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وضعيت متعادل بورساضمحالل سرمايهمعادله چند مجهولي يكسان سازي نر خ ها

واقعيت سهم نفت در بودجه

رهاسازي تنظيم بازار ماليات  به نفع انحصارگران
اساسا يكسان س��ازي نرخ ها، نه 
تنها در بازار ارز بلكه همه نرخ ها 
در همه بازارها، يك قاعده علمي 
است. قاعده اي كه اگر درست از 
آن استفاده شود و موانعي در اين 
مسير ايجاد نش��ود، رخ خواهد 
داد و در غير اين صورت در پهنه 
اقتصاد ظه��ور پي��دا نمي كند. 
گزاره اي كه مانع يكسان س��ازي نرخ ها در بازارها مي شود، 
يكي دخالت هاي دولت ها اس��ت و ديگري، عدم ش��فافيت 
توسط برخي فعاالن اقتصادي، مثل توليد كنندگان، عرضه 
كنندگان و...اس��ت. در بحث يكسان س��ازي نرخ ارز، جدا از 
بحث مختصري كه در خصوص تفاوت قيمت ها در بازارهاي 
مختلف وجود دارد )يعني مثال تبديل ري��ال به دالر به يورو 
ممكن است در تهران يك قيمتي باشد در دوبي نرخي و در 
بغداد نرخ ديگري باشد( الگوهايي يكس��ان وجود دارند. اما 
همانطور كه اشاره ش��د در ايران مهم ترين عاملي كه باعث 
چند نرخي ش��دن قيمت ها ش��ده، دخالت هاي دولت در 
روند عادي بازارها اس��ت. حاال بايد ببينيم كه چرا دولت ها 
در ايران در بازار ارز دخالت مي كند؟به نظر مي رس��د دولت 
هدف هاي خاصي از اين رويكرد چند نرخي داش��ته باشد. 
يك زماني اعالم ش��د، براي اينكه قيمت كاالهاي اساسي 
گران نشوند، براي اين اقالم نرخ ارز 4200توماني تخصيص 
داده مي شود. هدف دولت از اين رويكرد، اين بود كه قيمت 
كاالهاي اساسي افزايش پيدا نكند، تا فشار قيمتي بر روي 
اقالم اساسي و متعاقب آن كل كاالهاي مصرفي وارد نشود. 
چرا كه افزايش قيمت اقالم اساسي، همواره فشار را بر روي 
طبقات كمتربرخوردار بيشتر مي كند. اين مساله، مهم ترين 
دليلي است كه باعث ش��د تا نوع خاصي از ارزهاي حمايتي 
در اقتصاد ايران شكل بگيرد. مدتي بعد از اين تصميم، دولت 
نرخ نيمايي را نيز وارد اتمسفر اقتصادي كرد.نرخ نيمايي هم 
نرخي اس��ت كه دارندگان ارز در اين بازار، ارز خود را عرضه 
مي كنند و متقاضي��ان آن را با قيمت مناس��ب خريداري 
مي كردند. اين ارز، ارزي است كه نمي توانست راهي بازار آزاد 
شود، بنابراين امكان فروش با هر قيمتي را نداشت. بايد اين 
ارز در اختيار واردكنندگان مجاز كشور قرار مي گرفت. اين 
روند هم قيمت تازه اي را در اقتصاد ايران ايجاد كرد. در كنار 
اين موارد، پاي يك گزاره موثر ديگر نيز در فضاي ارزي كشور 
باز ش��د و آن نياز دولت به ريال حاصل از تسعير دارايي هاي 
خارجي اش بود. اين نياز براي دولت به يك تعبيري اين معنا 
را در پي داش��ت كه هر اندازه قيمت ارز خارجي در اتمسفر 
اقتصادي باالتر رود، به نفع بودجه دولت است. يعني هرچند 
درآمدهاي ارزي دولت به دليل تحريم ها كاهش پيدا كرده، 
اما هر اندازه قيمت ريالي ارز باالتر رود به نفع تامين نيازهاي 
بودجه اي دولت اس��ت. اين موارد، مهم ترين عواملي است 
كه در تصميم سازي هاي دولت در خصوص نرخ ارز اثرگذار 
بوده اس��ت. با اين توضيحات اگر يكسان س��ازي نرخ ارز به 
عنوان ي��ك هدف راهبردي م��ورد توجه ق��رار بگيرد، بايد 
بتوان تعادلي ميان تمام اين گزاره هاي ش��رح داده ش��ده، 
ايجاد كرد. نخس��تين ابهام اينكه قيم��ت ارز از چه طريقي 

يكسان مي شود؟ برداشت من به عنوان فردي كه در فضاي 
اقتصادي سير و غور مي كند، آن است كه اگر عوامل بيروني 
دخالت نكنند و بازار بخواهد نرخ ارز را تعيين كند، با توجه 
به شرايطي كه شرح داده ش��د و احتمال گشايش هايي كه 
بعد از تحوالت امريكا پيش بيني مي شود، احتماال نرخ دالر 
در اقتصاد ايران به حدود 15 الي 20هزار تومان مي رس��د. 
با اين نرخ اگر قيمت دالر در بازار كاالهاي اساس��ي 4200 
تومان است، يعني خيلي پايين است. از سوي ديگر اگر قيمت 
نيمايي و بازار آزاد بس��يار باالتر از اين رقم شود، بسيار باالتر 
و غيرمتعادل است. در اين ش��رايط عواملي كه به آن اشاره 
كردم، باعث شده نوع خاصي از عدم توازن در اقتصاد شكل 
بگيرد. به اين صورت كه يك قيمت پايين و يك قيمت باالتر 
از واقعيت باشد. به عبارت ديگر قيمت هاي بازارهاي ارزي در 
كشورمان با واقعيات فاصله بعيدي دارند. در اين معادله اگر 
راهبرد اقتصاد ايران يكسان سازي باشد، بايد توازني منطقي 
و پايدار ميان اين سه گزاره ايجاد شود. چون شرايط اقتصاد 
ايران خاص اس��ت. از يك طرف با توجه به فشار زيادي كه 
روي طبقات محروم وجود دارد، بايد روند افزايش قيمت ها 
كنترل ش��ود يا اينكه حق��وق و دس��تمزدها را به صورت 
تصاعدي باال ببرد. اين تصميم هم البته تبعات تورمي خاص 
خود را خواهد داشت. به نظر مي رسد در اين معادله نيازمند 
رويكرد بهينه اي ميان اين منافع متضاد هستيم. اگر قيمت 
ارز كاهش پيدا كند و به محدوده 15تا20هزار تومان برسد، 
در آن صورت صادرات غيرنفتي كشور كاهش پيدا مي كند و 
پس از آن عرضه ارز نيمايي كاهش پيدا مي كند . در نهايت نيز 
درآمدهاي ارزي دولت كمتر مي شود. زماني كه درآمدهاي 
ارزي دولت كاهش پيدا كند، دولت ناچار است كسري خود 
را از طريق استقراض يا چاپ پول جبران كند كه اين تصميم 
هم تبعات مخربي خواهد داشت. اگر همه اين اضطرارهاي 
اقتصادي و سياسي از ميان برود. فروش نفت به حال طبيعي 
بازگردد، نقل و انتقال بانكي و پولي براي كشور به وضعيت 
طبيعي بازگردد و در كل محدوديت هاي تحريمي از پيش 
پاي اقتصاد برداش��ته ش��ود و...اين عوامل مي تواند زمينه 
يكسان سازي و سپردن تعيين نرخ ارز به بازار را فراهم كند. 
چون اين شرايط هنوز فراهم نشده است، بسيار دشوار است 
كه يك چنين سناريوي اقتصادي تحقق پيدا كند. به نظر من 
در شرايط فعلي س��پردن قيمت به بازار با هر عدد )15، 20 
يا حتي 30هزار تومان( فشار بر طبقات محروم و كم درآمد 
را افزايش خواهد داد و دولت را ناچار به انتش��ار پول خواهد 
كرد تا بخشي از اين فشارها را پوش��ش دهد. مجموعه اين 
عوامل فش��ار تورمي را افزايش مي ده��د. ضمن اينكه عدم 
تصميم س��ازي هاي معقول در اين زمينه مي تواند در روند 
صادرات اقالم غيرنفتي كشور هم خلل ايجاد كند.در شرايط 
فعلي براي تامين بودجه مورد نياز دولت، ارز با قيمت باال مورد 
نياز است، از سوي ديگر براي حمايت از اقشار محروم و تامين 
اقالم اساسي مثل دارو و...دالر با قيمت پايين منطقي است. 
جمع كردن اين موارد متضاد بس��يار دشوار است و رسيدن 
به آن نيازمند هماهنگي كامل مجموعه ظرفيت هاي كشور 
اس��ت.كه يك چنين هماهنگي هنوز در ميان بخش هاي 

مختلف تصميم ساز مشاهده نمي شود. 

آخري��ن  در  رييس جمه��ور 
جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا بر اهميت 
كش��ور  در  س��رمايه گذاري 
و ض��رورت افزاي��ش اعتم��اد 
س��رمايه گذاران و رف��ع موانع 
س��رمايه گذاري تاكيد كردند 
و گفتن��د: »عمده تري��ن راه 
نجات اقتصاد كشور افزايش اميد و تقويت اعتماد در ميان 
فعاالن اقتصادي است و با اصالح رفتاري و ساختاري بايد 
سرمايه گذاري را رونق ببخشيم.« ايشان از ضرورت تدوين 
طرح مدوني در اين زمينه نيز سخن گفتند و اينكه »در 
زمينه ارتقا و امني��ت س��رمايه گذاري، دولت به تنهايي 
نمي تواند همه شرايط را فراهم كند و نياز به مساعدت و 
همكاري ساير قوا دارد.«   در اين گفتار به خوبي بر 3 اصل 
اساسي در موضوع سرمايه گذاري تاكيد نهاده شده است؛ 
1- اهميت بي چون و چراي سرمايه گذاري براي بهبودي 
وضع اقتصادي و نجات كشور 2- ضرورت وجود برنامه و 
طرح مشخص براي تحقق اين هدف 3- فراقوه اي بودن 
موضوع و ضرورت قرار گرفتن اراده كل حاكميت بر انجام 
اين موضوع. سوال مهم در اين ميان آن است كه چرا پس 
از اجراي ش��ش برنامه توسعه اي كه »س��رمايه گذاري« 
ركن مهم تمام هدفگذاري هاي آنها ب��وده، اين هدف در 
حد بسيار نازلي محقق شده و در س��ال هاي اخير حتي 
عملكردي منفي داشته است؟! به راس��تي چرا هنوز بر 
سر اين بديهيات توسعه اي در كشورمان تفاهم نظري و 
اراده اجرايي واحد وجود ندارد و هر از چند گاهي از سوي 
باالترين مقامات حكومتي بر اين ضرورت تاكيد مي شود 
گويي هم امروز اين درك و فهم حاصل ش��ده اس��ت؟! 
چنانكه يك ناظر بيروني با ديدن تيتر رسانه هاي كشورمان 
از تاكيدات مقامات مسوول در منقبت »سرمايه گذاري« 
دچ��ار اين تصور مي ش��ود كه اي��ن يافت��ه  اي جديد در 
منظومه تفكري تصميم گيران كشور است و مسبوق به 
سابقه چند دهه و وجود انواع قوانين و برنامه ها و... در اين 
خصوص نيست! متاسفانه اعداد و ارقام وضعيتي وخيم از 
سرمايه گذاري در كشورمان تصوير مي كند كه اگر براي 
آن فكر عاجلي نشود، اصوال خروج از وضعيت ناگوار فقر 
و بيكاري و... كنوني را غيرممكن مي س��ازد. در حالي كه 
رقم اسمي س��رمايه گذاري در بازه زماني 98-1383 از 
افزايش 11 برابري آن )از 51 هزار ميليارد تومان به 545 
هزار ميليارد تومان( حكايت مي كند، اما سرمايه گذاري 
واقعي طي سال هاي فوق )1383 تا 1398( روند نزولي 
داشته و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي ثابت 
1390 از 119 هزار ميليارد تومان در سال 1383 به 98 
هزار ميليارد تومان در سال 1398 س��قوط كرده است.  
ميانگين رشد ساالنه سرمايه گذاري به خصوص در بازه 
زماني 1391 تا 1398 وخيم تر از هر زمان ديگر و به منفي 
9/ 4 درصد سقوط كرده است. رشد سرمايه گذاري بخش 
خصوصي نيز طي اين بازه زماني به طور ميانگين منفي ۶ 
درصد بوده است.    ادامه در صفحه 3

وضعيت بازارسرمايه نشان 
داد زمان��ي س��هام موجود 
در اين ب��ازار ب��ه ارزندگي 
صف ه��اي  مي رس��ندكه 
فروش جمع آوري ش��ده و 
به صف ه��اي خريد تبديل 
مي ش��ود در نهاي��ت اغلب 
نق��ش  در  س��هامداران 
خريداران در بازار س��رمايه ظاهر مي ش��وند. بازار 
كماكان در محدوده يك ميلي��ون و ۶00 الي يك 
ميلي��ون و 300 هزار واحد نوس��ان مي كند و بنابر 
شرايط موجود اين دامنه، دامنه بنيادي بازار است. 
بايد تا زمان برگش��ت برجام و ثبات نرخ دالر صبر 
كرد تا وضعيت بازار كمي مش��خص شود. آنچه كه 
مشهود است بازار سرمايه ريزش شديدي را تجربه 
نخواهد كرد. بازارگردان ه��ا نيز در مواردي كه بازار 
روند ريزش��ي به خود گرفته است با خريدهايي كه 
بازارگ��ردان انجام مي دهد اميد قفل نش��دن صف 
فروش را ب��ه بازار تزري��ق مي كنن��د و قيمت هاي 
پاياني ني��ز باتوجه ب��ه خريد بازارگردان تس��هيل 
مي شود چراكه در دامنه نوس��ان 5 درصدي و بازار 
پايه 2 الي 3 درصدي ب��ا خريدهايي كه بازارگردان 
انجام مي دهد باعث مي ش��ود كه قيمت ها تعديلي 
به سمت و سوي پايين داش��ته باشند و بعد از چند 
روز اصالح شديد سهامداراني كه نياز به نقدكردن 
سهام دارند سهام خود را نقد مي كنند. به طور كلي 
بازارگرداني شرايط نقدشوندگي را تسهيل مي كند. 
در روندهاي صعودي بازهم به دليلي كه بازارگردان 
تعهد دارد براي فروش كمك مي كند س��هام بسيار 
سريع به قيمت هاي باالي خود برسند. البته تعداد 
س��هامي كه بازارگردان تعه��د انج��ام داده كمي 
محدود اس��ت و زماني كه بازار بخواهد با صف هاي 
خريد و با فروش هاي خيلي ش��ديد روبه رو ش��ود 
بازارگ��ردان تعهدي براي جم��ع آوري اين صف ها 
ندارد و تنه��ا بايد به تعداد تعهد خ��ود عمل كند و 
اين تع��داد تعهد ب��از مي گردد به رون��د معامالتي 
گذشته آن س��هم كه به بازارگردان اعالم مي كند، 
وي متعهد است يك تعداد سهام در دامنه نوساني 
3-و 3+ اس��ت با توجه به فراز و فرود بازارس��رمايه 
خريداري كند و در س��هام 2 درصدي نيز با دامنه 
نوس��ان يك درصد بازارگ��ردان را موظف مي كند 
كه س��هام مربوط��ه را خريد يا فروش كن��د. با اين 
احتساب زماني كه بازار منفي مي شود بازارگردان 
نمي تواند كمك موث��ري كند و براي روان س��ازي 
و نقدش��وندگي وامثال اي��ن م��وارد بازارگردان به 
كار مي آيد، نباي��د انتظار اين را داش��ت كه با جود 
بازارگردان س��هم منفي نش��ود چراكه بازارگردان 
داراي يك ميزان س��هام اس��ت و فش��ار فروشنده 
بسيار باالس��ت و نبايد انتظار داش��ت بازارگردان 

شرايط نقدشوندگي را تسهيل  كند.

رييس جمه��وري ديروز 
ش��وراي  جلس��ه  در 
اقتص��ادي دول��ت اعالم 
كرد ك��ه نه تنها س��هم 
ص��ادرات 2.3ميلي��ون 
غيرواقعي  نفت  بش��كه 
نيست بلكه اساسا هدفي 
اس��ت كه اقتص��اد ايران 
بايد در مس��ير تحقق آن گام بردارد. اين در حالي 
اس��ت كه بعد از ارايه بودجه 1400توس��ط دولت 
دوازدهم، يكي از ابهاماتي كه در بطن بودجه باعث به 
وجود آمدن دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي متفاوت 
شد، سهمي است كه دولت براي درآمدهاي نفتي 
در بودجه در نظر گرفته است. منتقدان و مخالفان 
دولت با اشاره به اين واقعيت كه در حال حاضر حجم 
صادرات نفت كش��ور در خوش بينانه ترين حالت 
حدود 1 ميليون بشكه در روز است، گنجاندن سهم 
2.3 ميليون بشكه اي در بودجه را غيرواقعي تفسير 
و تحليل مي كنند. در اين شرايط پرسش اصلي اين 
است كه آيا اقتصاد ايران ظرفيت توليد يك چنين 
حجمي را براي سال1400 خواهد داشت يا نه؟ در 
حال حاضر بيش از يك ميليون و 800 هزار بشكه 
نف��ت در روز براي نيازهاي داخلي كش��ور مصرف 
مي شود. از سوي ديگر ايران قبل از تحريم ها بيش از 
2 ميليون و 500 هزار بشكه نفت در هر روز صادرات 
داشت. بنابراين ظرفيت توليد نفت كشور در شرايط 
عادي، حدود 4 ميليون بشكه نفت در روز است و اگر 
اتفاق خاصي در صنعت نفت كشور نيفتاده باشد، 
اين اعداد و ارقام همچنان در همين مختصات است. 
مهم اين است كه در دوره قبلي تحريم ها كه تا زمان 
امضاي برجام تداوم داشت، بسياري از كارشناسان 
پيش بيني مي كردند كه بازگشت ايران به بازارهاي 
نفتي به ميزان گذشته با مشكالت عديده اي روبه رو 
شود و هيچ شخصي پيش بيني نمي كرد كه صنعت 
نفت ايران به س��رعت بتوان��د به بازاره��اي نفتي 
بازگردد.    ادامه در صفحه 3

موضوع آزادس��ازي ي��ا عدم 
آزادسازي قيمت خودرو اين 
روزها به يكي از مباحث مهم 
اقتصادي و صنعتي كش��ور 
بدل شده است. اخبار حاكي 
از آن اس��ت كه شوراي رقابت 
ضمن اعالم ضوابط آزادسازي 
قيمت خودرو، ش��روط خود 
براي خروج خودروهاي پرتيراژ از شمول قيمت گذاري 
را اعالم كرده اس��ت. جدا از تاثيرات كلي اين خبر روي 
س��هم هاي خودرويي )از نظر بازار اي��ن فرايند مثبت 
است( جنبه اقتصادي اين نوع تصميم سازي را نبايد از 
نظر دور داشت. پيش از اين، سيستم فروش قرعه كشي 
به عل��ت دخالت ه��اي دول��ت در اتمس��فر اقتصادي 
ش��كل گرفته بود و اين نوع تصميم س��ازي باعث بروز 
مش��كالت فراواني در بازار خودرو ش��ده بود. متاسفانه 
اغلب دولت ها در ايران، توجه الزم و كافي به اصل اوليه 
اقتصاد يعني محدوديت مناب��ع ندارند و مبتني بر اين 
اصل كلي تصميم گيري نمي كنند. نبايد فراموش كرد، 
تنها راه كاهش فقر افزايش توليد كاال و خدمات است. 
اصرار بر توليد كاالهايي كه اقتص��اد ايران در آن مزيت 
نسبي ندارد، باعث مي ش��ود منابع محدود كشور براي 
توليدات واقعي و ارزش افزوده فزاينده از دس��ت برود.از 
س��وي ديگر با كنترل قيمت ها هزينه فرصت از دست 
رفته خريد خودرو در قرعه كش��ي )يعني اگر كس��ي 
خودرو نخرد، ضرر كرده است( همچنان وجود خواهد 
داشت. پس طبيعي اس��ت در هر قرعه كشي حتي اگر 
1 ميليون خودرو هم آماده فروش شود، صف فروش و 
تقاضاي زيادي برايش ش��كل بگيرد و خريداران براي 
بهر ه مندي از اين رانت س��رو دست بش��كنند. در اين 
ميان خودرو سازان كشور به اين نكته اشاره مي كنند كه 
فروش خودرو با قيمت هاي فعلي، باعث ضرر و زيان آنها 
مي شود. صورت هاي مالي خودروسازان اصلي كشور نيز 
اين ادعا را تاييد مي كند. اما واقع آن اس��ت كه آزادسازي 
قيمت ها بدون آزادس��ازي و ح��ذف تعرفه هاي گمركي 
هيچ كمكي ب��ه بهبود اين رون��د اش��تباه نخواهد كرد. 
تعرفه ها به طور كلي گزاره هاي اقتصادي را دچار اخالل 
و بهره وري را كاهش مي دهند. جمله معروفي از ميلتون 
فريدمن اقتصاددان مش��هور امريكايي بر بلنداي تاريخ 
اقتصادي حك شده، زماني كه به اين نكته اشاره مي كند: 
»اگر مديريت يك شنزار رو هم به دست بخش دولت ها 
بس��پاريم در نهايت دولت ها اعالم خواهند كرد كش��ور 
اساسا دچار كمبود شن در شنزار شده است.« عباراتي كه 
نشان دهنده اثرات مخرب مديريت دولتي در حوزه هاي 
اقتصادي و توليدي است. ما ايراني ها اين جمله فريدمن 
را به خوبي درك مي كنيم. بنابراين ژست هاي اجرايي از 
سوي برخي مديران و تصميم گيران در اين خصوص كه 
هدف از آزاد سازي قيمت خودرو برگشت به توصيه هاي 
اقتصاددان هاس��ت، در واقع يك نوع فريب افكار عمومي 
محسوب مي شود.   ادامه در صفحه 6

در حالي كه به دنبال افزايش 
مس��تمر قيمت برخي كاالها 
در ماه هاي اخير، مردم انتظار 
دارن��د ك��ه دول��ت در جهت 
تنظيم بازار و كنترل قيمت ها 
و حداقل ايجاد ثبات نس��بي 
در بازار اقداماتي انجام دهد تا 
فش��ار حاصل از 7 برابر شدن 
نرخ ارز، در سه س��ال اخير، تورم س��االنه 40 درصدي و 
تورم 58 درصدي قيمت مواد غذايي در يكسال اخير تا 
حدودي كاهش يابد و قدرت خريد از دس��ت رفته مردم 
بيش از اين تضعيف نشود و 70 درصد خانوارهاي كشور 
كه اكنون در زير خط فق��ر قرار دارن��د، بتوانند حداقل 
معيشت را داشته باش��ند، اما عليرضا رزم حسيني وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت اعالم كرده ك��ه وزرات صمت 
فقط كاال هاي��ي را كه به آنها يارانه ي��ا امتيازي مي دهد، 
قيمت گذاري اجباري مي كند. اين در حالي اس��ت كه 
طبق قانون، تنظيم بازار و مقابله با گران فروشي، احتكار، 
واردات و ص��ادرات بي رويه، حماي��ت از توليد و حقوق 
مصرف كننده، از وظايف وزارت صمت است و دولت نبايد 
تنها به كنترل خدمات و كاالهاي دولتي، بازار كاالهاي 
يارانه دار و محدوديت ه��ا و كنترل هاي كلي اكتفا كند، 
بلكه با بررسي شرايط بازار، بايد اقداماتي را انجام دهد كه 
ضمن ايجاد ثبات در بازار م��واد اوليه و حمايت از توليد، 
عوامل عرضه و تقاضا، عمده فروش��ي، خرده فروش��ي، 
عملكرد تشكل هاي صنفي، اتاق اصناف و... را نيز به همراه 
داشته باش��د.  اين اقدامات بايد از جمع آوري محصول، 
تا حمل و نقل، ايجاد انبارها و س��ردخانه هاي مناسب، 
خريد تضميني كاال، تامين س��رمايه براي توليد كننده، 
خريد س��لف، تعيين زمان بندي مناس��ب ص��ادرات و 
واردات وحمايت از توليد و... را ش��امل شود و با همكاري 
وزارت جهاد كشاورزي، تشكل ها و انجمن هاي صنفي، 
استانداران و مسووالن اس��تان ها و... شرايط براي توزيع 
تدريجي و مستمر، انبارداري مناسب، خريد و جمع آوري 
به موقع و قيمت مناسب محصول فراهم شود تا قيمت در 
فصل برداشت تا سال بعد دچار نوسانات و افزايش شديد 
نش��ود و توليد كننده و مصرف كننده دچار زيان نشوند. 
حتي قيمت گذاري اجب��اري كاالهاي ياران��ه اي نيز به 
تنهايي كفايت نمي كند و بايد ساير مسائل حاشيه اي بازار 
و توليد را در نظر داشت زيرا قيمت گذاري اجباري در مورد 
كاالي يارانه اي باعث كوچك شدن كاال، كاهش كيفيت، 
كاهش عرضه و توليد و... مي ش��ود. لذا وزارت صمت بايد 
برنامه جامع و همه جانبه اي براي تنظيم بازار داشته باشد 
و نبايد تنها به كاالهاي يارانه دار اكتفا كند زيرا قدرت خريد 
مردم عمال اجازه خريد كاالهاي بدون يارانه با قيمت باال را 
در شرايط بحران اقتصادي نمي دهد.  عالوه بر اين موارد، 
دولت و وزارت صمت بايد توجه داش��ته باشد كه شرايط 
اقتصاد ايران شرايط عادي نيست كه اجازه دهند مكانيزم 
عرضه و تقاضا كار كند زيرا عرض��ه و تقاضا و قيمت تابع 
درجه كميابي كاالهاست و ...   ادامه در صفحه 6
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 بخش خصوصي براي اصالح ساختار بودجه
 4 پيشنهاد مشخص ارايه كرد

 قول وزير 
به فعاالن اقتصادي

محمد مخبر در بازديد از شهرك دارويي شفافارمد خبر داد

توليد واكسن كرونا تا 40 روزآينده
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام از آمادگي اين س��تاد 
براي توليد 12 ميليون دوز واكس��ن ظرف ۶ ماه پس از 

تأيي��د نهايي آن خب��ر داد.  
محمد مخبر رييس س��تاد 
اجراي��ي فرمان ام��ام صبح 
ديروز درجري��ان بازديد از 
محل آماده شده براي توليد 
واكس��ن ايراني كرونا گفت: 
دراين ش��هرك ي��ك مركز 

جامع توليد انواع واكس��ن را راه اندازي خواهيم كرد كه 
آمادگي توليد 90 درصد واكسن هاي كشور در آن وجود 
خواهد داشت. وي با اشاره به 
مراحل تست انساني واكسن 
كرونا گفت: با وجود تبليغات 
س��وء ش��بكه هاي معاند و 
رس��انه هاي ضدانق��الب تا 

امروز ۶0 هزار نفر ...
صفحه 2 را بخوانيد

تعادل - گ�روه تجارت |  نشس��ت اين م��اه هيات 
نمايندگان اتاق ايران با حضور وزير صمت برگزار ش��د. 
در ابتداي اين نشست، سند مالي س��ال 1400 در بوته 
نقد بخش خصوصي قرار گرفت و در ادامه 4 پيش��نهاد 
عملياتي براي اصالح آن تشريح شد. رييس اتاق ايران در 
اين نشست در اظهاراتي عنوان كرد كه توليدكنندگان و 
بخش خصوصي مولد كه بازيگران اصلي عرصه اقتصادي 
به شمار مي روند، انتظار دارند كه تصميم گيران عرصه 

سياست با درك شرايط نابسامان توليد و چالش هاي به 
وجود آمده براي اين بخ��ش در دوران تحريم، با نگاهي 
واقع بينانه، تصميماتي اتخاذ كنند كه هم منافع ملي را 
حفظ كند و هم گامي مهم براي بهبود اقتصاد و معيشت 
كشور برداش��ته ش��ود. در ادامه فعاالن اقتصادي نيز 
به بيان برخي از مشكالت ومس��ائل پيش روي كسب 
وكارش��ان پرداختند، بلكه وزير صمت براي حل آنها 
صفحه 7 را بخوانيد نسخه اي بپيچد.  



كميس��يون تلفيق بودجه روز سه ش��نبه هفته جاري، 
بررسي هاي خود را به نمايندگان مجلس در صحن علني 
ارايه خواهد كرد و احتم��اال در همان روز تصميم نهايي 
درباره راي آوردن يا نياوردن كليات اليحه بودجه گرفته 
خواهد شد. به دنبال اين برنامه ريزي محمد باقر قاليباف 
رييس مجلس اعالم كرده كه جلسات اين كميسيون بطور 
ويژه از ابتداي هفته جاري آغاز شده و تا دوشنبه شب ادامه 
خواهد داشت. اين صحبت ها در حالي مطرح شده كه با 
توجه به اخت��الف نظرهاي جدي ميان مجلس و دولت، 
هنوز حتي سرنوشت كليات بودجه نيز مشخص نيست. 
در هفته هاي گذش��ته تقابل سياسي كه ميان مجلس و 
دولت از آغاز به كار مجلس يازدهم آغاز ش��ده بود به اوج 
خود رس��يده و به نظر مي رسد بودجه بهترين فرصت را 
براي مطرح شدن بسياري از اين اختالفات فراهم كرده 
است. نمايندگان مجلس يازدهم از ابتداي آغاز به كار خود 
انتقادات جدي از عملكرد اقتصادي دولت مطرح كرده اند 
و به نظر مي رسد در ماه هاي باقي مانده از دولت روحاني، 
شانس چنداني براي كنار رفتن اين اختالفات و انتقادات 
وج��ود ندارد. يكي از اصلي ترين مس��ائلي كه از س��وي 
نمايندگان مجلس مطرح مي شد، بحث لزوم اصالحات 
ساختاري در بودجه 1400 بود. اصالحاتي كه با تحويل 
اليحه بودجه 1400 به مجلس مشخص شد چندان مورد 
توجه دولت نبوده و تفاوت چنداني ميان سند پيشنهادي 
فعلي با آنچه در سال هاي گذشته در دستور كار قرار گرفته، 
وجود ندارد.يكي از اصلي ترين محورهاي انتقادي مجلس 
از وضعيت بودجه پيشنهادي دولت مربوط به درآمدهاي 
پيش بيني شده در اليحه است. دولت اعالم كرده كه در 
روز 2.3 ميليون بشكه نفت خواهد فروخت و به اين ترتيب 
200 هزار ميليارد تومان درامد از اين محل به حس��اب 
دولت ريخته مي ش��ود.دولت مي گويد با توجه به فراهم 
ش��دن مقدمات دوباره اجراي برجام و كاهش تحريم ها 
نه تنها اين ميزان نفت كه حتي بيش��تر از آن نيز ممكن 
خواهد ب��ود. مجلس اما مي گويد با لغو تحريم ها مخالف 
نيست ولي نمي توان روي كاهش قطعي آنها حساب كرد 
و بودجه راه خود را گم مي كند. در اين بين طرح مجلس 
كه با نام لغو تحريم ها تصويب شد نيز با انتقاد جدي دولت 
مواجه ش��ده و پاستور نشينان مي گويند راه بازگشت به 

برجام دشوار خواهد شد.

