدگاه دوم ك��ه به اقتص��اد كالن مربوط 
مي شود. يعني زماني تحريم ها كاهش يابد اقتصاد كشور 
نيز رشد مي كند و اگر اقتصاد رشد كند شاهد يك تحول 

عظيم در تمامي بازارها از جمله بورس خواهيم بود.
يك ديدگاه ديگر هم كالن تر اس��ت و اينك��ه زماني كه 
تحريم بر اقتصاد ايران برداشته شود شاهد رشد و تحول در 
تمامي بازارها از جمله بورس خواهيم بود. در اين ميان با 
كم شدن تحريم ها جذب سرمايه گذاري فزوني مي يابد و 
شاهد اتفاق هاي شگفت انگيز در اقتصاد ايران خواهيم بود. 
همچنين اگر به سمت دالر 20 هزار توماني حركت كنيم، 
ش��اهد تعديل در رقم فروش ريالي بسيار از شركت هاي 
ادامه در صفحه 6 بورسي خواهيم بود. 

در دو س��ال اخير باره��ا اعالم 
شده و پيش بيني كرده بوديم 
كه دول��ت و بانك مرك��زي از 
طري��ق سياس��ت هاي پولي و 
ارزي و مالي، عمال عامل عمده 
رش��د نرخ ارز، تضعيف ارزش 
پ��ول مل��ي وكاه��ش قدرت 
خريد مردم هس��تند و در كنار 
تحريم ها و فش��ار حداكثري، برخي سياست ها نيز عامل 
عمده در تشديد رش��د نرخ دالر بوده است. اكنون برخي 
كارشناسان و مسووالن نيز به اين نكته اشاره كرده اند كه 
دولت در شرايط تحريم ناگزير به پذيرش افزايش نرخ ارز 
بوده تا امكان گذار از اين شرايط را فراهم آورد. اما سوال اين 
است كه چرا در كنار افزايش نرخ ارز، اقدامات ديگري براي 
كمك به قدرت خريد مردم و اقتصاد كشور صورت نگرفته 
اس��ت و چرا تنها نرخ ارز و افزايش قيمت كاالها به عنوان 

راهكار مقابله با شرايط سه سال اخير انتخاب شده است؟
در روزهاي اخير، موضوع افزايش نرخ ارز و بيش از 6 برابر 
شدن آن در طول سه سال اخير و همچنين سهم و نقش 
دولت در افزايش نرخ دالر بار ديگر مطرح ش��ده است و از 
آقاي واعظي تا آقاي همتي به آن اشاره كرده اند و هر يك 
ادامه در صفحه 3 نقش تحريم ها را... 

جهاني شدن در جامعه امروزه 
بين المل��ل، از ي��ك مفه��وم 
تئوري��ك جنگ س��ردي به 
يك نماد قابل ش��هود در تمام 
نواحي مختلف جهان تبديل 
شده است. همين اصل سبب 
شده است تا انس��ان ها در قرن 
21 ديگ��ر نتوانن��د از مفاهيم 
مختلفي همچون مرز، اقتصاد بسته و به طور كل مفاهيم 
داللت كننده بر يك رويه يكجانبه گرايانه سخن به ميان 
بياورند.نمونه هاي اندك مستثني در اين زمينه همچون 

كره شمالي از بحث اين يادداشت به دور است.
در دوران جنگ سرد و وجود دو ابرقدرت آن زمان يعني 
اياالت متحده و شوروي ش��اهد آغاز بحث هايي در باب 
جهاني ش��دن بوده ايم اما كم كم با آغاز شدن فروپاشي 
رژيم ش��وروي و از بين رفتن آن و يكجانبه گرايي اياالت 
متحده و رشد ايدئولوژي س��رمايه داري مباحث جهاني 
ش��دن به خص��وص رويك��رد اقتص��ادي آن از اهميت 
فزاينده اي برخوردار شد.در رابطه با جهاني شدن تعاريف 
زياد و متنوعي وجود دارد اما يك انديشمند غربي به نام 
ادامه در صفحه 6 رابرتسون معتقد است كه... 

درح��ال حاضر بازار س��رمايه 
تحت تاثير عوام��ل مختلفي 
قرار گرفته است كه نخستين 
عام��ل؛ كاهش قيم��ت دالر 
بوده و نرخ اين ارز در كانال 24 
هزارتوماني قرار گرفته اس��ت. 
دومين عامل؛ دامنه نوس��ان 
نامتقارن بود كه سازمان بورس 
و اوراق بهادار با تصميمي اين دامن��ه را از مثبت و منفي 
5 درصد كه طي روز به 10 درصد مي رس��د به مثبت 6 و 
منفي 2 تغيير داده و اين بدان معناست كه دامنه نوسان 
روزانه تنها با 8 درصد به اتمام مي رس��د. زماني كه دامنه 
نوسان در روزهاي منفي كنترل مي شود بازار در اين روز 
با شيب منفي و نزولي با حد ممكن كنترل مي شود. به 
عنوان مثال؛ س��هامداري اگر دو بار 6 درصد سود كنند 
جمعا 12 درصد س��ود ك��رده و در دو روز اين س��ود به 
دس��ت مي آيد، در مقابل اگر قرار باشد بازارنزولي باشد 
چون محدوده منف��ي 2 درصد ش��ش روزكاري زمان 
بازگش��ت مي برد. به همين دليل بديهي است كه بازار 
سرمايه روزهاي منفي را سپري كند و اصالحات زمانبر 
است. بسياري از كارشناسان و مسووالن بورسي مدعي 
هستند كه...  ادامه در صفحه 3
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حمايت از اقشار كم درآمد در طول سال هاي گذشته به 
يكي از اصلي ترين چالش هاي دولت تبديل شده است، 
اقشاري كه با توجه به فشار تحريم ها و محدوديت هايي 
كه در داخل وجود داش��ت در سال هاي گذشته نه تنها 
از فهرست دريافت حمايت هاي دولتي خارج نشدند كه 
حتي هر روز بر تعدادشان نيز افزوده مي شود. با وجود آنكه 
قانون هدفمندي يارانه ها پس از بيش از 10 سال از نهايي 
شدن، همچنان با ابهامات ابتدايي و مشكالت ساختاري 
مواجه است اما به نظر مي رسد الاقل در شرايط فعلي، دولت 
و مجلس برنامه اي براي اصالح آن ندارند و در اين بين حتي 
طرح ها و برنامه هايي كه در طول هفته ها و ماه هاي گذشته 
از سوي نمايندگان مجلس ارايه شده بود نيز با سرنوشتي 
نامشخص مواجه هستند. گام نخست هدفمندي يارانه ها 
در سال 1389 برداشته شد. دولت محمود احمدي نژاد 
كه در جريان مبارزات انتخاباتي وعده پرداخت پول نقد 
به مردم را داده بود، در سال 89 اعالم كرد كه اين وعده را 
اجرايي مي كند اما شرط اصلي آن، تغيير در نظام پرداخت 
يارانه ها خواهد بود. با تصميمات اتخاد شده در دولت، در 
ابتدا كوپن كه براي سال هاي طوالني مهمان اقتصاد ايران 
بود حذف ش��د و سپس با تاييد مجلس دولت نسبت به 
افزايش قيمت سوخت اقدام كرد. با افزايش قيمت سوخت 
بنا شد منابع حاصل از آن به سه طريق مورد استفاده قرار 
گيرد. بخشي از منابع به توسعه زيرساخت هاي راه و راه 
آهن اختصاص يافت، بخشي از منابع به حمايت از توليد 
رسيد و در نهايت بخش مهمي از منابع به پرداخت يارانه 
نقدي اختصاص يافت. طبق قانون دولت به موظف شد به 
تمام ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه نقدي كه بخش 
مهمي از جامعه حساب مي آيند در هر ماه 45 هزار و 500 
تومان پرداخت كند. در زماني كه اين طرح كليد خورد، 
مبلغ يارانه نقدي توان نقش آفريني بااليي در زندگي اقشار 
مختلف جامعه به خصوصي در شهرهاي كوچك و روستاها 
داشت و رييس جمهور وقت حتي به مردم وعده داد كه در 
صورت صرفه جويي در استفاده از اين يارانه مي توانند پس 
از چند سال خانه بخرند.با وجود اجراي پر سر و صداي اين 
طرح اما دو ابهام مهم از همان نخست بر جاي خود باقي 
ماند. نخست آنكه با توجه به تورم دو رقمي اقتصاد ايران كه 
در سال پاياني دولت دهم حتي به بيش از 40 درصد نيز 
رسيده بود، ثابت ماندن مبلغ يارانه نقدي به كاهش سال به 
سال تاثير آن در بخش هاي مختلف منجر مي شود و اگر بنا 
باشد اين مبلغ افزايش پيدا كند، دولت چاره اي جز افزايش 
چند باره قيمت سوخت ندارد كه با توجه به اهميت آن در 
زندگي مردم، امكان آن وجود نداشت. به دنبال نپرداختن 
به اين ابهام امروز و با گذش��ت حدود 10 س��ال از اجراي 
طرح هدفمندي، مبلغ ماهانه 45 هزار توماني نه تنها توان 
تاثيرگذاري قابل توجه بر زندگي افراد را ندارد كه حتي 

كفاف خريد يك مرغ را نيز نمي دهد.

كدامعدالتيارانهاي؟
 ابهام دومي كه در موضوع هدفمندي يارانه ها به جاي خود 
باقي ماند، معضل نامشخص بودن اطالعات خانوارها و عدم 
تفكيك ميان گروه هاي پردرآم��د و كم درآمد بود. دولت 
دهم در زمان اجراي طرح اع��الم كرد كه با توجه به نبود 
منابع اطالعاتي الزم و خطر حذف گروه هاي نيازمند ميان 
گروه هاي مختلف مردم هيچ تفاوتي قائل نمي شود و در 
واقع به تمام ثبت نام كنندگان يارانه مساوي مي دهد. اين 
اقدام با ذات طرح هدفمندي يارانه ها در تضاد بود. بر اساس 
برآورده��اي صورت گرفته دولت در طول س��ال، هزاران 
ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم و پنهان پرداخت مي كند 
و در س��ال 98، عدد كل اين يارانه پنهان به بيش از 1000 
هزار ميليارد تومان رسيد. بخش مهمي از اين يارانه پنهان به 
سوخت و انرژي تعلق مي گيرد و به اين ترتيب اين گروه هاي 
پردرآمد هس��تند كه از يارانه دولت بيشترين استفاده را 
مي برند. در چنين ساختاري هرچه افراد خودرو بيشتري 
داشته باشند، يارانه بنزين بيشتري مي گيرند و هرچه خانه 
بزرگ تري داشته باشند، از قيمت يارانه هاي انرژي بيشترين 
اس��تفاده را مي برند. طرح هدفمندي يارانه ها بنا بود اين 
ساختار ناعادالنه را تغيير دهد ولي در عمل همچنان اين 
بستر معيوب به كار خود ادامه مي دهد. تنها اتفاقي كه در 
دولت دوازدهم براي تغيير در اين فضا رخ داد، افزايش دوباره 
قيمت بنزين در آبان 98 با تصميم ستاد هماهنگي اقتصادي 
سران سه قوه بود. اين تصميم حاشيه ساز به اين منجر شد 
كه دولت به حدود 60 ميليون نفر، ماهانه حدود 50 هزار 
تومان يارانه جديد پرداخت كند كه اين مبلغ نيز با توجه به 
افزايش جدي تورم، هيچ كمكي به بهبود اوضاع نمي كند. 
با توجه به اين شرايط بود كه نمايندگان مجلس يازدهم 
در ماه هاي گذش��ته بارها از لزوم تغيير در روند پرداخت 

يارانه نقدي گفتند و در جريان بررس��ي ابتدايي اليحه در 
كميسيون تلفيق مصوبات پر سر و صدايي را تصويب كردند 
كه البته تمامي آنها به رد كليات بودجه در نيمه بهمن به 
محاق رفت. نمايندگان از س��ويي ط��رح تامين كاالهاي 
اساسي كه همان احياي پرداخت كوپن بود را نهايي كردند 
كه با وجود گذشت چند ماه از تصويب آن، هنوز سرنوشت 
مشخصي ندارد و از سوي ديگر، در زمان بررسي بودجه اعالم 
شد كه يارانه نقدي دو برابر و حتي براي برخي از گروه ها سه 
برابر خواهد شد. با گذشت چند هفته از اين مصوبه، حاال بار 
ديگر اليحه دولت نهايي شده و نمايندگان صرفا پيشنهادات 
خود را براي ايجاد تغيير در آن بررسي مي كنند. در جلسه 
روز شنبه مجلس ش��وراي اسالمي زماني به بررسي ابعاد 
اجراي طرح هدفمندي يارانه ها رسيد كه به نظر مي رسد 
با پيشبرد برخي پيشنهادها، الاقل فعال خبري از تغيير در 
ساختار اجراي اين طرح نيست. مجلس تصويب كرد كه در 
جزء )1( بند )الف( تبصره )14( ماده واحده اليحه بودجه 
آمده است: در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 
1388/10/15ب��ا اصالح��ات و الحاقات بع��دي تمامي 
دريافتي ها )منابع( مندرج در جدول اين قانون به استثناي 
عوارض شهرداري ها و دهياري ها، منابع حاصل از فروش آب 
و برق، حق بيمه مشتركين گاز طبيعي و عوارض گازرساني 
)به ترتيب موضوع ماده )12( و ماده )65( قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( به 
حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل 
 كشور واريز مي شود. به اين ترتيب كل درآمد دولت از محل 
طرح هدفمندي يارانه ها حدودا 333 هزار ميليارد تومان 
تخمين زده مي ش��ود. با وجود اين رديف درآمدي، دولت 
همچنان براي پرداخ��ت يارانه با محدوديت هايي مواجه 
است. بحث يارانه هاي نقدي و كمك هاي معيشتي قرار دارد 

كه دولت ساالنه حجم بااليي از منابع را صرف آن مي كند 
جايي كه حداقل 42 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 
45 هزار و 500 توماني از محل فروش سوخت و همچنين 
حدود 30 هزار ميليارد تومان براي كمك هاي معيشتي كه 
از محل افزايش قيمت بنزين به مشموالن پرداخت مي شود 
هزينه مي كند كه در سال به بيش از ۷0 هزار ميليارد تومان 
مي رس��د. در كنار آن حدود 15 هزار ميليارد تومان نيز به 
خانوارهاي هدف جهت كاهش فقر مطلق در نظر گرفته 
شده است. دولت براي جبران اين كسري، دو پيشنهاد را در 

بودجه گنجانده بود كه يكي از آنها تاييد و ديگري رد شد. 
نماين��دگان مجلس با تخصيص تنخواه از س��وي بانك 
مركزي براي تامين نياز يارانه اي دولت موافقت كردند اما 
از سوي ديگر انتشار اوراق در اين حوزه را رد كردند. بر اساس 
مصوبه مجلس بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و 
براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل 
يك درصد )1%( جمع مصارف جدول تبصره )14( را به 
صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمند سازي يارانه ها 
قراردهد . تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دو ماه پس از دريافت 
از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. شرط استفاده 
مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم 
مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان 
برنامه و بودجه مكلف است در صورت كسري منابع يارانه 
نقدي منابع را از ساير محلها تامين و به حساب سازمان 
هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه واريز نمايد و حداكثر 
تا دو ماه پس از آن تس��ويه كند. شرط استفاده مجدد از 
اين محل تسويه منابع قبلي است. با تصويب تنخواه عمال 
انتشار اوراق از دستور كار خارج شد. پيشنهاد حذف اين 
بند را حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر 
مطرح كرد و توضيح داد: ما به دولت تنخواه داديم تا بتواند 
يارانه نقدي را پرداخت كند حال اكنون مي خواهيم مجددا 
مجوز انتشار اوراق را بدهيم كه اين كار درستي نيست چون 
اين به معناي آن است كه كشور را در آينده بدهكار كنيم. 
عبدالعلي رحيمي مظفري نماينده سروستان در مجلس 
ش��وراي اس��المي به عنوان مخالف اين بند گفت: ما در 
بودجه چندين بار مجوز انتشار اوراق داديم حاال كه بحث 
معيشت مردم در ميان است چرا نمي خواهيد اين مجوز را 
بدهيد؟ اگر دولت نتواند منابع الزم براي پرداخت يارانه را 

تامين كند بايد از كجا اين كار را انجام دهد؟
به اين ترتيب با تصويب نمايندگان دولت با شروطي مي تواند 
براي پرداخت يارانه از بانك مرك��زي تنخواه بگيرد و آن 
احتماال مهم ترين تصميمي است كه در اين حوزه نهايي 
شده است. با وجود تمام سر و صداها، به نظر مجلس و دولت 
بار ديگر با ادام��ه دادن اجراي طرح هدفمندي يارانه ها با 
اعمال كمترين تغيير موافقت كرده اند و اين يعني الاقل فعال 

خبري از اصالحات كالن در اين حوزه نيست.
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امريكاييهاگورشانرااز
منطقهگمكنند

سخنگوي شوراي نگهبان با اش��اره به ترور سردار 
سليماني گفت: باالترين مجازات امريكايي ها اين 
است كه گورشان را از منطقه گم كرده و دست از سر 
مردم اين منطقه بردارند. عباسعلي كدخدايي گفت: 
امروز در تمام ايران و كش��ورهاي منطقه و جهان 
نام شهيد سليماني به نيكي و بزرگي ياد مي شود. 
حاج قاس��م را كساني كه از نزديك با او آشنا بودند، 
مي شناختند كه از عنوان و نام و رسانه فراري بود و 
اين يعني همان اخالصي كه رهبر معظم انقالب از آن 
ياد مي كنند. كدخدايي تاكيد كرد: قاسم سليماني 
مرد ميدان بود و هيچ وق��ت از ميدان گريزان نبود 
و در همين ميدان ها بود ك��ه وظيفه خود را انجام 
مي داد. سال ها وقت مي خواهد كه شهيد سليماني 
را به خوبي شناخته و به مردم و جوانان معرفي كنيم. 
كدخدايي تصريح كرد: تشييع شهيد سليماني اعالم 
بيعت مردم ايران با اسالم و انقالب اسالمي بود؛ اين 
تشييع حقيقتا دشمن را به لرزه انداخت. وي ادامه 
داد: جنايتي كه در ترور حاج قاس��م توسط دولت 
امريكا و شخص ترامپ صورت گرفت، جنايت عليه 
بشريت بود؛ كشوري كه مدعي دموكراسي و حقوق 
بشر است، دست به اقدام جنايتكارانه اي زد كه هرگز 
فراموش نخواهد شد.كساني ترور شده اند كه ريشه 
داعش را كنده بودند؛ اين عزيزان مستحق پاداش 
و تقدير بودند نه جنايتي كه منجر به قتل آنها شود. 
وي در پايان گفت: باالترين مجازات امريكايي ها اين 
است كه گورش��ان را از منطقه گم كرده و دست از 
سر مردم اين منطقه بردارند. مردم منطقه در طول 
ساليان اخير، دچار رنج هاي زيادي بودند كه عامل 

آن، استكبار جهاني بوده است.

پرداختبدهيعراقبهايران
آغازميشود

وزير خارجه عراق كه به تهران س��فر كرده با علي 
شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان 
ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار فواد حس��ين، 
وزي��ر خارجه عراق ب��ا ارايه گزارش��ي از تحوالت 
سياس��ي و امنيتي اخي��ر در عراق اظهار داش��ت: 
امني��ت و ثبات زير س��اخت توس��عه اقتصادي و 
رفاه اس��ت و براي كش��وري چون عراق كه سال ها 
درگير مبارزه با تروريس��م و ناامن��ي بوده برقراري 
 امني��ت اولي��ن اولوي��ت محس��وب مي ش��ود.
وي با اش��اره به توافقات انجام شده ميان مسووالن 
دو كشور براي تاديه بدهي عراق به ايران كه به دليل 
تحريم هاي خارجي به تعويق افتاده اظهار داشت: با 
تالش مستمر حوزه هاي مالي و بانكي و دستگاه هاي 
اقتصادي ايران و عراق برخي از موانع مهم برداشته 
شده و به زودي بر اساس مدل مورد توافق دو كشور 

روند پرداخت بدهي ها آغاز مي شود.

بايدازحقوقمردم
محافظتكنيم

رييس ستاد انتخابات كشور در بازديد از روند طراحي 
و توليد تعرفه هاي اخذ راي انتخابات 1400 تاكيد 
كرد كه بايد به نحو احسن از حِق مردم، امانت داري 
كنيم. جمال عرف رييس ستاد انتخابات و معاون 
سياس��ي وزارت كش��ور از روند توليد تعرفه هاي 
راي گيري انتخابات س��ال آين��ده بازديد كرد.  در 
جريان اين بازديد، گزارش��ي از فرايندهاي توليد 
تعرفه هاي راي و كارت هاي هوش��مند انتخابات، 
طراحي مولفه هاي امنيتي جديد براي جلوگيري 
از هرگون��ه جعل تعرفه هاي اخ��ذ راي و مجموعه 
اقدام��ات در جهت صيان��ت از تمام��ي ملزومات 
انتخابات ارايه شد. رييس ستاد انتخابات كشور در 
ابتداي اين بازديد با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه راي مردم حق الناس است، 
گفت: بايد به نحو احسن از حِق مردم، امانت داري 
كنيم كه يكي از فرايندهاي امانت داري، در مرحله 
اخذ راي و تعرفه هاي انتخابات است. رييس ستاد 
انتخابات با تاكيد بر اينكه بايد اين امانت را به درستي 
حفظ كني��م و اجازه ندهيم خدش��ه اي به آن وارد 
شود، افزود: تا پايان سال كار چاپ تعرفه هاي راي 
تمام مي شود و پس از آن، بحث نگهداري اين اقالم 
با همكاري ناظران شوراي نگهبان، ستاد انتخابات و 
هيات نظارت مجلس شوراي اسالمي دنبال خواهد 
شد تا به موقع به استان ها حمل شود و پس از آن در 

روند انتخابات در اختيار راي دهندگان قرار گيرد.

قصدكاهشتحريمهارانداريم
س��خنگوي كاخ س��فيد با ادعاي اينكه امريكا آماده 
گفت وگوهاي ديپلماتيك با ايران در چارچوب 5+1 
است، گفت كه واشنگتن قصد كاهش تحريم هاي وضع 
شده عليه ايران را ندارد. جن ساكي سخنگوي كاخ 
سفيد در يك نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره 
وضعيت كنوني مذاكرات پيرامون توافق هس��ته اي 
با ايران مدعي ش��د كه امريكا آم��اده گفت وگوهاي 
ديپلماتيك با ايران است. بنابر گزارش وب سايت كاخ 
سفيد، جن ساكي تصريح كرد: موضع ما همچنان اين 
است كه آماده مذاكرات ديپلماتيك هستيم، امريكا 
آماده است تا بر سر ميز بنش��يند و با شركايمان در 
چارچوب 1+5 و ايراني ها درباره توافق گفت وگو كند. 
ما قصد نداريم گامي براي كاهش تحريم ها برداريم. 
 م��ا چني��ن گزين��ه اي رو مي��ز ق��رار ن��داده اي��م.

 وي در ادامه گفت: اما در حال حاضر، اروپايي ها از ما 
دعوت كرده اند و ما منتظر ايراني ها هستيم. سخنگوي 
كاخ سفيد همچنين در پاسخ به سوالي درباره حمله 
هوايي اخير امريكا به ش��رق س��وريه و اين ادعا كه 
پيام حمله به ايران چه بوده اس��ت، مدعي شد: پيام 
رييس جمهور بايدن اين است كه براي محافظت از 
امريكايي ها، اقدام مي كند و زمان تهديد او حق دارد 

كه به روش انتخابي خود دست به اقدام بزند.

دستمزدكارگران
نهاييميشود

وزير كار ابراز اميدواري كرد در هفته هاي پاياني 
سال با دقيق تر شدن اعداد نرخ تورم در بهمن ماه 
و پيش بيني اسفندماه امسال، تصميم مشترك و 
مناسبي با اكثريت آراي شوراي عالي كار درباره 

ميزان دستمزد كارگران اتخاذ شود.
محم��د ش��ريعتمداري در حاش��يه جلس��ه 
ش��وراي هماهنگي تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��تان گلس��تان در جم��ع خبرن��گاران اظهار 
داش��ت:  ش��وراي عالي كار، كميته مزد دارد و 
متناسب با ش��رايط موجود افرادي از بخش هاي 
مختلف گزارش��ي از وضعيت اقتصادي كشور در 
اين كميته ارايه مي كنند. نمايندگان كارگران و 
كارفرمايان نيز مذاكراتي را دارند و تا دوش��نبه 
هفته گذش��ته مذاكرات به نتايج تقريبا مطلوبي 
رس��يد. اميدواريم در هفته هاي پاياني س��ال با 
 دقيق تر ش��دن اعداد نرخ ت��ورم در بهمن ماه و 
پيش بيني اسفندماه امس��ال، تصميم مشترك 
مناس��بي با اكثريت آراي شوراي عالي كار اتخاذ 
كنيم. وي گفت: تالش همه بر اين است تا منافع 
كارگران در تعيين دس��تمزدها در نظر گرفته 
شود. بايد توجه داشت در شوراي عالي كار حداقل 
مزد تعيين مي ش��ود و ساير سطوح مزدي مانند 
سال هاي گذشته به شكل خاص خود محاسبه و 

انجام خواهد شد.
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي بيان داش��ت: 
براساس ماده 41 قانون كار و تبصره ذيل آن عالوه 
بر تعيين دستمزد، پوشش دادن سبد خانوار 3.2 
نفره در يك ماه و يك سال را در دستور كار داريم 
و اينكه حداقل مزد كه مربوط به يك كارگر است 
چقدر از سبد خانوار را پوشش مي دهد را بررسي 

و تعيين خواهيم كرد.
شريعتمداري به حمايت از افراد بيكار شده بر اثر 
شيوع كرونا اش��اره كرد و گفت: به محض شيوع 
كرونا در اسفندماه پارسال سامانه اي ايجاد كرديم 
و از كساني كه بيكار اجباري شدند خواستيم در 
آن ثبت نام كنند كه 860 هزار نفر ثبت نام كردند 
و مقرري بيمه بيكاري كرونايي آنها از همان ماه 
پرداخت ش��د و تا خرداد 99 ادامه داشت. بعد از 
اين زمان پرونده كساني كه بيكاري آنان ادامه دار 
بود رس��يدگي ش��د. اما هنوز ۷0 هزار نفر از اين 
افرادي كه براي مقرري بيم��ه بيكاري كرونايي 
 ثبت نام كرده بودند به علت عدم پرداخت از سوي 

خزانه داري كشور، مطالبه دارند.
وي همچنين درباره پشت نوبتي ها در بهزيستي 
و برقراري مس��تمري براي آنان گفت: در ابتداي 
س��ال 98 تعداد پش��ت نوبتي ها را صفر كرديم، 
پ��س از آن ميزان پرداختي ب��ه مراكز نگهداري 
مددجويان را هم 54 تا 250 درصد رش��د داديم 
كه قدم خوبي براي پرداخت مس��تمري و هزينه 
نگهداري معلوالن اس��ت. اميدواريم اين مسير با 
تصويب رديفي در بودجه 1400 با قوت بيشتري 
ادامه پيدا كند. به طور قطع با رشد بودجه مراكز 
حمايتي از جمله بهزيستي و كميته امداد از تعداد 

افراد پشت نوبت كم خواهيم كرد.

شكافعميق
بيندخلوخرجكارگران

ناص��ر چمني عض��و كارگري ش��وراي عالي كار 
اظهار داش��ت: با توجه به ش��رايط كنوني، سبد 
معيشت 6 ميليون و 895 هزار توماني به هيچ وجه 
منطقي نيس��ت. هم��ه مي دانند كه اي��ن رقم با 
هزينه ه��اي زندگي از جمله آموزش، س��المت، 
اجاره بها، هزينه هاي كرونا و… همخواني ندارد 
اما متأس��فانه اين بازي اي بود ك��ه دولت و گروه 
كارفرمايي شروع كردند و با توجه به اينكه زمان 
گذشته و بايد وارد مذاكرات مزد مي شديم، اين 
رقم مصوب ش��د. وي افزود: طب��ق اعالم مركز 
آمار ايران، خ��ط فقر 10 ميليون تومان اس��ت، 
بنابراين رقم تعيين ش��ده براي س��بد معيشت 
كارگران، صرفًا براي مايحتاج اوليه اس��ت. عضو 
كارگري ش��وراي عالي كار تصريح كرد: با توجه 
به رقم 6ميليون و 895 هزار توماني هزينه سبد 
معيشت، حداقل دس��تمزد حتي اگر 100 در صد 
هم افزايش يابد و به 4 ميليون و 300 هزار تومان 
برسد، با در نظر گرفتن تمامي مولفه هاي مزدي از 
جمله داشتن دو فرزند، دستمزد 6 ميليون تومان 
خواهد شد كه باز هم با هزينه سبد معيشت فاصله 
دارد. وي افزود: دستمزد كنوني كارگران حداكثر 
30 درص��د از هزينه ه��اي زندگي را پوش��ش 
مي دهد و فرد براي پر كردن اين خأل ۷0درصدي، 
مجبور به كار كردن در شغل هاي كاذب است كه 

اين مساله تبعات اجتماعي زيادي دارد.
چمني گفت: امروز نهم اسفند است و هنوز هيچ 
دعوتنامه اي براي برگزاري جلس��ه شوراي عالي 
كار جه��ت ورود به مذاكرات م��زدي براي اعضا 
ارس��ال نش��ده اس��ت؛ نمي دانيم چرا دبيرخانه 
ش��وراي عالي كار تا اين حد كار را س��خت كرده 
اس��ت. در حال نزديك شدن به نيمه دوم اسفند 
ماه هستيم و زمان كافي براي مذاكرات سنگين 
م��زدي وجود ن��دارد. وي ادام��ه داد: اميدواريم 
در جلسات پيش روي ش��وراي عالي كار، دولت 
نقش كارفرمايي خود را كنار بگذارد و يك نقش 
بي طرفانه و محوري را ايفا كند تا بتوانيم دستمزد 
را مطابق با نيازهاي جامعه كارگري تعيين كنيم، 
چراكه كارگ��ران ديگر توان ايس��تادن در برابر 

هزينه هاي زندگي را ندارند.
چمن��ي تصريح كرد: ن��ه فقط اي��ن دولت بلكه 
دولت هاي قبلي نيز اگر طبق ماده 41 قانون كار 
عمل مي كردند و دس��تمزد ساالنه كارگران را بر 
اساس س��بد معيش��ت و تورم تعيين مي كردند 

امروز اين فاصله ايجاد نمي شد.

