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يادداشت- 1

چون كشتي بي لنگر...!
كاهش و افزايش قيمت دالر، 
س��كه، اتومبيل ي��ا ريزش و 
صعود شاخص هاي بورس در 
هفته هاي اخير، محل جدال 
جريان هاي سياس��ي ش��ده 
اس��ت.  يكس��و اصولگرايان و 
مخالفان دولت ق��رار دارند كه 
ريزش ه��اي كنون��ي و تداوم 
آن در ماه ه��اي آتي را ترفند دولت ب��راي جلب رضايت 
مردم و كسب آراي انتخاباتي مي دانند و در سوي ديگر 
دولتي ها قرار دارند ك��ه افزايش قيمت اي��ن اقالم - به 
استثناي بورس - را كار مخالفان سياسي و به اصطالح 
كاسبان تحريم و سفته بازها و دالالن ارزيابي مي كنند. 
چه افزايش و چه كاهش قيمت ها در بازارها به هر حال 
اس��باب نارضايتي بخش هاي بزرگي از جامعه مي شود. 
مردمي كه در اين يكي، دو س��ال و به خصوص ماه هاي 
اخير بخش بزرگي از دارايي هاي خود را در بازار ارز، سكه، 
بورس، خانه، اتومبيل و... سرمايه گذاري كرده اند، اكنون 
با نوسانات غيرمنطقي و ش��ديد در اين بازارها به شدت 
نگران و مضطرب مي ش��وند. در اين ميان ضلع سومي 
هم وجود دارد يعني كارشناسان اقتصادي مستقل كه 
همواره نسبت به اين روند هش��دار داده و حكومت را از 
بازي با مولفه هاي اقتصادي و دخالت هاي اختالل زا در 
بازارهاي ارز، طال و بورس و... بر ح��ذر و بر ضرورت نگاه 
بلندمدت و راهبردي در حوزه اقتصاد تاكيد داش��ته اند. 
اين گروه بزرگ از كارشناسان و فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي در تحليل هاي خود بر اين نكته تاكيد كرده و 
مي كنند كه اقتصاد ايران با شدتي غير قابل تصور دچار 
سياسي كاري و سياس��ت گذاري غلط است؛ رفتار هايي 
كه به »تورم انتظاري« و »بي ثبات��ي اقتصادي« به طرز 
غيرقابل باوري دام��ن مي زنند و مانع بهب��ودي پايدار 
ش��اخص هاي اقتصادي حتي در مواقع انج��ام رفتار و 
اقدامات درست مي شوند. بدين معنا كه آنچه مردم را به 
سوي سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف روانه مي كند 
انتظار و برآوردي است كه با توجه به ريسك هاي سياسي 
از اين بازارها دارند.    ادامه در صفحه 3

حسين حقگو

با ارزيابي از ۶۸۸۴  فعال اقتصادي براي فصل بهار ۹۹ مشخص شد 

»مردودي«  امنيت سرمايه گذاري
 اليحه بودجه

 تا آخر هفته نهايي مي شود

بازگشت بازار به روند 
صعودي پس از سقوط عميق 

۴5 درصدي

التهاب بازارها پيش از وقوع 
در بورس كاال نمايان مي شود

معضل كودكان كار و خيابان 
زاييده مشكالت اقتصادي است

 بين كودكان ايران و افغان 
فرق نگذاريم

 اصرار دولت
  بر بقاي ارز

4200 توماني

 كورسوي اميد 
در بورس تهران

 پاك كردن 
صورت مساله
 با ساماندهي

ورود بزرگ ترين موسسه مالي امريكا» جي پي مورگان« به بازار رمزارزها
رييس كل با نك مركزي ايران  از ويرايش اولين سند جامع رمز پول خبر داد

 تب بيت كوين
 از »وال استريت« تا »ميرداماد«
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دو روي سكه استقالل بانك مركزيخودرو به مثابه كاالي مصرفي

دردهايي كه  درمان نمي شوندتعويق اعتراضات بورسيبازار سرخ بورس شروع شداصالح دشوار زيرساخت ها

ب��ازار  ك��ه  ش��رايطي  در 
از  بع��د  كش��ور  خ��ودروي 
دوره اي نوس��انات پي درپ��ي 
قيمتي ط��ي هفته هاي اخير 
نش��انه هايي از ثبات و بهبود 
را نماي��ان كرده اس��ت، افكار 
عمومي به دنبال رمزگش��ايي 
از آين��ده اي��ن بازار هس��تند 
تا تصويري از چش��م انداز آينده بازار خ��ودرو با توجه به 
برخي تصميم س��ازي هاي تقنيني و اجرايي به دس��ت 
آورند. براي دستيابي به يك چنين تصويري از دورنماي 
كلي بازار نيازمند آن هس��تيم كه ابت��دا عوامل موثر بر 
قيمت خودرو را شناس��ايي كرده و در مرحله بعد تاثير 
اين عوامل را در شرايط فعلي مورد بررسي تحليلي قرار 
دهيم. مقوله قيم��ت در بازار خودرو نيز همانند س��اير 
محصوالت توليدي كشورمان، قطعا تحت تاثير قيمت 
نهاده هاي توليد اس��ت. مقوله اي كه بط��ور بنيادين در 
قيمت محصول نهايي خودرو تاثير مستقيم دارد. با توجه 
به اين واقعيت كه مجلس به عنوان ساختار تقنيني كشور 
و نهادي ك��ه ريل گذاري هاي قانون��ي را در بخش هاي 
مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و...به عهده دارد، 
تصميم سازي هاي اين نهاد بطور مستقيم در شكل دهي 
قيمت نهايي خ��ودرو اثرگ��ذار اس��ت. در واقع مجلس 
جهت مهار نوس��انات و تحت كنترل ق��راردادن عوامل 
فرامتني موثر در قيمت خودرو مي بايس��ت كل زنجيره 
تامين خودروي كش��ور را ذيل يك نقش��ه راه اصولي، 
مبتني با واقعي��ات اقتصادي و برگرفت��ه از رويكردهاي 
كارشناسي ريل گذاري كند. اين فرايند از فوالد و پليمر 
و ساير عوامل زيربنايي تا صنعت قطعه سازي، نيازهاي 
نرم افزاري و... را ش��امل مي شوند كه در قيمت محصول 
نهايي دخيل هس��تند. در واقع مجلس با نظارت دقيق 
بر نيازهاي زيربناي��ي صنعت خودرو و مسدودس��ازي 
مسيرهاي سوداگري و سودجويي در اين بازارها مي تواند 
ثبات مورد نياز در صنعت خودرو را نيز ايجاد كند. زماني 
كه نرخ فوالد، صنايع پليمري، صنعت قطعه س��ازي و... 
در يك روند منطقي روند عرضه محصوالت را پيگيري 
كنند، نتايج اين ثب��ات بدون ترديد در ب��ازار خودرو نيز 
نمايان خواهد ش��د. در نقطه عكس هر نوع نوس��ان در 
صنايع وابسته به صنعت خودروسازي و بحران در زنجيره 
تامين مواد اوليه اين صنعت بطور مستقيم باعث ايجاد 
تكانه هاي پي درپي در قيمت نهايي خودرو نيز خواهد شد. 
بنابراين نقش ساختار تقنيني در ساماندهي زنجيره كلي 
خودروسازي، نقشي برجسته و اثرگذار است و استفاده از 
رويكردهاي كارشناسي و تخصصي به جاي تصميمات 
سياسي و جناحي مي تواند بستر بهبود وضعيت را در بازار 
خودرو ايجاد كند. هر نوع قيمت دستوري و بخشنامه اي، 
بدون لحاظ اين آيتم هاي ضروري و حياتي، قطعا به ضرر 
خودروسازها بوده و مشكل آفرين خواهد شد. ضمن اينكه 
در يك چنين شرايطي، بستر واسطه گري و داللي مجددا 
رشد خواهد كرد و ...   ادامه در صفحه 6

يكي از چالش هاي چند دهه 
اخير در كش��ور ك��ه در همه 
دولت ها به گونه هاي مختلف 
ب��روز مباح��ث  زمينه س��از 
گس��ترده اي ب��وده موض��وع 
استقالل بانك مركزي است. 
ضرورتي كه در نب��ود قوانين 
جامع و روزآمد تش��ديد شده 
و بس��تر بروز مش��كالت فراواني در اقتصاد شده است. 
موضوع استقالل بانك مركزي به اندازه اي اهميت دارد 
كه از نظر برخي كارشناس��ان يكي از ريش��ه هاي اصلي 
مشكالت اقتصادي كشور نظير تورم، توسعه پايه پولي، 
رش��د نقدينگي و... عدم اس��تقالل بانك مركزي است. 
ضمن توجه به اين نكته سوالي كه مطرح است اين است 
كه اساسا معنا و مفهوم استقالل بانك مركزي چيست 
و نقش آن در ايجاد مش��كالت اقتصادي چقدر است؟ از 
لحاظ نظري و اصول تئوريك، وقتي صحبت از استقالل 
بانك مركزي مي شود از زواياي مختلف مي توان به اين 
بحث ورود ك��رد و ابعاد و زواياي گوناگ��ون آن را تحليل 
كرد. نخست اينكه از نظر حقوقي و قانوني استقالل بانك 
مركزي به چه معني است و چه مفهومي را مي توان از آن 
استخراج كرد؟ از اين زاويه استقالل بانك مركزي، يعني 
مكانيسم انتصاب رييس كل بانك مركزي و اركان بانك 
به گونه اي اجرا شود كه افراد در نظر گرفته شده، دانش و 
تجربه كافي در حوزه پولي و اقتصادي داشته و با كمترين 
فشار دولتي ها انتخاب شوند. از سوي ديگر نيز رييس كل 
بانك مركزي بايد بتواند در راستاي منافع جامعه و بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي تصميم بگيرد. در اين صورت با 
استقالل بيشتر بانك مركزي، تغييرات دولت ها و تحوالت 
رخ داده در بدنه دولت، كمتري��ن اثر گذاري بر مديريت 
بانك مركزي دارد. اين موضوع در اغلب كشورهاي توسعه 
يافته مورد توجه قرار دارد تا روند فعاليت هاي مديريت 
كالن بان��ك مركزي از تحوالت سياس��ي جامعه به دور 
نگه داشته شود. در واقع در جوامع پيشرفته تالش براي 
استقالل بانك مركزي شاه كليد، توزان در سياست هاي 
كالن پول��ي و مالي و پ��س از آن بهبود ش��اخص هاي 
اقتصادي است. در كنار اين موارد و موضوع بسيار مهم تر 
از جنبه حقوقي و قانوني، آن اس��ت كه وقتي صحبت از 
استقالل بانك مركزي مي ش��ود، بحث رفتار و عملكرد 
بانك مركزي و استقالل سياس��ت گذاري بانك مركزي 
مطرح اس��ت. اين موضوع جنبه هاي مختلفي دارد. در 
اينجا وقتي از استقالل بانك مركزي صحبت مي شود به 
اين معناست كه بانك مركزي چه ميزان مي تواند به طور 
مس��تقل سياس��ت گذاري كند؟ تا چه اندازه مي تواند 
هدفگذاري هاي كالن تورمي را به س��رانجام برساند؟ تا 
چه حد مي تواند سياست پولي مستقل از سياست مالي 
اتخاذ كند؟ آيا سياست پولي و نرخ سود تحت تاثير شرايط 
اقتصادي تدوين مي ش��ود؟ به عنوان مثال در ش��رايط 
تورمي آيا بانك مركزي مي تواند سياست دوقفله كردن 
و انقباض نقدينگي را پيگيري كند.   ادامه در صفحه 5

اگر اقتصاد ايران در سه سال 
گذش��ته، با ش��رايط خاصي 
مواجه شده كه هرچند فشار 
و محدوديت ه��اي جدي به 
وجود آورده است اما در عين 
حال مي تواند ب��ه عنوان يك 
فرصت ني��ز در نظ��ر گرفته 
ش��ود؛ فرصتي كه استفاده از 
آن نياز به تغيير در ساختار هاي غلط اقتصادي و اتخاذ 
تصميمات دشوار دارد، اما در عين حال مي تواند شرايط 
اقتصاد ايران را تغيير دهد.ما در طول تمام س��ال هاي 
گذشته و در دولت هاي مختلف شاهد آن بوده ايم كه با 
اتكا به پول نفت، دولت بخش زيادي از منابع درآمدي 
مورد نياز خ��ود را ب��ه دس��ت آورده و برخالف توصيه 
كارشناسان اين پول را وارد بودجه جاري كرده و همين 
موضوع اصالحات س��اختاري را با تاخير مواجه كرده 
است.در دوره هاي مختلف، با اس��تفاده از منابع نفتي، 
بانك ها به عنوان محور اصلي اقتص��اد ايران كار خود را 
پيگيري كرده اند و عمال ديگ��ر ظرفيت هاي اقتصادي 
مانند بازار سرمايه ناديده گرفته ش��ده اند.در سال هاي 
اخير با توجه به تحريم هاي اقتصادي و محدوديت هاي 
بانكي، دولت مجبور شده براي گذران امور جاري از ديگر 
منابع استفاده كند و ...   ادامه در صفحه 3

روز آت��ش بع��د از ي��ك روز 
س��بزپوش ش��دن بورس در 
حالي رخ داد كه در دس��تور 
عمل جديد مديران تازه وارد 
بورس دامنه نوس��انات تغيير 
كرده و با توجه به اين تغييرات 
گمانه زني مي شد كه حداقل 
يك هفته بازار در روند مثبت 
حركت كند و بعد از آن به س��مت سوي متعادل شدن 
كشيده شود اما اينچنين نشد و سهامداران كه به هيجان 
آمده بودند در عملكردي غافلگيرانه بر عرضه هاي خود 
افزودن��د و يك روز پس از صف خريدهاي س��نگين به 
صف فروش هاي سنگين رسيده البته ناگفته نماند كه 
ايثار كردن برخي از حقوقي هاي دولتي در روز گذشته 
و امروز در عرضه س��هام خود باعث اينچنين حركتي 
ش��د و با توجه به عرضه هاي س��نگين در س��هام هاي 
شاخص ساز و شركت هاي بزرگ بازار را به سمت قرمز 
شدن كشاندند. همين امر سبب شد تا سهامداران خرد 
دوباره هيجان زده عمل كنند و به جمع صف نش��ين ها 
بپيوندند و بر عرضه بيفزايند. مشكالت پشت مشكالت 
بر روزهاي نابسامان بورس افزوده شده، هر راهكاري را 
براي جلوگيري از اين عملكرد امتحان مي كنند تا بتوانند 
روند مثبت را حفظ كنند...   ادامه در صفحه 3

تنها يك روز پس از سرخوشي 
ش��اخص كل بورس با صعود 
3.99 درصدي، ديروز شاخص 
كل فقط 0.17 درصد توانست 
قد خ��ود را بلند كن��د. اگرچه 
صرفا پ��س از گذش��ت دو روز 
از به كارگيري دامنه نوس��ان 
نامتقارن، هن��وز داوري درباره 
موج سازي مثبت اين مكانيسم تازه معامالتي زود است، 
اما بي گمان، اين دامنه ناتراز ارمغاني جز ناترازي بيش��تر 
در بازار س��هام در پي نخواه��د داش��ت. از 19 مردادماه 
سال جاري كه ش��اخص كل از اوج تاريخي 2 ميليون و 
7 هزار واحد به طور تدريجي عقب نش��يني را آغاز كرد تا 
ديروز كه به باالي قله يك ميليون و 264 هزار واحد فرود 
آمد، همواره نهاد ناظر تالش كرده اس��ت تا با اس��تخدام 
راهكارهايي بتواند كمي فش��ار ذي نفعان عليه سازمان 
ب��ورس را كاهش دهد. اين تالش ه��ا البته در هفته هاي 
گذشته بيش��تر ش��د، چه آنكه روند نزولي شاخص كل 
طي روز هاي 29 دي و 11 بهمن به ترتيب به كف »يك 
ميليون و 150 هزار واحد« و »يك ميلي��ون و 135 هزار 
واحد« افت كرد و همزم��ان با اين روندهاي نااميدكننده 
براي سهامداران، گروهي از سهامداران با تجمع و اعتراض 
مقابل سازمان بورس و ...   ادامه در صفحه 5

مش��كالت هر روز بيش��تر و 
بيشتر مي ش��ود، از وضعيت 
معيشت مردم گرفته تا افزايش 
دوب��اره آمار ابتال ب��ه كرونا در 
كشور. شهرهاي جنوبي دوباره 
قرمز شدند و حاال خيز تهران 
براي ورود ب��ه موج چهارم هم 
دغدغه ديگري است كه البته 
مسووالن خيلي هم به آن توجه نمي كنند. چرا كه اگر 
قرار بود آنها مسووليتي در اين باره به عهده بگيرند، نبايد 
اجازه برگ��زاري هيچ تجمعي را مي دادن��د، از برگزاري 
جشنواره فيلم فجر گرفته تا برگزاري راهپيمايي و البته 
كنس��رت در كيش و... اما از آنجايي كه مردم هميش��ه 
متهم رديف اول هستند، مسووالن تمام مسووليت اين 
اتفاق ها به گردن مردم مي اندازند و دليل تمام اين اتفاقات 
را رعايت نكردن پروتكل ها بهداش��تي از س��وي مردم 
مي دانند. اما از آنجايي كه مسووالن معموال مسووليت 
هيچ اتفاق��ي را به عهده نمي گيرند، م��ردم هم ترجيح 
مي دهند، بدون در نظر گرفتن وضعيت كرونا در كشور 
به زندگي ع��ادي خود ادامه دهن��د. بي توجهي مردم و 
مسووالن همزمان با هم نسبت به كرونا حتي بعد از اخبار 
تلخ درگذشت دو فوتباليست مطرح كش��ور بر اثر اين 
بيماري و ...  ادامه در صفحه 8
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مريم شاهسمنديمجيد اعزازيحامد علي محمدمرتضي دلخوش

بازار رمز ارزه��ا در روزهاي اخير رون��ق گرفته و به دنبال 
اعالم ذخاير بيت كوين در شركت تسال با مالكيت ايالن 
ماس��ك، قيمت بيت كوين تا 50 هزار دالر ب��اال رفت. در 
عين حال رس��انه ها اعالم كرده اند كه نيويورك پايتخت 
تجاري جهان به مركز بازار رمزارزها تبديل ش��ده است. 
از س��وي ديگر اعالم ش��ده كه حجم رمزارزها به 1500 
ميليارد دالر رس��يده و ارزش بازار بيت كوين به تنهايي 
900 ميليارد دالر است.  در چنين شرايطي كه موضوع 
رمزارزها بيشتر مطرح ش��ده و برخي موسسات از جمله 
فروش��گاه ها، پي پال، توييتر و... به دنبال استفاده از رمز 
ارزها هس��تند، بانك هاي مركزي جهان از ايران تا هند 
و كشورهاي ديگر به دنبال رمز ارز خاص خود هستند تا 
همچنان حاكميت دولت هاي خود بر رمز ارزها را حفظ 
كنند زيرا مهم ترين نگراني بانك مركزي، خروج رمز ارزها 
از دايره سياس��ت هاي پولي دولت هاس��ت كه نتوانند بر 
تجارت و واردات، صادرات و... اثرگذار باشند و بازار داخلي 
را كنترل كنن��د.  در عين حال بانك ها نيز ب��ه دنبال آن 
هستند كه عقب نيفتند. از جمله ورود بزرگ ترين موسسه 
مالي امريكا به بازار رمزارزها نشان مي دهد كه همه آمده اند 
و موسسه مالي جي پي مورگان آخرين بانك وال استريت 
اس��ت كه حمايت خود را از رمزارزها اعالم كرده. هرچند 
رييس اين موسسه مالي در سال 2017 اين بازار را فضايي 
امن براي كالهبرداري ناميده بود، اما حاال نظرش را تغيير 
داده اس��ت. خريد بزرگ يا اعالم ذخاير بزرگ بيت كوين 
در شركت تسال نيز موجب ش��ده كه عده اي ادعا كنند 
كه خالق بيت كوين خود ايالن ماس��ك است و حاال كه 

قيمت باال رفته اعالم كرده كه ذخاير زي��ادي دارد. از اين 
رو رس��انه ها براي او نام مرد در سايه بيت كوين را انتخاب 
كرده اند زيرا با هر توئيت او قيمت ها ب��اال مي رود و ارزش 
بازار باال و پايين مي شود.  ماسك مي گويد كه بيت كوين 
و رمز ارزها به زودي وارد بازار كاالهاي س��نتي مي شود و 
در هر خريد و فروشي به كار خواهد رفت.  در ايران نيز تب 
بيت كوين همچنان باال اس��ت و از نقل و انتقاالت بااليي 
نشان دارد. روز گذش��ته رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرد: از همكارانم در ادارات ذيربط بانك مركزي خواسته ام 
بر اس��اس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول 
بانك مركزي را بررسي كرده و جهت تصميم گيري ارايه 
نمايند تا امكان اس��تفاده از نتايج آن در سياست گذاري 
پولي فراهم آيد. عبدالناصر همتي، گفت: در س��ال هاي 
اخير مباحث متعددي درباره نسبت بانك هاي مركزي و 
رمز ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده است. خصوصا 
نحوه تنظيم گري رمز ارزها، و نسبت آنها با سياست گذاري 
پولي و ارزي از مباحث پرچالش اين حوزه است. طي دو 
سال گذشته، تشكيل جلسات بررسي و قاعده گذاري در 
باالترين سطوح سياس��ت گذاري هاي اقتصادي جهان 
درباره رمز ارزها بارها تكرار ش��ده است و الگوي مواجهه 
با اين پديده، با اهداف متفاوت مورد بررس��ي قرار گرفته 
است.  ازجمله اهداف بانك هاي مركزي مختلف، افزايش 
كنترل در خصوص انتقال اعتبار، بين المللي كردن ارز ملي 
و حتي تغيير در معماري سيستم پولي است. بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران هم با بررس��ي اين روند جديد 
جهاني و متمركز شدن بر الگوهاي مختلف در پي انتخاب 

بهترين راهبرد ممكن در اين حوزه است و ويرايش اوليه 
سند جامع رمز پول را تهيه كرده است.