   نگاه واقع بينانه در بودجه
در آستانه نهايي شدن بررسي هاي ابتدايي روي كليات 
اليحه بودجه در كميس��يون تلفيق، همچنان اختالف 
نظرها ميان مجلس و دولت ت��داوم دارد و صحبت هاي 
اخير روس��اي دو قوه نش��ان مي دهد كه اين اختالفات 
همچنان بر ج��اي خود باقي اس��ت. رييس جمهور روز 
گذشته با اش��اره به فش��ار جنگ اقتصادي بر اقشار كم 
برخوردار و در عين حال توليد كنن��دگان و كارآفرينان 
به ويژه آن دس��ته اي كه امور توسعه اي كشور را به عهده 
دارند، تاكيد كرد: مردم از مسووالن كشور توقع و انتظار 
دارند كه مشكالت را بر طرف و راه را براي توسعه اقتصاد 
هموار سازند.حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني، 
تصويب اليحه بودجه را عالمت و نشانه اي پر رنگ از عزم 
و اراده كشور براي حل معضالت و ايجاد گشايش ها براي 
مردم و فعاالن اقتصادي دانس��ت و گفت: اليحه بودجه 
1400 حاصل مطالعات و بررس��ي هاي دقيق در مسير 
ريل گذاري شده توسعه كشور و ارزيابي دقيق از نياز اقشار 

مختلف مردم است و از اين نظر بودجه سال آينده، در عين 
انسجام و هدفمندي، واقع بينانه و دقيق هست.روحاني 
خاطرنشان كرد: سر فصل ها و مختصات و متغير هاي اصلي 
مطرح شده در اليحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده 
از مقابله و مبارزه سه ساله با تحريم ها و جنگ اقتصادي 
تحميلي دشمن و با هدف خنثي سازي و بي اثر كردن آنها 
و در نهايت برداشتن فشارهاي اقتصادي و بهبود معيشت 
مردم و برطرف كردن موانع توليد اس��ت.رييس جمهور 
تصريح كرد: دولت نه تنها مصر است كه روزانه 2 ميليون 
و300 هزار بشكه نفت صادر كند بلكه انتظار دارد وزارت 
نفت شرايط را براي افزايش آن آماده نمايد و ما بايد از همه 
امكانات داخلي و بين المللي براي نيل به اين هدف كه حق 
جمهوري اسالمي ايران براي به دست آوردن بازار است، 
استفاده كنيم.روحاني با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري 
براي توجه بيشتر به معيشت مردم در شرايط همه گيري 
ويروس كرونا و تحريم هاي ظالمانه گفت: اخيرا گام هاي 
جدي تري براي اتخاذ هماهن��گ تصميمات در زمينه 
تأمين مايحتاج مردم و كاالهاي اساس��ي با هماهنگي 
وزارتخانه هاي صمت و جهادكش��اورزي برداشته شده 
است.رييس جمهور سياست خوداتكايي، نظام عادالنه 
توزيع و عرضه كاالهاي اساسي همگام با نظارت بر قيمت ها 
را از مهم ترين اهداف دولت براي رفع نيازهاي معيشتي 
مردم و افزايش تاب آوري اقش��ار آسيب  پذير برشمرد و 
افزود: در كنار توليد، چرخه توزيع كاالهاي اساسي بايد با 
سازوكاري شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت 
و جهادكشاورزي پيش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت 

و انحصار در كشور جلوگيري شود.

   كسري 117 درصدي تراز بودجه
در كنار روحاني، روز گذشته محمد باقر قاليباف رييس 
مجلس نيز در جريان برگزاري جلس��ه علني مجلس به 

برخي ابهامات باقي مانده در اليحه اش��اره كرد. رييس 
دس��تگاه قانون گذاري كش��ور تاكيد كرد: اما مهم ترين 
موضوع اين روزها مساله بررسي اليحه بودجه سال آينده 
است. بودجه مهم ترين سند حكمراني ساالنه كشور است 
كه ه��م جهت گيري هاي كالن و اساس��ي اقتصادي در 
آن نم��ود پيدا مي كند و هم در زندگي جاري مردم تاثير 
ملموس مي گذارد. ما معتقديم اليحه بودجه 1400 نياز به 
اصالحات اساسي دارد چرا كه كسري تراز عملياتي اليحه 
بودجه نسبت به بودجه سال قبل 11۷ درصد رشد داشته 
است و هزينه ها 4۷ درصد افزايش پيدا كرده، در حالي كه 

درآمدها حدود 10 درصد افزايش يافته است.
وي بيان كرد: كش��ور ما فرصت هايي همچون حدود 
3 هزار هزار ميلي��ارد تومان نقدينگي، اموال امالك و 
دارايي هاي دولتي، معادن و منابع طبيعي بي شماري، 
سرمايه انساني و دانش تخصصي بسياري دارد. چنين 
كشوري مي تواند حتي در همين بودجه، كسري تراز 

عملياتي اش را كاهش دهد.
قاليباف اظهار داشت: وابستگي بودجه به نفت بايد به 
حداقل و بلكه به صفر برسد و منابع نفتي نبايد صرف 
هزينه هاي جاري كشور شود. پيشران هايي كه توليد و 
اشتغال را رونق مي دهند بايد از اين منبع تامين شوند و 
دولت منابع پايدار ايجاد كند، منابعي كه به معيشت و به 
كسب و كار مردم و به توليد كشور لطمه نزند، منابعي كه 
شكاف طبقاتي را كاهش و عدالت اجتماعي را گسترش 
دهد. همانطور كه رهبر معظم در جلسه اخير شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي فرمودند اين راهكارها وجود 
دارد و كارشناسان آنها را پيشنهاد داده اند. اميدواريم 
نخبگان و صاحب نظران در اين ايام، مجلس و دولت 
را با نظرات كارشناسي خود همراهي كنند.  وي تاكيد 
كرد: مردم بايد بدانند كه شيوه نادرست جبران كسري 
بودجه، چگونه در زندگي آنها موثر خواهد بود و سفره آنها 

را كوچك تر خواهد كرد و ب��ه تورم دامن مي زند. بايد در 
فرهنگ عمومي به تدريج نهادينه شود كه درآمد بيكار 
و تالش، چه اختاللي در اقتصاد كش��ور ايجاد مي كند و 
چگونه باعث افزايش قيمت ها و گسترش بيكاري و تورم 
مي شود تا بتوان دولت را به سمت استفاده از درآمد با كار 
و تالش متقاعد كرد.قاليباف گفت: بايد در سند بودجه 
كشور اين راهكارها با توافق مجلس و دولت لحاظ شود تا 
از تورم بيشتر، از بيكاري بيشتر، شكاف طبقاتي بيشتر و 
از فشار مضاعف بر معيشت مردم به ويژه اقشار كم درآمد 
جلوگيري كرد. ما نياز به همت به جديت و به ش��جاعت 
در تصميم گيري و اجرا داريم آش��فتگي هاي سند مالي 
بودج��ه را بايد تا حد امكان برطرف كني��م و انضباط در 
نظام بودجه ريزي را اولويت بدانيم.رييس مجلس بيان 
كرد: همكاران بنده در كميس��يون تلفيق بودجه تالش 
خواهند كرد، اليحه بودجه سال آينده را در منابع، مصارف 
و بخش انضباط مالي، به دقت بررسي كنند. اصالح اقتصاد 
كشور، در گرو اصالح، تنظيم و تصويب هوشمندانه اليحه 
بودجه كل كشور است. ان شاءاهلل به لطف خداي متعال و 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و تالش مجدانه همكاران 
در مجلس ش��وراي اس��المي و همراهي دولت محترم 
بتوانيم بهترين تصميم را به نفع مردم و كش��ور بگيريم.

دولت مي گويد بودجه را واقع بينانه تنظيم كرده و مجلس 
مي گويد تراز بودجه كسري جدي دارد و در كنار هم قرار 
گرفتن اين دو گزينه نشان مي دهد تا اسفند ماه امسال كه 
مجلس بايد قانون بودجه را نهايي كند، فاصله اي طوالني 
باقي مانده است. هرچند در روزهاي گذشته صحبت هايي 
درباره برگزاري جلسات مختلف براي كاهش اختالفات 
مطرح شده و حتي روحاني و قاليباف جلسه اي مشترك 
برگزار كردند اما احتماال در سه شنبه اين هفته و مطرح 
شدن نظرات رس��مي مجلس درباره بودجه، نمي توان 

نظري شطرنج بودجه اي بهارستان و پاستور ارايه كرد.

تحلیلسیاست

خبر ويژه 
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پيام سردار سليماني به ظريف 
در مذاكرات لوزان

دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل رواياتي 
از پيام سردار س��ليماني به وزير امور خارجه در ميانه 
مذاكرات ايران و 1+5 در لوزان سوييس را مطرح كرد.
حس��ين امير عبدالهيان در جمع خبرنگاران با ذكر 
خاطره اي از سردار سليماني گفت: زماني كه من معاون 
آقاي ظريف بودم و آقاي ظريف در لوزان سوييس با 5 
كشور درحال مذاكرات هسته اي بودند سردار سليماني 
به من زنگ زدند اتفاقا شب قبل از آن تصاويري از قدم 
زدن وزير امور خارجه ب��ا وزير وقت امريكا جان كري 
منتشر شده بود؛ سردار سليماني در اين تماس به من 
گفت داريد با امريكايي ها ق��دم مي زنيد و خنديدو او 
پيامي براي وزير خارجه داش��ت و گفت كه لطفا اين 
پيام را به آقاي ظريف برسانيد من به دفتر ايشان رفتم 
ايشان مي خواست به همه ما در دستگاه ديپلماسي و 
تيم مذاكره كننده توجه بدهد كه به دشمن نمي توان 
اعتماد كرد.وي اضافه كرد: ايشان گفتند اسنادي به 
دست آورديم؛ اين اسناد كه بخشي از آن را من ديدم 
و خودشان توضيح دادند اسناد دقيقي بود از اينكه در 
موصل كه توسط داعش سقوط كرده بود چند فروند 
هواپيماي لجستيك غول پيكر امريكايي در فرودگاه 
اين شهر در تاريخ و ساعت مشخص به زمين نشستند؛ 
از يك��ي از اين هواپيماها ژنرال ه��اي امريكايي پياده 
مي ش��وند و فرماندهان داعش در موصل روي فرش 
قرمز حركت مي كنند و به استقبال ژنرال هاي امريكايي 
مي آيند و به مدت 5 ساعت در سالن وي اي پي فرودگاه 
موصل بين ژنرالهاي امريكاي��ي و فرماندهان داعش 
مذاكره مي شود.امير عبدالهيان با بيان اينكه جزييات و 
فايل اين مذاكره در اختيار سردار سليماني قرار داشته 
يادآور شد: ايشان با اين دقت دنبال مي كردند؛ همچنين 
در تمام مدت اين 5 س��اعت س��الحهاي پيشرفته و 
جديد از هواپيماهاي امريكايي در حال تخليه و انتقال 
به داعش بود كه تصاوير و نوع س��الح روشن بود.وي 
همچنين گفت: س��ردار سليماني مي خواستند به ما 
توجه بدهند دشمني كه دارند با شما مذاكره مي كند 
قابل اعتماد نيست و آن روي سكه اش اين است. من 
بالفاصله از طريق سيستم محرمانه خودمان مطالب 
ايش��ان را به دكتر ظريف در س��وييس منتقل كردم 
و ايش��ان در اولين فرصت به طرف امريكايي گفت و 
طلبكاري كرد؛ البته پاسخ مبهم و چند پهلويي بيش، 
از مقام امريكايي نگرفتيم و هيچ گاه امريكايي ها حاضر 
نشدند به ما بگويند اس��نادتان را به ما بدهيد؛ چرا كه 

خودشان مي دانستند چه استاندارد دوگانه اي دارند.

اختصاص شعب ويژه رسيدگي 
به پرونده سايت هاي شرط بندي

دادس��تان عمومي و انقالب تهران از اختصاص شعب 
ويژه براي رسيدگي به پرونده  سايت هاي شرط بندي 
و قمار خبر داد.به گزارش ق��وه قضاييه، علي القاصي 
دادس��تان تهران در جلس��ه اي پيرام��ون پيگيري و 
مقابله با س��ايت هاي ش��رط بندي و قم��ار در فضاي 
مجازي كه با مسووليت دادس��تاني تهران و با حضور 
فرماندهان و مديران دستگاه هاي امنيتي، انتظامي، 
برخي از معاونان دادس��تان، مدير فناوري هاي نوين 
بانك مركزي و مدير امنيت شبكه هاي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شد، گفت: فضاي 
مج��ازي، س��ايت ها و كانال ها عالوه بر اينك��ه داراي 
فرصت ه��ا و ظرفيت هايي در زمينه ه��اي مختلف از 
جمله فرهنگي، ارتباطات، علمي، تعامالت اجتماعي 
 و... هس��تند آسيب هايي را در نوع خود به دنبال دارند.

دادستان تهران افزود: بر اساس گزارش هاي ارسال شده 
از سوي ضابطين، مراجع امنيتي و انتظامي و همچنين 
دستگاه هاي ذي ربط به دادستاني متاسفانه شاهد ارتكاب 
برخي از جرايم مانند قاچاق س��الح، جرايم اخالقي، 
كالهبرداري، خريد و ف��روش موادمخدر و همچنين 
 س��ايت هاي ش��رط بندي و قمار در اين فضا هستيم.

وي ادامه داد: برخي از نوجوانان و جوانان با توجه به شرايط 
سني خاصي كه دارند به دنبال اين هستند كه يك شبه 
ره صدساله را بپيمايند و درآمدزايي كنند كه متاسفانه 
 وارد اين سايت ها شده و مال خود را از دست مي دهند.

القاصي با اشاره به اينكه عمده عوامل اصلي و گردانندگان 
اين سايت ها در خارج از كشور هستند، گفت: همين 
امر باعث ش��ده كه اين اف��راد به راحتي دس��تگير و 
بازداشت نشوند و بتوانند پول هاي كالني به جيب زده 
و ارزهاي خارجي را تصاحب كنند. دادستان تهران از 
ورود دادس��تاني به موضوع سايت هاي شرط بندي و 
قمار خبر داد و تاكيد كرد: موضوعي كه براي دادستاني 
مهم و حائز اهميت است پيگيري دستگاه هاي ذي ربط 
براي شناسايي اين س��ايت ها در حوزه مقابله است از 
اين رو دستگاه ها بايد به وظايف قانوني خود در حوزه 
پيش��گيري و برخورد عمل كنند و ضمن شناسايي، 
سايت هاي مذكور را به مراجع قضايي معرفي تا نسبت 
به مسدودسازي سايت ها و دستگيري گردانندگان آنها 
اقدام شود.وي با تاكيد بر اينكه برخورد با گردانندگان 
س��ايت هاي قمار و شرط بندي مطالبه عمومي است، 
افزود: بر اين اس��اس دادس��تاني در راستاي مطالبه 
به حق عمومي و به عنوان مدعي العموم به موضوع 
ورود كرده و به طور حتم با اين دسته از افراد برخورد 
مي كند.وي به برخ��ي از قوانين براي برخورد با اين 
سايت ها و گردانندگان آنها اشاره كرد و توضيح داد: 
عالوه بر قانون مجازات اسالمي كه قمار بازي را جرم 
و قابل تعقيب كيفري دانسته، ظرفيت هاي قانوني 
ديگري از جمله قانون تش��ديد مجازات مرتكبين 
ارتش��اء، اختالس و كالهبرداري در بحث تحصيل 
مال از طريق نامش��روع، قانون مبارزه با پولشويي و 
قانون مجازات اخاللگ��ران در نظام اقتصادي وجود 
دارد كه بايد از اين ظرفيت هاي قانوني استفاده كرد. 
القاصي خواستار اس��تفاده دستگاه هاي ذي ربط از 
تمام توانمندي هاي خود براي پيگيري و برخورد با 
سايت هاي شرط بندي و قمار شد و تاكيد كرد: بايد 
با يك كار مشترك و گروهي ضمن آسيب شناسي 

با رويكرد تحولي، نو و تسريع به موضوع ورود كرد. 

بودجه 1400  دو سقفي بسته مي شود
نماينده مردم س��بزوار در مجلس با اش��اره به آخرين 
تحوالت مرتبط با بررسي بودجه در مجلس گفت: بعد از 
نامه مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست دولت براي 
برداشت بودجه از صندوق توسعه ملي، نزديك 50هزار 
ميليارد توماني جابه جايي هم در منابع و هم در مصارف 
بودجه بايد صورت بگيرد. توقع از دولت اين بود كه قبل از 
ارايه بودجه، اصالحات الزم را مدنظر قرار مي داد و چنين 
اعداد و ارقام غير واقعي ارايه نمي كرد. بر اين اساس رييس 
كميسيون تلفيق و اعضا تصميم گرفته اند بودجه را با دو 
سقف ببندند. يك رويكرد مبتني بر اعداد و ارقام قابل 
تحقق باشد و رويكرد دوم مبتني بر احتمال گشايش هاي 
تحريمي تدارك ديده شود.محبي در ادامه افزود: مجلس 
هم اميدوار است هرچه سريعتر تحريم ها پايان پيدا كند. 
بدون ترديد از طريق ايستادگي است كه دشمن، حقوق 
ملت ايران را خواهد پذيرفت. ايران چيزي بيشتر از حقوق 
قانوني خود را مطالبه نمي كند و براي استيفاي اين حقوق 
قانوني تمام ابزارهاي خود را به كار خواهد گرفت. در واقع 
دشمنان با مشاهده مقاوت ملت ايران، حقوق ملت ايران 
را به رسميت خواهند شناخت. معتقدم دشمن سرانجام 
مجاب مي شود و نهايتا تحريم ها را لغو خواهد كرد. اما تا 
زمان تحقق كامل اين شرايط جديد، بودجه بايد مبتني 
بر واقعيات اقتصادي موجود تدوين و ارايه ش��ود.عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشي در 
خصوص راهبردهايي كه نمايندگان براي پايان دادن به 
ابهامات بودجه تدارك ديده اند، گفت: برخي از نمايندگان 
پيشنهاد بودجه هاي چند ماهه، متناسب با عمر دولت به 
صورت چهار دوازدهم يا سه دوازدهم را داده اند تا بعد از 
حضور دولت آينده، الحاقيه هاي الزم بر بودجه متناسب 
با واقعيات زده شود. اين هم راهكاري است كه از طريق 
آن مي توان هم مطالب��ات دولت در خصوص بودجه را 
عملياتي كرد، ه��م از تبعات مخرب بودجه غير واقعي 
جلوگيري كرد. اين موارد در كميسيون هاي تخصصي و 
تلفيق در حال بررسي است تا بهترين تصميم به نفع مردم 
و اقتصاد كشور اخذ شود.نماينده مردم سبزوار با اشاره 
به سرنوشت بودجه بعد از خروج ارقام مرتبط با صندوق 
توسعه ملي، گفت: بر اساس قانون دولت بايد 38درصد 
از درآمدهاي ارزي را به صندوق توسعه واگذار كند. دولت 
در بودجه 1400درخواست داده بود كه همان 20درصد 
را به صندوق واريز كنند. مقام معظم رهبري در پاسخ به 
درخواس��ت دولت، تاكيد كردند كه تا سقف 1ميليون 
بش��كه، واريز 20درصد ايرادي ندارد، ام��ا اگر باالتر از 
1ميليون بشكه نفت به فروش برود، همان 38درصد 
بايد پرداخت ش��ود. بر اساس بررس��ي هاي مجلس، 
نزديك 40الي 50هزار ميليارد را بايد از سمن مصارف 
بودجه خارج كنيم تا تعادل و توازن بودجه به هم نخورد.

محبي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص اجراي 
طرح توزيع اقالم اساسي توس��ط دولت يادآور ش��د: 
متاسفانه دولت طرح توزيع اقالم اساسي را بطور ناقص 
اجرا كرده است. كاري كه دولت انجام داده آن است كه 
تخصيص120هزار تومان يارانه به 20ميليون نفر اوليه 
را اجرا كرده، اما در خصوص راهكار دوم كه قرار است به 
40ميليون ايراني، 60هزار تومان پرداخت شود، جرح و 
تعديل اتفاق افتاده و 60هزار تومان برنامه ريزي شده به 

100هزار تومان افزايش يافته است. 

 محمد مخبر در بازديد
 از شهرك دارويي شفافارمد خبر داد

 توليد واكسن كرونا
 تا 40 روزآينده

رييس س��تاد اجرايي فرمان امام از آمادگي اين ستاد 
براي توليد 12 ميليون دوز واكس��ن ظرف 6 ماه پس 
از تأييد نهايي آن خبر داد.  محمد مخبر رييس س��تاد 
اجرايي فرمان امام صبح ديروز درجريان بازديد از محل 
آماده شده براي توليد واكسن ايراني كرونا گفت: دراين 
شهرك يك مركز جامع توليد انواع واكسن را راه اندازي 
خواهيم كرد كه آمادگي توليد 90 درصد واكسن هاي 
كشور در آن وجود خواهد داشت. وي با اشاره به مراحل 
تست انساني واكسن كرونا گفت: با وجود تبليغات سوء 
شبكه هاي معاند و رس��انه هاي ضدانقالب تا امروز 60 
هزار نفر براي داوطلبي تزريق واكسن با سامانه 4030 
تماس گرفته اند و 36 هزار نفر پس از اطالع از ش��رايط 
الزم، ثبت نام خود را قطعي كرده اند، اگرچه ما بيشتر از 
56 نفر را نمي توانيم بپذيريم.  مخبر افزود: اين 56 نفر 
از يك منطقه يا يك جنس و سن هم نخواهند بود و به 
صورت متنوع و پراكنده انتخاب خواهند شد و تزريق 
هم به صورت يكجا و همزمان نخواهد بود و در يك دوره 
زماني تزريق انجام خواهد ش��د. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام درخصوص آغاز تست انساني خاطرنشان 
كرد: ظرف دو سه روز آينده اولين تزريق انجام خواهد 
شد، جان انسان ها براي ما اولويت اول است و كار پيچيده و 
حساسي است ولذا بسيار سخت گيرانه تر از استانداردهاي 
سازمان بهداشت جهاني تمام مالحظات و نكات را رعايت 
مي كنيم و هيچ اصراري براي جلوافتادن هيچ فرايندي 
نداريم. وي عنوان كرد: واكسن ايراني كرونا، هيچ چيزي 
كمتر از واكسن هاي ساخته شده در ساير نقاط جهان 
ندارد و تقريبا واكسن توليدي توسط دانشمندان ستاد 
كمترين عوارض را خواهد داشت. مخبر با اشاره به توان 
توليد واكسن در اين مجموعه گفت: ظرف 40 روز آينده 
به ظرفيت توليد ماهيانه 1.5 ميليون دوز خواهيم رسيد 
و از 6 م��اه ديگر اين ظرفيت به ماهيانه 12 ميليون دوز 
خواهد رسيد و پس از تأمين نياز كشور، قادر خواهيم بود 

كه واكسن را به خارج از كشور هم صادر كنيم.

روحاني: واقع بينانه است؛ قاليباف: كسري تراز دارد

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

شطرنج  پيچيده بودجه

ظرفيت هاي قانون اساسي فوق العاده است
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار توجه 
جدي و بيش از پيش به سياس��ت هاي كلي نظام در 
روند تقنيني و اجرايي كشور شد و گفت: متاسفانه در 
روند اجرايي سياست هاي كلي نظام و مصوبات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از سوي دستگاه هاي مختلف، 
گاه��ي قوانيني مغاير يا با كمترين مي��زان انطباق با 
سياست هاي كلي ديده مي شود كه چندان مطلوب 
نيست و بايد نس��بت به افزايش ضمانت هاي اجرايي 
سياست هاي كلي نظام اقدامات موثر تري صورت گيرد.

آيت اهلل آملي الريجاني در ديدار جمعي از نمايندگان 
فراكس��يون »گام دوم« مجلس شوراي اسالمي پس 
از ش��نيدن س��خنان نمايندگان، با ابراز خرسندي از 
برگزاري اين جلسه و اعالم آمادگي نسبت به افزايش 
اين ديدارها و تعامل بيشتر ميان نمايندگان مجلس 
و مجمع تشخيص مصلحت نظام توجه به محرومان 
و قشرهاي آسيب پذير، التفات به مسائل و مشكالت 
فرهنگي، اعتنا به امور نظري مربوط به زيربناهاي فكري 
و تحولي در حوزه حكمراني بر اساس انديشه هاي الهي 
و قرآني، پرهيز از روزمرگي در امور جاري كشور و توجه 
دايمي به خودس��ازي و خودشناسي و تزكيه نفس را 
مورد تاكيد قرار داد. رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در ابتداي سخنان خود در پاسخ به سخن يكي از 
نمايندگان در خصوص لزوم توجه به مباحث نظري و 
تئوريك در گام دوم انقالب گفت: متاسفانه بر اثر روزمره 
شدن بسياري از فعاليت هاي بخش ها و بسياري از امور 
در طول سال هاي متمادي از بحث هاي مبنايي و زير 
بنايي غلفت كرده ايم و اين موضوع بايد از سوي همه 
اركان نظام و افرادي كه در مس��ند امور هستند مورد 
توجه قرار گيرد تا در گام دوم انقالب ش��ناخت بهتر 
و بيشتري نس��بت به زيربناهاي فكري و نظري نظام 
جمهوري اسالمي ايران و تفاوت هاي ماهوي آن با نگاه 
غربي به انسان، حكومت و مسائلي از اين دست صورت 
گرفته و اي��ن امور به خوبي با همكاري نظريه پردازان 

و انديشمندان دلسوز و متعهد تبيين و تدوين شود.

آملي الريجاني در ادامه افزود: پرسش اينجاست كه در 
نظام اسالمي و با گذش��ت سال ها از استقرار اين نظام 
بي بديل و بناي جديدي كه در دنيا پي ريزي كرده ايم، 
بايد به هر مي��زان كه بتوانيم در ماهيت و چيس��تي 
حكومت و نظام اس��المي و تقابل هاي فكري و نظري 
ديدگاه اسالمي و غربي كار علمي كنيم و پژوهش هاي 
بنيادي انجام دهيم. رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با پرهيز دادن افراد و گروه هاي مختلف نس��بت 
به »ش��عارگرايي« و اكتفا به »اصطالح سازي صرف« 
در مباحث انديش��ه اي و نظري در مقابل انديشه ها و 
ديدگاه هاي غربي گفت: در كنار تم��ام امور روزمره و 
البته الزم و ضروري كشور، بايد نيم نگاهي جدي هم 
به مباحث نظري داشته باشيم و بدانيم كه دنياي غرب 
تنها محدود به سياستمداران غربي و ترامپ و ماكرون 
و امثال آنها نيست، بلكه بايد مباني فكري آنها را نيز به 
خوبي شناخت و بررسي كرد كه تقابل ديدگاهي آنها 
با نگاه اسالمي و ديني چيست.  الريجاني تصريح كرد: 

بخش نظري )تئوريك( مدل حكمراني اسالمي و ديني 
در كنار بخش اجرايي آن بسيار مهم است و البته اين 
بحث ها شايد در حوصله جامعه و مردم نباشد اما منافاتي 
ندارد با اينكه نمايندگان محت��رم مجلس و ديگراني 
كه مس��ووليتي در نظام اس��المي دارند بنيان و بستر 
بررسي هاي نظري اينچنين را با كمك انديشمندان 
خارج از امور اجرايي فراهم آورند تا در گام دوم انقالب 
تحول انقالبي ك��ه برازنده نظام جمهوري اس��المي 
است به تصوير كشيده شود.رييس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در ادامه درباره ضرورت تضمين اجراي 
سياس��ت هاي كلي نظام و آنچه در مجمع تشخيص 
بررسي، تصويب و ابالغ مي ش��ود، اظهار كرد: اجراي 
سياست هاي كلي نظام در برخي موارد مغفول مانده 
و همين غفلت ها موجب اخت��الل در روند امور و بروز 
مشكالت شده است.رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در ادامه و در پاس��خ به اظهارنظر نمايندگان در 
خصوص طرح اصالح قانون رياست جمهوري در مقام 

عضويت در شوراي نگهبان تصريح كرد: شوراي نگهبان 
به عنوان يك نهاد مهم نظام جمهوري اسالمي، گرچه 
هم��واره در خصوص اصالح قان��ون انتخابات دغدغه 
داشته اس��ت ولكن طبق قانون اساسي قبل از مصوبه 
مجلس هيچ گونه اظهارنظري نخواهد داشت و تاكنون 
نيز اقدام پيش��يني خارج از وظيفه قانوني خود در اين 
خصوص انجام نداده است و اينجانب نيز به نوبه خود با 
عنوان عضوي از اعضاي شوراي نگهبان همواره تاكيد 
كرده ام كه وظيفه شوراي نگهبان رسيدگي به انطباق 
مصوبات مجلس با موازين شرع و قانون اساسي است و 
اين يعني رسيدگي پسيني؛ اين كار هم با شأن شوراي 
نگهبان س��ازگارتر است و هم با ش��أن مجلس.آملي 
الريجاني افزود: همه نهادهاي نظام جمهوري اسالمي 
بايد در چارچوب قانوني خودشان كار كنند چرا كه به 
نفع همه است و غير از آن مي تواند موجب بروز مشكالت 
جبران ناپذيري گردد.رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام تصريح كرد: ظرفيت هاي قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در همه س��احتها، از حقوق شهروندان 
گرفته تا رعايت حال محرومان و ساختارهاي قانوني 
بس��يار فوق العاده اس��ت منتها بايد اين ظرفيت ها به 
خوبي تبيين شده و مورد سنجش هاي دقيق قرار گيرد. 
وي با اش��اره به در دستور كار قرار گرفتن مجدد لوايح 
اف اي تي اف در مجمع تش��خيص پس از ارجاع مقام 
معظم رهبري گفت: همان طور كه در جلسه اخير مجمع 
مطرح كردم، همگان بايد فارغ از هرگونه جو س��ازي و 
فضاسازي هاي مخرب و البته بي تاثير بر اراده اعضاي 
مجمع، اجازه دهند كه مجمع در اين زمينه بررسي هاي 
خود را انجام دهد و البت��ه در اين راه حتما از نظرات و 
سخنان كليه دلسوزان و كارشناسان متعهد استقبال 
خواهد شد.رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
موضوع اف اي تي اف را بسيار پيچيده دانست و افزود: 
متاسفانه عده اي با جو س��ازي در تالشند توجه افكار 
عمومي را با موضوعاتي مانند تامين دارو و واكسن كرونا 

و امثال آن به سمت و سوي ديگري معطوف سازند.



گروه بانك و بيمه |
مدير اداره حساب هاي اقتصادي بانك مركزي گفت: اقتصاد 
ايران پس از ۸ فصل در تابستان امسال رشد مثبت داشت و 
در شرايطي است كه مي تواند در نقطه چرخش قرار گيرد. 
آمارهاي رشد اقتصادي براي نيمه نخست سال، به تازگي 
از سوي بانك مركزي به روز ش��ده است. آمارهاي جديد 
اولين نشانه خروج از ركود در دوران تحريم را منعكس كرد. 
با اين حال، هنوز زود است كه بتوان از خروج از ركود سخن 
گفت. اگر رشد اقتصادي در فصل سوم و چهارم سال جاري 
نيز در مدار مثبت اعداد باقي بماند، آنگاه تابستان امسال 
به نقطه چرخش اقتصاد ايران بدل خواهد ش��د. عليرضا 
قائدي، مدير اداره حس��ابهاي اقتصادي بانك مركزي در 
تحليل وضعيت رشد بخش هاي مختلف اقتصاد ايران، با 
اش��اره به رشد 22 درصدي بخش نفت در فصل دوم سال 
مي گويد: ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قيمت هاي ثابت 
۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دليل تحريم هاي يكجانبه اي 
كه از سوي امريكا بر روي صادرات نفت خام، ميعانات گازي 
و فرآورده هاي نفتي ايران وضع گرديد با كاهش روبرو شد. 
به نحوي كه رشد ارقام گروه نفت و گاز به قيمت هاي ثابت 
۱۳۹۰ از فصل دوم س��ال ۱۳۹۷ تا فصل اول سال ۱۳۹۹ 
منفي بود. خوشبخانه پس از هش��ت فصل رشد متوالي 
منفي، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم 
سال ۱۳۹۹ )به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰( 22.2+ درصد 
محاسبه گرديد. اين در حالي است كه رشد ارزش افزوده اين 

گروه در فصل دوم سال قبل ۵۰.۴- درصد بود.

    بخش نفت 
در فصل دوم سال جاري 2.۳ واحد درصد از رشد توليد 
ناخالص داخلي )۱.۵( به عل��ت افزايش ارزش افزوده 
گروه نفت و گاز حاصل ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر 
در فصل تابستان سال جاري 2.۸ واحد درصد از رشد 
اقتصادي از محل ساير فعاليت هاي اقتصادي به غير از 

گروه نفت و گاز ايجاد شده است.

    بخش صنعت
پس از بخش نفت،  بيش��ترين رش��د اقتصادي در بخش 
»صنعت« گزارش شده است. با توجه به اينكه رشد صنعت 
در فصل اول نيز مثبت بوده، مي توان گفت كه اين بخش 
اقتصادي از ركود خارج ش��ده است. بخش صنعت در سه 
ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعيت بهتري نسبت به فصل اول 
سال جاري برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص 
توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي )كه حدود ۷۰ درصد ارزش 
افزوده بخش صنعت را پوشش مي دهد( در سه ماهه اول، سه 
ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل به ترتيب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزايش يافته اند. 
از مجموع 2۴ رشته فعاليت عمده صنعتي در سه ماهه دوم 
سال ۱۳۹۹ ش��اخص توليد 2۱ رشته فعاليت با )ضريب 
اهميت ۹۸.۷ درصد(، داراي رشد مثبت هستند. همچنين 
بيشترين سهم از افزايش شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي )طي فصل دوم سال ۱۳۹۹( به ترتيب مربوط به 
رشته فعاليت هاي صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي، 
صنايع توليد فلزات اساس��ي و صنايع توليد وسايل نقليه 
موتوري، تريلر و نيم تريلر بوده است. به نحويكه اين سه رشته 
فعاليت در مجموع ۵.۷ واحد درصد از رشد شاخص توليد 
كارگاه هاي بزرگ صنعتي )۱۱.۹ درصد( را در سه ماهه دوم 

سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده اند.