انتشار اوراق رد شد، تنخواه مجوز گرفت

درآمد333هزارميلياردتومانيدولتازهدفمندييارانهها

معاون اول رييس جمهور خبر داد: 

ايجاد 280 هزار شغل جديد در روستاها
معاون اول رييس جمهور از روس��تاي عطاآباد اس��تان 
گلستان به عنوان الگويي براي روستاهاي كشور در امر 
اشتغالزايي ياد كرد و گفت: روستاي عطاآباد با جمعيت 
5 هزار نف��ر حتي يك بيكار ندارد و ب��ه گونه اي تدبير و 
طراحي شده است كه حتي از مناطق ديگر براي كار به 
اين روستا مي آيند. اس��حاق جهانگيري، اظهار داشت: 
اقدامات وسيعي در كش��ور در سطح شهرها و روستاها 
در راستاي عمران و آباداني و توسعه در دست اجرا است 
و مردم منطقه بر اساس ظرفيت ها و مزيت هاي موجود، 
به كار و تالش مشغول هستند. معاون اول رييس جمهور 
ادامه داد: وقتي به روستاهاي كشور سفر مي كنيم با وجود 
تحريم ها و فشارهاي ظالمانه امريكا، نشاط و شادابي و 
سرزندگي مشاهده مي شود و مردم همگي در حال تالش 

و فعاليت هستند. وي با اشاره به گزارش هاي ارايه شده از 
وضعيت روستاي عطاآباد، خاطرنشان كرد: گزارش هاي 
ارايه ش��ده گوياي اين حقيقت است كه مردم روستاي 
عطاآباد از فرصت ها و ظرفيت هاي موجود بهترين استفاده 
را كرده اند به گونه اي كه حتي يك نفر در اين روستا بيكار 
نيست. جهانگيري با اشاره به بازديد چند سال پيش خود 
از روستايي در اطراف تهران، گفت: در آن روستا نيز مردم 
همگي مشغول حرفه مبل سازي بودند و در هر خانه اي كه 
وارد مي شديم بخشي از خانه به كارگاه مبل سازي تبديل 
شده بود. وي همچنين با اش��اره به سفر خود به استان 
كرمانشاه و بازديد از روستاهاي استان، تصريح كرد: جوانان 
آن روستا با استفاده از ظرفيت هاي موجود براي ساكنين 
اشتغال ايجاد كرده بودند و هيچكس بيكار نبود. معاون 

اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به برگزاري چند جلسه 
با موضوع آسيب هاي اجتماعي كه در حضور مقام معظم 
رهبري برگزار مي شد، اظهار داشت: يكي از مباحث مطرح 
شده در اين جلسات موضوع حاشيه نشيني و آسيب هاي 
ناشي از آن بود. وي با تاكيد بر اينكه مردم روستاها از نعمت 
آب، برق، راه و گاز برخوردار هستند، گفت: در همين دولت 
تعداد روستاهاي برخوردار از نعمت گاز از 14 هزار روستا 
به حدود 35 هزار روستا رسيده است و دغدغه اصلي امروز 
روستاها اش��تغال و كار است. جهانگيري اظهار داشت: 
در جلسات آسيب هاي اجتماعي از مقام معظم رهبري 
درخواس��ت كردم كه اجازه دهند 1.5 ميلي��ارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغال زايي در روستاها 
برداشت شود كه خوشبختانه ايشان موافقت كردند و اين 

منابع با نرخ سود پايين در اختيار روستاييان قرار گيرد. 
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: از محل همين منابع 
تاكنون 15 هزار ميليارد تومان تس��هيالت روستايي به 
روستاييان پرداخت شده كه منجر به 280 هزار فرصت 
شغلي شده است ضمن آنكه ۷000 ميليارد تومان از اين 
منابع هنوز باقي است. وي از استاندار گلستان و معاون 
توسعه روستايي و مناطق محروم خواست تسهيالت مورد 
نياز مردم روستاي عطاآباد را فراهم كنند و نسبت به ايجاد 
ناحيه صنعتي توليد مبل نيز اقدام شود. جهانگيري خطاب 
به همه جوانان و روستاييان كشور، گفت: همه مي توانند 
مانند مردم روستاي عطاآباد همت كنند و از فرصت هاي 
موجود براي اشتغالزايي استفاده كنند تا هيچ كس بيكار 

نباشد و دولت نيز در اين مسير حمايت خواهد كرد.

رييس جمهور: 

هراندازهبتوانيمواكسنواردميكنيم
رييس جمهور گفت: هر اندازه كه بتوانيم واكس��ن تهيه 
مي كنيم. مردم مي دانند وضعيت واكس��ن امروز مشابه 
ماسك در اوايل اين بيماري است. چه طور مسير هواپيماها 
را عوض مي كردند و ماسك ها را در فرودگاه ها مي گرفتند. 
امروز آن ش��رايطي كه براي تهيه ماس��ك وجود داشت، 
در دنيا براي واكسن پيش آمده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
حجت االس��الم و المسلمين حس��ن روحاني در پنجاه و 
نهمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، با تبريك 
ميالد حضرت علي )ع( و تسليت شهادت حضرت زينب 
)س( اظهار كرد: اين روزها نسبت به دو سه ماه پيش براي 
ما روزهاي حساس تري است. مردم هم در جنب و جوش 
اجتماعي و فرهنگي و هم در جنب و جوش نظافت و تميزي 
و مسائل بهداشتي هستند. روحاني گفت: همه دوست داريم 
شب عيد، شب هاي آرامي براي مردم بسيار عزيز ما باشد و 
براي كسي مصيبتي پيش نيايد و همه خانواده ها بتوانند 
اين ايام را در چارچوب همه رسومات و سنت هايي كه بوده، 
البته نه به شكل سابق، برگزار كنند. در عيد رفت و آمد مردم 
و سفر حتي اگر دچار موج چهارم نباشيم و شرايط عادي 
باشد، باز هم همه بايد مراعات كنند. روحاني ادامه داد: اگر 
دچار موج چهارم نشويم باز هم همه بايد مراعات كنيم. عيد 
امسال چيزي مشابه عيد پارسال است. شايد از نظرهايي 
بايد بيشتر از پارسال مراعات كنيم. پارسال مي گفتيم از 
دس��ت ويروس ووهان چه كار كنيم. امسال از مار غاشيه 
به افعي پناه برديم. حاال مي گوييم پناه به ويروس ووهان 
بريم و ويروس انگليسي سراغمان نيايد. شرايط سخت تر 
ش��ده اس��ت. مردم عزيز و بزرگوار ما كه طي اين 13 ماه 
هميش��ه لطف و همكاري كردند ان ش��اءاهلل اين ايام هم 

رعايت مي كنند. روحاني گفت: الحمدهلل واكسيناسيون در 
كشور ما آغاز شده و شرايط ما در هفته هاي پيش رو، هم 
براي كادر درمان در سراسر كشور و هم براي افراد مسن يا 
بيماران زمينه اي بهتر مي شود. شرايط مهيا مي شود. تمام 
توان دولت براي خريد واكسن امروز متمركز است و در كل 
شرايط ما به گونه اي است كه هر مقدار بتوانيم واكسن مورد 
نياز را تهيه مي كنيم. مردم مي دانند واكسن امروز مشابه 
ماسك در اوايل اين بيماري است. چه طور مسير هواپيماها 
را عوض مي كردند و ماسك ها را در فرودگاه ها مي گرفتند. 
امروز آن شرايطي كه براي تهيه ماسك وجود داشت، در دنيا 

براي واكسن پيش آمده است. رييس جمهور گفت: امروز 
شرايطي كه براي واكسن در دنيا پيش آمده يك امتحان 
بزرگ براي همه دنياست. كشورهايي كه پيشرفته و پولدار 
هس��تند و امكانات دارند مي خواهند همه واكسن ها را به 
كشور خودشان بياورند و سريع واكسيناسيون را در كشور 
خود انجام دهند. وي ادامه داد: يك مقداري از اين اقدامات 
طبيعي است كه هر حكومتي به فكر مردم خودش باشد 
ولي مقداري هم اينجا وظايف اخالقي و انساني به ما حكم 
مي كند در اين آزمايش به فكر همه مردم جهان باشيم. به هر 
حال اين موضوع پاندمي بوده و يك بيماري هست كه سراسر 

 جهان را فراگرفته اس��ت. حاال يك كشور هم صد در صد 
واكسيناسيون را اجرا كند باز هم مصون نمي ماند به دليل 
اينكه تردد و رفت و آمد هست. روحاني تصريح كرد: يكي 
از راه هايي كه اين سيستم ايمني را تقويت و براي مبارزه با 
ويروس آماده كند، همين واكس��ن است. در واقع واكسن 
تزريق موادي شبه ويروس است تا سيستم ايمني ما بتواند 
با آن بجنگد، مبارزه كند و آماده ويروس واقعي شود. البته 
شرايط مختلفي وجود دارد و اين ويروس ممكن است هر 
روز جهش خاصي داشته باشد. وي ادامه داد: اين مساله براي 
كساني كه واكسن را مي سازند، كار را سخت تر و سنگين 
مي كند چون امكان دارد اين ويروس چند ماه ديگر با شرايط 
امروز ما كامال متفاوت باشد و ما نيازهاي جديدي پيدا كنيم و 
يا تغييرات جديدي در واكسن ها نياز باشد. روحاني در بخش 
ديگري از سخنانش گفت: براي انجام واكسيناسيون ماه ها 
زمان الزم داريم. ممكن است شش ماه طول بكشد تا همه 
واكسن بزنند. در اين مدت چاره رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي به عنوان اصل اساسي است. همان اصولي كه قبال 
مورد تاكيد ما بوده است؛ يعني اقدامات بهداشتي، امكانات 
پايشي و تست تشخيصي كه بايد روزانه افزايش پيدا كند و 
به جاي بستري شدن بيمار با شرايط سرپايي درمان شود. 
وي گفت: ناچار هستيم محدوديت ها را تا ماه ها، سال آينده، 
شايد كل سال آينده ادامه دهيم. اقدامات تنبيهي هم الزم 
است. البته دولت همچنان خودش را موظف مي داند 
هم بستر الكترونيكي را افزايش دهد و هم در كنار همه 
اقدامات بهداشتي و درماني امكانات حمايتي را افزايش 
دهد. اقدامات حمايتي مثل پرداخت وام ها، ارايه مهلت ها، 

كمك دولتي به كسب و كارها. 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
  در بازار ارز آزاد، قيمت دالر 25 هزار و 500 تومان، قيمت 
يورو 30 هزار و 900 توم��ان و درهم امارات 7 هزار تومان 
اعالم شده اس��ت. همچنين با اعالم اونس جهاني طال به 
قيمت 1734 دالر، قيمت طال و سكه نيز اندكي افزايش 
داشت و قيمت مظنه هر مثقال طال 4 ميليون و 730 هزار 
تومان، طالي 1۸عيار هرگرم يك ميليون و 91 هزار تومان، 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جدي��د 11 ميليون و 
250 هزار تومان وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 10 ميليون و 900 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 
ميليون و 400 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون 
و 100 هزار تومان و س��كه يك گرم��ي 2 ميليون و 350 
هزار تومان معامله شد. قيمت طال و سكه طرح جديد در 
روز جاري نسبت به روزكاري قبل با نوسان جزئي همراه 
شده است؛ سكه طي روزهاي گذشته از كانال 12 ميليوني 
عقب نشيني كرده و به كانال 11 ميليوني بازگشت؛ از جمله 
داليل اصلي نوسان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در 
طالي جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت 
تأثير خبرهاي سياسي است.در صرافي هاي بانكي نيز قيمت  
دالر و يورو نس��بت به روز كاري قبل افزايش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 25 هزار و 170 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 24 هزار و 700 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 30 هزار و 700 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 30 هزار و 100 تومان اعالم شده است. 
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

     دالر با نوسان 
در كانال ۲۵ هزار تومان همراه شد

هر دالر روز شنبه در صرافي هاي بانكي 25 هزار و 24۸ 
تومان معامله شد كه قيمت آن نس��بت به روز كاري 
چهارشنبه گذشته 232 تومان افزايش داشت. نرخ هر 
يورو نيز به 30 هزار و 603 تومان رسيد.قيمت فروش 
ي��ورو روز با كاهش 50 توماني نس��بت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري گذشته )چهارش��نبه( به 30 هزار و 
603 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 74۸ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و970 تومان بود. 
همچنين قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 
ه��زار و 99۸ تومان و قيمت فروش آن 25 هزار و 24۸ 
تومان اس��ت.عالوه بر اين، نرخ خريد يورو در اين بازار 
30 هزار و 300 تومان و نرخ فروش آن 30 هزار و 603 
تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه نيما در 
روز معامالتي گذشته )چهارشنبه(، هر يورو به قيمت 
30 هزار و 11۸ تومان و هر دالر 24 هزار و 755 تومان 
به فروش رسيد. همچنين در سامانه سنا روز چهارشنبه 
گذشته، حواله يورو به قيمت 29 هزار و 91 تومان معامله 
همچنين حواله دالر به قيمت 23 هزار و ۸55 تومان 
فروخته شد.بررس��ي رفتار فعاالن بازار ارز در روزهاي 
اخير نشان دهنده ترديد و سرگرداني آنهاست به طوري 
كه آنها از تداوم رش��د بهاي ارز نااميد شده و چشم به 
ريزش قيمت ها دارند، به نظر مي رسد كه دالالن بازار 

ارز اكنون به پيشواز تحوالت پيش رو رفته اند.

    كاهش ۱۵۰ هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
روز )شنبه 9 اسفندماه( با كاهش 150 هزار توماني نسبت 
به روز كاري چهارشنبه هفته گذشته، 11 ميليون و 100 
هزار تومان معامله ش��د.ارزش هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد به 11 ميليون و 100 هزار تومان رسيد 
و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و ۸00 
هزار تومان معامله شد.نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون و 
350 هزار تومان، ربع س��كه چهار ميليون تومان و سكه 
يك گرمي هم دو ميليون و 350 هزار تومان قيمت داشت.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار 
به يك ميليون و ۸2 هزار تومان و هر مثقال طال به چهار 
ميليون و 690 هزار تومان رس��يد. اونس جهاني طال نيز 
ديروز يك هزار و 735 دالر فروخته شد.قيمت سكه از 30 
دي ماه تا چند هفته گذشته در كانال 10 ميليون توماني 
در نوسان قرار داش��ت، اما به تدريج رشد كرد. بررسي ها 
نشان مي دهد در روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر 

از بازار ارز روند صعودي داشته است.

  پيش بيني دبير كانون صرافان درباره قيمت ارز
دبيركل كانون صرافان درباره وضعيت فعلي بازار ارز گفت: 
اكنون در بازار خريداري وجود ندارد و بازار ارز مستعد آن 
است كه با تحقق اخبار مثبتي در زمينه آزادسازي منابع 
ارزي بلوكه شده و رفع تحريم ها به سمت كاهش قيمت 
قابل توجهي حركت كند. سعيد مجتهدي درباره دو امكان 
جديد اپليكيشن كانون صرافان گفت: اين دو امكان جديد 
كه يكي از آنها قيمت گذاري است، طبق آن همه صرافان 
قيمت هاي خود را در اپليكيشن عرضه مي كنند و معدل 

قيمت ها گرفته مي شود كه يك منبع خوب و معتبر براي 
اطالع از قيمت  انواع ارزهاس��ت. دومين امكان مربوط به 
سايت صرافان است. پيش از اين سايت هاي غيررسمي 
نوس��اناتي در بازار ايجاد مي كردند اما از اين به بعد تمام 
صرافان به سايت كانون صرافان مرتبط مي شوند و تنها 
صرافي هايي كه كانون به آنها مجوز داده باشد، مي توانند 
قيمت گذاري كنند. مجتهدي درباره وضعيت فعلي بازار 
ارز گفت: اگر تحريم هاي بانكي و نفتي برداش��ته شوند، 
ش��اهد كاهش قيمت ها در بازار خواهيم بود. همچنين 
آزادسازي منابع ارزي بلوكه ش��ده و مذاكره با امريكا از 
جمله عواملي هستند كه مي توانند بر تعادل بازار ارز تاثير 
بگذارند و قيمت ها را كاهش دهند. دبيركل كانون صرافان 
با بيان اينكه بازار ارز در حال حاضر خريدار ندارد، گفت: 
با ش��يوع ويروس كرونا مسافرت ها و خريد ارز مسافرتي 
كاهش پيدا كرده اس��ت. در كل در ح��ال حاضر بازار ارز 
مستعد اين است با تحقق خبرهاي مثبت چون برداشتن 
تحريم ها و آزادس��ازي منابع ارزي بلوكه ش��ده كش��ور 
كاهش قيمت قابل توجهي داشته باش��د. وي در پايان 
سخنانش تاكيد كرد كه مردم ارز و سكه مورد نياز خود را 
از صرافي هاي معتبر و مجاز بانك مركزي خريداري كنند 
و از مكان هايي ك��ه تابلو صرافي ندارد، خريداري نكنند. 
همچنين، اگر در خريد و فروش ارز با صرافي ها مشكلي 
داش��تند مي توانند به كانون صرافان مراجعه كنند تا به 

مشكل آنها رسيدگي شود.

    افت ۲ درصدي قيمت طال در ۱ روز
قيم��ت هر اونس ط��ال در پايان معام��الت روز جمعه با 
2.06 درصد كاهش به 1734 دالر و 4 س��نت رس��يد. 

به گزارش رويترز، در حال��ي كه تقويت دالر و باال رفتن 
س��وددهي اوراق قرضه امريكا سبب شده تا تقاضا براي 
س��رمايه گذاري در بازار طال كاهش يابد، قيمت فلز زرد 
روز جمعه تا حدود 3 درصد افت داشت و با تجربه كردن 
پايين ترين رقم ۸ ماه گذش��ته در مس��ير ثبت بدترين 
عملكرد ماهانه از نوامبر 2016 قرار گرفت.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه 
با 2.06 درصد كاهش به 1734 دالر و 4 س��نت رسيد. 
ديروز قيمت طال تا رقم 1716 دالر و ۸5 س��نت پايين 
آمد كه كمترين رقم ثبت ش��ده از ژوئن 2020 تاكنون 
بود. قيمت طال از ابتداي ماه جاري ميالدي تاكنون 6.4 
درصد افت كرده است. قيمت فلز زرد در پايان معامالت 
آتي روز جمعه براي تحويل در ماه آوريل با 2.62 درصد 

كاهش به 172۸ دالر و ۸0 سنت رسيد.

    ارزش دالر امريكا افزايش يافت
نرخ دالر با بازده باالتر خزانه داري و افت ارزهاي ُپرريسك، 
تقويت ش��د. به گزارش رويترز، روز جمعه بازدهي اوراق 
قرضه دولت اياالت متحده نزديك به باالترين سطح يك 
ساله قرار گرفت، دالر امريكا افزايش يافت، در حالي كه 
ارزش ارزهاي پر خطرمانند دالر استراليا كاهش يافت.

گفته مي ش��ود، ارزش دالر تابعي از اتفاقاتي است كه در 
بازده رخ مي دهد. روز پنج ش��نبه بازده 10 ساله از سود 
سهام اس اند پي 500 باالتر رفت و اين نشان دهنده عدم 
اطمينان زياد موجود است. شاخص دالر با افزايش 0.59 
درصد به 90.۸47 رسيد كه باالترين سطح در هفته است. 
اين شاخص در برابر ين افزايش يافت و براي اولين بار از ماه 

سپتامبر به 106.69 رسيد.
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گام نخست رفع تحريم ها
با آزادسازي پول هاي بلوكه شده 

يك مقام وزارت امور خارج��ه كره جنوبي از موافقت 
امريكا با آزادس��ازي مقداري از دارايي هايي مسدود 
ش��ده ايران خبر داد. به گزارش شبكه كي. بي. اس، 
اين مقام كره اي افزود: اين انتقال قرار اس��ت از طريق 
بانك هاي سوييس انجام شود.اياالت متحده در واقع 
با طرح آزادسازي مقداري از دارايي هاي ايران از طريق 
بانك هاي سوييس��ي موافقت اصولي كرده است، اما 
بحث ها درباره روش انتق��ال آن همچنان ادامه دارد.

دولت هاي كره جنوبي و اياالت متحده در مورد انتقال 
دارايي هاي ايران به س��وييس بحث كرده اند از آنجا 
)سوييس( مي توان اين دارايي ها را از طريق توافق نامه 
تجارت بشردوستانه سوييس )SHTA( به كشور هاي 
خاورميانه بازگرداند.تلويزيون كره جنوبي مي افزايد: 
 )SHTA( توافق نامه تجارت بشردوس��تانه سوييس
به دنبال اطمينان از صادر كنندگان و ش��ركت هاي 
بازرگاني مستقر در س��وييس در بخش هاي غذايي، 
دارويي و پزشكي است كه يك كانال پرداخت امن با 
يك بانك سوييس دارند از اين طريق، صادرات كاال ها 
به ايران تضمين مي ش��ود. رييس اسبق پژوهشكده 
پولي و بانكي با اش��اره به آزاد سازي يك ميليارد دالر 
از منابع بلوكه ش��ده ايران در كره جنوبي، گفت: اين 
اتفاق مي تواند گام ابتدايي روندي باشد كه به برداشته 
ش��دن تدريجي يا يك باره تحريم ها منجر مي شود و 
امكان مبادله بانكي را براي كش��ور فراهم مي سازد.

اعالم توافق ميان ايران و كره جنوبي براي آزادسازي 
يك ميلي��ارد دالر از ارزه��اي بلوكه ش��ده ايران در 
بانك هاي اين كش��ور، خبر اميدواركننده اي كه بود 
كه فضاي اقتصادي كش��ور را در هفته گذشته تحت 
تاثير خود ق��رار داد. خبري كه پ��س از اما و اگرهاي 
فراوان سرانجام روز پنجشنبه با تاييد يكي از مقامات 
ارشد وزارت امورخارجه كره جنوبي مبني بر موافقت 
امريكا با انج��ام اين مبادله مالي، به نظر مي رس��د تا 
اجرايي ش��دن فاصله چنداني نداشته باشد.»احمد 
مجتهد« استاد دانش��گاه و رييس اسبق پژوهشكده 
پولي و بانكي، نيز ضمن استقبال از اين تحول در عرصه 
ديپلماسي اقتصادي به خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: 
آزادسازي يك ميليارد دالر از ارزهاي بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي، را مي توان به عنوان يك نشانه مثبت 
و گام ابتدايي از مجموعه تحوالتي دانست كه كشور 
را به سمت حل مش��كالت اقتصادي هدايت خواهد 
كرد.وي افزود: اقتصاد ايران در سال هاي اخير تحت 
شديدترين تحريم ها قرار داشت و منابع فراوان مسدود 
شده كشور در بانك هاي جهاني، واردات كاال به كشور 
را با مشكالت فراواني مواجه كرده بود. در اين شرايط 
هرچند تا زماني كه تحريم ها برقرار باشد، همچنان علت 
اصلي مشكالت برقرار خواهد بود و امكان مبادله آزاد 
كاال براي كشور فراهم نيست، اما آغاز روند آزادسازي 
منابع ارزي مسدود شده، مي تواند نشان دهنده روند 
از بين رفتن تحريم ها باشد.رييس اسبق پژوهشكده 
پولي و بانكي درباره شيوه آزادسازي اين منابع توضيح 
داد: به صورت معمول منابع ارزي كشور در بانك هاي 
خارجي بايد صرف تامين كااله��ا يا تكنولوژي هاي 
مورد نياز كشور شود، اما در خصوص اين يك ميليارد 
دالر مورد مذاكره، گمانه هاي مختلفي عنوان شده كه 
از خريد دارو و اقالم بهداش��تي تا پرداخت نقدي اين 
مبلغ به ايران مطرح اس��ت. روندي كه براي اين يك 
ميليارد دالر اتفاق خواهد افتاد يك استثنا است و حتي 
در صورت پرداخت نقدي اين مبلغ به ايران، كه مي توان 
آن را بدترين ش��يوه دسترسي به منابع ارزي خارج از 
كشور توصيف كرد، با اين وجود اين اتفاق در حكم يك 
سيگنال مثبت تاثير خود را بر بازار خواهد گذاشت. وي 
در ادامه با اشاره به مشكالتي كه تحريم هاي امريكا 
براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است، يادآور شد: آمار 
و ارقام رسمي اعالم شده از سوي مركز آمار و بانك 
مركزي نشان مي دهد كه ميزان سرمايه گذاري در 
ايران در سال هاي اخير منفي بوده كه واقعيتي بسيار 
نگران كننده است. از سوي ديگر در همين سال ها 
بيشترين رشد اقتصادي كشور در حوزه كشاورزي 
صورت گرفته است كه حداكثر 15 تا 20 درصد توليد 
كشور را شامل مي شود يا در حوزه خدمات بوده كه 
بحران كرونا به آن هم صدمه جدي وارد كرده است.

براي خروج از وضعي��ت نامطلوب اقتصادي نياز به 
رشد سرمايه گذاري در داخل است. دسترسي بانك 
مركزي به منابع ارزي كش��ور در خارج از كش��ور، 
بستري براي تقويت اين س��رمايه گذاري مي تواند 
باش��د.مبلغ يك ميليارد دالر اعالم شده، هر چند 
در مقايس��ه با ميزان صادرات و واردات كشور كه در 
حال حاضر حدود 100 ميليارد دالر است، رقم قابل 
توجهي نيست، اما اگر بدانيم اين اتفاق مي تواند گام 
ابتدايي روندي باشد كه به برداشته شدن تدريجي 
ي��ا يك باره تحريم ها منجر ش��ود و ام��كان مبادله 
بانكي را براي كشور فراهم سازد، ارزشمندي آن در 
فرآيندهاي اقتصادي نمايان خواهد شد.اين استاد 
 CFT  دانشگاه ضمن تاكيد بر ضرورت تصويت لوايح
و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: 
در صورتي كه از ليست سياه FATF نيز خارج شويم، 
سيستم بانكي كشورمان وارد شبكه جهاني شده و در 
اين شرايط با دسترسي به منابع ارزي خارج از كشور، 
 مي توانيم تجهيزات، لوازم يدكي و تكنولوژي هاي 
الزم را وارد كش��ور كنيم. ما در داخل كشور امكان 
توليد همه كاالها ي��ا خدمات را نداري��م و براي به 
چرخش درآوردن چرخ هاي اقتصاد كشور و توسعه 
نياز به واردات تكنولوژي هاي نوين داريم.وي درباره 
تاثير اين آزادسازي بخشي از ارزهاي مسدود شده 
كشور بر بازار ارز نيز خاطرنشان كرد: از آنجا كه تحقق 
دسترسي ايران به اين يك ميليارد دالر، چشم انداز 
مثبتي براي حل بس��ياري از مش��كالت اقتصادي 
كشور ايجاد خواهد كرد، پيش بيني مي شود بازار ارز 
نيز آرامش پيدا كند و ديگر شاهد روندي افزايشي 
قيمت ها در اين بازار نباشيم. دسترسي دولت به اين 
منابع همچنين امكان مديريت بهت��ر بازار را براي 

بازارساز فراهم خواهد كرد.

بي توجهي به قدرت خريد مردم 
در شرايط رشد نرخ ارز 

 پر رنگ تر نشان داده اند. اما در عين حال فعاالن بازار نيز 
به اين نكته اشاره كرده اند كه سال هاست گفته مي شود 
افزايش نرخ ارز با نقش دولت و از طريق سياست هاي دولت 
رخ داده است و اينكه گفته مي شود كار خودشان است 
نكته اي واقعي و نشان دهنده نقش دولت در رشد نرخ ارز 
است.  واقعيت اين است كه بيش از 6 برابر شدن نرخ دالر 
در اين سه سال در طول تاريخ بي سابقه است. زيرا در تمام 
طول 53 سال دوره پهلوي، تغيير شاه، فرار شاه، كودتا، 
جنگ جهاني، اشغال ايران، بحران هاي سياسي مختلف 
و تغيير م��داوم دولت ها و انق��الب و... نرخ ارز به زحمت 
كمتر از 6 برابر شده است. همچنين در طول 100 سال 
دوره قاجاريه كه حكومت هاي ضعيف بر سر كار بوده اند 
و مش��كالت بسيار داش��ته اند، ارزش پول ملي در پايان 
دوره قاجار به كمتر از يك ششم اول دوره قاجار رسيده 
است. بر اين اساس تحريم ها هر چقدر كه سخت باشد و 
فشار حداكثري هرچقدر كه باال باشد، دولت مي توانست 
از طريق سياس��ت هاي مختلف و ذخاي��ر ارزي، مانع از 
افزايش بي رويه نرخ دالر ش��ود.  اين كاهش ارزش پول 
ملي و افزايش نرخ دالر در عين حال كه موجب تضعيف 
مردم و طبقه متوسط و فقيرترش��دن مردم و كارگران 
و حقوق بگيران شده اس��ت در عين حال سهم مخارج 
دولت از توليد ناخالص داخلي را به 11 درصد كاهش داده 
است در حالي كه سهم مخارج دولت در اقتصاد امريكا و 
اقتصادهاي ليبرال بين 20 تا 25 درصد است. در نتيجه 
اين پرسش اساسي مطرح است كه از رشد نرخ دالر چه 
كساني سود برده اند؟ مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد 
كه افزايش نرخ دالر عمال 10 نوع منفعت مختلف براي 
عده اي از رانت خواران و طبقه مسلط بر اقتصاد داشته است. 
از سود صادرات گرفته تا كاهش ارزش بدهي بدهكاران 
بزرگ بانكي، تا رشد قيمت سهام و افزايش قيمت كاالهاي 
داخلي و بسياري از منافع ديگر، براي طبقه مسلط كه كاال 
براي توليد و صادرات داشته است ايجاد شده و بازرگانان 
و صنعتگران بزرگ و شركت هاي خصولتي و بانك هاي 
خصولتي عمال به سود هنگفت رس��يده اند.  به عبارت 
ديگر، نتيجه افزايش نرخ دالر عمال باعث تضعيف طبقه 
متوسط و مردم و كوچك شدن دولت، بزرگ شدن طبقه 
مرفه و تازه به دوران رس��يده و طبقه مس��لط بر اقتصاد 
ايران ش��امل شبه دولتي ها و خصولتي ها و... شده است. 
از س��وي ديگر موجب خروج شديد س��رمايه ها و ارز از 
كشور شده است.  نگاهي به آمار توليد ناخالص داخلي، 
سرانه مصرف، سرمايه گذاري، تغيير در موجودي انبار، 
اشتباهات آماري و صادرات و واردات نشان مي دهد كه 
بخش عمده اي از صادرات كاال و خدمات از كشور عمال با 
بازگشت ارز همراه نبوده و به معناي آن است كه در دو سه 
سال اخير بيش از 50 ميليارد دالر از كشور خروج سرمايه 
داشته ايم.  همه اين اتفاقات به معناي فقير شدن اقتصاد 
و مردم، بي نوا شدن و ضعف و فقر بيشتر مردم بوده است.  
پرسش اساسي از مسووالن اين است كه اگر شما چاره اي 
جز افزايش نرخ ارز براي مقابله با تحريم ها نداشته ايد و 
نرخ دالر را 6 برابر كرده ايد چرا حقوق و دستمزد و قدرت 
خريد مردم را افزايش نداده ايد؟ چرا اين تحوالت عمال به 
ضعيف شدن و فقر مردم منجر شده است و طبقه ثروتمند 
و مسلط و مرفه كشور را قوي تر كرده است؟ اگر رشد نرخ 
دالر يك واقعيت حاصل از تحريم هاست پس چرا حقوق 
و دستمزد رشد نكرده است؟ مطالعات نشان مي دهد كه 
حداقل دستمزد به كمتر از 100 دالر در ماه رسيده است 
در حالي كه در طول 35 سال قبل هيچگاه كمتر از 1۸0 
دالر نبوده است. اين به معناي آن است كه قدرت خريد 
مردم و كارگران حداقل به نصف س��ه سال قبل رسيده 
است و در كنار آن انواع افزايش قيمت ارز و كاال و خدمات 
و كميابي كاال و نايابي دارو و برخي كاالها را شاهد بوده ايم.  
سرانه مصرف خانوارهاي ايراني نيز به دوره جنگ سقوط 
كرده است و توان مصرفي و قدرت خريد مردم به شدت 
كاهش يافته است به عبارت ديگر، تحوالت سه سال اخير 
عمال به معناي غارت كردن و فقير شدن و از دست دادن 
توان مردم و طبقه متوسط است و عمال طبقه متوسط به 
طبقه فقير دركشور تبديل شده است.  اما در مقابل عده اي 
از حباب دارايي هاي سهام، بورس، ارز و طال و بدهي بانكي 
و... به ش��دت مرفه شده اند.  حتي دولت نيز از اين طريق 
ارزش بدهي خود به بانك ها و مردم و پيمانكاران را كاهش 
داده اس��ت و ارزش بدهي دولت به دالر، اكنون به سطح 
سال 92 رسيده است يعني با 6 برابر شدن نرخ دالر، عمال 
بدهي دولت نيز به يك ششم كاهش يافته است.  براين 
اساس بازهم اين پرسش ها مطرح است كه اگر تحريم ها 
عامل اين مشكل بوده چرا سهم مخارج دولت در اقتصاد 
كاهش يافته، چرا حقوق و دستمزد افزايش نيافته، چرا 
خروج س��رمايه از كشور تشديد ش��ده و سهم دولت در 
اقتصاد كوچك تر شده و سهم طبقه متوسط و فقير كشور 
به شدت كوچك شده است؟ وقتي نرخ دالر افزايش يافته 
و صادرات تشويق شده است چرا قيمت نهاده هاي صنعتي 
و معدني كه به شركت ها داده شده افزايش نيافته و چرا 
به ميزان 500 هزار ميليارد تومان رانت در اختيار آنها قرار 

گرفته است؟

افزايش تجربه بورس در برجام
 تصميم تغيير دامنه نوسان بازار سرمايه تصميم درستي 
نبوده و مسووالن مي توانستند تصميم خود را اصالح 
كنند. بازارس��رمايه درخصوص برجام و مذاكرات نيز 
داراي تجربه است. زماني كه توافقات برجام شكل گرفت 
برخي از صنايع ما تحت تاثير واكنش مثبت بودند اما؛ 
كليت بازار در آن بازه منفي شد. برخي از سهام بودند كه 
برجام بر روي آنها تاثير مثبت و مستقيم داشت و سهام 
بانكي، حمل و نقل دريايي نيز از اين دسته بودند و واكنش 
مثبت مقطعي نشان دادند. اگر برجام اجرايي شود ممكن 
است شاهد يك ش��وك بر روي برخي از سهام موجود 
در بازار باش��يم. البته در اين ميان يك ريسك با عنوان 
كاهش نرخ دالر وجود دارد و در حدود 60 الي 70 درصد 
سهام موجود در بورس را سهام كاموديتي محور تشكيل 
مي دهد و اين سهام با قيمت دالر و نفت معامله مي شود. 
در پيش بيني برجام كاهش نرخ دالر ديده مي شود و اين 
موضوع مي تواند تاثير مستقيمي بر روي سهام موجود در 

بازارسرمايه بگذارد.