  بيت كوين در آسـتانه ورود به تجارت سـنتي 
است

ايالن ماسك، مديرعامل تسال و ثروتمندترين فرد جهان 
در اظهارات��ي درباره بيت كوي��ن، تاكيد كرد ك��ه اين ارز 
رمزنگاري ش��ده مي تواند به زودي وارد امور مالي سنتي 
شود. به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از راشاتودي، 
ايالن ماسك، مديرعامل تسال و ثروتمندترين فرد جهان در 
اظهاراتي درباره بيت كوين، تاكيد كرد كه اين ارز رمزنگاري 
ش��ده مي تواند به زودي وارد امور مالي س��نتي شود. اين 
ميلياردر معروف روز دوش��نبه در يك رس��انه اجتماعي 
گفت: من در حال حاضر فكر مي كنم بيت كوين چيز خوبي 
است. بيت كوين واقعًا در آستانه استقبال گسترده از سوي 
مردم قرار دارد. ماسك اخيراً به يك حامي قوي بيت كوين 
تبديل شده است. وي قباًل اعالم كرده بود كه براي دريافت 
بيت كوين در معامالت خود مشكلي ندارد و نمايه توييتر 
خود را به بيت كوين تغيير داده بود. با اي��ن حال، او اذعان 
مي كند كه »دير به اين مهماني آمده اس��ت« و مي گويد 
كه بايد هشت س��ال پيش ش��روع به جمع آوري اين ارز 
ديجيتال مي كرد. هرچند ايالن ماس��ك، مالك تس��ال، 
حمايت خودش را از اين بازار اع��الم كرده بود اما حمايت 
بزرگ ترين موسس��ه س��رمايه گذاري امريكا از رمزارزها 
در چند روز گذش��ته به جذابيت بيش��تر اين بازار كمك 
كرد. سايت برود فايننشال امريكا هم در گزارشي به ورود 

موسسه جي پي مورگان به بازار رمزارزها پرداخته و نوشته: 
»جيمي ديمون مديرعامل جي پي م��ورگان در روزهاي 
اخير نظرش را درباره رمزارزها تغيير داده است.« جيمي 
ديمون در س��ال 2017 نظر مثبتي نس��بت به رمزارزها 
نداش��ت و ادعا كرده بود بيت كوين فضايي مناسب براي 
كالهبرداري فراهم كرده است. او حاال بعد از گذشت چهار 
سال از آن اظهارنظر، اعالم كرده اين موسسه مالي به زودي 
 JPM« از ارز ديجيتالي جديد اين موسس��ه مالي ب��ه نام
Coin«رونمايي مي كند كه از سوييكي از بانك هاي بزرگ 
اياالت متحده پشتيباني مي ش��ود. بعد از اعالم اين خبر، 
سوالي كه ذهن افراد حاضر در اين بازار را به خود مشغول 
كرده اين است كه برنامه اين موسسه مالي چه تاثيري بر 
بازار ارزهاي ديجيتالي مي گذارد؟ پاسخ كامل به اين سوال 
تقريبا غيرممكن است، اما قطعًا به نظر مي رسد رمزارزها به 
جريان اصلي مالي به ويژه بخش بانكي نزديك تر مي شوند. 
به گواه اين گ��زارش، جي پي مورگان اين اق��دام را به نفع 
مشتريان خودش انجام داده است. در مجموع بيش از پنج 
تريليون دالر هر روز از طريق بانك ها جابه جا مي ش��ود و 
جي پي مورگان با ورود به بازار رمزارزها تالش دارد انتقال 
پول را سريع تر، ارزان تر و امن تر انجام دهد. اين سايت در 
ادامه نوشته، با ورود اين موسس��ه مالي به بازار رمزارزها، 
غيرمنتظره نيست كه س��اير بانك هاي بزرگ نيز از اين 
الگو پيروي كنند. ريچ بورك رييس محصوالت و خدمات 
شركتي TD Bank گفته: »اين كار جي پي مورگان يك 
 TD قدم بزرگ است. انتظار دارم نهادهاي ديگر از جمله
كارهايي از اين دست انجام دهند.«    ادامه در صفحه 3
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تاكيد بر همكاري با مجلس و اصرار بر حفظ ش��اكله 
بودجه، اين برآورد ابتدايي اس��ت كه از بررسي مجدد 
چند روزه اليحه بودجه، از سوي دولت منتشر شده، 
برآوردي كه به نظر مي رسد بلواي بودجه را الاقل براي 
چند هفته ديگر نيز ادام��ه خواهد داد. اليحه ابتدايي 
بودجه در حالي رد ش��د كه مجلس پس از چند هفته 
چكش كاري آن سرانجام تصميم گرفت حكم به عدم 
تاييدش بدهد و حاال كه بار ديگر كار از ابتدا آغاز شده، 
معلوم نيس��ت نمايندگان چه فكري در سر خواهند 
داشت. اليحه بودجه در حالي بار ديگر به دولت بازگشته كه 
اليحه ابتدايي در نيمه آذر از سازمان برنامه و بودجه به تاييد 
دولت رسيده بود و به دست نمايندگان رسيد. نمايندگان بر 
خالف سال هاي قبل، تصميم گرفتند اين بار راي به كليات 
بودجه را كميسيون تلفيق بسپرند و پس از آنكه اين اليحه در 
كميسيون راي مثبت گرفت، بررسي ها برروي طرح دولت 

آغاز شد و تا نيمه بهمن ماه ادامه پيدا كرد.
در شرايطي كه به نظر مي رسيد با تغييرات به وجود آمده 
كه به قدري زياد بودند كه حتي دولت آن را تاييد نمي كرد، 
مجل��س به طرح فعلي راي مثبت بده��د، نمايندگان در 
اقدامي عجيب، ناگهان تصميم گرفتند كليات بودجه را رد 
كنند تا چالشي جديد در اين حوزه آغاز شود.پس از چند 
روز گمانه زني درباره اينكه آيا دولت بايد بودجه را دوباره در 
اختيار بگيرد يا مجلس، سرانجام دولت پذيرفت اليحه را بار 
ديگر بررسي كند و پس از اعمال تغييرات جديد، آن را بار 
ديگر به مجلس برساند. آنچه  در اين بين بيشترين اهميت را 
داشت پاسخ به اين سوال بود كه اگر باز هم بناست كه دولت 
اليحه اي تحويل دهد، نظرات پاس��تور قطعا با بهارستان 
يكسان نيس��ت و اگر بنا بود از ابتدا طرح دولت به تصويب 
برسد، ديگر مجلس كليات را رد نمي كرد. اگر بنا باشد دولت 
اليحه را طوري تغيير بدهد كه نظر نمايندگان را شامل بشود 
هم ديگر خبري از برنامه قوه مجريه نخواهد بود. در كنار اين 
دو سوال، شرايط زماني نيز ابهام ديگري به وجود آورده است. 
با توجه به اينكه تا پايان سال تنها حدود يك ماه زمان باقي 
مانده، مشخص نيست كه طرح دولت چه زماني در مجلس 
بررسي شده و تاييد خواهد شد. تحت تاثير همين شرايط 
است كه برخي نمايندگان از احتمال تصويب قانون چند 
دوازدهم بودجه خبر داده اند و البته دولت تاكنون نسبت به 

نهايي كردن آن چراغ سبر نشان نداده است.

بودجهآخرهفتهميرسد
در ش��رايط كه ابتداي هفته جاري، فرهنگي،  سخنگوي 
هيات رييسه مجلس  خبر از اين داده بود كه دولت در روز 
يكشنبه كليات اليحه جديد را نهايي خواهد كرد اما روز 
گذشته معاون پارلماني رييس جمهور، آخر هفته جاري را 
زمان احتمالي نهايي شدن بودجه در دولت دانست. اميري 
گفت: تالش مي كنيم حداكثر تا آخر همين هفته با مجلس 
درباره بودجه به جمع بندي مش��تركي برسيم. وي ادامه 

داد: هر آنچه جمع بندي شد و دولت به نظر نهايي رسيد را 
به سمع و نظر مردم شريف ايران مي رسانيم.به اين ترتيب  
يك هفته ديگر از زمان باقي مانده براي بررسي بودجه نيز 
خواهد گذش��ت و اگر دولت بودجه را پس از نهايي شدن 
تحويل بدهد در نهايت مجلس از ابتداي اسفند بررسي ها را 
آغاز خواهد كرد و تنها چند هفته براي بررسي اليحه زمان 
باقي خواهد ماند و به اين ترتيب احتمال رسيدن به بودجه 
چند دوازدهمي كه تعدادي از نمايندگان طرفدار جدي آن 

هستند، شانس بيشتري براي بقا خواهند داشت.

تاكيدبربقايشاكلهاصلي
هرچند دولت هنوز از اليح��ه نهايي خود رونمايي نكرده 
اما بررس��ي برخي ابعاد اليحه در جلسه روز گذشته ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت نشان مي دهد كه آنها همچنان بر 
حرف ابتدايي خود هستند. در ابتداي اين جلسه، اصالحات 
اليحه بودجه سال 1400 كل كشور براي ارايه به مجلس 

شوراي اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارايه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه 
اصالحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاكله 
كلي اليحه بودجه انجام ش��ده است. بر اين اساس تامين 
كاالهاي اساسي و ضروري مردم با ارز ترجيحي و همچنين 
منابع الزم براي حوزه هاي توسعه اي كشور، مورد توجه قرار 

گرفته اس��ت. تاكيد بر تامين ارز ترجيحي براي كاالهاي 
اساسي نشان از آن دارد كه دولت قصد كوتاه آمدن بر سر 
ارز 4200 توماني را ندارد و بناست اين شيوه حمايت را الاقل 
تا نيمه سال آينده كه پايان دولت دوازدهم است ادامه دهد. 
موضوعي كه قطعا با نظر نمايندگان مجلس يكسان نيست. 
نمايندگان در كميسيون تلفيق براي مدت طوالني بر سر 
ارز ترجيحي بحث كردند و سرانجام حكم به حذف آن، باال 
بردن ن��رخ ارز در بودجه و به دنبال آن افزايش درآمدهاي 
ريالي دولت دادند. حاال دوباره دولت به خانه اول بازگشته و 
مي گويد تخصيص ارز ادامه مي يابد، موضوعي كه روحاني 
نيز بار ديگر بر آن تاكيد كرده است.رييس جمهور پس از 
ارايه اين گزارش، با تاكيد بر ضرورت تصويب هر چه سريع تر 
اليحه بودجه گفت: موضوع مهمي مثل بودجه كشور نبايد 
بگذاريم درگير مناقشات و مباحث بي ثمر شود و با همگرايي 

و اجماع سازي پيام ثبات و رشد به اقتصاد بدهيم.
روحاني با بيان اينكه اقتضاي وضعيت اقتصادي امروز 
كش��ور و در عين حال انتظارات مردم از دولت، ايجاد 
آرامش و ريل گذاري صحيح مسير آينده اقتصاد است، 
اظهار داش��ت: بايد همه توجه كنيم كه هر وقفه اي در 
تصويب بودجه كشور مي تواند به كليت اقتصاد و از آن 
مهم تر معيشت و زندگي مردم آسيب وارد كند. در اين 
جلسه با توجه به تحوالت بين المللي و تغييرات احتمالي 

در تعامالت جهاني و تاثيرات آن بر وضعيت اقتصادي 
كشور، انتظارات عمومي، به ويژه در بازار سرمايه مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت.رييس جمهور در همين 
رابطه گفت: جامعه با مشاهده شكست دشمن در جنگ 
تحميلي اقتصادي و در آستانه پيروزي ملت، در انتظار 
بهره گيري از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.روحاني با 
بيان اينكه تكانه ها و تنش هاي غيراقتصادي در اقتصاد 
اثرگذار شده اس��ت، اظهار داشت: شايسته است همه 
مسووالن در تمامي قواي كشور، در كنش ها و اظهارات 
خ��ود نهايت مراقبت و دقت را به عم��ل آورند تا مبادا 
شرايطي خالف انتظار عمومي شكل بگيرد كه موجب 
اثرات منفي در جامعه شود.رييس جمهور تاكيد كرد: 
دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معيشت مردم 
را وظيفه نخست خود مي داند و تامين كاالهاي اساسي با 
نرخ ترجيحي، سياست قطعي دولت تا پايان خواهد بود.

با تاكيد دوباره روحاني به نظر مي رسد كه دولت بر نظر 
ابتدايي خود كه ارز 4200 توماني همچنان تخصيص 
يابد هست و حاال بايد ديد نماينگاني كه تاكنون بر سر 
هيچ يك از برنامه هاي دولت با پاس��تور سر سازگاري 
نداشتند، آيا از طرح خود عقب نشيني مي كنند يا اين بار 
نوبت به مجلس مي رسد تا در مس��ير همكاري براي 

نهايي شدن بودجه از تفكرات خود عقب نشيني كند.
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ورود10هزارپرونده
ماده477بهديوانعالي

رييس ديوان عالي كش��ور گفت: در س��ال ۹۸ و ۹۹ 
حدود 10 هزار پرونده ماده 4۷۷ به ديوان عالي آمد كه 
اين تعداد براي قوه قضاييه زياد است. حجت االسالم 
والمسلمين سيداحمد مرتضوي مقدم در اختتاميه 
»نخستين جشنواره علمي- پژوهشي شهيد بهشتي« 
گفت: هميشه طرفدار حق باشيد. وظيفه اصلي دستگاه 
قضايي اجراي عدالت و احقاق حق است و هيچ چيزي 
در اين عالم مفيدتر از اجراي عدالت براي حفظ نظام 
نيست. مفيدترين چيز براي حفظ نظام اجراي عدالت 
است. مردم تشنه حق و عدل هس��تند و در دستگاه 
قضايي اين وظيفه سنگين بر دوش ما گذاشته شده كه 
اگر از آن برنياييم در پيشگاه خدا هيچ حجتي را نداريم 
زيرا ق��درت و راه را داده اس��ت و از اين فكر و نخبگان 
مي توانيم براي اجراي حق و عدل استفاده كنيم.وي 
افزود: ما به پژوهشگاه نيازمنديم و پژوهشگاه بازوي 
توانمندي است در وظيفه اي كه قانون اساسي برعهده 
ديوان عالي گذاش��ته است. رييس ديوان عالي كشور 
يادآور ش��د: اين همه راي در مملكت صادر مي شود 
و ما مي خواهي��م براين آرا نظارت كنيم. حقيقتا كار 
سنگيني است كه نيازمند حمايت بخش هاي مختلف 
از جمله پژوهشگاه است. بخشي از آرا كه قضات صادر 
مي كنند به ديوان عالي مي آيد ولي عمده آرا در استان ها 
قطعي مي ش��ود و به ديوان نمي آي��د. در صورتي كه 
درخواست اعمال ماده 4۷۷ شود به ديوان مي آيد كه 
تعداد آنها درصد كمي است. لذا ما نياز داريم كه اين آرا 
سنجيده و تحليل و نقد و مقايسه شود. اين امر كمك 
مي خواهد و اگر بخواهيم وظيفه خود را بدرستي انجام 
دهيم نيازمند كمك هستيم.وي افزود: در سال ۹۸ و 
۹۹ حدود 10 هزار پرونده ماده 4۷۷ به ديوان عالي آمد 
و رييس قوه قضاييه براي رسيدگي مجدد اين پرونده ها 
در دي��وان عالي موافقت كردند. اين تع��داد براي قوه 
قضاييه زياد است. پژوهشگاه مي تواند اين پرونده ها را 
موضوع بندي كند كه در چه قسمتي آرا ايراد دارد، آيا در 
بدوي است يا تجديدنظر، بيشتر چه ايراداتي هست. اگر 
موضوع بندي شود براي ما مفيد است.وي يادآور شد: 
مثال در يكسال گذشته ديوان عالي چند اعاده دادرسي 
را پذيرفته است. اينها را ما نياز داريم. متاسفانه ابزار الزم 
را كه بتوانيم نظارت ها را بخوبي اعمال كنيم نداريم. 
دادگاه ها به پرونده ها مش��غول ش��ده اند و فكر و ايده 
وهنر با اين حجم باالي پرونده ها از قضات گرفته شده 
است. گاهي قاضي با هنري مي تواند پرونده اي را حل 
و فصل كند ولي وقتي فرصت نداشته باشد بايد طبق 
ماده قانوني راي را صادر كند. گاهي شرايط زماني در 
تصميم گيري ما اثر دارد اما با مشغله زياد نمي توانيم 
آن را اعمال كنيم. ما به شما عزيزان نيازمنديم. شما 
بياييد اين 10 هزار پرونده را كه در ديوان تمام ش��ده 
موضوع بندي كنيد و ببينيد چه ايراداتي داشته است.

اسراييلخطاكند
پاسخسختيخواهدگرفت

دستيار ارشد ظريف با بيان اينكه اگر رژيم صهيونيستي 
از خطوط قرمز عبور كند با پاسخ سختي مواجه خواهد 
ش��د، تاكيد كرد كه ايران تاكنون پيام��ي براي ترك 
سوريه از سوي مقامات اين كشور دريافت نكرده است.

علي اصغر خاجي، دستيار ارشد وزير امور خارجه ايران 
در گفت وگو با اسپوتنيك در پاسخ به سوالي مبني بر 
حمالت رژيم صهيونيس��تي به برخي مواضع كه اين 
رژيم ادعا مي كند وابسته به ايران و حزب اهلل است، گفت: 
طبيعت و ماهيت رژيم صهيونيستي از زمان تاسيس، 
ماهيتي خصمانه و سركوب گرانه است؛ رفتار اين رژيم 
عليه ملت فلسطين و كشورهاي مجاور تاكنون اينگونه 
بوده اس��ت.وي تاكيد كرد: درحالي كه دولت سوريه 
با تروريس��ت ها مبارزه مي كند اس��راييل همزمان به 
تروريست ها كمك مي كند.دستيار ظريف خاطرنشان 
كرد: هدف از حضور ايران در سوريه مبارزه با داعش و 
گروهك هاي تروريستي است اما رژيم صهيونيستي اگر 
بخواهد از خطوط قرمز عبور كند با پاسخ سختي مواجه 
خواهد شد از رفتارهاي خود پشيمان مي شود.خاجي 
در پاسخ به سوالي مبني بر زمان خروج نيروهاي ايراني 
از سوريه گفت: ايران تاكنون هيچ پيامي مبني بر خارج 
كردن نيروهايش از سوريه دريافت نكرده است، ما به 
درخواس��ت دولت سوريه در اين كشور حضور داريم و 
حضور ما مستشاري-نظامي است و تا زماني كه ملت و 
دولت سوريه تمايل دارند حضور ما ادامه خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: كساني بايد سوريه را ترك كنند كه به 
صورت غيرقانوني آمدند و خاك اين كش��ور را اشغال 
كردند، اينها بايد خاك س��وريه را ترك كنند. مناطق 
مختلف س��وريه بايد تحت حاكميت اين كشور و در 
سيطره دولت اين كشور باشد زيرا اين دولت به دنبال 

ايجاد امنيت است.

عفوتخفيف
472محكومتعزيراتحكومتي

مدي��ركل رواب��ط عمومي و تش��ريفات س��ازمان 
تعزيرات حكومتي از عف��و و تخفيف مجازات 4۷2 
نفر از محكومان تعزيرات حكومتي با عفو رهبري به 
مناسبت سالروز پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
خبر داد. محس��ن عسكري مديركل روابط عمومي 
و تشريفات س��ازمان تعزيرات حكومتي اظهار كرد: 
به مناسبت فرا رسيدن سالروز پيروزي شكوهمند 
انقالب اس��المي ايران، تعداد ۳ ه��زار و ۸40 نفر از 
محكومين محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي از سراسر 
كشور مورد عنايت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
قرار گرفتند. وي افزود: در عفو رهبري به مناس��بت 
چهل و دومين س��الروز پيروزي شكوهمند انقالب 
اس��المي، 4۷2 نفر از محكومين سازمان تعزيرات 
حكومتي مشمول عفو يا تخفيف مجازات شده اند كه 
با دستور رييس سازمان، اين موارد براي اعمال عفو به 

ادارات كل اجرايي سراسر كشور ابالغ شد. 

چرانيازهاياساسيمردم
بانوسانهمراهاست؟

يك عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س خطاب به 
رييس جمهور مطرح كرد: چ��را بايد بعد از هفت و نيم 
سال حداقل نياز معيشتي مردم از جمله مرغ و تخم مرغ 
با نوسانات شديد قيمتي روبه رو باشد؟ محمد عليپور 
نماينده مردم ماكو در مجلس در تذكر شفاهي جلسه 
علني امروز مجلس گفت: آقاي رييس جمهور چهار سال 
دوم شما رو به اتمام است، اخيرا اعالم كرديد از تحريم ها 
عبور كرده ايم، چرا بايد بعد از هفت و نيم سال حداقل نياز 
معيشتي مردم ازجمله مرغ و تخم مرغ با نوسانات شديد 
قيمتي روبه رو باشد و ساير كاالها دچار گراني سرشام آور 
بشوند؟ آيا يك بار از خود سوال كرده ايد كه براي تامين 
اشتغال جوانان تحصيل كرده چه اقدامي انجام داده ايد؟

احتمالافزايش
يارانهنقديمددجويان

وحيد جالل  زاده گفت: افزايش ميزان يارانه دهك هاي 
پايين جامعه هنوز نهايي نشده اما پيش بيني مي شود 
ياران��ه نقدي مددجويان كميته ام��داد امام خميني 
)ره( ب��ه مبلغ 2۵0 هزار تومان ب��راي هر نفر افزايش 
يابد. وحيد جالل  زاده روز يكش��نبه با اشاره به برخي 
اختالف نظرها درخصوص بودجه 1400 گفت: اين 
بودجه هنوز نهايي نش��ده اما آنچه همه نمايندگان 
مجلس در آن اتفاق نظر دارند، ضرورت افزايش ميزان 
يارانه دهك ه��اي پايين، افزاي��ش پرداختي كمك 
هزينه مددجويان نهادهاي حمايتي و تامين مسكن 
مددجوي��ان، معلوالن و محرومان اس��ت. وي با بيان 
اينكه اكنون تفاوتي بين افراد غني و فقير در پرداخت 
يارانه وجود ندارد، افزود: يارانه مددجويان كميته امداد 
و بهزيستي طبق سال هاي گذشته همچنان 4۵ هزار 
و ۵00 تومان است و اين در حالي است كه اين ميزان 
يارانه براي ساير دهك ها نيز پرداخت مي شود. اين رقم 
طي سال هاي متمادي افزايش نيافته و سهم دهك هاي 
پايي��ن از يارانه، فقط در 4۵ هزار و ۵00 تومان و يارانه 
معيشتي خالصه مي شود و مستمري پرداختي براي 
مددجويان نيز كفاف هزينه زندگ��ي اين خانوارها را 
نمي ده��د. نماينده مردم اروميه در مجلس ش��وراي 
اسالمي اعالم كرد: در تالش هستيم تا حداقل يارانه 
دريافتي افراد دهك هاي پايين و خانوارهاي ضعيف 
و مددجويان تحت پوشش به حداقل 2۵0 هزار تومان 
افزايش يابد.جالل زاده اف��زود: تقريبا براي هر خانوار 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي از محل يارانه ها، يك 
ميليون تومان ماهانه پرداخت مي شود و عالوه بر اين 
تالش مي ش��ود پرداخت كمك هزينه ماهانه به اين 
خانواده ها نيز در سال 1400 افزايش يابد كه در صورت 
افزايش اين رقم ها، وضعيت معيش��تي خانواده هاي 
تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد بهبود مي يابد. 
وي با اش��اره ب��ه تالش هاي نماين��دگان مجلس در 
راستاي تامين مسكن خانوارهاي زير پوشش نهادهاي 
حمايتي گفت: اولويت مسكن مددجويان بهزيستي با 
خانواده هاي چند معلولي و اولويت مسكن مددجويان 
تحت پوشش كميته امداد در قالب خانواده هاي ايتام 
تحت حمايت است.نماينده مردم اروميه در مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به اليحه بودجه 1400 يادآور 
شد: در بودجه 1400 در كميسيون تلفيق، رقم هاي 
قابل توجهي در بحث حماي��ت از مددجويان در نظر 

گرفته شده كه اميدواريم محقق شود.

احتمالتصويببودجه
چنددوازدهميدرمجلس

مالك شريعتي با بيان اينكه احتماال دولت ظرف روزهاي 
آتي اصالحيه بودجه 1400 را به مجلس ارايه مي دهد، 
گفت: بناي كميس��يون تلفيق بودجه س��ه دوازدهم 
نيست مگر اينكه زمان اجازه ندهد. مالك شريعتي، عضو 
كميسيون تلفيق اظهار داشت: دولت هنوز اصالحيه 
بودجه را به مجلس نداده و شنيده ها حاكي از آن است كه 
دولت بنا دارد به جاي اليحه جديد، چند صفحه اصالحيه 
تحويل دهد. وي افزود: اين اصالحيه احتمااًل يكشنبه 
شب يا دوشنبه صبح به مجلس ارسال مي شود. وي در 
پاسخ به اين سوال كه برنامه كميسيون تلفيق تصويب 
بودجه كامل است يا اينكه در نظر دارد بودجه چند ماهه 
تصويب كند، اظهار كرد: ما بناي تصويب بودجه چند 
دوازدهم نداريم مگر اينكه زمان اجازه بررسي و تصويب 

اليحه كامل بودجه را ندهد.

دولتدرطرح
كاالهاياساسيكوتاهيميكند

نماينده مردم رشت در مجلس گفت: دولت در اجراي 
قانون تامين كاالهاي اساسي كوتاهي مي كند و متاسفانه 
هيچ نظارتي در اجراي قانون مذكور نيست و همين امر 
سبب افزايش فشار بيش از حد به اقشار كم درآمد شده 
است. جبار كوچكي نژاد در جلسه علني مجلس شوراي 
اسالمي در تذكر شفاهي خود خطاب به رييس جمهور 
و رييس مجلس گفت: قانون تامين كاالهاي اساس��ي 
طي مدت زمان طوالني در قوه مقننه به تصويب رسيد، 
اما دولت در اجراي آن كوتاهي مي كند. متاسفانه هيچ 
نظارتي در اجراي قانون مذكور نيست و همين امر سبب 
افزايش فشار بيش از حد به اقشار كم درآمد شده است. 
وي ضمن تشكر از فعاليت هاي رييس قوه قضاييه در 
مبارزه با فساد افزود: قطعاً راه پيش روي قوه قضاييه خوب 
است. بايد يادآور شد مبارزه با فساد به تنهايي نمي تواند، 
محقق شود. كوچكي نژاد در تذكري خطاب به وزير جهاد 
كشاورزي تامين نهاده هاي دامي و كود، را به عنوان يكي 
از نيازهاي اصلي كشاورزان نام برد گفت: امروزه با كمبود 
شديد در موارد ياد شده مواجه هستيم.كوچكي نژاد در 
پايان در تذكري خطاب به وزير صمت در مورد گراني 
مسكن در گيالن انتقاد كرد و گفت: متأسفانه به دليل 
اعمال سياست هاي غلط، مصالح ساختماني در گيالن 
گران است و همين موضوع سبب افزايش قيمت مسكن 

در استان شده كه نيازمند رسيدگي است.