    بخش خدمات 
رش��د بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده 
اس��ت. در زيربخش ها هم حتي مش��اهده مي شود كه 
رشد بخش بازرگاني،  رس��توران و هتلداري هم مثبت 
بوده اس��ت. اين به معني خروج اقتصاد ايران از شوك 
كرونا است؟ارزش افزوده گروه خدمات )به قيمت هاي 
ثابت ۱۳۹۰( در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتيب 
داراي رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ اكثر رشته فعاليت هاي گروه خدمات رشد مثبت 
داشتند. رشد خدمات موسسات پولي و مالي در فصل 
اول و دوم امسال قابل توجه بوده و بيشترين رشد را در 
بخش خدمات داشته است. علت اصلي رشد اين بخش 
به رشد فعاليت نهادهاي مالي مرتبط با بازار سرمايه باز 
مي گردد.ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولي و 
مالي كه شامل فعاليت خدمات بانك ها و موسسات مالي، 
خدمات صنعت بيمه و فعاليت نهادهاي مالي وابسته به 
بازار سرمايه است در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از رشد 
۱۱.۹ درصدي برخوردار بوده و بدين ترتيب سهم ۰.۵ 
واحد درصدي از رشد اقتصادي )۱.۳ درصد( را در دوره 
مورد بررس��ي تحقق بخشيده است. رشد ارزش افزوده 
خدمات موسسات پولي و مالي در فصول اول و دوم سال 
۱۳۹۹ نيز به ترتيب ۱۱.۶، ۱2.۱ درصد بوده اس��ت. در 
حدود ۹۰ درص��د از ارزش افزوده اين بخش به فعاليت  
صنعت بانك��داري اختصاص دارد. در نيمه اول س��ال 
۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش بانكداري و بازار سرمايه 

از وضعيت مثبت و مناسبي برخوردار بوده است. 

    بخش هاي پيشنگر 
گروه نفت و گاز با توليد ناخالص داخلي كشور همبستگي 
مس��تقيم و معني داري دارد. اين ارتب��اط از اوائل دهه 
نود به ويژه طي س��ال هاي ۱۳۹2-۱۳۹۱ و همچنين 
سال هاي ۱۳۹۸-۱۳۹۷ قابل مشاهده است. در فصل 
تابستان سال جاري نيز رش��د ارزش افزوده گروه نفت 
و گاز )به قيمت هاي ثابت( 22.2+ درصد و رش��د توليد 
ناخالص داخلي ۵.۱ + درصد محاسبه گرديد. بطور كلي 
افزايش )توليد و صادرات( اقالم نفت خام، گاز طبيعي، 
ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي پااليشگاهي به عنوان 
نهاده هاي اصلي توليد نقش مهمي در افزايش توليد ملي 
دارند.عالوه برگروه نفت بخش هايي كه ارتباط پيشين 

و پسين قوي با رشد اقتصادي دارند، شامل فعاليت هاي 
توليد مواد و محصوالت شيميايي، توليد فلزات اساسي، 
توليد، انتقال و توزيع برق، جمع آوري، تصفيه و تامين آب 

و حمل ونقل بار جاده اي و ريلي هستند. 

   آيا رشد مثبت قابل دوام است؟
محدوديت هاي حاصل از شرايط تحريم و خروج يكجانبه 
امريكا از معاهده برجام از اوائل سال ۱۳۹۷ و همچنين 
شيوع ويروس كرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرايط انقباضي 
و س��ختي براي اقتصاد ايران ايجاد نمود. بر مبناي آمار 
حساب هاي ملي در نيمه نخست سال جاري و به ويژه 
فصل دوم سال ۱۳۹۹ مي توان چنين نتيجه گيري كرد 
كه اقتصاد ايران پس از ي��ك دوره ركود طوالني مدت 
طي س��ال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ )به ترتيب با رشدهاي 
۵.۴- و۶.۵- درصد(، در فصل دوم س��ال ۱۳۹۹ بهبود 
معني داري در رش��د تولي��د ناخالص داخل��ي را )۵.۱ 
درصد( تجربه نموده است. در بررسي رشد ارزش افزوده 
بخش هاي مختلف اقتصادي طي فصل دوم سال ۱۳۹۹ 
تمامي گروه هاي عمده اقتصادي اعم از كشاورزي، نفت، 
صنايع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده اند. 
اين در حالي اس��ت كه در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز 
گروه كش��اورزي )۹.۸ درصد( و صناي��ع و معادن )۰.۴ 
درصد(، س��اير گروه هاي عمده اقتصادي با رشد منفي 
ارزش افزوده مواجه ش��ده اند.اقتصاد ايران در طول دو 
سال گذشته با نرخ رشد فصلي منفي و مستمر روبرو بوده 
است. لذا رشد مثبت )با نفت و بدون نفت( ايجاد شده در 
سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنين نيمه نخست سال 
جاري نويد بخش است. اين امر داللت بر آن دارد كه عالوه 
بر شروع دوره رونق نسبي، اقتصاد ايران مسير بهبود و 
بازيابي توان از دست رفته خويش را مي پيمايد. البته با 
وجود رشد ۱.۳ درصدي توليد ناخالص داخلي در نيمه 
نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود 
اقتصاد كشور به مرحله رونق نسبي اقتصاد، سطح توليد 
در نيمه نخست س��ال جاري هنوز به ميزان ۴.۷ درصد 
پايين تر از رقم مشابه در نيمه نخست سال ۱۳۹۵ است. 

   چرخش اقتصاد 
به سمت رشد مثبت پس از 8 فصل ركود 

اقتصاد ايران پس از حدوداً هش��ت فصل نزول مستمر، 
در نقطه عطفي قرار گرفته است كه اميد مي رود بهبود 
ش��رايط و فضاي اقتصاد كالن، ظرفيت هاي خالي در 
بخش هاي مختلف اقتصاد به س��رعت بازيابي و به كار 
گرفته شده و نهايتًا در مسير بسط و گسترش قرار گيرد.

    رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي
 در ساختمان

رشد س��رمايه گذاري بخش خصوصي ساختمان ۱۰ 
درص��د گزارش ش��ده، در صورتي كه تركيب رش��د با 
بخش دولتي تا ۴ درصد پايين مي آيد. رشد ۱۰.۱ و ۴.۱ 
درصدي به ترتيب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان 
خصوصي و كل بخش ساختمان در نيمه نخست سال 
۱۳۹۹ به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳۹۰ است.تشكيل 
سرمايه ساختمان در بخش خصوصي طي نيمه نخست 
سال ۱۳۹۹ )به قيمت هاي جاري( نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل بيش��تر از بخش دولتي بود. با توجه به رشد 
شاخص تركيبي مصالح ساختماني و خدمات ساختماني 
در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ كه به ترتيب معادل 
۳۰.۳ و ۶۱.۱ درصد بوده است، نرخ رشد تشكيل سرمايه 
ساختمان به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰ در طي نيمه 
نخست س��ال ۱۳۹۹ در بخش خصوصي نيز بيشتر از 
بخش دولتي ب��رآورد گرديد. در نتيجه مي توان نتيجه 
گرفت كه با وجود افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در بخش س��اختمان، افت تشكيل سرمايه ساختمان 
در بخش دولتي منجر به عدم رش��د قابل توجه در كل 
تشكيل سرمايه ساختمان شده اس��ت. انتظار مي رود 
در فصل زمستان با بهبود و تقويت ايجاد شده در بخش 
توليد و صادرات نفت خام و همچنين در حوزه ماليات، 
پرداخت هزينه هاي عمراني دولت كه س��هم عمده اي 
در ايجاد رونق در بخش س��اختمان دارد، با بهبود قابل 
مالحظه اي همراه گشته و رشد اين فعاليت اقتصادي در 

سال جاري بهبود يابد.

   رشد منفي مصرف بخش خصوصي 
و مثبت مصرف دولتي

از سمت تقاضا سهم اصلي را در افزايش رشد اقتصادي 
دولت داشته اس��ت و سهم بخش خصوصي كم شده 
است. مخارج دولت به دو بخش اصلي مخارج مصرفي 
جاري و مخارج عمراني تقسيم بندي مي شود. مخارج 
مصرفي دولت عمدتًا شامل جبران خدمات كاركنان 
دولت و هزينه هاي مربوطه به تأمين ملزومات مصرفي 
دولت اس��ت. رش��د مخارج مصرفي دول��ت در نيمه 
نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
قيمت هاي جاري بيشتر از مخارج عمراني دولت بود 
كه با استفاده از شاخص هاي تعديل كننده قيمتي، رشد 
مخارج مصرفي دولت به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز باالتر از هزينه هاي 
عمراني دولت برآورد گرديد.در نيمه نخست سال جاري 
شاهد افزايش هزينه هاي جاري دولت و كاهش مخارج 
مربوط به سرمايه گذاري دولت بوده ايم، كه با در نظر 

گرفتن س��اير بخش هاي اقتصادي منجر به افزايش 
۱/2 درصدي هزينه هاي ناخالص داخلي كل كش��ور 
گرديده است.در صورتي كه سال پايه را از سال ۹۰ به 
سال ديگري تغيير دهيم روند رشدهاي اقتصادي هم 

تغيير مي كند. 
نخستين تجديدنظر در س��ال پايه ارقام حساب هاي 
ملي بانك مركزي به سال ۱۳۴۸ برمي گردد و پس از 
آن، در سال هاي ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ 
و۱۳۹۰ نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. 
با هر بار تجديدنظر در س��ال پايه، ارقام حساب هاي 
ملي اي��ران مورد بازنگري قرار گرفته و س��ري زماني 
س��ازگاري توليد و منتشر مي شود. همچنين حسب 
روال معمول جهت اصالح سال پايه حساب هاي ملي، 
اداره حساب هاي اقتصادي بانك مركزي پس از تالش 
و پيگيري هاي مستمر، ارقام حساب هاي ملي و رشد 
اقتصادي را بر مبناي سال پايه ۱۳۹۵ محاسبه نموده 

و در آينده منتشر خواهد نمود.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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انتظارات تورمي كاهش يافت
يك كارش��ناس اقتصادي معتقد است كه سفته بازي 
و س��ودجويي در بازارها تا حدودي كمتر ش��ده است، 
چراكه فضاي خوش بيني نسبت به قيمت ها و احتمال 
كاهش نرخ تورم وجود دارد.در شرايط جنگ اقتصادي، 
كاهش مشكالت معيشتي و تامين كاالهاي اساسي از 
اولويت هاي دولت است و براي جلوگيري از افزايش قيمت 
كاالها، كنترل ن��رخ تورم در اقتصاد از مهم ترين اهداف 
دولت است كه در اين باره هدف گذاري 22 تا 2۴ درصدي 
را براي س��ال آينده تعيين كرده اس��ت.در اين شرايط، 
مسائل بيروني و محدوديت هاي بين المللي نيز نقش 
پررنگي در اقتصاد ايفا مي كند كه البته با توجه به دستور 
رهبر معظم انقالب درباره بررسي لوايح FATF، نزديك 
شدن به آغاز رياست جمهوري جو بايدن در امريكا و فضاي 
مثبت ايجاد شده و همچنين استفاده از منابع مالي بلوكه 
شده ايران در كشورهاي ديگر تا حدودي جو رواني مثبت 
شده و اين مسائل نويدبخش شرايط بهتر در اقتصاد است.
اين در حالي است كه افت تورم نقطه اي در آذرماه به 2 
درصد كه نسبت به ۶ ماه اخير كمترين رشد ماه به ماه را 
ثبت كرد به عنوان گامي مهم در راستاي دستابي به تورم 
هدفگذاري ش��ده بانك مركزي در خرداد ۱۴۰۰ تلقي 
مي شود. بنابراين عملكرد بانك مركزي از طريق عمليات 
بازار باز و كنترل نقدينگي و همچنين كاهش نرخ تورم نيز 
تاثير بسزايي داشته كه البته روند رو به كاهش متغيرهاي 
برونزاي اقتصاد نيز به ادامه افت تورم در ماه هاي آينده نيز 
كمك خواهد كرد. در همين باره يك كارشناس مسائل 
اقتصادي با بيان اينكه عامل اصلي تورم در كشور نقدينگي 
است، اظهار كرد: در اقتصاد رشد نقدينگي تحت تاثير 
تغييرات پايه پولي و ضريب فزاينده پول حاصل مي شود 
و در حال حاضر با توجه به ش��رايط موجود و همچنين 
استقراض دولت از بانك مركزي به روش هاي مختلف، 

همچنان داراي تورم باال در اقتصاد هستيم.

اضمحالل سرمايه
در يك بررسي س��طحي از همين اعداد و ارقام و رجوع به 
فضاي سياسي و ساختار سياستگذاري و تصميم گيري 
كشور به خوبي رد پاي »عدم قطعيت«ها و »بي ثباتي« و 
»نااطميناني«ها را مي توان مشاهده كرد. در تمام اين بيش از 
يك دهه و نيم اخير شاهد افزايش تنش ها در داخل و تشديد 
شكاف دولت - ملت و شكاف هاي درون ساختار قدرت و 
در خارج نيز باال گرفتن تضادها و اختالفات با همسايگان و 
قدرت هاي جهاني و فشارها و تحريم هاي ظالمانه بوده ايم.  
بديهي اس��ت در ش��رايط افزايش ناامني، انتظار افزايش 
س��رمايه گذاري، توقعي معقول نيست و خروجي چنين 
وضعيتي فرار سرمايه ها به خارج يا رفتن به سمت سوداگري 
و كسب سودهاي باد آورده و... است.  اگر امروز كل حاكميت 
و نه يك قوه و آنهم نه در سطح گفتار بلكه عميقا و به تمامي، 
سرمايه گذاري را ضرورت تداوم حيات ملي مي داند و اراده 
سياسي نيز بر حركت در اين جهت مجموع شده است گام 
اول باز كردن فضاي سياسي و امكان مشاركت جامعه در 
قالبي نهادي در تصميم گيري هاي كالن و ارتقاي حقوق 
قانوني و شهروندي و نيز تعامل مثبت با جهان در چارچوب 
منافع ملي است.  برداشتن اين گام مهم و اساسي مي تواند 
و بايد به انج��ام اصالحات س��اختاري در نظام اقتصادي 
بينجامد و حركت به سمت اقتصادي آزاد و رقابتي هم سو با 
كشورهاي توسعه يافته. پا را بايد از گفتار فراتر نهاد و با ارتقا 
»سرمايه اجتماعي« به اين اضمحالل سرمايه ها و پس رفت 
سرمايه گذاري ها كه خطر و تهديداتي بس بزرگ را متوجه 
تداوم حيات ملي مي كند و به تحليل هر روز بيش��تر بنيه 
اقتصادي و فقير تر شدن هر روزه مردم مي انجامد پايان داد و 
شيريني رونق و رفاه را براي اين مردم و سرزمين فراهم نمود 

كه به حق سزاوار بسي بيش از اينند!

واقعيت سهم نفت در بودجه
در آن زمان اين تحليل در ميان كارشناسان جريان داشت 
كه ايران بازارهاي نفتي تاريخي خود را از دست داده است 
و براي رسيدن به شرايط قبلي صادرات نفتي خود، زمان 
زيادي نياز دارد وبايد تالش زيادي صورت دهد اما در آن 
زمان، بيژن زنگنه در شمايل وزير و همكاران ايشان در 
وزارت نفت با تالش زايدالوصفي كه داشتند، توانستند 
حجم صادرات نفتي كش��ور را به حد سابق كه باالي 2 
ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه است، بازگرداند. البته در آن 
زمان بازار نفت به نسبت امروز بسيار مستعدتر و پوياتر 
بود. در حال حاضر كه كرونا شرايط خاصي را در فضاي 
اقتصادي و ارتباطي بين المللي ايجاد كرده، تقاضا در بازار 
نفت افت كرده است و كشورهاي مختلف تالش مي كنند 
با توليد بيشتر نفت، سهم بيشتري از بازارها را به دست 
بياورند. ضمن اينكه رقباي ايران در اوپك مثل عربستان 
س��عودي نهايت تالش خود را براي عدم ورود ايران به 
بازار نفت انجام مي دهند. اما چنانچه وضعيت واكسن 
كرونا به يك س��رانجام مطلوب برسد، رشد اقتصادي 
جهان در سال 2۰2۱ در مسير بهبود قرار خواهد گرفت 
و در اين صورت تقاضاي جهاني براي نفت افزايش پيدا 
مي كند و احتماال قيمت نفت نيز افزايش خواهد يافت. 
در اين صورت پيش بيني دولت و رييس جمهوري در 
خصوص سهم درآمدهاي نفتي در بودجه احتماال محقق 
خواهد شد و صنعت نفت ايران خود را به محدوده توليد 
نفت بيش از 2 ميليون بشكه اي مي رساند. اما چنانچه 
تزريق واكس��ن كرونا با موفقيت روبه رو نشود و بازارها 
نشانه هاي مثبتي از رشد را ارايه نكنند، ممكن است اين 
پيش بيني هاي نفتي به حقيقت مبدل نش��ود. به نظر 
مي رسد اظهارنظرهاي رييس جمهوري در خصوص 
واقعي بودن س��هم نفت در بودج��ه ۱۴۰۰ مبتني بر 
يك چنين تحليل هايي ارايه شده باشد. دولت مبتني 
بر تحليل هاي كلي معتقد اس��ت كه وضعيت اقتصاد 
بين المللي به سمت بهبود حركت مي كند بنابراين تالش 
مي كند اقتصاد كشور را متناسب با اين شرايط تازه تجهيز 
كند. تحليلي كه آگاهي از درستي يا نادرستي آن نيازمند 
گذر زمان اس��ت تا تصويري شفاف از چشم انداز آينده 

پيش روي كارشناسان و تحليلگران ارايه شود.

كارت هاي اعتباري ۱۰، ۳۰ و ۵۰ 
ميليوني در شعب بانك ها

مدي��ر اداره نظام هاي پرداخت بان��ك مركزي از ايجاد 
زيرساخت كارت هاي اعتباري ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ميليوني در 
بانك ها خبر داد. داوود محمدبيگي در خصوص جزييات 
كارت هاي اعتباري اظهار داشت: بخشنامه هاي مربوط 
به كارت اعتباري از سال ۱۳۹۵ از سوي بانك مركزي به 
بانك ها ارسال شده و بانك ها نيز زيرساخت ها و مقررات 
الزم براي ارايه كارت اعتباري را به متقاضيان در شبكه 
بانكي كش��ور فراهم كرده اند. متقاضيان مي توانند با 
مراجعه به ش��عب بانك ها و پس از اعتبارس��نجي اين 
كارت ها را دريافت كنند. وي افزود: كارت هاي اعتباري 
در سه دس��ته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني در اختيار 
مردم قرار مي گيرد و براساس دستورالعمل بانك مركزي 
نحوه تس��ويه اين كارت ها به صورت دفعي يا اقساطي 
است و مشتريان مي توانند مبالغي را كه از اين كارت ها 
استفاده كرده اند، به صورت يك باره يا اقساطي به بانك ها 
بازگردانند.مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با 
تاكيد بر اينكه اين زيرساخت در شبكه بانكي وجود دارد 
و مردم مي توانند از اين خدمت اس��تفاده كنند، گفت: 
يكي از داليلي كه استفاده از كارت هاي اعتباري نسبت 
به كارت هاي نقدي كمتر است، به دليل آگاهي كم مردم و 
اطالع رساني ضعيف بانك ها در اين زمينه است و بي شك 
بايد به مردم اعالم شود كه مي توانند با مراجعه به شعب 

از اين خدمت بانك ها استفاده كنند.

محو شخصيت حقوقي
بانك هاي ادغامي در دستور كار

معاون نظارت بانك مرك��زي از برنامه ريزي براي محو 
شخصيت حقوقي بانك هاي ادغام شده نيروهاي مسلح 
در بانك سپه خبر داد. فرهاد حنيفي معاون نظارت بانك 
در خصوص ادغام پنج بانك نيروهاي مس��لح در بانك 
سپه اظهار داشت: خوشبختانه مجامع ادغام و مجامع 
صورت ه��اي مالي اينها و هر آنچه ك��ه عقب ماندگي 
داش��ت، برگزار ش��د و در واقع به انتها رسيد، ادامه كار 
محو شخصيت حقوقي اينها است و انتقال دارايي ها و 
بدهي ها و تمام اطالعاتي كه مي بايست از اينها منتقل 
شود به بانك سپه كه در دستور كار قرار گرفته است.وي 
در ادامه در خصوص موانعي كه احتماال در مس��ير كار 
است، اظهار داشت: ممكن است اشخاصي شكايت هايي 
را مطرح كرده باشند و از هر جنبه اي همچون تسهيالت 
گيرندگان يا سهامداران باشند و همچنين هر كسي كه 
به نوعي در رابطه با اين ادغام اگر شكايت احتمالي دارد، 
اين ظرفيت در دستورالعمل تعريف شده كه مي توانند 
به يكي از ش��عبي كه از طرف مقام محترم رياست قوه 
قضاييه تعيين شده مراجعه كنند و ما پاسخگوي تمام 
ش��كايت هاي احتمالي هس��تيم كه در واقع بررسي 

مي كنيم و پاسخ هاي الزم را به آنها مي دهيم.

بررسي آمارهاي نيمه نخست سال 99 نشان مي دهد 

رشد اندك اقتصاد پس از 8 فصل ركود



گروه بورس|
بازارسرمايه پس از اصالح يا ريزش چهارماهه، معامالت 
آخرين ماه پاييز يعني آذرماه را با رش��د 4.7 درصدي به 
پايان رساند و مجددا روند صعودي خود را آغاز نمود. اين 
موضوع موجب ش��د تا ارزش خري��د و فروش هاي ثبت 
شده در شركت هاي كارگزاري نيز افزايش يابد و به ارقام 
مختص به مردادماه نزديك ش��ود. بر اين اساس بررسي 
عملكرد ۱۰۹ كارگزاري فعال بازار س��رمايه طي آذر ماه 
نشان از ثبت معامالت بيش از ۶74 هزار و ۵۰۰ ميليارد 
توماني دارد كه در مقايس��ه با عملكرد مدت مشابه سال 
قبل يعني آذرماه س��ال ۱۳۹۸ رش��د ۶۸۰ درصدي را 
تجربه كرده اس��ت. همچنين ارزش دادوستدهاي ثبت 
ش��ده طي آذرماه در اين نهادهاي مالي در مقايسه با ماه 
قبل يعني آبان  با افزايش حدود س��ه برابري همراه شده 
است. به طوري كه كارگزاري هاي فعال در بازار طي آبان ماه 
توانسته بودند خريد و فروش��ي در حدود ۲۳۹ ميليارد 
تومان را در كارنامه خ��ود ثبت كنند كه كمترين رقم از 
فروردين ماه ۹۹ بود. اصالح چهار ماهه بورس موجبات 
كاهش انگيزه سرمايه گذاران را فراهم ساخت تا دومين ماه 
پاييز عملكردي مشابه ماه نيمه تعطيل ابتداي سال داشته 
باشد. با بازگشت اميد و افزايش اعتماد به تاالر شيشه اي در 
آذرماه، شاهد بازگشت سرمايه گذاران خرد به معامالت 
س��هام بوديم. نگاهي به ميانگين روزانه ارزش معامالت 
خرد بورس تهران در آذرماه نيز حكايت از رش��د ۱۵۵/۶ 
درصدي اين متغير نسبت به آبان ماه دارد. بطوري كه در 
دومين ماه پاييز بطور متوس��ط روزانه سهامي به ارزش 
۵ هزار و ۳7۲ ميليارد تومان دادوستد مي شدند كه اين 
رقم در آخرين ماه فصل پاييز به ۱۳ هزار و 7۳۰ ميليارد 
تومان رسيد. حجم معامالت نيز در آذرماه با رشد ۱۱۲/7 

درصدي نسبت به ماه ماقبل آن همراه شد.
بررس��ي دقيق ت��ر عملك��رد كارگزاري هاي فع��ال در 
بازارس��رمايه نش��ان مي دهد اين نهادهاي مالي در آذر 
ماه امسال توانستند ۶7۵ هزار ميليارد تومان بابت خريد 
و فروش س��هام، اوراق بدهي اوراق مش��تقه و واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در كارنامه خود 
ثبت كنند. در اين ميان بيش از ۵۳۰هزار ميليارد تومان 
از اين رقم يعني بالغ بر 7۸ درصد از كل دادوس��تد ها در 
اختيار مبادالت آنالين بوده است. همچنين ۱4۱.۶هزار 
ميليارد تومان ديگر نيز حجم معامالت عادي در خريد 
و فروش س��هام در اين نهادهاي مالي بوده است. بيش از 
۲هزار ميليارد تومان ديگر نيز در اختيار خريد و فروش 
صورت گرفت��ه در بازارگرداني الگوريتمي بوده اس��ت. 
همچنين بررس��ي عملكرد اين كارگزاري ها به تفكيك 
فعاليت در انواع اوراق و بازار نشان مي دهد كه اين نهادها 
مالي در ماه گذشته درآمدي در حدود ۵.7 هزار ميليارد 
تومان در خريد و فروش اوراق در بازار بدهي داش��ته اند. 
همچنين در بخش بازار اوراق مش��تقه نيز معامالت اين 
نهادهاي مالي به بيش از ۵4۰ميليارد تومان رسيده است.

    بررسي عملكرد كارگزاري ها درآذر ماه
بررسي دقيق تر عملكرد كارگزاري هاي فعال در بازار سهام 
نشان مي دهد اين كارگزاري ها در آذرماه در حالي خريد و 
فروش ۶74/۵هزار ميليارد توماني را در كارنامه خود ثبت 
كردند كه 4۸۳ هزار و 7۹4 ميليارد تومان يعني معادل 
7۱/۶ درص��د از اين رقم در اختيار معامالت آنالين بوده 
اس��ت. همچنين ۱۲۱ هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان ديگر 
نيز حجم معامالت در اين نهادهاي مالي به صورت عادي 
بوده است. سهم معامالت آنالين كارگزاري ها در آذر۹۹ 
در حالي به حدود 7۲ درصد رس��يده كه در مدت مشابه 
س��ال گذش��ته حدود ۶۳ درصد بوده است. شايد بتوان 
ش��يوع ويروس كرونا را يكي از داليل افزايش معامالت 

آنالين عنوان كرد.
در اي��ن بين همانند دوره هاي قب��ل، درصد بااليي از 
خريد و فروش ها تنها در انحصار چند كارگزاري بود، 
بطوري كه نيمي از معامالت اين ماه تنها از كانال هفت 
كارگزاري صورت گرفت. در صدر اين خريد و فروش ها 
نيز همچنان كارگزاري مفيد به عنوان برترين واسطه  
بورسي قرار دارد، بطوري كه ارزش دادوستدهاي ثبت 
شده در كارگزاري مفيد در ماه گذشته به بيش از ۱۶۵ 
 هزار و 7۸4 ميليارد تومان رس��يد تا اين كارگزاري به 

تنهاي��ي ۲4/۶ درصد از كل معام��الت اين نهادهاي 
مالي را در آذرماه به خود اختصاص داد. در ادامه روند 
معامالت نيز كارگزاري آگاه توانس��ت ۱۲/۲ درصد از 
كل معامالت كارگزاري ها در ماه گذش��ته را به خود 
اختصاص دهد ك��ه اين حجم از معام��الت، خريد و 
فروش��ي بيش از ۸۲ هزار و ۵۰ ميلي��ارد تومان بود. 
كارگزاري مبين سرمايه نيز در ماه گذشته داد و ستد ۲4 
هزار و ۹4۰ ميليارد توماني را تجربه كرده و با اختالف 
نسبت به دو كارگزاري اول، در رتبه سومين كارگزاري 
برتر ماه قرار گرفت. سهم اين كارگزاري از كل مبادالت 
به 7/۳ درصد رسيد.همچنين ديگر كارگزاري هاي برتر 
آذرماه، دو كارگزاري فارابي و بانك پاسارگاد به ترتيب 
سهمي ۳ و ۲/4 درصدي از كل معامالت ماه را به خريد 

و فروش هاي خود اختصاص دادند.

     وضعيت بازارگردانان الگوريتمي
همگام با توس��عه بازارگرداني در بازار سهام و دستور 
العمل جديد سازمان بورس مبني بر الزام بازارگردان 
در هر شركت بورسي و فرابورس��ي، كارگزاري ها نيز 
در اي��ن زمينه فعاليت قابل توجهي داش��تند. ضمن 
اينكه كارگزاري  هاي فعال در بازار س��رمايه در بخش 
سرمايه گذاري در صندوق هاي قابل معامله نيز خوش 
درخشيدند. بطوريكه ۶۲.۲ هزار ميليارد تومان از خريد 
و فروش كارگزاري ها در آذرم��اه مربوط به معامالت 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
بوده است. در اين ميان حدود ۹۶ميليارد تومان از رقم 
مزبور در زمينه بازارگرداني الگوريتمي در ETF ها بوده 
كه تنها از بستر يك كارگزاري صورت گرفته است. بر 
اين اس��اس كارگزاري حافظ تنها كارگزاري فعال در 
زمينه بازارگرداني الگوريتمي صندوق هاي قابل معامله 
در ماه گذشته شناخته شد. البته كارگزاري حافظ در 
زمينه بازارگرداني در بازار سهام نيز فعاليت قابل توجهي 
داشت و خريد و فروش بيش از 77۰ ميليارد توماني را 
در اين زمينه ثبت كرد. به اين ترتيب به عنوان فعال ترين 

كارگزاري در زمينه بازارگرداني سهام شناخته شد. 
طي اين مدت و در مجم��وع يك هزار و ۹۲۲ ميليارد 
توم��ان از معام��الت با ه��دف بازارگرداني از س��وي 
واس��طه هاي بورسي ثبت شده اس��ت كه سهم ۰/۳ 
درصدي از كل معامالت داش��ته اس��ت. در اين ميان 
از ۱۰۹ كارگزاري فعال تنه��ا 7 كارگزاري اين نوع از 
دادوستدها را ثبت كرده اند. بيشترين سهم از معامالت 
بازارگردان��ي الگوريتم��ي در آذرماه نيز با س��هم 4۰ 
درصدي به كارگزاري حافظ تعلق داشت. ارزش اين 
نوع معامله در كارگزاري مذكور بالغ بر 77۱ ميليارد 
و ۱۳۲ ميليون تومان بوده اس��ت. ش��ش كارگزاري 

توس��عه معامالت كيان، صبا تامين، بهگزين، بانك 
س��امان، ملل پويا و بانك سپه ديگر كارگزاري هايي 
بودند كه در آذرم��اه بازارگرداني الگوريتمي در بازار 

سهام انجام داده اند.

     عملكرد ضعيف برخي كارگزاري ها
كارگزاري پارس نمودگر به عنوان ضعيف ترين كارگزاري 
در اين ماه شناخته شد. اين نهاد مالي تنها حدود ۱4/۵ 
ميليارد تومان خريد و فروش داشته است كه ۹۶/۱ درصد 
از اين رقم به معامالت آنالين اختصاص داده شده است. 
كارگزاري ش��اخص س��هام نيز در حالي به عنوان ديگر 
نهاد مالي با فعاليت اندك شناخته شده است كه حجم 
مبادالت آن در مجموع ۳/ 4۲ ميلي��ون تومان بود. اين 
كارگزاري نيز عمده اين رقم را از خريد و فروش معمولي 
كسب كرده است. كارگزاري آبتين استاك نيز در فهرست 
ديگر ضعيف ترين كارگزاري ها قرار گرفت. حجم خريد و 
فروش اين كارگزاري در حالي معادل 4/ 47 ميليون تومان 
بوده كه ۶/ 4۵ميليون تومان آن معادل ۳/ ۹۶ درصد در 

اختيار معامالت عادي است.