در واكنش به سخنان واعظي قيمت دالر 1000 تومان رشد كرد

سرگيجه در بازار ارز

همتي: اعضاي دولت، اعالم سياست ها را به بانك مركزي واگذار كنند

 جهش نرخ ارز معلول سياست گذاري هاي غلط دولت بوده است
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

به دنب��ال اظه��ارات اخير آق��اي واعظي ريي��س دفتر 
رييس جمه��ور، در ارتباط با ن��رخ ارز، عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي نيز با يادآوري شرط انتصاب خود به 
عنوان رييس كل بانك مركزي، تاكيد كرد كه اعضاي هيات 
دولت بايد اجازه دهند كه اعالم سياست هاي ارزي و پولي 
توسط بانك مركزي انجام شود. رييس كل بانك مركزي 
يادآور ش��د: بازار ارز، يك بازار حساس و تخصصي است. 
در اولين جلسه حضور در هيات دولت قبل از انتصاب ودر 
اولين جمالت خود از آقاي رييس جمهور و اعضاي محترم 
دولت درخواس��ت كردم كه، اگر به انتصاب اينجانب رأي 
مي دهند، با اين شرط همراه باشد كه در خصوص مسائل 
ارزي، اعالم سياست ها را به بانك مركزي واگذار كنند و قطعًا 
اين بهترين كمك مسوولين محترم به بانك مركزي و نيز 
ثبات در بازار هاي پول وارز است.وي افزود: نرخ ارز بايد توسط 
س��ازوكار بازار و مستقل از سياست هاي مالي و بودجه اي 
تعيين شود و انتظار دارد كه با تصحيح انتظارات و تخيله 
اثر شوك هاي سياسي، نرخ ارز درمسير اصالح توسط ساز و 
كار بازار قرار گيرد.عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
گفت: از نيمه سال 97، بانك مركزي سياست ارزي خود را، 
بر مبناي صيانت از ذخاير خود و همزمان تامين منابع الزم 

براي واردات كاالهاي اساسي و دارو قرارداد.
وي ادامه داد: در دوسال گذشته، اين سياست نشان داد 
كه با موفقيت كشور را از ميانه بزرگ ترين جنگ اقتصادي 
تاريخ به س��المت عبورداد. در اين ميان، فشار زيادي، از 
ناحيه تحريم هاي ظالمانه و غيرانساني بر مردم عزيزمان 
وارد شد، اما اينكه، بدون سياست هاي بانك مركزي در 
اين دوره، چه سرنوشتي در انتظار متغيرهاي اصلي اقتصاد 

مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نيست.
همتي با اش��اره به اينكه بانك مركزي همچنان اعتقاد 
راسخ دارد، نرخ ارز بايد توسط سازوكار بازار و مستقل از 
سياست هاي مالي و بودجه اي تعيين شود و انتظار دارد كه 
با تصحيح انتظارات و تخيله اثر شوك هاي سياسي، نرخ 
ارز درمسير اصالح توسط ساز و كار بازار قرار گيرد، افزود: 
بارها گفته ام، تقويت ارزش پول ملي، مهم ترين دغدغه 
بانك مركزي است و تا به حال نيز تمام تالش خود را به رغم 
برخي مرارت ه��ا، به كار بردم تا نيازهاي بودجه اي دولت 

نتواند در اين مسير خدشه زيادي وارد كند.

    جهش نرخ ارز معلول سياست گذاري غلط 
عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه، جهش نرخ ارز از 
3500 به 25 هزار تومان، معلول سياست گذاري هاي غلط 
دولت بود، گفت: فرض پايان تحريم ها در دولت بايدن فرض 
خوش بينانه اي است.مجتبي توانگر با اشاره به نقل قولي از 
يكي از مس��ووالن ارشد دولتي با اين مضمون كه »از نظر 
اقتصادي نرخ ارز ايران 25 يا 27 هزار تومان نيست، ما اين 
كار را كرديم تا بتوانيم اقتصاد كشور را اداره كنيم.« چيست، 
گفت البته وي بعد از درج اين خبر توضيحاتي ارايه كرد كه 
منظورشان چنين نبوده ولي مساله مهم اين است كه اگر 
نيت افزايش نرخ ارز را هم نداشته اند در عمل چنين كرده اند. 
ما واقعا دستگاه نيت سنج نداريم كه ببينيم دولت درباره نرخ 
ارز چه نيتي داشته است ولي مي دانيم كه جهش نرخ ارز از 
3500 به 25 هزار تومان، معلول سياست گذاري هاي غلطي 
بود كه توسط دولت انجام شد.عضو كميسيون اقتصادي در 
پاسخ به اين سوال كه سياست گذاري هاي غلط كه موجب 
جهش نرخ ارز شد چيست؟گفت: تداوم وابستگي بودجه 
به نفت، راهكارهاي غلط در مواجه��ه با افزايش نرخ ارز از 
طريق تزريق گسترده ارز با نرخ 4200 براي همه مصارف 
در ماه هاي نخست س��ال 97 و حراج ذخاير طالي بانك 
مركزي، موجب شد تا به سرعت دست بانك مركزي براي 
مديريت بازار خالي شود.توانگر در مواجهه با اين سوال كه 
اكنون كه دولت وعده پايان جنگ اقتصادي و رفع تحريم ها 
را مي دهد، آيا واقعا مي ش��ود دالر را كاه��ش داد؟ گفت: 
همانطور كه در سوال شما مطرح بود، فعال با خوش بيني 
وعده پايان جنگ اقتصادي و پايان تحريم ها را مي دهند 
و شخص خود آقاي رييس جمهور هم بر همين مبنا وعده 
دالر 15 هزار توماني را داده است ولي در عمل اتفاقاتي كه 
افتاده، گره خوردن بيشتر بازار ارز به مسائل بيروني است. 
عالوه بر اين فرض پاي��ان تحريم ها در دولت بايدن فرض 
خوش بينانه اي است. البته مجلس با تصويب قانون "اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران 
" سعي كرده تا با فش��ار به طرف مقابل آنها را وادار به دادن 
امتيازات و رفع واقعي تحريم ها كند ولي در عمل تا زماني 
كه دولت بازار ارز را چنين خوش بينانه به وعده هاي دولت 
جديد امريكا گره مي زند و رييس جمهور دلخوش به رفع 
تحريم ها وعده دالر 15 هزار توماني مي دهد، اتفاق خاصي 
در بازار ارز نخواهد افتاد. اينجا ديگر مهم نيست كه آقاي 

واعظي گفته كه دولت ارز را گران كرده يا ارز خودش گران 
شده، مهم سياست هايي است كه در عمل موجب افزايش 
نرخ ارز مي شود.برخي كارشناسان نيز در اين زمينه اعالم 
كردند كه واعظي درحالي اعتراف كرده دالر 25 يا 27 هزار 
توماني، كار دولت بوده تا كشور را اداره كنند كه به لطف اين 
سياست شان مردم نه تنها در تأمين هزينه هاي زندگي به 
مشكل خوردند، حتي براي تأمين اقالم ضروري زندگي  هم 
مجبور به حضور در صف هاي طوالني مرغ و روغن شدند از 
سوي ديگر، عده اي از دولتمردان گفته اند كه دولت به دنبال 
افزايش نرخ ارز نيس��ت و از گران شدن دالر سود نمي برد. 
بر اين اساس، اگر دولت از گران فروش��ي ارز در بازار سود 
نمي برد، پس به اين معناست كه صادر كنندگان و صاحبان 
درآمد ارزي كه دالر را در بازار گران فروخته اند سود برده اند و 
شركت هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي در كشور كه صادرات 
فراوان دارند و درآمد ارزي فراوان داشته اند سود برده اند. به 
گزارش تسنيم، حسن روحاني رييس جمهور در جلسه 
روز چهارشنبه 6 اس��فند هيات دولت، گفت: حق نداريم 
با اس��تفاده از تريبون خود با اعصاب مردم بازي كنيم.اين 
جمله البته از همان ابتدا با واكنش هاي متعددي همراه شد 
كه اهم آنها به سياست هاي اقتصادي و غيراقتصادي دولت 
در سال هاي اخير مربوط مي شد كه اتفاقا دولت خيلي هم 
شديد با اعصاب مردم بازي كرده بود و نمونه بارز آن گراني 
يك شبه بنزين و اعالم بي خبري رييس جمهور بود!اما به 
فاصله يكي، دو روز از اين سخنان تاريخي رييس جمهور 
محترم، محمود واعظي رييس دفتر ايشان طي سخناني 
در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه استان اصفهان نه 
تنها گفته هاي حسن روحاني مبني بر بازي با اعصاب مردم 
را نقض كرد بلكه صراحتاً اعتراف كرد در روزهايي كه مردم 
منتظر اقدام عملي دولت براي كاهش قيمت دالر و ... بودند، 
دولت خودش نرخ دالر را در كانال 25 تا 27 هزار تومان نگه 
داشته بود كه بتواند كشور را اداره كند!واعظي با تاكيد بر 
اينكه از نظر اقتصادي ن��رخ ارز ايران 25 يا 27 هزار تومان 
نيست، گفت: ما اين كار را كرديم تا بتوانيم اقتصاد كشور 
را اداره كنيم تا امروز دشمنان بگويند كه فشار حداكثري 
شكست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز 
ايران از موضع قدرت است.اعالم اين سخنان از سوي رييس 
دفتر رييس جمهور با واكنش هاي منفي متعددي همراه شد 
و حتي رييس كل بانك مركزي هم در پيامي به تندي پاسخ 

او را داد و تأكيد كرد كه در اولين جلسه حضور در هيات دولت 
قبل از انتصاب و در اولين جمالت خود از آقاي رييس جمهور 
و اعضاي محترم دولت درخواست كردم كه، اگر به انتصاب 
اينجانب رأي مي دهند، با اين ش��رط همراه باش��د كه در 
خصوص مسائل ارزي، اعالم سياست ها را به بانك مركزي 
واگذار كنند و قطعاً اين بهترين كمك مسوولين محترم به 
بانك مركزي و نيز ثبات در بازارهاي پول و ارز است.نكته مهم 
در حواشي اخير ايجاد شده توسط واعظي اين بود كه جمله 
تاريخي فعاالن بازار ارز مبني براينكه "كار خودشان است " 
با مهر تأييدي همراه شد آن هم درحالي كه همواره دولت 
در تالش براي تكذيب اين ادعا بود. زماني كه دالر در بازار 
به شدت مسير صعودي را طي مي كرد و در نقطه اي به 32 
هزار تومان هم رسيد، بسياري اعالم كردند كه اين گراني ها 
كار خود دولت است و دولت ها هميشه براي جبران كسري 
بودجه شان در بازار ارز دستكاري مي كنند.اما دولت محترم با 
جديت اين ادعا را تكذيب مي كرد و مي گفت از همه توانمان 
براي مديريت بازار ارز و كاهش نرخ دالر استفاده مي كنيم! 
هرچند فعاالن اقتصادي و كارشناسان ارزي همواره گفته اند 
كه سود اصلي گراني ارز به جيب دولت مي رود و در اين شكي 
نيست اما اينكه در روزهايي كه مردم از افزايش قيمت ارز 
با فشار زيادي رو به رو شده و حتي در تأمين معاش شان به 
مشكل خورده اند، دولت اعتراف كند كه خودش دالر را در 
اين قيمت نگه داشته تا كشور را اداره كند، نه تنها بازي با 
اعصاب مردم است بلكه ظلم بزرگي به مردمي است كه به 
لطف سياست هاي اقتصادي دولت مجبورند در روزهاي 
كرونايي براي تأمين حداقل هاي زندگي ساعات طوالني در 
صف خريد مرغ و روغن بايستند تا شايد از سهميه دولتي 
بهره مند شوند.به لطف سياست دولت و روش ابداعي شان 
براي كاهش فشار حداكثري و اداره كشور، مردم روزهايي 
را سپري مي كنند كه نه تنها خريدهاي غيرضروري را حذف 
كرده اند بلكه براي تأمين هزينه خريدهاي ضروري هم به 
مشكل اساسي خورده اند و اتفاقا اميدشان به دولت و مجلس 
است تا گره اي از مشكالتشان باز كنند.ولي مسووالن دولتي 
كه اين روزها بيشتر از قبل درگير دعواهاي سياسي هستند 
نه تنها كاري براي رفع افتضاح پيش آمده در بازار كاالهاي 
اساسي و ... انجام نمي دهند بلكه در مقام دفاع از عملكردشان 
ايستاده و ادعا مي كنند كاري كرده اند كه مردم در هيچ صفي 

نمانند و فشارها را حس نكنند.
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 افزايش خريد حقوقي ها 
در بازارسهام

براساس معامالت روز ش��نبه بازارسهام بيش از سه 
ميليارد و ۲۳۵ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۳۸ هزار و ۶۳۳ ميليارد ريال داد و ستد شد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ي��ك هزار و ۱۰ 
واحد كاه��ش به ۴۳۳ هزار و ۳۸۵ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( ب��ا ۶۶۰ واحد افت ب��ه ۲۸۳ هزار و 
۱۱۲ واحد رسيدند. شاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۸۰۰ 
واحد و شاخص بازار دوم ۱۶ هزار و ۶۴۸ واحد كاهش 
داشتند. حقوقي ها در روز مذكور حدود ۸۳۵ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد 
دو هزار و ۶۵۰ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 
۴۳درصد يعني ه��زار و ۱۵۰ميليارد تومان س��هام 
خريدند و مازاد خريدشان ۳۱درصد از كل معامالت 
ش��د. بيش��ترين تزريق پول حقوقي ها در سه گروه 
»فرآورده هاي نفتي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »فلزات اساس��ي« رقم خ��ورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »كاشي و سراميك« و »اطالعات 
و ارتباطات« به نفع حقيقي ها تمام شد. عالوه بر اين 
در بين همه نمادها، نماد »فرآوري معدني اپال كاني 
پارس« با ۳۷۲ واحد، »داده گس��تر عصر نوين هاي 
وب« با ۸۵ واحد، »س��رمايه گذاري شفا دارو« با ۷۵ 
واحد، »داروس��ازي اكس��ير« با ۵۲ واحد، »تجارت 
الكترونيك پارسيان« با ۴۰ واحد، »توسعه معدني و 
صنعتي صبانور« با ۴۰ واحد و »سيمان آرتا اردبيل« 
با ۲۹ واحد تاثير مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
نماد »ملي صنايع مس ايران« با يك هزار و ۳۰۷ واحد، 
»ف��والد مباركه اصفهان« با يك ه��زار و ۲۰۸ واحد، 
»صنايع پتروشيمي خليج فارس« با يك هزار و ۱۵۴ 
واحد، »شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي« با 
۸۰۴ واحد، »معدني و صنعتي گل گهر« با ۵۷۹ واحد، 
»نفت و گاز پتروشيمي تامين« با ۴۷۱ واحد، »پااليش 
نفت اصفهان« با ۴۵۸ واحد، »بانك پاسارگاد« با ۳۹۵ 
واحد، »ايران خودرو« با ۳۷۹ واحد و »بانك ملت« با 
۳۶۴ واحد تاثير منفي بر شاخص گذاشتند. برپايه اين 
گزارش، در روز مذكور نماد »پتروشيمي بوعلي سينا«، 
»فوالد مباركه اصفهان«، »س��رمايه گذاري سيمان 
تامين«، »تامين س��رمايه امين«، »سرمايه گذاري 
مسكن شمال ش��رق«، »بانك ملت« و »سيمان آرتا 
اردبيل« در گروه نمادهاي پر تراكنش قرار گرفتند. 
»گروه بانك ها« هم در معامالت ديروز صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه ۶۲۶ 
ميليون و ۷۰۷ هزار برگه سهم به ارزش دو هزار و ۹۲۳ 

ميليارد ريال داد و ستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در اولي��ن روز هفته ش��اخص فراب��ورس نيز ۱۳۰ 
واحد كاهش داش��ت و ب��ر روي كان��ال ۱۶ هزار و 
۹۸۶ واحد ثابت ماند.همچني��ن در اين بازار ۸۸۸ 
ميليون و ۶۳۲ هزار برگه س��هم به ارزش ۵۷ هزار 
و ۱۶۳ ميليارد ريال داد و س��تد شد. در روز مذكور 
نمادهاي »شركت س��رمايه گذاري اعتالء البرز«، 
»هتل پارسيان كوثر اصفهان«، »توسعه و عمران 
اس��تان كرمان«، »شير پاس��توريزه پگاه فارس«، 
»توس��عه خدمات دريايي و بندري سينا« و »شير 
پاستوريزه پگاه گلپايگان« تاثير مثبت بر شاخص 
اين بازار داش��تند. همچني��ن »هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه«، »بيمه پاسارگاد«، »پليمر آريا 
ساسول«، »شركت س��رمايه گذاري صبا تامين«، 
»پتروشيمي تندگويان«، »فوالد هرمزگان جنوب«، 
»پتروشيمي زاگرس«، »موسسه اعتباري ملل«، 
»سنگ آهن گهرزمين« و »پتروشيمي غدير« تاثير 

منفي بر شاخص بورس گذاشتند.

بسته شدن ۸۵  هزار قرارداد آتي 
در بورس كاال

در جريان معامالت هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۹ معامله 
گران بازار آتي تعداد ۸۵ هزار و ۴۷۲ قرارداد را به ارزشي 
بيش از ۱۲۱۶ ميليارد و ۱۳۴ ميليون ريال منعقد كردند. 
در اين هفته با انعقاد ۸۴ هزار و ۲۰۷ قرارداد آتي زعفران 
نگين در سه سررسيد اسفند سال جاري و ارديبهشت 
و تير ماه س��ال آينده به ارزشي بيش از ۱۱۰۱ ميليارد 
ريال، دارايي زعفران نگين با اين حجم و ارزش معامالتي 
در صدر معامالت هفتگ��ي جاي گرفت. همچنين در 
يك هفته اخير تعداد ۷۹۹ قرارداد آتي پسته به ارزشي 
بيش از ۱۱۱ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال در ۲ سررسيد 
فروردين و خرداد ماه ۱۴۰۰ منعقد شد و اين دارايي پس 
از زعف��ران نگين جايگاه دهم را به لحاظ ارزش و حجم 
معامالت به خود اختصاص داد. در اين مدت تعداد ۴۶۰ 
قرارداد آتي زعفران پوشال نيز در دو سررسيد اسفند ماه 
سال جاري و ارديبهشت ماه سال آينده به ارزشي بيش از 
۳ ميليارد و ۸۳۳ ميليون ريال منعقد گرديد. معامله گران 
در يك سررسيد خرداد سال آينده در مجموع ۶ قرارداد 
آتي زيره سبز را نيز منعقد كردند كه ارزش تقريبي آن 

۲۸۹ ميليون و ۹۱۰ هزار ريال بود.

 درخواست كنتور برق 
روي تابلوي مناقصه بورس كاال

معامالت به شيوه مناقصه در بورس كاالي ايران كه از 
روز شنبه ۲ اسفند ماه و با معامله ۳ هزار عدد كنتور برق از 
سوي شركت توزيع نيروي برق منطقه استان آذربايجان 
غربي آغاز ش��ده بود، دوش��نبه اين هفته ۱۱ اسفند با 
ثبت درخواس��ت ۱۰ هزار عدد كنتور از سوي شركت 
توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي ادامه مي يابد.

نگاهي به جزييات درخواست خريد شركت توزيع برق 
منطقه اي استان خراسان رضوي نشان مي دهد كه اين 
شركت متقاضي خريد ۱۰ هزار عدد كنتور برق با قيمت 
پايه س��ه ميليون و ۲۰۰ هزار ريال در هر عدد است كه 
محصول مورد نظر، كنتور تك فاز ۲۵ آمپر چند تعرفه 
ديجيتالي )بدون قاب( مطابق دس��تورالعمل تعيين 
الزامات معيارهاي ارزيابي فني و آزمون هاي كنتورهاي 
ديجيتالي تكفاز چند تعرفه )ويرايش ۱/۳ توانير( است. 
همچنين براس��اس درخواس��ت خريدار بايد بر روي 
كاالهاي تحويلي نام شركت توزيع برق استان خراسان 
رضوي به گونه اي حك شود كه قابل پاك شدن نباشد. 
عالوه بر آن، فروشنده بايد كاالي موضوع مناقصه را براي 
حمل و تحويل طبق استاندارد هاي بين المللي و با توجه 
به ماهيت كاال و نوع وسيله حمل به نحوي بسته بندي و 
آماده كند كه از آسيب و فساد ضمن حمل و انبارداري 
مصون بماند. محل تحويل كاالي مناقصه انبار مركزي 
شركت توزيع برق استان خراسان رضوي واقع در مشهد 
بوده و كليه كسورات قانوني هزينه بارگيري، حمل، بيمه 
كاال و ساير هزينه هاي احتمالي به عهده فروشنده و هزينه 

تخليه به عهده خريدار خواهد بود.

افزايش معامالت گواهي سپرده 
كااليي در بورس كاال

معامله گران در نخستين هفته اسفند ماه و در هفته اي كه 
گذشت در بازار ابزارهاي مالي بورس كاالي ايران تعداد 
۳ ميليون و ۸۱ هزار و ۵۱۰ گواهي سپرده بورس كااليي 
را بر پايه ۸ دارايي شامل پسته فندقي و بادامي، زعفران 
نگين و پوش��ال، رطب مضافتي، زيره سبز، كشمش و 
سكه طال معامله كردند و ارزش ۱۷۳۲ ميليارد و ۲۶۶ 
ميليون ريال را رقم زدند. به اين ترتيب حجم معامالت 
۸.۴ درصد و ارزش معامالت ۴.۲ درصد نسبت به هفته 
پاياني بهمن ماه رشد داش��ته است. در هفته گذشته، 
بيشترين ارزش معامالت و گردش مالي مربوط به سكه 
طال بود. به طوري كه يك ميلي��ون و ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ 
گواهي سپرده سكه طال به ارزش ۱۵۱۹ ميليارد و ۳۵۶ 
ميليون ريال در بازار دادوستد شد. طي اين مدت زعفران 
نگين به عنوان پر حجم ترين دارايي مورد معامله در بازار 
ابزارهاي مالي، شاهد معامله تعداد يك ميليون و ۷۰۰ 
هزار و ۳۹۶ گواهي به ارزشي بيش از ۲۰۷ ميليارد و ۱۲۳ 
ميليون ريال بود. البته زعفران نگين از نظر ارزشي پس از 
سكه طال رتبه دوم را به دست آورده بود. ۶۲۱۶ گواهي 
سپرده زعفران پوشال نيز به ارزش��ي نزديك به ۴۹۲ 
ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. معامله گران تعداد 
۲۷۸۹ گواهي سپرده پسته فندقي و بادامي را در حالي 
معامله كردند كه ارزش اين معامالت بالغ بر ۲ميليارد و 
۷۸۷ ميليون ريال برآورد شده است. در مدت ذكر شده 
همچنين ۶۴۱ گواهي سپرده رطب مضافتي به ارزش 
۱۲۴ ميليون و ۹۰۰ هزار ريال و ۱۶۶ گواهي سپرده زيره 
سبز به ارزش ۷۶ ميليون و ۷۰۲ هزار ريال معامله شدند. 
معامله گران تعداد ۵۷۰۲ گواهي سپرده كشمش سبز 
قلمي و تيزابي را نيز در حالي خريد و فروش كردند كه 
ارزش اين معامالت يك ميليارد و ۳۰۴ ميليون ريال بود.

اعالم زمان فرآيند تحويل 
قرارداد آتي زعفران رشته اي 

براساس اطالعيه صادره از س��وي بورس كاال، فرآيند 
تحويل در ق��رارداد آتي زعفران رش��ته اي درجه يك 
)پوشال معمولي( تحويل اسفند ماه ۹۹ در روز سه شنبه 
۱۹ اسفند ماه جاري و از طريق گواهي سپرده زعفران 
انجام خواهد ش��د. برهمين اس��اس كليه مش��تريان 
فروشنده و خريدار داراي موقعيت تعهدي باز، موظفند 
طبق ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآيند تحويل اقدام 
كنند. گفتني اس��ت، هر قرارداد آتي زعفران رشته اي 
درجه يك )پوشال معمولي( ش��امل ۱۰۰ گرم از اين 
محصول اس��ت. در اين اطالعيه اش��اره شده است كه 
تحويل زعفران به انبارها جهت تبديل شدن به گواهي 
سپرده، حداكثر تا سه روز كاري قبل از سررسيد يعني تا 
روز شنبه ۱۶ اسفند ماه جاري امكان پذير است. مبناي 
محاسبه قيمت نقدي زعفران نيز در محاسبات جرايم 
نك��ول قراردادهاي آتي زعفران، ميانگين وزني قيمت 
پاياني معامالت گواهي سپرده زعفران در آخرين روز 

معامالتي قرارداد آتي در نظر گرفته شده است.

چه عواملي روي بازار سرمايه 
تاثير مي گذارند؟

علي خس��رو ش��اهي، مديرعامل ش��ركت مشاوره 
س��رمايه گذاري كاريزما، عوام��ل اثرگذار داخلي بر 
بازارس��رمايه را به سه دس��ته اصلي تقسيم كرد و 
گفت: نخستين دس��ته تاثيرگذار بر بازار به عوامل 
فرابازاري بازمي گ��ردد. اين عوامل در تقس��يمات 
اقتصادي در سطح كالن و بخش هاي دولتي وجود 
دارد و به شدت بر بازار اثرگذار هستند. برخي از اين 
موارد شامل مصوبات و تصميماتي است كه در سطح 
صنايع مختلف گرفته مي شود و بر شركت ها و صنايع 
بورسي تاثيرگذار هستند. خسروشاهي دومين فاكتور 
داخلي موثر بر بازار سرمايه را عوامل زيرساختي بازار يا 
اصطالحا ماركت ميكرو استراكچرها دانست و افزود: 
يكي از اين موارد پيش بيني س��ودهاي شركت ها و 
ناشران بورسي است كه به صورت EPS هاي فصلي 
منتشر مي ش��ود. به نظر من بهتر اس��ت اين كار با 
مشورت گرفتن از فعاالن بازار انجام شود و با حوصله 
بيشتري فاز اجرايي آن را تجربه كنيم. اين كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص عوامل تاثيرگذار خارجي بر 
بازار نيز بيان كرد: گشايش هاي بين المللي و توافقات 
سياس��ي كه احتمال آن وجود دارد، فعال مهم ترين 
عوامل اثرگذار خارجي در بازار س��رمايه مي توانند  
باش��ند. بقيه عوامل نيز به بازارهاي جهاني، قيمت 
كاالهاي اساسي يا كاموديتي ها و روند قيمت ارز باز 
مي گردد. وي با بي شمار دانستن تعداد صنايع ارزنده 
براي سرمايه گذاري در شرايط كنوني بازار، اظهار كرد: 
با توجه به قيمت ارز و روند قيمتي كاالها در بازارهاي 
بين الملل، اغلب صنايع ارزنده تر شده اند؛ ولي به نظر 
من بايد به دنبال عواملي خارج از تحليل هاي بازار نيز 
باشيم تا بتواند محرك جديدتري براي صنايع باشند. 
خسروشاهي در پايان به سرمايه گذاران توصيه كرد 
كه پورتفوي خود را تنوع بخشيده و چيزي بين ۳۰ 
تا ۴۰ درصد از آن را به ابزار با درآمد ثابت اختصاص 
دهند. س��رمايه گذاران در نظر داشته باشند كه اگر 
ش��رايط بهتر ش��د و بازار اصالح خ��ود را انجام داد، 
فرصت مناس��بي براي اضافه كردن به بخش سهام 

پورتفويشان فراهم مي شود.