اليحه بودجه تا آخر هفته نهايي مي شود

اصرار دولت بر بقاي ارز 4200 توماني

زاكاني، رييس مركز پژوهش هاي مجلس: 

امريكاديربجنبدباپروتكلالحاقيخداحافظيميكنيم
رييس مركز پژوهش هاي مجلس با اش��اره به طرح »لغو 
تحريم هاي ظالمانه« مجلس يازدهم ادعا كرد كه اگر امريكا، 
آلمان، انگليس و فرانسه نجنبند در اسفند ماه با پروتكل 
الحاقي به معاهده منع گس��ترش س��الح هاي هسته اي 
خداحافظي خواهيم كرد.عليرضا زاكاني در جلسه علني 
مجلس شوراي اسالمي ضمن تشكر از مردم ايران به خاطر 
حضور در راهپيمايي 22 بهمن گفت: سفر رياست مجلس 
به روس��يه و تقديم پيام رهبري و همچنين سفر رييس 
دستگاه قضا به عراق حاوي اين نكته است كه همه دنيا غرب 
نيست و همه غرب هم امريكا نيست. دوران جديد انقالب 
در ش��رايطي آغاز شده كه نگاه به شرق و همسايگان يك 
اولويت قطعي است بي شك شرايط ما در عرصه جهاني و 
نقش ملت ايران بر سازندگي آن يك اولويت خاص را برايمان 
هموار كرده است.نماينده مردم قم در مجلس ضمن تشكر 
از رييس قوه قضاييه و رييس قوه مقننه و هيات همراه اين 
دو مقام مسوول در سفر به روسيه و عراق گفت: ما بايد به 
خودباوري و ابتكار عمل بتوانيم معادالت قدرت در سطح 
جهان را تغيير دهيم و شرايط را به سويي ببريم كه جهان 
آينده نقش فزاينده ايران اسالمي را پر رنگ تر ببيند.زاكاني 
در مورد سند برجام و چالش هاي بين ايران و امريكا گفت: 
برجام سندي است كه جز به رفع تحريم ها باقي نخواهد 
ماند. همان گونه كه دوره بزن و برو تمام ش��ده است دوره 
تحميل ننگ نامه و تحميق ملت ها تمام شده است. الاقل 

بايد بگويم كه براي ايران اسالمي ديگر تكرار نخواهد شد. 
رهبري هوشمند و فرزانه، ملتي آگاه و در صحنه و نخبگاني 
شجاع و مبتكر شرايطي را براي ما فراهم كرده كه آن ننگ 
نامه و تحميق نامه هاي كه توسط دشمنان اجرا مي شد در 
مسير الغا هستند.رييس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره 
به مصوب��ه دوازدهم آذر ماه مجلس يازدهم مبني بر »لغو 
تحريم هاي ظالمانه امري��كا« گفت: مجلس در راس امور 
است اگر امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان نجنبند، اسفند ماه 

با پروتكل الحاقي خداحافظي كرده و ناظران ان پي تي بايد از 
كشور خارج شوند. گره برجام فقط با رفع تحريم باز خواهد 
شد و مجلس ميدان عمل را براي مسووالن باز خواهد كرد.

اين عضو كميسيون اصل نود مجلس در مورد طرح هايي 
مثل طرح شفافيت، طرح تعارض منافع كه در يازدهمين 
دوره قوه مقننه مطرح شده بود گفت: مجلس اصالحات را 
از خودش شروع كرده است تعارض منافع، عدم شفافيت و 
رانت سه ويژگي است كه به كشور آسيب مي زند اگر طرح 

شفافيت مجلس با كمبود س��ه راي تصويب نشد مجددا 
توسط دوستان امضا شده است و با ماده 1۳0 در دستور كار 
صحن قرار خواهد گرفت. مجلس به شفافيت قائل است و 
بخش عمده اي از مخالفان معتقد بودند شفافيت موجود 
در طرح ارايه شده كافي نيست دو نفر از مخالفان سخنران 
نيز به اين ماجرا اذعان داش��تند ما به مردم قول مي دهيم 
كه در اين مسير كوتاهي نكنيم.زاكاني در مورد رد كليات 
بودجه سال ۹۹ توسط مجلس اظهار كرد: مجلس دهم و 
دولت كنوني اشتباه بزرگي كردند و در سال ۹۸، 1۶۷ هزار 
ميليارد و در سال ۹۹، 2۷۳ هزار ميليارد كسري بودجه براي 
دولت به ارمغان آوردند آن چه در مجلس رخ داد در راستاي 
شفافيت، جبران كسري بودجه و مواجهه با اليحه سياسي 
دولت بود. هر چند كه كميسيون تلفيق بودجه اصالحاتي 
انجام داد اما اين اصالحات كافي نبود و از آن جا كه دولت 
ادعا كرد كه تن به اصالحات كميسيون تلفيق نخواهد نداد 
تصميم گرفتيم كليات بودجه را رد كنيم تا دولت براساس 
رفع رانت، رفع تعارض منافع و رفع عدم ش��فافيت اليحه 

جديدي تقديم كند.
نماينده مردم ق��م در مجلس در پايان در مورد اليحه 
تقديمي دولت ابراز اميدواري كرد و گفت: اميدواريم 
بتوانيم پاس��خ معتبر ب��ه نيازهاي جامع��ه و تحقق 
اهداف انق��الب داده و با همكاري س��اير قوا گامهاي 
بلندي برداريم. مجلس جز به منافع ملت نمي انديشد.

سرتيپ حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش : 

موشك هوشمند نزاجا  در  حال تست عملياتي است
فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينكه موشك هوشمند 
۳00 كيلومتري نزاجا در حال تس��ت عملياتي اس��ت، 
گفت: نيروي زمين��ي با بهره گيري از ظرفيت هاي فكري 
و ايده پردازان نخبه خود، متناس��ب با نياز عملياتي امروز 
تالش مي كند تا يگان ها را از تحرك و كارآمدي الزم براي 
مقابله با تهديدات نوين آماده كند.به گزارش روابط عمومي 
ارتش، امير سرتيپ كيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني 
ارتش جمهوري اس��المي ايران در دومين جشنواره ملي 
ايده پردازي شهيد نامجو نزاجا كه صبح امروز )يكشنبه( در 
ستاد فرماندهي اين نيرو برگزار شد، گفت: امروز در نيروي 
زميني ارتش 2۸ طرح لبيك را كه هر كدام جامعه هدف 
خود را مد نظر دارد، در دستور كار قرار داده   ايم.وي با بيان 
اينكه نيروي زميني ارتش در راستاي حركت بر مرز علم و 
دانش و رسيدن به جايگاه دانش بنياني تالش مي كند، گفت: 
اين جشنواره توسط دفتر مطالعات و تحقيقات راهبردي 

نيروي زميني در راس��تاي 
تقدير از نخبگان و ايده پردازان 
اين نيرو برگزار ش��ده است. 
فرمان��ده ني��روي زمين��ي 
ارتش گفت: نيروي زميني 
با بهره گيري از ظرفيت هاي 
فكري و ايده پ��ردازان نخبه 
خود، متناسب با نياز عملياتي 
امروز تالش مي كند تا يگان ها 

را از تحرك و كارآمدي الزم براي مقابله با تهديدات نوين 
آماده كند.امير كيومرث حيدري همچنين در حاش��يه 
اين جشنواره با اش��اره به توانمندي نيروي زميني ارتش 
در حوزه توپخانه، راكت اندازها و راكت ها از تست موشك 
با برد ۳00 كيلومتر توسط يگان موشكي نزاجا، همزمان 
با برگزاري اين جش��نواره در يكي از مناطق كش��ور خبر 

داد.وي افزود: اين موش��ك 
در رده برد متوس��ط نيروي 
زميني ارتش است كه امروز 
به لحاظ دق��ت و قدرت اين 
اندازه گيري انجام مي شود.

فرمانده نيروي زميني ارتش 
در خص��وص مختص��ات 
عملياتي اين موشك گفت: 
اين موش��ك از قابليت هاي 
نقطه زني، هوشمندي و اتوماسيون برخوردار است و آمادگي 
دفاع از مرز و بوم جمهوري اسالمي ايران را در شرايط جوي 
مختلف دارد.امير حيدري تصريح كرد: تالش مي كنيم تا 
تسليحات ما در اين حوزه، هوشمند، برخوردار از قابليت 
اتوماسيون و نقطه زن باشند.وي در ادامه گفت: ما به جنگ 
به عنوان يك علم و هن��ر نگاه مي كنيم، براي جنگيدن و 

دفاع اثربخش از نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، بايد 
عاِلم شده و به انواع علوم مجهز شويم؛ لذا در نيروي زميني 
طبق يكي از طرح ه��اي لبيك توجه ويژه اي به كاركناني 
كه داراي ايده هاي نو و مخترع و منش��أ حركات جديدي 

هستند، كرده ايم.
امير سرتيپ حيدري ادامه داد: در كنار آن با دانشگاه هاي 
كشور ارتباط علمي برقرار كرده ايم و امروز در جشنواره شهيد 
نامجو به تكريم از تمام كساني كه در بعد علم و اختراعات با 
نيروي زميني همكاري داشتند، پرداختيم. فرمانده نيروي 
زمين ارتش در پايان گفت: ما دو هزار و ۸۶0 مقاله در زمينه 
علوم نظري، صنعتي تحقيقاتي و فناوري كه همه در لبه 
دانش بودند را در اين جشنواره جمع آوري كرديم و از بين آنها 
تعدادي را به عنوان ايده هاي برتر پذيرفتيم و تالش مي كنيم 
تا اين ايده ها را در چرخش دفاعي نيروي زميني وارد عمل 

كنيم و از اين ايده ها بهره مند شويم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكشنبه در ساعات عصر دالر 26 هزار، درهم 7180 
و يورو 31200 تومان معامله ش��د. قيمت سكه نيز 12 
ميليون 80 هزار، مظنه مثقال 5 ميليون و 25 هزار، هرگرم 
طالي 18 عيار 1 ميليون و 167 هزارتومان اعالم شد. با 
اعالم ه��ر اونس طال به قيمت 1825 دالر، قيمت طال و 
سكه در روزهاي اخير افزايش يافته و تا 12 ميليون و 300 
هزار تومان رشد كرده است. هر دالر در صرافي هاي بانكي 
2۴ هزار و ۹80 تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به 
روز كاري گذشته )شنبه( تغييري نداشت، نرخ هر يورو 
نيز به 30 هزارو 270 تومان رسيد.قيمت فروش يورو نيز 
بدون تغيير نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته 
)شنبه( به 30 هزار و 270 تومان رسيد.قيمت خريد هر 
دالر 2۴ هزار و ۴80 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹هزار 
و 770 تومان ش��د، همچنين قيمت خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 25 هزار و 5۴5 تومان و قيمت فروش آن 
25 هزار و 801 تومان است.عالوه بر اين، نرخ خريد يورو 
در اين بازار 30هزار و 30 تومان و نرخ فروش آن 30 هزار 
و 330 تومان اعالم شد.براس��اس اين گزارش در سامانه 
نيما در روز معامالتي گذشته )شنبه(، هر يورو به قيمت 
30 هزار و 173 تومان و ه��ر دالر 25 هزار و ۴۴۹ تومان 
فروخته شد. همچنين در سامانه سنا روزكاري گذشته 
)شنبه(، حواله يورو به قيمت 28 هزار و 86۹ تومان معامله 
و همچنين حوال��ه دالر به قيمت 23 هزار و ۴۴2 تومان 
فروخته شد.قيمت دالر كه در هفته هاي گذشته با توجه 
به افزايش اميدواري در زمينه صادرات نفت و دسترسي 
به منابع مالي كاهشي شده بود، در روزهاي اخير دوباره 
نوسان دارد. نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير اس��ت و متناسب با 

نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.
 

    تامين كاالهاي اساسي با نرخ ترجيحي
آقاي روحاني رييس جمهور در مورد نرخ دالر ۴200 
تومان در س��ال آينده گفت: دولت تا روز آخر خدمت 
خود، حراست از معيشت مردم را وظيفه نخست خود 
مي دان��د و تامين كاالهاي اساس��ي با نرخ ترجيحي، 

سياست قطعي دولت تا پايان خواهد بود.

     ورود سكه به كانال ۱۲ ميليون توماني
در بازار طال نيز هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران با افزايش 70 هزار توماني نسبت 
به روز كاري قبل )ش��نبه( به قيمت 12 ميليون و 20 
هزار تومان معامله شد.طرح قديم نيز 11 ميليون و 550 
هزار تومان معامله شد.نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 650 هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 500 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي هم دو ميليون و 550 هزار 
تومان معامله شد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 16۹ هزار تومان 
و هر مثقال طال به پنج ميليون و 67 هزار تومان رسيد، 

انس جهاني طال نيز امروز يك ه��زار و 825 دالرو 15 
سنت فروخته شد.قيمت س��كه از 30 دي ماه تا چند 
روز گذشته در كانال 10 ميليون توماني در نوسان قرار 
داشت، اما به تدريج رشد كرد و بررسي ها نشان مي دهد 
در روزهاي گذشته قيمت سكه و طال متاثر از بازار ارز 
روند صعودي داش��ته است.همچنين افزايش قيمت 
اونس جهاني طال باعث ش��ده تا قيمت سكه در بازار 
ايران با وجود ثبات نرخ دالر با رشدي نسبي همراه شود. 
اين در شرايطي است كه كارشناسان افت بيشتر اونس 
جهاني طال در هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند. 

    علت گراني سكه چيست؟
كش��تي آراي با بيان اينكه تقاضا براي خريد سكه در 
روزهاي اخير افزايش يافته و همين امر موجب حباب 
620 هزار توماني سكه شده است، گفت: مردم ديگر 
براي هديه  طال و س��كه نمي خرند و كارت هاي هديه 
جايگزين طال ش��ده اس��ت. محمد كش��تي آراي در 
گفت وگو با تسنيم، درباره وضعيت بازار طال و سكه در 
روزجاري اظهار داشت: نوسانات اخير قيمت ارز موجب 
افزايش قيمت طال و سكه شده تا جايي كه قيمت سكه 

تا 12 ميليون و 300 هزار تومان هم باال رفت.
وي با بيان اينكه تعديل قيم��ت ارز و كاهش تقاضا در 
روز جاري موجب كاهش نسبي قيمت ها در بازار شده 
است، تصريح كرد: اما قيمت ها نسبت به روزهاي گذشته 
همچنان افزايشي است؛ درحالي كه قيمت جهاني طال 
كاهش داش��ته اما قيمت دالر مجدداً به كانال 26 هزار 
تومان افزايش يافته است.كشتي آراي قيمت هاي طال 
و س��كه را با توجه به چند نوبت رفت و برگشت اينطور 
اعالم كرد: قيمت سكه طرح جديد 12 ميليون و 100 
هزار تومان، س��كه طرح قديم 11 ميليون و 700 هزار 
تومان، نيم سكه 6 ميليون و 700 هزار تومان، ربع سكه ۴ 
ميليون و 500 هزار تومان، سكه گرمي 3 ميليون و 500 
هزار تومان است.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان 

اينكه افزايش تقاضا براي خريد س��كه موجب افزايش 
حباب س��كه به 620 هزار تومان شده است، افزود: نيم 
سكه و ربع سكه و سكه گرمي نيز با توجه به پايان سال 
و افزايش تقاضا داراي حباب شده اند.انتظارمان اين بود 
كه با شروع ماه رجب تقاضا براي خريد طال و جواهر نيز 
افزايش داشته باشد ولي بازار همچنان با ركود همراه است 
و اگر خريدي روي طال و سكه انجام مي شود بيشتر جنبه 
س��رمايه گذاري دارد؛ در سال هاي گذشته مردم براي 
هديه به خصوص در ايام عيد از سكه هاي طال استفاده 
مي كردند ولي امسال با توجه به گران شدن طال و سكه 
بيشتر مردم ترجيح مي دهند از كارت هاي هديه بانكي 
استفاده كنند.قيمت طال و سكه طرح جديد در روز جاري 
نسبت به روزكاري قبل با كاهش جزئي همراه شده است؛ 
سكه بعد از مدت ها بار ديگر وارد كانال 12 ميليوني شده 
است؛ فعاالن بازار از افزايش تقاضا براي خريد سكه خبر 
مي دهند و اين موضوع هم يكي از داليل ورود سكه به 
كانال جديد قيمتي است. هرچند از جمله داليل اصلي 
نوس��ان در بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي 
جهاني و دالر است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير 

خبرهاي سياسي است.

     تغييرات نرخ دالر در شش ماهه نخست سال
اطالعات نماگرهاي اقتصادي نشان مي دهد متوسط نرخ 
فروش دالر در بازار آزاد، در س��ه ماهه دوم س��ال جاري، 
225۹78 ريال بوده است.نماگرهاي اقتصادي تغييرات 
دالر از س��ال 13۹5 تا پايان ش��هريورماه 13۹۹، نشان 
مي دهد نرخ دالر در بازار بين بانكي )متوسط نرخ روزانه 
بانك مركزي( در سال 13۹5، 3138۹ ريال بوده است. 
اين در حالي است كه در اين سال، نرخ متوسط فروش دالر 
در بازار آزاد، 36۴۴0 ريال به ثبت رسيده است.همچنين 
در سال 13۹6، نرخ دالر در بازار بين بانكي )متوسط نرخ 
روزانه بانك مركزي(، 3۴21۴ ريال و نرخ دالر بازار آزاد 

)متوسط فروش( نيز ۴0۴53 ريال بوده است. اما در سال 
13۹7، بهاي دالر در حالي در بازار بين بانكي )متوسط 
ن��رخ روزانه بانك مركزي( به رقم ۴1۹50 ريال رس��يد 
كه نرخ متوسط فروش دالر در بازار آزاد 103378 ريال 
مشخص شده بود.در نهايت در سال 13۹8، با رونمايي از 
نرخ ۴2000 ريالي براي نرخ بازار بين بانكي )متوسط نرخ 
روزانه بانك مركزي(، شاهد رسيدن نرخ متوسط فروش 
دالر در بازار آزاد به رقم 12۹185 ريال بوديم.بر اس��اس 
اين گزارش، در سه ماهه اول سال جاري نيز نرخ دالر بازار 
بين بانكي )متوسط نرخ روزانه بانك مركزي( بدون تغيير، 
۴2000 ريال و در بازار آزاد نيز نرخ متوسط فروش دالر، 
165۴65 ريال بوده كه به طور مشخص تر نرخ متوسط 
فروش دالر بازار آزاد، در فروردين امسال 13223۹ ريال، 
در ارديبهشت سال جاري 136۴2۹ ريال و خردادماه نيز 
152236 ريال به ثبت رسيده است. اما در سه ماهه دوم 
سال 13۹۹، در حالي كه نرخ دالر بازار بين بانكي )متوسط 
ن��رخ روزانه بانك مركزي( بدون تغيي��ر، ۴2000 ريال 
بوده اس��ت، در بازار آزاد نرخ متوسط فروش دالر به رقم 
225۹78 ريال رسيد كه به طور مشخص تر، نرخ متوسط 
فروش دالر بازار آزاد، در تيرماه امس��ال 212676 ريال، 
در مردادماه سال جاري 22350۹ ريال و شهريورماه نيز 

2۴281۴ ريال به ثبت رسيده است.

     افزايش نرخ دالر در معامالت خارجي
ارزش دالر مقابل بيش��تر ارزهاي مهم صعودي ش��د.  
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معام��الت امروز با 0.12 
درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح ۹0.۴25 
واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سويس نيز معادل 
1.121 دالر اعالم شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.1 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 
1.385 دالر مبادله شد. يورو 0.07 درصد پايين رفت و با 
ماندن در كانال 1.21 به 1.212 دالر رسيد. در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.23 درصد افزايش 
به 10۴.۹38 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.28۹ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.۴56 يوان چين اعالم شد.
به گزارش رويترز، ماريو دراگي، رييس س��ابق بانك 
مرك��زي اروپا با كس��ب راي اعتماد مجل��س ايتاليا 
نخست وزير جديد اين كشور خواهد بود. انتصاب يك 
فرد با سابقه بانكي در كش��وري كه يكي از حادترين 
بحران هاي بدهي را در قاره سبز دارد مي تواند تا حدي 
باعث آرامش خيال بيشتر معامله گران از آينده سومين 
اقتصاد بزرگ منطقه يورو شود. از وي به عنوان چهره اي 
توانمند در مديريت بحران بدهي كه جدي ترين مشكل 
اقتصاد ايتاليا نيز هست ياد مي شود. بسياري از سمت ها 
كليدي نظير وزراي دفاع و خارجه در سمت خود ابقا 
ش��ده اند و تيم دراگي بيشتر در حوزه اقتصادي فعال 

خواهد بود. 
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تكذيب اختصاص اتاق به 
نماينده صندوق بين المللي پول 
درحالي ايزادخواه نماينده مجلس اعالم كرده بود كه 
بانك مركزي يك اتاق به نماينده صندوق بين المللي 
پول اختصاص داده و بايد به مجلس پاسخگو باشد، 
بانك مركزي ضمن تكذيب اي��ن خبر اعالم كرد: 
از س��ال 13۹6 بانك مركزي ميزبان هيچ نماينده 
رسمي از سوي صندوق نبوده است.روح اهلل ايزدخواه 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در 
اظهاراتي اعالم كرده بود كه »بايد از بانك مركزي 
بپرسم كه ماجراي اختصاص اتاق به نماينده صندوق 
بين المللي پول چيس��ت و بايد در اين خصوص به 
مجلس توضيح داده ش��ود.«روابط عمومي بانك 
مركزي در واكنش به اين اظهارات اعالم كرد: خبر 
اختصاص اتاق به نماينده صندوق بين المللي پول 
كامال تكذيب مي شود. در حالي كه ايران به عنوان 
عضو صن��دوق، حق دريافت مش��اوره هاي فني را 
داشته است، از س��ال 13۹6 بانك مركزي ميزبان 

هيچ نماينده رسمي از سوي صندوق نبوده است.

بيت كوين براي دومين روز 
متوالي ريزشي ماند

بيت كوين نتوانست جايگاه خود را در كانال ۴7 هزار 
دالري حفظ كند. به گزارش سي ان بي سي، نخستين 
صندوق ETF مبتني بر بيت كوين براي نخستين بار 
در جهان مجوز حضور در بورس كانادا را دريافت كرد. 
در واكنش به اين مس��اله يكي از مقامات كميسيون 
ب��ورس و اوراق بهادار امريكا تاييد كرد كه تقاضاهاي 
مشابهي براي راه اندازي چنين صندوق هايي در امريكا 
نيز وجود دارد و افزود اين كميسيون در حال بررسي 
درخواست هاست. از س��وي ديگريكي از نامزدهاي 
ش��هرداري نيويورك وع��ده داده اس��ت در صورت 
پيروزي در انتخابات، اين ش��هر را ب��ه قطب ارزهاي 
ديجيتالي در دنيا تبديل كند. غول پرداختي پي پال 
اعالم كرد برنامه اي براي س��رمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتالي ندارد. جان ريني، مدير مالي اين ش��ركت 
با تاكيد بر اينكه فرصت هاي خوبي در حوزه ارزهاي 
ديجيتالي وجود دارد افزود: ما از توسعه خدمات مالي 
با استفاده از فناوري بالك چين استبال مي كنيم اما 
فعال تمايلي به خريد ارزهاي ديجيتالي موجود در بازار 
نداريم. نمي خواهيم پول نقد خود را در دارايي هايي 
نظير ارزهاي ديجيتالي فعلي سرمايه گذاري كنيم.  
ند سگال، مدير مالي توييتر از احتمال سرمايه گذاري 
توييتر در بيت كوين و افزوده شدن اين ارز ديجيتالي 
به ترازنامه مالي اين شركت خبر داده است. به گفته 
سگال، توييتر در حال امكان سنجي اين مساله است 
كه حقوق كاركنان خود را بر حسب بيت كوين پرداخت 
كند. پيش از اين نيزاخباري از احتمال سرمايه گذاري 
اپل روي بيت كوين منتش��ر شده بود. تسال نيز اعالم 
كرده 1.5 ميليارد دالر روي بيت كوين سرمايه گذاري 
كرده اس��ت.   مجم��وع ارزش بازار جهان��ي ارزهاي 
ديجيتالي در حال حاضر 1۴3۴ ميليارد دالر برآورد 
مي ش��ود كه اين رقم نس��بت به روز قبل 2.2 درصد 
بيشتر ش��ده است. در حال حاضر 6۹ درصد كل بازار 
ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 13 درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين12 سال پيش توسط 
گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد 

شد و از سال 200۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

خنثي سازي تبعات ارزي 
بودجه ۱۴۰۰

عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس با بيان اينكه، 
رفتار دولت در خصوص ح��ذف ارز ۴200 متناقض 
بود،  گفت: با رد كليات اليحه بودجه از بروز بحرانهاي 
غير قابل پيش بيني ممانعت شد. عليرضا نظري در 
گفت وگو با تسنيم، با اشاره به پشت پرده جنجال ارز 
۴200 در اليح��ه بودجه و تح��ركات عجيب دولت 
نسبت به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس،  گفت: 
بسياري از دولتمردان در روزهاي ابتدايي آغاز به كار 
كميسيون تلفيق اعالم كرده بودند كه موافق گران 
كردن ارز كاالهاي اساسي هستند. به عنوان مثال وزير 
صمت از مجلس خواسته بود كه با يك تصميم انقالبي 
از ۴200 را حذف كند. اين عضو كميسيون كشاورزي 
مجلس ادامه داد، بعد از رس��انه اي ش��دن مصوبات 
كميسيون شاهد چرخش 180 درجه اي در اظهارات 
دولتي ه��ا بوديم. همين جا بود كه پالس متناقض از 
دولت صادر شد و يكي از مسووالن جهاد كشاورزي 
اعالم كرد، كمبود روغن در مقطع فعلي به دليل مصوبه 
كميسيون تلفيق  بوده و اين موضوع زمينه ساز احتكار 
در كشور شده است. يعني همان دولتي كه از مجلس 
خواسته بود كه با تصميم انقالبي ارز كاالهاي اساسي 
را حذف كند، حاال )كميسيون تلفيق بودجه( را مقصر 
كمبود در كشور معرفي مي كرد. اين نماينده مجلس 
با طرح يك سوال گفت: اگر برآورد دولت اين است كه 
گران كردن ارز كاالهاي اساسي بحران زاست و اين 
موضوع مي تواند به اعتبار مجلس آسيب وارد كند، چرا 
اجازه نمي دهد تا اين سياست اجرا شده و بهره برداري 
الزم را انجام دهد؟ بر اساس اعالم رسمي معاون اول 
رييس جمهور مكاتباتي با مقامات ارش��د كشور در 
خصوص تبعات ح��ذف ارز ترجيحي صورت گرفته 
اس��ت. در واقع ممكن بود با بروز تبعات گران شدن 
دفعي كاالهاي اساس��ي، مجلس مقصر اين موضوع 
جلوه داده شود. مجموع اين موارد نشان مي دهد رد 
كليات اليحه بودجه اقدام درست و دقيقي بوده كه از 
سوي قاطبه نمايندگان انجام شد. نظري معتقد است، 
برخي بدنبال مقصر جلوه دادن مجلس در بحث گران 
شدن كاالهاي اساسي هستند اما بايد برسي شود كه 
آيا نهاده هاي دامي وارداتي با ارز ترجيحي، به دست 
مصرف كننده واقعي رسيده است يا نه؟ اگر قرار است 
رانتي توزيع ش��ود كه به دست نورچشمي ها برسد 
مجلس زير بار نخواهد رفت و حتما بايد اين دس��ت 

يارانه ها به دست خود مردم برسد.