     تغيير روند معامالت در بازارسهام
مهدي سوري، كارش��ناس بازار سهام درخصوص اين 
وضعيت مي گويد: بطور معمول در فضايي كه انتظارات 
تورمي باالس��ت، افزايش قيمت باعث افزايش تقاضا 
مي ش��ود. در بازار هاي سرمايه گذاري چنين قاعده اي 
هميشه بر قرار اس��ت، زماني كه افراد احساس كنند با 
يك بازار نزولي همراه خواهند بود سريعا معامالت خود را 
كاهش و اقدام به خريد جديد نمي كنند. در نقطه مقابل 
زماني كه اين قشر از سرمايه گذاران احساس كنند بازار 
در حال رشد است سريعا استراتژي معامله گري خود را 
تغيير داده و افزايش تقاضاي خريد سهام را در دستور 

كار خود قرار مي دهند.
طي چند وقت اخير زماني كه ش��اهد ريزش در جريان 
معامالتي بورس و فرابورس بوديم بدبيني معامله گران 
باعث شد تا پول جديد وارد بازار نشود، اين رويداد در واقع 
عاملي شد در راستاي كاهش ارزش معامالت. زماني كه 
شاخص كل افت قابل توجهي را متحمل شد و پس از آن 
براي مدتي )يك ماه اخير( در روندي صعودي قرار گرفت 
قاعدتا در پي چنين رويدادي سرمايه گذاران نيز ترغيب به 
ورود و سهامداراني كه پول خود را از گردونه معامالت خارج 
كرده اند بطور مجدد نقدينگي خود را وارد اين بازار خواهند 
كرد. بنابراين افزايش بازدهي بازار س��هام باعث افزايش 
خوش بيني سهامداران مي شود و افزايش خوش بيني 
معامله گران يقينا منجر به سرمايه گذاري بيشتر در بازار 
سرمايه خواهد شد. تداوم اين روند نيز تابع حركت شاخص 

 كل است، در صورتي كه دماسنج بازار همچنان در مسير 
افزايشي حركت كند، رشد  شاخص هاي سهامي و بطور 
مشخص افزايش ارزش معامالت شركت هاي كارگزاري 
دور از انتظار نيست، در صورت نزول نيز به همان نسبت 
و در مواردي حتي بيش  از قبل كاهش ارزش معامالت 
مي تواند صورت پذيرد زيرا معامله گران زماني كه ۲ بار 
با يك مشكل مواجه مي شوند با حساسيت بيشتري در 
فضاي دادوستد  ها گام برمي دارند. به اعتقاد بنده رشد هاي 
شارپي يك ماه اخير رشد هاي پايداري نخواهند بود، با 
اين حال دليل خاصي هم براي افت بازار تا پايان س��ال 
وجود ندارد.محمد گرجي آرا، تحليلگر بازار سرمايه نيز در 
اين رابطه بيان داشت: موضوعات متفاوتي باعث شد كه 
شرايط به خصوص در بحث افزايش ارزش كل معامالت 
كارگزاري   ها در آذر ماه با تغيير همراه شود. اصالح قيمت ها 
و جذابيت خريد براي سرمايه گذاران به ويژه حقيقي هاي 
بازار و بازگشت بخشي از آنها به جريان معامالت كما اينكه 
سرانه خريد حقيقي ها در ۱۰روز اخير با افزايش همراه بوده 
مهم ترين سيگنالي است كه افزايش تحرك سهامداران 
خرد را نش��ان مي دهد. با اين حال مشاهده مي شود كه 
همچنان پول هاي بزرگ اس��تراتژي خريد سهام را در 
دستور كاري خود قرار داده اند.از طرفي بررسي بازار  هاي 
جهاني نيز به لحاظ كاالهايي كه در بازار كاموديتي ها مورد 
معامله  قرار مي گيرد نشان از بهبود وضعيت در بورس ايران 
دارد چرا كه بخش عمده بازار سرمايه از بازار هاي جهاني 
تاثير مي پذيرد. در ش��هريور و مهر ماه معامله گران بازار 
سهام با ريسك افزايش نرخ بهره مواجه بودند و زماني كه 
بانك مركزي بيانيه اي را در راستاي ممانعت از اين اتفاق 
صادر و سريعا در بازار  بين بانكي نيز مداخله كرد در واقع 
با چنين رويدادي نرخ هاي بهره با افزايش همراه نشد. در 
نقطه مقابل چنين اتفاقي بازار سهام نيز به اين جمع بندي 
رسيد كه حداقل تا انتهاي سال وضعيت رشد نرخ بهره 
پايدار خواهد ماند. موضوع آخر مربوط به بودجه س��ال 
۱4۰۰ مي ش��ود. دولت نشان داد كه بودجه سال آتي را 
به لحاظ ريالي به صورت انبساطي در نظر گرفته است. 
بنابراين برآوردها حكايت از كسري بودجه ۳۰۰ هزار 
ميليارد توماني دارد كه اين مهم انتظارات تورمي را براي 
س��ال ۱4۰۰ تداوم خواهد بخشيد. جذابيت بازار براي 
سرمايه گذاران و ش��روع مجدد خريد سهام به واسطه 
افرادي كه بيرون از گردونه معامالت بودند باعث شد، طي 
يك ماه اخير شاخص خروج پول از صندوق هاي درآمد 
ثابت مثبت شود. به اين معني كه نقدينگي از صندوق ها 
خارج شده و به سمت بازار سرمايه تغيير مسير داده است. 
بر اين اس��اس مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه رشد 
حجم معامالت كارگزاري ها به واس��طه عوامل مطرح 

شده صورت گرفته است.
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سود مناسب
در بلندمدت كسب  مي شود

احمد جاويدي، نايب رييس هيات مديره سازمان بورس 
در خصوص ضرورت ورود آگاهانه به بازارسرمايه تصريح 
كرد: داش��تن دانش و آگاهي الزمه سرمايه گذاري در 
انواع بازارهاي مالي است و از آنجا كه بازارسرمايه داراي 
پيچيدگي هاي زيادي است، آموزش مفاهيم كليدي 
اين بازار و نحوه حضور در آن، الزمه كسب بازده مناسب 
و ريسك كمتر است. احمد جاويدي افزود: بازارسرمايه 
جزو بازارهايي است كه سرمايه گذار مشاركت مستقيم 
در توليد و صنعت و پيشبرد طرح هاي سرمايه اي كشور 
دارد كه نتيجه آن مشاركت مستقيم هر سرمايه گذار 
در رشد اقتصادي كشور و در نهايت رفاه عمومي است، 
بنابراين سرمايه گذاري در اين بازار از اهميت و جايگاه 
باالتري برخوردار است. نايب رييس هيات مديره سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در بررس��ي وضعي��ت و جايگاه 
بازارسرمايه كش��ور در مقايسه با بازارهاي كشورهاي 
پيشرفته گفت: شايد به لحاظ تكنيكي با بازارهاي مالي 
كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي داشته باشيم، زيرا اين 
كشورها تجربه و ابزارهاي بيشتري در اين حوزه دارند، 
اما مي توان گفت كه بازار ما از چند منظر، بازاري منحصر 
به فرد در دنياست. از نظر ميزان مشاركت كننده در اين 
بازار كشور ما يكي از بي نظيرترين كشورهاي دنياست؛ 
به طوري كه ح��دود ۲۱ ميليون نفر س��هامدار بطور 
مستقيم در اين بازار حضور دارند و فعاليت مي كنند. 
وي ادامه داد: با آزادس��ازي سهام عدالت، از حدود 4۸ 
ميليون نفر دارنده سهام عدالت تعداد ۲۰ ميليون نفر 
وارد بازار سرمايه شده و مي توانند سهام خود را خريد و 
فروش كنند. جذابيت بازار در سال ۱۳۹۹، اتفاقي مهم 
است كه اگر بطور هدفمند به سمت پروژه هاي توليدي 
كشور هدايت شود قطعا نقش قابل توجهي در رشد و 
آباداني كشور خواهد داشت. جاويدي در بررسي ميزان 
موفقيت ابزارهاي مالي كشور بيان كرد: ابزارهايي كه 
متكي بر عقود شرعي و منابع فقهي در كشور هستند 
متنوع تر از ديگر كشورهاي اسالمي اند. البته در بعضي 
از ابزارها مانند ابزارهاي مديريت ريسك فاصله زيادي 
با بازارهاي مالي پيشرفته داريم و هنوز به توسعه الزم 
در اين ابزارها نرس��يديم، هرچند كه ابزارهاي كنوني 
پاسخگوي نيازهاي كشور ما است. در مجموع مي توان 
گفت بازار سرمايه كشور عملكرد مناسبي داشته است. 
وي به سرمايه گذاران فعال در بازارسرمايه توصيه كرد: 
همانطور كه اشاره كردم، سرمايه گذاران حتما با آگاهي 
كامل وارد اين بازار ش��وند. در حال حاضر س��ايت ها و 
كانال هاي مراجع رسمي مانند سايت هاي شركت بورس 
تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت فرابورس 
ايران، شركت اطالع رساني بورس و اوراق بهادار برخي 
از اين مجاري براي ارايه مطالب آموزش��ي هستند كه 
سرمايه گذاران مي توانند به آنها مراجعه كنند. ضروري 
اس��ت افراد از حضور و معامله بر اساس سيگنال هاي 

تلگرامي و فضاي مجازي پرهيز كنند.

پيشتازي بورس در سوددهي
محمدرضا مايلي، مديرعامل گروه خدمات مالي بازار 
س��رمايه آرمان آتي با تاكيد بر اينكه سهم ها اكثرا در 
شرايط فعلي ارزنده اند يا دستكم ارزش با قيمت برابر 
است، افزود: قطعا اگر سرمايه گذاران سهام بنيادي را 
با تحليل دقيق و دانش كافي خريداري كنند در ميان 
مدت و بلندمدت مي توانند بازدهي به مراتب باالتر از 
سپرده بانكي و ديگر بازارها داشته باشند. مايلي اظهار 
داشت: با در نظر گرفتن بازارهاي جايگزين و چشم انداز 
مثبتي كه در سودآوري شركت ها وجود دارد، گروه هاي 
پتروشيمي، پااليشي و فلزي، به عنوان گزينه هاي خوب 
سرمايه گذاري مطرح اند. مديرعامل گروه خدمات مالي 
بازار سرمايه آرمان آتي، با اشاره به اينكه سهام بنيادي در 
بلندمدت هميشه بازدهي هاي خوبي براي سهامدارانش 
به همراه داش��ته اس��ت، تاكيد ك��رد: در كوتاه مدت 
فعاليت هاي سفته بازي و شايعات بيشتر است و از آنجا 
كه بازارهاي مالي غالبا ش��ايعه محورند تا خبر محور، 
به سرمايه گذاران مخصوصا افراد جديدالورود توصيه 
مي ش��ود كه نگاه بلندمدت به اين بازار داشته باشند . 
مايلي گفت: منطق بازار سرمايه همواره بلندمدت بوده 
و ديد كوتاه مدت توجيه نداشته است . وي افزود: اگرچه 
افت شهريور و مهر تا حدودي سهامداران را ترساند، اما 
به هرحال بورس در ۹ ماه اول سال در ميان همه بازارها 
پيشتاز سوددهي بوده است و در ماه هاي آتي نيز روند 
باثباتي براي آن پيش بيني مي شود.. مايلي با اشاره به 
اينكه در بازار سرمايه تغييرات لحظه اي است، گفت: اين 
نوسان هاي لحظه اي باعث مي شود تغييرات قيمتي را 
سهامداران بيشتر در ثروت خود احساس و بحث ترديد 
در سرمايه گذاري ها ايجاد ش��ود. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به اينكه تا چند سال گذشته بازار سرمايه 
ش��اخص هم وزن نداشت و ش��اخص كل تنها مولفه 
نشان دهنده شرايط بازار بود، گفت: بر همين اساس طي 
چند سال گذشته شاخص هم وزن تعريف شد تا كليت 
بازار و گروه هاي كوچك هم در عملكرد بازار ديده شود. 
وي در بررسي روند معامالت گروه هاي كوچك و بزرگ 
بازار گفت: سهام بزرگ معموال اثر و اندازه بيشتري در 
كليت بازار دارند؛ اين در حالي است كه سهام كوچك 
صرف ريسكي را بابت كوچك تر بودن دريافت مي كنند 
به اين مفهوم كه ريسك آنها بيشتر و بالطبع بازده آنها نيز 
باالتر است. مايلي توضيح داد: سهام كوچك ويژگي هاي 
خاصي دارند به اين معنا كه حساسيت آنها به تغييرات 
عملكرد بيشتر است، حجم پول كمتري براي رشد نياز 
دارند و معموال عرضه در سهام كوچك به دليل بحث 
تركيب سهامداري، كمتر است، همچنين نرخ گذاري 
دستوري معموال كمتر در شركت هاي كوچك اعمال 
مي شود. وي افزود: در مقابل، شركت ها و صنايع بزرگ 
كه ۶۰ درصد بازار را شامل مي شوند و سهامداران عمده 
نهادي و دولتي دارند معموال در ماه هاي پاياني س��ال 
نياز به نقدينگي دارند، همچنين سياست هاي دولتي 
و قيمت گذاري هاي دس��توري در آنها بيشتر اجرايي 
مي شود. به همين دليل هميشه بازي سهام كوچك با 

سهام بزرگ در بازار متفاوت است.

اهميت رسالت فرهنگ سازي 
در بورس تهران

امير تقي خان تجريشي، رييس هيات مديره بورس اوراق 
بهادار تهران در خصوص اهميت فرهنگ سازي و آموزش 
در حوزه بازار سرمايه به روابط عمومي و امور بين الملل 
بورس تهران گفت: يك��ي از نكات مهمي كه در بورس 
تهران بايد نسبت به آن آگاه بود رسالت فرهنگ سازي 
اس��ت. بخش��ي از اين برنامه ها در زير مجموعه هدِف 
فرهنگ سازي قرار مي گيرد، اما نكته اي كه بايد در كنار 
اين موضوع نسبت به آن آگاه بود اين است كه فضا براي 
بخش خصوصي ك��ه در همين زمينه در حال فعاليت 
است، تنگ نشود به اين معنا كه در قدم اول تالش كنيم 
پلت فرمي را ايجاد كرده تا س��اير فعاالن حوزه آموزش 
بازار سرمايه هم بتوانند در اين بخش فعال شده و نقش 
آفريني كرده و بورس تهران اين فعاليت ها را پشتيباني 
بكند. وي افزود: بايد سعي شود در مواردي كه معموالً به 
هر دليلي از جمله صرفه اقتصادي و مواردي از اين دست 
كار پيش نرفت ما به عنوان بورس تهران پيش قدم شده 
و اين وظيفه را انجام دهيم و فضا را به نوعي تعريف كنيم 
كه آم��وزش براي بخش خصوصي يا س��رمايه گذاران 
آس��ان تر ش��ود. اما اگر از بحث آموزش اندكي عقب تر 
برگرديم و به حوزه اطالع رساني و فرهنگ  سازي ورود 
كنيم و وارد اين حوزه شويم كه به صورت كالن در كنار 
سرمايه گذاري كه به صورت سنتي خانوارهاي ايراني در 
طال در ارز در مسكن حتي بعضي مواقع در خودرو انجام 
مي دهند به بازار سرمايه هم فكر كنند، در اين حوزه كالن 
كه بحث فرهنگ سازي و بحث نگرش به بازار سرمايه 
مطرح مي شود، در اين سطح وظيفه ما هست كه حتمًا 
حضور داشته باشيم و مي توانيم بستري را فراهم كنيم 
كه عمليات اجرايي آن توسط شركت هاي آموزشي و 

خصوصي كه در اين زمينه فعال هستند انجام شود.

ايجاد شفافيت و رقابت در بازار 
خودرو با عرضه در بورس كاال

عليرضا ناصر پور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
ب��ورس كاال، در رابطه با عرضه خ��ودرو در بورس كاال، 
گفت: طرح عرضه خودروهاي سبك در بورس كاال چند 
ماهي است كه توسط نمايندگان مجلس مطرح شده و 
در حال پيگيري است. اين طرح قبل از آنكه كلياتش در 
كميسيون صنايع مطرح شود، طي جلسات متعددي 
بررس��ي و تصميمات متعددي توس��ط مبدعان اين 
طرح، قطعه سازان، خودرو سازان، اداره استاندارد و ساير 
نهادهاي ناظر اتخاذ شد. وي گفت: كليات اين طرح در 
كميسيون صنايع و معادن اعالم وصول شده اما به نظر 
مي رسد كه اين امر جاي بحث هاي بس��يار دارد، حال 
بايد منتظر باشيم تا اين طرح در آينده بطور رسمي در 
مجلس تاييد شود تا بتوانيم اين مساله را در بورس كاال 
عملي كنيم. وي افزود: افرادي كه به دنبال اجرايي شدن 
اين طرح در بورس كاال هستند، اهدافي دارند كه نخست 
مي توان به بحث شفافيت با توجه به شكاف قيمتي كه 
بعضا به ضرر صنعت خودرو است، اشاره كرد؛ دوم بحث 
توزيع است و مسووالن مي توانند از طريق بورس كاال امر 

خريد خودرو را رقابتي كنند. 

»تعادل« وضعيت كارگزاري هاي موجود در بازار سرمايه را بازبيني مي كند

صعود درآمد كارگزاري ها

تصميمات شوراي عالي بورس؛ عامل تعادل بازار
محس��ن عليزاده، عضو ناظر ش��وراي عالي بورس با 
بيان اينكه تاكنون هيچ تصميمي در ش��وراي عالي 
بورس در اين خصوص گرفته نشده، خاطرنشان كرد: 
بي  ترديد اگر ش��ورا به اين نتيجه برسد كه تغيير در 
دامنه نوسان براي بهبود شرايط بازار و معامالت الزم 
اس��ت، حتما مصوبه يا مصوباتي را در اين باره ابالغ 
مي كند. وي به ساير مصوبات مهم شوراي عالي بورس 
اشاره كرد و ادامه داد: افزايش سقف سرمايه گذاري در 
صندوق هاي بانكي از جمله مصوبات اخير شورا بود؛ به 
بياني ديگر، به صندوق سرمايه گذاري بانك ها اجازه 
داده شده تا سرمايه خود را از ۱۰ هزار ميليارد تومان 
به ۳۰ ه��زار ميليارد تومان افزايش دهند. همچنين 
بانك ها اكنون مي توانند ه��ر تعداد صندوق كه نياز 
دارند تاس��يس كنند. عليزاده تصميم  پيرامون الزام 
صندوق هاي س��رمايه گذاري به خريد سهام عدالت 
را يكي ديگر از موضوعات اخير ش��وراي عالي بورس 
خوان��د و تصريح كرد: عرضه س��هام عدالت كه افت 
شاخص را در پي داشت، تبديل به يكي از نگراني هاي 
اهالي بازار ش��ده بود. بر همين اس��اس، مقرر ش��د 
صندوق هاي سرمايه گذاري۲۰ درصد از ۵۰ درصد 
تعهد خود نس��بت به خريد اوراق دولتي را به سهام 
عدالت اختصاص بدهن��د. وي ادامه داد: تصميمات 
ش��وراي عالي بورس طي هفته هاي گذشته به بازار 

كمك كرد ت��ا به نظم اصلي و نرم��ال خود بازگردد. 
نماينده مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به پرسشي 
  FATF مبني بر تاثير تصويب يا رد موارد باقي مانده از
بر بازار س��رمايه گفت: به شكل منطقي تصويب و رد 
آن نبايد هيچ تاثيري روي بازار ما داش��ته باشد. اما 
متاسفانه بازار سرمايه در شرايط رواني و ذهني خاصي 
قرار گرفته و حساس و زود رنج شده و به كوچك ترين 
خبر، ش��ايعه و تصميمات داخلي و خارجي واكنش 
نشان مي دهد. وي شايعات اخير در خصوص تغيير 
دامنه نوس��ان را مدنظر قرار داد و افزود: مش��اهده 
مي كنيم كه حتي شايعه يك كارگزاري در خصوص 
افزايش يا كاهش دامنه نوس��ان، بازار را متاثر كرد و 
نتيجه آن را روز گذش��ته ديديم. متاسفاته شناخت 
كم سرمايه گذاران از بازار سرمايه عامل واكنش هاي 
 FATF سريع و هيجاني است و اين قاعده در خصوص
نيز وجود دارد. عضو ناظر شوراي عالي بورس در پاسخ 
به پرسش ديگر عصر مالي مبني برعلت اعالم نشدن 
اس��امي حقوقي هاي متخلف بازار س��رمايه از سوي 
سازمان بورس، اظهار كرد: آنچه كه در اين خصوص 
الزم بود، برخورد جدي س��ازمان با متخلفان بود كه 
به سلب صالحيت مديريت يا تعليق آنها منتهي شد 
و به لحاظ حقوقي نبايد اس��امي اعالم مي شد. اما در 
راستاي تحقق شعار شفافيت در بازار سرمايه، بهتر 

است اطالعات الزم منتشر شود تا سهامداران متوجه 
شوند متخلفان چه كساني بوده اند. نماينده مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: البته در اين خصوص اقدام 
ديگري در حال بررسي است تا متخلفين به دستگاه 

قضا معرفي شوند.

   دو مصوبه سهام عدالتي شوراي عالي بورس
روز گذشته بود كه محمدرضا معتمد، معاون نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس درخصوص مصوبات 
شوراي عالي بورس اظهار داشت: با مصوبه شوراي عالي 
بورس، به مدت يكسال فرايند آزادسازي سهام عدالت 
بر اساس آيين نامه تعيين ش��ده و در اين بازه زماني، 
افزايش سرمايه هيچ كدام از ۳۶ شركت سرمايه پذير 
به گونه اي نخواهد بود كه سهامداران مستقيم و غير 
مستقيم ملزم به آورده نقدي باشند و اين شركت ها يا 
بايد از محل سود انباشته، تجديد ارزيابي ها يا مطالبات 
افزايش سرمايه دهند و افزايش سرمايه از سهامداران 

سهام عدالت سلب نمي شود.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس درباره 
اف��رادي كه تمايل دارند س��هام عدالت خودش��ان را 
بفروش��ند، گفت: ش��وراي عالي بورس دو مصوبه را 
تعيين و اب��الغ كرد كه بر اس��اس آن صندوق هاي با 
درآمد ثابت كه در حال حاضر مي توانند تا ۲۰ درصد 

سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص بدهند بايد تا 
۵۰ درصد پرتفوي سهام صندوق را سهام عدالت بخرند 
و اين افزايش س��قف خريد سهام عدالت از سوي اين 
صندوق ها باعث مي شود تا همه سفارش هاي فروش 
س��هام عدالت در سامانه ها خريداري شود. معتمد در 
خصوص مصوبه دوم شوراي عالي بورس براي گشايش 
فروش سفارش هاي سهام عدالت هم اعالم كرد: با توجه 
به ارزنده بودن سهام عدالت، صندوق هاي با درآمد ثابت 
درخواس��ت داده اند تا يك صندوق سهامي تاسيس 
ش��ود و منابع آن را نيز نهادهاي مالي بازار س��رمايه 
همانند تامين سرمايه ها، شركت هاي سرمايه گذاري 
و هلدينگ ها تامين كنند و س��هم را بخرن��د و با اين 
حساب در هفته هاي آينده با اين دو راهكار ايجاد شده 
۵۰۰۰ ميلياد تومان س��فارش فروش س��هام عدالت 
انجام مي شود. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس درباره ساز و كار فروش سهام عدالت در سامانه 
معامالت تصريح كرد: براي اينكه استراتژي و اطالعات 
فروش س��هام عدالت منتشر و افش��ا نشود ابتدا همه 
درخواست هاي فروش تجميع مي ش��ود و سپس از 
طريق يك كارگزاري در خارج از ساعات معامالت سهام 
عدالت به فروش مي رسد و در نهايت منابع مالي آن به 
سمت كارگزاري هاي فروشنده واريز و تخصيص داده 

مي شود تا به حساب سهامدار واريز شود.

كدالنگر

افزايش فروش كاما
ش��ركت باما گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به ۳۰ 
آذر ماه ۱۳۹۹ را منتش��ر كرد. مي��زان فروش ماهيانه 
ش��ركت كاما در آذر ماه امسال ۳ هزار و ۲۰۵ ميليارد و 
۱۶۳ ميليون ريال بوده است كه نسبت به آبان ماه ۹۹ 
افزايش ۶ هزار و ۵۳۸ درصدي داش��ته است. مقايسه 
فروش اين ش��ركت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال 
۹۸ نشان مي دهد ميزان فروش شركت يك هزار و ۲۰۶ 
درصد افزايش يافته است. ميزان فروش داخلي »باما« 
در ماه آذر مبلغ 4۳ ميلي��ارد و ۹7۳ ميليون ريال بوده 
است كه نس��بت به آبان ۹۹ كاهش ۹ درصدي داشته 
است. بيش��ترين ميزان فروش داخلي شركت كاما در 
آذر ماه امسال، ساير توليدات به مبلغ ۳۱ ميليارد و 7۹۶ 
ميليون ريال بوده است. فروش صادراتي اين شركت در 
آذر ماه امسال مبلغ ۳ هزار و ۱۶۱ ميليارد و ۱۹۰ ميليون 
ريال بوده است درحالي كه در آبان ماه فروش صادراتي 
نداشته است. بيشترين ميزان فروش صادراتي »كاما« 
در آذر ماه امسال، كنسانتره سولفور روي به مبلغ ۲ هزار 
و ۲۱ ميليارد و ۵4۵ ميليون ريال بوده است. شركت باما 
از ابتداي سال مالي تا انتهاي آذر ماه ۹۹ در مجموع مبلغ 
7 هزار و ۲۸۶ ميليارد و ۸۸۰ ميليون ريال فروش داشته 
است كه نسبت به فروش شركت در مدت مشابه سال 

۹۸ رشد ۳۹۲ درصدي داشته است.

كاهش ۲۷ درصدي شپترو
ميزان فروش ماهيانه ش��ركت پتروش��يمي آبادان در 
آذر ماه امسال يك هزار و ۱۵۸ ميليارد و 4۵۹ ميليون 
ريال بوده كه نسبت به آبان ماه ۹۹ كاهش ۱۲ درصدي 
داشته است. مقايسه فروش »ش��پترو« در آذر ماه ۹۹ 
با ماه مشابه در سال ۹۸ نش��ان مي دهد ميزان فروش 
شركت ۱۰۹۶ درصد افزايش يافته است. ميزان فروش 
داخلي اين شركت در ماه آذر مبلغ ۶۳۶ ميليارد و ۹۱۹ 
ميليون ريال بوده است كه نسبت به آبان ۹۹ كاهش ۲7 
درصدي داشته است. بيشترين ميزان فروش داخلي 
 PVC ،ش��ركت پتروش��يمي آبادان در آذر ماه امسال
به مبلغ ۶۳۵ ميليارد و ۲۹۲ ميليون ريال بوده اس��ت. 
فروش صادراتي »شپترو« در آذر ماه امسال مبلغ ۵۲۱ 
ميليارد و۵4۰ ميليون ريال بوده كه نسبت به آبان ماه ۹۹ 
رشد ۱۵ درصدي داشته است. بيشترين ميزان فروش 
صادراتي اين شركت در آذر ماه امسال، PVC به مبلغ 
4۱۹ ميليارد و 44۳ ميليون ريال بوده اس��ت. شركت 
پتروشيمي آبادان از ابتداي سال مالي تا انتهاي آذر ماه۹۹ 
در مجموع مبلغ 4 هزار و 4۱۱ ميليارد و ۶۱۶ ميليون 
ريال فروش داشته كه نسبت به فروش شركت در مدت 

مشابه سال۹۸ رشد ۱۹۵ درصدي را ثبت كرده است.



مجيد  اعزازي| 
تعداد معامالت مسكن تهران در آذرماه براي دومين 
ماه متوالي بيش از 40 درصد افت كرد و قيمت اسمي 
هر متر مربع واحد مسكوني نيز در اين ماه منفي شد. 
از اين رو، در كنار افت معامالت ملكي در ماه گذشته، 
آنگونه كه »تعادل« پيش بيني ك��رده بود از آبان ماه 
سال جاري، تخليه تدريجي حباب قيمتي مسكن آغاز 
شد و در آذر ماه نيز تداوم يافت.اگرچه تعداد معامالت 
مسكن در ش��هر تهران به طرز بي سابقه اي در آذر ماه 
سال جاري با رشد منفي 42.8 نسبت به آبان به 2555 
فقره افت كرد، اما فروردين سال جاري با 1200 فقره 
معامله همچنان طي 9 سال گذشته كمترين ركورد 
معامالتي را به نام خود ثبت كرده است، با اين تفاوت كه 
در آذر بازار مسكن دو هفته زير سايه تعطيالت كرونايي 
قرار داش��ت و در فروردين ماه س��ه هفته. البته بازار 
مسكن هر ساله در دو هفته اول فروردين ماه به دليل 
نوروز تعطيل بوده اس��ت اما در فروردين سال جاري، 
اين تعطيالت به دليل محدوديت هاي كرونايي به سه 
هفته افزايش يافت و بنگاه هاي معامالتي در تاريخ 23 
فروردين فعاليت خ��ود را آغاز كردند.آنگونه كه بانك 
مركزي تحوالت بازار مسكن تهران در ماه گذشته را 
گزارش كرده است، متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني با رشد منفي 1.1 درصد نسبت به ماه قبل و 
رشد مثبت 98.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 

به 26 ميليون و 905 هزار تومان كاهش يافته است. 

     پشت پرده افت معامالت
ب��ه گزارش »تع��ادل«، اگر چه تعطيل��ي دو هفته اي 
بنگاه هاي معامالتي در آذرماه عاملي موثر در افت تعداد 
معامالت ملكي به زير 5 هزار فقره به شمار مي رود، اما 
روند نزولي معامالت ملك طي دو ماهه اخير تحت تاثير 
تحوالت عرصه سياس��ت خارجي )ناشي از برگزاري 
و نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا( و تعديل 
انتظ��ارات تورمي در بازارهاي موازي نيز بوده اس��ت. 
بر اساس آمارهاي رس��مي، تعداد معامالت ملكي در 
آبان ماه سال جاري نيز با حدود 49 درصد رشد منفي، 
كمي باالتر از 4 هزار فقره ايستاد و كاهش شديد تعداد 
معامالت را نيز تجربه كرد. به گزارش »تعادل« اگر چه 
طي ماه هاي ارديبهشت تا اول آبان سال جاري به دليل 
جهش قيمت و ناتواني مالي سمت تقاضاي مصرفي و 
همچنين كم رنگ شدن تقاضاي سفته بازي به دليل 
جذابيت بازار سهام، تعداد معامالت ملكي افت زيادي را 
تجربه كرده بود، اما در آبان ماه كه در ميانه آن انتخابات 
رياست جمهوري امريكا برگزار شد، با دو نيمه متفاوت 
مواجه بوديم كه موجب كاهش معامالت در هر دو نيمه 
اين ماه ش��د. در نيمه اول آبان، گروهي از فروشندگان 
مس��كن با توجه به احتمال برنده شدن دونالد ترامپ 
و افزايش قيمت ها در نيم��ه دوم آبان، از عرضه ملك 
خود به بازار طفره رفتند. در نيمه دوم آبان نيز تقاضاي 
موثر در بازار مسكن به واسطه چشم انداز مثبت اقتصاد 
و احتمال نزولي تر ش��دن قيمت ها با رسميت يافتن 
رياست جمهوري جو بايدن، از بازار بطور موقت كناره 
گرفتند. به اي��ن ترتيب در هر دو نيمه آبان به قدري از 
معامالت كاسته شد كه تعداد معامالت به زير 5 هزار 
فقره س��قوط كرد. به غير از فروردين س��ال جاري كه 
حجم معامالت ملك به 1200 فقره رسيد، در ماه هاي 
تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان سال گذشته نيز حجم 
معامالت به زير 5 هزار فقره در ماه رس��يده بود. تعداد 
معامالت در ماه هاي ياد شده به ترتيب 4800، 3300، 
2800، 3400 و 4100 فقره ثبت شده است.در چنين 
شرايطي است كه معامالت ملكي در آذر ماه سال جاري، 
همزمان تحت تاثي��ر عوامل موثر بر بازار آبان ماه بود و 
هم فعاليت در اين بازار زير س��ايه تعطيالت كرونا قرار 

داش��ت. البته بايد در نظر داشت كه از اول اسفند سال 
گذشته تاكنون، كرونا همانند ساير بازارها، قدرت مانور 
فعاالن بازار مسكن را تحت تاثير قرار داده است و عالوه 
بر برخي محدوديت هاي اعالمي از سوي ستاد مقابله 
با كرونا، از برخي محدوديت هاي فردي و شخصي نيز 
رنج برده است. شاهد اين مدعا نيز در آمار معامالت آذر، 
دي و بهمن و اسفند سال گذشته نيز قابل رديابي است. 
همانطور كه در نمودار مشاهده مي شود، روند معامالت 
ملك در آخرين ماه پاييز سال گذشته و در دو ماه نخست 
فصل زمستان با قدرت و بطور معناداري نسبت ماه هاي 
قبل در حال حركت به سمت باال بوده است به گونه اي 
كه در آذر ماه س��ال گذشته حدود 135 درصد و در دو 
ماه بعد از آن به ترتيب 12 و 4 درصد رشد داشته است.