مدت هاست كه اغلب فعالين و مسووالن حوزه فوالد 
نسبت به رانت پيش آمده از سمت وسوي شركت هاي 
ن��وردي در بازار فوالد هش��دار مي دهند اما نهادهاي 
نظارت��ي و وزارت صم��ت در برابر اي��ن رانت اقدامي 
نمي كنند و تنها ب��ه چند مصاحبه كوتاه در خصوص 
بس��نده كرده اند. به طور كلي داللي و رانت در اقتصاد 
رواج يافته و بازار مقاطع فوالدي از اين قاعده مستثني 
نيس��تند و با يك جست وجوي ساده در سايت بورس 
كاال مي توان به سود و داللي اغلب نوردكاران پي برد و 

مسوولي نسبت به اين افزايش توجهي ندارد.
اگر وضعيت عرضه در ۱۰ ماهه نخس��ت سال را بررسي 
كنيم به يك آمار باور نكردني مي رسيم. براساس آمارها 
۴ ميليون و ۵۰هزار تن انواع ش��مش فوالدي و بلوم در 
بورس كاال عرضه شده و تنها دو ميليون و ۸۹۴هزار تن 
شمش مورد معامله قرار گرفته است. در اينجا يك سوال 
مطرح مي شود كه چرا اعضاي انجمن نورد كه ماه هاي 
گذش��ته از عرضه ه��اي كم و قطره چكاني ش��مش در 
بورس كاال شكايت داشتند، يك ميليون و ۱۵۹هزار تن 
شمش را نخريده و اين حجم بدون معامله و خريدار مانده 
است؟! يكي از مهم ترين موضوع هاي مورد توجه ميزان 
عرضه هاي مقاطع فوالدي همانن��د ميلگرد، تيرآهن، 
ناوداني و نبشي در بورس كاال است تا مشخص شود چه 
مقدار از ش��مش هاي خريداري شده وارد چرخه توليد 
كارخانجات شده و به س��مت رانت و داللي نرفته است. 
با يك بررس��ي و جست وجوي كوتاه با رقمي برابر با سه 
ميليون و ۸۶۵هزار تني عرضه هاي مطلوب نوردكاران 
روبه رو مي شويم و با كمي بررسي دقيق تر به سه شركت 
بزرگ خودمصرفي شمش يعني »ذوب آهن اصفهان«، 
»فوالد خراسان« و »فوالد سيرجان« برخورد مي كنيم 
كه بخش عظيم��ي از اين عرضه ها متعلق به اين س��ه 
شركت بزرگ اس��ت. مبدا خريد شمش اين شركت ها 
از بورس كاال نيس��ت اما مقاطع توليدي خود را در اين 
بازار به فروش مي رس��انند. با بازبيني ميزان عرضه اين 
سه ش��ركت از ماه فروردين تا دي به ترتيب »ذوب آهن 
اصفهان«يك ميليون و ۹۲ هزارتن، »فوالد خراس��ان« 
۳۸۸ هزار تن و»فوالد س��يرجان« ني��ز ۱۹۵ هزار تن 
عرضه مقاطع توليدي در بورس كااليي داشته اند با وجود 
اين ش��فافيت و رقم ها اعضاي اصلي انجمن نوردكاران 
در تالش اند كه اين عرضه ها را به نام خود بزنند و ميزان 
عرضه زيرمجموعه خود را در بورس كاالي ايران افزايش 
دهند. يكي از مهم ترين موضوعاتي كه فعالين بازار به آن 
اشاره كرده اند اين است كه طي ماه هاي گذشته شاهد 
عرضه هاي نمايشي نوردكاران به علت انجام تعهد كف 
عرضه به گونه اي در زمان عرضه بازار تهي از تقاضا هستند 
و عرضه هاي سنگين نوردكاران دربورس انجام مي شود 
اما به محض آنكه تقاضاي بازار افزايش مي يابد، نوردي ها 
جايي جز بازار آزاد و نرخ هاي بس��يار باال را براي فروش 

محصوالتشان انتخاب نمي كنند.

    شمش ها گم  شدند!
موضوع اصلي و اساسي ما بررسي ميزان عرضه هاست. 
حال با بررسي آمارها از ميزان دو ميليون و ۸۹۴هزار تن 
شمش خريداري شده، نوردكاران ۹۶۱هزار تن ميلگرد، 
۶۸ه��زار تن تيرآهن و ۸ هزار تن نبش��ي در مجموع به 

حجم يك ميليون و ۳۷هزار ت��ن مقاطع در بورس كاال 
فروخته اند كه به معناي عرض��ه تنها ۳۶ درصد معادل 
شمش خريداري شده از بورس كاال طي ۱۰ ماهه امسال 
است!  به عبارت ساده تر يك ميليون و ۸۵۷هزار تن شمش 
خريداري شده از بورس كاال از سوي نوردكاران يا مستقيم 
راهي بازار آزاد ش��ده و يا به محصول تبديل شده اما در 
بورس كاال عرضه نشده است! مشخص نبودن سرنوشت 
اين حجم شمش با توجه به آنكه شمش عرضه شده در 
بورس كاال با قيمتي به مراتب پايين تر از نرخ هاي جهاني 
و بازار آزاد عرضه شده است، رانتي بزرگ را دربردارد كه 
بايد متوليان امر پيگير اين موضوع و خريداران شمش 
ارزان از بورس نيز پاسخگو باشند. اما همچنان اين سوال 
پابرجاس��ت كه چگونه اين فاصله و گپ بزرگ از چشم 
نهاده��اي نظارتي و وزارت صمت پنهان مانده اس��ت؟ 
يا برخي از مسووالن چش��م خود را بر موضوع بسته اند.  
روح اهلل فرهادي، فعال بازاركااليي درخصوص وضعيت 
بورس كاال مي گوي��د: برخالف هدف دول��ت كه براي 
حمايت از مصرف كنن��دگان، وارد حوزه قيمت گذاري 
دستوري مي شود اما عماًل هيچ يك از يارانه هاي قيمتي به 
دست مصرف كنندگان واقعي نمي رسد و فرار نوردكاران 
از تعهدات بورسي، مس��تندي گويا براي اثبات ناكامي 
قيمت گذاري دستوري اس��ت. بورس كاال از اوايل دهه 

۸۰ موفق شد نظم و سياقي مدرن و شفاف به معامالت 
كااليي ببخش��د. درواقع، بورس، فضاي انجام معامالت 
شفاف و نيز كش��ف قيمت هاي مبتني بر واقعيات بازار 
يعني عرضه و تقاضا را فراهم كرد اما يادمان نرود، اين بازار، 
مقام ناظر نيست كه نقش پليس را ايفا كند بلكه يك بستر 
شفاف معامله است و سياست گذار به سادگي مي تواند از 
داده هاي اين بازار براي تنظيم بهينه بازار استفاده كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: اين را بايد تأكيد 
كنيم كه بررسي عملكرد بورس كاال در دوره فعاليتش 
حدود ۱۷ سال نش��ان مي دهد، نسبت به طول عمر نه 
چندان زياد خود و اقتصاد دولتي و غيرشفاف ما، كارنامه 

بسيار موفقي داشته است. 

    دخالتي كه رانت را پديد آورد
فرهادي در ادامه توضيح مي دهد: البته در دوره تشكيل 
بورس كاال كه براي پايان دادن به قيمت گذاري دولتي 
ايجاد شد نيز شاهد نقش آفريني دولت در روند بازارها بوده 
ايم و تجربه نشان مي دهد هر زمان دخالت دولت در حوزه 
عرضه، تقاضا و قيمت به ش��كل دستوري شكل گرفته، 
التهاب بازار نيز تشديد شده و تنها رانت به عده اي دالل 
رسيده است. مشاهده مي كنيم كه در پي التهاب هاي ارز، 
دولت با تعيين عرضه ها و تقاضاها و تعيين قيمت ها در 

بازار ورود مي كند و همين ورودها، بازار را از حالت تعادلي 
خود خارج كرده است. به گفته وي درواقع وظيفه نظارت 
بر بازار بر عهده دولت و به طور مش��خص وزارت صمت 
است ولي مشكلي كه وزارت صمت در بخش نظارت بر 
بازار دارد، ديد سنتي مديران است و متاسفانه كماكان 
برخي افراد بدون نگاه به چهار دهه تجربه حس مي كنند 
اگر به فالن توليدكننده اجبار كنند محصولش را ارزان 
بفروشد، آن محصول ارزان به مردم مي رسد! در حاليكه 
اين رانت در ميانه راه به افراد محدودي مي رسد و بازهم 

محصول با نرخ  اصلي خود به مردم مي رسد.

    هراس پايين دستي ها از شفافيت
اين كارشناس بازارسرمايه اظهار مي كند: در گذشته در 
بخش پتروشيمي واحدهايي داشتيم كه هيچ تمايلي 
به حضور در بورس كاال نداشتند اما با سياست گذاري 
صحيح و واقع بينانه، امروز شاهد هستيم تقريبًا همه 
معامالت داخلي پتروش��يمي در ب��ورس كاال انجام 
مي شود. معامالت فلزات در بورس اما روندي متفاوت 
از بخش پتروشيمي دارد. از يك سو، توليدكنندگان 
پايين دستي محصوالتش��ان را به بورس نمي آورند و 
از س��وي ديگر نظارت دقيقي هم بر روند فروش اين 
شركت ها انجام نمي شود. فرهادي تاكيد مي كند: برخي 
از توليدكنندگان پايين دست حوزه فوالد از شفافيت 
مي هراسند و براي فرار مالياتي و فرار از ساير هزينه ها، 
محصوالتشان را در بورس عرضه نمي كنند؛ اين عده 
به دليل نبود شفافيت در بازار خارج از بورس به شيوه 
دلخواه نبض بازار را در اختي��ار مي گيرند و حاضرند 
قواني��ن را به طريق مختلف دور بزنن��د اما نام آنها در 

روندي شفاف ثبت نشود.

آمارها دروغ نمي گويد

اثبات رانت خواري نوردكاران در بازار

در تاالر نقره اي چه اتفاقاتي رخ داد؟دعوت فوالدي ها براي استفاده از ابزارهاي مالي
رضا محتش��مي پور، قائم مقام بورس كاالي ايران در 
ميزگرد تخصصي ارتباط دو سويه بازار سرمايه و اركان 
چرخه فوالد، فرصت ها و تهديدها در ابتدا به سهم قابل 
توجه فوالدي ها در معامالت بورس كاالي ايران اشاره 
كرد و گفت: تاالر صنعت��ي و حوزه فلزات بزرگ ترين 
بخش بازار كااليي بورس كاال اس��ت به طوريكه گروه 
صنعتي حدود ۴۵ درصد مبادالت ب��ورس كاال را به 
خود اختصاص داده كه س��هم فوالد در اين بازار قابل 
توجه است. قائم مقام بورس كاالي ايران افزود: عليرغم 
س��هم چش��مگير فوالد در معامالت بورس كاال، اين 
بخش هنوز درگير چالش هاي تنظيم بازار و مس��ائل 
تقسيم منافع در زنجيره است و همين مسائل باعث 
شده تا شركت هاي زنجيره فوالد كمتر از ظرفيت هاي 
حضور خود در بورس كاال و بازار سرمايه استفاه كنند. 
او ادامه داد: موضوع مهمي كه از نگاه صنايع مختلف 
از جمله شركت هاي صنعت فوالد به دور مانده است، 
ظرفيت ها و زيرس��اخت هاي آماده بورس كاال براي 
توسعه اين صنايع و ارايه خدمات متنوع و راهگشا براي 
رفع دغدغه هاي آنهاس��ت اما در حوزه فوالد عموما از 
بورس كاال براي فروش كاال بهره برده اند كه بايد رويكرد 
بهره مندي از ابزارهاي نوين مالي در ميان اين شركت ها 

رواج پيدا كند. 

    كشف پريميوم ابزاري
 راهگشا  براي صنعت فوالد

محتش��مي پور ادامه داد: يك��ي از چالش هاي اصلي 
زنجيره ه��اي ارزش، ارتباط پاي��دار ميان حلقه هاي 
زنجيره و ايجاد قراردادهاي بلندمدت بين اجزاس��ت 
كه ابزار كارآمد و بورس��ي اين روش، معامالت كشف 
پريميوم است. ابزار كشف پريميوم تاكنون در حوزه 
فرآورده هاي نفتي مورد اقبال قرار گرفته اما اين ابزار 
در حوزه فوالد نيز راهگشاست به نحويكه شركت هاي 
عرضه كننده را قادر مي س��ازد تا از ميزان فروش خود 
در آينده مطلع شده و براي توليد برنامه ريزي مناسبي 
داشته باشند؛ از سوي ديگر شركت هاي خريدار نيز قادر 
خواهند بود از تامين دايمي نياز خود مطمئن شوند. به 
گفته قائم مقام ب��ورس كاالي ايران، اكنون كه بحث 
عرضه تمام زنجيره فوالد در بورس كاال مطرح است، 
ابزار كشف پريميوم مي تواند يكي از ابزارهاي با اهميت 

خصوصا در تامين نياز مداوم و با قابليت اطمينان مواد 
اوليه باشد.  قائم مقام بورس كاال در ادامه به ابزار اوراق 
سلف موازي استاندارد اشاره كرد و گفت: اگرچه اين 
ابزار تاكنون از سوي صنعت فوالد مورد استفاده قرار 
گرفته اما به جهت ظرفي��ت باالي اين صنعت، كافي 
نبوده است. البته بخش��ي از اين موضوع ناشي از يك 
آسيب است و به سطح مداخالت حاكميتي باز مي گردد 
كه براي استفاده بيش��تر از اين ابزار تامين مالي، بايد 
سطح مداخالت كمتر شود. وي با اشاره به اوراق خريد 
دين به عنوان يكي از ابزارهاي جديد مالي بورس كاال 
كه مصوبات آن در آبان ماه ابالغ شد، گفت: اوراق خريد 
دين يك ابزار مناسب براي تامين مالي فروشندگان 
بدون فش��ار به س��مت خريدار و س��مت تقاضاست. 
محتشمي پور توضيح داد: در روش هاي سلف، تامين 
مالي از منابع خريداران استفاده مي شود اما براي اينكه 
فشار به سمت تقاضا منتقل نشود و كمك شود تقاضا 
هم متناسب با عرضه توسعه پيدا كند، اوراق خريد دين 

ابزاري مناسب به شمار مي رود.

    جاي خالي فوالد در دو ابزار پرطرفدار 
وي گفت: اوراق مش��تقه و گواهي س��پرده كااليي به 
عنوان دو ابزار پرطرفدار و مرس��وم در بازارهاي مالي 
دنيا نيز اگرچه در ب��ورس كاالي ايران عمدتا در بازار 
كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته و براي محصوالت 
مس و پتروشيمي پيشنهاد شده اما تا به امروز در حوزه 
فوالد به كار گرفته نش��ده كه با مجوزهاي اخذ ش��ده 
از س��ازمان امور مالياتي و رفع ابه��ام مالياتي گواهي 
سپرده، اميدواريم به زودي ش��اهد ورود دارايي هاي 
جديد حوزه صنعتي و پتروش��يمي به بازار مشتقه و 
گواهي س��پرده كااليي باشيم. به گفته وي، مديريت 
ريس��ك قيمتي، تامين مالي، روان سازي معامالت و 
كشف قيمت هاي مستمر و ش��فاف از جمله مزاياي 
ورود محصوالت فوالدي به بازار مشتقه و گواهي سپرده 
كااليي بورس كاالست. محتشمي پور در خاتمه اظهار 
داشت: پيش��نهاد ما اين است كه فوالدي ها به بورس 
كاال صرفا به محلي براي عرضه و فروش محصول نگاه 
نكنند زيرا بورس كاال داراي ابزارهاي مالي اس��ت كه 
مي تواند زمينه جذب س��رمايه و توسعه شركت هاي 

مختلف را فراهم آورد.

در هفته اي كه گذشت شاهد رويدادها  و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه ب��ورس كاالي بوديم كه مهم ترين 
موضوعات به امضاي تفاهمنامه هاي همكاري ميان 
بورس كاال و مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت 
صمت، راه اندازي معامالت مناقصه و اعالم راه اندازي 

معامالت آتي نقره در هفته آينده اختصاص داشت.
سعيد عس��كرزاده از امضاي تفاهمنامه ميان انجمن 
سنگ آهن و بورس كاالي ايران در راستاي عرضه تمام 
محصوالت باالدست )سنگ آهن، كنسانتره و گندله( 
و اس��تفاده از ابزارهاي بورس براي ايجاد شفافيت در 
معامالت باالدس��ت خب��ر داد و گفت: براس��اس اين 
تفاهمنامه، مقرر ش��د روزهاي يكشنبه هر هفته اين 

محصوالت در بورس عرضه شوند. 
دبير انجمن سنگ آهن معتقد اس��ت بورس يكي از 
بهترين ابزارهايي است كه قيمت گذاري دستور ي را 
حذف مي كند و تمام محصوالت زنجيره فوالد در يك 
رقابت سالم، مي توانند در بورس عرضه شوند و توازن 
و عدالت به زنجيره فوالد برگردانده شود. تفاهمنامه 
همكاري ميان مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت 
صمت و بورس كاالي ايران در راستاي تسهيل تبادل 
الكترونيكي اطالعات و توس��عه به كارگيري امضاي 
الكترونيكي در س��امانه هاي بورس كاال از سوي علي 
رهبري رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت 
صمت و حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي 

ايران به امضا رسيد. 
حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران در 
اين نشس��ت گفت: وجود يك زير س��اخت نظارتي و 
نقشه اي جامع از عمليات تجاري كه يك بخش مهم آن 
به بورس كاال مرتبط است، از اهداف اقتصادي كشور به 
شمار مي رود كه با همكاري بورس كاال و مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صمت، ايجاد زيرس��اخت 
الزم براي نظارت يكپارچه بر چرخه تجاري كشور در 

دستور كار قرار گرفت.
مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران با صدور 
اطالعيه اي از راه اندازي قرارداد آتي نقره براي تحويل 
فروردين ماه ۱۴۰۰ از روز س��ه ش��نبه ۱۲ اسفند ماه 
جاري خبر داد. ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي ايران به معامالت گواهي سپرده 
اين محصول نيز اشاره كرد و گفت: عليرغم اينكه اين 

محصول فعال به صورت معامالت قرارداد آتي راه اندازي 
مي شود كه اس��تاندارد كاال به صورت ساچمه مطابق 
استاندارد ۹۹۹ اس��ت اما بورس كاال به طور همزمان 
موضوع راه اندازي گواهي س��پرده نق��ره را پيگيري 
مي كند. حد نوسان قيمت نيز مثبت و منفي ۵ درصد 
نسبت به قيمت تسويه روز قبل در نظر گرفته شده و 
سقف موقعيت هاي باز هم براي اشخاص حقيقي و هم 
حقوقي ۵۰۰ موقعيت در هر كد معامالتي است. نكته 
بس��يار مهم در معامالت قرارداد آتي نقره كه عليرغم 
امكان قانوني آن در بورس، براي نخستين بار اجرايي 
مي شود در نظر گرفتن قيمت تسويه در روز سررسيد 
بر مبناي قيمت روز جهاني نقره و نرخ ارز سنا است و 
انتظار ما اين اس��ت اين موضوع از سوي كارگزاران به 
مشتريان انتقال پيدا كند؛ مي توان گفت اصلي ترين 
تفاوت قرارداد آتي نقره با س��اير قراردادهاي فعال در 

همين موضوع تسويه است.
معامالت به ش��يوه مناقصه در ب��ورس كاالي ايران از 
روز شنبه ۲ اسفند ماه با درخواست خريد ۳ هزار عدد 
كنتور برق از سوي شركت توزيع نيروي برق منطقه 
استان آذربايجان غربي آغاز شد كه در پايان اين حجم 
كنتور با قيمت پايه مورد درخواست متقاضي يعني سه 
ميليون و ۲۰۰ هزار ريال به ازاي هر عدد كنتور، مورد 

معامله قرار گرفت. 
كامران داودي معاون مدي��ركل در امور برنامه ريزي 
توزيع ش��ركت توانير مي گويد كه همه س��اله بخش 
عمده اي از زمان و توان كاركنان صنعت برق كش��ور 
صرف تامين كاالهاي اساسي برق از طريق برگزاري 
مناقصات و ساير روش هاي متداول مي شود، اما با ورود 
به معامالت مناقص��ه بورس كاال مي توان در مديريت 
بهينه زمان، هزينه و منابع نقدينگي اقدام نمود و اين 
همكاري با ش��ركت بورس كاالي ايران با عرضه ساير 

محصوالت توزيع برق تداوم خواهد داشت.
مروري بر آمارهاي بورس كاال در ۱۱ ماهه امسال نشان 
مي دهد كه بيش��تر ركوردهاي تاريخي بورس كاال از 
ابتداي فعاليت )سال ۸۶( تاكنون شكسته شده و در 
آماري بي سابقه، ارزش معامالت ۱۱ ماهه اين بورس با 
رشد ۱۰۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ۳۰۸ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين رقم در 

۱۱ ماهه سال گذشته ۱۵۱ هزار ميليارد تومان بود.

آمار جز به جز عرضه
زمان عرضه99/11/2499/11/1799/11/1099/11/03

عرضه )تن( 69100205276
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گروه راه و شهرسازي|
پس از گذشت 13 ماه از اعالم رسمي شيوع ويروس كوويد 
19 در ايران، به نظر مي رس��د سفرهاي نوروزي امسال با 
حال و هواي متفاوت از سفرهاي نوروز گذشته انجام شود. 
اگر س��فرهاي نوروزي سال گذش��ته در فضايي آكنده از 
ترس و نگراني از ويروسي ناشناخته بود، اما سفرهاي نوروز 
1400 در حالي كه پروتكل هاي بهداشتي متعددي براي 
انجام سفرهاي جاده اي، دريايي،  ريلي و هوايي طي ماه هاي 
گذشته مورد استفاده قرار گرفته، با آگاهي از نحوه مقابله 
با اين ويروس، رعايت پروتكل هاي بهداش��تي  همچنين 
امكان انجام تست هاي سريع انجام خواهد شد. ضمن اينكه 
واكسيناسيون هر چند اندك اما در كشور آغاز  و   اميدهاي 
فراواني براي دستيابي عامه مردم به واكسن ايراني در سال 
1400 ايجاد ش��ده است. با اين حال،  مسووالن همچنان 
تاكيد دارند كه سفرهاي نوروزي با وسايل نقليه عمومي 
انجام شود. وسايلي كه برخالف وضع قوانين و پروتكل ها، از 
نگاه برخي ناظران در قياس با خودروهاي شخصي از ريسك 
بااليي برخوردارن��د. بي گمان، ن��وروز 1400 در صورتي 
كه تمام پروتكل هاي بهداشتي  حين سفر انجام شود، به 
مثابه تنفسي مصنوعي براي صنعت حمل و نقل و صنعت 
گردشگري از آغاز دوران كرونا خواهد بود. از سوي ديگر، 
مي تواند مجالي براي خانواده ها به منظور غلبه بر چالش ها 

خانه نشيني تلقي شود.

    گردشگري دريايي فعال ممنوع است
دراين حال،  حس��ين عباس نژاد، مدي��ركل امور دريايي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينك��ه براي برگزاري 
سفرهاي دريايي و گردش��گري دريايي در ايام نوروز تابع 
تصميمات ستاد مبارزه با كرونا  هستيم، گفت: احتمال دارد 
انجام تست فوري براي تمام مسافران دريايي اجباري شود 

اما هنوز در اين باره هم تصميم نهايي اعالم نشده است.
عباس نژاد در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين تصميم گيري ها 
براي انجام سفرهاي دريايي در ايام نوروز اظهار كرد: براي 
برگزاري سفرهاي دريايي و گردش��گري دريايي در ايام 
نوروز در بنادر شمالي و جنوبي تابع تصميمات ستاد مبارزه 
با كرونا چه در استان ها و چه در ستاد مركزي هستيم. هنوز 
به جمع بندي نهايي نرسيده ايم و پروتكل ها و دستورات 
نهايي درباره اين موضوع ابالغ نشده اما آنچه كه تا به امروز 
)شنبه نهم اسفند ماه( شنيده شده اين است كه گردشگري 
دريايي در بن��ادر جنوب براي نوروز فعال ممنوع اس��ت. 
مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه 
در هر صورت آماده برگزاري سفرهاي دريايي و گردشگري 
دريايي در بنادر جنوب و شمال در ايام نوروز هستيم، گفت: 
هر چند هنوز پروتكل ها اجرايي يا تصميم ستاد ملي مبارزه 
با كرونا در س��تاد و استان ها براي برگزاري اين برنامه ها يا 
عدم برگزاري آن اعالم نش��ده، اما س��ازمان بنادر در حال 
آماده سازي بنادر براي انجام برنامه هاي نوروزي است اگر 
تصميم ستاد مبني بر عدم انجام سفرهاي دريايي باشد، 
مانند نوروز 99 تمام برنامه ها لغو مي شود. عباس نژاد افزود: 
اگر بنا باش��د برنامه هاي نوروزي برگزار شود به طور قطع 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي مسافران و متقاضيان 
اجباري است كه يكي از مهم ترين آنها رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي در شناورها خواهد بود. او ادامه داد: در نوروز سال 
گذشته به دستور ستاد ملي مبارزه با كرونا تمام سفرها و 
گردشگري دريايي لغو شد اما در شرايط عادي ساالنه بين 
10 تا 12 ميليون جابه جايي دريايي داشتيم كه در طول يك 
سال گذشته اين آمار افت بسيار شديدي داشت. وي با اشاره 
به مسيرهاي پرتردد دريايي اظهار كرد: مسير بندرعباس- 
قشم، چارك- كيش و الفت از پرترددترين و پرتقاضاترين 
مسيرهاي دريايي چه در بخش مسافر چه حمل خودرو 

هستند و ممكن است امسال مسيرهاي دريايي براي اتصال 
جزاير به يكديگر افزايش يابد. مديركل امور دريايي سازمان 
بنادر گفت: براي انجام سفرهاي خارجي از طريق دريا هم 
آمادگي الزم را داريم اما كش��ورهاي همسايه در جنوب 
كشور، پروتكل هاي خاصي براي برقراري اين مسيرها در 
ايام كرونا دارند و به  فعل درآمدن مس��يرهاي دريايي بين 
كشورهاي همسايه بس��تگي به شرايط پذيرش آنها دارد 
البته ايران هم شرايطي براي پذيرش مسافران خارجي دارد 
اما در طول دوران كرونا جابه جايي ها در شرايط خاص و با 

هماهنگي وزارت خارجه انجام شده است.

    محدوديت هاي كرونايي نوروز در اتوبوس؟
در اي��ن حال، داريوش باقرج��وان، مديركل حمل ونقل 
مسافري سازمان  راهداري گفت: نوروز امسال فقط بليت 
اتوبوس صندلي هاي كنار پنجره فروش مي رود و مسافران 
مي توانند تخلف در فاصله گذاري اجتماعي در اتوبوس و 
سواري كرايه را با تلفن ١٤١ در ميان بگذارند. باقرجوان 
در گفت وگو با ايرنا افزود: س��فرهاي ضروري با خودروي 
عمومي اعم از اتوبوس، ميني بوس و سواري كرايه برقرار 
است و سازمان راهداري موظف به تامين ناوگان سفر براي 
نوروز ١٤٠٠ است. وي ادامه داد: 14 هزار و ٢٠٠دستگاه 
اتوبوس، ٢٣ هزار دستگاه ميني بوس و ٣٣ هزار دستگاه 
س��واري كرايه با ١١٠ هزار رانن��ده و كمك راننده براي 
انجام س��فرهاي نوروزي پ��اي كار هس��تند اما توصيه 
موكد س��ازمان راهداري منع سفر براي توقف گسترش 
زنجيره ويروس كرونا اس��ت. اين مسوول درباره شرايط 
و ضوابط فروش بليت اتوبوس و كرايه سواري گفت: چه 
در خودروهاي چهار رديفه و چه خودروهاي س��ه رديفه 
فقط بايد بليت صندلي كنار پنج��ره به فروش برود. وي 
اظهار كرد: هر مس��افري كه شاهد بود صندلي كناري او 
فروخته شده است، به سرعت اعتراض كند و عالوه بر آن 
از طريق روش هاي اطالع رساني شكايت خود را به سازمان 
راهداري اطالع ده��د. مديركل حمل ونقل مس��افري 
سازمان  راهداري خاطرنشان كرد: نظارت بر فاصله گذاري 
اجتماعي از طريق پليس راه وجود دارد اما اطالع رساني 

به موقع مس��افران موجب جلوگيري از تخلف در لحظه 
سفر خواهد شد. وي گفت: براي كرايه سواري عمومي نيز 
كه چهار مسافر ظرفيت دارد، بايد براي سه مسافر بليت 
فروخته شود. باقرجوان گفت: استعالم كرونايي مسافران 
هنگام خريد بليت انجام مي ش��ود و براي مسافراني كه 
استعالم آنان مثبت باشد بليت صادر نمي شود. وي درباره 
سوار كردن مسافران بين راهي نيز گفت: امكان استعالم 
در لحظه از طريق شماره ملي مسافر وجود دارد و رانندگان 
ح��ق ندارند بدون وج��ود صندلي خالي كن��ار پنجره و 

استعالم كرونا مسافر بين راهي سوار كنند.

    از سرگيري پروازها به دوبي
در تحولي ديگر، پ��س از آنكه امارات متح��ده عربي با از 
سر گيري صدور ويزاي گردشگري به اين كشور براي ايرانيان 
موافقت كرد، يك شركت هواپيمايي ايراني از آغاز فروش 
بليت پروازهاي دوبي خبر داده است. به گزارش مهر، پس 
از آنكه سيد محمد حسيني رييس نمايندگي وزارت امور 
خارجه در امارات متحده عربي )ابوظبي( از آغاز مجدد صدور 
ويزاي توريستي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي 
خبر داد، از روز پنج شنبه ۷ اسفند ماه نيز تعدادي ويزاي 
گردشگري براي ايرانيان و شهروندان 13 كشور مسلمان 
صادر شد. همچنين يكي از شركت هاي هواپيمايي داخلي 
نيز پس از آنكه صدور ويزاي توريس��تي دوبي آغاز شد، از 
صدور و فروش بلي��ت پروازهاي روزانه به دوبي براي همه 
اقشار مردم خبر داد. همچنين قيمت فروش بليت پرواز يك 
طرفه تهران-دوبي از سوي اين ايرالين ايراني براي پروازهاي 
چارتري 4 ميليون و ۷00 و سيستمي 4 ميليون و ۷۷0 هزار 
تومان عنوان شده است. پس از آن بار ديگر سفير ايران در 
امارات در ُپست جديدي در فضاي مجازي، اعالم كرد: هنوز 
جزئيات موضوع از سوي مسووالن نهادهاي ذي ربط اماراتي 
به دفاتر نمايندگي جمهوري اس��المي ايران در ابوظبي و 

دوبي )سركنسولگري ايران در دوبي( اعالم نشده است.
به گفته حسيني، فعاًل اولويت با خانواده هايي است كه پيش 
از اين ثبت نام كرده بودند. برخي شنيده ها حاكي از صدور 
تعدادي ويزاي توريستي امارات براي خانواده هاي ايراني 

در روز پنج شنبه ۷ اسفند است اما در خصوص سفرهاي 
نوروزي به دوبي هنوز تصميم گيري نشده است.

    هنوز هيچ چيز مشخص نيست
در اي��ن حال، مقصود اس��عدي س��اماني دبي��ر انجمن 
شركت هاي هواپيمايي درباره احتمال از سرگيري پروازهاي 
دوبي به مهر اظهار كرد: دفتر نمايندگي ايران در دوبي خبري 
اعالم كرده كه صدور ويزاهاي توريستي امارات ازسر گرفته 
شده است. وي افزود: اينكه اين ويزا براي چه افرادي صادر 
مي شود، هنوز مشخص نيست؛ فكر نمي كنم عماًل اقدام 
خاصي انجام شده باشد. اسعدي ساماني در پاسخ به اينكه آيا 
براي سفرهاي نوروزي، ايرالين ها اقدام به فروش بليت دوبي 
خواهند كرد يا خير؟ گفت: اگر امارات صدور ويزا را آغاز كند 
مشكلي نيست و ايرالين ها مي توانند پرواز كنند اما اگر اين 
اتفاق نيفتد، از آنجا كه مشخص نيست امارات چه برخوردي 
با مسافران خواهد داشت، فروش بليت نوروزي سفرهاي 

دوبي از هم اكنون، مشكل ساز خواهد شد.