ايزدخواه: بودجه ۱۴۰۰ 
نبايد منجر به بحران ارزي شود

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
با طرح اين پرسش كه »ماجراي حضور نماينده صندوق 
بين المللي پول در بانك مركزي چيست؟« گفت: از 
بودجه ۹8 بحران بنزين و از بودجه ۹۹ بحران بورس 
بيرون آمد و مي خواهند از بودجه 1۴00 بحران ارز را 
درست كنند. به گزارش تسنيم، اخيراً روح اهلل ايزدخواه 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به تبعات گران كردن ارز كاالهاي اساسي، اعالم كرده 
اس��ت، اقداماتي از جنس آزادسازي قيمت ها، قطع 
يارانه ها، كاهش هزينه هاي دولت، افزايش نرخ سوخت 
و فروش اموال دولتي در نسخه شوك درماني از سوي 
صندوق بين المللي پول IMF ارايه شده است. وي ادامه 
داد: آنها از سال ها قبل براي كشور هايي مثل ما چنين 
نسخه اي را ديده اند و قبل از اينكه ما دست به اصالحات 
ساختاري و نهادي بزنيم شروع كرده ايم به اجراي نسخه 
شوك درماني اين صندوق كه منجر به بيكاري سنگين، 
فساد گسترده و افزايش شكاف طبقاتي مي شود.عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس اظهار داش��ت: 
اصالحات ساختاري مقدم بر اصالحات پولي و مالي 
است و تا بانك هاي خصوصي سركش را كنترل نكنيد 
افزايش يارانه مردم تنها باعث فقر آنها مي شود، همين جا 
بايد از بانك مركزي بپرسم كه ماجراي اختصاص اتاق 
به نماينده صندوق بين المللي پول چيست و بايد در 
اين خصوص به مجلس توضيح داده شود.اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه سياس��ت تحريم امروز متمركز 
بر نرخ ارز اس��ت، گفت: در كتاب هنر تحريم گفته اند 
مي خواسته اند تحريم هاي جديد را اعمال كنند، اما 
ديدند دولت خودش مي خواهد براي ارز كار هايي انجام 
دهد كه باعث افزايش نرخ ارز مي ش��ود كه در نهايت 
منجر به بحران مرغ شد. مي خواهند بحران مرغ را در 
سال 1۴00 رقم بزنند همانطور كه اغتشاشات سال 72 
دقيقًا از افزايش نرخ ارز شروع شد و شاهد بوديم ظرف 
چند ماه نرخ ارز از 250 تومان به 750 تومان رس��يد 
و تورم 50 درصد به مردم تحميل ش��د. از بودجه ۹8 
بحران بنزين و از بودجه ۹۹ بحران بورس بيرون آمد و 
مي خواهند از بودجه 1۴00 بحران ارز را درست كنند 
تا نقطه بدون بازگش��ت براي كشور و انقالب درست 
شود كه حتي دولت انقالبي هم نتواند كاري كند.وي 
عنوان كرد: اينكه گفته مي شود حذف رانت از اصالح 
ارز شروع مي شود آدرس غلط است، اطالعات كامل، 
دقيق و محرمانه اي دارم كه نش��ان مي دهد اين قصد 
به سرانجام نمي رس��د و البته وضع ارز ۴200 تومان 
سياس��ت غلطي بود براي اينكه در بازار نرخ ارز آزاد را 
باال ببرند و سياست تك نرخي بودن ارز را كنار بگذارند 
به جاي آنكه انضباطي اعمال كنند.گفتني است، روز 
گذشته حالج كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس، 
با اشاره به ارس��ال ترجمه اليحه مشاركت عمومي و 
خصوصي براي صندوق بين المللي پول گفت: نتيجه 
ارزيابي كارشناسان صندوق بين المللي پول اين بود 
كه موضوع مزايده ها و مناقصه ها در اين اليحه شفاف 
نيست اما متأسفانه به اين دليل كه ظاهراً عالقه اي به 
اصالح اين مساله نداشتند نظرات كارشناسان صندوق 
بين المللي پول را نيز كنار گذاش��تند. ما پيشنهادات 
خود را به كميسيون عمران داده ايم تا با اصالح دو بند 
به نقطه مطلوب تري برسيم. هنوز موضع مشخصي در 
خصوص اظهارات عضو كميسيون صنايع در خصوص 
حضور نماينده صندوق بين المللي اتخاذ نشده است، 
همچنين كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس نيز از 
ارسال ترجمه اليحه مشاركت عمومي و خصوصي براي 

صندوق بين المللي پول خبر داده است.

تحول در پرداخت هاي بانكي 
با افزايش ضريب امنيت

شبكه پرداخت كش��ور بايد همپا با توسعه ُپرسرعت 
و تغيي��رات حوزه كس��ب وكارها به وي��ژه در تجارت 
الكترونيك و به وجود آم��دن نيازمندي هاي نوظهور، 
به روز باشد تا بتواند به خوبي پاسخ تمام نيازها را بدهد. 
معاون تسهيل تجاري و توسعه كاربردهاي مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي ضمن تشكر از زحمات بانك مركزي 
در پروژه جديد مبني بر شيوه جديد پرداخت از طريق 
تلفن همراه، اظهار كرد: طي سال هاي اخير در توسعه 
و ارتقاي زيرساخت هاي شبكه پرداخت كشور تالش 
بسياري صورت گرفته كه جاي تشكر دارد. محمدجواد 
هادي در گفت وگو با ايِبنا تصريح كرد: ابتكار در اين حوزه 
به معني طراحي س��ازوكارها و ارايه راهكارهاي جديد 
پرداخت متناسب با نيازمندي هاي توسعه كسب وكار 
و از طرف ديگر كارآمدسازي و بهينه سازي روش هاي 
قبلي است كه البته يكي از الزامات نظام بانكي و پرداخت 
است  وي ادامه داد: با توجه توسعه ُپرسرعت و تغييرات 
حوزه كسب وكارها به ويژه در حوزه تجارت الكترونيكي، 
الزم است شبكه پرداخت كشور همپا با اين توسعه و به 
وجود آمدن نيازمندي هاي نوظهور، به  روز باشد تا بتواند 
به خوبي پاسخگو باشد و به عنوان يكي از پيش نيازهاي 
جدي كس��ب وكار، ارايه خدمت كند كه اين رونمايي 
نش��ان دهنده همين چابكي و همراهي است. معاون 
تس��هيل تجاري و توس��عه كاربردهاي مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي تاكيد كرد: در واقع تنوع محصوالت 
در ح��وزه پرداخت با توجه ب��ه قابليت ها و امكانات هر 
كدام، از يك طرف دامنه انتخاب هاي بيشتري را پيش 
روي كس��ب وكارها قرار مي دهد و از طرف ديگر جهت 
مديريت و نظارت بر شبكه پرداخت توسط حاكميت 
و مقام ناظر شبكه پرداخت كش��ور را ساده تر مي كند. 
چرا كه اواًل كسب وكاري كه به هر دليل، نيازمندي اش 
از طريق ابزارهاي كامل قبلي برآورده نمي شد، االن به 
خوبي برآورده مي شود و هم اينكه اگر محدوديت هايا 
كنترل هاي خاصي الزم اس��ت با توجه به س��ازوكار، 
سهولت، امنيت و ... از طرف مقام ناظر پولي كشور اعمال 
شود، به سادگي بر دسته خاصي از درگاه ها قبل اعمال 
است. بنابراين به صورت كلي تنوع بخشي به محصوالت 
و تخصصي كردن آنها، به كارآمدسازي و بهينه سازي 

شبكه پرداخت كشور منتهي مي شود. 

دالر در مرز 26 هزار تومان

افزايش تقاضا براي خريد سكه در روزهاي اخير قيمت ها را باال برد

تب بيت كوين  از »وال استريت« تا »ميرداماد«

چون كشتي بي لنگر...!

بازار سرخ بورس شروع شداصالح دشوار زيرساخت ها

ج��وزف د پائولو مديرعام��ل Signature Bank كه در 
گذشته يك ارز ديجيتالي به بازار معرفي كرده نيز به بانك ها 
هشدار داده كه اگر وارد فناوري بالك چين نشوند، تا هفت 
سال ديگر ورشكست مي شوند. يكي از بنيان گذاران رمزارز در 
جهان در ادعايي مطرح كرده است كه »ايالن ماسك« خالق 
بيت كوين است. »جاستين سان«، بنيانگذار رمزارز »ترون« 
مدعي شده است كه »ايالن ماسك«، مديرعامل شركت تسال 
همان خالق رمزارز »بيت كوين« است؛ او در صفحه توئيتري 
خود نوشت: » ايالن ماسك همان ساتوشي ناكاموتو )خالق 
بيت كوين( است.« تاكنون ايالن ماسك درباره ادعاي »سان« 
هيچ واكنشي نشان نداده، اما اقدامات اخير او در حمايت از 
بيت كوين باعث شده تا احتماالت و شايعات زيادي مبني بر 

خلق بيت كوين توسط »ماسك« مطرح شود. طبق نوشته 
»نيويورك تايمز«، او تاكنون بارها از رمزارز بيت كوين حمايت 
كرده اس��ت و اخيرا نيز در توضيحات توئيتر كاري خود از 
هشتگ »بيت كوين« استفاده كرده و افكار عمومي را به خود 
جلب كرده است؛ همچنين او با خريد 1.5 ميليارد بيت كوين 
باعث افزايش نرخ اين رمزارز )بيش از ۴0 هزار دالر( در جهان 
شده است. پيشتر نيز ادعاهايي در اين باره كه ايالن ماسك 
خالق بيت كوين است، مطرح شده بود، اما او تمامي اين داعاها 
را رد كرد. طبق نوشته investopedia  ايالن ماسك كه 
به عنوان مديرعامل ش��ركت خودروسازي تسال و شركت 
فضايي اسپيس ايكس شناخته مي شود در سال 2018 در 
توئيتي توضيح داده اس��ت كه او فقط كسر كوچكي از يك 

رمز بيت كوين را در اختيار دارد. »ماسك« نوشت: »من تنها 
صاحب رمزارز صفر هستم؛ به غير از »25BTC « كه يكي از 

دوستانم سال ها پيش براي من ارسال كرده بود.

  مرد در سايه بيت كوين
در هفته هاي گذشته خبرهايي منتشر شد مبني بر اينكه 
ايالن ماسك، صاحب شركت تسال و يكي از ثروتمندترين 
افراد دنيا، در ارزهاي ديجيتال سرمايه گذاري كرده است. 
اين شايعه ها ادامه داشت تا اينكه شركت تسال كه صاحب 
آن ايالن ماسك است به صورت رسمي اعالم كرد كه در ماه 
ژانويه حدود 1.5 ميليارد دالر به صورت ارزهاي ديجيتال 
سرمايه گذاري كرده است. اعالم اين خبر كافي بود تا ارزهاي 

ديجيتال17درصد رشد قيمت داشته باشند. قبل از اعالم اين 
خبر نيز ايالن ماسك در حساب توييتري خود حمايت هاي 
صريحي را از ارزه��اي ديجيتالي كرده بود و بس��ياري از 
صاحب نظران رشد قيمتي ارز ديجيتال داجكوين را حاصل 
حمايت هاي صريح ايالن ماسك از اين ارز دانسته اند. اين 
حمايت هاي صريح باعث شد شائبه هايي مبني بر اينكه ايالن 
ماسك همان مبدع بيت كوين است، در فضاي رسانه اي و 
اينترنتي مطرح شود. در همين حين به گزارش »فوربس« 
گروهي از حقوق دانان به ايالن ماس��ك هشدار داده اند كه 
اقدامات اخير او در حماي��ت از ارزهاي ديجيتال مي تواند 
عواقب جبران ناپذيري براي او داشته باشد و از مصاديق جرم 

به حساب بيايد.

در واق��ع جامعه ايران در طي ح��دود چهار دهه اخير به 
اين نتيجه رسيده است كه متناسب با تحوالت سياسي 
داخلي و خارجي و فقدان واكنش صحيح و سريع مقام 
سياست گذار مي توان به سود بادآورده اي رسيد و چند برابر 
بيشتر از كار رسمي و سالم، از كار نكرده كسب درآمد كرد. 
بحران آنجا اتفاق مي افتد كه بخش وسيعي از جامعه به 
سبب عدم دسترسي به رانت هاي اطالعاتي، زمان درست 
ورود يا خروج از اين بازارها را حدس نمي زند يا دير وارد بازار 
مي شود فلذا صرفا نقش سياهي لشكر را بازي مي كند يا 
از قافله )گله( جا مي ماند و دچار ضرر و زيان هاي هنگفت 
مي شود. آغاز اين روند مخرب اقتصادي، قطعنامه 5۹8 بود 
و پس از آن اين شوك ها و صعود و سقوط ها به جز سال هاي 

محدود دولت دوم اصالحات و برنامه س��وم توسعه، به 
روال معمول و منطق اقتصاد ايران تبديل شد. متاسفانه 
سياست گذاري هاي غلط و برخورد كوتاه مدت، جزيره اي 
و بخشي به »واقعيت هاي اقتصادي« كشور طي چند دهه، 
همچون وزنه اي سنگين و لنگري بزرگ، پس از هر اصالح 
موردي باز اين كشتي سرگردان را به مدار سابق و البته 
مدار عقب ماندگي هل داده است. كسري بودجه عظيم 
دولت و حجم وحشتناك نقدينگي و تورم هاي دو رقمي 
و نرخ نازل سرمايه گذاري و بهره وري و نرخ باالي بيكاري 
و ناكارآمدي نظام بانكي و... از جمله اين وزنه هاي سنگين 
بسته به پاي اقتصاد است كه به جامعه آدرس سفته بازي 
و قمار مي دهد. رشد متوسط 2 درصدي اقتصاد در طي 

بيش از چهار دهه و تورم ح��دود 20 درصد، پيامي جز 
اي��ن رفتار را به جامعه مخابره نمي كند. بر اين اس��اس، 
تحليل و تفسيرهاي توطئه انگارانه دولت يا مخالفان آن از 
دستكاري بازارها و... كمتر نشان دهنده ريشه هاي مشكل 
و واقعيت مساله و تعيين كننده وضعيت سقوط يا برآمدن 
بازارهاست. درد اصلي را بايد ناشي از روال نهادينه شده و 
درناك عدم قطعيت ها و تورم هاي انتظاري دانست كه 
همچون گردابي حائل همه بازيگران را بسته به ظرفيت 
و جايگاه، هر يك از آنان را به درون خود مي كشد. در اين 
ميان مقامات حكومتي نيز متاسفانه همچنان در خيال، 
خود را حاكم مطلق اقتصاد مي دانند و تصور مي كنند كه 
با دستورات و بخش��نامه هاي آنان نرخ ارز يا قيمت هاي 

بورس، سكه، خودرو، مس��كن و ارزاق مردم آنچنان كه 
آنان مي فرمايند ارزان يا گران مي ش��ود و سررشته امور 
در دست آنان است؛ زهي خيال باطل كه اين مقامات نيز 
ديگر خود به جزيي از ماشين تخريب اقتصادي درآمده اند. 
اقتصاد ايران متاسفانه سال هاست كه راه خود را گم كرده 
و با تداوم سوءسياست ها و عدم انجام اصالحات عميق و 
ساختاري، هر روز اين گم گشتگي بيشتر و تاثير گذاري 
بازيگران سياس��ي )چه دولت و چه مخالفان آن( صرفا 
در جهت انحراف آن از اصول اولي��ه و نزديك كردن آن 
به پرتگاه است. دس��تي كه برخالف اقتصادهاي مدرن 
»پنهان« نيست و آشكارا هر روز بيش از پيش بيمار را به 

مرگ نزديك تر مي كند.

به اي��ن ترتيب ميزان اتكا به درآمدهاي نفتي پايين تر آمده 
است. موضوعي كه البته در صورتي كه با اصالحات ساختاري 
همراه نشود، در بلندمدت كارايي نخواهد داشت و بار ديگر 
در صورت دسترس��ي به منابع نفتي، شرايط به حالت قبل 
بازمي گردد.براي استفاده از اين بستر به كارگيري روش هايي 
كه در ديگر كشورها جواب داده و كارايي خود را نشان داده اند 
اهميت فراواني خواهد داشت. دولت تالش كرده، با حضور پر 
قدرت تر در بورس و عرضه سهام شركت هاي دولتي در اين 
بازار، منابع جديدي را به دست آورد. در ماه هاي ابتدايي سال 
جاري اين نگاه مثبت ب��ه بورس باعث افزايش جدي تعداد 
سهامداران حقيقي شد و با توجه به اينكه بسياري از اين افراد 
عمال شناختي از شرايط بازار نداشتند در ماه هاي بعد رشد 
جدي شاخص تبعات خاص خود را نيز به همراه داشت.دولت 

براي استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه بايد چند اقدام را به 
شكل همزمان در دستور كار قرار دهد. از سويي افزايش تعداد 
سهامداران بايد همراه با آموزش آنها باشد. افراد جديد بايد 
شرايط بازار سرمايه را به شكل دقيق بشناسند و با استفاده 
از مشاوران به خريد و فروش سهام اقدام كنند. از سوي ديگر 
دولت بايد در سياست هاي كالن خود، بانك محوري را رها كند 
و با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه به تامين مالي شركت ها 
اقدام كند. اين موضوع نيز جز با اعتماد به بخش خصوصي، 
افزايش عرضه سهام، انتقال مديريت شركت هاي دولتي و 
عميق كردن بازار ميسر نخواهد بود. اگر اين اقدامات صورت 
گيرد مي توان انتظار داشت كه از تهديد سال هاي اخير فرصت 
ساخته شود اما در غير اين صورت، باز هم عرصه كالن تغيير 

نمي كند و مشكالت بر جاي خود باقي خواهند ماند.

 تا از سوي باالدست خود مورد غضب واقع نشوند و در ميان 
س��هامداران ميليوني كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را 
تشكيل داده مورد ستايش قرار گيرند. در اين وانفساي بازار 
سرمايه سهامداراني كه هنوز به دنبال جبران زيان هاي باالي 
هفتاد درصدي خود هستند با اينچنين تصميم گيري هاي 
غيركارشناسي شده به دنبال كم كردن ميانگين قيمت تمام 
شده در سهام خود هستند و در روزي كه تغييرات دامنه نوسان 
شكل گرفت به اين اميد دست به خريد سهام زدند ولي ناغافل 
از آنكه يك روز سبزپوش شدن سرآبي براي روزهاي خوش 
بورس و متعادل شدن است و با اين نوع عملكردهايي كه در 
چندين ماه گذشته از سوي مديران بازار سرمايه گرفته شده 
است نبايد اميد چنداني داشت روند مثبتي براي بازار سرمايه 
ش��كل گيرد، در مدتي كه بازار به سمت تعادل مي رفت با 

دستورالعمل در مورد قيمت گذاري دستوري در حوزه فوالد 
و نارضايتي بيشتر معامله گران بورس كاال حواشي آن به بورس 
نيز كشيده شده و بازار را به سمت قرمز گوجه اي كشيده و 
موضوع مهم اين است كه تصميم س��ازان در بازار سرمايه و 
حواشي آن بر تصميمات خود متكي و اسرار دارند كه بهترين 
كار ممكنه را انجام داده اند و از عملكرد خود و ديگر مسووالن 
حمايت كرده و هيچگاه ب��راي تصميمات پرتنش كاري را 
نكرده اند. در چند هفته پاياني مانده به سال جديد سهامداران 
خرد به سمت نقد كردن سهام هاي خود مي روند، بايد ديد اين 
عرضه هايي كه روز به روز بر آن افزوده خواهد شد آيا حقوقي ها 
از ايثار خود در اين وضعيت نيز كاري براي نقد شدن سهام 
اينچنين عرضه ها انجام داده و خريد خود را شروع مي كنند يا 

انتظار دارند در كمترين قيمت سهام آن را درو كنند.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
ش��اخص كل بورس تهران پس از گ��ذر اصالح 45 
درصدي و تجربه دو فاز خرس��ي طي يكس��ال، طي 
روزه��اي 3 ال��ي 4 روزگذش��ته باتوجه ب��ه اخبار و 
هيجان��ات در حدود 12 درص��د از كف قيمتي خود 
صعود كرده است. روز ش��نبه با اعمال دامنه نوسان 
بازار رشد 3/9 درصدي را تجربه كرد اما روز يكشنبه 
از فاز هيجاني كمي خارج ش��د و تنها به رشد 0/17 
درصدي بسنده كرد و شاخص هم وزن نيز تنها رشد 

0/3 درصدي را تجربه كرد.
اگر وضعيت چندماه گذشته بورس را بررسي كنيم 
متوجه خواهيم شد كه تغيير دامنه نوسان و اعمال 
دامنه نوسان نامتقارن يك سياست براي رشدي بود 
كه مي توان��د براي چند روز حتي به صورت هيجاني 
وضعيت دماس��نج بازار را تغيير ده��د. اين موضوع 
در حالي رقم مي خ��ورد كه كاهش امي��د به توافق 
زودهن��گام و مذاكرات برجام و بازگش��ت نرخ دالر 
به كان��ال 26 الي 27 هزارتوم��ان را مي توان يكي از 
مهم ترين و اصلي ترين محرك بازگش��ت تقاضا در 

بازار سرمايه دانست.
نكته ديگر اينجاست كه جذابيت قيمت هاي موجود 
پس از نوس��ان هاي اخير چشم انداز مثبت بازارهاي 
كااليي نيز يك عل��ت ديگر براي تغيي��ر فاز در اين 

بازار شد.
در ح��ال حاضر اغلب كارشناس��ان بورس��ي بر اين 
اعتقادند كه هرچند تحديد دامنه نوس��ان از 10 به 
۸درصد، اقدامي اورژانس��ي براي فروكش هيجانات 
منفي بازار بود، اما الزم اس��ت در س��ريع ترين زمان 

ممكن متوقف و حتي به طور كامل حذف شود.
تغيير دامنه نوسان و افزايش نرخ دالر به عنوان يك 
محرك براي بازار س��رمايه تلقي مي ش��ود اما نبايد 
فراموش كرد كه هر محركي يك تاريخ دارد و ممكن 
است و پس از گذر چندين روز اين محرك ها به عنوان 
يك سيگنال منفي براي بازار تلقي شوند و درنهايت 
بورس روند نزولي خود را آغاز كند. طي روز معامالتي 
اخير در حالي ش��اخص كل بورس به محدوده يك 
ميليون و 264 هزار واحد رسيد كه تا همين چندي 
پيش افت سنگين قيمت ها در بازار سهام سبب شده 
بود آينده سقوط بهاي سهام و ميزان كاهش قيمت 

در هاله اي از ابهام قرار بگيرد.
با اين حال روز گذشته در كنار چشم انداز مثبت بازار 
جهاني و رشد قيمت ها در چارچوب الگوي كف نرخ 
دالر در محدود 26 الي 27 هزارتوماني براي بار ديگر 
سبب ش��د تا اميدها نس��بت به صعود بازار سرمايه 

قطع شود. 
معامالت روزهاي شنبه و يكشنبه با تقاضاي سنگين 
سهام در بازار سرمايه همراه بود. اين رويداد باعث شد 
تا در پايان معامالت روز يكشنبه شاخص كل بورس 
تهران به دو هزار و ۸7واحدي رشد كند و در مقايسه با 
ماه هاي گذشته رشد بسيار مطلوب و خوبي را داشت. 
بررسي س��ابقه نماگر اصلي بورس تهران در ماه هاي 
گذشته نشان مي دهد صعود شاخص كل در معامالت 
روز گذشته بيشترين افزايشي بوده البته اين سنجش 
بسيار مهم در بازارسهام از 5 شهريور تاكنون به ثبت 

رسيده است.
با اي��ن حال يكي از ن��كات مهم به ثبت رس��يده در 
عملكرد اين روز بازار سرمايه نه تنها افزايش قابل توجه 
ش��اخص كل بورس بلكه همسويي آن با رشد نماگر 

هم وزن بوده است.
بر اين اس��اس در پايان معامالت روز يكش��نبه، 26 
بهمن شاخص ياد شده به دو هزار و ۸7 واحد رشد كرد 
و افزايش آن حكايت از آن داشت كه تمايل به خريد 
در بازار سهام بعد از مدت ها تنها به چند گروه يا سهم 
خاص محدود نشده است. بر اين اساس افزايش نماگر 
يادش��ده كه در واقع نشان دهنده تغييرات ميانگين 
قيمت بدون در نظر گرفتن وزن س��هام مختلف در 
بورس تهران است بيشترين رشد درصدي را از تاريخ 

4 مرداد به ثبت رسانده است. بدين ترتيب بورس از 
اولين روز خود تا دومين روز خود كمي نزول داشته 
اما باتوجه به دامنه نوسان نامتقارن و امثال آن موارد 
بازار تا ميانه هاي هفته مي تواند مس��تعد رشد باشد. 
معامالت دو روزگذش��ته حكايت از آن دارد كه جو 
بدبيني حاكم در هفته هاي اخي��ر در صورت تداوم 
وضعيت فعلي به ش��كل قابل توجهي بهبود خواهد 
يافت. همين امر بسياري را مجاب كرده تا براي خريد 
سهام در سايه نبود چشم اندازي روشن براي حصول 
توافق ميان ايران و اياالت متحده آينده بازار سهام را 

از گذشته روشن تر ببينند.