     نرخ واقعي تورم ماهانه مسكن؟
به گزارش »تعادل« از آنجا كه نرخ ماهانه تورم عمومي 
در آذرماه س��ال جاري 1.5 درصد گزارش شده است 
و نرخ تورم ماهانه مس��كن منفي 1.1 است، از تفاضل 
تورم مسكن و تورم عمومي به عدد منفي 2.5 درصد 
مي رسيم كه نرخ رشد واقعي و البته منفي مسكن طي 

آذرماه را نشان مي دهد. آنگونه كه بانك مركزي گزارش 
كرده است، تورم ماهانه مسكن در شهر تهران از حدود 
10 درصد طي ماه هاي ارديبهشت تا اول آبان 99، در 
آبان ماه به 1.8 درصد افت كرد. اين در حالي است كه 
تورم عمومي ماهانه در آبان ماه 5 درصد از سوي مركز 
آمار ايران گزارش شده است. از اين رو، از تفاضل تورم 
اسمي مسكن و تورم عمومي به عدد منفي 3.2 درصد 
مي رسيم كه نشانگر نرخ تورم واقعي مسكن در آبان ماه 
است. به باور كارشناس��ان اقتصاد مسكن، از آنجا كه 
قيمت مسكن چسبنده است، حباب قيمتي در بازار 
مسكن در اثر ش��وك هاي دروني يا بيروني اين بازار، 
مانند ساير كاالها به س��رعت تخليه نمي شود، بلكه 
سرعت رشد قيمت مسكن طي چند ماه يا فصل، در 
صورت فراهم آمدن شرايط، كاهش يافته و در سطوحي 
پايين تر از نرخ تورم س��ير خواهد ك��رد. در نتيجه با 
گذشت زمان و با چندين ماه عقب ماندگي رشد قيمت 

مسكن از نرخ تورم، حباب آن تخليه خواهد شد.
بررسي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه تورم ماهانه 
مسكن در سال جاري، طي ماه هاي ارديبهشت تا آبان 
همواره بيش��تر از نرخ تورم عمومي بوده است. در اين 

حال، اگر از منفي شدن تورم ماهانه مسكن در فروردين 
سال جاري بنا به داليل مختلف از جمله بازبودن بازار 
مسكن صرفا در هفته آخر فروردين ماه چشم پوشي 
كنيم، طي سال جاري، براي نخستين بار در آبان ماه 
تورم مسكن از تورم عمومي كمتر رشد كرد و در نتيجه 
منفي ش��ده اس��ت. البته تورم ماهانه مسكن در تير، 
مرداد، شهريور، مهر و آبان س��ال گذشته نيز از تورم 
عمومي، ركوردهاي كمتري را برجاي گذاشته است، 
اما به دنبال تغيير قيمت بنزين در آبان ماه سال 98 و 
در پي آن تغيير انتظارات تورمي ناشي از افزايش نرخ 
سوخت، از آذر سال گذشته قيمت مسكن دوباره وارد 
محدوده حبابي شده بود. اما حاال به نظر مي رسد دوباره 
وارد مسير تازه اي شده است كه در صورت تداوم شرايط 
حاكم بر اقتصاد كالن، انتظار مي رود تا پايان سال 99 

در اين مسير باقي بماند.

    تحوالت 9 ماهه مسكن در سال 99
آن گونه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت، تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در 9 ماهه 
نخست سال 99 به حدود 70 هزار و 600 فقره رسيد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 42.9 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. در اين مدت، متوسط قيمت 
يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 22 ميليون 
و 260 هزار تومان بوده است كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 74.2 درصد افزايش نشان مي دهد.
بر اس��اس اين گزارش، در آذر ماه س��ال 99، متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران 26 
ميليون و 910 هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل 1.1 
درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 
98.9 درصد افزايش نشان مي دهد. در ميان مناطق 
22گانه ش��هرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت 
يك متر مربع زيربناي مس��كوني معامله شده معادل 
57 ميليون و 100 هزار تومان به منطقه يك و كمترين 
آن با 10 ميليون و 810 هزار تومان به منطقه 18 تعلق 
داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 

به ترتيب 84 و 66 درصد افزايش نشان مي دهند.

در شهر

خبر ويژه
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سرقت ديوارهاي صوتي پل صدر
يك عضو شوراي شهر تهران با اشاره به سرقت ديوارهاي 
صوت��ي پل صدر گفت: س��اكنين مح��دوده پل صدر 
نامه هايي به حناچي به دليل مشكالت اين پل نوشته اند 
كه از ايشان درخواست دارم نامه مردم را بي پاسخ نگذارد.

به گزارش فارس، احمد مسجدجامعي عضو شوراي شهر 
تهران درباره مشكالت پل صدر گفت: همزمان با ساخت 
اين پل، بحث آلودگي صوتي و بصري براي س��اكنين 
اطراف پل مطرح بود. وي گفت: در آن زمان گزارش��ي 
داش��تيم مبني بر اينكه اگر پنل ها يا ديوارهاي عايق 
صوتي نصب شود، مي تواند تا 90 درصد آلودگي صوتي 
را كاهش دهد، ولي با وجود نصب پنل هاي صوتي، انتظار 
الزم براي كاهش آلودگي صوتي برآورده نشد و از طرفي 
با مشكل س��رقت پنل ها نيز مواجه شديم. وي با اشاره 
به شاكي بودن س��اكنان حوالي پل صدر گفت: راه حل 
جديدي براي حل مشكالت ساكنين محدوده پل صدر 
ارايه نشده و پنل هاي صوتي به دليل سرقت هاي ادامه دار 

عمال كارايي الزم را نداشته است. 

شهروند ديپلمات؛ ابتكاري براي 
توسعه ديپلماسي شهري اصفهان

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 
گفت: ابتكار »شهروند ديپلمات« از ابتداي سال جاري 
در اداره ام��ور بين الملل ش��هرداري اصفهان مطرح و 
اهدافي از جمل��ه ارتباطات موثر با ش��ركاي خارجي 
)خواهرخوانده ها(، شناسايي تسهيلگران شهروندي، 
توس��عه همكاري هاي اقتصادي و علمي به ترتيب با 
محوري��ت بخش خصوصي و دانش��گاه هاي اصفهان، 
افزايش تعامالت با دستگاه ديپلماسي كشور و همچنين 
شكل گيري دانش، مهارت و نگرش بين المللي در تمامي 
مجموعه هاي شهر براي آن تعريف شد.به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، ايمان حجتي 
با بيان اينكه ش��هرداري اصفهان درصدد است تا 
با ياري گرفتن از ديپلماس��ي شهروندي، بستري 
براي توسعه ديپلماسي شهري بنا كند، افزود: ابتكار 
»شهروند ديپلمات« به دنبال آن است تا آن دسته 
از تسهيلگران شهروندي از جمله بازرگانان، اساتيد، 
ورزشكاران، دانشجويان، فعاالن فرهنگي و رسانه اي، 
ايرانيان خارج از كش��ور و غيره كه داراي بسترها و 
كانال هاي مناس��ب و مجاز براي معرفي و تقويت 
جايگاه، برند و ظرفيت هاي اصفهان در ش��هرهاي 
خواهرخوانده و كشورهايش��ان هس��تند، بتوانند 
در قوت بخش��يدن به ارتباطات فرهنگي، هنري، 
اقتصادي و علمي طرفين به كنشگري بپردازند.وي 
اظهار كرد: در راستاي برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
اين ابتكار اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
اصفهان كه با همكاري نمايندگي وزارت امور خارجه، 
كنسرسيوم همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه ها و 
شهرك علمي تحقيقاتي و اتاق بازرگاني اصفهان به عنوان 
بازوهاي اصلي فكري و اجرايي در دستور كار قرار دارد، 
13 سلسله نشست با عنوان »هم نشست خواهرشهرها« 
را برگزار خواهد كرد و در هريك، پرونده يكي از 13 شهر 
خواهرخوانده اصفهان را با حضور شهروندان تسهيلگر 
براي شناس��ايي عملياتي ظرفيت ه��اي همكاري در 
دستور كار خود قرار خواهد داد.وي تصريح كرد: وزارت 
امور خارجه و معاونت ديپلماسي عمومي اين وزارتخانه 
ضمن استقبال ويژه و تاييد اين طرح، به صورت رسمي 
به ش��هرداري اصفهان اعالم كرده است كه اين ابتكار 
مي تواند به صورت الگو به ساير كالن شهرهاي ايران نيز 
معرفي شود.به گفته وي، شهروندان تسهيلگر مي توانند 
 ،http://intaffairs.isfahan.ir  با ثبت نام از طريق
مشخصات خود را اعالم كنند تا پس از بررسي شرايط 
ثبت نام كنندگان در كميته  مربوط��ه، در صورتي كه 
شرايط، بس��ترها و كانال هاي ارتباطي آنها كاربردي و 
مفيد تشخيص داده شود، به نشست آن خواهرخوانده 
كه نمايندگاني از وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران، اداره مرتبط در آن وزارتخانه، س��فارت آن كشور 
در ايران، انجمن هاي دوستي، سازمان هاي مردم نهاد 
و .... نيز حضور دارند، دعوت ش��وند تا با كنشگري موثر 
و مشخص، هركدام به يك »شهروند ديپلمات« براي 
اصفه��ان بدل ش��وند.حجتي تاكيد كرد: پ��س از هر 
هم نشست )يا مجموعه اي از نشست ها(، برنامه اقدام 
همكاري با هر شهر خواهرخوانده تدوين مي شود و همه 
فعاالن بين المللي اصفهان اعم از دولتي، غيردولتي و 
شهروندي، مسير روشن ارتباطات اصفهان محور با اين 
13 شهر را خواهند شناخت. اين امر موجب خواهد شد 
تا از كليشه پردازي  و موازي كاري در سياست خارجي 
اصفهان جلوگيري به عمل آمده و مجموعه كنشگران 
به صورت منسجم و با برنامه هاي اقدام تدوين شده رو 

به جلو و افزايش مناسبات حركت كنند.

خسارت ۸۰۰   ميلياردي كرونا
به تاكسيرانان

معاون اتحاديه تاكسيراني كشور اعالم كرد: در دوره 
زماني 5 اسفند ماه 98 تا 28 آذرماه امسال بر اثر شيوع 
كرون��ا 65 درصد از درآمدهاي فعاالن تاكس��يراني 
كاهش يافته و بيش از800 ميليارد تومان به فعاالن 
اين حوزه خسارت وارد شده است. به گزارش ايرنا، علي 
اصالني درباره تاثير كرونا بر بخش حمل و نقل شهري 
و بخش تاكس��يراني، گفت: در نزديك به يك سال 
گذشته، كرونا درآمد تاكسيرانان را به نيمه رسانده و 
ميانگين درآمد روزانه را 65 درصد كاهش داده است.

وي ادامه داد: 123 هزار و 888 دس��تگاه تاكس��ي با 
متوسط درآمد روزانه 180 هزار تومان در كالن شهرها 
فعال هستند و 296 هزارو 112 دستگاه نيز با ميانگين 
درآمد 110 هزار تومان در ش��هرهاي ديگر فعاليت 
دارند. بر اين اساس درآمد ماهانه يك تاكسيران تهران 
كمتر از 5.5 ميليون تومان است كه بيش از نيمي از آن 

خرج بنزين و نگه داري خودرو مي شود.

ابهام در نحوه فعاليت
سامانه امالك

فرهاد بيضايي، كارشناس مس��كن گفت: در شرايط 
كنوني وزارت راه و شهرسازي مدعي است بنابر ماده 
قانوني نسبت به شناسايي واحدهاي مسكوني خالي 
با استفاده از س��امانه امالك و اسكان اقدام كرده ولي 
س��ازمان امور مالياتي در ادعاهاي خود، صحت رفتار 

اين سامانه ملي را زير سوال برد.
 بيضايي در گفت وگو با فارس، با اشاره به وضعيت كنوني 
اخذ ماليات بر خانه هاي خالي در كشور گفت: در شرايط 
كنوني وزارت راه و شهرسازي مدعي است، بنابر ماده 
قانوني نسبت به شناسايي واحدهاي مسكوني خالي با 
استفاده از سامانه امالك و اسكان اقدام كرده و سازمان 
امور مالياتي در ادعاهاي خود، صحت رفتار اين سامانه 

ملي را زير سوال برده اند.
اين كارشناس مسكن، در بيان راه هاي اثبات اظهارات 
متوليان وزارت راه و شهرسازي پيرامون مساله تعيين 
تكليف س��امانه امالك و اس��كان گفت: وزارت راه و 
شهرسازي مكلف به ارايه برخط اطالعات سامانه امالك 
اس��ت و بايد ديد آيا فعاليت سامانه در حد رونمايي از 
يك صفحه اينترنتي در يك مراسم بوده يا وزارت راه و 
شهرسازي حاضر است اطالعات خروجي اين سامانه 
را به ساير نهادهاي مرتبط نظير شهرداري ها، وزارت 

كشور و ساير ارگان ها اين حوزه بدهد.
وي با اش��اره به اين نكته كه هيچ من��ع امنيتي براي 
ارايه نحوه شناسايي واحدهاي مسكوني خالي وجود 
ندارد، تاكيد كرد: متوليان وزارت راه و شهرسازي بايد 
الگوريتم هاي مرتبط با شناسايي واحدهاي مسكوني 
خالي را ارايه دهند تا همه مردم از نحوه شناسايي اين 

واحدهاي مسكوني آگاه شوند.
بيضايي در تشريح مسووليت س��ازمان امور مالياتي 
گفت: طبيعي است كه سازمان امور مالياتي نتواند از 
اطالعات ناقص براي صدور تعرفه مالياتي استفاده كند 
اما خود مسووالن سازمان امور مالياتي بايد ضعف هاي 

اطالعات دريافتي از وزارت راه را رسانه اي كنند.
اين كارشناس مس��كن، با اشاره به تصويب اصالحيه 
اخير پيرامون ماليات ب��ر خانه هاي خالي در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: مادامي كه نحوه فعاليت سامانه 
ملي امالك و اسكان دقيق، درست و صحت اطالعات 
آن تضمين نشود، هيچ اصالحيه  قانوني نمي تواند با 

اجراي درست به اهداف خود برسد.
بيضايي با اشاره به اهميت سامانه ملي امالك و اسكان، 
گفت: ايجاد هر زيرساخت حاكميتي به منظور سامان 
بازار مسكن در ابتدا نيازمند بانك اطالعاتي قوي است و 
بدون چنين امكاناتي نمي توان سياست گذاري مطلوبي 

را به سرانجام رساند.

   واژگون�ي يك فروند ش�ناور در نزديكي 
الرك

يك فروند ش��ناور لندينگرافت در 25 مايلي جنوب 
ش��رقي الرك واژگون وت��الش براي نج��ات جان 7 
سرنشين اين شناور توسط تيم هاي جست وجو و نجات 

دريايي درمنطقه ادامه دارد .
به گزارش مهر، اسماعيل مكي زاده، معاون درياي بنادر 
و دريا نوردي هرمزگان در تشريح جزييات اين حادثه 
گف��ت: س��اعت 18:30 روز 5 دي ماه پيامي مبني بر 
آبگرفتگي يك فروند شناور لندينگ كرافت در موقعيت 
جنوب شرق جزيره الرك از رله راديويي كشتي عبوري 
در تنگ��ه هرمز به مركز جس��ت وجو و نجات دريايي 
استان مخابره شد. وي افزود: بالفاصله پس از وصول 
پيام، شناور ناجي 12 از جزيره قشم به موقعيت اعزام 
و هماهنگي الزم برابر طرح استاني جست وجو و نجات 
دريايي با عوامل مرتبط از جمله ندسا، نداجا و درياباني 
استان و شناورهاي عبوري در منطقه تنگه هرمز جهت 

پايش دريايي و هوايي منطقه صورت گرفت.
مكي زاده اظهار داشت: با توجه به نامساعد بودن شرايط 
جوي و تاريكي هوا عمليات آغاز و از س��حرگاه روز 6 
ديماه جست وجو و نجات دريايي با كميت و كيفيت 

بيشتري ادامه يافت.
اين مقام مسوول اضافه كرد: مقارن با ساعت 15:30 
روز يكشنبه و در 25 مايلي جنوب شرقي الرك شناور 
مذكور به حالت واژگون توسط ناجي 12 و در موقعيت 
حدودا 16 مايلي جنوب غربي كوهس��تك و 9 مايلي 

شمال شرقي هرمز پيدا شد.
مكي زاده بابيان اينكه عمليات جست وجو ونجات براي 
يافتن 7 نفر از خدمه اين شناور ادامه دارد، اظهار كرد: با 
بسيج تمام امكانات و نيروها و همچنين با اطالع رساني 
به شناورهاي عبوري و مراكز جست وجو و نجات دريايي 
كشورهاي عمان، امارات متحده عربي و پاكستان در 

تالش هستيم تا افراد مفقود شده را پيدا نماييم.

   آلودگي هواي كالن شهرها تا پايان هفته
معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
از دوشنبه تا پايان هفته در اغلب مناطق كشور افزايش 
تدريجي دما پيش بيني مي شود، در ارتفاعات زاگرس 

جنوبي احتمال سقوط بهمن وجود دارد.
محمد اصغ��ري در گفت وگو با فارس در تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كشور بيان كرد: تا پايان هفته 
جوي آرام و پايدار در اغلب مناطق كشور حاكم است، 
در اين راستا در اين مدت افزايش غلظت و انباشت 
آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت هوا در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعيت پيش بيني مي شود. وي افزود: 
از روز دوشنبه ش��اهد افزايش ابر و بارش پراكنده، 
رعد و برق و گاهي وزش باد شديد موقت در شمال 
خوزستان، شمال بوش��هر، لرستان، شمال فارس، 
غرب اصفهان، جنوب همدان، كهگيلويه و بويراحمد 
و چهارمحال و بختياري حاكم خواهد بود. معاون 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: بارش 
در ارتفاعات و مناطق سردسير استان هاي لرستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلوي��ه و بويراحمد و 
غرب اصفهان به  صورت برف اس��ت.از دوش��نبه تا 
پايان هفته در اغلب مناطق كشور افزايش تدريجي 
دما پيش بيني مي شود بنابراين در ارتفاعات زاگرس 

جنوبي احتمال سقوط بهمن وجود دارد.

تورم ماهانه مسكن در آذرماه 99 منفي شد

پارلمان شهري پايتخت ديروز به هدفمند كردن نحوه تشويق شهروندان راي مثبت داد 

كرونا  كمر معامالت ملك را شكست

هشدار درباره نبود مديريت متمركز در بحران ها
گروه راه و شهرسازي|

 رييس شوراي شهر تهران گفت: عدم وجود مديريت 
متمركز و سيس��تم اطالع رساني در بحرانها وسوانح 
طبيعي خطري جدي براي تهران است كه مي تواند 
ده ه��ا وصدها برابر اي��ن تلفات، در وقاي��ع پيش رو 
به ش��هروندان آس��يب برس��اند كه نياز به تجميع 
وهماهنگي دستگاه هاي مختلف در مديريت يكپارچه 
شهري وجود دارد.محسن هاشمي در جريان دويست 
و پنجاه و نهمين جلسه شوراي شهر تهران در نطق 
پيش از دستور خود ضمن گراميداشت ميالد حضرت 
مس��يح همچنين با اشاره به مخدوش كردن تابلوي 
خيابان ش��جريان نيز گفت: همچنين الزم اس��ت 
نسبت به اقدام خودس��رانه  گروهي از شهروندان در 
مخدوش كردن تابلوي نام اس��تاد ش��جريان، تذكر 
داده شود. متاس��فانه اين اقدام با استفاده از پوشش 
نام شهدا انجام ش��د كه خوشبختانه خانواده شهيد 
فخري زاده، با اطالع رساني مناسب، نارضايتي خود 
را از اينگونه اقدامات اعالم كردند. رييس شوراي شهر 
تهران گفت: كساني كه دغدغه ارزش ها و زنده بودن 
نام ش��هدا را دارند، بايد متوجه باشند كه با اينگونه 
اقدامات غيرقانوني و ايجاد دو قطبي هاي كاذب كه 
به هيچ وجه براي وضعيت كشور الزم نيست، تنها به 
تخري��ب ارزش ها و نام و ياد ش��هدا در افكار عمومي 
به ويژه نس��ل جوان دس��ت مي زنند و انتظ��ار ما از 
دستگاه هاي مسوول جهت جلوگيري از حاكم شدن 
هرج و مرج و شكسته شدن حريم قانوني است و الزم 

است تدابير الزم اتخاذ شود.

     اصالح اليحه بسته محرك اقتصادي 
در نشس��ت علني ديروز شوراي شهر، اعضاي اين شورا به 
يك فوريت اليحه اصالح بسته محرك اقتصادي در شرايط 
كرونايي راي مثبت دادند.همچنين طرح هوشمندسازي 
ثبت مشاركت ها و نحوه تشويق ش��هروندان در پارلمان 
ش��هري پايتخت تصويب ش��د.حامد مظاهريان، معاون 
برنامه ريزي و منابع انساني ش��هرداري تهران در توضيح 
اليحه »اصالحيه اليحه الحاقيه دوم مصوبه بسته محرك 
در شرايط س��خت اقتصادي و در شرايط بحراني ناشي از 
گسترش ويروس كرونا« گفت: در ارديبهشت ماه شوراي 
شهر مصوبه اي تحت عنوان بسته محرك در شرايط سخت 
اقتصادي داشت كه برآورد ما اين است كه اين بسته كمك 
بزرگي بود و توانست بخشي از درآمدهاي شهرداري كه در 
اين شرايط سخت از آن محروم هستيم را جبران كند. او 
گفت: اليحه اي كه امروز شهردار تهران آن را تقديم شوراي 
شهر كرد در واقع الحاقيه اي به بسته محرك است كه در 11 
ماده كه در سه بخش مالي، شهرسازي و مولدسازي دارايي 
تقسيم شده ارايه شده است و در اين 11 ماده درخواست 
كرديم خسارت تاخير پرداخت بدهي ها تا 15 اسفندماه 
افزايش يابد و افراد مشمول جرايم نشوند چرا كه اين اتفاق 
كمك مي كند پرداخت ها سرعت بگيرد. مظاهريان اضافه 
كرد: بحث برون سپاري، وصول عوارض و تقاضاي افزايش 
سقف مجوزهاي در اختيار براي عقد قراردادهاي پيمانكاري 
را از ش��ورا درخواس��ت كرديم. ماده 24 به مجوز افزايش 
مهلت شروع و پايان عمليات ساختماني اشاره مي شود كه 
مي توان اين مهلت را افزايش داد و افرادي كه در اين مرحله 
تصميم گيري هستند را تشويق كرد تا سريعتر براي كسب 

مجوز اقدام كنند.معاون شهرداري تهران با تاكيد بر لزوم 
مولدسازي دارايي هاي شهرداري دراين اليحه اظهار كرد: 
در ش��هرداري بيش از 30 هزار ميليارد تومان پروژه هايي 
داريم كه برخي از آنها نزديك به 12 سال است كه متوقف 
است و درگيري هاي ملكي، حقوقي وعدم توافق با پيمانكار 
دارد و پيش بيني كرديم از طريق يك شورا با رياست شهردار 
و حضور اعضاي شوراي شهر و معاونين اين پروژه ها تعيين 
تكليف شود تا مشكالت آنها رفع شود. مظاهريان با بيان 
اينكه در اين اليحه در مورد مسائل و مشكالت شركت ها و 
سازمان هايي كه دراين شرايط درآمد ندارند اما هزينه هاي 
پرس��نلي آنها باقي اس��ت فكري انديشيده ش��ده افزود: 
پيش��نهاد كرديم كه در صورت موافقت شوراي شهر اين 
نهادها كه درآمدزا هستند اما اكنون مشكل دارند بتوانند 
خدماتشان را با تخفيف پيش فروش كنند.  او اضافه كرد: در 
مورد وضعيت پاركينگ و صدور پروانه ساختماني به دليل 
تشكيك و اعتراض نهادهاي مرتبط، در اين الحاقيه مواردي 
براي شفاف سازي ارايه شده تا گردش اقتصادي بهتري براي 
شهرداري ايجاد شود. مظاهريان با بيان اينكه تاكنون 65 
درصد بودجه محقق شده گفت: اما براي اينكه بتوانيم به 
برنامه هايمان عمل كنيم نيازمند اختيارات بيشتر هستيم 
و اميدواريم اعضاي شوراي شهر يك فوريت اين اليحه را 
تصويب كنند.  بر اساس اين گزارش، اعضاي شوراي شهر به 
يك فوريت اليحه پيشنهادي شهرداري راي مثبت دادند.

       تصويب طرح هوشمندسازي ثبت مشاركت ها 
ب��ه گزارش »تع��ادل« در ادامه نشس��ت علن��ي ديروز 
شوراي شهر تهران، با راي مثبت اعضاي اين شورا، طرح 

هوشمندسازي ثبت مشاركت ها و نحوه تشويق شهروندان 
نيز به تصويب رسيد.

به��اره آروين ضمن قرائت گزارش كميس��يون برنامه و 
بودجه گفت: ما در شهرداري تهران يارانه هاي زيادي به 
شهروندان مي دهيم. ما در اماكن ورزشي به شهروندان 
تخفيف مي دهيم، در حمل و نقل عمومي حتي قيمت 
تمام ش��ده بلي��ت را از م��ردم درياف��ت نمي كنيم، در 
دوچرخه هاي اشتراكي براي تشويق شهروندان يارانه هايي 
مي دهيم و غيره، اما متاس��فانه اين يارانه ها را به صورت 
غيرهدفمند اعطا مي كنيم. يعني يارانه ها لزوما به دست 

اقشار نيازمند نمي رسند. 
او با اشاره به اينكه طرح شش ماده و يك پيوست كوتاه 
دارد ادامه داد: اين ش��ش ماده دو هدف اصلي دارد كه 
به نظر مي رسد هس��ته مركزي رويكرد اصالح طلبي 
افزايش مشاركت و كاهش نابرابري و بي عدالتي است. 
در اين طرح تالش حداكثري صورت گرفته تا اين دو 
هدف تبلور يابد. شايد اين طرح بايد در سال اول شورا 
ارايه مي شد اما وارد شدن ما به سازوكارهاي شهرداري 
و قابل اجرا ساختن اين رويكردهاي اصالح طلبي زمان 

را گرفت اما طرح هنوز فرصت اجرا دارد. 
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
تاكيد كرد: اتفاقا همين ماه هاي پاياني اس��ت كه ما را به 
عنوان شوراي شهر اصالح طلب متمايز مي كند و حتي اگر 
به دليل فراگيري ويروس كرونا فرصت اجرا محدود باشد 
اين طرح به عنوان ميراث شوراي پنجم باقي خواهد ماند. 
بر اساس اين گزارش، درنهايت اين طرح با 15 راي موافق 

اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.



تعادل |
»ش��رکت های خارج��ی ب��راي حض��ور در صنعت 
پتروشيمي ايران، پالس های مثبتي ارسال كردند.« اين 
را معاون وزير نفت در امور پتروشيمي مي گويد. بهزاد 
محمدي روز گذشته در نشستي خبري با بيان اينكه 
تعدادی از شرکت های خارجی مذاکره با شرکت های 
پتروشيمی را از سر گرفته اند، در اظهاراتي عنوان كرد 
كه زمزمه هايی در اين باره وج��ود دارد، اما در عمل با 
هيچ شرکتی وارد مذاکره نش��ده ايم. تنها در محيط 
خصوصی بيرون از تعدادی از هلدينگ ها ش��نيده ام 
که پالس های مثبتی از شرکت های خارجی دريافت 
کرده اند. البته معاون وزير نفت با بيان اينكه مديريت 
تحريم ها در صنعت پتروشيمی در دستور كار قرار دارد، 
اين خبر مهم را نيز مخابره كرد كه نقشه راه اين صنعت 
در پساتحريم با جزئيات دقيق تهيه شده و به محض 
وقوع اتفاق های مثبت در حوزه بين الملل، می دانيم که 

چه اقدام هايی انجام دهيم.

   ارزآوري پتروشيمي تا مرز 25 ميليارد دالر
گراميداش��ت روز صنعت پتروشيمي با حضور بهزاد 
محمدي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و احمد 
مهدوي ابهري، دبير كل انجم��ن صنفي كارفرمايي 
پتروشيمي برگزار شد. براساس آمار اعالمي از سوي 
محمدي، »درآمد ارزي صنعت پتروش��يمي همانند 
س��ال ۹۸ با صادرات انجام شده، وضع بسيار مطلوبي 
را نش��ان مي ده��د و در ۹ ماهه س��ال ۹۹ هم عرضه 
ارز صنعت پتروشيمي به س��امانه نيما فراتر از برنامه 
بوده است. تا س��ال آينده ميزان صادرات محصوالت 
پتروشيمي 25 ميليارد دالر خواهد بود.« مهدوي نيز 
در بخشي از سخنان خود درآمد ارزي از صادرات طي 
سال هاي ۹2 تا نيمه ۹۹ را 76 ميليارد دالر عنوان كرد. 
با استناد به صحبت هاي او عرضه داخلي كاال در داخل 
و به بخش كشاورزي طي اين سال ها نيز 33.3 ميليارد 
دالر بوده كه در مجموع درآمدزايي 110 ميليارد دالري 
براي كشور ايجاد كرده اس��ت. محمدي در پاسخ به 
پرسش »اعتماد« مبني بر چگونگي تطابق با شرايط 
تحريم افزود: »عادت به كار در ش��رايط آرام نداريم و 

خود را براي همه چيز آماده مي كنيم.« 
از س��وي ديگر، پيش بيني ها حاكي از اين اس��ت كه 
حجم سرمايه گذاري در اين صنعت تا پايان سال به 11 
ميليارد دالر مي رسد و قرار است با 17 طرح پتروشيمي 

ظرفيت صنعت با اضافه ش��دن 25ميليون تن به ۹0 
ميليون تن در سال افزايش يابد. با اين افزايش ظرفيت 
درآمد كشور از اين صنعت با افزايشي 66.6 درصدي به 
25 ميليارد دالر خواهد رسيد. البته همچنين پايان ماه 
نهم سالجاري، ۹ طرح پتروشيمي توسط رييس جمهور 
افتتاح شده كه قرار است طرح هاي پتروشيمي در سال 
جاري به عدد 17 برسد. براساس گفته هاي محمدي 
با افزايش توليد در اين بخش، »ت��ا پايان 1404، 2۸ 
طرح به بهره برداري مي رسد و ميزان ظرفيت تا 133 
ميليون تن افزايش خواهد يافت و درآمد اين صنعت 
نيز با قيمت پايه سال ۹5 حدود 35 ميليارد دالر خواهد 
بود.« در ص��ورت تحقق توليد مدنظر در اين صنعت، 
ايران مي تواند به رتبه نخس��ت توليد محصوالت پايه 
در خاورميانه برس��د.  محمدي تع��داد مجتمع هاي 
توليدي در سال گذشته را 56 مجتمع عنوان كرد كه 
»تاكنون« به 64 مجتمع رسيده و با توجه به طرح هاي 
جديدي كه به مدار مي آيند به 70 عدد خواهد رسيد. 
با توجه به اينكه 70 درصد از محصوالت پتروشيمي به 
كشورهاي مختلف صادر مي شود، تحريم ها به خصوص 
آنچه ترامپ در روزهاي پاياني اش در كاخ سفيد انجام 
مي دهد، مي تواند ب��ر ارزآوري اين صنعت و افق هاي 
برنامه ريزي شده اش تاثيرگذار باشد.  روزي كه وزارت 
خزانه داري امريكا اعالم كرد شركت صنايع پتروشيمي 

خليج فارس و 3۹ شركت وابسته به صنايع پتروشيمي 
ايران را در فهرس��ت تحريم ها قرار داده است. آخرين 
اقدام امريكا نيز در اكتبر سال جاري ميالدي و با تحريم 
چند نهاد و ش��خص از جمله مديرعامل شركت ملي 
پتروشيمي ايران بود. هر چند اين تصميم يك ماه پيش 
از انتخابات امريكا اتخاذ شده، اما برآيند سياست هاي 
تحريمي امريكا در قبال صنعت پتروشيمي آن هم در 
شرايطي كه دو شركت سينوپك و شركت ملي نفت 
چين، بزرگ ترين شركت هاي پتروشيمي در جهان 
هستند، مي تواند نقش شركت هاي ايراني در بازارهاي 

جهاني را تحت تاثير قرار دهد. 