    پروازهاي بين المللي 
محدوديت كرونايي ندارد

در تحولي ديگ��ر، حرمت اهلل رفيعي، رييس انجمن دفاتر 
خدمات گردشگري و سفرهاي هوايي در گفت وگو با مهر 
درباره از سرگيري پروازهاي دوبي گفت: هنوز دستورالعمل 
الزم به ما ابالغ نش��ده و قرار اس��ت يكش��نبه 10 اسفند 
دستورالعمل مربوطه به آژانس ها ابالغ شود. اين فعال صنفي 
صنعت حمل و نق��ل هوايي همچنين اظهار كرد: تعيين 
سقف ظرفيت ۶0 درصد فروش بليت پروازهاي داخلي، در 
پروازهاي بين المللي وجود ندارد و انجام آن در كشور به نظر 
من كار اشتباهي بود چون همان هواپيما براي سفرهاي 
خارجي با مدت زمان طوالني تر، بدون سقف ظرفيت فروش 
بليت، اقدام به مسافرگيري مي كند اما در پروازهاي داخلي و 
با مدت زمان كوتاه تر، بايد حداكثر ۶0 درصد ظرفيت خود را 
به فروش برساند يا اينكه از فرودگاه مهرآباد بايد با 40 درصد 
ظرفيت خالي پرواز كند ولي از فرودگاه امام خميني )ره( 

مي تواند با تمام ظرفيت مسافرگيري و پرواز كند.

جزييات برخي از تمهيدات حمل و نقل عمومي براي عيد 1400 اعالم شد

اما و اگرهاي سفرهاي نوروزي در دوران كرونا

نصف هواپيماهاي برجامي 
زمينگيرند

كاپيتان عليرضا برخور، مديرعامل شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران گفت: سررسيد اولين قسط 
هواپيماهاي برجام��ي ايران اير به مبلغ 330 ميليارد 
تومان اس��ت كه توان پرداخت اقساط را نداريم و بايد 

حاكميت و دولت چاره اي بينديشند.
برخور در گفت وگو با فارس درباره جزييات بازپرداخت 
اقساط تسهيالت 330 ميليون دالري صندوق توسعه 
ملي به شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران بابت 
خريد هواپيماهاي برجامي، اظهار كرد: حدود ماه آينده 
سررسيد اولين قسط به مبلغ 330 ميليارد تومان است 
كه توان پرداخت اقساط را نداريم و نمي توانيم اقساط 
را پرداخت كنيم.كل تسهيالت هواپيماهاي برجامي 
۵40 ميليون دالر بود. وي در پاس��خ به اينكه نامه اي 
به دولت براي مهلت دهي اين تس��هيالت داشته ايد؟ 
اظهار كرد: هم��ه بانك ها با ما همكاري مي كنند ولي 
به هر حال آنها هم در مقابل سازمان هاي نظارتي بايد 

پاسخگو باشند.
او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اي��ن هواپيماها در 
رهن اس��ت؟ اظهار كرد: بله هواپيماها در رهن است. 
برخور در پاس��خ به اينكه در ح��ال حاضر چند فروند 
هواپيماهاي برجامي در ناوگان هما فعال است؟ اظهار 
كرد: ۵0 درصد به اضافه يك فروند هواپيماي برجامي 
فعال داريم كه ش��امل حدود ۷ تا ۸ فروند است. وي با 
بيان اينكه در حال حاضر حدود 40 فروند هواپيما در 
ناوگان هما داريم، اضافه كرد: با در نظر گرفتن چك هاي 
هواپيماها، در حال حاضر 12 فروند هواپيما در ناوگان 
هما فعال اس��ت اما در ايام نوروز ح��دود ۷ تا ۸ فروند 
هواپيماي فعال خواهيم داش��ت. او در پاسخ به اينكه 
چرا تعدادي از هواپيماه��اي برجامي ATR ايران اير 
زمين گير است، توضيح داد: استفاده از هواپيما برنامه 
مي خواهد، اگ��ر 10 فرزند با هم به دنيا بيايند، همه با 
هم به مدرسه مي روند، همه با هم بالغ مي شوند، با هم 
ازدواج مي كنند، با هم نوه دار مي شوند و با هم مي ميرند، 
استفاده از هواپيما هم بايد پله اي باشد، االن زمان چك 
هواپيماها رسيده است، نمي توانيم به صورت آزاد قطعه 
تهيه كنيم چون پول نداريم ضمنا تحريم هم هستيم. 
برخور ادامه داد: همين كارخانه هاي سازنده هم طبق 
وعده ش��ان عمل نمي كنند و قطعه به ما نمي دهند، 
نمي آيند و برابر ق��راردادي كه با ما دارند، به ما كمك 
نمي كنند و درواقع به قرارداد خود هم پايبند نيستند. 
وي تأكيد كرد: نجات ش��ركت هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران به عنوان ش��ركت حامل پرچم، يك 

حركت انقالبي و آني دولت و حاكميت را مي طلبد.

شست وشوي630 هزار مترمكعب 
مخازن آب در استان اصفهان

از ابتداي سال تاكنون بيش از ۶30 هزارمترمكعب 
از مخازن آب در ش��هرها و روستاهادر سطح استان 
اصفهان شست وشو شد.  مدير مركز پايش و نظارت 
بر كيفيت آب و فاضالب شركت آبفا استان اصفهان 
گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون، در راستاي سطح 
كمي و كيفي آب ش��رب در ش��هرها و روستاهاي 
استان بيش از ۶۸3 باب مخزن آب مورد گندزدايي و 
شست وشو قرار گرفت. فهميه اميري با اشاره به فرآيند 
گندزدايي آب ش��رب اعالم كرد: با يكپارچه سازي 
ش��ركت هاي آبفا ش��هري و روس��تايي 12 سامانه 
گندزاديي كلر زن گازي از مدار خارج شد و به منظور 
فرآيند گندزاديي سريع تر و دقيق تر سامانه الكتروليز 
نمك طعام و محلولي جايگزين سامانه كلر زن گازي 
شد. وي ادامه داد: شركت آبفا استان اصفهان با به روز 
كردن تجهيزات آزمايش��گاهي و نيز بهره مندي از 
دانش روز دنيا درصدد تامين و توزيع آب شرب و سالم 
وبهداشتي به مردم در سطح شهر و روستا در سطح 
استان است وتاكنون در اين راستا موفق عمل نموده 
اس��ت. او اظهار كرد: كيفيت و سالمت آب شرب در 
استان به صورت مستمر از سوي نهادهاي نظارتي و 
ذي صالح م��ورد ارزيابي قرار مي گيرد و با تاييد اين 
نهادها آب ش��رب ميان مردم توزيع مي شود بر اين 
اساس مردم از سالمت و كيفيت آب شرب در هر برهه 

از زمان اطمينان كامل داشته باشند.

 ضرورت استفاده از هنر 
در فرهنگ سازي مصرف بهينه آب 

مديرعامل شركت آبفا اس��تان اصفهان در مراسم 
تقدير از برگزيدگان جشنواره خانواده آبي، پرسش 
ش��ادآبي، فيلم كوتاه آموزشي و هنروري كاركنان 
گف��ت: اس��تفاده از ظرفيت هاي ه��اي هنري در 
فرهنگ س��ازي مصرف بهينه آب در جامعه بسيار 
موثر اس��ت و شركت آبفا در س��ال هاي اخير از اين 
ظرفيت به خوبي بهره مند شده است. هاشم اميني 
در مراسم رونمايي از طرح سه شنبه هاي آبي، بسته 
آموزشي مديريت مصرف و سرود اختصاصي شركت 
آبفا اس��تان اصفهان افزود: ش��يوع ويروس كرونا و 
محدوديت هاي ايجاد ش��ده، مانع از اين نش��د كه 
شركت آبفا استان اصفهان موضوع فرهنگ سازي 
مص��رف صحيح آب در جامع��ه را ناديده بگيرد و با 
استفاده از ظرفيت فضاي مجازي و شبكه هاي مجاز با 
همكاري دستگاه هاي مرتبط، اقدام به فرهنگ سازي 

مصرف درست آب در بين مردم نموده است.
وي از هم��كاري و تعامل آموزش و پرورش و كانون 
پرورش و فك��ري كودكان ونوجوان��ان در موضوع 
فرهنگ س��ازي مصرف بهينه آب قدرداني  و اظهار 
داشت: در سال جاري توانستيم با همكاري و تعامل 
آموزش و پرورش و كانون پرورش و فكري كودكان 
ونوجوان��ان، جش��نواره خانواده آب��ي، فيلم كوتاه 
آموزشي و پرسش شادابي را در فضاي مجازي برگزار 
كنيم و از ظرفيت شبكه شاد به خوبي بهره مند شديم.

مديريت  چهارراه استانبولي ارز
 تحليل هاي دقيق ميداني نشان مي دهد كه ابتدا بانك مركزي 
تابلوي مورد نظر خود را اعالم مي كند، بعد بازار ارزي كشور 
نرخ مورد نظر خود را بدون توجه به اعالم نرخ بانك مركزي بر 
روي مانيتورها تثبيت مي كند. بايد پاسخ داده شود كه چطور 
ناگهان 4هزار توماني به 32 هزار تومان مي رسد؟ چه فرآيند 
مديريتي طي شده كه يك چنين نوسانات فزاينده اي رخ داده 
است. وقتي صحبت هاي آقاي واعظي در خصوص بازي با نرخ 
ارز مطرح شد، بسياري از ابهامات بر طرف شد. پيش از اين در 
بسياري از موارد كارشناسان به عينه مشاهده مي كردند كه 
انگار تصميم سازان ميلي به كاهش نرخ ارز نشان نمي دادند. 
ضمن اينكه نرخ ارز در تبادالت كااليي گاهش اوقات حتي 
به باالي 40هزار تومان هم محاس��به مي ش��ود. مثال شما 
خودروهاي خارجي 2021 را چنانچه به ريال محاسبه كنيد، 
متوجه مي شويد كه نرخ ارز محاسباتي در اين اقالم به مراتب 
بيشتر از قيمت رسمي ارز است. چرا اين نوع محاسبات انجام 
مي شود؟ چون فروشنده مي داند نگاه مديران پولي و مالي 
كشور در راستاي مهار نوسانات نيست. اين در حالي است كه 
دولت به راحتي مي توانست نيازهاي مالي خود را با روش هاي 
معقول تر اقتصادي جبران كند. اساسا دليلي وجود نداشت كه 
دولت براي تامين نيازهاي مالي خود از نرخ ارز استفاده كند. 
تجربه هاي تاريخي نشان مي دهد در بسياري از برهه هاي 
تحريمي با مديريت درست بازار ارز، دستاوردهاي مناسب تري 
كسب شده بود. همين امروز شما مي بينيد بازار بدون توجه به 
تصميم سازي هاي بانك مركزي مبتني بر المان هاي بيروني 
نرخ خود را تعيين مي كند. مثال خبر مي رسد، 2ميليارد دالر از 
دارايي هاي مسدود شده ايران قرار است به كشور باز گردد، نرخ 
ارز مبتني بر اين خبر واكنش نشان مي دهد و دست به اصالح 
خود مي زند. اما به دليل سوءمديريت هايي كه بانك مركزي 
در خصوص نرخ ارز داشته، قيمت مرغ به باالي 30هزار تومان 
مي رس��د و تخم مرغ به باالي 2۵00 تومان صعود مي كند. 
حتي م��ردم عادي كوچه و بازار هم مي دانند دس��ت بردن 
در نرخ ارز باعث افزايش قيم��ت مجموعه اقالم و كاالهاي 
مصرفي مردم مي ش��ود. چطور رييس كل بانك مركزي از 
اين واقعيت مبرهن آگاه نيست و دست به اقداماتي مي زند 
كه بر دامنه نوسانات مي افزايد. با اين توضيحات معتقدم هم 
رفتار رييس دفتر رييس جمهوري در اعالم راهبرد دولت در 
خصوص نرخ ارز اشتباه و در واقع عذر بدتر از گناه است و هم 
ادعاي رييس كل بانك مركزي در خصوص اينكه نهاد تحت 
مديريت وي دستاوردهاي قابل قبولي در حوزه مديريت بازار 
ارز داشته است، بي پايه و اساس است. به هر حال زماني كه 
مديري ادعايي در اين سطح را مطرح مي كند بايد استدالل 
متناس��ب با ادعاي خود را هم ارايه كند. اگر استداللي ارايه 
نمي كنند به اين دليل اس��ت كه واقعيت با اظهارات مطرح 

شده فرسنگ ها فاصله دارد.

تالي فاسد دستمزد منطقه اي
 تعيين مزد ساالنه توسط شوراي عالي كار ياد شده است.

2- طرفداران تعيين دستمزد منطقه اي با فرض اينكه »هزينه 
زندگي در شهرهاي كوچك و  بخش ها در سطح پايين تري از 
تهران و شهرهاي بزرگ قرار دارد«، مي گويند، كارگران در اين 
مناطق به دليل هزينه زندگي كمتر احتماال آمادگي دارند با 
دستمزدهاي پايين تري كار كنند كه منجر به افزايش اشتغال 
رسمي و گسترش بيمه تامين اجتماعي، و همچنين توجه 
كارآفرينان به مناطق محروم براي توليد و اشتغالزايي مي شود.

از اين رو، در اين ايده، شاخص و معيار »نرخ تورم« ناديده گرفته 
شده است. اين در حالي است كه الزاما همواره تورم شهرهاي 
بزرگي همچون تهران از تورم ساير شهرها باالتر نيست. به طور 
مثال، در يك س��ال منتهي به بهمن 99، استان هرمزگان با 
3۷.۸ درصد باالترين و استان مركزي با 30.9 درصد كمترين 

نرخ تورم ساالنه را به خود اختصاص داده اند.
از سوي ديگر از آنجا كه در اغلب موارد، ميزان دستمزد تعيين 
شده از سوي ش��وراي عالي كار، همزمان هر دو مالك »نرخ 
تورم« و »هزينه زندگي« يا دست كم يكي از اين مالك ها را 
پوشش نمي دهد، سخن گفتن از فاصله تورمي شهرها يا تفاوت 
هزينه زندگي در شهرها بي معني است. بررسي هاي آماري 
نشان مي دهد نرخ تورم طي سال هاي 90، 91، 92، 9۷، 9۸ و 
99 كه اقتصاد كشور دستخوش تالطم هاي ارزي بوده، باالتر 
از نرخ رشد دستمزد كارگران ايستاده است و به عبارتي، ميزان 
دستمزد به اندازه نرخ تورم رشد نداشته است. در اين شرايط، 
بديهي است كه انباشت عقب ماندگي رشد دستمزد از نرخ تورم 
منجر به شكاف ميان هزينه هاي زندگي و دستمزد شده است.

3- همان طور كه اصل تعيين دامنه نوسان قيمتي براي بازار 
سهام از سوي اقتصاددانان جريان اصلي مذموم است، اصل 
تعيين دستمزد نيز مورد تاييد اين دسته از اقتصاددانان نيست. 
چه آنكه به زعم آنها، قيمت كاال و خدمات در فرآيند »مبادله« 
بين طرفين معامله مشخص مي شود و تعيين حداقل دستمزد 
در بازار كار يا تعيين دامنه نوسان قيمتي در بازار سهام منجر 
به اختالل در مكانيسم عرضه و تقاضاي كاال و خدمات خواهد 
شد. بي گمان، اين معضل در شرايطي كه دامنه نوسان به طور 
»نامتقارن« تعيين مي ش��ود يا دستمزدهاي »ناهمسان« 
براي نيروي كار در مناطق مختلف جغرافيايي در نظر گرفته 
مي شود، تشديد خواهد شد. به طور مشخص، الزاما تعيين 
مزدهاي منطقه اي، منجر به افزايش اشتغال رسمي و افزايش 
كارآفريني در مناطق محروم، به ويژه در شرايط كنوني اقتصاد 

ايران كه از تمركزگرايي »حاد« رنج مي برد، نخواهد شد.
4- تمركزگرايي سياسي و اقتصادي در ايران، كالنشهرهايي با 
مشكالت و معضالت عديده را پديد آورده است. تهران به عنوان 
پايتخت ايران، نمونه بارز يك كالن شهر داراي ريسك هاي 
طبيعي، و معضالت  اجتماعي و اقتصادي متعدد اس��ت. در 
اين حال، اگر براي استان هاي مختلف دستمزدهاي متفاوتي 
تعيين شود، شرايط بحراني كالنشهرها و به ويژه تهران مضاعف 
خواهد شد. چه آنكه به واسطه تعيين دستمزدهاي باالتر براي 
شهرهاي بزرگ، مهاجرت به مراكز استان ها و تهران بيشتر 
از قبل خواهد شد. در واقع، پرداخت دستمزدهاي بيشتر در 
كالنشهر ها و تهران، انگيزه مهاجرت از »شهرهاي محروم و 
فاقد زيرساخت هاي الزم براي اشتغالزايي« به سمت پايتخت و 
مراكز استان ها را فزوني مي بخشد و موج مهاجرت به شهرهاي 
بزرگ تشديد خواهد شد. از سوي ديگر ، معضل سرپناه در اين 
شهرها جدي تر شده و منجر به افزايش نرخ اجاربها و قيمت 
مسكن مي ش��ود و در نتيجه زمينه هاي رشد بدمسكني در 
اطراف تهران و كالنشهرها را بيش از هميشه فراهم مي آورد. 
س��اير معضالت همچون ترافيك، كمبود آب و برق و... و در 
مجموع قابليت زيست پذيري شهرهاي بزرگ به دليل اضافه 
بار جمعيتي به  شدت تحليل و تضعيف خواهد شد.  اين همه در 
حالي است كه تمركز جمعيت هاي ميليوني در شهرهايي كه 
با ريسك هاي طبيعي زلزله، فرونشست زمين و سيل دست و 
پنجه نرم مي كنند، بيش از پيش افق هاي پيش روي شهرهاي 

بزرگ را تيره و تار مي كند.

شهردار تهران: بيش از يك ميليون مراجعه در روز به ميادين ميوه و تره بار رقم مي خورد 

تشكيل روستابازارها در پايتخت
۸ بازار جديد ميوه و تره بار در پنج پهنه تهران ديروز با حضور 
كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي، پيروز حناچي شهردار 
پايتخت، محسن هاش��مي رييس شوراي شهر و مديران 
شهري افتتاح و بهره برداري شد. مديرعامل سازمان مديريت 
ميادين شهرداري تهران روز شنبه در حاشيه مراسم افتتاح 
اين بازارها گفت: عالوه  بر اين بازارها، يك خوابگاه كارگري 
و ساختمان متمركز ستادي اين سازمان نيز همزمان مورد 
بهره برداري قرار گرفت.اين ۸ بازار جديد مورد اس��تفاده 
3۵0 هزار نفر از ش��هروندان قرار مي گيرد. وي ادامه داد: 
اين ۸ بازار شامل بازارهاي ارم تجريش در شمال، نوبنياد 
در شمال شرق، شهرك قدس در شمال غرب، فرحزاد در 
غرب، جرجاني در جنوب غرب، امامت در شرق، هاشمي در 
جنوب شرق و راه آهن در محدوده مركزي پايتخت است و 
از شهرداران مناطق يك، 2، 9، 11، 13 و 1۵ كه زمين هاي 
مورد نياز براي اح��داث اين بازارها را در اختيار س��ازمان 
مديريت ميادين ق��رار دادند، قدرداني مي كنم. راد با بيان 
اينكه بازارهاي ميوه و تره بار به صورت مستقيم با معيشت 
شهروندان سروكار دارند و تاثير آنها در سبد خريد و سفره 
خانواده ها روزبه روز بيشتر مي شود، گفت: اين بازارها، امكاني 
براي تهيه ميوه و تره بار و ساير اقالم و مايحتاج عمومي مورد 
نياز شهروندان با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب است. 
مديرعامل س��ازمان مديريت ميادين ش��هرداري تهران 
خاطرنشان كرد: توسعه كيفي و كمي بازارهاي ميوه و تره بار 
تهران از طريق ساخت بازارهاي جديد و نوسازي بازارهاي 

موجود همچنان ادامه دارد.

    روستابازارها در پايتخت
كاظم خاوازي، وزير جهاد كش��اورزي در حاشيه مراسم 
افتتاح ۸ ميدان و بازارچه جديد ميوه و تره بار در تهران در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد:  يك��ي از اقداماتي كه وزارت 
جهاد كش��اورزي جهت ارايه محصوالت كشاورزي براي 

شهروندان در نظر گرفته است،  ايجاد بازارچه هايي تحت 
عنوان روستابازار بوده تا به صورت مستقيم و بدون واسطه 
محصوالت كشاورزي به شهروندان ارايه شود. وي افزود: 
 نمونه اي از ايجاد اين روستابازارها در شهر مشهد راه اندازي 
شده كه اميدواريم در تهران نيز با همكاري شهرداري تهران 
اين روستابازارها شكل بگيرد. وزير جهاد كشاورزي از ايجاد 
دو بارانداز بزرگ در پايتخت خبر داد و گفت: در اين باراندازها 
بهره برداران مي توانند محصوالت كشاورزي خود را به مردم 
به صورت مستقيم ارايه دهند كه در گام نخست ايجاد دو 
بارانداز در شرق و جنوب شرقي تهران در نظر گرفته و در 
غرب پايتخت هم ان شاءاهلل تشكيل خواهد شد. خاوازي 
گفت: طي تفاهم نامه اي با شهرداري تهران ايجاد باراندازها 
انجام و توسعه مي يابد. همچنين از شهرداري خواسته ايم كه 
كشاورزان بتوانند كاالهايشان را مستقيم و با قيمت مناسب 
به شهروندان ارايه دهند و مكان مناسب در اين راستا در نظر 
گرفته شود. وي از عرضه 1۸0 تا 200 تن مرغ طي روز جاري 
در ميادين ميوه و تره بار تهران خبر داد و گفت: ميادين ميوه 
و تره بار اقدامات خوبي جهت ارايه خدمات به شهروندان 
انجام داده اند و مرغ و تخم مرغ از كاالهايي اس��ت كه با ارز 
4200 تهيه مي شود در اين مراكز به شهروندان ارايه شده و 
اميدواريم بتوانيم باالترين ميزان مرغ با قيمت مصوب را به 

شهروندان در اين مراكز ارايه دهيم.

    افزايش تعداد ميادين ميوه در سال ۱۴00
ش��هردار تهران با تاكيد ب��ر اينكه هيچ فضاي��ي را بدون 
مناسب س��ازي افتت��اح نمي كنيم، گف��ت: 24۵ ميدان 
ميوه و تره بار در تهران موجود است و تعداد ميادين را مطابق 
با قولي كه به شورا داده بوديم به 2۷0 ميدان در سال 1400 
خواهيم رساند. به گزارش ايلنا، پيروز حناچي، شهردار تهران 
در مراسم افتتاح و بهره برداري ۸ ميدان ميوه و تره بار گفت: 
به طور قطع اصلي ترين وظيفه ش��هرداري ارايه خدمات 

بهتر، بيشتر و با كيفيت تر به مردم است چرا كه اين وظيفه 
همه شهرداري ها است و در اين زمينه تالش مي كنند تا در 
رقابتي داخلي خدمات بهتري را ارايه دهند.  او ادامه داد: ما 
در بعضي از حوزه ها نمره باالتري نسبت به ديگر خدماتي كه 
در شهر ارايه مي دهيم دريافت مي كنيم كه سازمان ميادين 
ميوه و تره بار يكي از اين سازمان ها است و اين نشان دهنده 
تاثير اين س��ازمان در ارايه خدمات به مردم تهران است.  
شهردار تهران ادامه داد: يكي از ويژگي هاي اين سازمان ارايه 
خدمات قابل قبول به همه نقاط با قيمت ثابت و كيفيت قابل 
قبول است و كيفيت خدمات در شمال و جنوب با همديگر 
فرقي ندارد.  حناچي با تاكيد بر اينكه بايد به سمتي برويم تا 
آن بخشي از خدماتي كه در دولت جنبه تصدي گري دارد 
و حاكميتي نيست به شهرداري ها واگذار شود، گفت: با اين 
اقدام مي توانيم در جهت ارايه خدمات بهتر حمايت كنيم. 

    عرضه سهام شهروند و همشهري در سال آينده
ش��هردار تهران با بي��ان اينكه قيمت ه��ا در ميادين 
ميوه و تره بار به طور متوسط 3۵ تا 4۷ درصد نسبت به 
قيمت ها در سطح شهر تفاوت دارد، گفت: در اين دوره 
تالش كرديم از ابزارهاي ديگري هم براي خدمات رساني 
اس��تفاده كنيم و در اين راستا به دنبال آن هستيم كه 
سازمان شهروند و موسسه همش��هري را به فرابورس 
عرضه كنيم. مقدمات اين كار انجام شده و يكي از راه هاي 
اصالح س��اختار رويه ها در مديريت كالنشهري چون 
تهران اس��تفاده از بازار بورس است.  حناچي گفت: در 
نيمه اول سال آينده بخشي از سهام اين دو سازمان در 
بورس عرضه خواهد شد.  شهردار تهران گفت: بيش از 
يك ميليون مراجعه در روز در سطح شهر در ميادين رقم 
مي خورد كه عدد كمي نيست و يك پيام دارد.  او با تاكيد 
بر مناسب سازي فضاها در ميادين ميوه و تره بار گفت: 
ما هيچ فضايي را بدون مناسب سازي افتتاح نمي كنيم 

و تالش ما در ميادين ميوه و تره بار نيز با همين رويكرد 
است. تاكنون در 104 ميدان ميوه مناسب سازي به طور 
جدي مورد توجه قرار گرفته و ضوابط آن اجرا شده است.  
شهردار تهران با اشاره به وجود 24۵ ميدان ميوه و تره بار 
در تهران گفت: تع��داد ميادين را مطابق با قولي كه به 
شورا داده بوديم به 2۷0 ميدان در سال 1400 خواهيم 
رس��اند.  او افزود: اميدواريم در توافق ب��ا وزارت جهاد 
كشاورزي در بحث پروتييني نيز با حضور جدي وزارت 

جهاد سرويس رساني بهتر شود. 

    عدالت توزيعي با ايجاد 60  بازار ديگر
در همين حال، رييس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات ش��هري شوراي شهر تهران گفت: از وزير جهاد 
كشاورزي درخواست مي كنم كه   روي كيفيت محصوالت 
عرضه شده در اين ميادين نظارت بيشتري داشته باشند 
تا كيفيت آنها افزايش پيدا كند. زهرا صدراعظم نوري در 
مراس��م افتتاح و بهره برداري از ۸ بازار جديد ميوه و تره بار 
گفت: رضايتمندي مردم زماني بيشتر مي شود كه خدمات 
ارايه شده به آنها سريع، گسترده، با كيفيت و ارزان باشد.  او 
اضافه كرد: شهرداري تهران و مديريت شهري طبق قانون 
وظايف و ماموريت هايي دارد كه ملزم به انجام آن هاست. اما 
اينكه مديريت شهري وظيفه عرضه محصوالت ميوه و تره بار 
را داشته باشد، در قانون نيامده است. اما از آنجا كه هدف، 
زندگي بهتر براي شهروندان بوده است بعد از مصوبه شوراي 
انقالب در سال ۵۸ با هدف حذف واسطه ها به شهرداري 
اجازه داده شد كه اماكن و بازارهايي براي فروش ميوه و تره بار 
ايجاد كند.  اين عضو ش��وراي شهر اضافه كرد: هم اكنون 
حدود يك ميليون نفر در روز از خدمات ميادين ميوه و تره بار 
استفاده مي كنند و با فعاليت هايي كه در آن انجام مي گيرد 
واسطه هاي غيرضروري حذف و نظام توزيع بهينه   و منجر 

به تعادل اقتصادي شده است. 



وجود صدها سيم كارت بي نام و نشان و بي هويت باعث 
شده تا س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
براي دريافت سيم كارت توسط كاربران قوانين سختي 
در نظر بگيرد؛ قوانيني كه گاه كاربران را با مش��كالت 
متعددي هم همراه مي كند. اكنون پيمان قره داغي، 
مدير كل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده سازمان 
تنظيم اع��الم كرده اس��ت كه تم��ام اين كارها براي 
جلوگيري از سوءاستفاه هويت افراد براي كالهبرداري، 
پول شويي و ساير اقدامات مجرمانه است؛ چرا كه جعل 
نام افراد براي دريافت س��يم كارت بسياري از كاربران 
را متضرر كرده است. براس��اس ادعاي او پياده سازي 
مجموعه قوانيني در مورد ثبت سيم كارت تا حد قابل 
توجهي، جراي��م در اين زمينه را كاهش داده اس��ت. 
همچنين او خبر مي دهد كه ظرف چند ماه آينده احراز 
هويت خريداران س��يم كارت از طريق »بيومتريك« 
انجام خواهد شد تا بيش از گذشته جلوي تخلفات در 

اين زمينه گرفته شود.
اگر به عنوان يك كاربر سيم كارتي داشته باشيد كه به 
صورت اتفاقي به نام يكي ديگر از افراد باشد و تصميم 
بگيرد اين سيم كارت را به نام خود ثبت كنيد، انجام اين 
كار به راحتي از سمت دفاتر خدمات ارتباطي صورت 
نمي گيرد. پيش روي ش��ما دو راه وجود دارد؛ اگر به 
عنوان سيم كارت اولي حساب شويد )كسي كه براي 
اولين بار اقدام به دريافت سيم كارت مي كند(، بايد براي 
اثبات هويت شما كد يك بار مصرف )OTP( به شماره 
تلفن يكي از اعضاي خانواده، كه شما خودتان به دفاتر 
اعالم مي كنيد ارسال شود تا مراحل ثبت سيم كارت 
ادامه پيدا كند. اما اگر شما بخواهيد سيم كارت يكي از 
اپراتورها براي مثال سيم كارت همراه اول را كه قبال به 
نام فرد ديگري بوده، حاال به نام خود كنيد و در مقابل 
در شبكه سيم كارت ها، سيم كارتي از يك اپراتور ديگر 
به نام شما وجود داشته باشد كه از آن خبر نداشته باشيد 

و يا شماره آن را ندانيد ممكن است به دردسر بيفتيد.
پيم��ان قره د اغي، مدير كل دفت��ر حفاظت از حقوق 
مصرف كننده س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديوي��ي مي گويد مراح��ل ثبت س��يم كارت براي 
سيم كارت اولي ها چندان س��خت نيست؛ اما گاهي 
ممكن است دريافت سيم كارت براي افراد كه براي بار 
دوم مي خواهند سيم كارت دريافت كنند پيچيده باشد 
كه البته به باور او اين پيچيدگي هم به خاطر حفاظت از 

هويت خود كاربران است.
قره  داغي در مورد مراحل دريافت و ثبت نام سيم كارت 
و مش��كالت جعل هوي��ت در اين زمين��ه مي گويد: 
»متاسفانه مشكالت و شكايات زيادي در سوءاستفاده از 
مدارك هويتي اشخاص داشتيم. براي نمونه كارت ملي 
يا شناسنامه را جعل مي كردند يا دفاتر ما تخلف هايي 
در اين زمينه انجام مي دادند، يعني سيم كارتي را بدون 
اينكه فردي خبر داشته باشد به نام آن فرد ديگري صادر 

مي كردند. براي جلوگيري از اين كار آمديم طرحي در 
نظر گرفتيم.« او در توضيح اين طرح اعالم كرد: »كسي 
كه براي دريافت سيم كارت به دفاتر مراجعه مي كند يا 
سيم كارت اولي محسوب مي شود يا سيم كارت دومي. 
اگر سيم كارت اولي باشد، بايد شماره يك سيم كارت 
معرف را اعالم كند تا ك��د تاييد يا كد يك بار مصرف 
به سيم كارت معرف ارسال  شود. با كمك اين كد فرد 
امكان ورود به سيس��تم را دارد تا ما مطمئن باش��يم 
فرد واقعا همان كس��ي است كه معرفي كرده است.« 
به باور او ط��ي كردن اين مراحل ب��راي جلوگيري از 

سوءاستفاده هاي احتمالي در اين مورد است. 