   بدبيني در بازار
يكي از مهم ترين دالي��ل افزايش اميد واهي در بازار 
را مي توان در وضعيت ماه هاي گذش��ته دريافت. در 
ماه هاي گذش��ته افزايش قابل توجه ريس��ك هاي 
سيس��تماتيك اع��م از قانون گ��ذاري دس��توري و 
نقدشوندگي از جمله عواملي بود كه باعث شد تداوم 

افت قيمت ها در بازار سهام ادامه دار شود.
اين مس��اله درحالي رخ داد كه ازسويي قيمت ها در 
بازارهاي جهاني افزايش مي يافتند و از س��وي ديگر 
ادامه دار شدن كاهش قيمت س��هام در بازار داخلي 
نس��بت P/ E را در اين بازار به شدت كاهش مي داد. 
اين مساله باعث شد به موازات كاهش قيمت سهام، 
حقوقي هاي بازار سهام كه همواره تحليل بلند مدت تر 
نس��بت به آينده قيمت ها دارند و از هيجان كمتري 
در معامالت تاثير مي پذيرند اقدام به خريد سهام از 

صف هاي فروش كنند.
اين رويكرد در حالي كه مي توانست در شرايط عادي 
منجر ب��ه افزايش تقاضا و برچيده ش��دن صف هاي 
فروش ش��ود، با وجود افت قيمت دالر در هفته هاي 
اخير در كنار ت��داوم همين بدبيني به عاملي تبديل 
ش��د تا عرضه ها از ط��رف س��رمايه گذاران حقيقي 
بيش از پيش افزايش پيدا كند و ش��اهد ثبت دوباره 
رس��يدن قيمت ها به كانال يك ميليون و 100 هزار 

واحد باشيم.
 همين عوامل يعني بهبود نس��بت قيمت به س��ود

)P/ E( در كن��ار افزايش قيم��ت ارز و بهاي كاالهاي 
اساس��ي در بازارهاي بين المللي در روزهاي گذشته 
تاثير بسياري داشت تا با خوش بيني سرمايه گذاران 
خرد به باز شدن دامنه نوسان مثبت و كاهش آن در 
سمت منفي، در كنار ساير عوامل ياد شده به فال نيك 

گرفته شود و بيش واكنشي رويدادها در عرضه سهام 
بار ديگر منجر به رش��د تقاض��ا در بورس و فرابورس 
شود. در واقع همانطور كه انتظار مي رفت تغيير رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يك عامل رواني 
در كنار بهبود ش��رايط براي رشد بيشتر قيمت ها به 
مسائلي بدل ش��دند تا در كنار ساير عوامل دست به 
دست هم دهند و به مدتي هرچند نامعلوم زمينه را 
براي افزايش قيمت ها در نمادهاي كوچك و بزرگ 

بازار سرمايه فراهم كنند.
با اي��ن حال در ص��ورت افت قيم��ت دالر و كاهش 
انتظارات تورمي بعيد به نظر مي رس��يد بازار سهام 
با چنين رش��دي همراه ش��ود. آن طور ك��ه اعداد و 
ارقام به ثبت رس��يده در بورس تهران نشان مي دهد 
روز گذش��ته حجم صف هاي خريد شكل گرفته در 
نمادهاي سنگين وزن بازار تا حد قابل قبولي افزايش 
داش��ته اس��ت و اين مس��اله بار ديگر پاي تحليل ها 
را در جه��ت صعود قيمت ها در بازار س��هام به ميان 

آورده است.

   بازگشت بورس به مدار رشد
با تغيير دامنه نوسان

هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
ايرنا با اشاره به روند معامالت در هفته سوم بهمن ماه 
اظهار داشت: در هفته سپري شده شاهد مهم ترين و 
بهترين تصميم توسط مسووالن سازمان بورس بوديم 
كه اين موضوع توانست در بازگشت روند صعودي به 
معامالت بورس تاثيرگذار باش��د. از مردادماه س��ال 
جاري كه بازار وارد مدار نزولي شد كارشناسان حاضر 
در بازار سرمايه بارها بر ضرورت تغيير دامنه نوسان 
خريد و فروش س��هام تاكيد داشتند تا از اين طريق 
بتوان ضمن كاهش ريسك معامالت، زمينه بازگشت 

رشد به معامالت بورس را فراهم كرد.
عميدي به اهمي��ت تغيير دامنه نوس��ان معامالت 
بورس به منفي دو و مثبت ٦ درصد تاكيد كرد و گفت: 
تا قبل از تغيير، دامنه نوس��ان براي نوسان گيران باز 
بود و سفته بازان مي توانس��تند در صورت خريد در 
كف قيمت و فروش در س��قف، ب��ه صورت ناخالص 
10 درص��د و ب��ه ص��ورت خالص ۸.5 درصد س��ود 
كس��ب كنند. توجه به اين نكته ضروري است كه در 
ش��رايط فعلي به دليل نامتقارن بودن دامنه نوسان 
احتمال كسب بازدهي مثبت در طول يك هفته براي 

سرمايه گذاران سه برابر حالت قبل است. 

وي اظهار داشت: در چنين فضايي با توجه به شرايط 
حمايتي ش��اخص كل در سطح يك ميليون و ٢٠٠ 
هزار، احتمال رش��د ب��ازار تا كانال ي��ك ميليون و 
500 ه��زار واحد و يك ميلي��ون و ٧٠٠ هزار واحد 
وجود دارد.با توجه به رش��د قيم��ت نفت به بيش از 
60 دالر، ثبات حاكم در بازار ارز، كاهش تنش ها در 
بحث قيمت گذاري محصوالت فوالدي بين وزارت 
صنعت و بورس كاال، وجود اخبار بنيادي مناس��ب 
در بازار، آماده ش��دن مجوزهاي افزايش س��رمايه 
شركت ها و قول رياست جديد سازمان بورس مبني 
بر تغيير قوانين بازارگرداني پيش بيني مي شود روند 
معامالت بورس در اسفند ماه با بازدهي مثبت همراه 
باشد سهامداران بتوانند سود قابل توجهي را از اين 

بازار كسب كنند. 
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: از بعد جهاني 
اميدواري ها براي كنترل كرون��ا و آثار مثبت تزريق 
واكس��ن ها بر آمار توليد و تقاضاي كاموديتي )مواد 
پايه و معدني( توسط مصرف كنندگان افزايش پيدا 
كرده اس��ت كه به نظر مي رس��د قيمت هاي جهاني 
فلزات از ثبات مناسبي برخوردار شوند. ورود نقدينگي 
هوشمند طي هفته گذشته جهت خريد سهام توسط 
اشخاص حقيقي و حقوقي، سيگنال مثبت ديگري 
اس��ت كه مي تواند تاييدكننده بهبود روند معامالت 

بازار باشد.
عميدي با اشاره به اينكه از نظر سياسي روي كار آمدن 
بايدن و تالش دموكرات ها براي بازگش��ت به برجام 
باعث ايجاد چشم انداز براي رفع تحريم ها شده است، 
گفت: از ديگر اتفاقات مثبت بازار پول و بازار سرمايه 
مي توان به احتمال كاهش نرخ بهره بين بانكي اشاره 
كرد كه به طور معمول و براساس تجربيات گذشته، 
بازار در چنين مواقعي با رش��د همراه ش��ده و باعث 

كاهش P/E متوسط بازار بورس مي شود.
وي روند معامالت بورس در هفته پاياني بهمن ماه را 
پيش بيني كرد و افزود: در مجموع به نظر مي رسد در 
هفته هاي آينده مي توان به رشد عمومي بازار سرمايه 
به خصوص در سهام شركت هاي شاخص ساز اميدوار 
بود و شوك هاي مثبت تصميمات درست و شجاعانه 
متوليان جديد بازار سرمايه مي تواند منشأ آثار مثبتي 
در بورس اوراق بهادار باش��د. در اين بين بايد مراقب 
برخي از تصميم گيري ها از سوي شركت هاي حقوقي 
به بهانه عرضه و فروش جهت شناسايي سود يا تامين 

مالي براي انتهاي سال بود.
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تصويب فروش خودرو
در بورس كاال

پيش از اين عليرضا رزم حسيني وزير صمت عنوان 
كرده بود عرضه خ��ودرو در بورس از دس��تور كار 
مجلس خارج شده با اين حال به گفته علي جدي 
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، در 
جلسه روز يكشنبه اين كميسيون ورود خودرو به 
بورس كاال مورد تاييد تمامي اعضاي كميس��يون 
صنايع قرار گرفته اس��ت. طرح ساماندهي صنعت 
و بازار خودرو كه قرار اس��ت سه شنبه هفته جاري 
در كميس��يون صنايع نهايي شود، طرحي متعلق 
به مجل��س دهم بود كه ح��اال نمايندگان مجلس 
يازده��م با تغييرات��ي، اين طرح را در دس��تور كار 
دارند. طرح ياد ش��ده در مجلس دهم مصوب شد 
اما با مخالفت ش��وراي نگهبان بر سر بند واگذاري 
سهام خودروسازان به بخش خصوصي در اين دور از 
مجلس به سرانجام نرسيد. حاال نيز فروش خودرو در 
بورس كاال به عنوان مهم ترين بند طرح ساماندهي 
خوانده شده كه به رغم مخالفت دولت ظاهرا مجلس 
در اجراي آن اصرار زيادي دارد. پيش از اين برخي از 
نمايندگان كميسيون صنايع با ادعاي رشد قيمت 
خودرو ب��ا بند عرضه اين محص��ول در بورس كاال 
مخالفت كرده بودند. با اين حال روز يكشنبه طرح 
ياد ش��ده به تصويب اكثريت نمايندگان حاضر در 
كميسيون رسيده است. اما در شرايطي علي جدي 
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
گفت وگو با ايلنا از تصويب بند اول طرح ساماندهي 
مبني بر عرضه خودرو در بورس كاال خبر داده كه وي 
در اظهاراتي به اين نكته اشاره كرده كه كميسيون 
صنايع مجلس با آزادس��ازي قيمت  خودرو موافق 
نيست و خيلي سخت اس��ت كه آزادسازي قيمت 
خ��ودرو اتفاق بيفتد. وي در م��ورد دليل مخالفت 
با آزادسازي تاكيد داش��ته با وجود تقاضاي كاذب 
احتمال افزايش تنش با آزادسازي قيمت ها وجود 
دارد كه باعث مي ش��ود قيمت ها از آنچه امروز در 
حاشيه بازار شاهد هستيم نيز فراتر رود. همچنين 
ممكن است بين خودروسازان رقابت كاذب ايجاد 
ش��ده و قيمت ها افزايش يابد. بنابراين آزادسازي 
قيمت ها به جاي حل مش��كل تنش ايجاد خواهد 
كرد. وي در مورد ادامه فعاليت ش��وراي رقابت نيز 
گفته اس��ت در صورت آزادسازي قيمت ها شوراي 
رقابت نمي تواند در قيمت گذاري ورود كند و وزارت 
صمت به عنوان متولي ب��ازار را مديريت مي كند. 
جدي در ادامه افزوده اگر قرار اس��ت قيمت گذاري 
انجام شود، نظر برخي از اعضاي كميسيون صنايع 
بر اين است كه قيمت گذاري در شوراي رقابت باشد 
و نظر عده ديگري نيز قيمت گذاري در وزارت صمت 
و سازمان حمايت است كه بايد ديد كدام يك تصويب 
خواهد شد. اين عضو كميسيون صنايع در شرايطي 
از عدم توافق نمايندگان مجلس بر سر قيمت گذاري 
خودرو توسط شوراي رقابت يا سازمان حمايت خبر 
داده كه مشخص نيس��ت مصوبه عرضه خودرو در 
بورس كاال قرار اس��ت با چه كيفيت و ش��رايطي از 
سوي نمايندگان مجلس اجرا شود. پيش از اين نيز 
نمايندگان كميسيون صنايع مصوب كرده بودند 
كه ش��وراي رقابت قيمت اوليه خودرو را مشخص 
كند و بعد خودرو در بورس كاال عرضه شود كه اين 
بند با مخالفت مديران بورس روبرو شد. حاال نيز در 
شرايطي فروش خودرو در بورس مصوب شده كه نايب 
رييس كميس��يون صنايع مجلس از حضور شوراي 
رقابت يا س��ازمان حمايت در پروسه قيمت گذاري 
سخن مي گويد. آنچه مشخص است فروش خودرو در 
بورس همراه با مكانيزم عرضه و تقاضا انجام مي شود 
و اين نوع مكانيزم هيچ نوع قيمت گذاري دستوري را 
برنمي تابد با اين حال نايب رييس كميسيون صنايع 
فروش خودرو در بورس كاال را در كنار قيمت گذاري 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 
همچنين شوراي رقابت قرار داده است. به اين ترتيب 
بعيد نيس��ت مجلس باز هم از مسير قيمت گذاري 
خ��ودرو در بورس كاال منحرف ش��ده و يك بار ديگر 
نهادهايي همچون شوراي رقابت يا سازمان حمايت 
را ملزم به قيمت گذاري اوليه در كنار فروش خودرو 

در بورس كاال كند.

تعداد خريداران سهام عدالت 
افزايش پيدا كرد

حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي درباره تغيير ساز و كار فروش سهام عدالت 
در بازار س��رمايه و خريد سهام توسط شركت هاي 
بزرگ  اظهار داشت: تا به حال صندوق تثبيت بازار و 
صندوق توسعه اين امكان را داشتند كه عرضه هاي 
مربوط به سهام عدالت را خريداري كنند. بر اساس 
تصميمي كه اخيرا شوراي عالي بورس اتخاذ كرد، 
ديگر نهادها هم مي توانند به صورت بلوكي و عمده 
خريدار سهام عدالت باشند. وي ادامه داد: در مورد 
سهام عدالت به دليل نگراني از خريداران، مشتري ها 
محدود شده بودند، اما در جلسه اخير شوراي عالي 
بورس با تصميمي كه گرفته شد، تعداد خريداران 
افزايش پيدا كردند و اين مجوز داده شد كه نهادهاي 
بزرگ در بخش خريد مش��اركت داش��ته باشند. 
مديرعامل شركت س��پرده گذاري مركزي با بيان 
اينكه اين تصميم امكان تقاضا و خريد را براي سهام 
عدالت توسعه مي دهد، گفت: از اين پس هلدينگ ها 
و صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند وارد خريد 
س��هام عدالت شوند. فهيمي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا افزايش تعداد خريداران باعث قيمت سازي و 
كاهش قيمت سهام عدالت نمي شود، اظهار داشت: 
اتفاقا در مورد بازار سرمايه هر چه تعداد خريداران 
بيشتر شود، شرايط رقابتي تر و قيمت ها منصفانه تر 
خواهد شد و طبيعي است هر چه تعداد خريداران 
بيشتر باشد به نفع فروشنده است. وي تاكيد كرد: 
اين مصوبه ابالغ شده و به زودي عملياتي مي شود و 

با اين مصوبه فروش روان تر خواهد شد.

التهاب بازارها پيش از وقوع
در بورس كاال نمايان مي شود

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران در 
پاسخ به س��وال اينكه موافق عرضه خودرو در بورس 
كاال هستيد؟ گفت: عرضه خودرو در بورس كاال قباًل 
يك بار تجربه  ش��ده و البته پيچيدگي هاي زيادي هم 
دارد. مجلس طرح اوليه عرض��ه خودرو در بورس كاال 
را ارايه داد و در همين راستا نيز بورس كاال هم نظراتي 
ارايه كرد. اما اين طرح در كميسيون صنايع مانده و هنوز 
به جمع بندي نهايي نرسيده ولي بورس كاال، از پذيرش 
هر كاالي جديدي استقبال مي كند. عرضه خودرو در 
بورس كاال نيازمند ورود س��اير بخش هاي زنجيره به 
بورس كاال نيز هست؟ اين فرآيند زمان بر است؟ اتفاقًا 
همين نكات بود كه باعث شد بررسي طرح كمي زمان بر 
شود. بحث ورود قطعه سازان به بورس كاال، شرايط خريد 
براي خريداران و ... بايد بررسي شود. مي دانيد كه تعداد 
خريداران، در زنجيره خودرو زياد است. مثاًل ما در عرضه 
محصوالت فوالدي 200 الي 300 نفر خريدار داريم، اما 
در عرضه زنجيره خودرو احتماالً بايد به چند ميليون نفر 
خدمات ارايه كرد. مالحظات ريزي براي عرضه خودرو 
وجود دارد. چرا كه خودرو كااليي عمومي بوده و مردم 
روي قيمت آن حساس هستند. واقعيت اين است كه 
قانون گذار به اين نتيجه رس��يده كه بايد رانت خودرو 
حذف ش��ود. در اين پلتفرم كه به  نوعي حراج خودرو 
محسوب مي شود، هر متقاضي كه قيمت باالتري براي 
خريد پيشنهاد كند، منتفع خواهد شد و البته بايد ديد 
قرار است سود حاصل از فروش محصول با قيمت باالتر 
نصيب خودرو سازان ش��ود يا هدف از ارايه اين طرح، 
حذف رانت خريد خودرو است و حساسيتي روي اينكه 
اين عرضه در بورس كاال انجام ش��ود يا نه، نداريم. اگر 
خودرو با قيمت واقعي مورد معامله قرار بگيرد، قيمت ها 
كاهش يافته و بازار خودرو متعادل خواهد ش��د؛ البته 
تمام اين بحث ها مربوط به دوراني بود كه دالر ش��يب 
صعودي داشت و شكاف قيمتي بين قيمت هاي درب 
كارخانه و بازار آزاد ايجادشده بود. بازار خودرو بازيگران 
متعددي ازجمله قطعه سازان و نمايندگي ها و... دارد 
و در طرح مجلس تمام بازيگران لحاظ ش��ده و نقشي 
برايشان تعريف  شده بود. يكي از داليل تأخير اين طرح 
هم خواسته هاي متفاوت ذينفعان است. فعاالن بورس 
كاال چه تفاوتي با فعاالن بازار سهام  دارند؟ حرفه اي ترين 
فعال بازار س��رمايه، فعاالن بازار كااليي هس��تند كه 
عمدتًا حرفه اي تر از فعاالن بازار اوراق عمل مي كنند و 
تأثيرپذيري زيادي هم از قيمت گذاري هاي دستوري 
و... دارند. قباًل شايد تصور سياست گذاران بر اين بود كه 
حمايت از مردم فقط از طريق حمايت از قيمت كاالها 
امكان پذير اس��ت، ولي بعد از آزادسازي سهام عدالت، 
افزايش ثروت مردم از طريق بازار سرمايه هم مورد توجه 
قرار گرفت. يعني به جاي اينكه تالش براي كاهش قيمت 
كاالها به منظور حمايت از مردم، اجازه دهيم هر كااليي 
باقيمت واقعي معامله شود و نفع اين قيمت گذاري واقعي 
نصيب خود مردم ش��ود. فروش محصول شركت ها با 
قيمت كمتر، س��ودي گذرا و كوتاه مدت نصيب مردم 
مي كند؛ ولي مي توان مردم را در سود شركت ها سهيم 
كرد تا به جاي افزايش سود، زمينه افزايش ثروت مردم 
فراهم ش��ود. در فرمايش��ات مقام معظم رهبري هم 
تأكيد شده كه مردم در بورس ها سرمايه گذاري كنند و 
هدف ايشان هم قطعًا افزايش ثروت مردم است. امكان 
دسترسي مردم به كاالي ارزان  قيمت، خوب است؛ اما 
رويكرد افزايش ثروت براي مردم رويكرد متعالي تري 
خواهد بود. افزايش ثروت مردم در گام اول مستلزم فراهم 
كردن بستري براي سهامدار شدن مردم )مثل واگذاري 
سهام عدالت( است كه اين اتفاق افتاده است. دومين گام 
ايجاد درك و شناخت براي مردم در مورد ارتباط بازار 
كااليي و بازار مالي است تا متوجه شوند فروش محصول 
شركت ها به قيمت واقعي، منجر به افزايش سودآوري 
و افزايش سرمايه شركت ها و درنهايت افزايش ثروت 
سهامداران خواهد شد. در چنين شرايطي، سهامداران 
سهم هاي فوالدي و سيماني و... از فروش اين محصوالت 
با قيمت واقعي استقبال خواهند كرد و اين روش، روش 
نويني است كه قبل از اين كمتر به آن توجه شده است و 
انتظار مي رود رسانه هاي تخصصي بازار سرمايه ارتباط 
بين بازار كاال و سرمايه گذاري را به مردم توضيح دهند. 
50 ميليون نفر از مردم كش��ورمان سهامدار هستند 
و وقتي آينده روش��ني از اين سرمايه گذاري براي آنها 
ترسيم شود، نه  تنها تمايلي به واگذاري سرمايه هاي 
خود ندارند، بلكه مترصد افزايش دارايي هاي بورسي 
خود نيز خواهند بود و تمام تالش اركان بازار سرمايه هم 
اين است كه اين اتفاق بيفتد و اين مهم بدون همكاري 
رسانه هاي تخصصي كار آساني نخواهد بود. حضور مردم 
در كانال ها و گروه هاي مرتبط به بازار س��رمايه بسيار 
پررنگ شده و به  جاي توجه به فاكتورهاي سنتي مثل 
P/ E، نگاه سرمايه گذاران معطوف طرح هاي توسعه اي 
ش��ركت ها و روند قيمت هاي جهاني و امكان عرضه 
محصول ش��ركت ها در بورس كاال و... اس��ت و بورس 
كاال هم تالش كرده همكاري مناس��بي با رسانه هاي 
تحليلي داشته باشد و اطالعات مورد نياز بازار را از طريق 
سايت در اختيار بازار قرار دهد. انتقاداتي به سامانه ها و 
سيستم هاي طراحي شده در بورس كاال مطرح شده، در 
اين خصوص نظر شما چيست و براي رفع ايرادات مطرح 
شده چه اقداماتي انجام  شده است؟ سامانه ها روزبه روز 
در حال ارتقا هستند، اما به هرحال اين سامانه ها، ساخته 
دست بشر هستند و نواقصي دارند و هيچ سامانه كامل 
و بدون نقصي وجود ندارد. مهم حركت رو به بهبود اين 
سامانه ها است و سامانه هاي مورداستفاده در بورس كاال 
روند رو به بهب��ودي دارد. در حوزه محصوالت فوالدي 
و تشخيص مصرف كنندگان واقعي، اتفاقات خوبي در 
حال وقوع است. »سامانه جامع تجارت« وزارت صمت 
نيز كه منتظر افتتاح آن هستيم، سامانه جامعي بوده كه 
قرار است كل كاالهاي كشور در آن رصد شود. احتمااًل 
در اين سامانه، با آالرم هاي بورس كاال مثل اعالم افزايش 
ناگهاني تقاضاي يك كاال در بازار، فعاليت دقيق تري 
خواهد داشت. معتقدم بورس كاال، كانالي شفاف براي 
هدايت منابع به مسير مناسب فراهم آورده و مشكالت 

بازارها را قبل از ايجاد التهاب نمايان مي كند. 