  نحوه فعاليت صنعت پتروشيمي
 با احياي برجام

مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی همچنين 
در نشست خبري روز گذش��ته خود در پاسخ به اين 
س��وال که با روی کارآم��دن رئيس جمهوری جديد 
آمريکا و احتمال بازگشت آمريکايی ها به برجام،  اين 
موضوع چقدر بر فعاليت های صنعت پتروشيمی اثر 
خواهد گذاش��ت، افزود:  البته هنوز چيزی مشخص 
نيست؛ همه موارد سياه و سفيد است اما اميدواريم اگر 
قرار باشد اتفاقی بيفتد،  اين تغيير در دو حوزه انتقال 
دانش فنی و جذب س��رمايه خارجی باشد. با توجه به 
اينکه بنا داريم عدد جذب سرمايه را در اين صنعت از 
۸0 ميليارد دالر به 1۸0 ميليارد دالر برسانيم، به طور 
طبيعی اگر سرمايه گذار خارجی باشد و اين فضا ايجاد 
شود تا بتواند سرمايه گذاری کند بی گمان ثمربخش 
خواهد ب��ود. محمدی همچني��ن درب��اره اينکه آيا 
تعدادی از شرکت های خارجی مذاکره با شرکت های 
پتروشيمی را ازسر گرفته اند، تصريح کرد: زمزمه هايی 
در اين باره وجود دارد، اما در عمل با هيچ شرکتی وارد 
مذاکره نش��ده ايم. تنها در محيط خصوصی بيرون از 
تعدادی از هلدينگ ها شنيده ام که پالس های مثبتی 
از شرکت های خارجی دريافت کرده اند. معاون وزير در 
امور پتروشيمي در بخش هايي از سخنان خود ضمن 

اشاره به اين موضوع كه در سال ۹۸ حدود 35 ميليون 
تن خوراك گاز طبيعي، اتان ميعانات گازي، مايعات 
گازي، نفتا و نفت س��فيد از صنعت نفت و گاز كشور 
دريافت كرده كه معادل ۸00 هزار بشكه در روز است. 
با استناد به بخش ديگري از گفته هاي او در سال 1404 
خوراك پتروشيمي ها به 2 ميليون بشكه نفت خام در 
روز مي رسد كه البته با طرح هايي كه در دست اجراست 
حدود 200 هزار بش��كه نيز افزاي��ش خواهد يافت.  
وی درباره توازن و موازنه خوراک پتروش��يمی ها در 
طرح های جديد پتروشيمی افزود: اين موضوعی نيست 
که بخواهيم به آن ورود کنيم، اما در جريان اقدام های 
مديريت برنامه ريزی وزارت نفت هستيم که در حال 
پيگيری اين موضوع هستند، اما شرکت ملی صنايع 
پتروش��يمی در اين باره خيلی ورود نمی کند و همه 
خوراک هايی که تخصيص داده می شود با برنامه ريزی 

و رعايت موازنه است.

  توسعه صنعت پتروشيمی متناسب
 با مدل جهانی

مديرعامل ش��رکت ملی صنايع پتروش��يمی درباره 
حضور پتروشيمی ها در بورس نيز در اظهاراتي عنوان 
كرد كه صنعت پتروش��يمی نزديک به 30 درصد در 
بورس کشور مشارکت داشته و به همين نسبت نيز در 
سود آنها سهيم است،  اما سازوکارهای فعاليت در اين 
بخش را سازمان بورس تعيين می کند و شرکت ملی 
صنايع پتروشيمی دخالتی در اين موضوع ندارد. وی با 
بيان اينکه در شرکت ملی صنايع پتروشيمی به هيچ 
عنوان به دنبال بازی با اعداد نيس��تيم و فعاليت ها در 
اين صنعت پوياست،  گفت: آماری که در پتروشيمی 
می بينيد، مبتنی بر واقعيت موجود اس��ت.  محمدي 
همچنين درباره تنوع پايه محصوالت پتروشيمی اظهار 
کرد: تالش شده است متنوع سازی محصوالت افزايش 
يابد، زيرا يکی از عوامل پايداری صنعت پتروش��يمی 
ضمن ايجاد بازارهای متنوع، تنوع محصوالت است که 

با سرعت در اين مسير حرکت می شود.
البته براساس آنچه وب سايت ICIS، براساس تازه ترين 
گزارش ش��وراي صنايع ش��يميايي اروپا )Cefic( از 
توليد و گردش مالي صنعت پتروش��يمي در س��ال 
201۸ منتشر كرده، شركت صنايع پتروشيمي خليج 
فارس با 10 ميليارد و 1۹۹ ميليون دالر فروش و سود 
عملياتي 3 ميليارد و 231 ميليون دالر در رتبه 35 ام 
شركت هاي برتر پتروشيمي دنيا در سال 201۹ قرار 
دارد. سينوپك چيني با فروش نزديك به 7۹.5 ميليارد 
دالر در رتبه اول قرار دارد. با توجه به اينكه شيوع كرونا، 
فعاليت اغلب شركت هاي پتروشيمي را تحت تاثير قرار 
داد، اما اگر بخواهيم رتبه بندي گفته شده را مدنظر قرار 
دهيم، فروش 25 ميليارد دالر محصوالت پتروشيمي 
در سال آينده به معني حضور ايران در جمع ده شركت 
برتر پتروش��يمي اس��ت كه البته تحريم هاي نفت و 
برخي شركت هاي پتروشيمي مي تواند اين هدف را 
دستخوش تغييراتي قرار دهد. هر چند مسووالن اين 
صنعت معتقدند تاثير تحري��م بر اهداف اين صنعت، 

 كم است.
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اكثر روستاهاي ماكو و چالدران 
فاقد ارتباطات اينترنتي هستند

نماينده مردم ماكو در مجلس خواس��تار تسريع در 
فراهم كردن تجهيزات فن��ي و امكانات و خدمات 
اينترنتي در روس��تاهاي ماكو و چالدران ش��د. به 
گزارش ايسنا، محمد عليپور گفت: اكثر روستاهاي 
ماكو و چالدران فاقد ارتباطات اينترنتي هس��تند و 
در شرايط كرونايي خانواده ها ناچارند بچه ها را براي 
استفاده از برنامه هاي مجازي به ارتفاعات روستاها 
ببرند كه در معرض س��رما و حيوانات وحشي قرار 
مي گيرند. ليست روستاهاي فاقد امكانات اينترنتي 
در چهار شهرستان تهيه ش��ده و منتظر اقدام وزير 
اس��ت. از وزير ارتباطات مي خواهم هر چه سريعتر 
تجهيزات فن��ي و امكانات و خدم��ات اينترنتي را 
فراهم كنند و به اداره مخابرات اس��تان دس��تورات 

الزم را بدهند.

ماليات  به نفع انحصارگران
تا زماني كه در اقتصاد كش��ور انحصار و گسترش 
مديريت دولتي وجود دارد، تغييرات بنياديني در 
الگوهاي توسعه كشور رخ نخواهد داد. تا ديروز هزينه 
كنترل قيمت ها را، سهامداران خودرويي از جيب 
پرداخت مي كردند و از فردا به علت محدود كردن 
واردات خودرو، هزينه نبود رقابت را نيز خريداران 
خودرو بايد پرداخت كنند. در اين ميان برخي افراد 
و جريانات؛ استدالل مي كنند كه نظامات تعرفه اي 
براي اقتصاد مفيد است. به اين صورت كه تعرفه ها 
در نهايت به نفع توليد داخلي است. استدالل هاي 
غيرمس��تندي كه به نظر مي رسد پاياني براي آنها 
وجود ن��دارد و همچن��ان تداوم خواهند داش��ت. 
چرا كه مناف��ع برخي افراد و جريان��ات به اين نوع 
خبرس��ازي هاي گره خورده اس��ت. اما بايد توجه 
داشت هرچند ممكن است در برخي مواقع، تعرفه ها 
به صنايع داخلي براي رقابت با نمونه هاي خارجي 
)به ط��ور موقت( كمك كنند، ام��ا اين به اصطالح 
محافظه كاران اقتصادي ك��ه چنين تحليل هايي 
دارند بايد به بخش پنهان تعرفه ها نيز توجه داشته 
باش��ند. بخش كوچكي از جامع��ه از برندگان اين 
تعرفه ها و بازنده هاي بزرگ اين تعرفه شامل دامنه 
وسيعي از شركت ها، كارآفرينان و مصرف كنندگان 
هستند كه بايد هزينه بيشتري براي خريد كاالهاي 
مصرفي خود پرداخت كنند. تعرفه ها در واقع نوعي 
ماليات گيري از مصرف كننده به نفع توليدكننده 

انحصاري است.

رهاسازي تنظيم بازار 
وقتي ارزش پول ملي به هر دليلي به شدت كاهش يافته 
و فروش��نده به دنبال صادرات كاال به كشورهاي خارجي 
اس��ت، و به دليل تورم، فروش دو ماه آينده را بهتر از امروز 
ارزيابي مي كند، در نتيجه رها سازي اقتصاد و مكانيزم بازار 
به تنهايي جوابگو نخواهد بود.  زيرا فروشنده يا توليدكننده، 
انتظارات تورمي و افزايش نقدينگي و تورم در ماه هاي آينده 
را به قيمت تمام شده توليد خود اضافه مي كند و نتيجه 
مي گيرد كه اگر امروز 100 تومان هزينه توليد داشته اين 
هزينه توليد در ماه هاي آينده مثال 150 است و لذا كاال را 
نگه مي دارد تا در ماه هاي بعد بفروشد. در فصل برداشت 
از توليد كننده مي خرد تا در ماه هاي بعد بفروشد.  براين 
اساس در شرايط بحراني كه اقتصاد ايران با ۸ فصل رشد 
منفي اقتصاد و كاهش رش��د مصرف بخش خصوصي و 
قدرت خريد خانوارها مواجه شده و درآمدهاي مردم اضافه 
نشده و 70 درصد مردم به زير خط فقر رفته اند، نمي توان 
قيمت تمام شده كاال را مبناي قيمت گذاري اعالم كرد. 
زيرا انتظارات تورمي و هزينه مبادله و افزايش نرخ ارز و ساير 
موضوعات در ماه هاي آينده مي تواند قيمت تمام شده را 
افزايش دهد و همين عامل رشد مستمر قيمت ها در دو 
سال اخير بوده است و عده اي با اين تصور كه همه قيمت ها 
باالتر مي رود از حاال قيمت ها را پيش خور كرده اند و قيمت 
را بيش از حد باال برده اند.  از سوي ديگر، در شرايطي كه دور 
ريز و خسارت محصوالت، نوسان قيمت ها، باال رفتن قيمت 
مواد اوليه و... عمال بيش از 50 درصد توليد كشور را دچار 
مشكل كرده است، اين وظيفه دولت است كه كمك كند 
و شرايط را براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا فراهم كند. 
همچنين اين پرسش اساس��ي مطرح است كه براساس 
گروه بندي كاالهاي مختلف، سهم و درصد كمي از كاالهاي 
موجود در كشور از يارانه برخوردار است. طبق آنچه در سبد 
خانوار ايراني قرار دارد و دغدغه هر روز مردم است، بسياري 
از كاالها مانند ميوه و تره بار، گوشت، لوازم خانگي، پوشاك، 
مواد شوينده، و... از يارانه دولتي عمال بي بهره هستند، اما 
تهيه همه اين اقالم به دغدغه بزرگ مردم تبديل ش��ده 
و اين كاالها به طور مستمر با كمبود، گراني، و مشكالت 
ديگر مواجه هستند و لذا اگر كنترل هاي قيمتي برداشته 
شود، با وضعيت بدتري مواجه شده و قيمت آنها به سادگي 
افزايش خواهد يافت يا راهي كشورهاي منطقه خواهند 
شد.   براين اس��اس اگر كااليي مانند گوشت كه با وجود 
حمايت ه��ا و برنامه هاي مختلف دولت، در اين دوس��ال 
قيمت بااليي داش��ته، بدون كنترل رها ش��ود، عمال هر 
داللي به خود اجازه خواهد داد كه كاال را از بازار جمع كرده 
و صادر كند. بسياري از كاالها نيز چنين وضعيتي دارند 
و وقتي تره بار گوجه فرنگي و پياز كمياب مي شود، نبايد 
انتظاري از خشكبار و كاالهاي ديگر داشت.  وزير صمت 
گفته اس��ت كه توليد كارخانه هايي مانند كارخانه هاي 
توليد  ام دي  اف كه يارانه دولتي دريافت نمي كنند، شامل 
قيمت گذاري دستوري از سوي وزرات صمت نمي شوند. 
عموم توليدكنندگان براساس هزينه تمام شده، محصوالت 
تولي��دي خود را قيمت گذاري مي كنن��د، اما موظفند با 
تعيين شبكه توزيع، محصول توليدي را با كمترين واسطه 
و قيمت به دست مصرف كنندگان برسانند. بهترين راه 
كاهش قيمت ها، افزايش توليد و توزيع كاال در بازار مصرف 
است، خوشبختانه 1۹ قلم كاالي توليدي كشور، در توليد 
و افزايش عرضه، رش��د خوبي داش��ته اند كه محصوالت 
لوازم خانگي از جمله آن هستند. وزير صمت بايد به اين 
نكته توجه داشته باشد كه در اقتصاد ايران مكانيزم هاي 
عرضه و تقاضا و افزايش توليد و توزيع به تنهايي راهگشا 
نيست و اگر كنترل هاي الزم صورت نگيرد، حتي در فصل 
تابس��تان و اوج توليد محصوالت كشاورزي نيز مي توان 
شاهد افزايش شديد قيمت ها بود. زيرا انتظارات تورمي 
و پيش بيني افزايش قيمت، باعث شده كه توليد كننده و 
توزيع كننده كه حتي در فصل توليد، قيمت ها افزايش يابد 
و عده اي با انبار كردن، نقل و انتقال كاال، و اقدامات مختلف، 
قيمت ها را ظرف چند روز افزايش داده اند.  از سوي ديگر، 
برخي توليد كنندگان به خاطر نبود انبار مناسب و باال رفتن 
هزينه حمل و نقل، عمال با دور ريز كاال يا برداشت نكردن 
محصول، عرضه كاال به بازار را كاهش داده اند تا قيمت ها 
افزايش يابد يا س��رمايه الزم براي جمع آوري محصول را 
نداشته اند. در نتيجه دولت و نهادها و سازمان هاي خصوصي 
در اين زمين��ه بايد در جمع آوري محص��ول، انبارداري، 
حمل و نقل، كاهش هزينه هاي توليد تا توزيع و مصرف، 
اقدامات الزم را انجام دهند تا به تامين كاال با قيمت مناسب 
و خانوارهاي ايراني، كمك كنند.  وزيرصمت با اش��اره به 
فعاليت سه شفيت بسياري از كارخانه ها باهدف افزايش 
توليد، اف��زود: اگر با همين روند ادامه دهيم، رانت خواري 
و داللي از بازار حذف مي ش��ود، و اجناس با قيمت واقعي 
به دست مصرف كنندگان مي رسد. وزارت صمت در اين 
زمينه بايد توجه داشته باشد، كه مشكل شبكه توزيع و 
بازار، در چهار دهه اخير و حتي قبل از انقالب و سال هايي 
كه رشد اقتصادي باالي 5 درصدي داشته ايم، نيز همواره 
وجود داشته و به همين خاطر دولت، نهادهاي عمومي مثل 
شهرداري ها و بخش خصوصي، با تشكيل فروشگاه هاي 
زنجيره اي، تالش كرده اند كه ش��بكه توزيع را از توليد تا 
مصرف به گونه اي ساماندهي كنند كه با كمترين داللي 
و احت��كار و افزايش قيمت، يا كمب��ود مصنوعي كاالها 
مواجه باشند. زيرا مكانيزم بازار در اقتصاد ايران به صورت 
مستمر تحت تاثير شوك هاي خارجي و داخلي، سياسي 
و بين المللي قرار دارد و قادر به تخصيص منابع درست و 
تعادل در بازار نيس��ت و به همين خاطر قيمت ها دايم با 
نوسان شديد مواجه است و توليد كننده از نقطه تنظيم 
قرارداد تا تحويل بايد چند بار قيمت مواد اوليه و فروش را 
تغيير دهد. همچنين دولت بايد توجه داشته باشد كه در 
سال هاي اخير به خاطر نوسان نرخ ارز در سه سال اخير، 
عده اي از دالالن و شبكه هاي سوداگر، عمال بخش عمده اي 
از كاالهاي مورد نياز مردم از سبزيجات و گوشت، مرغ، دارو 
تا گوجه فرنگي و پياز را جمع آوري كرده و به كشورهاي 
منطقه صادر كرده اند. در نتيجه كنترل بازار نمي تواند تنها 
به قيمت گذاري كاالهاي يارانه اي محدود شود؛ زيرا اگر 
توليد كننده و توزيع كننده، با احتكار، صادرات، ايجاد كمبود 
مصنوعي و باال بردن قيمت، بازار را دچار مشكل كنند و با 
وجود وفور كاال، بخش��ي از كاالها را از بازار خارج كنند يا 
گران فروشي كنند، در آن صورت مردم قدرت خريد كافي 
براي تهيه مايحتاج خود نخواهند داشت و اين موضوع، بارها 
در چند دهه اخير تجربه شده است و عده اي به شكل هاي 
مختلف، كاالها را گران كرده يا از بازار خارج كرده اند و امكان 

ايجاد عرضه و تقاضاي طبيعي را از بين برده اند. 

معاون وزیر نفت از تدوین برنامه پساتحریم صنعت پتروشیمی خبر داد

سيگنال مثبت خارجي ها به پتروشيمي  ايران

علی قلعه نوی، مديرعامل شرکت فوالد خوزستان:

حامی باشگاه هستيم، کادر فنی و مديريت مجربی داريم
مدیرعام�ل ش�رکت ف�والد خوزس�تان با 
حضور  در مجموعه باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد خوزس�تان،  پس  از برگزاری جلسه با 
مدیرعامل باشگاه و گفت و گو با اعضای تیم 
بزرگس�االن، از امکانات باشگاه بازدید کرد.

به گزارش سایت باش�گاه فوالد خوزستان،  
علی قلعه نوی با حضور در س�الن کنفرانس 
ورزش�گاه ش�هدای فوالد خوزس�تان پس 
از  گف�ت و گو ب�ا  کادر فن�ی و بازیکنان تیم 
بزرگس�االن فوالد،  اظهار داش�ت: هدف از 
برگزاری این دیدار،  گفت و گو با مدیرعامل، 
س�رمربی تیم و س�ایر اعض�ای کادر فنی و 
بازیکنان اس�ت. ش�رایط اقتص�ادی حاکم 
ب�ر جامعه و بن�گاه ه�ای اقتص�ادی واضح  
است. در این ش�رایط نیز، مدیران شرکت و 
هیات مدیره حمایت از مجموعه باش�گاه را 
ادامه می دهند.قلعه نوی در ادامه گفت: آنچه 
مش�خص اس�ت در فوالد از کادر مدیریتی 
و فن�ی حرفه ای و مجرب، اس�تفاده ش�ده 
است. مجموعه کارکنان فوالد، هیات مدیره 
شرکت و سهامداران عمده، از باشگاه فوالد 
خوزستان انتظاراتی دارند. امیدواریم با قرار 
گرفتن در رده های باالی جدول و یا کس�ب 
قهرمان�ی،  برای مجموعه فوالد خوزس�تان  
افتخارآفرین�ی کنید.مدیرعامل ش�رکت 
ف�والد خوزس�تان در ادامه افزود: ش�رایط 
فوتبال را درک می کنیم و به تالش های کادر 
فنی و بازیکنان تیم واقف هس�تیم و به آنها 
ایمان داریم. با توجه ب�ه هفته  های ابتدایی 
لیگ و نزدیک بودن امتیاز تیم  ها، فوالد هم 
شرایط خوبی دارد. امیدواریم  جایگاه فوالد 

خوزستان بهتر از قبل بوده و در پلی آف  آسیا 
و رقابت ه�ای پیش رو نماینده ای شایس�ته 
برای اس�تان خوزس�تان و ایران باش�د.در 
ادامه جلس�ه س�عید آذری ضم�ن تقدیر و 
تش�کر از تالش  ها و حمای�ت  های مهندس 
علی محمدی و کارگران، مدیران، معاونین و 
اعضای هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان 
و ه�واداران خ�ون گرم و ضم�ن عرض خیر 
مقدم به مدیرعامل ش�رکت، اظهار داشت: 
مجموعه باش�گاه ف�والد خوزس�تان یکی 
از برترین  تیم  های س�طح کش�ور اس�ت. 
خوشحالیم که در محضر یک مدیرعامل با 
سابقه فعالیت های ورزشی در راس هلدینگ 

فوالد خوزستان هستیم.
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در ادامه 
افزود: فوالد در فصل گذشته سال سختی را 
پشت سر گذاش�ت، با این حال موفق شد با 

قرار گرفتن بر  سکوی سوم،  سهمیه آسیا را 
به دست آورد.

آذری در پایان گفت: در لیگ امس�ال رقابت 
س�ختی بین تیم  ها ش�کل گرفته اس�ت و 
نزدیک بودن امتیازها تا هفته هش�تم گواه 
این موضوع است. اطمینان دارم که علیرغم 
همه حساس�یت ها و رقابت سنگین تیم ها، 
با جدیت و همدلی که در مجموعه تیم شکل 
گرفته برای رسیدن به بهترین جایگاه، یعنی  
قهرمانی فوالد و باالبردن جام قهرمانی تالش 
می کنیم.  امیدواریم در هفته پایانی در شهر 
مقدس مشهد و در جوار حرم مطهر آقا امام 

رضا )ع( جام را باالی سر ببریم.
در ادامه این برنامه، مهندس علی قلعه نوی 
مدیرعامل از بخش ه�ای مختلف مجموعه 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان و 

پروژه های توسعه ای  بازدید کرد.

مرجان باقری|
افزايش نياز روز افزون به انرژی، ذخاير محدود انرژي 
فسيلي و ضرورت حفاظت از محيط زيست، از جمله 
مس��ائلی اس��ت که نگرانی های زيادي را در س��طح 
بين المللی ايجاد كرده و اکثر کش��ورهای جهان را به 
يافتن راهكارهاي مناسب نظير ارتقاي كارايي انرژي 
و بهره گيري از منابع تجديدپذير انرژي جهت نيل به 
اهداف توس��عه پايدار، تامين منافع اقتصادي، ارتقاي 
امنيت انرژی و کاهش آس��يب ها به محيط زيس��ت 
معطوف داش��ته است. کش��ور ايران به عنوان يکي از 
غني ترين کشورهاي جهان در خصوص دسترسی به 
منابع متنوع انرژی های تجديدپذير، در طی سال های 
گذشته سياست ها و برنامه های مختلفی را در دستور کار 
قرار داده و تالش كرده تا با تدوين راهبردهای زيربنايي 
و تصويب قوانين مناسب، بستر مناسبی را جهت توسعه 
انرژی های تجديدپذير و بومی س��ازی فن آوری های 
مربوطه با بهره گيری از آخرين پيشرفت ها فراهم كند. 
از آنجا که الگوی توليد نيروگاه های تجديدپذير منطبق 
با مصرف انرژی الکتريکی کشور در ماه های گرم سال 
اس��ت، به طوری  که همزمان ب��ا افزايش مصرف برق 
در ماه های گرم س��ال، ميزان توليد اين نيروگاه ها نيز 
افزايش می يابد، توس��عه نيروگاه های تجديدپذير در 
کش��ور تاثير بسزايی در غلبه بر مش��کالت پيک بار و 
تامين برق مورد نياز کشور خواهد داشت. ضمن آنکه به 
دليل محدوديت های برق رسانی و تأمين سوخت مورد 
نياز برای نقاط و روستاهای دورافتاده، بهره برداری از 
انرژی های تجديدپذير باعث افزايش دسترسی به منابع 
انرژی پايدار و مطمئن برای مناطق روستايی و کمتر 

توسعه يافته خواهد شد.
با نگاهی به روند استفاده از انرژی های تجديدپذير در 
کشور مشاهده می شود که ظرفيت کل نيروگاه های 
تجديدپذير و پاک، با افزايش چشمگير در طی سال های 
اخير، به ۸45 مگاوات تا پايان آذرماه 13۹۹ رس��يده 
است. از آنجا که ظرفيت کل نيروگاه های توليد برق در 
کش��ور حدود ۸436۹ مگاوات است، لذا نيروگاه های 
تجديدپذير و پاک حدود ي��ک درصد از ظرفيت کل 
نيروگاهی کشور را به خود اختصاص داده اند. همچنين 

به دليل موقعيت اس��تراتژيک ايران از جنبه دارابودن 
دسترسی مناس��ب به انواع منابع تجديدپذير و پاک، 
تالش شده است تا نصب و بهره برداری از نيروگاه های 
تجديدپذير، متناسب با پتانسيل ها و ظرفيت مناطق 
مختلف کشور در هر يک از منابع متنوع تجديدپذير 
ص��ورت پذيرد و ب��ه اين ترتي��ب تقريب��ا در تمامی 

استان های کشور اين نيروگاه ها توسعه يافته اند.
در حال حاضر نيروگاه های خورش��يدی با اختصاص 
رقم 4۸.75 درصد از کل ظرفيت منصوبه نيروگاه های 
تجديدپذير )با احتس��اب 7.13 درصد س��امانه های 
خورشيدی محدود به ظرفيت انشعاب(، باالترين سهم 
را در بي��ن نيروگاه های تجديدپذير به خود اختصاص 
داده و پس از آن، نيروگاه های بادی )با س��هم 35.۸۸ 

درصد(، 
نيروگاه های برق آبی کوچک )با سهم 12.52 درصد(، 
نيروگاه های بازيافت تلفات حرارتی ) با س��هم 1.61 
درصد( و نيروگاه های زيست توده )با سهم 1.25 درصد( 
در رده های بعدی قرار دارند. ش��ايان ذکر است که به 
دليل مزايای حاصل از نصب سامانه های خورشيدی 

محدود به ظرفيت انشعاب )نيروگاه های خورشيدی 
پشت بامی( برای مشترکين خانگی به منظور تامين 
برق مورد نياز خود و کس��ب درآم��د حاصل از فروش 
م��ازاد آن و نيز ايجاد جذابيت جهت س��رمايه گذاری 
با توجه به آخرين نرخ ه��ای مصوب خريد تضمينی 
برق، به کارگيری اين گونه س��امانه ها با اقبال ويژه ای 
همراه بوده، به طوری که با مش��ارکت بيش از 4530 
مشترک خانگی در اين طرح، نيروگاه های خورشيدی 
پشت بامی بيش از 55 مگاوات از کل ظرفيت منصوبه 
نيروگاه ه��ای تجديدپذير و پاک در کش��ور را به خود 
اختص��اص داده اند. ضمنا از ديگر مزايای به کارگيری 
نيروگاه های خورشيدی پشت بامی می توان به حذف 
هزينه ها و تلفات انتقال و توزيع ش��بکه برق و ارتقاي 

شاخص های پدافند غيرعامل اشاره نمود.
همچنين پيش بينی می شود که با راه اندازی حدود 121 
مگاوات نيروگاه تجديدپذير جديد تا پايان سال جاری، 
ظرفيت کل نيروگاه های تجديدپذير و پاک در کشور 

به رقم ۹66 مگاوات برسد.

 سهم نیروگاه های تجدیدپذیر
 از کل ظرفیت نیروگاه های احداث شده 



تعادل - گروه تجارت | 
نشس��ت اين ماه هيات نمايندگان اتاق اي��ران با حضور 
وزير صمت برگزار شد. در ابتداي اين نشست، سند مالي 
سال 1400 در بوته نقد بخش خصوصي قرار گرفت و در 
ادامه 4 پيش��نهاد عملياتي براي اصالح آن تش��ريح شد. 
رييس اتاق ايران در اين نشس��ت در اظهاراتي عنوان كرد 
كه توليدكنندگان و بخ��ش خصوصي مولد كه بازيگران 
اصلي عرصه اقتصادي به ش��مار مي روند، انتظار دارند كه 
تصميم گيران عرصه سياس��ت با درك شرايط نابسامان 
توليد و چالش هاي به وجود آمده براي اين بخش در دوران 
تحريم، با نگاهي واقع بينانه، تصميماتي اتخاذ كنند كه هم 
منافع ملي را حفظ كند و هم گامي مهم براي بهبود اقتصاد و 
معيشت كشور برداشته شود. در ادامه فعاالن اقتصادي نيز به 
بيان برخي از مشكالت ومسائل پيش روي كسب وكارشان 
پرداختند، بلكه وزير صمت براي حل آنها نسخه اي بپيچد. 
از مهم ترين موضوعات مطرح شده مي توان به »مشكالت 
سامانه تجارت«، » شيوه صدور كارت بازرگاني«، »قوانين 
دست و پاگير در مسير صادرات«، » درخواست لغو عوارض 
صادراتي مواد معدن��ي«، » مخالفت با تغيير كامل قانون 
تجارت«، » حمايت از بنگاه هاي ج��وان«، » عدم خروج 
س��رمايه ها از حوزه صنعت، معدن وتجارت« و »تسهيل 
واردات« اش��اره كرد. از آنسو، وزير صمت هم كه شنونده 
مصائب پيش روي فعاالن اقتصادي بود، ضمن پاسخگويي 
به درخواست هاي فعاالن اقتصادي، بر چهار موضوع اساسي 
به عنوان اولويت كاري خ��ود در وزارت صمت تاكيد كرد 
كه شامل»تسهيل فرآيندهاي كسب وكار«، » مديريت 
راهبردي بازار«، » تصويب ابالغيه هاي جديد صادراتي با 
تعامل وزارت اقتصاد، گمرك و بانك مركزي« و »توسعه 
متوازن كشور با استفاده از توانمندي شركت هاي بزرگ 

و برتر« است.

     پيشنهادات بخش خصوصي
براي اصالح بودجه

درنشست هيات نمايندگان اتاق ايران، رييس اتاق ايران به 
عنوان نخستين سخنران گفت: دولت، مسوول بسترسازي 
مناسب و حمايت از فعاالن اقتصادي است؛ اما اغلب نتيجه 
سياس��ت گذاري هاي نامناس��ب در جهت عكس بوده و 
س��نگ اندازي هاي بعضي از س��ازمان ها مسير حركت را 
دشوارتر كرده است. سهم اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني 
كاهش يافته اس��ت، هزينه مبادله اقتصاد به ويژه بخش 
توليد در اثر تحريم ها افزايش چشمگيري داشته و قدرت 

رقابت پذيري كشور در منطقه كاهش يافته است.
غالمحسين ش��افعي با بيان اينكه، به دليل ريسك هاي 
مربوط ب��ه تأمين منابع پيش بيني ش��ده و عدم انعطاف 
هزينه هاي دولت درب��اره آثار اقتصاد كالن بودجه 1400 
بر ثبات اقتصادي سال آينده نگراني وجود دارد، افزود: اين 
نگراني وجود دارد كه رشد ارقام ماليات بر اشخاص حقوقي 
غيردولتي به ميزان بيش از 50 درصد موجب فشار مضاعف 
عوامل وصول ماليات بر كسب وكارهاي شناخته شده شود. او 
سپس گفت: يكي از ضعف هاي نهادي بودجه ريزي در ايران، 
بي اعتبار بودن ترازهاي بودجه اي مصوب مجلس شوراي 
است كه در عمل با سازوكار تخصيص، بخش عمده عدم 
تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طريق عدم تخصيص 
اعتبارات مصوب به طرح هاي عمراني جبران مي ش��ود. 
رييس اتاق ايران درادامه به ارايه پيشنهاديي در خصوص 
نظام بودجه ريزي پرداخت. پشنهاد اول به گفته شافعي 
اين اس��ت كه »قوه مجريه و قوه مقننه با دو هدف اساسي 
بازآفريني ساختار اجرايي كشور و بازتعريف نحوه مديريت 
و استفاده از منابع حاصل از توليد )نه فقط صادرات( نفت و 
گاز در كشور، اصالح ساختار بودجه ريزي در كشور را دستور 
كار خود قرار دهند.« دومين پيشنهاد بخش خصوصي به 
»ضرورت تعيين تكليف سياست ارزي و حمايتي دولت در 
بودجه 1400 ضروري« اش��اره دارد و پيشنهاد مشخص 
درب��اره اين موضوع آن اس��ت كه ي��ا مابه التفاوت قيمت 
حمايتي كاالهاي اساسي با قيمت ارز به شكل يارانه نقدي 
به مردم پرداخت ش��ود يا سبد كاالي مشخصي تبيين و 
دسترسي مردم به اين سبد با قيمت هاي يارانه اي تضمين 
شود.« سومين پيشنهاد مطرح شده اين بود كه »گزارش 
مستقلي درباره داليل توجيهي پيش بيني رشد 55 درصد 

ماليات بر اشخاص حقوقي خصوصي و در عين  حال رشد 
منفي اش��خاص حقوقي دولتي ارايه شود، به گونه اي كه 
نش��ان دهد هر يك از متغيرها مانند ت��ورم و نرخ ارز چه 
تأثيري بر س��ود شركت ها در بخش هاي مختلف از قبيل 
پتروشيمي، فوالد، معدن و غيره گذاشته اند و چه سهمي 
در اين پيش بيني دارند. همچنين چه سهمي از اين افزايش 
مربوط به مقابله با فرارهاي مالياتي يا كاهش فعاليت ها و 
امتيازهاي مالياتي است.« در نهايت پيشنهاد چهارم اتاق 
ايران اين بودكه »مجلس در تصويب بودجه طي حكمي 
دقيق روند نامطلوب 20 سال اخير را تغيير دهد و تخصيص 
حداقلي از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح هاي عمراني 
را تضمين كند و دولت تنها مجاز باشد كه پس از تخصيص 
اعتبارات عمراني در ص��ورت مازاد منابع حاصل از نفت و 
گاز بر اعتبارات طرح ه��اي عمراني منابع اضافي را صرف 
پرداخت هزينه هاي جاري كند.« ش��افعي در اين زمينه 
گفت: از ابتداي دهه 50 خورشيدي تاكنون به دليل اجراي 
سياس��ت هاي پولي، مالي و ارزي نامناسب اقتصاد ايران 
متأسفانه دچار تورم دورقمي پايدار شده است. او در ادامه 
پيشنهاد داد كه براي حل مساله تورم به جاي مصاحبه هاي 
جنجالي و متهم كردن توليدكننده به گران فروشي، موضوع 
ريشه هاي تورم را بررسي كنند. رييس اتاق ايران در پايان 
با اشاره به »بزرگ ترين پيمان تجارت آزاد جهان موسوم 
به RCEP و داللت هاي آن ب��راي ايران« گفت: به تازگي 
توافق اقتصادي بسيار مهمي بين 15 كشور آسيا و در قالب 
بزرگ ترين پيمان تجارت آزاد جهان موس��وم به پيمان 
مشاركت اقتصادي جامع منطقه اي صورت گرفته كه از 
اهداف اصلي اين پيمان، حذف تدريجي موانع تعرفه اي و غير 
تعرفه اي در حوزه تجارت كاال، حذف تدريجي محدوديت ها 
و اقدامات تبعيض آميز در حوزه تجارت خدمات براي ايجاد 
محيط سرمايه گذاري آزاد، تسهيل كننده و رقابتي در منطقه 

عنوان شده است. 