    هر فرد مي تواند 
حداكثر ۱۰ سيم كارت داشته باشد

قره داغي اعالم مي كند كه يك فرد مي تواند حداكثر 
۱۰سيم كارت به نام خود داشته باشد. او در مورد مراحل 
گرفتن سيم كارت هاي بيش��تر به نام يك فرد گفت: 
»وقتي يك فردي به جز س��يم كارت اول، مي خواهد 
سيم كارت دوم خود را نيز خريداري كند، بايد شماره 
تلفن  سيم كارت هاي قبلي خود كه ممكن است يك يا 
دو سيم كارت يا بيشتر باشد را در اختيار ما بگذارد تا كد 
تاييد را براي يكي از اين سيم كارت ها ارسال كنيم. در 
نهايت كد را در اختيار ما بگذارد كه ادامه فرايند ثبت 

سيم كارت جديد طي شود.« اما فرض كنيد فردي در 
اين بين اطالعي از داشتن سيم كارتي به نام خود نداشته 
باشد يا شماره سيم كارت هاي قبلي خود را ندارد، در 
اين صورت وضعيت چه خواهد بود؟ قره داغي در پاسخ 
به اين سوال توضيح مي دهد: »ما نام فرد را در سيستم 
جس��ت وجو و به او حتي اگر خبر نداشته باشد اطالع 
مي دهيم كه چند سيم كارت با نام و مشخصات او ثبت 
شده است. در نهايت از او مي خواهيم شماره يكي از اين 
سيم كارت ها را براي ارسال كد تاييد يا يك بارمصرف 

در اختيار ما بگذارد.« 

  اف�راد ب�راي س�وزاندن س�يم كارت هاي 
بالاستفاده خود به اپراتورها مراجعه كنند

او در مورد اينكه اگر فرد نداند ش��ماره سيم كارتي به 
نامش در اپراتوري ثبت ش��ده، اع��الم كند كه بايد به 
اپراتور مربوطه مراجعه و آن را بس��وزاند يا آن را فعال 
كند. حال اگر در اين ش��رايط فرد نخواهد سيم كارت 
قديمي كه از آن خبر نداشته يا غير فعال است را استفاده 
كند چه كاري بايد انجام دهد؟ قره داغي در پاس��خ به 
اين س��وال هم گفت: »حتما بايد به يكي از واحدهاي 
فروش اپراتور سر بزند يا سيم كارت را بسوزاند يا آن را 
فعال كند.« او تاكيد مي كند وقتي فردي سيم كارتي به 
نامش در سيستم ثبت سيم كارت ها ثبت شده ولي از 

آن خبر ندارد حتما بايد به اپراتور مربوطه مراجعه و آن 
را تعيين تكليف كند. قرهداغي تاكيد مي كند كه تمام 
اين كارها در راستاي حقوق خود فرد انجام مي شود؛ 
چرا كه در اين زمينه كاربران زيادي متضرر ش��ده اند. 
براساس توضيحات او اعمال اينگونه مقررات تخلفات 
در دفاتر خدمات ارتباطي را به حداقل خود رس��انده 
اس��ت. قره داغي از ش��روع احراز هويت افراد از طريق 
»بيومتري��ك« خبر مي دهد و توضي��ح مي دهد: »به 
زودي زود، ظرف چند ماه آينده احراز هويت بيومتريك 
در كنار كارت ملي هوشمند انجام مي شود و ديگر اين 
روش ه��اي احراز هويت براي ثبت س��يم كارت اول و 
دوم جمع آوري مي شود.« او ادامه مي دهد: »از طريق 
اثر انگشت احراز هويت بيومتريك انجام و با اتصال به 
سامانه هاي مربوطه ديگر افراد براي دريافت سيم كارت 
نياز به معرف يا اعالم شماره تلفن سيم كارت دوم براي 
دريافت كد يك بار مصرف ندارند.« آنطور كه او توضيح 
مي دهد اين طرح به صورت پايلوت در اپراتورهاي همراه 
انجام شده و به زودي اجراي اصلي آن شروع مي شود تا 
جلوي تخلفات جعل هويت گرفته شود. به نظر مي رسد 
اجراي اين طرح با چند ماه تاخير همراه ش��ده است، 
چرا كه سال ۱۳۹۸ قره داغي در گفت وگو با ايرنا اعالم 
كرده بود كه از خردادماه سال آينده )۹۹( احراز هويت 
خريداران سيم كارت به شيوه بيومتريك انجام مي شود.
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  5G افتتاح سايت جديد
همراه اول امروز در تهران 

سايت جديد 5G همراه اول امروز در تهران افتتاح 
مي ش��ود.  به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
 5G ارتباطات سيار ايران، آيين رونمايي از سايت
همراه اول در برج ستاره ونك، يكشنبه ۱۰ اسفند 
۱۳۹۹ برگزار مي شود. قرار است اين مراسم به دليل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در ايام شيوع كرونا، 
با حضور تعداد محدودي از مديران ارش��د شركت 
ارتباطات سيار ايران، كارشناسان حوزه ارتباطات 
و اصحاب رسانه برگزار ش��ود و ساير عالقه مندان 
مي توانند مراس��م مذك��ور را از كان��ال همراه اول 
 در اپليكيش��ن روبيكا به صورت زن��ده و از لينك

 https: //go.rubika.ir/mci  مشاهده كنند. 
همراه اول با قدم در مس��ير تعالي و با شعار تحقق 
روياي ديجيتال، موفق به راه اندازي ش��بكه نسل 
پنجم ارتباطي ش��ده كه در راستاي ارايه خدمات 
بهتر ب��ه صنايع و مش��تريان، به مرور اين نس��ل 
از فناوري را در س��اير نقاط كش��ور نيز راه اندازي 
خواهد كرد. پيش از اين 4 اس��فندماه سال جاري 
دو س��ايت 5G هم��راه اول در دو نقطه از مش��هد 
مقدس به صورت Outdoor رونمايي و در مدار 
سرويس دهي قرار گرفت. مشتركان همراه اول كه 
داراي گوشي 5G هستند، مي توانند در نقاط تحت 
پوشش از جديدترين و سريع ترين اينترنت جهان 
بهره مند شوند؛ همچنين براي ساير مشتركان كه 
گوشي 5G ندارند از طريق مودم و سرويس واي فاي 
امكان استفاده از اين فناوري وجود دارد. همراه اول 
ورود به فناوري 5G در ايران را از سال ۱۳۹5 آغاز 
كرده و با استفاده از توان داخلي شامل تيم هاي فني 
اپراتور و شركت هاي داخلي فرايند بومي كردن اين 
فناوري را پيش برده است بزرگ ترين اپراتور تلفن 
همراه كش��ور در روزهاي آينده نقاط بيشتري در 
كشور را تحت پوش��ش فناوري نسل پنجم تلفن 

همراه قرار خواهد داد.

بايدن دشمني با شركت هاي 
فناوري چيني را ادامه مي دهد

دولت رييس جمهور جديد امريكا تصميم دارد قانوني كه 
در دوره دونالد ترامپ ارايه و شركت هاي فناوري چيني 
را هدف گرفته بود، اجرا كند. اما گروه هاي مختلف نسبت 
به اجراي آن اعتراض دارند. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از رويترز، دولت بايدن تصميم دارد تا برخي از 
قوانيني كه در دوره دونالد ترامپ ارايه شده بود را اجرا 
كند. هدف اين قوانين شركت هاي فناوري چيني بودند 
كه تهديدي براي امريكا به حس��اب مي آيند. از سوي 
ديگر بايدن در حالي تصميم دارد اين قوانين را اجرا كند 
كه بسياري از كسب و كارهاي اين كشور نسبت به آن 
معترض هستند. وزارت بازرگاني امريكا در روزهاي آخر 
فعاليت دولت ترامپ و با هدف رسيدگي به نگراني هاي 
مربوط به زنجيره تأمين فناوري اطالعات و ارتباطات، 
رأي نهايي درباره قانوني موقتي را صادر كرد كه پس از 
پايان ۶۰ روز مهلت اظهارنظر عمومي، الزم االجرا خواهد 
بود. در همين راستا سخنگوي اين وزارتخانه در بيانيه اي 
اعالم كرد تا ۲۲ مارس نظرات عموم مردم درباره قانون را 
دريافت مي كند. پس از اين تاريخ قانون مذكور اجرايي 
مي شود. اتاق بازرگاني امريكا و گروه هايي كه نماينده 
صنايع بزرگ اين كش��ور هستند در نامه اي به وزارت 
بازرگاني به نگراني هاي خود در اين باره اشاره و اعالم 
كردند قانون مذكور قدرت نامحدودي در اختيار اين 
وزارتخانه قرار مي دهد تا بدون انجام مراحل قانوني، 
پاسخگويي، شفافيت يا هماهنگي با ساير برنامه هاي 
دولت، در هرگونه معامله تجاري بين شركت هاي 
امريكايي و همتاي��ان خارجي آنها دخالت كند كه 

شامل فناوري هستند.

آزمايشگاه تحقيقات كوويد۱۹ 
در دانشگاه آكسفورد هك شد

يكي از آزمايشگاه هاي دانشگاه آكسفورد كه مشغول 
تحقيق درباره كوويد۱۹ است، هدف حمله سايبري 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش مهر ب��ه نقل از تلگراف، 
گروه��ي از هكرها يك آزمايش��گاه زيست شناس��ي 
دانشگاه آكس��فورد را هك كرده اند كه درباره كوويد 
۱۹ تحقيقاتي انجام مي دهد. اكنون بيم آن وجود دارد 
كه مجرمان سايبري رازهاي كشف شده را به باالترين 
قيمت بفروش��ند. در حال حاضر »مركز امنيت ملي 
سايبري« )NCSC( انگليس مشغول تحقيق درباره 
اين حمله سايبري است. به گفته منابع امنيتي هنوز 
مشخص نيست حمله از سوي چه افرادي انجام شده 
است و نمي توان احتمال دخالت يك كشور خارجي 
در آن را رد كرد. به طور دقيق تر بخش زيست شناسي 
ساختاري آزمايشگاه هك شده كه تحقيقاتي درباره 
كوويد ۱۹ انجام مي دهد. البته اين حمله سايبري هيچ 
تأثيري روي تحقيقات باليني نداشته است. آزمايشگاه 
مذكور با انستيتو جنر كه واكس��ن كوويد ۱۹ در آن 

توسعه يافت، متمايز است.

 رونق فروش رايانه شخصي 
در سايه كرونا

شركت هاي سازنده رايانه شخصي دل تكنولوژيز و  اچ پي 
با اعالم درآمدهاي سه ماهه مطلوب، پيش بيني كردند 
با وجود بازگشت تدريجي افراد به مدرسه و محل كار، 
افزايش تقاضا براي رايانه شخصي ادامه خواهد يافت. به 
گزارش ايسنا به نقل بلومبرگ، شركت هاي امريكايي 
دل تكنولوژيز و  اچ پي دو ش��ركت از سه سازنده بزرگ 
رايانه ش��خصي در جهان هس��تند و فروش و سود در 
مدت سه ماهه منتهي به ۲۹ ژانويه را گزارش كردند كه 
باالتر از برآورد تحليلگران بود. انريكه لورس، مديرعامل 
شركت  اچ پي اظهار كرد: بازار رايانه شخصي كه در سال 
۲۰۲۰ براي نخستين بار در يك دهه گذشته رشد كرد، 
امس��ال هم با تقاضا براي لپ تاپ ها شاهد ادامه رشد 
خواهد بود. سازندگان رايانه شخصي انتظار دارند تقاضا 
براي نوت بوك ها از سوي مصرف كنندگاني كه در دوران 
محدوديت هاي كرونا به دنبال امكان پذير كردن كار و 
تحصيل از خانه بوده اند، حتي با تسهيل محدوديتهاي 
قرنطينه اي از ميان نخواهد رفت. قرنطينه چندين ماهه 
براي بخش هاي بزرگي از جمعيت جهان اس��تفاده از 
رايانه ها در همه زمينه ها از ارتباطات شخصي گرفته 
تا يادگيري و بازي را ش��تاب بخشيده است. لورس در 
مصاحبه اي گفت: تصور مي كنيم كه اين تغيير پايدار 
است و كوويد ۱۹ فناوري را در همه بخش هاي زندگي 
ما اساس��ي تر كرده اس��ت. اما مديران ش��ركت  اچ پي 
خوش بيني كمتري نش��ان دادند و پيش بيني كردند 
تقاضاي مصرف كننده با بازگشت افراد بيشتري زندگي 
س��ابقي كه پيش از قرنطينه هاي وضع شده به دليل 
كوويد ۱۹ داش��تند، ماليمتر خواهد شد و با بازگشت 
مردم به زندگي عادي، ش��ركتها و سازمان هاي ديگر 
هزينه روي سخت افزارهاي داخلي را از سرمي گيرند. 
جف كالرك، مدير عملياتي شركت دل، به تحليلگران 
گفت: اين ش��ركت انتظار دارد فضاي تقاضا در س��ال 
۲۰۲۱ بهبود پيدا كند. ميليون ها كودك مدرس��ه اي 
همچنان به لپ ت��اپ نياز دارند و ش��ركت ها دفاتري 
را بازگش��ايي خواهند ك��رد كه مجهز ب��ه رايانه هاي 
قديمي تري هس��تند كه بايد تعويض ش��وند. رايانه 
ش��خصي قطب مدل اقتصادي جديد است. شركت 
دل كه ركورد بااليي رايانه در سه ماهه گذشته به بازار 
عرضه كرد، با اش��اره به كمبود برخي از انواع تراشه ها 
مانند تراشه هاي مورد اس��تفاده براي كارت حافظه و 
صفحه نمايش، اعالم كرد محدوديت هاي عرضه برخي 
از قطعات رشد توليد را محدود كرده است.  اچ پي انتظار 
دارد اين وضعيت تا سه ماهه سوم امسال ادامه پيدا كند. 
لورس گفت: پيش بيني دل از تقاضا براي رايانه شخصي 
در سال ميالدي جاري 45 درصد باالتر از پيش از شيوع 
پاندمي است و تامين كنندگان نتوانستند پاسخگوي 
افزايش تقاضا باش��ند. دل اعالم كرد ميزان فروش در 
سه ماهه منتهي به ۲۹ ژانويه ۹ درصد افزايش يافته و به 
۲۶.۱ ميليارد دالر رسيد در حالي كه تحليلگران فروش 

اين شركت را ۲4.5 ميليارد دالر برآورد كرده بودند. 

 وزير ارتباطات:  فيلتر تلگرام، رشد 
 پيام رسان هاي داخلي را 

دچار وقفه كرد
 مانند مديران پيام رسان هاي بومي معتقد است فيلتر 
تلگرام رش��د پيام رس��ان هاي بومي را با وقفه روبرو 
كرده اس��ت.  به گزارش ايرنا و طبق اعالم مسووالن 
ذيربط، پيام رسان هاي بومي زماني كه فعاليت خود 
را آغاز كردند توانس��تند ۱.5 ميلي��ون كاربر جذب 
كنند. پس از گذشت يك س��ال تعداد كاربران آنها 
به ۱5 ميليون نصب رس��يد. درست در همان سال و 
زماني كه پيام رسان ها در حال رشد بودند، پيام رسان 
تلگرام به دستور قضايي فيلتر شد.  فيلترينگي كه با 
رشد پيام رسان ها همزمان شد و اينطور به نظر رسيد 
كه حاكميت از فيلتر تلگرام براي رشد پيام رسان ها 
استفاده كرده است. اين همزماني مردم را از پيوستن 
به پيام رسان هاي بومي كه رش��د ارگانيك و خوبي 
داش��تند، دچار ترديد كرد. ترديدي كه باعث شد با 
گذشت تقريبا سه سال از فيلتر تلگرام، تعداد نصب 
آنها به ۲۰ ميليون كاربر برسد و حتما تعداد كاربر فعال 
كمتر از اين عدد اس��ت. محمدجواد آذري جهرمي 
درباره تاثير فيلتر تلگرام بر رشد پيام رسان هاي بومي 
به ايرنا گفت: مديران پيام رس��ان هاي داخلي به اين 
اعتقاد دارند كه فيلتر ش��دن تلگرام روند رشدشان 
را ب��ا وقفه مواجه ك��رده؛ نظر من نيز همين اس��ت 
كه فرآيند فيلترينگ به رش��د پيام رس��ان ها ضربه 
زده اس��ت. وزير ارتباطات تاكيد ك��رد: البته اكنون 
وضعيت پيام رسان هاي بومي خوب است و اگر شبكه 
دانش آموزي »شاد« را نيز جزو پيام رسان ها حساب 
كنيم ترافيك آن از برخي از پيام رسان هاي خارجي 
در ايران بيشتر شده است. جدا از شبكه دانش آموزي 
»ش��اد« پيام رس��ان هاي ديگر نيز وضعيت خوبي 
دارند. وي افزود: اگر شاد را پيام رسان محسوب كنيم 
ميزان نصب ها از۲۰ ميليون بيشتر مي شود و شايد 
بتوان تع��داد كاربر فعال پيام رس��ان هاي داخلي را 
عددي معادل همين ببينيم. اينتركانكشن يا اتصال 
متقابل، يكي از تسهيالتي است كه بايد توسط وزارت 
ارتباطات در دسترس پيام رسان ها قرار بگيرد. آذري 
جهرمي درباره اين امكان گفت: يكي از مصوبات براي 
مرحله دوم حمايت از پيام رسان هايي كه مركز ملي 
فضاي مجازي نام آنها را اعالم كرد، اينتركانكشن بود. 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور، 
مصوبه را به كميسيون تنظيم مقررات آورد و تصويب 
شد. بخشي از اين مصوبه به تاييد دولت نياز داشت كه 
آن نيز تصويب و به اپراتورها و پيام رسان ها ابالغ شده 
است. اكنون گزارش��ي مبني بر اينكه اپراتورها مانع 
اتصال متقابل باشند به دست ما نرسيده است. بايد 
بگويم عدم همكاري اپراتورها در مصوبه اينتركانكشن، 

جرايم سنگيني را شامل حال آنها مي كند.

افراد بايد با مراجعه به سامانه رگوالتوري، از سيم كارت هايي كه به نامشان است مطلع شوند
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ايران و جهاني شدن اقتصاد

دو راهي  بازار سرمايه

ابهام هاي يارانه اي در اقتصاد

 جهاني شدن ناظر بر فشرده شدن جهان و تشديد آگاهي 
جهاني است و فرايندي است كه وابستگي متقابل جهاني 
و آگاهي از جهان به عنوان ي��ك كليت يكپارچه در قرن 
بيس��ت ويكم را در پي داشته است و همچنين در نگاهي 
ديگر پراتون ديگر انديشمند غربي معتقد است كه جهاني 
شدن يك پديده است و چند وجه گوناگون دارد كه از آنها در 
ابعاد و رويكردهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، 
نظامي، فناوري و محيط زيست مي توان ياد كرد . در باب 
جهاني شدن اقتصاد بيشتر از هرچيز ديگر شاهد اين موضوع 
مي باشيم كه جنبه اقتصادي بر ساير جنبه ها اعم از فرهنگ و 
سياست غلبه پيدا كرده است و دليل آن نيز بر دو اصل رشد 
بشر در بعد اقتصاد و همچنين افزايش و تكامل ايدئولوژي 
سرمايه داري است. جهاني شدن از بعد اقتصادي به تمام 
جهانيان اين نويد را مي دهد كه جهان به يك جهان بدون 
مرز اقتصادي و سپس به يك ادغام نظام هاي اقتصادي در 
يكديگر تبديل خواهد شد و همين امر سبب مي شود كه 
بنيان هاي مشترك، شركت هاي ملي و فراملي ايجاد شوند 

كه دولت ها در اداره و رهبري آنها نمي توانند دخالتي داشته 
باشند كه يكي از مهم ترين اين نمادهاي اقتصاد جهاني شده 
سازمان تجارت جهاني مي باشد كه باعث شده است مرز 

فقط يك مفهوم ژئوپلتيك انگاشته شود.
جهاني شدن در اقتصاد چه باورپذير باشد يا نباشد احتياج به 
يك مفهوم بازار آزاد دارد و اهداف گوناگوني از جمله گردش 
س��رمايه به صورت آزاد و همچنين عدم نظارت دولتي را 
در پي دارد و مي توان امروزه به بياني راس��خ و محكم بيان 
كرد كه اين رويكرد به طور فزاينده اي از نظريه نظام جهاني 
پيروي كرده و خواهد كرد.تاكنون در اين يادداشت به تبيين 
چيستي جهاني شدن و رويكرد اقتصادي آن پرداخته ايم، 
در ادامه يادداشت به اين موضوع خواهم پرداخت كه جهاني 
ش��دن اقتصاد چه مزايايي خواهد داشت و همچنين چه 

جرياناتي با آن به ستيز خواهند پرداخت: 
اولين نكته اي كه در باب مزيت اين رويكرد مي توان بيان كرد 
اين است كه توان رقابت را به طور فزاينده اي ارتقاء مي دهد 
و اين بدان معناست كه وقتي مرزها برداشته مي شود قدرت 

رقابتي نيز چند برابر خواهد شد و همچنين رقابت نيز بسيار 
سخت و فشرده مي گردد و حتي اين عنصر نامطلوب يعني 
انحصار نيز حدف مي گ��ردد. در دومين مورد نيز مي توان 
گفت كه تقسيم كار را در ابعاد گوناگون در جهان گسترش 
مي دهد و همين امر سبب مي شود در برهه هايي از زمان كه 
في مابين دولت ها چالش هاي سياسي رخ مي دهد و بحث 
تحريم به ميان مي آيد امكان اين رخداد وجود نداشته باشد 
مثال ملموس اين پديده را مي توان در خودروسازي هاي 
شرق آسيا مش��اهده كرد. و در سومين مورد نيز مي توان 
گفت كه جهاني شدن به شدت مفاهيم متضرر كننده اي 
همچون ريسك را كاهش خواهد داد و همين امر به مبادله 
بهتر كشورها منجر مي ش��ود اگر اين گفته ها را به عنوان 
ديدگاه موافقين جهاني شدن لحاظ كنيم، در نقطه مقابل 
شاهد مخالفين اين جريان نيز خواهيم بود كه دليل مخالفت 
آنها نيز در موارد زير خالصه مي شود:  نخستين مورد كساني 
را شامل مي شود كه هنوز نسبت به مسائل جهان رويكرد 
امپرياليستي دارند و به اين جمله معتقدند كه قواعد جهاني 

شدن عادالنه نيست، و به ويژه به نفع كشورهاي صنعتي 
پيشرفته تنظيم و طراحي شده است. دومين مخالفين اين 
گروه ها را بايد در زمره معنوي گراها يا سبزها طبقه بندي 
كرد، آنها پيرو اين س��خن اند كه جهاني شدن ارزش هاي 
مادي را بر ساير ارزش ها مثل نگراني براي محيط زيست يا 

براي زندگي به خودي خود، ترجيح مي دهد.
در سومين مورد بايد به دولتگراها اشاره كرد آنها به شدت 
معتقدند كه شيوه مديريت جهاني شدن موجب تضعيف 
حق حاكميت بيشتر كشورهاي در حال توسعه و توانايي 

تصميم گيري آنان در زمينه هاي مهمي شده است.
اما در پايان اين يادداش��ت بايد مطرح كرد كه جمهوري 
اس��المي ايران براي تقويت بنيان هاي خود احتياج به دو 
راه حل در اين شرايط دارد نخست آنكه چالش هاي اقتصادي 
درون��ي خود  از جمله تورم و بيكاري را با محوريت اقتصاد 
مقاومتي حل كند و در نگاهي ديگر با اس��تفاده از جهاني 
شدن اقتصاد، وزارت امورخارجه را به ديپلماسي اقتصادي 

با در نظر گرفتن سياست خارجي توسعه گرا ترغيب كند.

 ولي اگ��ر چش��م انداز دوم يعني خروج و برداش��ت 
تحريم ها اجرايي شود يك وضعيت مثبتي رخ مي دهد 
زيرا ش��اهد يك رش��د اقتصادي در كش��ور و بورس 
خواهيم بود. اهميت اين نوع از ارزيابي ها ممكن است 
زماني كه بازار در وضعيت پر رونق قرار دارد و صعودي 

اس��ت، چندان خ��ود را نمايان نكند، ام��ا زماني كه 
وضعيت بازار نوساني شد و شاخص در داالن نزولي قرار 
گرفت اين اطالعات جامع اهميتي حياتي و بنيادين 
پيدا مي كنند. فقدان اين ارزيابي هاي تحليلي بدون 
ترديد س��هامداران را دچار مشكالت فراواني خواهد 

كرد. چه خوب اس��ت قبل از اينكه س��رمايه گذاران 
به بورس وارد ش��وند اطالعات خ��ود را در خصوص 
رتبه بندي ش��ركت ها، چشم انداز فعاليت هاي آينده 
و... افزايش دهند. متاسفانه مشكالت امروز سهامداران 
خرد در بورس برآمده از فقدان اين اطالعات ضروري 

و مهارت ه��اي حيات��ي اس��ت. همچني��ن در دوره 
جديد برنامه ريزي ها براي سرمايه گذاري در بورس، 
س��هامداران بايد خود را مجهز به اي��ن مهارت هاي 
حياتي كنند تا س��رمايه هاي آنان ب��ه نوعي در برابر 

تحوالت نوساني بورس روتين شود.

 حالي تخصيص يافت كه اقتصاد ايران با مش��كالت 
جدي مواجه بود و در عمل نيز ما تغييري در شرايط با 

وجود عرضه اين ارز نديديم.
در واق��ع با توج��ه به اينك��ه اين حمايت به ش��كل 
غيرمستقيم انجام ش��د، تعدادي از افراد كه از رانت 
برخوردار بودند با سودجويي از شرايط تنها به نفع خود 
عمل كردند و از سوي ديگر توليدكنندگان واقعي يا 
نتوانستند به اين ارز دسترسي پيدا كنند يا با توجه به 

محدوديت ها هيچ عايدي از آن نداشتند.
وقت��ي اين ارز كه براي كش��ور هزين��ه فراواني دارد 
هيچ كارايي نداشته، قطعا فش��ار بر اقشار كم درآمد 
جامعه نيز باالتر مي رود و با توجه به تورم، امروز تاثير 
يارانه هاي نقدي نيز به ش��دت كاهش يافته اس��ت. 
در چنين بس��تري به نظر مي رسد سياست گذاران و 
تصميم گيران بايد به ارزيابي دقيق از شرايط بپردازند 

و اين س��وال را مطرح كنن��د كه تا چ��ه زماني بايد 
سياست هاي اشتباه را ادامه داد؟

براي آنكه توليد جان بگيرد و سرمايه گذاران تحليل 
دقيقي از شرايط خود داشته باشند، چاره اي جز واقعي 
شدن قيمت ها و حذف رانت و بازگشت شفافيت وجود 
ندارد. در چني��ن فضايي قيمت كااليي كه در اختيار 
مردم قرار مي گيرد از واقعيت ها نشات گرفته و الاقل 
توليد اجازه تنفس پيدا مي كند. از سوي ديگر در اين 
ترديدي وجود ندارد كه اقش��اري از مردم براي ادامه 
زندگي نياز به حمايت هاي دولت دارند. براي حمايت 
از آنها اس��تفاده از يارانه هاي مس��تقيم كه به دست 
اقش��ار هدف مي رس��د بهترين گزينه خواهد بود. با 
اجراي چنين سياستي هم رانت حذف مي شود و هم 
گروه هايي كه بايد تحت پوشش حمايت قرار بگيرند 

به شكل قطعي از آن بهره مند خواهند شد.

آگهی مزايده عمومی
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تعادل- گروه تجارت|
حضور فعال كشورها در عرصه تجارت نقش بسيار 
موثري در بهبود نرخ رش��د تولي��د ناخالص داخلي 
آنها دارد. تجارت خارجي به ويژه براي كش��ورهاي 
درحال  توس��عه از اهميت بيشتري برخوردار است. 
حضور فع��ال در عرصه هاي جهاني اگرچه به معني 
حل تمامي مشكالت نيست؛ اما نقش بسيار مهمي 
در برطرف ش��دن آنها دارد. اتحادي��ه اروپا، يكي از 
مهم ترين مناطق تجاري و مبادالتي در جهان است 
و به همين دليل تجارت با اين اتحاديه بس��يار حائز 

اهميت است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني 
تهران، تجارت اي��ران و اروپا در ۱۰ س��ال اخير به 
كمترين س��طح ممكن رس��يده اس��ت. باتوجه به 
شرايط كش��ور و تحريم هاي موجود طي ۱۰ سال 
اخير تجارت ايران و اتحاديه اروپا ش��اهد نوسانات 
زيادي بوده است. در س��ال ۲۰۱۱ تجارت ايران با 
اين اتحاديه بالغ بر ۲۷ ميليارد يورو بوده كه حدود 
۱۷ ميليارد يورو آن صادرات و بيش از ۱۰ ميليارد 
يورو را واردات تشكيل مي  داد. اما طي دو سال اخير 
صادرات ايران به اتحاديه اروپا به ۰.۷ ميليارد يورو 
در سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و واردات كشور از اين 
اتحاديه نيز در حدود ۴ ميليارد يورو در س��ال هاي 

۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ قرار گرفت. 
همچنين در سال ۲۰۱۱ ايتاليا، اسپانيا و يونان سه 
مقصد اصلي ايران در اتحاديه اروپا بودند كه روي هم 
حدود ۱۲ ميلي��ارد يورو از صادرات ايران را به خود 
اختصاص مي دادند؛ در حالي كه اخيرا ايران بسياري 
از بازارهاي صادراتي خود در اروپا را از دس��ت داده 
است. عالوه بر مقاصد صادراتي، مبادي وارداتي ما 
نيز همراه با تغيير بوده است. به گونه اي كه طي اين 
۱۰ س��ال، آلمان همواره جايگاه نخست در مبادي 
وارداتي ايران را داش��ته، اما در دو س��ال گذشته با 
تشديد تحريم ها، ارزش واردات ايران از اين كشور با 

كاهش همراه بوده است.

    روند يك دهه تجارت
تجارت كااليي ايران و اتحاديه اروپا طي ۱۰ س��ال 
اخير با نوس��ان هاي زيادي همراه بوده اس��ت. در 
ابتداي اي��ن ده��ه )۲۰۱۱( تجارت اي��ران با اين 
اتحاديه بالغ بر ۲۷ ميليارد يورو بوده كه حدود ۱۷ 
ميليارد يورو آن صادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا و 
بيش از ۱۰ ميليارد يورو نيز واردات اين اتحاديه از 
ايران بوده است. با اين وجود يك سال پس از ۲۰۱۲، 
صادرات و واردات ايران با كاهش همراه ش��د؛ البته 
افت صادرات در مقايسه با واردات بيشتر بوده است. 
اين روند كاهشي تا سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ادامه يافت 
و افت بيشتر صادرات در مقابل واردات باعث شد تراز 
تجاري ايران با اتحادي��ه اروپا از مثبت ۶.۶ ميليارد 
يورو در س��ال ۲۰۱۱ به منفي ۵.۲ ميليارد يورو در 
سال ۲۰۱۴ )بيشترين كسري تراز تجاري ايران با 

اتحاديه اروپا طي ۱۰ سال اخير( برسد.
در س��ال هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ص��ادرات و واردات 
كش��ور با افزايش همراه شد و رشد بيشتر صادرات 
نس��بت به واردات باعث شد در س��ال ۲۰۱۷ تراز 
تجاري تقريبًا به صفر نزديك شود. در سال ۲۰۱۸ 
نيز با اينكه صادرات و واردات كمي نسبت به ۲۰۱۷ 
كاهش داش��تند، اما افت بيش��تر واردات نسبت به 
صادرات موجب ش��د تراز تجاري اي��ران با اتحاديه 
اروپا، به مازاد هر چند ناچي��ز ۰.۷ ميليارد يورويي 
برس��د. اين وضعيت ديري نپاييد و در س��ال هاي 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تش��ديد تحريم ه��ا عليه ايران و 
محدوديت هاي مربوط به شيوع كوويد-۱۹، تجارت 
ايران با اتحاديه اروپا با افت ش��ديدتر از هميشه به 
كمترين سطح ممكن طي س��ال هاي اخير رسيد. 
طي اين دو سال، صادرات ايران به اتحاديه اروپا به 
رقم بسيار ناچيزي نس��بت به سال هاي قبل رسيد 
و واردات كش��ور به اين اتحاديه نيز در سطح بسيار 

پاييني قرار گرفت.