بازگشت بازار به روند صعودي پس از سقوط عميق 45 درصدي

كورسوي اميد در بورس تهران

دو راهي سرخابي ها براي عرضه در فرابورس
امير هاموني، مديرعامل ش��ركت فراب��ورس ايران 
درگفت وگو با ايرنا به آخرين وضعيت واگذاري و عرضه 
سهام استقالل و پرسپوليس در فرابورس اشاره كرد و 
افزود: همت و پشتكار دولت، سازمان خصوصي سازي 
و هيات واگذاري در س��ال ٩٩ براي واگذاري سهام 
استقالل و پرس��پوليس نسبت به سال هاي گذشته 
بي سابقه بوده و در اين زمان تالش هاي گسترده اي 
از سوي سازمان هاي مختلف براي به نتيجه رساندن 
اين عرضه و واگذاري صورت گرفته است. وي اظهار 
داشت: سازمان خصوصي سازي مدارك و مستندات 
خوبي را براي اين واگذاري در اختيار شركت فرابورس 
قرار داده و استقالل تا حدودي به لحاظ انجام برخي 
از فرآيندها عقب تر از پرس��پوليس است. هاموني با 
تاكيد بر اينكه مدارك باشگاه پرسپوليس در اختيار 
ش��ركت فرابورس قرار گرفته اس��ت، گفت: جلسه 
پيش پذيرش س��هام اين باش��گاه برگزار شده است 
و در اين ميان برخي از پيگيري ها از س��وي سازمان 
خصوصي س��ازي براي زودتر به نتيجه رساندن اين 

عرضه در حال انجام است.
مدير عامل شركت فرابورس ايران اظهار داشت: اكنون 
بحث مهمي كه براي نهايي شدن ورود سرخابي ها به 
فرابورس وجود دارد اين است كه زماني باشگاه ها وارد 
بورس مي شوند مردم ش��ريك آينده اين شركت ها 
خواهند بود و قرار است س��اليان سال سهامدار اين 
ش��ركت ها باقي بمانند؛ بنابراين بايد اين باشگاه ها 

برنامه اي را براي تداوم فعاليت، س��ودآوري مستمر 
و تكرار ش��ونده به فرابورس ارايه دهن��د. وي اظهار 
داشت: مس��ووالن اين دو باشگاه در اين زمينه شايد 
الزم باش��د قراردادهايي را با اسپانسرها و شركت ها 
امضا كنند ت��ا از طري��ق آنها نقدينگ��ي به صورت 
مستمر وارد اين باشگاه ها ش��ود و به صورت ساالنه 
پولي را از طريق اسپانس��رها دريافت كنند. هاموني 
ب��ا بيان اينكه در صورتي كه برنامه مس��تمري براي 
درآمدزايي اين دو باشگاه وجود نداشته باشد، اقدام 
مربوط به پذيرش آنها در فرابورس سخت خواهد شد 
و مسير سخت و طاقت فرسايي را براي حضور آنها در 
فرابورس پيش بيني مي كنيم، گفت: اين دو باشگاه 
بايد همه تالش خود را براي ايجاد درآمدزايي باثبات 
و پايدار به كار گيرند تا بتوانند هميشه نفعي را به اين 
دو مجموعه ورزش��ي برس��انند. مدير عامل شركت 
فرابورس ايران با اش��اره به اينكه در مورد دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس با برخي از مسائل غيرمترقبه 
روبرو هستيم، افزود: براي مثال پرسپوليس امسال 
به مرحله قهرماني جام باش��گاه هاي آس��يا رسيده 
است و در صورت هاي مالي خود درآمدي را از محل 
نايب قهرمان��ي اين ج��ام دريافت كرده اس��ت، اين 
موضوع چه ميزان احتمال دارد كه سال آينده براي 
پرسپوليس رخ دهد و در اين زمينه رقم وارد شده به 
صورت هاي مالي بسيار قابل توجه است كه نتيجه به 
دست آوردن يا نياوردن آن مي تواند بسيار با يكديگر 

متفاوت باشد. وي خاطرنشان كرد: فروش بازيكن نيز 
از جمله مسائلي است كه مي تواند تاثير متفاوتي را در 
صورت هاي مالي باشگاه ها داشته باشد، به عنوان مثال 
سال گذش��ته بازيكني به يكي از باشگاه هاي معتبر 
اروپايي فروخته ش��د كه درآمد قابل توجهي را براي 

پرسپوليس ايجاد كرد.
هاموني اش��اره كرد: هر س��ال مي توان چند بازيكن 
را آموزش داد تا به ديگر باش��گاه ها فروخته ش��ود كه 
باش��گاه مي تواند از اين محل درآم��د قابل توجهي را 
كسب كند و اين مسائل، نكات بسيار مهمي هستند 
كه باشگاه ها بايد به طور حتم به آن توجه داشته باشند. 
مديرعامل شركت فرابورس ايران به زمان عرضه سهام 
سرخابي ها در فرابورس اشاره كرد و گفت: اين موضوع 
بس��ته به برنامه هاي مسووالن در هيات پذيرش دارد 
كه اين دو باشگاه به چه صورت در هيات پذيرش ظاهر 
شوند و حرف نهايي از سوي اين هيات مطرح مي شود. 
وي تاكيد كرد: با توجه به مس��ائل مطرح شده اكنون 
نمي توان به هيچ عنوان زمان مشخصي را براي عرضه 
سهام سرخابي ها در فرابورس اعالم كرد اما فرابورس 
از هم��ه لحاظ آمادگي الزم براي پذيرش س��هام اين 
دو باش��گاه را دارد. موضوع واگذاري و عرضه س��هام 
سرخابي ها به فرابورس موضوع تازه اي نيست و بارها 
در خصوص جزييات عرضه سهام اين دو باشگاه و زمان 
واگذاري آن موضوعات مختلفي مطرح شده است كه 

تاكنون هيچ يك از آن اجرا نشده است.

هفته گذشته معاون سازمان خصوصي سازي از احتمال 
عرضه سهام پرسپوليس به فرابورس تا چند روز آينده 
خبر داد و گفت: همه سعي ما اين است تا هر چه زودتر 
س��هام پرس��پوليس در فرابورس پذيرش شود، زيرا 
كارهاي اصلي آن انجام شده و باقي كارها كار سختي 
نيس��ت كه بخواهد عرضه را با تاخي��ر زيادي مواجه 
كند. وي خاطرنشان كرد: عرضه سهام سرخابي ها در 
فرابورس پس از اخذ مصوبه هيات پذيرش فرابورس 
عملياتي خواهد شد، بدين صورت كه پس از پذيرش 
بايد درج نماد انجام ش��ود و سپس شاهد عرضه اوليه 
خواهيم بود. شمس اظهار داشت: فعاليت هاي باشگاه 
پرس��پوليس به خوبي در حال انجام است، اما باشگاه 
استقالل تا حدودي با تاخير فعاليت همراه است و با يك 
يا 2 هفته تاخير اطالعاتش به فرابورس ارايه داده شده 
است. معاون سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: 
يكي از داليل اصلي تاخير در فعاليت باشگاه استقالل و 
پرسپوليس سال مالي آنها است، سال مالي پرسپوليس 
31 خرداد ماه و براي استقالل 31 تير ماه است؛ بنابراين 
صورت هاي مالي 6 ماهه براي پرسپوليس 30 آذر ماه 
و براي اس��تقالل 30 دي ماه اس��ت و به همين دليل 
آماده سازي صورت هاي مالي توسط باشگاه استقالل 
كمي زمان بر اس��ت. وي افزود: براس��اس هماهنگي 
ب��ا فراب��ورس، وزارت ورزش و وزارت اقتصاد، ممكن 
است عرضه سهام اين دو باشگاه به صورت همزمان در 

فرابورس انجام شود.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه پي��روز حناچي، روز ش��نبه در يك كنفرانس 
خبري »سوءاس��تفاده اقتصادي« را دليل عدم انتشار 
فهرست ساختمان هاي پرخطر پايتخت اعالم كرد، اما 
ديروز محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران ضمن 
استقبال از آنچه كه سخنان »روشنگرانه« حناچي خواند، 
به صراحت اعالم كرد كه مسائل امنيتي مانع انتشار اين 
فهرست شده اس��ت. در عين حال، او تاكيد كرد، مردم 
بايد بدانند اين ساختمان ها در شهر وجود دارد و نبايد به 

عنوان ساختمان ايمن خريد و فروش شود.
شهردار پايتخت روز شنبه در يك نشست خبري در پاسخ به 
اينكه چرا اسامي پالك هاي پرخطر تهران به صورت عمومي 
اعالم نشده است، گفت: 30 هزار پالك خطرزا به طور كلي در 
تهران شناسايي شده است.  اگر اين پالك ها را اسامي شان 
را در پورتال بگذاريم كه همه ببينند فضايي ايجاد مي شود 
كه برخي اين امالك را ارزان بخرند و سوءاستفاده اقتصادي 
كنند. بنابراين بازار غيررس��مي جهت اين موضوع ايجاد 
مي شود. ديروز اما رييس شوراي شهر تهران در واكنش به 
اين اظهارات گفت: هرچند از قرار دادن ليست در سامانه 
شفافيت به دليل مسائل امنيتي جلوگيري شده اما مردم 
بايد بدانند اين ساختمان ها در شهر وجود دارد و نبايد به 
عنوان س��اختمان ايمن خريد و فروش شود. در اين دوره 
سعي كرديم به كيفيت زندگي مردم توجه كنيم هرچند 
مگاپروژه اي را شروع نكرديم اما در چارچوب شهر حركت 
كرديم. به گزارش »تعادل«، بيش از 30 هزار س��اختمان 
»پرخطر« در پايتخت شناسايي شده اند. ساختمان هايي 
كه هر يك ظرفيت فاجعه آفريني در سطح فاجعه ساختمان 

پالسكو را به هنگام آتش سوزي، زلزله و ... دارند.

     محدوديت هاي امنيتي 
در افشاي نام ناايمن ها

بر اساس اين گزارش، 29 دي ماه سال جاري، يعني دقيقا 
يك روز قبل از سالروز فاجعه پالسكو، احمد خرم، رييس 
سازمان نظام مهندسي ساختمان كش��ور در يك برنامه 
صبحگاهي تلويزيوني كه عبدالرض��ا گلپايگاني، معاون 
معماري و شهرسازي شهردار تهران نيز در آن حضور داشت، 
گفت: بيش از 30 هزار واحد شبيه پالسكو در تهران داريم كه 
در مقابل حريق از ايمني الزم برخوردار نيستند. اما مسووالن 
حقايق را به مردم نمي گويند تا نگران نشوند.بيش از 300 
تا ۴00 هزار واحد ساختمان با يك زلزله ۶ تا ۷ ريشتري در 
تهران نابود مي شوند. او افزود: من نمي دانم چرا اين مسائل 
را مطرح نمي كنيم و نگران اين هستيم كه مردم از وضعيت 

خودشان نگران شوند. مردم وقتي بفهمند به سازمان نظام 
مهندسي، به شهرداري و به دولت فش��ار مي آورند تا كار 
انجام شود. اطالعات ندادن درست يكي از ضايعات مساله 
است.در مقابل، اما گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال مجري كه چرا اسامي 
ساختمان هاي ناايمن براي مردم اعالم نمي شود، گفت: 
به خاطر امنيت ملي نمي توانيم نام ساختمان هاي ناايمن 
پايتخت را اعالم كنيم. معاون شهردار افزود: اعالم اينكه در 
شهري مثل تهران كدام ساختمان ها آسيب پذيري بااليي 
دارند، درست است كه به افزايش حساسيت جامعه نسبت 
به مساله ايمني كمك مي كند، اما از منظر امنيت ملي هم 
محدوديت هايي وجود دارد و نمي شود همه اطالعات 
وضعيت موجود ش��هر را به صورت علن��ي اعالم كرد. 
قرار بود، در سامانه پايش ايمني ساختمان ها، فهرست 
ساختمان هاي ناايمن منتشر شود، اما محدوديت هاي 

امنيتي مانع اين كار شد.

    بدهي ها زياد كه نشده، كم هم شده است
آنگونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گفته، 
در دوره پنجم مديريت شهري يعني در ۴ سال گذشته، نه 
تنها هيچ رقمي به بدهي هاي شهرداري اضافه نشده است كه 

حتي بخشي از بدهي ها نيز بازپرداخت شده است.
او ديروز در حاشيه نشست علني شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران درباره صحبت هاي پيروز حناچي درخصوص 
توقف تراكم فروشي گفت: شهردار تهران گفتند كه بعد از 

جنگ تحميلي روش جديدي در مديريت شهري ايجاد شد 
و تصميم گرفتند خودكفا شوند و اين خودكفايي موجب شد 
تا شهرداري ها به سمت قانون فروشي و شهر فروشي بروند 
و اين موضوع در دوره گذشته شهرداري به اوج خود رسيد. 
هاشمي ادامه داد: آقاي شهردار موضوع جديدي را مطرح 
كردند و گفتند كه مديريت شهر دچار پارادايم شيفت شدند 
و گفتند بايد روش مديريت در شهر تغيير كند. ايشان نكته 
خيلي مهمي را اعالم كردند كه در تراكم فروشي به صفر 
رسيده ايم و بايد راستي آزمايي شود كه آيا به صفر رسيده ايم 
يا نه. همچنين اينكه بدون تراكم فروشي در حال اداره شهر 

هستيم نيز بايد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. 
هاش��مي گفت: اينكه ايش��ان گفتند ما به كيفيت شهر 
پرداختيم نيز بايد بررسي شود. وقتي به شهرداري تهران 
نگاه مي كنيد مي بينيد كه ما استخدام هاي بي رويه ايجاد 
نكرديم و در حال حاضر پرسنل شهرداري تهران در حال 
رسيدن به زير ۶0 هزار نفر است و ديگر مثل گذشته اقوام 
مديران به صورت ويژه وارد شهرداري نمي شوند كه اينها 
مسائل مهمي است.  هاشمي با بيان اينكه از شهردار تهران 
توقع دارم در اين زمينه ها بيشتر با رسانه ها صحبت كنند 
گفت: ايشان بايد در رسانه ها و صدا و سيما حضور يابند و 

درباره اين مسائل صحبت كنند. 

   درخواست از قوه قضاييه 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در صحن 
علني اين ش��ورا نكته هاي طرح ش��ده از سوي پيروز 

حناچي در كنفرانس خبري روز ش��نبه هفته جاري را 
»روشنگرانه« دانست و از او تشكر كرد. هاشمي گفت: 
ش��هردار از لغت »پارادايم ش��يفت« استفاده كردند به 
اين معنا كه اداره امور در شهر با روند گذشته امكان پذير 
نبود و ما دچار يك چرخه باطل شهرفروشي شده بوديم 
و پروژه هاي��ي را افتتاح مي كرديم كه معلوم نبود به چه 
دردي مي خورد و الزم بود به يك سكوني مي رسيديم 
و خوشبختانه اين روند متوقف ش��د و وعده هاي ما به 
خصوص در حوزه شهرسازي عملي شد. وي با اشاره به 
خبري كه شهردار درباره صفر شدن نرخ شهرفروشي و 
تراكم فروشي در سال 99 اعالم كرد، گفت: با وجود اينكه 
تراكم فروشي و طبقه اضافه فروشي را به صفر رسانديم كه 
اين پيروزي نظام اسالمي است كه بايد به عنوان الگو در 
ديگر شهرها هم الگوبرداري شود اما نمي دانم اين سخنان 
چرا در صداوسيما سانسور هم شد. هاشمي اظهار كرد: در 
ساختار شهرداري هم خوب عمل شده و پرسنل موجود 
ش��هرداري از ۷0 هزار به زير ۶0 هزار رسيده و تا پايان 
دوره به ۵0 هزار نفر خواهد رسيد در حالي كه در گذشته 
همواره به پرسنل افزوده مي شد و علي رغم برون سپاري 
بسياري از پروژه هاي جمعيت ۵0 هزار نفري باز افزايش 

نيرو داشتيم.
وي افزود: حتي برون  سپاري ها هم در اين دوره كاهش 
يافته اس��ت در حالي كه در گذش��ته اف��رادي معرفي 
مي شدند، حقوق مي گرفتند اما وجود خارجي نداشتند. 
روابط عمومي شهرداري و شورا بايد روي اين حركت هاي 
مثبت كار كنند. رييس ش��وراي ش��هر تهران در ادامه 
يادآوري سخنان ديروز شهردار تهران به وجود 2۴9 گود 
پرخطر در تهران اشاره كرد و اظهار داشت: بايد با تعامل 
دس��تگاه قضايي مش��كالت اين گودها و ساختمان ها 
حل ش��ود. وي ادامه داد: اين گودها در دوران گذش��ته 
ش��كل گرفته و به صورت غيرقانوني كارشان آغاز شده 
اس��ت و وقتي به مراحل پروانه در اين دوره رس��يدند و 
نمي توانستند تعامالت شهرفروشي را ادامه دهند رها 
شدند. وي افزود: متاسفانه تعداد زيادي از اين گودها باقي 

مانده است و قوه قضاييه همراهي نمي كند.
هاشمي با بيان اينكه شهردار گفته است برنامه اي براي 
رياست جمهوري ندارد گفت: اين مهم است چون بسياري 
از مشكالت تهران، ناشي از اقدامات انتخاباتي شهرداران 
در گذشته بود كه متاسفانه هيچ نظارت و برخوردي هم با 
اينگونه تخلفات صورت نمي گرفت و شهرداران قبلي با اين 
برنامه اقدامات غير قانوني را شروع مي كردند و از طريق 

حاكميت هم كارهاي غيرقانوني شان حمايت مي شد.
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فوت 24 هزار تهراني به دليل كرونا 
 ناهيد خداكرمي، رييس كميته س��المت شوراي شهر 
تهران با هش��دار درباره خطرات موج چه��ارم كرونا در 
پايتخت گفت: ويروس كوويد 19 تا كنون باعث فوت 2۴ 
هزار تهراني شده است. ۶0 هزار نفر در كل كشور به دليل 
ويروس كرونا جان خود را از دس��ت داده اند.  به گزارش 
فارس، خداكرمي افزود: پيك چهارم كرونا بر اس��اس 
بررسي هاي علمي بسيار زيان بارتر و كشنده تر است و 
بيم آن مي رود كه جهش ايراني ويروس كرونا را شاهد 
باشيم. بايد با فوريت براي اجراي پروتكل هاي پيشگيرانه و 
تشخيص زودرس كرونا اقدام كنيم. خداكرمي تأكيد كرد: 
شهروندان بايد از شركت در تجمعات و ميهماني هاي 
خانوادگي به ويژه در فضاهاي بسته اجتناب كنند و 
رانندگان و شهروندان در محل هاي عمومي حتما از 
دو ماسك اس��تفاده كنند. وزارت بهداشت تا كنون 
هوش��مندانه عمل كرده كه بايد در تأمين واكسن 
اقدامي عاجل صورت گيرد تا ش��اهد ابتالي بيشتر 

شهروندان به كرونا نباشيم.

 بازداشت تعدادي از
 مديران فروشگاه شهروند 

تعدادي از مديران فروشگاه زنجيره اي شهروند بازداشت 
شدند و مديرعامل شهروندگفت: در حال پيگيري موضوع 
هس��تيم.عصر روز ش��نبه چند تن از مديران شهروند 
بازداشت شدند و شنيده ش��ده كه علت اين بازداشت 
در خصوص مناقصه بيمه بوده است. علي محمد وحيد 
كريمي، مديرعامل فروشگاه  هاي زنجيره اي شهروند در 
خصوص بازداشت چند تن از مديران به فارس گفت: در 
حال پيگيري هستيم كه اين افراد با قرار وثيقه آزاد شوند. 
وي در پاسخ به اينكه علت اين بازداشت چه بوده است، 
گفت: داستاني نبوده است، عصر روز گذشته اين افراد 

بازداشت شده اند و در حال پيگيري موضوع هستيم. 

تامين زمين براي آپارتمان سازي 
دولتي از 2 كانال

نمايندگان مجلس ديروز در ادامه بررسي و تصويب مواد 
طرح »جهش توليد و تامين مسكن« موسوم به توليد 
۴ميليون آپارتمان در ۴ سال، سه ماده ديگر از اين طرح 
را بررسي كرده و مواد 9، 10، 12، 13، 1۴ و 1۷ اين طرح 
را براي رفع ابهام به كميسيون عمران ارجاع دادند. تامين 
مالي پروژه هاي مسكن و همچنين تامين زمين براي اين 

پروژه ها محور موادي بود كه ديروز به تصويب رسيد.
بر اين اس��اس، نماين��دگان مجل��س، وزارت راه و 
شهرسازي را مجاز به پرداخت يارانه سود انتشار اوراق 
تامين مالي مس��كن از طريق صندوق ملي مسكن 
كردند. همچنين وزارت راه و شهرس��ازي را مكلف 
كردند نس��بت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت 

مسكن به صورت اجاره 99 ساله اقدام كند.

 دو روي سكه استقالل
 بانك مركزي

در كنار استقالل سياست پولي از سياست مالي و بودجه اي، 
استقالل بانك مركزي در نظارت بر بانك ها چقدر است؟ 
بانك مركزي تا چه محدوده اي مي توان��د بانك ها را در 
راستاي اهداف خود كه همان كنترل تورم و ثبات اقتصادي 
است از طريق مكانيسم آخرين وام دهنده وادار كند و به كار 
بگيرد؟ بنابراين اين بخش از استقالل بانك مركزي اهميت 
بسيار افزون تري نسبت به مباحث حقوقي و استقالل اداري 
دارد. اين نكته كه بانك مركزي در تدوين اهداف، فرموله 
كردن و اجراي سياست هاي مناسب پولي و ارزي استقالل 
داشته باشد و در مجامع تصميم گير حرف نهايي را بزند از 
اهميت بسياري براي تامين منافع جامعه برخوردار است. 
در اين راستا، همچنين بانك مركزي بايستي استقالل و 
شفافيت در بيان شاخص هاي اقتصادي و تهيه گزارشات 
كارشناسي داشته باشد. با اين مقدمات بايستي گفت كه 
به نظر مي رسد استقالل بانك مركزي به معناي استقالل 
بانك مركزي جداي از حاكميت نيست و نمي تواند باشد، 
بلكه به اين معنا است كه اركان بانك مركزي در تدوين، 
اجرا و نظارت بر اهداف كالن بلندمدت كه همانا كنترل 
تورم، افزايش رش��د اقتصادي و ثبات اقتصادي اس��ت 
بتوانند سياست پولي و ارزي مناسب و مستقل فارغ از نگاه 
كوتاه مدت دولت ها وضع و آن را پيگيري كنند. اين موارد 
نكات مهمي هستند كه مي بايست مورد توجه مجموعه 
تصميم سازان و تصميم گيران قرار بگيرند و تا زماني كه 
ملزومات آن پذيرفته نش��ود، رسيدن به اهداف از پيش 

تعيين شده امكان پذير نخواهد بود.

تعويق اعتراضات بورسي
همچنين مجلس شوراي اسالمي تالش كردند تا مسووالن 
را وادار به اقدامي براي جلوگيري از ريزش بيشتر شاخص 
كل كنند و البته موفق نيز ش��دند چرا كه هفته گذشته 
سازمان بورس به دامنه نوسان نامتقارن منفي 2 و مثبت 
۶ راي داد تا شايد كمي از اعتراضات بكاهد يا دست كم اين 
اعتراضات را به تعويق اندازد. تصميمي فرعي كه همانند 
اصل خود يعني وضع دامنه نوسان قيمتي براي بازار سهام، 
بي گمان در چهارچوب اقتصاد سياس��ي قابل بررسي و 
تحليل است و خارج از چهارچوب جريان اصلي علم اقتصاد 
قرار مي گيرد. چه آنكه منطق بازار مبتني بر برابري شرايط 
معامله براي هر دو طرف عرضه و تقاضا اس��ت و از اين رو، 
هرگونه مداخله اي كه منجر ب��ه تضعيف يكي و تقويت 
ديگري در بازار شود، معنايي جز تخريب مكانيسم بازار 
ندارد. بي گمان، تداوم چنين رويكردي اگر چه منافع گروه 
يا گروه هايي از بازيگران بازار سهام را تامين خواهد كرد، 
اما در ميان مدت و بلندمدت، با توجه به افزايش جمعيت 
سهامداران خرد پيامدهاي اقتصادي- اجتماعي متعددي 
خواهد داشت. يكي از پيامدهاي چنين وضعيتي كاهش 
ميزان نقدشوندگي سهام خواهد بود. مساله اي كه يكي از 
مزيت هاي بي بديل بازار سهام در قياس با ساير بازارها به 

شمار مي رود.