     ليست درخواست فعاالن اقتصادي
از وزير صمت

در ادامه اين نشست، برخي از فعاالن اقتصادي به بيان برخي 
از موضوعات مهم حوزه خود پرداختند. در اين ميان، بهرام 
شكوري، رييس كميس��يون معدن اتاق ايران، خواستار 
لغو عوارض صادراتي براي مواد معدني ش��د و جايگزيني 
مكانيس��م بورس براي تأمين نياز داخلي را پيشنهاد داد. 
او گفت: با اين كار مازاد محصوالت معدني نيز مانند ساير 
محص��والت، آزادانه و حتي با دريافت انواع مش��وق هاي 
صادراتي، صادر خواهند ش��د و در مقابل نياز داخل نيز به 
خوبي تأمين مي شود. ابوالفضل روغني، رييس كميسيون 
صنايع اتاق ايران هم حذف معافيت مالياتي از صادرات مواد 

اوليه موردنياز را خواستار شد و تأكيد كرد كه در حال حاضر 
بهاي اين مواد در داخل نسبت به خارج از مرزهاي كشور، 
گران تر است و در واقع شركت هاي خارجي به جاي ايراني ها 

از منافع داخلي استفاده مي كنند.
در ادامه اين نشست احمد آتش هوش، رييس كميسيون 
حقوقي و حمايت قضاي��ي و مقرراتي اتاق ايران با گريز به 
اليحه تج��ارت در مجلس گفت: تاكنون س��ه كتاب اول 
مربوط به اين اليحه در مجلس تصويب شده كه با توجه به 
ايراد شكلي شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس، همچنان به 
صورت معلق باقي مانده است. برهمين اساس، اتاق ايران 
مخالف اين مصوبه است زيرا اعتقاد دارد 41 ماده اول مربوط 
به قراردادهاي تجارتي مي تواند اختالل سنگيني در جامعه 
تجاري كشور وارد كند. كيوان كاشفي عضو هيات رييسه 
اتاق ايران نيز در اين نشست »مشكالت فني و سامانه اي«، 
»مش��كالت قانوني و مقرراتي« و »طوالني ش��دن زمان 
فرآيند« را به عنوان اصلي ترين مش��كالت سامانه جامع 
تجارت عن��وان كرد و گفت: افزايش زم��ان براي صدور و 
تمديد كارت بازرگاني، موجب ايجاد نارضايتي بين فعاالن 
شده است. ضمن اينكه تفاسير مختلفي از قانون و آيين نامه 
توسط دو سامانه صورت مي گيرد. همچنين جمشيد نفر، 
رييس كميسيون توس��عه صادرات غيرنفتي اتاق ايران 
خطاب به وزير صمت گفت: بزرگ تري��ن وظيفه وزارت 
صمت حفظ سرمايه در اين سه حوزه است؛ كاري نكنيد كه 
سرمايه ها از اين سه حوزه خارج شود. او در ادامه تاكيد كرد 
كه در جلسه كميته ماده 2 ارزي كشور موضوعات زير به 
صورت ويژه دنبال شود كه شامل اين موارد است: »1.مجوز 
رفع تعهد صادركنندگان سال 1397 مانند سال هاي 98 
و 99، 2.تعديل 20 درصد تعهد ارزي صادركنندگان بابت 
هزينه هاي تحميلي ناشي از تحريم، 3.اعمال معافيت و 
بازگش��ت ماليات ارزش افزوده صادركنندگان سال 98 و 
99، 4.اصالح ليست واردات مواد اوليه در مقابل صادرات 
به جاي تعرفه كااليي به كد كااليي، 5.افزايش مدت زمان 
ايفاي تعهدات از چهار ماه به ش��ش ماه و ده درصد مشوق 
براي رفع تعهد زودتر از موعد، 6.اجرايي شدن مصوبه شوراي 
گفت وگو مبني بر ريالي ش��دن اظهارنامه هاي صادراتي، 
7.پذيرش مجدد اسكناس براي صادركنندگان كوچك 
و متوسط و پذيرش س��پرده گذاري ارزي، 8.رفع انسداد 
كارت هاي بازرگاني براي ايفاي تعهدات، 9.ارايه معافيت هاي 
مالياتي صادراتي به بخش ترانزيت خارجي با عنوان خدمات 
صادراتي، 10.ايجاد شرايط فروش ارز در مبادي ورودي و 
خروجي براي خريد ريالي تجار خارجي، 11.تكميل سامانه 
جامع تجارت در اس��رع وقت، 12. دادن مجوز صادرات به 
تشكل هاي صادراتي براي تأمين نياز بازار، 13.جلوگيري 
از افزاي��ش نامتع��ارف كرايه هاي حمل ب��ار، 14. كمبود 

ماشين هاي يخچال دار باعث متضرر شدن كشاورزان شده 
است؛ كشور به 5 هزار دستگاه نياز دارد كه نياز فوري براي 
كشور نصف آن است. بازار صادرات محصوالت كشاورزي با 

تامين امكانات تا دو برابر افزايش خواهد يافت.«

     پاسخ وزير به درخواست فعاالن اقتصادي
اما وزير صمت كه روز گذشته به ساختمان طالقاني آمده 
بود تا شنونده مسائلي باشد كه از سوي فعاالن اقتصادي 
مطرح مي ش��ود، با تاكيد بر اينكه در حوزه كسب و كار به 
دنبال تس��هيل امور براي انجام بهتر فرايندها هستيم، 
گفت: صدور كارت هاي بازرگاني را تس��هيل مي كنيم و 
سخت گيري هايي كه در فرآيندهاي صدور كارت بازرگاني 
از جمله ثبت اقامتگاه اداري و تجاري وجود دارد بايد مورد 
تجديد نظر قرار بگيرد. عليرضا رزمحسيني همچنين با 
اعالم اينكه به دنبال شرايط بهتر براي انجام فرآيندهاي 
مرتبط با كسب و كار با حذف بخشنامه هاي زائد هستيم، 
بيان كرد: بخشنامه هاي خلق الساعه را در اين مدت كه در 
وزارت صمت مش��غول بوده ام، حذف كرده ام. او در ادامه با 
بيان اينكه مديريت دستوري را قبول نداريم، اظهار كرد: 
البته اين تغييرات هزينه بر است اما با حمايت اركان مختلف 
دولت، نظام و بخش خصوصي اين مسير را ادامه خواهيم 
داد. در ادام��ه وزير صمت ترخيص كاالها از گمركات را از 
جمله برنامه ها براي رف��ع موانع بازار و مديريت راهبردي 
دانست و گفت: اين تسهيل روند با پيگيري هاي انجام شده 
تداوم خواهد يافت. رزم حس��يني همچنين با اش��اره به 
تشكيل چندين ش��ورا در وزارت صمت از جمله شوراي 
معادن و صنايع معدني، شوراي بازرگاني داخلي و بازرگاني 
خارجي از اعضاي اتاق ايران، تشكل ها و بخش خصوصي 
خواست كه مسائل مرتبط را با اين شوراهاي تخصصي در 
ميان بگذارند. وزير صمت به تعامل خوب اين وزارتخانه با 
بانك مركزي، گمرك و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم 
اشاره كرد و افزود: كارهاي خوبي در اين حوزه شروع شده و 
تصويب ابالغيه هاي جديد صادراتي در ستاد اقتصادي دولت 
نمونه اي از اين همكاري هاي خوب و تأثيرگذار بوده است. 
او در ادامه با بيان اينكه اگر مي خواهيد اقتصاد شفاف باشد، 
بايد بخش خصوصي حمايت شود، تصريح كرد: مجموعه 
اركان حكومت پشت سر برنامه هاي وزارت صمت است و به 
اداره اين وزارتخانه با استفاده از اركان حكومت، قوه قضاييه و 
تعامل با بخش خصوصي اعتقاد داريم. رزم حسيني در پايان 
از برنامه اين وزارتخانه براي توسعه متوازن كشور با استفاده 
از توانمندي هاي شركت هاي بزرگ و برتر كشور خبر داد و 
گفت: كشور را بايد توليدكنندگان و كارآفرينان بچرخانند 
نه هزينه هاي دولتي و بايد مديريت توسعه را به شركت هاي 

نامدار و بزرگ بدهيم.
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افزايش قيمت نان
به هيات دولت كشيده شد

ايلنا| رييس اتحاديه نانوايان سنتي با تاكيد بر اينكه 
طي 5 سال، از سال 93 تا 98 با وجود افزايش نرخ تورم 
اجازه افزايش قيمت نان به نانوايي ها داده نشد، گفت: 
با وجود اينكه فقط از سال 98 تا سال 99 ميزان رشد 
نرخ تورم به اندازه تمام آن 5 سال بود دولت همچنان 
در مقاب��ل افزايش قيمت نان مقاوم��ت مي كرد. وي 
ادامه داد: در شهريور 99 پس از 8 ماه دوندگي اتحاديه، 
باالخره مسووالن پذيرفتند كه ديگر نانوايان نمي توانند 
به كار خود با قيمت هاي قبلي ادامه دهند و قيمت نان 
را 45 درص��د افزايش دادند. ن��وروز مقدم اظهار كرد: 
فقط قيمت دولتي خمير ماي��ه بعد از افزايش قيمت 
نان در سال گذش��ته، دو مرتبه در دي ماه سال قبل و 
ارديبهشت امسال افزايش يافته، ضمن اينكه نانوايان 
مجبور هستند بخشي از نياز خود را از بازار آزاد 40 تا 50 
درصد باالتر از نرخ دولتي تامين كنند. وي از پذيرش 
مراجع مربوطه براي افزايش نرخ نان خبر داد و گفت: ما 
تا ماه رمضان براي مالحظه شرايط مردم بر افزايش نرخ 
نان اصرار نكرديم، اما پس از پايان ماه رمضان درخواست 
خود را همراه با آناليز قيمت به مراجع تصميم گيرنده 
ارسال كرديم. او گفت: نمي توان قيمت نان را با فشار 
بر نانوايان ثابت نگه داش��ت چراكه نانوايان تهران در 
گران ترين شهر كشور زندگي مي كنند و براي تامين 
هزينه هاي جاري توليد نان و زندگي خود با مشكالت 
جدي مواجه هستند. وي پيشنهاد افزايش قيمت نان 
در ته��ران را 70 درصد عنوان كرد. نوروز مقدم اظهار 
كرد: البته كارگروه اس��تانداري تهران با افزايش 35 

درصدي موافقت كرده است.

ايران درجايگاه يازدهم
توليد فوالد در جهان 

مهر| توليد فوالد خام جهان طي يازده ماهه 2020، 
حدود 1.67 ميليارد تن بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل 1.1 درصد كاهش يافته است. طي 
اين مدت، چين با سهم 57.6 درصد )963 ميليون 
 تن( از كل توليد فوالد خام، بزرگ ترين توليدكننده 
فوالد خام جهان است. ايران نيز با توليد 26 ميليون  
تن، در جايگاه يازدهم بزرگ ترين توليدكنندگان 
فوالد خام جه��ان قرار دارد. روند افزايش��ي توليد 
فوالد خام ايران كه از سپتامبر 2020 آغاز شده بود، 
در نوامبر همين سال متوقف شده و به 2.6 ميليون  
تن در اين ماه رس��يده است. اين رقم نسبت به ماه 
گذش��ته با كاهش 3.2 درصدي و نسبت به نوامبر 

2019 با افزايش حدود 14 درصدي همراه است.

دستورالعمل جديد
براي ثبت كاالهاي شيميايي

ايلنا| وزير صمت در ابالغيه اي ثبت شناس��نامه، 
اخذ و نصب شناسه كاالي مواد شيميايي و زيستي 
خطرناك را ابالغ كرد. بر اس��اس اين دستورالعمل 
تمامي توليدكنندگان و واردكنندگان اقالم كااليي 
مش��مول، ملزم به ثبت شناس��نامه، اخ��ذ و نصب 
شناسه كاال براي اين دسته از كاالهاي خود هستند. 
متقاضيان از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل ابتدا جهت 
ثبت نام و احراز صالحيت به س��امانه جامع تجارت 
مراجعه كرده و پس از آن اقدام به مقدار دهي فيلدهاي 
توصيفي و اخذ شناسه كاال نمايند. گفتني است الزام 
ثبت شناسنامه و اخذ شناس��ه براي ساير كاالهاي 
مشمول بر اساس زمانبندي، متعاقبا اعالم مي شود.

افزايش صدور پروانه
به معناي رونق كسب و كار نيست

خزانه دار و عضو هيات رييس��ه ات��اق اصناف ايران 
گف��ت: در دوره اپيدمي كرونا، برخ��ي از اصناف با 
وجود مشكالت مالي شديد، تا به امروز توانسته اند 
كه كس��ب و كار خود را حفظ كنند اما سر پا ماندن 
واحده��اي صنفي ت��ا پاي��ان اين اپيدمي بس��يار 
اهميت دارد. محمود بنان��ژاد، در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران اظهار كرد: با توجه 
به اينكه طي ماه هاي گذش��ته شاهد بوده ايم حتي 
كمك دولت در حفظ مشاغل صنفي چندان كارساز 
نبوده، نگراني از آينده واحدهاي صنفي جدي است. 
در صورت ورشكستگي واحدهاي صنفي و چنانچه 
بخواهي��م دوباره آنه��ا را پس از كرون��ا ايجاد كنيم 
نيازمند هزينه هاي بيش��تر و صرف زم��ان و انرژي 
زيادي خواهيم بود و حتي ممكن اس��ت اجراي اين 
كار در بسياري از موارد ممكن هم نباشد. وي به اين 
پرسش كه آيا مشاوران كسب و كار مي توانند مانع 
از ورشكستگي اصناف شوند پاسخ داد: براي حفظ 
اين مشاغل، نياز به سرمايه داريم و دولت بايد با ارايه 
تسهيالت مناس��ب به حفظ مشاغل صنفي كمك 
كند. خزانه دار اتاق اصناف ايران با اشاره به اعالم رشد 
49٫4 درصدي صدور يا تمديد جواز صنفي در 8 ماهه 
ابتدايي سال 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از سوي معاون طرح و برنامه وزارت صمت نيز گفت: 
همواره موانعي براي صدور پروانه كسب وجود داشته و 
ما انتقادهايي داشته ايم مبني بر اينكه اگر مي خواهيم 
نظارتي داشته باشيم، بهتر است اين نظارت ها پس 
از صدور پروانه بيشتر باشد و نه اينكه پيش از آن و در 
مرحله صدور پروانه كسب به استعالم هاي متعدد و 
زمان بر بپردازيم. وي افزود: اما با شيوع ويروس كرونا 
برخي از مراحل فرايند صدور و تمديد پروانه كسب 
تسهيل شدو همين امر موجب شد كه برخي از افراد 
كه پيش تر پروانه كسب نگرفته بودند در اين مدت 
اقدام كنند. ضمن اينكه برخي براي اخذ پروانه هاي 
كسب پيش از كرونا اقدام كرده بودند و اين پرونده ها 
در اين مدت به نتيجه رس��يده است. به اين ترتيب، 
افزايش صدور پروانه هاي كسب به معناي رونق كسب 
وكار نيست و افرادي كه بدون پروانه كسب، اشتغال 

داشتند، راحت تر اين مجوز را دريافت كرده اند.

واردات 210 ميليون دالر
موز ممنوعه

تس�نيم| سخنگوي گمرك گفت: آمار هاي گمرك 
نشان مي دهد كه در 9 ماهه سال 99، 308 هزار و 970 
تن موز به ارزش 210 ميليون و 321 هزار و 56 دالر وارد 
كشور شده اس��ت. او ادامه داد: آمار واردات اين كاال در 
سال 98 حاكي است 334 هزار و 252 تن موز به ارزش 
226 ميليون و 69 هزار و 527 دالر وارد كشور شده است. 
سيد روح ا... لطيفي گفت: باتوجه به اينكه واردات موز از 
ارديبهشت امسال ممنوع شده بود، با مقايسه اين آمار ها 
به راحتي مي توان متوجه مي شد كه ميزان واردات موز 
نسبت به سال گذشته تغييري چنداني نداشته است. وي 
افزود: كشور هاي طرف معامله در واردات موز به ترتيب 
تركيه، هند، فيليپين، اكوادور، پاكستان، امارات متحده 
عربي، فدراسيون روسيه و ويتنام بوده اند. لطيفي تاكيد 
كرد: نكته قابل تامل در واردات اين كاال اين اس��ت كه 
كشور هاي اصلي توليدكننده موز مثل اكوادور و فيليپين 
در رتبه اول واردات نيستند و رتبه اول واردات با تفاوتي 
چشمگير متعلق به كشور تركيه است. لطيفي گفت: 
نكته مهم ديگر در آمار تفكيك شده واردات از كشور هاي 
صادركننده موز به ايران قيمت تمام شده هر كيلو موز 
براي آن كشور است به اين صورت كه اگر ارزش دالري 
موز وارد شده از تركيه را به وزن آن تقسيم كنيم متوجه 
مي شويم كه هر چند تركيه به عنوان يك واسطه به ايران 
موز صادر كرده، اما قيمت موز صادر شده از تركيه به ايران 
ارزان تر از قيمت موز صادر شده از اكوادور به ايران است.

 توليد شركت هاي بزرگ 
از 33 ميليون تن عبور كرد

شاتا| توليدكنندگان بزرگ سنگ آهن كشور از ابتداي 
فروردين تا پايان آبان، 33 ميليون و 168 هزار و 757 تن 
كنسانتره سنگ آهن توليد كردند. رقم توليد مدت مشابه 
سال گذشته، 31 ميليون و 553 هزار و 105 تن بود. از 
اين ميزان، شركت هاي »گل گهر« 11 ميليون و 71 هزار 
و 67 تن، »چادرملو« 7 ميليون و 587 هزار و 938 تن، 
»سنگ آهن مركزي« 2 ميليون و 757 هزار و 33 تن، 
»توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه« 4 ميليون 
و 258 هزار و 473 تن، »گهر زمين« 3 ميليون و 9 هزار 
و 728 تن، »اپال پارسيان سنگان« يك ميليون و 547 
هزار و 408 تن، »صبا نور« 992 هزار و 288 تن، سناباد 
يك ميليون و 625 هزار و 142 تن، »جالل آباد« 276 
هزار و 530 تن و سنگان 43 هزار و 150 تن كنسانتره 
س��نگ آهن توليد كردند.بنا به اين گزارش، 3 شركت 
بزرگ معدني طي 8 ماهه س��ال 99 حدود 838 هزار 
و 708 تن سنگ آهن دانه بندي توليد كردند. اين رقم 
نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته )يك ميليون و 
530 هزار و 782 تن(، 45 درصد كاهش نشان مي دهد. 
از اين ميزان، ش��ركت هاي فالت مركزي »382 هزار و 
418 تن«، چادرملو »313 هزار و 100 تن« و سنگ آهن 

مركزي »143 هزار و 190 تن«، توليد كردند.

حكم متروكه شدن 
خودروهاي خارجي صادر شد

تسنيم | دفتر واردات گمرك ايران در بخشنامه اي بر 
اجراي سازوكار متروكه كردن خودروهاي دپويي تاكيد 
كرد. علي وكيلي در بخشنامه به گمركات اجرايي اعالم 
كرد، پيرو بخشنامه هاي 17 آذرماه و 11 آذر ماه صادره 
از س��وي معاون امور گمركي، با عنايت به اتمام مهلت 
ترخيص خودروهاي س��واري از مح��ل مصوبه هيات 
دولت، به منظور تعيين تكليف خودروهاي موجود در 
بنادر و گمركات از حيث پايان مهلت نگهداري و شمول 
احتمالي بامقررات متروك��ه در امكان گمركي، اعم از 
مناطق آزاد و ويژه اقتص��ادي، بر اجراي ماده 24 قانون 
امور گمركي و ماده 53 آيين نامه اجرايي قانون جهت 
خودروهاي وارداتي كه تاكنون نس��بت به تشريفات 
ترخيص اقدام ننموده اند تاكيد مي گردد. نكته جالب 
توجه اينكه چندي قبل بخشنامه اي از سوي گمرك 
ايران عطف به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ابالغ شد 
كه در تمام امكان گمركي اعم از مناطق آزاد هيچ كااليي 
بيش از دو ماه امكان توقف ندارد. حاال سوالي كه وجود 
دارد اين است كه چرا برخي خودروها با وجود ماندگاري 

چند ماهه هنوز متروكه نشده اند.

ركود در بازار لوازم خانگي
مهر| رييس اتحاديه فروشندگان لوارم خانگي اظهار 
داش��ت: در حال حاضر بازار ل��وازم خانگي با كمبود 
مش��تري مواجه اس��ت و وضعيت هر روز بدتر از قبل 
مي شود. رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي 
افزود: ركود ش��ديدي بر بازار حاكم است و مردم فعاًل 
خريد نمي كنند و منتظر هستند كه قيمت ها كاهش 
يابد؛ اين در حالي اس��ت كه شركت هاي پتروشيمي 
توليدات خود را تا 10 درصد گران كرده اند. وي ادامه 
داد: فروشنده مجبور است فروشگاه خود را همواره باز 
نگه دارد و نمي تواند بعد از بيست سال، سي سال كاسبي 
در اين بخش، دنبال شغل ديگري بگردد و فعاالن اين 
بازار مجبور هستند شرايط را بپذيرند. پازوكي گفت: در 
حال حاضر همه چيز به قدرت خريد مردم بستگي دارد. 
فروشنده دخالتي در قيمت ها ندارد و توليدكننده نرخ 
را تعيين مي كند. وي در مورد آخرين وضعيت قيمت 
محصوالت پرفروش، اظهار داشت: محصوالت پرفروش 
ش��امل اجاق گاز، يخچال فريزر، جاروبرقي، ماشين 
لباسشويي و ماشين ظرفشويي هستند كه قيمت هاي 
مختلفي دارند؛ ب��راي مثال قيمت يخچال فريزر از 4 
ميليون و 600 هزار تومان شروع مي شود تا نزديك 14 
ميليون تومان، سايد باي سايد از 24 ميليون تومان 
شروع مي شود تا نزديك 50 ميليون تومان، لباسشويي 
از نزديك 7 ميليون تومان شروع مي شود تا 14 ميليون 
تومان، ظرفشويي از 12 ميليون شروع مي شود تا 15 
ميليون تومان، جاروبرقي نيز از 2 ميليون تا 3 ميليون 
تومان و اجاق گاز از 1.500 ميليون تومان شروع مي شود 

تا 10 ميليون تومان. 

بخش خصوصي براي اصالح ساختار بودجه 4 پيشنهاد مشخص ارايه كرد

قول وزير به فعاالن اقتصادي

برخي كاالها درآبان ماه بين 2 تا 4.5 برابر افزايش قيمت را تجربه كردند

ليست قيمت 20 قلم كاالي گران 
تعادل - گروه صنعت |

جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از س��وي وزارت صمت 
نش��ان مي دهد كه قيمت برخي از »انواع خ��وراك دام و 
 طيور، صيفي جات، ميوه، حبوب��ات و برنج« و همچنين 
»آهن آالت« در آبانماه امسال بيش از 100 درصد افزايش 
داش��ته و بين 2 تا 4.5 برابر ش��ده است. رصد آمار منتشر 
شده بيانگر اين است كه بيشترين افزايش قيمت مربوط به 
»كنجاله سوياي« وارداتي است كه قيمت آن در مدت ياد 
شده 4.5 برابر شده است و در كنار آن بايد به »ذرت« داخلي 

با 115.1 درصد افزايش قيمت اشاره كرد. 

     كدام كاالها گران تر شدند
از اوايل آذرماه نيز با وجود تعيين نرخ مصوب 20 هزار و 400 
توماني براي هر كيلو مرغ، قيمت اين محصول در س��طح 
خرده فروشي ها به بيش از 30 هزار تومان رسيد. همچنين 
با وجود اينكه بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار بايد قيمت 
هر ش��انه تخم مرغ 30 عددي بسته بندي شناسنامه دار 
داراي زنجيره سرد حداكثر 31 هزارتومان باشد، از ميانه 
آذر اين محصول گران تر از نرخ مصوب عرضه ش��ده و اول 
ديماه قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده فروشي ها به 40 

هزارتومان رسيد. در اين ميان 12 كاالي ديگري كه قيمت 
آنها طي يك سال بيش از دو برابر شده؛ بطوري كه در آبان 
امسال قيمت پياز 114.9 درصد، گوجه فرنگي 167.1، 
پرتقال 103.3 و همچنين قيمت حبوبات شامل»نخود 
106.5، لپ��ه188.3، عدس191.6، لوبي��ا قرمز115.9، 
لوبيا چيتي104.6« و قيمت برنج هندي و برنج پاكستاني 
باس��ماتي نيز 107.4 و 174.9 درصد نسبت به آبان سال 
قبل افزايش يافته است.  بنابراين در آذر ماه امسال قيمت 
هر كيلو پياز به 6900 تومان، گوجه فرنگي 12 هزار و 400 
تومان، پرتقال 12 هزار تومان و همچنين قيمت هر كيلو 
حبوبات شامل نخود، لپه، عدس، لوبيا قرمز و لوبيا چيتي به 
ترتيب به 19 هزار و 600 تومان، 33 هزار و 400 تومان، 24 
هزار و 600 تومان، 26 هزار و 500 تومان و 29 هزار و 800 
تومان و قيمت برنج هندي و برنج پاكستاني باسماتي به 22 
هزار و 400 تومان و 24 هزار و 300 تومان رس��يده است. 
همچنين هشت كاالي ديگر با افزايش قيمت بيش از 100 
درصد در گروه آهن آالت شامل چهار نوع تير آهن با 166 تا 
315 درصد، دو نوع ميلگرد با 191.7 و 195.3 درصد، ورق 
سياه با 234.6 درصد و همچنين سيم )1*1.5( با 109.6 

درصد افزايش قيمت قرار دارد.

     2۷ كاال بيش از ۵0 درصد گران شدند
در اين ميان 27 كاال هم بين 50 تا 100 درصد افزايش 
قيمت داشتند كه از جمله مهم ترين آنها تخم مرغ با 
64.6 درصد، برنج تايلندي با 88، سبوس گندم با 71.3، 
گوشت مرغ با 85.2، مرغ زنده با 89، شكر كيلويي و 
بسته بندي با 53.7 و 64.7 درصد، قند شكسته 56.6، 
تن ماهي با 60.1، كره پاستوريزه با 81.9، روغن نباتي 
16 كيلويي با 59.9 و س��يب ب��ا 85.4 و موز با 95.5 
درصد بين 50 تا 100 درصد افزايش قيمت داش��ته 
اس��ت؛ بنابراين در آبان امس��ال قيمت هر كيلو تخم 
م��رغ به 15 هزار تومان، برنج تايلن��دي به 14 هزار و 
500، گوش��ت مرغ به 24 ه��زار و 200، مرغ زنده به 
17 هزار، شكر به 8300، قند به 10 هزار و 200، كره 
پاستوريزه به 8200، روغن نباتي 16 كيلويي به 184 
هزار تومان، سيب به 12 هزار و 100 و موز به 25 هزار 
و 300 تومان رسيده است. جو خارجي و داخلي و ذرت 
داخلي خارجي نيز با 93.3، 91 و 99.2 درصد افزايش 
قيمت از ساير انواع خوراك دام و طيور هستند كه در 
آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته بيش از 

50 درصد گران شده اند. 

     قيمت كدام كاالها كاهش يافت؟
از بين مهم ترين كاالهايي كه در مدت ياد شده كمتر 
از 50 درصد افزايش قيمت داش��تند هم مي توان به 
گوشت گوسفندي و گوس��اله با 21. و 20.3 درصد، 
گوسفند و گوس��اله زنده با 20.1 و 22.9، شير خام 
با 42، ش��ير استريل پاكتي با 34.5، شير بطري يك 
ليتري با 18.9، شيرخشك با 13، برنج داخلي هاشمي 
و طارم با 39.7 و 40.2 درصد، ماكاروني 700 گرمي با 
حدود 45.5، سيب زميني با 22.9، پنير 520 گرمي 
با 41.9، ماست كم چرب و پر چرب با حدود 22.2 و 
29.1، انواع چاي خارجي ب��ا 29 تا 33 درصد، انواع 
روغن نيمه جامد و مايع با 14 ت��ا 27، انواع صابون، 
مايع ظرفشويي و دستشويي و پودر با 18 تا 30 درصد 
 افزايش قيمت اش��اره كرد. در اين مي��ان در مدت 
ياد شده فقط قيمت سه كاال يعني جوجه يك روزه، 
رب گوجه فرنگ��ي 800 گرمي و هر بند كاغذ چاپ 
70 گرمي اندونزي به ترتيب 18.6، 4.4 و 3.7 درصد 
كاهش داشته و قيمت آنها در آبان امسال به ترتيب 
به 2500 تومان، 14 هزار و 300 تومان و 425 هزار 

تومان رسيده است.
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چهرهروز

اصغر عبداللهي درگذشت
اصغر عبداللهي فيلم نامه نويس، كارگردان و داستان نويس، روز گذشته 7 دي ماه درگذشت. همايون اسعديان كارگردان سينما و از دوستان اين 
هنرمند اين خبر را در گفت وگو با ايسنا تاييد كرد و از درگذشت اين فيلمنامه نويس قديمي ابراز تاسف كرد. اصغر عبداللهي كه چند سالي بود 
از سرطان رنج مي برد، در سن 64 سالگي از دنيا رفت؛ او متولد 1334 در آبادان بود. اين هنرمند نگارش فيلمنامه هاي چون »خواهران غريب«، 
»جهيزيه اي براي رباب«،، »عينك دودي«، »غريبانه«، »مرسدس«و... را در كارنامه هنري اش دارد و براي »خانه خلوت« سيمرغ بلورين دريافت 
كرده است. او در سال هاي اخير فيلم »يك قناري يك كالغ« را در مقام كارگردان ساخت و از جمله آثار مكتوب اش مي توان به »قصه ها از كجا 

مي آيند: از فيلمنامه نويسي و زندگي«، »آفتاب در سياهي جنگ گم مي شود«، »سايباني از حصير«، »آبي هاي غمناك باُرن«و... نام برد.