    بررسي صادرات ده ساله 
دليل اصلي كاهش صادرات ايران به اتحاديه اروپا در 
سال هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ كاهش 
شديد صادرات ايران در گروه كااليي »سوخت هاي 
معدن��ي و روان كننده ها« بوده كه آن هم ناش��ي از 
محدوديت  هاي بيش��تر بر فروش نف��ت ايران بوده 
است. در س��ال ۲۰۱۱ صادرات ايران در اين گروه 
كااليي به اتحاديه اروپا ح��دود ۱۵.۶ ميليارد يورو 
بوده كه در سال ۲۰۲۰ به كمتر از ۹۶ ميليون يورو 

رسيده است. 
از افت حدود ۹۶ درصدي صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا در س��ال ۲۰۲۰ نس��بت به ۲۰۱۱، حدود ۹۲ 
واحد درصد آن ناش��ي از افت صادرات ايران در اين 
گروه كااليي بوده اس��ت. در سال ۲۰۲۰، بيشترين 
س��هم از كل صادرات ايران به اتحاديه اروپا مربوط 
ب��ه گروه كااليي »م��واد غذاي��ي و حيوانات زنده« 

بوده است. 
صادرات »نوش��يدني و دخانيات« طي س��ال هاي 
اخير روند رو به رشدي را طي كرده و در سال ۲۰۲۰ 
به باالترين سطح خود رس��يده است. »روغن  هاي 
گياه��ي و حيواني و چربي ها« نيز يكي از گروه هاي 
كااليي است كه طي چند سال اخير، با رشد صادرات 
همراه بوده و صادرات ايران به اتحاديه اروپا در اين 
گروه كااليي از يك ميليون يورو در سال ۲۰۱۶ به 

۱۱۸ هزار يورو در سال ۲۰۲۰ رسيده است.
ام��ا مهم ترين مقاصد صادراتي م��ا در اروپا در يك 
دهه چه كشورهايي بوده است؟ طي ۱۰ سال اخير، 
با تشديد تحريم ها و كاهش مراودات تجاري ايران با 
اتحاديه اروپا، ايران بسياري از مقاصد صادراتي خود 

در اتحاديه اروپا را از دست داده است. 
در س��ال ۲۰۱۱، ايتاليا، اسپانيا و يونان، سه مقصد 
اصلي اي��ران در اتحاديه اروپا بودند كه جمعًا حدود 
۱۲ ميليارد يورو از صادرات ايران در آن س��ال را به 
خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۱۲ صادرات ايران 
به اين اتحاديه با كاهش نس��بتًا بااليي همراه شد. 
در سال ۲۰۱۳ به دليل شدت يافتن تحريم ها عليه 
ايران بسياري از بازارهاي صادراتي ايران در اتحاديه 

اروپا كوچك تر شد. 
در سال هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ صادرات ايران به ايتاليا 
رشد جزئي را تجربه كرد و به جايگاه خود به عنوان 
مقصد اول صادراتي ايران بازگش��ت. امضاي برجام 
در اواخر س��ال ۲۰۱۵ باعث شد كه در سال ۲۰۱۶ 
صادرات اي��ران به اتحاديه اروپا احيا ش��ود. در اين 
سال، فرانسه كه پيش تر جزو مقاصد صادراتي عمده 

ايران در اتحاديه اروپا قرار نبود، جايگاه نخست را از 
آن خود كرد و ايتاليا و اسپانيا در رده هاي بعد از آن 
قرار گرفتند. در سال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ صادرات 
اي��ران به ايتالي��ا افزايش قابل توجه��ي پيدا كرد و 
جايگاه خود به عن��وان بزرگ ترين مقصد صادراتي 
ايران را از فرانس��ه پس گرفت. در س��ال ۲۰۱۹ نيز 
با خروج اياالت متحده امريكا از برجام و بازگش��ت 
تحريم ها عليه ايران، دوباره صادرات ايران به اتحاديه 
اروپا دس��تخوش تغيير قرار گرف��ت و كاهش قابل 

مالحظه اي را تجربه كرد. 

    روند واردات در يك دهه
بيش��ترين ارزش واردات اي��ران از اتحاديه اروپا در 
كليه س��ال ها طي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به »ماشين آالت 
و تجهيزات حمل و نقل« اختصاص داش��ته است، 
اگرچه در س��ال هايي كه م��راودات تجاري ايران با 
اتحاديه اروپا كم ش��ده، واردات اي��ران از اين گروه 
كااليي نيز تحت تاثير قرار گرفته و كمترين سطح 

آن به سال ۲۰۲۰ اختصاص داشته است. 
در سال ۲۰۲۰، سهم اين گروه كااليي از ارزش كل 
واردات ايران از اتحاديه اروپا ۳۳ درصد بوده و سهم 
حدود ۴۱ واحد درصدي از افت حدود ۶۴ درصدي 
ارزش واردات ايران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۱ 

را به خود اختصاص داده است. 
دومين گ��روه كااليي وارداتي ايران از اتحاديه اروپا 
در سال ۲۰۲۰ »مواد شيميايي و ساير محصوالت 
مرتبط« بوده كه س��هم ۲۷ درص��دي از ارزش كل 
واردات ايران از اتحاديه اروپ��ا را به خود اختصاص 

داده است. 
واردات اين گ��روه كااليي از اتحاديه اروپا از س��ال 
۲۰۱۷ به بعد به شدت كاهش يافته و در سال ۲۰۲۰ 

به پايين ترين سطح خود رسيده است.
طي ۱۰ س��ال اخير، به ميزاني كه مقاصد صادراتي 
ايران در اتحاديه اروپا دستخوش تغييرات گسترده 
قرار گرفته، مبادي وارداتي ايران تغييراتي را تجربه 
نكرده است. طي اين ۱۰ سال، آلمان همواره جايگاه 
نخس��ت در مبادي وارداتي ايران را داشته، اگرچه 
طي دو سال اخير با تشديد تحريم ها، ارزش واردات 
ايران از اين كشور با كاهش همراه بوده است. ارزش 
واردات ايران از آلمان از ح��دود ۳ ميليارد يورو در 
س��ال ۲۰۱۱ به ۱.۵ ميليارد يورو در س��ال ۲۰۲۰ 
رسيده اس��ت. طي دو س��ال اخير واردات ايران از 
ايتاليا افت داشته و در سال ۲۰۲۰ در مقايسه با سال 
۲۰۱۱ واردات ايران از اين كش��ور تقريبًا يك سوم 

شده اس��ت. با اينكه طي سال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ 
سومين مقصد وارداتي ايران در اتحاديه اروپا فرانسه 
بوده، اما در دو س��ال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جايگاه آن به 
هلند اختصاص يافته و فرانسه به عنوان چهارمين 
مبدا وارداتي ايران در اتحاديه اروپا ثبت شده است. 
به طور كلي، طي دوره هايي كه تحريم ها عليه ايران 
تش��ديد ش��ده آنچنان كه ارزش صادرات ايران به 
كشورهاي اروپايي كاهش يافته، واردات ايران از اين 
كشورها افت نداشته است كه دليل اصلي آن اعمال 
تحريم هاي نفتي عليه ايران بوده كه باعث شده ايران 
بخش بزرگي از بازار صادراتي خود در اتحاديه اروپا را 
كه از خريداران گروه كااليي »سوخت هاي معدني و 

روان كننده ها« بودند، از دست بدهد.

    راهكارهاي بهبود تجارت با اروپا
باتوجه به آمار و اطالعات ارايه شده، مي توان به اين 
نتيجه رس��يد كه در ده س��ال اخير تجارت ايران با 
اتحاديه اروپا به كمترين سطح ممكن رسيده است. 
بنابراين از آنجايي كه طي س��ال هاي اخير واردات 
كاالهاي س��رمايه اي ايران به شدت كاهش يافته و 
ماش��ين آالت و خطوط توليدي بسياري از صنايع 
هم فرس��وده و مستهلك ش��ده اند، به نظر مي رسد 
كشورهاي با سابقه توليد كاالهاي با تكنولوژي باال 
و ماش��ين آالت جديد مانند آلمان، بلژيك يا ايتاليا 
مي توانند مبادي واردات��ي خوبي براي واردات اين 
كاالها به ايران باش��ند. از اين رو پيشنهاد مي شود 
در اين راس��تا تس��هيل گري هاي الزم برقرار شود 
ت��ا واردات ماش��ين آالت و تكنول��وژي از اين گونه 
كش��ورها با كمترين نرخ تعرفه و با حداقل فرآيند 

اداري صورت گيرد. 
همچنين بايد به اين نكته توجه داش��ت كه در اكثر 
اقتصادهاي در حال توس��عه، جذب سرمايه  گذاري 
مستقيم خارجي همواره منشأ و محركي قوي براي 
توسعه صادرات اين كشورها است. از طرفي، توسعه 
همكاري با نهادهاي فني اروپايي از جمله كميسيون 
اروپ��ا براي اس��تفاده از خدمات مش��ورتي آنها در 
تنظيم سياس��ت هاي كالن بخش تجاري كشور و 
برنامه ريزي براي برق��راري توافق تجارت آزاد طي 
۵ سال آينده با اولويت اقتصادهاي در حال توسعه 
اروپا، ص��ورت گيرد. عالوه بر اين بايد ش��بكه هاي 
ارتباطي و تبادل اطالعات مشتركي ميان نهادهاي 
بخش خصوصي دو كشور از جمله اتاق هاي بازرگاني 
و همچنين شبكه ارتباطي ميان تجار دو طرف ايجاد 

و برقرار شود.
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ثبت ۱۶۰۰ واحد صنفي در سامانه 
توزيع كاالي خراسان رضوي

اتاق اصناف اي�ران| خزانه دار اتاق اصن��اف ايران و 
رييس اتاق اصناف مركز استان خراسان رضوي گفت: 
با مصوبه تنظيم بازار استان خراسان رضوي، سامانه اي 
جهت توزيع كاالهاي اساس��ي تدارك ديده ايم كه به 
زودي رونمايي مي شود و تا به امروز ۱۶۰۰ واحد صنفي، 
فروشگاه زنجيره اي و شركت تعاوني در خراسان رضوي 
در اين سامانه ثبت نام كرده اند. محمود بنانژاد در خصوص 
سامانه توزيع كاالهاي اساسي استان خراسان رضوي 
بيان كرد: با رونمايي از اين سامانه از اين پس، كاالهاي 
تنظيم ب��ازار كه در واحدهاي صنفي، فروش��گاه هاي 
زنجيره اي و فروش��گاه هاي تعاوني عرضه مي شوند از 
طريق اين سامانه توزيع خواهند شد. وي افزود: حلقه هاي 
مختلفي در اين سامانه تعريف شده است. به طور مثال 
در اين سامانه انبار اوليه تعريف شده است. در مرحله بعد، 
مباشران تعيين شده، كاال را از آن انبار تحويل مي گيرند. 
بالفاصله موجودي مباشر در سامانه ثبت شده و قابل 
مش��اهده خواهد بود. مباشر كاال را بين خرده فروشان 
توزيع مي  كند و اطالعات را در سامانه ثبت مي كند. به 
اين ترتيب مشخص مي شود كه كدام خرده فروش چه 
مقدار و از كدام كاال دريافت كرده است. خرده فروشان 
نيز از مصرف كننده نهايي كه كاال را خريداري كرده اند، 
كد ملي و ش��ماره تلفن همراه گرفته و در سامانه ثبت 
مي كنند. بنانژاد تصريح كرد: بازرسان صنفي نيز به طور 
تصادفي با مصرف كنن��دگان نهايي تماس مي گيرند 
 ت��ا از صح��ت اطالعات ثبت ش��ده اطمين��ان يابند.

عضو هيات رييسه و خزانه دار اتاق اصناف ايران تاكيد 
كرد: اين اقدام، منجر به رصد نحوه توزيع كاال مي شود. 
تعدد واحدهاي صنفي و پراكندگي آنها در سطح شهر 
نيز موجب توزيع مناسب خواهد شد. از سوي ديگر از 
خريدهاي هيجاني مثال در مورد روغن نيز جلوگيري 
خواهد شد تا همه خانوارها بتوانند كاالهاي اساسي را 

تهيه كرده و انبارهاي خانگي ايجاد نشود.

كشورهاي همسايه مقصد 
۷۵درصد صادرات ايران

مهر|عليرضا رزم حس��يني، وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: ايران خ��ودرو بايد امروز با تكيه بر 
كميت و كيفيت توليدات خود حرف مهمي براي 
گفتن داش��ته و توليد گيربك��س اتوماتيك را در 
دستور كار خود قرار دهد. رزم حسيني تصريح كرد: 
با توجه به اينكه خودرو در ساير كشورها مجهز به 
گيربكس اتوماتيك اس��ت توليدات خودرويي ما 
نيز بايد به اين سو جهت پيدا كند. وي گفت: استان 
قزوين با توجه به شرايط صنعتي تأمين كننده ۱۷ 
درصد صنايع كشور است كه جايگاه خوب صنعت 
را به خود اختصاص داده و مي تواند به قطب صنعتي 
تبديل ش��ود. وي بيان كرد: در حال حاضر ما با ۱۵ 
كشور همس��ايه در حال تعامل صادرات هستيم و 
حدود ۷۵ درصد از توليدات ما به كشورهاي همسايه 
صادرات مي شود كه اين شرايط براي ما بسيار حائز 
اهميت اس��ت چرا كه عالوه بر افزايش اشتغال كه 
سبب ش��ده برخي كارخانه ها در سه نوبت فعاليت 
كنند امكان طرح توسعه را نيز براي ما فراهم كرده 
اس��ت. رزم حسيني گفت: كش��ور ايران در بخش 
صادرات سيمان، پتروشيمي و فوالد پيشگام بوده 
و در بخش ذخاير معدن ني��ز داراي ۵ ميليارد تن 
ظرفيت ذخايري است. اين مسوول در پايان تأكيد 
كرد: الزمه رشد و پيشرفت اقتصادي در كشورهاي 
جمعيت محور حمايت از ش��ركت هاي كوچك و 
بزرگ توليدي و توس��عه گرا در زمينه اشتغال زايي 
است كه اين توجه در مناطق محروم و روستايي نيز 
كاماًل جدي تر اجرا مي شود و ما در وزارت صنعت و 
معدن آماده حمايت از اين صنايع توليدي را داريم.

تجارت ۶,۸ ميليارد دالري 
كشور در بهمن ماه

ايلنا| سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار 
داشت: كارنامه تجارت كشورمان در مجموع يازده ماه 
سال جاري، ۱۳۴ ميليون تن كاال به ارزش ۶۵.۵ميليارد 
دالر بوده كه س��هم صادرات ۱۰۳ ميليون و ۹۰هزار 
تن به ارزش ۳۱ ميليارد و ۱۹۸ ميليون دالر و س��هم 
واردات ۳۰ ميلي��ون و ۸۱۸ هزار تن كاال به ارزش ۳۴ 
ميلي��ارد و ۳۲۱ ميليون دالر بوده اس��ت.  لطيفي در 
خصوص عملكرد تجارت خارجي كشور در بهمن ماه 
گفت: تجارت خارجي كش��ور در بهمن ماه، افزايش 
۱۸۴ ميليون دالري در صادرات و كاهش ۵۰ميليون 
دالري واردات را نسبت به دي ماه تجربه كرده است. 
سخنگوي گمرك در خصوص مقاصد صادراتي كشور 
در بهمن ماه، توضيح داد: چين با يك ميليون و ۷۱۴ 
هزار تن به ارزش ۸۴۵ ميليون دالر، عراق با يك ميليون 
و ۵۷۰ هزار تن ب��ه ارزش ۴۷۷ميليون دالر، امارات با 
يك ميليون و ۱۶۰ هزار تن به ارزش ۴۴۱ ميليون دالر، 
افغانستان با ۵۷۶ هزارتن به ارزش ۱۸۵ ميليون دالر و 
تركيه با ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۱۸۳ميليون دالر و جمعا 
با پنج ميليون و ۱۸۵ هزار تن كاال و ارزش دو ميليارد 
و ۱۳۱ميلي��ون دالر، پنج مقصد نخس��ت صادراتي 
كش��ورمان بودند كه ۶۰درصد كل وزن و ۷۰ درصد 
ارزش كاالهاي صادراتي كشورمان در بهمن ماه را به 
خود اختصاص دادند. وي در خصوص كشورهاي طرف 
معامله با كش��ورمان براي واردات كاال گفت: امارات با 
۳۷۲هزارتن كاال به ارزش يك ميليارد و ۶۱ ميليون 
دالر، چين با ۳۰۸ هزار تن به ارزش ۹۰۸ ميليون دالر، 
تركيه ب��ا ۳۶۰ هزار تن ب��ه ارزش ۴۲۶ ميليون دالر، 
آلمان با ۱۸۶ هزار تن به ارزش ۲۱۰ ميليون دالر و هند 
ب��ا ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۲۰۲ميليون دالر به ترتيب 
پنج كشور طرف معامله براي واردات كاال به كشورمان 
بودند كه جمعا با يك ميليون و ۴۴۶ هزار تن به ارزش 
دو ميليارد و ۸۰۷ميلي��ون دالر، ۵۶ درصد وزن و ۷۶ 
درصد ارزش واردات در بهمن ماه به اين پنج كش��ور 

اختصاص داشته است.

 برنامه  ريزي براي 
كاهش قيمت موز

ايلن�ا| س��عيد ممبيني، رييس اتاق اصناف ايران در 
نشست برنامه ريزي كاهش و كنترل قيمت موز گفت: با 
توجه به افزايش بي رويه قيمت موز در سطح بازار و تاثير 
قيمت اين محصول بر قيمت و وضعيت ساير ميوه ها در 
بازار، نشستي با روساي چند اتحاديه مرتبط برگزار شد. 
در اين نشست كه سيد رضا نوراني )رييس اتحاديه ملي 
محصوالت كش��اورزي(، مصطفي دارايي نژاد )رييس 
اتحاديه حق العمل كاري و بارفروشان ميوه و تره بار تهران( 
و اسداهلل كارگر )رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران( 
حضور يافتند، مش��خص ش��د، موانعي در واردات موز 
پيش آمده است كه با پيگيري اين اتاق و مساعدت قائم 
مقام وزير صمت در امور بازرگاني، سامانه ثبت سفارش 
باز و واردات موز در ازاي صادرات سيب امكان پذير شد. 
سعيد ممبيني افزود: در پي امكان فراهم شده، مقرر شد 
واردكنندگان متقاضي در ازاي صادرات سيب، با هدايت 
و راهبردي اتحاديه هاي صنفي موزهاي وارداتي را در 
»شبكه هاي رسمي توزيع صنفي« و با رعايت قيمت 
مصوب هر كيل��و ۲۵ هزار تومان به مصرف كننده ارائه 
دهند. رييس اتاق اصناف ايران همچنين از بازرس��ان 
اتاق اصناف و سازمان صمت خواست: چنانچه هر يك از 
فعاالن اقتصادي، اين محصول را با قيمتي باالتر از قيمت 
مصوب به مصرف كننده ارائه دهد، الزم است تا بازرسان 
تش��كيل پرونده داده و پرونده را به س��ازمان تعزيرات 
ارسال كنند. در مقابل، طي هماهنگي هاي به عمل آمده، 
سازمان تعزيرات حكومتي نيز تسريع در رسيدگي به اين 

دست از پرونده ها را در دستور كار خود قرار داده است.

ممنوعيت صادرات شيرخشك 
رفع شد

ايسنا| بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار ممنوعيت 
ص��ادرات شيرخش��ك رفع و ب��ه ازاي ه��ر كيلوگرم 
شيرخشك اخذ مبلغ ۱۶ هزار تومان به عنوان عوارض 
صادراتي تعيين شد.در متن مصوبه ستاد تنظيم بازار 
آمده اس��ت:  با توجه به تصميمات بند ۴ قسمت الف 
يكصدونودويكمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دول��ت )ابالغي طي نامه ش��ماره ۱۳۵۰۷۱ تاريخ ۲۱ 
بهمن ۱۳۹۹ و نامه شماره ۹۹.۵۰۰.۷۱۰۶ تاريخ دوم 
اسفند ۱۳۹۹ معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب و 
كارهاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص 
رفع ممنوعيت صادرات شيرخشك با اخذ مابه التفاوت 
۱۶۰۰۰ تومان به ازاي هر كيلوگرم در جلسه طرح و مقرر 
شد در خصوص رفع ممنوعيت صادرات و تعيين وضع 
عوارض صادراتي شيرخشك صنعتي، مطابق با قوانين 
و مقررات فوق االشاره و بنا به پيشنهاد ارايه شده از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي اعضاي كارگروه با رفع ممنوعيت 
صادرات شيرخشك و اخذ مبلغ ۱۶۰۰۰ تومان عوارض 
صادراتي به ازاي هر كيلوگرم موافقت نمودند.  تبصره ۱: 
به منظور رصد و پايش و نحوه قيمت و عرضه شيرخام 
به كارخانجات توليدي محصوالت لبني و جلوگيري از 
افزايش قيمت مصوب شيرخام و كاهش عرضه متناسب 
با سرانه مصرف در كش��ور مقرر گرديد مراتب از سوي 
دستگاه هاي ذيربط و سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان به صورت هفتگي پايش و در صورت 
هرگونه مشكل نس��بت به بازنگري مصوب فوق اقدام 
گردد. تبصره ۲: مصوبات مذكور با رعايت ساير ضوابط و 
مقررات، مشمول ماده ۱۱ مكرر آيين نامه اجرايي قانون 

مقررات صادرات و واردات نمي باشد.

 اختالف ۳  ميليون تني 
آمار توليد شير خام

تس�نيم| در حالي كه در گذشته نيز ميان آمار هاي 
وزارت جه��اد كش��اورزي و مركز آمار اي��ران اختالف 
فاحش��ي درباره ميزان توليد ش��يرخام وجود داشت؛ 
انتش��ار آمار جديد اين مركز درباره توليد شيرخام نيز 
نشان مي دهد با وزارتخانه مذكور نيز اختالف ۳ ميليون 
تني دارد. وزارت جهاد كش��اورزي چندي پيش توليد 
ش��يرخام در سال جاري را ۱۱ ميليون تن پيش بيني 
كرده بود كه اين رقم در سال گذشته نيز ۱۱ ميليون تن 
پيش بيني شده بود اما آمار مركز آمار نشان مي دهد كه 
طي ٣٦٥ روز منتهي به آبان سال جاري، ٨.٢ ميليون تن 
شير در دامداري هاي كشور توليد شده است كه به ترتيب 
استان هاي خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و تهران 
بيشترين سهم را در توليد شير دام در كشور دارند. بنابر 
اين گزارش در گزيده اطالعات منتشر شده مركز آمار 
ايران از دامداري هاي كشور ١٣٩٩ آمده است: بر اساس 
آن، نتايج اين طرح آمارگيري كه در پاييز س��ال جاري 
در سطح كش��ور به مرحله اجرا در آمد، نشان مي دهد 
كه تعداد ١.٣ ميليون بهره بردار داراي دام در س��طح 
كشور وجود دارند كه در پاييز سال جاري، به پرورش و 
نگهداري از ٤٦.٦ ميليون رأس »گوسفند و بره، « ١٦.٧ 
ميليون رأس »ب��ز و بزغاله« و ٥.٣ ميليون رأس »گاو و 
گوساله« مي پرداختند. مطابق نتايج اين طرح، بيشترين 
تعداد »گوسفند و بره« به ترتيب در استان هاي خراسان 
رضوي، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي؛ بيشترين 
تعداد »بز و بزغاله« در اس��تان هاي ف��ارس، كرمان و 
سيستان و بلوچستان و بيشترين تعداد »گاو و گوساله« 
در دامداري هاي استان هاي آذربايجان شرقي، مازندران 
و آذربايجان غربي نگهداري شده است. بر اساس نتايج 
اين طرح، طي ٣٦٥ روز منتهي به آبان سال جاري، ٨.٢ 
ميليون تن شير در دامداري هاي كشور توليد شده است 
كه به ترتيب استان هاي خراس��ان رضوي، آذربايجان 
شرقي و تهران بيشترين س��هم را در توليد شير دام در 
كشور دارند. در همين مدت تعداد ١٦.٢ ميليون رأس 
انواع دام براي توليد گوشت قرمز توسط بهره برداري هاي 
پرورش دهنده دام در كشور عرضه شده است كه شامل 
١١.٥ ميليون رأس »گوسفند و بره«، ٣.٦ ميليون رأس 
»بز و بزغاله« و ١.١ ميليون رأس »گاو و گوساله« بوده 
است. ميزان مصرف خوراك دام به صورت تعليف دستي 
طي ٣٦٥ روز منتهي به زمان آمارگيري، ٤٢.٨ ميليون 

تن برآورد شده است.

كارنامه مبادالت ايران با اتحاديه اروپا در ده سال اخير توسط اتاق تهران منتشر شد

براساس آمار منتشر شده ازسوي وزارت صمت، قيمت هيچ كدام از كاالها نسبت به سال گذشته كاهش نيافته است

افت تجارت ده ساله با شركاي اروپايي

افزايش قيمت ۵۰ تا ۳۷۰ درصدي كاالها
قيمت كاالهاي اساسي يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار 
بر كيفيت زندگي مردم است. اما باتوجه به شرايط 
اقتصادي موجود در كش��ور به خص��وص از ابتداي 
امسال شاهد روندي صعودي در قيمت اين كاالها 
بوديم. بر اس��اس جديدترين آمار منتش��ر شده از 
س��وي وزارت صمت، قيمت برخي از انواع خوراك 
دام و طيور، ميوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده و 
همچنين آهن آالت در آذرماه امسال بيش از ۱۰۰ 
درصد افزايش داش��ته و بين ۲ تا ۴.۷ برابر ش��ده و 
قيم��ت ۲۳ كاال نيز بيش از ۵۰ درصد گران ش��ده 
اس��ت. ميان ۹۵ كااليي كه تغييرات قيمت آنها از 
آذر ماه س��ال گذشته تا آذر مش��ابه امسال منتشر 
ش��ده، قيمت ۲۸ كاال بيش از ۱۰۰ درصد افزايش 
يافته و قيمت آنها بين دو تا بيش از ۴.۵ برابر شده 
است. همچنين در مدت ياد شده قيمت هيچ كدام 
از كاالها نسبت به سال گذشته كاهش نداشته است.

    روند افزايش قيمت ها
مي��ان ۹۵ كااليي كه تغييرات قيمت آنها از آذر ماه 
سال گذشته تا آذر مشابه امسال منتشر شده، قيمت 
۲۸ كاال بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته و قيمت 
آنها بين دو تا بيش از ۴.۵ برابر شده است. بيشترين 

افزايش قيمت مربوط به كنجاله س��وياي وارداتي 
است كه قيمت آن در مدت ياد شده ۳۷۳.۹ درصد 
افزايش يافته و ۴.۷ برابر شده است و در كنار آن بايد 
به جو خارجي و داخل��ي با ۱۱۷.۴ و ۱۱۴.۲ درصد 
و ذرت خارجي و داخلي با ۱۰۵.۱ و ۱۱۹.۷ درصد 
افزايش قيمت اشاره كرد؛ چراكه اين كاالها نيز به 
عنوان خوراك دام و طيور بر قيمت مرغ، گوش��ت، 
تخم مرغ و لبنيات نيز تاثيرگذارند. قيمت مرغ زنده 
نيز در همين ماه با افزايش ۱۰۰.۶ درصدي نسبت 
به آذر پارسال به حدود ۱۷ هزار تومان رسيده است.

از اوايل آذر با وجود تعيي��ن نرخ مصوب ۲۰ هزار و 
۴۰۰ توماني براي هر كيلو مرغ، قيمت اين محصول 
در سطح خرده فروشي ها به بيش از ۳۰ هزار تومان 
رس��يد كه بعدا با عرضه مرغ تنظيم بازاري كنترل 
ش��د. البته اخيرا دوباره قيمت اي��ن محصول اوج 
گرفت و به حدود ۳۰ هزار تومان رس��يد. همچنين 
مرغ��داران درخواس��ت افزايش قيمت را از س��تاد 
تنظيم ب��ازار مطرح كردند كه با آن موافقت نش��د 
و تصميم گيري در اين رابط��ه به بعد از ماه رمضان 
موكول شد. همچنين با وجود اينكه براساس مصوبه 
س��تاد تنظيم بازار بايد قيمت هر ش��انه تخم مرغ 
۳۰عددي بسته بندي شناسنامه دار داراي زنجيره 

سرد حداكثر ۳۱ هزارتومان باشد، از ميانه آذر اين 
محصول گران تر از نرخ مصوب عرضه ش��ده و اول 
دي ماه قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشي ها 
به ۴۰ هزارتومان رس��يد و اي��ن وضعيت همچنان 

ادامه دارد. 
در اي��ن ميان ۹ كاالي ديگري ك��ه قيمت آنها طي 
يك س��ال بيش از دو برابر شده شامل برخي ميوه، 
حبوبات، برنج و روغن اس��ت؛ بنابراي��ن در آذر ماه 
امسال قيمت هر كيلو پرتقال ۱۲ هزار و ۹۰۰، موز 
۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان، هر كيلو حبوبات شامل نخود، 
لپه، عدس، لوبيا قرمز و لوبيا چيتي به ترتيب به ۱۹ 
هزار و ۸۰۰ تومان، ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۵ هزار 
و ۲۰۰ تومان، ۲۷ ه��زار و ۳۰۰ تومان و ۳۰ هزار و 
۶۰۰ تومان و قيمت برنج هندي و برنج تايلندي به 
۲۲ ه��زار و ۹۰۰ تومان و ۱۷ ه��زار و ۲۰۰ تومان و 
حلب ۱۶ كيلويي روغن نباتي معمولي به ۲۵۹ هزار 

و ۴۰۰ تومان رسيده است.