هاشمي در واكنش به اظهارات حناچي از عدم انتشار فهرست ساختمان هاي ناايمن انتقاد كرد 

دفاع از فريز معامالت ساختمان هاي پرخطر 

اردشير سعد محمدي، سرپرست امور معدن و صنايع معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه امسال از مرز 
توليد 31 ميليون تن فوالد عبور خواهيم كرد، توجه به موضوع 
صادرات و توس��عه آن را ضروري دانست. سعد محمدي گفت: 
انجمن توليدكنندگان فوالد بايد شرايط آينده بازار را رصد كند 
و اگر قرار باشد توليد افزايش يافته اما آشنايي با شرايط منطقه 
نداشته باش��يم، نقطه ضعفي براي ما است. برخي كشورهاي 
اطراف ما در حال س��رمايه گذاري در طرح هاي توسعه هستند 
و اين رصد بايد توسط وزارت صمت و انجمن فوالد انجام شود. 
سعد محمدي در هفتمين كنفرانس بين المللي استيل پرايس با 
عنوان »نوآوري در توليد و فروش« كه تاكنون چند بار به دليل 
محدوديت هاي كرونايي به تعويق افتاده بود و روز دوشنبه 13 
بهمن ماه 99 در هتل بين المللي المپيك انجام شد، با بيان اين 
مطلب افزود: مجلس شوراي اسالمي براي تدوين نهايي شيوه نامه 
زنجيره فوالد 1۵ روز مهلت داده است. وي افزود: روز گذشته در 
مجلس طرح قانون براي شيوه نامه عملكردي فوالد در دست تهيه 
بود، اما از كميسيون صنايع و معادن فرصت خواستيم اين تعامل 
با انجمن فوالد، انجمن نوردكاران و لوله و پروفيل صورت گيرد و 
تدوين شيوه نامه را در دستوركار قرار دهيم. سعد محمدي تصريح 
كرد: اين مهم به منظور رضايتمندي انجمن هاي يادشده و كل 
زنجيره توليد فوالد بوده است و در نهايت كميسيون موافقت كرد 
تا ظرف 1۵ روز تدوين برنامه جديد با الگويي كه از مجلس گرفته 
مي شود، انجام شود. وي تاكيد كرد: توليد، صادرات و فروش بايد 
بر اساس اصول كارشناسي، علمي و منطقي در زنجيره باشد. امروز 
يك ميليارد و 900 ميليون تن فوالد در جهان توليد مي شود كه 
بي��ش از ۵3 درصد آن يعني يك ميليارد تن آن در چين توليد 
مي شود و بيش از 900 ميليون تن در داخل همان كشور مصرف 
مي شود. سرپرست معاونت معدن و صنايع معدني وزارت صمت 
خاطرنش��ان كرد: اگر قرار باشد در فضاي بين المللي كار كنيم 
بايد حرف هاي مشترك فني با خارجي ها داشته باشيم و بتوانيم 
در طرح هاي توسعه از منابع مالي خارجي استفاده كنيم. سعد 
محمدي گفت: بايد ارتقاي كيفي محصوالت مدنظر باشد و اينكه 
بتوانيم دانش مان را به دانش روز جهان ارتقا دهيم. در اين راستا 
ارتقاي آموزش ها يك ضرورت اس��ت، زيرا در غير اين صورت از 
موضوعات جهاني جا مي مانيم. وي در پايان بيان داشت: براي 
بازاريابي جهاني حرفه اي عمل كنيم و بتوانيم به صورت آنالين 
جابه جايي محصول را تعريف كنيم. بايد بدانيم كدام كشورها 
وارد كننده هستند، روي آنها كار كنيم و برنامه هاي آينده شان 
را بدانيم. در ادامه مراسم وجيه اهلل جعفري، رييس هيات عامل 
ايميدرو اظهار داش��ت: پيش بيني مي ش��ود شرايط اقتصادي 
دنيا در سال 2021 تغيير كرده و مطلوب شود. وي افزود: چين 
به عنوان بزرگ ترين مصرف كنن��ده فوالد و فلزات، برنامه هاي 
بزرگي در بخش زيرساخت ها در نظر گرفته است كه مستلزم 
تولي��د و مصرف حجم بزرگي از فوالد و فلزات اس��ت. جعفري 
در ادامه گفت: به احتمال زياد با توجه به ظرفيت فعال كنوني و 
ظرفيت هاي در حال احداث، در افق 1۴0۴ به ظرفيت ۵۵ ميليون 
تن فوالد خواهيم رسيد. وي افزود: در سال جاري ظرفيت هاي 
خوبي در كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي و شمش فوالدي به 
بهره برداري رسيده است. سال جاري در توليد محصوالت فوالدي 
)شمش(، 10 درصد افزايش داشته ايم. با توجه به افزايش ظرفيت 
در بخش پايين دستي توليد فوالد، بخش اوليه زنجيره توليد در 
باالدست كه همان اكتشاف و استخراج است بايد افزايش يابد. 
جعفري خاطرنشان كرد: سهم بخش معدن و صنايع معدني از 
ارزش افزوده صادرات افزايش يافته است. با اينكه اكتشاف توسط 

شركت هاي بزرگ تهيه و توليد انجام شده، اما كافي نيست. توسعه 
اكتشاف مي تواند تضميني براي تامين مواد اوليه زنجيره توليد 
فوالد باشد. بهمن تجلي  زاده، معاون بازاريابي و فروش شركت 
فوالد خوزستان در همايش استيل پرايس، اظهار داشت: كرونا 
در تسريع انقالب صنعتي چهارم تاثيرگذار بوده است. موضوع 
تاب آوري در همه ابعاد زندگي اجتماعي و صنعتي اهميت دارد و 
مربوط به شرايط كرونا نيست. استانداردي براي تاب  آوري در دنيا 
تعريف شده كه در ايران ترجمه و اجرا نشده است. وي افزود: زماني 
يك سيستم تاب آور است كه بتواند مخاطرات موقت يا دائم را 
جذب كرده و خود را با شرايط به سرعت در حال تغيير انطباق دهد، 
بدون اينكه كاركرد خود را از دست بدهد. تجلي زاده در ادامه گفت: 
موسساتي كه به اختراع مجدد خود مي پردازند تا بهترين ايده ها را 
ايجاد كنند و با تغيير در ترجيحات همراه شوند از موفقيت بيشتري 
برخوردار مي شوند. وي افزود: براي تاب آوري در فوالد خوزستان 
سه مولفه زمان بحران، راه حل ها و بحران هاي بعدي بررسي شدند. 
معاون بازاريابي و فروش فوالد خوزستان خاطرنشان كرد: فوالد 
و معدن در رده داراي ريسك متوسط آسيب ديدن از كرونا قرار 
مي گيرد. رفتار مشتريان به دليل شيوع كرونا تغيير يافته و عمدتا 
آنالين شده است. تجلي زاده تصريح كرد: بايد در پنج گام اصلي 
به حركت خود ادامه دهيم و به رهبري از زمان شروع بحران فعلي 
تا رسيدن به دنياي عادي جديدي بپردازيم كه پس از پيروزي 
بر ويروس كرونا شكل خواهد گرفت. اين گام ها عبارتند از: حل 
كردن، تاب آوري، بازگشت، بازتصويرآرايي و اصالح. وي افزود: 
ت��اب آوري )Resilience( عبارت اس��ت از توانايي و ظرفيت 
يك سازمان در مواجهه و مقابله با بحران ها و چالش ها، و توانايي 
بازگشت به شرايط عادي كسب  وكار. تاب آوري، ويژگي بسيار 
مهمي است كه سازمان ها بايد براي بقا و تداوم كسب  و كارشان 
به آن مجهز باشند. تجلي زاده ادامه داد: انعطاف پذيري كليد هر 
كسب و كاري اس��ت كه مي خواهد در دنياي هميشه در حال 
تغيير رشد كند. يك استاندارد جديد كه به تازگي منتشر شده 
است، در قرار گرفتن سازمان ها در موقعيت بهتر براي مقابله با 
چالش هاي پيش رو كمك مي كند. وي افزود: استاندارد جديد 
ISO 2231۶، امنيت و انعطاف پذيري، انعطاف پذيري سازماني، 
اصول و ويژگي ها و چارچوبي را براي كمك به س��ازمان ها براي 
اثبات آينده كاري شان فراهم مي كند. تجلي زاده در پايان تاكيد 
كرد: در فوالد خوزستان روندها بررسي و استراتژي هاي مرتبط 
با آن تدوين مي شود. گفتني است بهمن تجلي زاده معاون فروش 
و بازاريابي، سيدمجتبي سيدنور كارشناس فروش و الهام ثمرباف 
كارشناس تحقيقات فروش و بازاريابي در اين همايش از طرف 
شركت فوالد خوزستان حضور داشتند. سازمان ايميدرو، فوالد 
خوزستان ، فوالد خراس��ان، فوالد مباركه، گل گهر، چادرملو، 
صبانور، فوالد هرمزگان، انجم��ن توليدكنندگان فوالد، فوالد 
آلياژي ايران، ميدكو، اپال پارسيان سنگان، آهن آنالين، غدير 
ني ريز، ذوب آهن، اپال كاني پارس و پارس فوالد سبزوار، حاميان 

اين همايش بين المللي بودند.

 دفتر انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل باربريبايد به موضوع صادرات و توسعه آن توجه داشته باشيم
 در شركت صنعت فوالد شادگان

 اجراي يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي زيست محيطي كشور با تكيه بر توان داخلي

استراتژي هايي براي عبور از چالش ها
ميث��م ش��هنياني مع��اون برنامه ري��زي و توس��عه: تحقق 
چش��م اندازهاي ترسيم ش��ده براي صنعت فوالد كش��ور با 
چالش ه��اي متعددي روبه روس��ت كه ح��ل اين چالش ها 
به س��رمايه گذاري هاي س��نگيني نياز دارد. شركت فوالد 
خوزستان بزرگ ترين عرضه كننده شمش فوالدي در كشور 
اس��ت و چشم انداز اين ش��ركت توليد ۶ ميليون تن شمش 
فوالد در افق 1۴0۴ توسعه است. در همين راستا، اين شركت 
اولويت سرمايه گذاري هاي بلندمدت خود را تكميل زنجيره 
فوالد و شناسايي و رفع مش��كالت و گلوگاه هاي ظرفيتي و 
زيرساختي، از جمله تامين مواد اوليه و لجستيك قرار داده 
است. سازمان هاي پويايي كه هدف بلندمدت آنها سودآوري 
پاي��دار از طريق حفظ و توس��عه س��هم در بازارهاي رقابتي 
است و بر اهميت اين موضوع حياتي به خوبي واقفند همواره 
براس��اس نتايج مطالعات جامع، در جهت توليد محصوالت 
متنوع و جديد مطابق نياز بازار، به سرمايه گذاري در طرح ها 
و پروژه هاي توس��عه ظرفيت و تكنولوژي اقدام كرده اند و با 
توجه به بازدهي و توجيه پذيري اقتصادي مناسب اغلب اين 
طرح ه��ا و پروژه ها، منابع مالي مورد نياز آنها از طريق جذب 
منابع فاينانس و يا بخشي از درآمدهاي داخلي اين سازمان ها 
در زمان مناسب تامين شده است. از آنجايي كه شركت فوالد 
خوزستان نيز به خوبي بر اهميت اين موضوع واقف است، در 
اين زمينه اقدامات و سرمايه گذاري هاي مناسبي را در دستور 

كار قرار داده كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.

   توسعه ظرفيت ها در راستاي چشم اندازها
راهبرد توسعه اي گروه فوالد خوزستان مبتني بر قابليت هاي 
محوري، منابع و نيازهاي فرآيندي و تكنولوژيكي س��ازمان 
ترسيم شده و اين مجموعه همواره در اين مسير گام برداشته 
است، به طوري كه بر اس��اس طرح جامع فوالد كشور كه در 
آن دس��تيابي به ظرفيت توليد ساالنه ۵۵ ميليون تن فوالد 
خام در انتهاي سال 1۴0۴ مد نظر قرار گرفته است، شركت 
فوالد خوزستان نيز نقش خود در اين مسير را بسيار تاثيرگذار 
مي داند. در اين راستا، اين شركت با استفاده از ظرفيت هاي 
كارشناسانه داخلي خود و با كمك مشاوران خبره داخلي و 
خارجي در هريك از بخش هاي توليدي، گلوگاه هاي توليد و 
كمبودهاي ظرفيتي در ط��ول زنجيره ارزش فوالد از معدن 
تا نورد را شناس��ايي و به منظور رسيدن به ظرفيت پايدار ۶ 
ميليون تن فوالد در افق 1۴0۴، اق��دام به تدوين برنامه فاز 
چهارم توس��عه خود كرده است. بر اين اس��اس، پروژه هاي 
بزرگي چون احداث مگامدول زمزم 3 كه به لحاظ ظرفيتي 
و مشخصات تكنولوژيكي آن در ايران منحصربه فرد است، 
پروژه احداث ماشين ريخته گري اسلب جايگزين، پروژه خط 
و پست چهارصد كيلوولت، پروژه احداث كارخانه اكسيژن 
۴ و همچني��ن س��اير پروژه ها در قالب طرح ه��اي پايداري 
توليد، افزايش ظرفيت، بهينه س��ازي، عمومي پش��تيباني 
شامل پروژه هاي زيست محيطي، مسووليت هاي اجتماعي 
و ساختماني سرمايه گذاري مي شود و پيشرفت اجرايي آنها 

طبق برنامه هاي عملياتي مورد پايش قرار مي گيرد.

   استراتژي هاي سرمايه گذاري
شركت فوالد خوزستان

س��رمايه گذاري در اجراي طرح ه��ا و پروژه هاي مرتبط با 
تكميل زنجي��ره ارزش فوالد از طريق ورود به باالدس��ت 
و پايين دس��ت آن مطابق طرح جامع توس��عه گروه فوالد 

خوزستان و نيز انجام پشتيباني و رفع مشكالت و گلوگاه هاي 
ظرفيتي و زيرساختي فرآيندهاي توليدي، مهم ترين اولويت 
در شكل گيري شركت هاي وابسته گروه فوالد خوزستان 
بوده است. در سال هاي اخير، سرمايه گذاري هاي مناسبي 
در اين زمينه انجام شده است. از جمله اين اقدامات مي توان 
به خريد س��هام مديريت��ي و تكميل پروژه هاي ش��ركت 
فوالد شادگان، خريد سهام مديريتي و تكميل پروژه هاي 
ش��ركت توس��عه صنعتي و معدني س��ناباد و نيز تشكيل 
ساير شركت هاي پشتيباني، خدماتي، تامين و لجستيكي 
فرآيندهاي توليدي گروه فوالد خوزس��تان اش��اره كرد. 
همچنين در ادامه اين روند و در راس��تاي تكميل زنجيره 
ارزش فوالد و ورود به ش��ركت هاي نوردي پايين دس��ت 
زنجيره ارزش فوالد نيز گروه فوالد خوزستان پيگيري ها و 
تفاهمات الزم را براي خريد سهام شركت نورد ورق عريض 
فوالد اكسين به عمل آورده و همچنين سرمايه گذاري هاي 
خوب��ي را در باالدس��ت زنجي��ره ارزش فوالد ب��ه منظور 
اكتش��اف پهنه هاي اميدبخش معادن س��نگ آهن انجام 
داده اس��ت. به عالوه، توسعه س��رمايه گذاري ها در عرصه 
مهندسي، پژوهش��ي و علمي همواره يكي از اولويت هاي 
مهم ش��ركت فوالد خوزستان بوده اس��ت. در اين زمينه 
شركت مهندسين مشاور پيشگامان فوالد جنوب، به عنوان 
يكي از ش��ركت هاي تابعه گروه فوالد خوزستان، با هدف 
تقويت خدمات مشاوره اي طراحي و مهندسي و خدمات 
مشاوره نظارت كارگاهي به طرح ها و پروژه هاي گروه فوالد 
خوزستان تشكيل شده است. اين شركت، با بهره گيري از 
نيروهاي متخصص و باتجرب��ه در زمينه هاي مختلف و با 
سرمايه گذاري هاي انجام ش��ده در آن، زمينه بومي سازي 
تكنولوژي هاي صنعت فوالد در س��طح شركت هاي گروه 
فوالد خوزستان و نيز ساير ش��ركت هاي فوالدي را فراهم 
ساخته است. در زمينه تامين پايدار سنگ آهن براي ظرفيت 
۶ ميليون تن فوالد در افق 1۴0۴، گروه فوالد خوزستان با 
چالش هايي روبه روس��ت و اتصال به معادن سنگ آهن در 
باالدس��ت زنجيره ارزش فوالد را يك امر ضروري و حياتي 
براي خود مي داند. يكي از اقدامات صورت گرفته به منظور 
تامين س��نگ آهن مورد نياز، انجام س��رمايه گذاري هاي 
الزم و مش��اركت در اكتشاف پهنه هاي اميدبخش معادن 
سنگ آهن جديد است كه از طريق شركت ايساتيس در حال 
انجام است. همچنين گروه فوالد خوزستان در زمينه حل 
چالش هاي موجود خود در زمينه لجستيك و حمل ونقل 
محصوالت و مواد اوليه مورد نياز، كه از فرآيندهاي بسيار مهم 
پشتيباني توليد است، سرمايه گذاري هاي الزم را از طريق 
تشكيل يكي ديگر از شركت هاي تابعه خود به نام »شركت 
چندوجهي فوالد لجستيك« به عمل آورده تا از بابت حمل 
مواد اوليه و محصوالت خود با مش��كالت و ناپايداري هاي 

كمتري روبه رو باشد.

همزمان با دهه مبارك فجر و به همت شركت چندوجهي فوالد 
لجستيك، دفتر انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل باربري 
شهرستان شادگان در شركت صنعت فوالد شادگان افتتاح شد. 
به گ��زارش خبرنگار روابط عمومي، اين آيين با حضور س��عيد 
قاسم زاده مديرعامل شركت صنعت فوالد شادگان، اميرعباس 
شيخ پور مدير سير و حركت و ميالد عاشوري مدير پايانه و حمل 
و نقل جاده اي شركت چند وجهي فوالد لجستيك و جمعي از 
مديران شركت هاي باربري شهرستان شادگان، روز چهارشنبه 
1۵ بهمن ماه 1399 انجام شد. مديرعامل شركت چندوجهي 
فوالد لجستيك در اين باره اظهار داشت: با توجه به روند توسعه 
واحدهاي معدني و افزايش ميزان حمل و نقل مواد معدني و سنگ 
آهن و محصول در آينده نزديك به ويژه در چش��م انداز 1۴0۴، 
الزم اس��ت توجه ويژه و يك نگاه كلي براي توسعه حمل و نقل 
جاده اي در كشور به وجود آيد.  وي افزود: حمل و نقل مواد اوليه 
و محصوالت زنجيره توليد صنعت فوالد، با توجه به مسافت هاي 
طوالني بين معادن س��نگ آهن و كارخانه هاي گندله سازي و 
همچنين واحدهاي توليدي آهن اسفنجي، با مشكالتي مواجه 
است كه يكي از مهم ترين پارامترهاي اثرگذار در اين امر حمل 
و نقل مي باش��د. احمد رويايي گفت: ضروري است برنامه ريزي 
دقيق، هدف گذاري و سهم عمده اي از اعتبارات كلي به اين حوزه 
اختصاص يابد و بر اساس برنامه ششم توسط دولت و مجلس و 
نهادهاي عمومي نگاه ويژه اي به اين بخش ش��ود. وي ادامه داد: 
از آنجايي كه در سال هاي آتي پروژه فوالدسازي شركت صنعت 
فوالد شادگان به بهره  برداري مي رسد و آهن اسفنجي اين شركت 
به مصرف بخش فوالدسازي خود اختصاص مي يابد، براي تامين 
مواد اوليه شركت فوالد خوزستان از معادن سنگ آهن و با در نظر 
گرفتن ُبعد مسافت، يكي از موضوعات اساسي سيستم حمل و نقل 

است و در جهت توسعه حمل و نقل جاده اي ضرروي است اقدامات 
ويژه اي صورت گي��رد.  مديرعامل ش��ركت چندوجهي فوالد 
لجستيك در پايان سخنان خود تصريح كرد: اين مجموعه كه از 
شركت هاي تابعه فوالد خوزستان به شمار مي آيد، با بهره گيري 
از تمامي توان خود توانسته بخش عمده اي از مديريت حمل و نقل 
را در حوزه تخصصي خود متمركز نمايد و با توجه به محدوديت ها 
و مشكالت موجود در اين حوزه، كمبودهاي موجود را پوشش 
دهد. البته هن��وز با چالش هايي در حوزه حمل و نقل به ويژه در 
حمل و نقل جاده اي مواجه هستيم و اميدواريم مسووالن ذينفع 
در حوزه وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن دولت، در توسعه اين 
بخش تصميمات و تدابير الزم را اتخاذ نمايند.  گزارش خبرنگار 
ما حاكي است، شركت چند وجهي فوالد لجستيك در راستاي 
ثبات در اعالم بار و جلوگيري از تخلفات از س��وي افراد سود جو 
و همچنين حمل و بارگيري مواد اوليه از درب ش��ركت صنعت 
فوالد شادگان، بر اساس مذاكره با شركت هاي باربري شهرستان 
ش��ادگان براي انجام عمليات حمل مواد اوليه، اقدام به افتتاح 
انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل باربري در شركت صنعت 

فوالد شادگان نمود.

يكي از بزرگ ترين پروژه هاي زيست محيطي كشور با تكيه بر توان 
داخلي در شركت توس��عه فراگير سناباد اجرا مي شود. مديرعامل 
شركت توسعه فراگير سناباد )سيميدكو( در گفت وگو با خبرنگار 
روابط عمومي اظهار داش��ت: براي توليد كنسانتره و گندله در اين 
شركت ساالنه 3 ميليون مترمكعب آب نياز است. محمد مدني فر 
افزود: با توجه به محدوديت منابع آبي منطقه، شركت توسعه فراگير 
سناباد )سيميدكو( در جهت رفع اين مشكل و با توجه به اينكه ميزان 
آب باطله كارخانه ۴30 تن بر ساعت مي باشد و اين ميزان موجب 
هدررفت آب مي شود، واحد جنبي بازيابي و پروژه فيلتراسيون را 
اجرا مي نماي��د.  مدني فر در ادامه افزود: ابتدا اج��راي اين پروژه را 
با ش��ركت هاي اروپايي )ايتاليا( مطرح كرديم كه كار را به صورت 
 اي پي سي )EPC( انجام دهند و شركت مربوطه مبلغ اجراي پروژه 
در بخش ارزي را ۵/11 ميليون يورو اعالم نمود، اما با توجه به اعمال 
تحريم هاي ظالمانه و شرايط پيش آمده، شركت ايتاليايي از اجراي 
پروژه انصراف داد. مديرعامل شركت سيميدكو گفت: بعد از انصراف 
ش��ركت اروپايي براي اجراي اين پروژه، طرحي را به هيات مديره 
پيشنهاد داديم كه پروژه را از حالت اي پي سي )EPC( دربياوريم و 
وابستگي خودمان را به كشورهاي اروپايي و ساير كشورها به حداقل 
برس��انيم. مدني فر ادامه داد: مقرر ش��د اين پروژه را در سه بخش 
مهندسي، خريد و بازرگاني و اجرا، مديريت كنيم. در ابتدا كارگروهي 
با يك تيم از شركت مهندسين مشاور ايراني به همراه مهندسين 
دفتر فني شركت تشكيل داده تا كار مهندسي پروژه را جلو ببريم. 
وي افزود: همزمان تيم بازرگاني ش��ركت براي خريد تجهيزات و 
قطعات مختلف كارخانه پاي كار آمد و در اقدامي ديگر براي مشخص 
شدن پيمانكار داخلي براي نصب و اجراي پروژه مناقصه برگزار شد 

و يك ش��ركت ايراني برنده اجراي اين پروژه شد و كار خود را آغاز 
كرد. مدني فر خاطرنشان كرد: ش��ركت اروپايي مدت زمان پروژه 
فيلتراس��يون را 2۴ ماه و زمان راه اندازي را ۶ ماه اعالم كرده بود كه 
مجموعا 30 ماه زمان مي برد، اما شركت ايراني زمان اجراي پروژه را 
1۶ ماه و مبلغ اين پروژه را نيز از ۵/11 ميليون يورو به ۵/۵ ميليون 
يورو كاهش داد. درواقع ۶ ميليون يورو صرفه جويي هزينه نسبت به 
شركت اروپايي داشتيم. مديرعامل شركت توسعه فراگير سناباد در 
پايان اظهار داشت: تاكنون پروژه 9۷درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
و اميدواريم بتوانيم در اسفند ماه سال جاري اين پروژه را كه يكي از 
بزرگ ترين پروژه هاي زيست محيطي كشور است به بهره برداري 
برسانيم.  گزارش خبرنگار ما حاكي است اين پروژه مي تواند روزانه 
حدود ۸۵درصد آب باطله را به سيستم برگرداند كه با اين كار هم 
مساله زيست محيطي را رعايت مي كنيم و هم آب را كه عنصر حياتي 
است به چرخه توليد باز مي گردانيم. گفتني است شركت توسعه 
فراگير سناباد )سيميدكو( با توليد ساالنه ۵/2 ميليون تن كنسانتره و 

گندله از شركت هاي تابعه فوالد خوزستان به شمار مي آيد.