میراثنامه

رييس ايكوم ايران اميدوار اس��ت تا فراكسيون ميراث 
فرهنگ��ي و گردش��گري در مجل��س ب��ا دورنگري و 
دورانديشي اشكاالت و كمبودها را در موزه ها و ميراث 
فرهنگي در مصوبه  بودجه لحاظ كند. سيداحمد محيط 
طباطبايي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وجود نقطه 
ضعف هايي كه در حوزه اعتبارات موزه ها و به خصوص 
ميراث فرهنگي وجود دارد، مي گويد: يكي از مهم ترين 
اعتبارات موزه درآمدهاي موزه اي است. درآمِد موزه به 
دست آمده از بليت فروشي اس��ت كه بر اساس مصوبه  
مجل��س، از حدود ده��ه 4۰ تا س��ال 13۸3 درآمدها 
اختصاصي بودند )يعني از م��وزه به جاي ديگري واريز 
نمي شد و از همان ابتدا در حساب موزه بود( كه تا سال 
۸3 ادامه داش��ت، اما از س��ال ۸3 اين درآمدها از حالت 
اختصاصي خارج شد و در درآمدهاي عمومي قرار گرفت 
كه به حس��اب خزانه ريخته مي شود. او با تاكيد بر لزوم 
بازگشت درآمد حاصل از موزه ها به خود موزه ها مانند 
گذشته بيان مي كند: تا جايي كه من اطالع دارم، هنوز 
طرِح بازگشت درآمد موزه ها از خزانه به حساب موزه ها نيز 
بطور كامل اجرايي نمي شود، در واقع وضعيت به گونه اي 
است كه برخي از موزه ها امكان تعويض المپ سوخته 

خود را هم ندارن��د. محيط طباطبايي با تاكيد بر وجود 
بحران هاي اعتباري كه بيشتر موزه هاي خصوصي در 
شرايط كرونايي اين روزها دچار آن هستند، ادامه مي دهد: 
در اين شرايط ايكوم نيز پيشنهاد راه اندازي يك صندوق 
پشتيباني را داد تا توس��ط ميراث فرهنگي يا دولت به 
وجود آيد تا از سرجمع اعتبارات، بخشي را به كمك هاي 
بالعوض به موزه هاي خصوصي اختصاص دهيم تا شايد 
اين راهكار بتواند موزه ها را تا حدودي از وضعيت بحراني 
خارج كند، اما هنوز آن صندوق هم ايجاد نش��ده است. 
رييس ايكوم ايران با اشاره به طرِح ديگري كه در گذشته 
اجرايي مي شد، مي گويد: در حوزه مرمت بناهاي تاريخي، 

از گذشته حتي قبل از انقالب اسالمي، اعتباري معروف به 
»اعتبار از كيسه سيمان« به حوزه هاي فرهنگي اختصاص 
پيدا مي كرد كه بر آن اس��اس پن��ج درصد از فروش هر 
كيسه سيمان در اختيار انجمن آثار ملي قرار مي گرفت 
و بعد از انقالب نيز در اختيار سازمان ملي حفاظت از آثار 
فرهنگي قرار مي گرفت تا اينكه بعدها اين كار متوقف 
شد. او اضافه مي كند: اين اعتبار خوبي براي مرمت بناها 
بود كه استدالل مي شد هر ميزان سيمان براي مرمت 
يك بناي تاريخي مصرف شود، به نوعي معماري مدرن، 
به معماري خش��ت و آجر و معماري سنتي آسيب وارد 
مي كند، پس بخش��ي از درآمِد حاصل از فروش آنها به 
مرمت بناها و آثار تاريخي مي تواند اختصاص پيدا كند. 
محيط طباطبايي بحث هيات امنايي شدن موزه ها را نيز 
يكي ديگر از مواردي مي داند كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و ادامه مي دهد: هنوز اين بحث آن طور كه بايد صورت 
نگرفته است، هيات امنايي كردن موزه ها در هزينه كردن 
و اقدامات مختلفي كه موزه بايد اجرايي كند و كمكي كه 
ديگران و دوستاني كه مي خواهند براي موزه ها داشته 
باشند، مي تواند مفيد باشد، اما متاسفانه با وجود تصويب 

اين طرح، آن نيز هنوز اجرايي نشده است.

درخواست رييس ايكوم ايران براي بودجه ۱۴۰۰ 

محله تاريخي سردشت؛ نش��ان دهنده تاريخ زندگي 
مردمان در يك قرن پيش، اكنون به محلي براي دامداري 
تبديل شده تا رفت و آمد گردشگران. به گزارش ايسنا، 
بعد از زلزله ۹ شهريور 47 دشت بياض انگار فردوس نيز 
تاب نياورد و پس از دو روز به خود لرزيد تا تلي از خاك 
باشد تاريخ زندگي اين مردم. پس از آن زلزله، شهر تون 
يا همان فردوس ۵ محله بنام تاالر، س��ادات، عنبري، 
ميدان و سردش��ت داشته اس��ت. امروزه از آن ۵ محله 
تنها آثاري از شهر قديم در محله سردشت باقي مانده 
است.  مي گويند اين محله بيشتر مقاومت كرده است تا 
تاريخ شهر قديم »تون« به كلي زير خاك مدفون نشود. 
در كتاب تاريخ و مش��اهير فردوس آمده است؛ محله 
سردشت در مجاورت تاالر و در شمال غربي شهر قرار 
داشت و خيابان فردوسي مرز مشترك بين دو محله بود. 
حدود 1۵ درصد از مردم در اين محله زندگي  مي كردند 
كه از اين تعداد 7.6 درصد كارمندان، ۹.14 درصد تجار 
و كسبه و 4.3۵ درصد كش��اورز و 43 درصد كارگران 
روزمزد بودند. اكنون اين محله حال و روز خوشي ندارد، 
دامداران به دليل اينك��ه مالكيت خانه هاي مخروبه را 
دارا بوده، به حرفه دامداري س��بك و سنگين مشغول 
هستند و اين امر تاريخي بودن اين محله را تخريب كرده 
است. اقدس كرم  پور، مدير پايگاه ملي شهر تاريخي تون 
فردوس و رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري فردوس به ايسنا مي گويد: محله سردشت 
تنها محله تاريخي باقيمانده از مجموعه پنج محله شهر 
تاريخي تون اس��ت. 14 اثر از اين محله در سال 47 در 
فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است كه از اين 
تعداد 11 اثر متعلق به خانه هاي تاريخي شاخص اين 
محله است. رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري فردوس با بيان اينكه محدوده تاريخي 
سردش��ت حدودا 143 هكتار است، تصريح كرد: شهر 
تون ۹۰ هكتار اس��ت و از سال 47 كه زلزله آمد و مردم 
به ش��هر جديد رفته اند مالكان بعد از چندين سال در 
خانه هاي خود به پرورش گوسفند پرداختند. كرم  پور با 
بيان اينكه در ۲۰ خانه صاحبان، دامداري دارند و ديوارها 
تخريب شده، افزود: اين خانه ها در محله سردشت قرار 
گرفته و به دليل اينكه كل محدوده ارزش��مند است از 
اين جهت آسيب زاس��ت. وي با بيان اينكه از سال ۸۵ 
نمايندگي ميراث در فردوس راه اندازي ش��د و حدود 

7 تا ۸ س��ال اس��ت كه موضوع در حال پيگيري است، 
تصريح كرد: با مالكين صحبت كرده و تفاهم نامه هايي 
امضا شده تا از محل اعتبارات ميراث به آنها كمك كنيم 
تا بتوانند خانه هايشان را مرمت كنند. وي با بيان اينكه 
اين اعتبارات مربوط به مرمت خانه هاي تاريخي است، 
اظهار كرد: تفاهم نامه امضا شده، اما چون مالكان اقدامي 
نكرده اند اعتبار الزم داده نشده است. به غير از محله كه 
ثبت ملي شده، حدود 1۰ خانه به صورت جداگانه ثبت 
ملي شده كه ۵ خانه به ميراث واگذار شده كه دامداري 
در آن وجود ندارد. وي با بيان اينكه پيگيري هاي الزم 
توسط استانداران مختلف انجام شده اما نمي دانيم چه 
طلسمي وجود دارد كه اين دامداري ها پايان نمي پذيرد، 
افزود: اين مالكان نيز قشر ضعيف و متوسطي هستند 
كه زندگي هايشان به دامداري بستگي دارد و نمي توان 
زياد بر آنان سخت گرفت. رييس اداره ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردشگري فردوس با بيان اينكه اين 
مساله تحت تاثير موضوع اش��تغال و اجتماعي است، 
تصريح كرد: ما مي توانيم با هرگونه فعاليت آسيب زا در 
بناي تاريخي مقابله كنيم، اما چون موضوع به معيشت 

افراد مربوط است نمي توان سخت گيري زيادي كرد.

  امنيت الزم براي گردشگري وجود ندارد
كرم  پور با بيان اينكه دامداري در اين منطقه باعث شده 
از نظر گردشگري از امنيت الزم برخوردار نباشد، ادامه 
داد: تا زماني كه مجتم��ع دامداري در نزديكي فردوس 

توسط جهاد كشاورزي آماده ش��ود، اين معضل ادامه 
خواهد داش��ت. وي با اش��اره به نامطلوب شدن فضاي 
تاريخي با وجود دام هاي سبك و سنگين و فضوالت آنها، 
تصريح كرد: فراموش نكنيم كه ايج��اد درآمد پايدار از 
گردشگري بستگي به زيرساخت ها و خدمات مكان دارد 
و بايد بپذيريم اين محله در حال حاضر اين امكانات را به 
لحاظ خدمات دهي ندارد. وي با بيان اينكه تنها مزيت 
گردشگري در اين محله، بازديد از آن است، افزود: هرسال 
بازارچه صنايع دستي در مقابل اين محله برپا مي كنيم تا 
گردشگران افزايش يابند. كرم پور با بيان اينكه اين محله 
هنوز به سطح خدمات دهي گردشگري نرسيده است، 
تصريح كرد: چند متقاضي و سرمايه گذار براي خانه ها و 
تبديل آنها به بو  گردي و كارگاه صنايع دستي داشتيم، 
اما به لحاظ شرايطي كه وجود داشت، امكان آن فراهم 
نشد. هر وقت بازديد گردشگري از اين محله داريم، يك 
هفته قبل از آن براي تميز كردن اين محله و پاك كردن 
فضوالت دست به كار مي ش��ويم، با دامداران صحبت 
مي كنيم تا علوفه ها و فض��والت را در معابر جمع آوري 
كنند. مرمت برخي مكان ها از محل��ه از جمله ورودي 
محله را انجام داده ايم، اما حقيقت اين است كه تا اين افراد 
و دامداران در محله هستند كارها به كندي پيش مي رود. 
جهاد كشاورزي نيز اعالم كرده پيگيري ها در حال انجام 
است و مجتمع هايي در حال راه اندازي است كه اگر تا پايان 
سال محقق شود سعي خواهيم كرد با اولويت دامداران 

اين منطقه واگذاري ها را انجام دهيم.

مرزپرگهر

جامعه خبر

همه دانش آموزان بايد 
امتحان غيرحضوري بدهند

وزير آم��وزش و پرورش با بيان اينك��ه ابالغ كرديم 
آزمون   ها غيرحضوري و با اس��تفاه از ظرفيت هاي 
 مختلفي ك��ه وجود دارد برگزار ش��ود گفت: درباره 
برخي دروس هنرستاني و پايه هاي  اول و دوم ابتدايي 
به دليل ويژگي هاي  خاصي كه دارد اجازه داديم اگر 
با هماهنگي ستاد مقابله با كرونا اگر مشكلي وجود 
نداشته باشد و البته با رعايت همه دستورالعمل هاي 
 بهداشتي، به صورت »حضوري« آزمون برگزار كنند. 
محسن حاجي ميرزايي درباره ورند برگزاري امتحانات 
دي ماه دانش آموزان گف��ت: ابالغ كرديم آزمون   ها 
غيرحضوري و با اس��تفاه از ظرفيت هاي  مختلفي 
كه وجود دارد برگزار ش��ود. وي افزود: درباره برخي 
دروس هنرس��تاني و پايه هاي  اول و دوم ابتدايي به 
دليل ويژگي هاي  خاصي كه دارد اجازه داديم اگر با 
هماهنگي ستاد مقابله با كرونا مشكلي وجود نداشته 
باشد و با رعايت همه دستورالعمل هاي  بهداشتي به 
صورت حضوري آزم��ون برگزار كنند، البته رعايت 
مقررات و اخذ مجوز از س��تاد ض��رورت دارد. وزير 
آموزش و پرورش با بيان اينكه قصد داشتيم به صورت 
عمومي مجوز را بگيريم كه ستاد مجوز عمومي نداده 
است كه آزمون   ها حضوري برگزار شوند اظهار كرد: 
لذا قالب آزمون هاي  ما امسال به صورت غيرحضوري 
برگزار خواهد شد و همه    دانش آموزان بايد امتحان 
غير حضوري بدهند. منحصرا براي هنرس��تاني   ها 
و ابتدايي   ها كه بايد توانايي هاي  آنها احراز ش��ود اگر 
ستاد اجازه دهد مي توانند حضوري برگزار كنند. اگر 
ستاد اجازه نداد آنها هم غيرحضوري است. تا در اولين 
فرصتي كه امكان برگزاري حضوري باشد به صورت 
حضوري ارزشيابي شوند. وي درباره فروش آزمون ساز 
در شبكه هاي  اجتماعي و دريافت وجه از معلم   ها در 
قبال آن گفت: وقتي وارد زيست بوم جديد    مي شويم 
اقتضائات خاص خودش را دارد و در اين زيست بوم 
فعاالن بخش خصوصي تالش    مي كنند راه حل هايي 
را پيشنهاد دهند ما در شاد براي آزمون امكانات الزم را 
پيش بيني كرديم و ظرف 1۰ روز آينده اين ظرفيت   ها 
توسعه خواهد يافت و كيفيت برگزاري آزمون ارتقاء    
مي يابد و نياز به استفاده از پيشنهادهاي بيروني نيست. 
البته به مدرسه اجازه داديم در شرايطي كه بخواهد 
اطمينان يابد، اگر راه حل هاي  ديگري هم وجود دارد 
استفاده كند. شاد از روز اول هرهفته ظرفيت هايش 
راتوسعه داده و در 1۰ روز آينده چند ظرفيت جديد 
ديگر رونمايي خواهد شد كه قابليت هاي  ممتازي در 
اختيار معلمان قرار    مي دهد. حاجي ميرزايي در پاسخ 
به پرسشي درباره سهميه جذب دانشجو در دانشگاه 
شهيد رجايي گفت: به ميزان سهميه اختصاصي از 
دانشگاه تربيت دبير رجايي و فرهنگيان نيرو استخدام    
مي كنيم. گاهي اوقات دانشگاه رجايي مازاد بر سهميه 
دانشجوي آزاد هم گرفته اما آنها كه بر اساس سهميه 
اختصاص داده شده وارد شده اند استخدام    مي شوند.

چرا نبايد به پرندگان وحشي غذا  بدهيم
برخ��ي كارشناس��ان محيط زيس��ت 
معتقدن��د غ��ذا دادن و دان��ه ريخت��ن 
براي پرندگان وحش��ي در زمس��تان يا 
فصول ديگر، برعكس آنچه عموم مردم 
مي انديشند نه تنها به س��ود پرندگان 
نيست بلكه به زيان آنهاست. به گزارش 
ايرنا، معموال با فرا رسيدن فصل زمستان 
و با توجه به س��رماي هوا و دشواري غذا 

پيدا كردن براي پرندگان وحشي، بسياري افراد عالقه 
دارند به اين موج��ودات در راه پيدا كردن غذا، كمك 
كنند؛ ليال جواليي، رييس اداره نظارت بر امور حيات 
وحش اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس 
معتقد است: در ش��رايط عادي نيازي به غذا دادن به 
حيوانات و جانداران حيات وحش نيست، حيواناتي كه 
از نظر جسماني سالم هستند مي توانند شكار كنند، به 
چرا بروند و غذاي مورد نياز خود را بيابند، غذا دادن به 
جانوران وحشي در موارد خاص فقط توصيه شده است، 

مثال شرايطي كه برف سنگين آمده باشد 
علوفه ريزي براي حيوانات يا دانه پاش��ي 
براي پرندگان توصيه مي شود. وي اظهار 
كرد: در حالت عادي غذادهي به پرندگان 
و حيوانات وحشي توصيه نشده است، در 
رودخانه خش��ك شيراز طيف وسيعي از 
پرندگان از جمله كاكايي ها هر روز ديده 
مي ش��وند كه مردم به آن غذا مي دهند، 
اين پرندگان زباله خوار هستند و اطراف شيراز در محل 
س��ايت دفن زباله هم فراوان ديده مي شوند. پرندگان 
معموال هر روز يك مس��ير كوتاه مهاجرت دارند كه از 
محل دفع زباله شيراز تا رودخانه خشك مي آيند و غذا 
را در اينجا پيدا مي كنند، غ��ذا دادن به اين ها توصيه 
نمي شود، ما در فصل شيوع آنفلوآنزاي پرندگان هستيم 
و بايد از تجمع پرندگان جلوگيري كنيم و احتياط اين 
است كه مردم هم به اين پرندگان نزديك نشوند تا از 

خطر انتقال بيماري مشترك هم در امان بمانند. 

برف و باران ۲۰۰۰ هكتار از مساحت خليج گرگان را احيا كرد 
كوالب ناشي از وزش تندباد شديد دريايي 
به سبب فعاليت سامانه ناپايدار جوي توام با 
برف و باران موجب افزايش موقتي حدود 
۲۰۰۰ هكتار از پهنه آبي خليج گرگان در 
حوزه استحفاظي استان گلستان شد. به 
گزارش ايرنا، وزش تندباد با سرعت بيش 
از 7۰ كيلومتر در كرانه هاي خليج گرگان 
در بندرتركم��ن و بندرگ��ز در روزهاي 

گذشته سبب مواج ش��دن دريا و كوالب شديد در اين 
پهنه آبي شد و ۲۰۰۰ هكتار از مناطق ساحلي خشك 
شده حاشيه خليج گرگان به طور موقت به زير آب رفت. 
داغ آب )مرز مشترك آب و خشكي در اكوسيستم هاي 
آبي( ساحل خليج گرگان نسبت به روزهاي گذشته بين 
3۰۰ تا 4۰۰ متر افزايش يافته و بسياري از داالن هاي 
قديمي و نيمه خشك منتهي به خليج گرگان در سواحل 
گلستان لبريز از آب شد. كارشناسان معتقدند حداكثر 

ماندگاري آب در اين ۲۰۰۰ هكتار محدود 
به چند روزآينده و حداكثر تا پايان هفته 
جاري است و با پس��روي مجدد آب، اين 
مناطق بار ديگر خش��ك مي شود. حدود 
6۰ تا 6۵ كيلومتر از س��واحلي اين پهنه 
آبي از لحاظ موقعيت جغرافيايي در جنوب 
شرقي درياي خزر و حوزه شهرستان هاي 
بندرتركمن، بندرگز، نوكنده واقع و داراي 
امتداد ش��رقي - غربي اس��ت. طبق اعالم هواشناسي 
گلستان در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته فعاليت 
سامانه س��رد و بارشي موجب بارش 1۹.۹ ميلي متري 
در بندرگ��ز، 1۲.1 ميلي مت��ري در كردك��وي و 1۸.6 
ميلي متري در بندرتركمن )شهرهاي پيراموني خليج 
گرگان( شد. همچنين در اين مدت در مينودشت 1۰ 
سانتي متر، در مراوه تپه 7 س��انتي متر و در كالله 4.3 

سانتي متر برف باريد.

تشديد آلودگي هوا در چهار كالنشهر
سازمان هواشناسي با صدور هشداري از 
تشديد آلودگي هوا در چهار كالنشهر و 
ضرورت خ��ودداري تمام گروه ها از تردد 
غيرضروري خبر داد و به افزايش ارتفاع 
امواج و توفاني شدن درياي عمان، خليج 
فارس و تنگه هرمز طي 7 دي تا سه شنبه 
)۹ دي( اش��اره كرد. به گزارش ايس��نا، 
س��ازمان هواشناس��ي با صدور هشدار 

نارنجي رنگ آورده اس��ت: تداوم و تشديد پايداري هوا 
از صبح ۸ دي ماه تا پيش از ظهر چهارش��نبه )1۰ دي 
ماه( در شهرهاي تهران، اراك، كرج و قم باعث افزايش 
غلظت آالينده ها به شرايط ناسالم براي تمامي گروه هاي 

سني مي شود. سازمان هواشناسي مديريت 
جهت كاه��ش تردد خودروه��ا و كنترل 
فعاليت واحدهاي صنعتي، تاكيد به عدم 
تردد غيرض��روري براي تم��ام گروه ها و 
اجتناب از فعاليت فيزيكي و ورزش��ي در 
فضاي ب��از را توصيه مي كن��د. به گزارش 
ايس��نا، در هش��دار نارنجي  رنگ سازمان 
هواشناسي پيش بيني مي شود كه پديده اي 
جوي اثرات منفي به دنبال داشته باشد و خسارت هاي 
احتمالي را سبب شود. هشدار نارنجي براي آماده باش 
دستگاه هاي مسوول براي مقابله با يك پديده خسارت زا 

صادر مي شود. 

هنر

خوشنويساني از كشورهاي مختلف جهان آثار خود را در نمايشگاه و همايش بين المللي 
راه ابريش��م با عنوان »رقص قلم« به نمايش مي گذارند. به گزارش ايسنا، حجت اهلل 
ايوبي، دبيركل كميسيون ملي يونسكو با بيان اينكه نخستين نمايشگاه و همايش 
بين المللي راه ابريشم با عنوان »رقص قلم« اول تا چهارم بهمن برگزار مي شود، اظهار 
كرد: ايران مهد هنرهاي واالست. به ويژه هنرهاي كه نسبتي با كتاب دارند. سال گذشته 
با همت مردم و مديران شهر همدان، كميسيون ملي ايران ميزبان ششمين نشست 
بين المللي راه ابريشم بود. در اين نشست انديشه ميراث معنوي راه ابريشم از سوي 
ايران مطرح و بسيار مورد استقبال قرار گرفت. او ادامه داد: نمايشگاه خوشنويسي كه 
در حاشيه اين نشست برگزار شد توجه كشورهاي عضو را به اين هنر واال معطوف كرد 
و يكي از مشتركات كشورهاي عضو ابريشم، بهره مندي از هنر خوشنويسي است. اين 
گردهمايي بر محور يك هنر ايده اي است كه از سوي كميسيون ملي يونسكو � ايران 
در سال گذشته مطرح شد. دبيركل كميسيون ملي يونسكو � ايران با بيان اينكه مشهد 
مقدس ميزبان نخستين نمايشگاه و همايش بين المللي راه ابريشم است، تصريح كرد: 
فراخوان كميسيون ملي يونسكو مدت ها پيش به كشورهاي مختلف فرستاده شد. 

آثار دريافتي بسيار پرشمار و گوناگون هستند. 

برپايي همايش خوشنويسان جهان 
در ايران

هنر

دبير سي وهفتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران اعالم كرد: اگر امكان نمايش 
فيلم ها در سالن هاي سينما فراهم نشود، قطعًا در اسفندماه با پخش آنالين 
فيلم ها جشنواره را به پايان خواهيم رساند. به گزارش ايسنا، دوره سي وهفتم 
جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران آبان ماه امسال به صورت مجازي برگزار 
ش��د، اما بخش اصلي آنكه همان نمايش فيلم است به دليل تعطيلي فعاليت 
سينماها و رضايت نداشتن جمعي از فيلمسازها براي پخش آنالين به زماني 
ديگر موكول شد. حال سوال اينجاست كه با برگزار نشدن جشنواره فيلم كوتاه 
چه آثاري از اين جشنواره بررسي و داوري مي شوند؟ در اين باره سيد صادق 
موسوي، دبير جشنواره فيلم كوتاه تهران، به ايسنا گفت: ما آثار راه يافته را به 
جشنواره فجر داده ايم و داوري آنها از بين آثار راه يافته به جشنواره فيلم كوتاه 
تهران انجام مي شود چون به هر حال جشنواره ما هنوز برگزار نشده است. او در 
پاسخ به اينكه تكليف برگزاري جشنواره چه مي شود؟ توضيح داد: اميدواريم 
به زودي سينماها باز ش��وند تا بتوانيم جشنواره را هم به شكل فيزيكي و هم 
آنالين برگزار كنيم. اگر اين اتفاق نيفتد نهايتا تا پايان س��ال آن را به ش��كل 

آنالين برگزار خواهيم كرد.

سرانجاِم جشنواره فيلم كوتاه تهران
 چه مي شود؟

هنوز ردپايي از كروناي انگليسي در كشور ديده نشده است

به مرگ زير ۱۲۰ نفر رسيديم
وزير بهداشت ضمن اش��اره به التهاب 
ناشي از جهش ويروس كرونا در جهان، 
درباره وضعيت كش��ور گفت: وضعيت 
خوش��بختانه در كش��ور ما در هفته اي كه گذش��ت، 
مناسب تر بوده است و اكنون به آمار مرگ زير 1۲۰ نفر 
در روز رسيديم. سعيد نمكي گفت: متاسفانه هفته اي 
كه گذشت، هفته بسيار پر التهابي براي جهان بود. ورود 
ويروس جديد جهش يافته در كشور انگليس، كشورهاي 
زيادي را در اروپا درگير كرد و حتي در ژاپن هم ردپا و اثرات 
آن را ديدند، دنيا را دچار التهابي جديد كرد و متاسفانه 
مرگ و مير بااليي را هم به جهان تحميل كرد. وي افزود: 
در آمارها مي بينيد كه وضعيت خوشبختانه در كشور ما 
در هفته اي كه گذشت، مناسب تر بوده است و اكنون به 
آمار مرگ زير 1۲۰ نفر در روز رسيديم و اين اولين روزي 
است كه بعد از چند ماه داريم به اين آمار رو به كاهش به 
س��مت 1۰۰ نفر در روز را مشاهده مي كنيم. البته يك 
نفر هم مرگ براي ما غم انگيز و ماتم زاست. نمكي ادامه 
داد: در مقايس��ه با روزهاي پر التهاب جهان، كش��ور 
جمهوري اسالمي ايران هر روز نسبت به كشورهاي 
اول كه معموال كشورهاي اروپايي و امريكايي هستند، 
فاصله اش را بيشتر مي كند. نمكي با اشاره به وضعيت 
منحني كرونا در كش��ور، گفت: كرون��ا بعد از پيك 
سركشي كه داشت، اكنون در تمام استان هاي ما دارد 
به روزهاي ارديبهشت ماه كه ميزان مرگ و ميرمان در 

اكثر استان ها در حد صفر بود، نزديك مي شود. 

    شهر قرمز  نداريم
وي با اشاره به وضعيت كشور از ابتداي آذر ماه تاكنون، 
گفت: در روزهاي اول آذر تمام سرزمين را آتش گرفته و 
قرمز مي ديديم، اما اكنون خوشبختانه نقاط زرد از نارنجي 
هم بيشتر شده است و اين با لطف خدا، همراهي و سازش 
مردم و سازمان هاي مختلف به دست آمد و از 16۰ شهر 
قرمز به جايي رسيديم كه امروز شهر قرمزي را در كشور 
نداريم. 1۰۸ ش��هر نارنجي و 34۰ شهر زرد داريم كه به 
سمت شهرهاي كم خطر و سفيد رنگ متمايل مي شوند. 
نمكي با اشاره به مشاركت همه دستگاه ها در حوزه كنترل 
كرونا در كشور، گفت: سازمان بسيج، وزارت كشور، وزارت 
ارتباطات، راه و شهرسازي و.... بسيار به ما كمك كردند. 

در سه برنامه كشوري ما شامل مراقبت، حمايت و نظارت 
كمك كردند. به عنوان مثال سازمان هالل احمر بيشتر 
در بعد نظارتي كمك كردند، در س��ازمان بسيج در بعد 
حمايتي و مراقبت را بيشتر همكارانم در نظام بهداشت 

و درمان كشور از خانه هاي بهداشت و... برعهده داشتند.

   راهي جز فاصله گذاري 
و مراعات پروتكل ها نيست

وزير بهداش��ت درباره وضعيت وي��روس جهش يافته 
انگليسي و اظهارنظرها در اين زمينه، اظهار كرد: تا اين 
لحظه هرگز ردپايي از ويروس جهش يافته انگليسي در 
كش��ور نديديم و تمهيدات بسياري هم انديشيديم كه 
راه ها را براي ورود اين ويروس ببنديم. البته همه مي دانيد 
كه ويروس نه به ويزا نياز دارد و نه به پاسپورت. همانطور 
كه ويروس ووهان خودش را در اس��رع وقت به دورترين 
نقطه قطب جنوب رساند، ويروس ها مي توانند به همين 
سرعت منتشر ش��وند. ما راهكاري جز فاصله گذاري و 
مراعات پروتكل ها و سد دفاعي رفتاري در مقابل ويروس 
نداريم و اميدوارم اگر ويروس جهش يافته اي هم به كشور 
پا گذاشت با همين روش بتوانيم مراقبت و نظارت كنيم و 

اجازه ندهيم ما را به صورت گسترده گرفتار كند.

     نگراني مدافعان  سالمت
نمكي ب��ا بيان اينكه در ح��ال حاضر وضعيت مطلوبي 
داريم و به س��مت وضعيت مطلوب تر مي رويم، گفت: 
البته همكارانم نگراني هايي دارند كه بجا هم هست. زيرا 
ما زخم ديده روزهاي توفاني بعد از آرامش ارديبهش��ت 
ماه هستيم. زمانيكه مردم اوضاع را عادي پنداشته و فكر 
كردند كرونا جمع شد. اكنون هم همكاران  من اين نگراني 

را دارند كه مبادا دوباره دقيقه ۹۰ از گوش��ه هاي زمين 
گل هاي سنگين تر و س��همگين تر بخوريم. وي تاكيد 
كرد: بر همين اساس ما نگران اياب و ذهاب درون شهري 
هستيم. ما نگران  متروها و اتوبوس هاي بين شهري شلوغ 
هستيم و نگران برگزاري مراسمات هستيم كه مانند قبل 

برخي مراسم برگزار كنند و تاوان آن را همه بپردازند. 

  آخرين خبرها از خريد واكسن خارجي كرونا
نمكي درباره وضعيت تامين واكسن كرونا نيز گفت: مسير 
تهيه واكسن خارجي را داريم طي مي كنيم. بحث كووكس 
را خوشبختانه با مكانيزمي حل كرديم و به زودي براي 
خريد از منابع غيركووكس هم اخبار خوشي را به مردم 
خواهيم داد. ش��رط ما خريد واكس��ن مطمئن و داراي 
تاييديه ها و گواهي هاي مورد وثوق است. امروز با يكي از 
ُسفرايمان نشستي دارم كه بتوانيم از منابع مختلفي كه 
دنبال مي كنيم براي خريد واكسن به نتيجه برسيم. وي 
تاكيد كرد: از همه مهم تر كار عظيم و حماسه اي است كه 
عزيزان ما در داخل كشور انجام مي دهند و آن هم توليد 
واكسن داخلي است. خوشبختانه مراحل تست انساني 
از اين هفته آغاز مي ش��ود و منبع ديگ��ري هم از هفته 
آينده مجوز تست انساني را دريافت مي كند. مردم باور 
كنند كه ما اينكاره هستيم و قدمتي به طول يك قرن در 
توليد واكسن در رازي و پاستور داريم. مردم بدانند كه ما 

توانمندي اين كار را داريم.

    ثابت مي كنيم
 واكسن ايراني از واكسن هاي دنيا ارجح است

نمكي تاكيد كرد: عزيزاني ك��ه در اين راه ما را همراهي 
مي كنند دلسرد نشوند. بانوي بزرگوار و دانشمندي كه در 
تيم  تحقيقات ما قرار دارد كه متاسفانه حمله هايي به ايشان 
شده بود. اين فقط به اين دليل است كه اين دانشمندان 
كنار بكشند، اما مي دانم كه مقتدرتر و توانمندتر از اين 
هستيد كه از اين صحنه پاي بيرون بگذاريد. ما در آينده 
نزديك اثبات مي كنيم كه واكسن داخلي مان نسبت به 
بسياري از واكسن هايي كه در دنيا مي سازند، ارجح است. 
وي خطاب به مردم گفت: دعا كنيد و همكاري كنيد كه 
روند كاهشي مرگ ها و بستري هاي ناشي از كرونا كه امروز 

به كمتر از يك سوم رسيده، ان شاهلل ادامه يابد.

گزارش

دام هايي كه ديوارهاي خانه هاي تاريخي را به دندان  مي  كشند
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