    ۲۳ كاال بيش از ۵۰   درصد گران  شدند
در اين مي��ان ۲۳ كاال هم بين ۵۰ ت��ا ۱۰۰ درصد 
افزايش قيمت داش��تند كه از جمله مهم ترين آنها 
برنج پاكس��تاني باس��ماتي به ۹۸ درصد، سبوس 

گندم با ۹۹، تخم مرغ با ۸۰.۸ درصد، گوشت مرغ 
با ۹۳.۱، شير خام درب دامداري با ۶۵.۶ درصد، شكر 
بسته بندي و كيلويي با ۵۳.۸ و ۶۷.۷، قند شكسته 
با ۶۰.۷، تن ماهي با ۷۰.۱، كره پاستوريزه با ۹۱.۷، 
روغن نيمه جامد ۵.۴ كيلويي با ۶۹.۶، س��يب زرد 
با ۸۶.۳ و پياز با ۷۰ درص��د بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد 

افزايش قيمت داشته اند.
از بين مهم ترين كاالهايي كه در مدت ياد شده كمتر 
از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتند هم مي توان به 
برنج طارم اعال و داخلي هاشمي با حدود ۴۶ رصد، 
ماكاروني ۷۰۰ گرمي با ۴۵.۷ درصد، سيب زميني 
با ۳۰.۷ درصد، گوشت گوسفندي و گوساله با ۲۳.۷ 
و ۲۵.۴ درصد، گوس��فند و گوس��اله زنده با ۲۴.۸ 
و ۳۲.۴، ماس��ت پاس��توريزه ۹۰۰ گرمي و ماست 
۲.۵ كيلويي كم چرب با حدود ۳۷.۱ و ۲۹.۷، شير 
استريل پاكتي با ۴۰.۴، ش��ير بطري يك ليتري با 
۲۵.۸، پنير ۵۲۰ گرمي با ۴۵.۳، انواع چاي خارجي 
با ۳۸.۱ و ۳۹.۲ درصد، انواع روغن مايع با ۱۵ تا ۲۴، 
انواع صابون، مايع ظرفش��ويي و دستشويي و پودر 
با ۱۸ تا ۳۰ درصد، كاغ��ذ روزنامه وارداتي با ۲۳.۶ 
درصد، روغن موتور با حدود ۳۰ درصد و آرد صنف 
و صنعت با ۲۲.۸ درصد افزايش قيمت اشاره كرد.
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خبرروز

كشف ۹۶۴ هزار كاالي بهداشتي و دستگيري ۲۴ محتكر
جانشين رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا از كشف بيش از ۹۶۴ هزار عدد انواع ماسك و كاالي بهداشتي به همراه ۴۶هزار و 
۸۵۷ ليتر انواع ضد عفوني كننده و مواد شوينده در كشور خبر داد. سردار سهراب بهرامي افزود: با توجه به تغيير رنگ وضعيت 
ش��يوع كرونا ويروس در برخي استان ها )روند افزايشي ش��يوع بيماري( تش��ديد اقدامات كنترلي و مقابله اي با احتكار اقالم 
بهداش��تي در دس��تور كار اين پليس قرار گرفت. طي دو هفته گذش��ته كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي با تشكيل تيم هاي 
مش��ترك از ۸۴۹ باب واحد صنفي و مراكز توزيع عمده اقالم بهداش��تي بازديد و ۱۲ مركز نگهداري و پخش اقالم بهداش��تي 

متخلف را شناسايي كردند.

رويداد

تاكنون يك ميليون و ۶۲۳ هزار و ۱۵۹ نفر در كشور 
به طور قطعي به ويروس كرونا مبتال ش��ده و با فوت 
۸۱ نفر ديگر از مبتاليان تعداد جان باختگان كرونا در 
ايران به ۵۹ هزار و ۹۸۰ نفر رسيده است. سخنگوي 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي گفت: 
بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيص هفت هزار 
و ۹۷۵بيم��ار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد و ۴۱۸ نفر بستري شدند. با اين حساب، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون 
و ۶۲۳ هزار و ۱۵۹ نفر رس��يد. س��يما سادات الري 
افزود: خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۳۸۶ هزار 
و ۵۳۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين س��ه هزار و ۷۲۹ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۱۰ ميليون 
و ۷۹۳ هزار و ۷۸۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام ش��ده است. الري گفت: در حال حاضر 
۱۱ شهرس��تان قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجي، ۲۵۱ 
شهرس��تان زرد و ۱۵۴ شهرس��تان آبي هستند. و 
ش��هرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، 
كارون و هوي��زه در وضعيت قرمز قرار دارند. او ادامه 

داد: نمودار موارد بستري و مرگ و مير كرونا در هفته 
گذشته نسبت به هفته ماقبل آن در برخي استان ها 
صعودي است. بيشترين ميزان موارد بستري در هفته 
گذشته در استان هاي خوزستان، مازندران و سمنان و 
بيشترين ميزان موارد مرگ و مير بيماري كوويد۱۹ 
در استان هاي خوزستان، مازندران، گلستان و سمنان 
گزارش شده است. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: 
به دنبال كاهش ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و س��هل انگاري در اين زمينه، خطر تكرار تجربيات 
تلخ گذش��ته و ايجاد موج چهارم و سهمگين كرونا 
وج��ود دارد. كمترين ميزان رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي در استان هاي كردستان، آذربايجان غربي، 
سيستان و بلوچس��تان، گلستان، خوزستان وايالم 

گزارش ش��ده و اميدواريم با همكاري مردم و كادر 
بهداشتي و درمان شاهد تكرار خيز مجدد كرونا در 
كشور نباشيم. ويروس كرونا عامل بيماري كوويد ۱۹ 
از اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان چين مشاهده و 
در مدت كوتاهي در همه جهان منتشر شد؛ به طوري 
كه سازمان بهداش��ت جهاني در اسفند ۹۸ )فوريه 
۲۰۲۰( بروز پاندمي )همه گيري جهاني( اين بيماري 
را تأييد كرد.بيماري كوويد ۱۹ بر اساس آمار رسمي 
كشورها ويروس كرونا تاكنون حدود ۱۱۲ ميليون 
نفر را در دنيا مبتال كرده و بيش از دو ميليون و ۴۵۰ 
هزار نفر نيز بر اثر بيم��اري كوويد۱۹ جان خود را از 

دست داده اند. 
ويروس كرونا با دست آلوده يا عطسه، سرفه و حتي 
قطرات تنفسي از طريق دهان، بيني و چشم به افراد 
منتقل مي شود. تنگي نفس، خستگي و بدن درد، 
اختالل در بويايي و چش��ايي و مشكالت گوارشي 
از جمل��ه عالئم بيماري كوويد ۱۹ اس��ت. بيش از 
۸۰ درصد مبتاليان به وي��روس نيز دچار بيماري 

خفيف مي شوند.
جهش ويروس كرونا در انگلستان و آفريقا كه موجب 
افزايش سرايت، بيماري زايي و مرگ و مير آن شده، 
نگراني هاي جديدي را در جهان به وجود آورده است.

كرونا جان ۸۱ نفر ديگر را در ايران گرفت
جامعه محیطزيست

مرگ ۱۵ هزار پرنده مهاجر 
در ميانكاله

درحالي ۱۵ هزار پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله به 
دليل آنچه كه »سم بوتوليسم« گفته مي شود، تلف 
شده اند كه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه 
تا مشكالت خليج گرگان برطرف نشود و ميانكاله 
احياء نشود، مرگ و مير گس��ترده پرندگان ادامه 
خواهد داشت. اين در حالي است كه مديركل دفتر 
حفاظت و احياي تاالب ها سازمان حفاظت محيط 
زيست مي گويد كه بر اساس مطالعات انجام شده، 
خليج گرگان اليروبي خواهد شد تا تبادل جريان 
آب در اين منطقه با درياي خزر، بر بهبود كيفيت 
آب در ميانكاله تاثيرگذار باشد. مرگ و مير گسترده 
پرندگان مهاجر در تاالب ميانكاله همچنان ادامه 
دارد. بر اس��اس آخرين اطالعات موجود، ش��مار 
پرندگان تلف شده در اين تاالب به حدود ۱۵ هزار 
بال رسيده است. سازمان دامپزشكي مي گويد كه 
علت مرگ پرندگان تاالب ميانكاله »سم بوتوليسم« 
است؛ همان سمي كه سال گذشته هم سبب مرگ 
۴۰ هزار پرنده مهاجر در اين تاالب شد. بسياري از 
كارشناسان بر اين باورند كه مجموعه اي از عوامل 
ازجمله آلودگي تاالب ميانكاله، ورود فاضالب به 
اين تاالب، كاهش س��طح آب ميانكاله و افزايش 
اليه هاي رسوبي در آن سبب توليد »سم بوتوليسم« 
و مرگ پرندگاني ش��ده است كه ايران نقطه پايان 
سفرشان اس��ت. از اين رو ميانكاله بايد احيا شود 
تا جلوي مرگ پرندگان مهاجر آن گرفته ش��ود. 
مسعود باقرزاده كريمي ، مديركل دفتر حفاظت 
و احياي تاالب ها سازمان حفاظت محيط زيست  
در گفت وگو با ايس��نا، ضمن اش��اره به مشكالت 
تاالب ميانكاله اظهار كرد: مشكالت اين تاالب به 
سه دسته مهم تقس��يم بندي شده است؛ از جمله 
اين دسته بندي ها مي توان به عواملي اشاره كرد كه 
سبب كاهش كيفيت آب در ميانكاله شده است، 
مانند ورود فاضالب هاي ش��هري و كشاورزي كه 
از جمله اين موارد به ش��مار م��ي رود. او ادامه داد: 
ازجمله ديگر مشكالت تاالب ميانكاله كه مي تواند 
در توليد س��م در آن نيز موثر باش��د، كمبود آب و 
كاهش تبادل جريان آب بين تاالب و درياي خزر 
است. ازس��ويي ديگر دسته سوم مشكالت تاالب 
ميانكاله به تصرفات غيرقانون��ي و تغييركاربري 
اراضي تاالب برمي گ��ردد. باقرزاده كريمي با بيان 
اينكه براي احياي ت��االب ميانكاله طرح جامعي 
در س��تاد هماهنگي و مديريت تاالب هاي كشور 
به تصويب رسيده است، تصريح كرد: در اين طرح، 
پروژه هاي اولويت دار و دستگاه هاي اجرايي مسوول، 
مشخص شده اند و اقدامات الزم به آنها ابالغ شده 
اس��ت اما نبايد فراموش كنيم كه وضعيت كنوني 
ميانكاله حاصل چندين دهه بي توجهي به وضعيت 
تاالب است و چندين سال طول خواهد كشيد تا به 

وضعيت طبيعي بازگردد. 

تهيه  سند  »معلم صفر تا صد« 
دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش با بيان 
اينكه نقشه كالني از مرحله پيش از ورود به نظام 
آموزشي تا بازنشستگي در دس��ت نداريم گفت: 
اكنون تهيه سند »معلم صفر تا صد« در دستوركار 
و در حال انجام است. محمود اماني طهراني چهار 
محور اصلي عملكردي براي دبيرخانه شوراي عالي 
آم��وزش و پرورش تعيين و اظه��ار كرد: معتقدم 
اگر اين چهار محور به طور نسبي بهبود يابد حال 
آموزش و پرورش بهتر مي ش��ود. محور نخس��ت 
جذب، ورود، نگه داشت و ارتقاي معلم است. نقشه 
كالني از پيش از ورود به سيستم تا بازنشستگي را 
در اين جريان در دست نداريم. اكنون تهيه سند 
»معلم صفر تا صد« در دستوركار و در حال انجام 
اس��ت. او افزود: دومين محور ارزشيابي است. اگر 
بازخوردگيري موثري در كل سطوح از دانش آموز تا 
ستاد داشته باشيم كه داده هاي معتبر در آن وجود 
داشته باشد به ما كمك بسياري در ارتقاي كيفيت 
آموزش مي كند. س��اماندهي عرصه ارزشيابي از 
مهم ترين ماموريت هاي نظام آموزش��ي اس��ت. 
دبيركل ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش محور 
سوم را مديريت مشاركتي مدرسه دانست و گفت: 
وقتي سند مي گويد مدرسه كانون تربيتي محله 
است يعني بايد مدارس نقطه اي باشند كه آينده 
يك محله را تغيير دهند و بايد مانند بافتي كه به 
بدن پيوند مي خورد، پيوند مدرسه با محله بگيرد 
و مانند عضوي از محله باش��د. تمام محله هم بايد 
به فكر مدرس��ه باشند. مدرسه بايد دايم فكر كند 

ب��راي محله چه كند و چه ط��ور دانش آموزاني را 
تربيت كند كه در محله كنشگر باشند كه عمدتا 
به مديريت مدرسه برمي گردد. مدرسه بايد ملتي 
و عمومي و مال مردم باش��د. امان��ي افزود: محور 
چهارم، برنامه هاي درس��ي است كه طبق آن بايد 
اهداف عالي حيات طيبه تا كف مدرسه بيايد و به 
فعل هاي روزانه مدرسه تبديل شود. اين محورها 
همه با هم يك سيس��تم را مي سازند. او ادامه داد: 
اكنون اين چهار محور را مبنا قرار داديم كه الزاماتي 
دارد. به سهم خودم وظيفه دارم اين فرهنگ، نگاه 
و اين اولويت بندي را جا بيندازم و به شكل گيري 
برنامه هايي كه معطوف به اين نقاط باش��د كمك 
كنم. اماني درباره بازنگ��ري در مصوبات قديمي 
مدارس نيز گفت: درباره بروز رساني مقررات و آيين 
نامه ها، علت تاخير فراوان اين اس��ت كه اين نوع 
كارها از جنس خلق ايده هستند و خلق ايده هاي 
جديد زمان مي برند. آيي��ن نامه اجرايي مدارس، 
قديمي نب��ود اما وقتي مي خواس��ت خودش را با 
گزاره هاي سند انطباق دهد بايد خلق ايده مي كرد.

محموله واكسن آسترازنكا قبل از عيد وارد كشور مي شود
دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي 
رياست جمهوري از ورود احتمالي يك محموله 
واكس��ن آسترازنكا تا از قبل از عيد به كشور خبر 
داد. مصطف��ي قانعي با اش��اره ب��ه روند مراحل 
واكس��ن كروناي كووبركت و واكسن نوتركيب 
پروتئي��ن اس��پايك تزريقي استنش��اقي رازي، 
بيان كرد: واكس��ن بركت وارد فاز دوم ش��ده كه 
چون فاز دو و سه احتماال با هم تركيب مي شود، 
روي چن��د صد نف��ر تزريق انجام خواهد ش��د، 
واكسن موسسه سرم س��ازي رازي هم االن همه 
مجوز هاي الزم براي فاز جديد گرفته و داوطلبان 
براي تس��ت باليني ثبت نام مي كنند. او در مورد 
تعداد داوطلبان براي تست انساني واكسن رازي 
ادامه داد: اطالعات جامع تر را بايد از مجري طرح 
گرف��ت، اما تع��داد داوطلب براي تزريق تس��ت 
انساني فاز يك رازي بيش��تر از تعداد افراد براي 

فاز يك واكسن بركت خواهد بود.
قانع��ي در رابط��ه با اينك��ه آيا در ح��ال حاضر 
مشخص اس��ت كه كيفيت كدام واكسن ساخت 
داخل بيشتر خواهد بود؟ افزود: اين موضوع فعال 
مشخص نمي شود و بعد از مراحل فاز ۳ مشخص 

خواهد ش��د، چون واكسن شرايط خاصي دارد و 
بايد براي انجام مراحل آن صبر كرد. او بيان كرد: 
مطالعات انجام شده امكان بررسي واكسن را به ما 
مي دهد، اما اينكه واكسن نوتركيب يك كشور را 
با واكسن نوتركيب كشور ديگر مقايسه مي كنند، 
صحيح نيس��ت و بايد ديد هر كشور خودش در 
مقايسه با ش��رايطش چه مي كند. قانعي با اشاره 
به وضعيت واكسن هايي كه قرار است وارد كشور 
شود، گفت: همانطور كه مي دانيد واكسن روسي 
در حال تزريق اس��ت و واكسن سينوفارم چين و 
واكسن اس��ترازنكا هم تاييد شده كه وارد كشور 
خواهد ش��د و به احتمال زياد قب��ل از عيد يك 

محموله استرازنكا به ايران مي آيد.

هنر

فيلم كوتاه »آميتاباچان علي��ه آميتاباچان« به كارگرداني مهرداد س��هامي، 
مستندساز شيراز منتخب حضور در جش��نواره فيلم هنر زنده است، شد . اين 
مستندساز كه ساخت فيلم كوتاه »آميتاباچان عليه آميتاباچان« را با هدف ارايه 
روايتي متفاوت از شباهت افراد به شخصيت هاي معروف جهان جلو دوربين برده 
است، شنبه نهم اسفندماه در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: سوژه اصلي اين فيلم 
فردي با نام مسعود پيروي است كه در ابعاد مختلف ازجمله زندگي شخصي و 
هنري به آميتا باچان هنرپيشه هندي، شباهت دارد. اين كارگردان شيرازي بيان 
داشت: در كارگرداني اين مستند به دنبال تكرار مكررات و طي روند هميشگي 
فيلم هاي مس��تند نبودم و با نگاهي متفاوت و ذهني خال��ي از چارچوب هاي 
قراردادي و از پيش تعيين شده گام برداشتم. سهامي درباره راهيابي اين اثر به 
جش��نواره هنر زنده است، گفت: كمال تبريزي دبير بخش فيلم اين جشنواره 
است و اين رويداد هنري از دهم تا بيستم اسفندماه ۹۹ در تهران برگزار مي شود.

»آميتاباچان عليه آميتاباچان« 
در جشنواره هنر زنده است 

هنر

مستند »برف مي نامد« به كارگرداني مرجان خسروي بهترين فيلم بخش بلند 
جشنواره »بيگ اسكاي« امريكا شد. مستند برف مي نامد به كارگرداني مرجان 
خسروي و تهيه كنندگي مهديه سادات محور موفق به دريافت جايزه بهترين 
فيلم  بخش بلند جشنواره بيگ اسكاي امريكا ش��د. فيلم برف مي نامد از بين 
۱۰فيلم نامزد در اين بخش، موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم اين جشنواره 
شد. جشنواره بيگ اسكاي يكي از مهم ترين رويداد هاي جهاني مستند و مورد 
تاييد آكادمي اسكار است و مستند »برف مي نامد« اولين مستند ايراني است كه 
موفق به دريافت جايزه از اين جشنواره شده است. بر اساس اين گزارش، پيش 
از اين، فيلم برف مي نامد در اولين نمايش جهاني خود، منتخب جشنواره معتبر 
ايدفا شد. در خالصه داستان اين مستند آمده است: مينا زني جوان است كه سه 
فرزند دختر دارد و حاال ُنه ماه باردار است، او در اقليمي زندگي مي كند كه داشتن 

فرزند پسر يك امتياز محسوب مي شود.

»برف مي نامد« بهترين فيلم 
جشنواره  »بيك اسكاي« امريكا شد

تعادل| در نشست هاي متمادي بهمن 
و اسفند بر سر افزايش دستمزد كارگران 
باالخره ش��ب چهارم اس��فند سه طرف 
حاضر در نشست، نماينده كارگران، نماينده دولت و 
اعضاي شوراي عالي كار بر سر اينكه نرخ سبد معاش 
خانوارهاي كارگري را چ��ه ميزان تعيين كنند و اين 
نرخ مبناي چانه زني در مذاك��ران مزدي ۱۴۰۰ قرار 
بگيرد، به توافق رسيدند. با امضاي سه طرف گفت وگو، 
۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاري شد؛ اين عدد 
از دايره انتظارات كارگران بسيار پايين تر است؛ كارگران 
توقع داشتند عدد سبد، بسيار بيش از اين ارقام باشد 

و محاسبات مستقل نيز اين مساله را تاييد مي كرد.
محمدرضا تاجيك )نماينده مجمع عالي نمايندگان 
كارگري كشور در ش��وراي عالي كار( در ارتباط با اين 
س��بد و عدد آن مي گويد: عددي كه گ��روه كارگري 
محاسبه كرده بودند و در نظر داشتند، بسيار بيشتر از 
اين رقم بود؛ كارگران براي سبد معاش، عدد بيش از ۷ 

ميليون تومان را در نظر داشتند.
به گفته او، نمايندگان كارگري دستمزد، دو عدد كف 
و سقف در نظر داش��تند؛ يكي ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان و ديگري، ۷ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان اما در 
نهايت، عدد ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان براي س��بد 

معاش مصوب شد.

   چرا عدد س�بد معاش پايين تر از انتظارات 
كارگران است؟

اين عضو شوراي عالي كار تاكيد مي كند: ما به خاطر 
رعايت سه جانبه گرايي و رسيدن به اجماع، با عدد سبد 
موافقت كرديم؛ بعد از تصويب سبد، كارگران سواالت 
و ابهامات بسياري در اين زمينه مطرح كردند و خواستار 
پاس��خگويي ما نمايندگان كارگري در ارتباط با عدد 
مصوب شدند. بايد بگويم، هدف ما رسيدن به اجماع 
و پيشبرد سه جانبه مذاكرات مزدي بوده است و توقع 
داريم خيلي زود شوراي عالي كار، كار خود را شروع كند 

و مذاكرات مزدي ۱۴۰۰ پيش برود.
تاجيك در توضيح بيشتر اضافه كرد: امسال نمايندگان 
مركز آمار ايران، به كميته دستمزد بسيار كمك كردند؛ 
اين كارشناسان اطالعات ذي قيمتي ارايه دادند و كمك 
كردند تا ابهامات برطرف شود؛ تمام تالش كارشناسان 
مركز آمار، در راس��تاي رس��يدن به نتيجه و توافق بر 
سر عدد سبد معيش��ت بود؛ بايد براي كارگران عزيز 
توضيح بدهيم كه اعداد و بازه هزينه هاي زندگي، يك 

نرخ حداقلي و يك نرخ حداكثري دارد؛ س��بد معاش 
كارگري، »سبد حداقل ها« اس��ت. روال كار اينگونه 
است كه براساس اطالعات و داده هاي انستيتو تغذيه، 
سبد خوراكي ها كه شامل اقالم مورد نياز يك خانوار 
۳.۳ نفره براي زنده ماندن اس��ت، محاسبه مي شود و 
سپس براس��اس اين سبد، سبد معاش كلي به دست 
مي آيد. اين رقم ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان، كمينه 
هزينه هاي زندگي در سراسر كشور است و ما هم قبول 
داريم كه عدد واقعي، بيشتر از اين رقم است؛ در بسياري 
از شهرهاي كش��ور، رقم حداقلي هزينه هاي زندگي 
بسيار بيشتر از اين عدد و حتي از ۷ ميليون يا ۸ تومان 

هم بيشتر است.
تاجيك در ادامه با تاكيد بر اينكه سبد ۶ ميليون و ۸۹۵ 
هزار تومان براساس داده هاي تورمي ديماه سال جاري 
محاسبه شده، اضافه مي كند: ما سبد معاش را براساس 
داده هاي تورمي سال ۹۹ محاسبه كرديم اما قرار است 
براي تصميم گيري مزد ۱۴۰۰، مبنا قرار گيرد؛ به همين 
روي، ما هميشه از منظر تورم و داده هاي تورمي، يكسال 
عقب هستيم؛ تورم امسال براي مزد سال بعد، مبنا قرار 
مي گيرد و اين امر، هميش��ه منجر به افزايش فاصله 

دستمزد و هزينه هاي زندگي مي شود.

  دستمزد بيشتر از 
يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان افزايش يابد 

يكي از ش��اخص هاي چانه زني هاي مزدي كارگران، 
»فاصله ريالي دو سبد معيشت« است؛ يعني تفاضل 
سبد معيشت محاسبه ش��ده براي مزد ۱۴۰۰ و سبد 
معاش ۹۹ كه ۴ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاري 
ش��ده بود. ما توقع داريم در سال ۱۴۰۰، بيش از يك 
ميليون و ۹۵۰ هزار تومان دستمزد كارگران افزايش 
يابد تا در عم��ل، »قدري« - فقط قدري- معيش��ت 

كارگران بهبود يابد و قدرت خريد افزايش پيدا كند.
تاجيك با بيان اينكه فاصله دو سبد متوالي، حدوداً يك 
ميليون و ۹۵۰ هزار تومان است؛ مي گويد: اگر فاصله 

دو س��بد را در افزايش مزد ۱۴۰۰ لحاظ كنند يعني 
مزد فعلي را به ان��دازه يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان 
افزاي��ش دهند، تازه »فريز م��زدي« يا تثبيت قدرت 
خريد كارگ��ران اتفاق افتاده و عماًل »افزايش مزدي« 
رخ نداده است؛ براي افزايِش واقعي دستمزد، بايد بيش 
از يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان به دستمزد دريافتي 

كارگران افزوده شود.
او تاكيد مي كند: بنابراين اگر به دس��تمزد فعلي، يك 
ميليون و ۹۵۰ هزار تومان بيفزايند، فقط قدرت خريد 
كارگران را در حد قدرت خريد سال ۹۹ تثبيت كرده اند 
و عماًل مزد را افزايش نداده اند؛ در طول ماه هاي سپري 
شده در س��ال ۹۹ تا پايان دي ماه، هزينه هاي زندگي 
حداقل يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان افزايش يافته و 
اگر اين رقم به دس��تمزد فعلي افزوده شود، تنها فريز 
مزدي و تقليل نيافتِن »س��طح پوش��ش دستمزد« 
محقق شده اس��ت. با اين حس��اب، ما توقع داريم در 
س��ال ۱۴۰۰، بيش از يك ميليون و ۹۵۰ هزار تومان 

دس��تمزد كارگران افزايش يابد تا در عمل، »قدري«، 
فقط قدري معيشت كارگران بهبود يابد و قدرت خريد 

افزايش پيدا كند.

    ۲  ميليون و ۵۲۰ هزار تومان
برابر با دستمزد فعلي كارگران!

به گفته تاجيك، در چهارم اسفند، سبد خوراكي هاي 
خانوار، ۲ ميليون و ۵۲۰ هزار تومان نرخگذاري ش��د 
كه در واقع، حدوداً برابر با دستمزدي است كه در حال 

حاضر كارگران كشور دريافت مي كنند.
او در ارتباط با اين اعداد نگران كننده بيش��تر توضيح 
مي دهد: براساس آمارهاي تورمي ديماه، سبد بسيار 
حداقلي خوراكي هاي خان��وار ۳.۳ نفره، ۲ ميليون و 
۵۲۰ تومان نرخگذاري شد كه برابر با دستمزد فعلي 
كارگران كش��ور اس��ت. اين براب��ري معنايي جز اين 
ندارد كه كارگران هرچه در سال جاري به عنوان مزد 
گرفته اند، صرف هزينه هاي خوراكي خانوار شده است 

و ريالي براي تامين اقالم غيرخوراكي شامل مسكن، 
درم��ان، آموزش و حمل و نقل باقي نمانده اس��ت. به 
عبارت ديگر، كارگران براي تامين اقالم غيرخوراكي 
اصاًل مزد نگرفته اند. اين اعداد به ش��دت نگران كننده 
است و مشخص مي س��ازد كه چقدر زندگي كارگران 
در سال جاري با دشواري و مصيبت همراه بوده است. 
با روندي ك��ه در پيش گرفته اند، اين عقب ماندگي ها 
هر سال بيشتر مي شود چراكه هر ماه و هر هفته، تورم 
افسارگسيخته به جامعه كارگري كشور فشار مي آورد و 

اختالف ميان هزينه ها و مزد را تشديد مي كند.

    صد درصد افزايش دستمزد
بازهم ناكافي است

به گفته تاجي��ك، اگر م��زد ۱۴۰۰ را صد درصد هم 
افزايش دهند بازهم كارگران عقب هس��تند و بازهم 
عقب ماندگي هاي مزدي جبران نمي شود چراكه پايه 
مزد فعلي، يك ميليون و ۹۱۱ هزار تومان است و تفاضل 
و فاصله دو سبد )افزايش هزينه ها در طول سال(، يك 
ميليون و ۹۵۰ هزار توم��ان؛ پس صد درصد افزايش 
دس��تمزد هم نمي تواند افزايش هزينه ها را بپوشاند و 
عقب ماندگي ها را كامل از ميان بردارد. پايه مزد فعلي، 
يك ميليون و ۹۱۱ هزار تومان است و تفاضل و فاصله 
دو سبد )افزايش هزينه ها در طول سال(، يك ميليون 
و ۹۵۰ هزار تومان؛ پس صد درصد افزايش دستمزد هم 
نمي تواند افزايش هزينه ها را بپوشاند و عقب ماندگي ها 
را كامل از ميان بردارد. اي��ن نماينده كارگران با بيان 
اينكه تبصره هاي يك و دو ماده ۴۱ قانون كار، نقشه راه 
را به درستي مشخص كرده؛ ادامه مي دهد: در همين 
چارچوب در شوراي عالي كار پيش مي رويم و توقع ما 
از شركاي اجتماعي به خصوص دولتي ها اين است كه 
اجازه بدهند عقب ماندگي هاي مزدي كارگران جبران 
شود و براي يك بارهم كه ش��ده، در مذاكرات مزدي، 
قانون اجرايي شود؛ با توجه به تورم سرسام آور دوسال 
و چند ماه اخير، به خصوص تورم س��ال ۹۹، شركاي 

اجتماعي بايد متوجه بحران معيشتي كارگران كشور 
باش��ند و ديگ��ر در مقابل افزايش عادالنه دس��تمزد 

ايستادگي و مقاومت نكنند.

     دستمزد فقط ۳۰   درصد هزينه هاي زندگي 
را پوشش مي دهد

او در ادامه تاكيد مي كند: البته تورم و »كنترل تورم« نيز 
در حفظ قدرت خريد كارگران و اميد به بهبود معيشت، 
نقش بسزايي دارد كما اينكه اگر وضعيت تورم مانند سال 
۹۹ باش��د، هر عددي كه به مزد كارگ��ران اضافه كنند، 
بازهم بي معني است و به زودي ارزش و اثر خود را از دست 
مي دهد؛ »ت��وان خريد« وقتي افزايش مي يابد كه دولت 
بتواند تورم را مهار كند و در اين زمينه، به جامعه كمك كند 
وگرنه هر عددي به دستمزد افزوده شود، بالفايده است و 
بازهم عقب ماندگي معيشتي تشديد خواهد شد. تاجيك 
اضافه مي كند: در حال حاضر، اصاًل دس��تمزد با كمينه 
هزينه هاي زندگي، قابل قياس نيست؛ حداقل دستمزد 
كارگران در بهترين حالت و با احتساب همه مزاياي مزدي، 
۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است ولي كمينه هزينه هاي 
زندگي، ۶ ميلي��ون و ۸۹۵ هزار تومان؛ با اين حس��اب، 
دس��تمزد چيزي حدود ۳۰ درص��د هزينه هاي زندگي 
را پوش��ش مي دهد، آنهم هزينه هاي بسيار حداقلي كه 
بسياري از اقالم و كاالها در محدوده آن به حساب نيامده اند 

و به دليل رسيدن به توافق و اجماع، حذف شده اند!

  كارگران حقوق شان را  مي دانند
او ادامه مي دهد: بعد از تصويب عدد ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار 
توماِن سبد معيشت، يك كارگر با من تماس گرفت و قياس 
و نسبت بندي بسيار ساده اي را مطرح كرد؛ او گفت شما 
سبد معاش را براي يك خانواده ۳.۳ نفره محاسبه مي كنيد؛ 
۳ نفِر آن به كنار، همان ۰.۳ نفر را در نظر بگيريد كه مي شود 
يك نوزاد كوچك شيرخواره؛ شما هزينه پوشك و شير 
خش��ك همين كودك نوزاد را با نرخ هاي موجود در بازار 
حساب كنيد و ببينيد كه چقدر مي شود؛ بعد بگوييد كل 
هزينه هاي زندگي خانواده، ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان 
است! او در پايان تاكيد مي كند: دستمزد ۱۴۰۰ بايد بيشتر 
از تفاضل دو سبد يعني بيشتر از يك ميليون و ۹۵۰ هزار 
تومان افزايش يابد؛ به عبارت دقيق تر، افزايش هزينه ها 
بايستي جبران شود و در كنار آن، قدرت خريد كارگران نيز 
بايد افزايش يابد؛ در غير اين صورت، بحران معيشت وارد فاز 
جدي تر و نگران كننده تري مي شود كه ديگر ترميم و رفع 

آن، در سال هاي بعدتر ممكن نخواهد بود.

گزارش
عضو كارگري شوراي عالي كار: 

حقوق كارگران كفاف هزينه هاي زندگي را نمي دهد
افزايش صد در صدي دستمزد كارگران باز هم كافي نيست
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