دبير شوراي عالي فضاي مجازي معتقد است شبكه ثابت 
اينترنت در سال هاي گذشته به دليل نامناسب بودن مدل 
درآمدي و به داليلي ديگر، توس��عه مناس��ب پيدا نكرده و 
وزارت ارتباطات در اين رابطه كوتاهي دارد و مقصر اس��ت. 
از طرفي در اين حوزه ش��ب هانحصار مخابرات را در مقابل 
شركت هايFCP  داريم و در بخشي از قسمت هاي شبكه، 
مانند كابل، شاهد انحصار هستيم. در اين راستا يا بايد انحصار 
شكسته شود و يا مخابرات ايران بپذيرد كه با سرعت كافي، 
سرويس هاي الزم را ارايه دهد، زيرا با اين عدم توسعه، امنيت 
فضاي مجازي كشور در خطر است. شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت ثابت در اين سال ها نتوانستند متناسب با سرعت 
رشد اينترنت سيار و ديتاي موبايل رشد كنند و در اين مدت 
 FCP دچار مشكالت مالي بودند. حتي برخي از شركت هاي
بازار را به اپراتورهاي موبايلي واگذار كردند و معتقد بودند 
پايين بودن تعرفه اينترنت در اپراتورهاي موبايلي، موجب 
ش��ده تمايل افراد به اس��تفاده از اينترنت موبايل به جاي 
اينترنت ثابت باشد و درنتيجه اين ش��ركت ها در حال از 
دست دادن مشتركانشان هستند. از طرفي محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، معتقد 
است كه در تالطم اقتصادي نبايد صرفًا هزينه را از جيب 
مردم برداش��ت و هزينه خدمات ICT بايد متناس��ب با 
جيب مردم باشد و از طرف ديگر حسين فالح جوشقاني، 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، كه 
معتقد اس��ت در مقياس هاي جهاني اي��ران ارزان ترين 
قيمت اينترنت را دارد، اظهار كرده بود تمام تالش وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات و س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، به عن��وان رگوالتوري يا مقررات گذار، 
اين اس��ت كه قيمت هاي ارايه خدمات اينترنت توس��ط 
اپراتورها از آنچه اكنون ارايه مي شود، باالتر نرود. چندي 
پيش فالح جوشقاني با اشاره به افزايش مصرف اينترنت 
در دوران كرونا، تصريح كرد: پيش از كرونا به طور ميانگين 
۳۰ درصد بسته هاي مشتركان در مدت زمان تعيين شده 
به پايان نمي رس��يد و بر اساس ميزان مصرف نرخ موثري 
براي اپراتورها به وجود مي آمد. در ايام كرونا تمام بسته هاي 
مشتركان مصرف مي ش��د و در اين حالت ساير هزينه ها 
مانند پهناي باند هم براي اپراتورها باال رفت و در عين حال 
درآمد اپراتورها افزايش پيدا نكرده و در مجموع سودي با 

اين افزايش مصرف براي اپراتورها به دست نيامده است.

    تدابير مركز ملي فضاي مجازي
 براي مواجهه با اينترنت ماهواره اي

همچنين ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي فضاي 

مجازي، در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه كارگروهي در 
مركز ملي فضاي مجازي براي مواجهه با خدمات اينترنت 
ماهواره اي تشكيل شده است، اظهار كرد: به هر حال براي 
مواجهه با اين فناوري راه حل هاي مختلفي وجود دارد كه 
آن را بررسي و پيگيري مي كنيم. وي از برنامه ريزي براي 
مقررات گذاري اس��تفاده از اينترنت ماهواره اي، توسط 
كاربران در كش��ور خبر داد و گفت: از سوي ديگر براي 
شركت هايي كه نس��بت به ارايه خدمات منظومه هاي 
ماهواره اي اقدام مي كنند بايد مقررات تدوين شود. در 
همين حال بايد يك سري مجوز صادر شود تا كساني كه 
مي خواهند در كشور از طريق اين شبكه هاي دسترسي 
فعاليت كنند حتمًا اخذ مجوز كنند. فيروزآبادي ادامه 
داد: عالوه بر حوزه مقررات گذاري، براي آنكه حكمراني 
فضاي مجازي كشور دچار خدشه نشود، بايد اقداماتي 
صورت گيرد. يك سلسله تدابيري را در مركز ملي فضاي 
مجازي در نظر گرفته ايم ك��ه از مهم ترين اين تدابير، 
تقويت ش��بكه اينترنت ثابت كشور است. دبير شوراي 

عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: مالحظه مي كنيم 
كه شبكه ثابت اينترنت كشور دچار نقص است و پاسخگو 
نيست. به همين دليل بار بسيار سنگيني به شبكه موبايل 
كشور وارد شده است. لذا شبكه اينترنت ثابت بايد توسعه 
پيدا كند. وي گفت: ما مواجه هستيم با اين موضوع كه 
منظومه هاي ماهواره اي در حال آمدن هستند و با آمدن 
آن، ممكن است كه به يك باره كل شبكه ملي اطالعات 
زير سوال برود؛ اگر شبكه ملي اطالعات نتواند خدمات 
بهتر، ارزان تر و با سرعت بيشتر و با تنوع بيشتر ارايه دهد، 
عماًل شبكه ملي، تحت الشعاع شبكه هاي جهاني اينترنت 
ماهواره اي كه عمدتًا هم امريكايي هستند قرار خواهد 
گرفت. بنابراين توجه بيش��تري مي طلبد كه ما شبكه 

اينترنت ثابت كشور را توسعه دهيم. 

     شبكه ثابت اينترنت 
توسعه مناسب  پيدا نكرده است

فيروزآبادي تاكيد كرد: متأسفانه شبكه ثابت اينترنت در 
سال هاي گذشته به دليل نامناسب بودن مدل درآمدي 
و به داليلي ديگر، توسعه مناس��ب پيدا نكرده و وزارت 
ارتباطات در اين رابطه كوتاهي دارد و مقصر اس��ت. در 
اين حوزه شبه انحصار مخابرات را در مقابل شركت هاي

FCP  داريم و در بخش��ي از قسمت هاي شبكه، مانند 
كابل، شاهد انحصار هستيم. در اين راستا يا بايد انحصار 
شكسته ش��ود و يا مخابرات ايران بپذيرد كه با سرعت 
كافي، سرويس هاي الزم را ارايه دهد. با اين عدم توسعه، 
امنيت فضاي مجازي كشور را در خطر مي بينيم. رييس 
مركز ملي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: اين موضوع 
را در مركز ملي فضاي مجازي در س��طح كارشناس��ي 
جلو مي بريم. به اين معني كه در حال مذاكره با شركت 
مخابرات ايران، وزارت ارتباطات و س��هامداران اصلي 
مخابرات كه حتمًا اين سرمايه گذاري را در حوزه توسعه 
اينترنت ثابت انجام دهند. آنها هم به صورت ابتدايي و 
پايه اي پذيرفته اند اين سرمايه گذاري بايد انجام شود. اما 
متأسفانه در اين حوزه با تأخير مواجه هستيم. ما معتقديم 
كه بايد در اسرع وقت اين سرمايه گذاري صورت گيرد 
و شبكه دسترسي كشور توسعه پيدا كند. وي تصريح 
كرد: در كنار اين تدابير، توس��عه شبكه موبايل نيز بايد 
در دستور كار باشد كه بتواند خدمات متنوع، ارزان تر و 
مناسب تري را در اختيار كاربران قرار دهد. در حوزه فضا 
نيز بايد تدابيري انجام شود. در همين حال براي اينترنت 
ماهواره اي، در حوزه بين المللي نيز بايد اقداماتي صورت 
گيرد تا بحث حاكميت سرزميني ما رعايت شود. براي 
اين موارد متعدد، كارگروه هاي متعددي تشكيل شده و 
مركز ملي فضاي مجازي، ظرفيت قابل توجهي را براي 

رسيدگي به اين موضوع اختصاص داده است.

   ابالغ مصوبه مقابله با انتشار 
اخبار جعلي فضاي مجازي

ش��وراي عالي فضاي مج��ازي الزامات پيش��گيري و 
مقابله با نشر اطالعات، اخبار و محتواي خبري خالف 
واقع در فضاي مجازي مصوب جلس��ه ۶۸ اين شورا در 
۱۶ دي م��اه ۹۹ را با هدف صيانت از س��المت و امنيت 
رواني جامع��ه و كاهش آس��يب هاي مربوطه از طريق 
تعيين اقدامات پيش��گيرانه و واكنش��ي و ارتقا سطح 
مسووليت  پذيري و پاسخگويي هماهنگ و به هنگام براي 
مقابله با ناهنجاري ها و پيامدهاي آن ابالغ كرد. با توجه به 
گسترش رسانه هاي ارتباطي نوين به ويژه پيام  رسان هاي 
اجتماعي، افزايش جريان توليد و انتشار اطالعات، اخبار 
و محتواي خبري در فضاي مجازي، آسيب هايي كه اين 
اخبار جعلي به همراه دارند، تهديدي براي امنيت ملي 
به حساب مي آيد. اين اخبار خالف واقع، تحريف شده و 
جعلي، آرامش اجتماعي را بر هم زده و انس��جام ملي را 
خدشه دار مي كند. از اين رو شوراي عالي فضاي مجازي 
در آخرين جلسه خود در دي ماه ۹۹ با تصويب سندي، 
مديريت بر اين فضا را در راس��تاي كاهش آسيب هاي 
ناشي از انتشار اخبار خالف واقع، در دستور كار قرار داد. 
در اين مصوبه گفته شده كه نشر و بازنشر وسيع و سريع 
اطالعات، اخبار و محتواي خبري تحريف شده و خالف  
واقع عمومًا با هدف ضربه به حيثيت اش��خاص، آسيب 
به امنيت رواني، عوام  فريبي، بي  اعتبار  س��ازي نهادها 
و گزارش هاي رس��مي، ايجاد ترس و وحشت عمومي، 

برهم زدن آرامش اجتماعي، تضعيف انس��جام ملي و 
تأثيرگذاري بر نتايج انتخابات  صورت مي گيرد. مطابق 
با اين مصوبه تقسيم كار ميان بيش از ۹ دستگاه مسوول 

صورت گرفته است.

    وظايف وزارت ارشاد 
در مقابله با اخبار جعلي فضاي مجازي

در اين مصوبه براي سكوهاي نشر و درگاه هاي نشر جهت 
مواجهه با پيامدهاي اطالعات، اخبار و محتواي خبري 
خالف  واقع وظايفي مقرر ش��ده است. اين مصوبه شامل 
درگاه هاي نشري مي ش��ود كه بيش از ۵ هزار مخاطب 
دارند. وزارت ارش��اد مكلف ش��ده كه درگاه هاي نش��ر 
)پايگاه هاي اطالعاتي و سايت ها( را شناسايي و احراز كند. 
سكوهايي كه اين درگاه ها روي آنها سرويس مي گيرند نيز 
شامل اين بخش شده و بايد شناسايي شوند. اين وزارتخانه 
مكلف شده كه سازوكار جامعي براي رصد و راستي آزمايي 
اطالعات و اخبار ايجاد كند. به بيان ديگر بايد يك پلتفرم 
مرجع براي آگاهي رس��اني به م��ردم در رابطه با اخبار 
صحيح ايجاد و در آن پلتفرم، اخبار خالف واقع به مردم 
آگاهي رساني شود. اين وزارتخانه همچنين بايد يك نظام 
اعتبارسنجي ايجاد كند تا درگاه هايي كه نسبت به انتشار 
اخبار اقدام مي كنن��د، از نظر صحت اخبار، درجه بندي 
شوند. وزارت ارشاد بايد ظرف سه ماه اين وظايف را در قالب 
يك طرح جامع ارايه كند. پياده سازي نظام اعتبارسنجي 
و رتبه بندي درگاه ها و سكوهاي نشر با همكاري سازمان 

صدا و سيما و وزارت ارشاد انجام خواهد شد.

     اليحه قضايي براي مقابله با 
اخبار جعلي فضاي  مجازي تدوين مي شود

مطابق اين س��ند، قوه قضاييه با همكاري مركز ملي 
فضاي مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، بايد نسبت به ارايه اليحه 
قضاي��ي مقابله با اطالعات، اخب��ار و محتواي خبري 
خالف  واقع با پوش��ش همه ابعاد اقدام كند. مصاديق 
جرم مش��هود در حوزه اطالعات، اخب��ار و محتواي 
خبري خالف واقع بايد در اين اليحه تعيين شود. اين 
اليحه بايد در مجلس ش��وراي اسالمي تصويب شود. 
مسووليت صاحب پلتفرم و منتش��ركننده خبر نيز 
مطابق با آيين نامه قوه قضاييه تعيين تكليف خواهد 
شد. از سوي ديگر در اين اليحه بايد صالحيت محاكم 
جمهوري اسالمي براي آن بخش از اخبار خالف واقع 
كه درگاه ها و پلتفرم هاي خارجي عليه كش��ور نش��ر 
مي دهند، تبيين شود. هيات  نظارت بر مطبوعات نيز 
درگاه هاي نش��ر داخلي را مطابق با شرايط مندرج در 
قانون مطبوعات به عنوان نشريه الكترونيك محسوب 
مي كند. بر اين اس��اس ش��يوه  نامه جديد نظارت بر 
تخلفات ناش��ي از اطالعات، اخبار و محتواي خبري 
خالف  واقع در چارچوب قانون و آيين نامه هاي موجود 

تهيه و به اجرا در مي آيد.

  ارتقاي تاب آوري اجتماعي 
در مواجهه با اخبار به صدا و سيما سپرده شد

بر اساس اين مصوبه س��ازمان صدا و سيما براي آگاه 
سازي افكاري عمومي، ارتقاي تاب آوري اجتماعي و 
كاهش ميزان اثرگذاري از اخبار و محتواي خالف واقع 
بايد اقدام كند. به بيان ديگر سازمان صداوسيما بايد 
اقدام به موقع در مورد اخبار خالف واقع داشته باشد؛ به 
اين معني كه در سطوح ملي و محلي به صورت ميداني 
اخبار جعل��ي و خالف واقع را اطالع رس��اني كند. در 
همين حال ارتقاي سواد فضاي مجازي و سطح آگاهي 
آحاد جامعه براي مواجهه با اخبار جعلي و خالف واقع 
به وزارتخانه هايي مانند وزارت علوم، آموزش و پرورش 
و وزارت بهداشت و نيز سازمان صدا و سيما بر مبناي 
ظرفيت هاي قانوني هر يك سپرده شده است. مطابق 
با اين سند، وزارت امور خارجه بايد عليه منشأ خارجي 
اخبار جعلي اقدام كند. به اين معني كه اين وزارتخانه با 
بهره گيري از ظرفيت هاي حقوقي و ديپلماتيك، براي 
مقابله با موارد ارجاعي از سوي دستگاه هاي مسوول در 
خصوص عمليات سازمان يافته انتشار اطالعات، اخبار 
و محتواي خبري خالف  واقع عليه منافع و امنيت ملي 

با منشأ خارجي اقدام خواهد كرد.

 دنياي فناوريادامه از صفحه اول

ويژه

دانش و فن6   Mon. Feb 15. 2021  1877   دوشنبه    27      بهمن 1399   3 رجب 1442  سال هفتم    شماره  

خودرو به مثابه كاالي مصرفي
اين مس��اله نه در كوتاه مدت و نه بلندمدت به نفع 
صنعت خودروي��ي و مصرف كنن��دگان نخواهد 
ب��ود. در واقع تالش ه��ا بايد در راس��تاي تبديل 
خودرو از يك كاالي س��رمايه اي ب��ه يك كاالي 
مصرفي باشد، اما زماني كه تصميم سازان اقدام به 
قيمت گذاري هاي بخشنامه اي و دستوري بدون 
توجه به واقعيات بازار مي كنند، اتمس��فر الزم را 
در اختيار س��ودجويان قرار مي دهند تا از اين فضا 
به نفع رويكردهاي س��وداگرانه خود سوءاستفاه 
كنند. ول��ي مجلس و دولت به عن��وان مهم ترين 
نهادهاي تصميم ساز كشور با اتخاذ سياست هاي 
حمايتي و كنترلي بر روي نهاده هاي توليد خودرو 
مي توانند تا حد زيادي اين بازار را س��رو س��امان 
بدهند تا از يك طرف، خ��ودرو در ايران نيز مانند 
س��اير كش��ورها به يك كاالي مصرف��ي تبديل 
شود و از حالت س��رمايه اي خارج شود. زماني كه 
خودرو در نقش واقعي خود كه يك نقش مصرفي 
اس��ت، قرار بگيرد، فضاي رقابتي در بازار خودرو 
رونق خواهد گرفت و متعاقب آن مس��ائل كيفي 
در صنعت خودرو بيش��تر مورد توجه قرار خواهد 
گرفت، چرا ك��ه هدف توليد كنن��ده در اين فضا، 
توليد محصولي است كه بيش��ترين سازگاري را 
با مطالبات مصرف كنندگان داش��ته باش��د. طي 
ماه هاي اخير بحث تصويب قانون ساماندهي بازار 
خودرو در مجلس بازتاب هاي فراواني در رسانه ها 
پيدا كرده است. ايده اي كه تالش مي كند، كشف 
قيمت خودرو را به بازار سرمايه بسپارد و روند عرضه 
اين محصول را از طريق بورس فراهم كند. اين ايده، 
قطعا داراي مزايا و معايب��ي خواهد بود كه حتما 
بايد جلسات كارشناسي، نگاه دقيق تري نسبت به 
اين موضوع انداخته شود.تجربه ساير كشورهاي 
در حال توس��عه در زمينه خودرو مي تواند به نفع 
تصميم سازان به كار گرفته ش��ود. اما همان طور 
كه اشاره كردم اس��تفاده از اين راهبردها در گرو 
اصالح رويكردهاي كالن در خصوص خودرو است 
تا خودرو از كااليي س��رمايه اي به كااليي مصرفي 
تغيير وضعيت دهد. تا زماني كه خودرو از حالت 
س��رمايه اي خارج نش��ود و بازار خودروي كشور 
تحت س��يطره دالالن و س��وداگران قرار داشته 
باشد، هر نوع رويكردهاي تقنيني عمدتا به ضد 
خود بدل خواهند شد. ايجاد اين ذهنيت در ميان 
سرمايه گذاران و عموم جامعه نيازمند بسترسازي 
مناسب و رشد شاخص هاي توليد است تا از طريق 
توازن بخش��يدن به نظام عرضه و تقاضا، زمينه 
سوداگري در بازار خودرو از ميان برود و صنعت 
خ��ودرو در ايران ه��م به عن��وان صنعتي كه در 
راستاي مطالبات و خواسته هاي مصرف كنندگان 

عمل مي كند در جامعه مستقر شود.

 همراه اول 
در ليست شركت هاي برتر

روز يكشنبه 2۶ بهمن ماه، در مراسمي كه با حضور 
مديرعامل س��ازمان مديريت صنعتي، مدير مركز 
رتبه بندي شركت هاي برتر و دبير همايش و جمعي 
از مسووالن كش��وري و مديران بنگاه هاي اقتصادي 
كشور در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما 
برگزار ش��د، اس��امي ش��ركت هاي برتر ايران اعالم 
 و از مدي��ران تعدادي از اين ش��ركت ها تقدير ش��د.

در اين ارزيابي، شركت هاي برتر بر اساس شاخص هايي 
همچون »بيشترين فروش«، »بيشترين سودآوري«، 
»باالترين ارزش بازار«، »باالتري��ن ارزش افزوده«، 
»بيش��ترين داراي��ي«، »باالترين اش��تغال زايي«، 
»باالترين بهره وري كل عوامل« معرفي ش��دند. بر 
اين اساس، هلدينگ همراه اول در بين پانصد شركت 
برتر ايران از نظر شاخص »ارزش افزوده« رتبه دهم و 
در گروه »ارتباطات و مخابرات« از نظر شاخص هاي 
»بهره وري كل عوامل« و »ب��ازده فروش« موفق به 
كسب رتبه نخست ش��د.همچنين از شركت هاي 
وابسته به شركت ارتباطات سيار ايران، شركت نقش 
اول كيفيت )ناك( موفق شد رتبه چهارم در شاخص 
»بيشترين فروش« را در گروه »ارتباطات و مخابرات« 
كسب كند.سازمان مديريت صنعتي ايران، به عنوان 
تنها متولي رسمي و معتبر ارزيابي صنايع كشور، از 
س��ال ۱۳۷۷ اقدام به رتبه بندي ش��ركت هاي برتر 
ايران ك��رده و بيست وس��ومين رتبه بندي صورت 
گرفته بر اساس عملكرد سال ۱۳۹۸ شركت ها بوده 
است.س��ازمان مديريت صنعتي هدف از رتبه بندي 
شركت هاي برتر ايران را »گردهمايي مديران ارشد 
شركت هاي دولتي و خصوصي كشور با هدف افزايش 
سطح همكاري هاي في مابين«، »ايجاد زمينه براي 
تعامل بيشتر مديران و سياست گذاران اقتصادي كشور 
با مديران بنگاه هاي اقتصادي«، »گسترش رقابت بين 
بنگاه هاي اقتصادي« و »شفاف سازي فضاي كسب و 

كار« عنوان كرده است.

 همراه اول
حامي »ايران ديجيتال«

همراه اول با ه��دف ارايه توانمندي هاي خود در حوزه 
تحقيق و توسعه، بومي س��ازي و همچنين شناسايي 
توانمندي هاي اكوسيستم فناوري اطالعات و ارتباطات 
كشور از رويداد »ايران ديجيتال« حمايت مي كند. مركز 
تحقيق و توسعه همراه اول در اين رويداد با شعار»همراه 
فناوري، حامي نوآوري« حضور مي يابد؛ همچنين در 
اين رويداد در راس��تاي تقويت اكوسيستم ديجيتال 
كشور، توانمندي، مسائل و پروژه هاي تحقيقاتي خود 
را با تمركز بر اينترنت نسل پنج )G۵( و اينترنت اشيا 
)IoT( ارايه مي دهد. اين رويداد با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و در سطح B2G و B2B طي روزهاي 2۷ و 
2۸ بهمن ماه در سالن 2۷ محل دايمي نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برگزار مي شود.

 ارمنستان  يك پل 
ميان ايران و اروپا 

قدرت ا... نوروزي، ش��هردار اصفه��ان در گفت وگوي 
آنالين با سفير ايران در ارمنستان اظهار داشت: بخشي از 
جمعيت اصفهان را ارامنه تشكيل مي دهند كه شهروندان 
نجيب، خوب و خوش نامي هستند. ضمن اينكه رابطه 
ما نيز با ش��وراي خليفه گري ارامنه بسيار خوب است. 
شهردار اصفهان تأكيد كرد: خانواده شهداي ارامنه نيز 
در اصفهان براي ما بسيار ارزشمند هستند و محله ارامنه 
اصفهان براي ما اهميت زي��ادي دارد چرا كه ظرفيت 
قابل توجهي داشته و از نظر جاذبه هاي گردشگري بسيار 
با اهميت است. نوروزي افزود: از سوي ديگر در حوزه هاي 
آموزشي در دانشگاه اصفهان، دانشكده ارمنولوژي داريم 
كه ارامنه در آنجا نقش مهمي ايفا مي كنند. همچنين 
محله جلفاي اصفهان با شهر ايسي فرانسه تفاهم نامه 
خواهرخواندگي منعقد كرده است چرا كه ساكنان 
اين شهر ارمني هستند. اين ارتباط و خواهرخواندگي 
در همي��ن دوره از مديريت ش��هري صورت گرفته 
است. وي بيان داشت: اينها زيرساخت هايي است تا 
با ارامنه ارتباط هاي بهتر و بيشتري داشته باشيم و با 
توجه به ظرفيت هايي كه آنجا موجود است مي توانيم 
اين تعامالت را قوي تر كني��م تا ارامنه هم بتوانند از 

ظرفيت هاي اصفهان بيشتر استفاده كنند.

كسب و كار  تيك تاك  در هند 
فروخته  مي شود

به دنبال تحريم  تيك تاك در هند، اكنون شركت مادر 
اين اپ چين��ي تصميم دارد آن را به ش��ركت رقيب 
خود بفروشد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، شركت 
چيني »بايت دنس« تصميم دارد بخش كسب و كار 
 تيك تاك در هند را به شركت رقيب خود يعني »گلنس 
)Glance( « بفروشد. مذاكرات فروش اين بخش از 
كسب و كار اپ اش��تراك گذاري ويدئو، توسط سافت 
بانك ژاپن آغاز شده اس��ت. البته به گفته افراد آگاه، 
اين مذاكرات در مراحل اوليه و پيچيده است. تصميم 
»بايت دنس« براي فروش كسب و كار  تيك تاك در هند 
در حالي اعالم مي شود كه پيش از اين،  تيك تاك و ۵۸ 
اپليكيشن چيني ديگر به داليلي مانند عدم همخواني 
با قوانين و حريم خصوصي در اين كش��ور مس��دود 
شده اند. عالوه بر آن، ماه گذشته »بايت دنس« تيم 
2۰۰۰ نفري كارمندان خود در هند را كاهش داد 
و در يادداش��تي از عدم قطعيت درباره از سرگيري 
فعاليت ها در اين كش��ور خبر داد. طبق گزارش ها، 
دولت هند تاكيد دارد در صورت پيشرفت مذاكرات 
فروش تيك تاك، اطالعات كاربران و فناوري هاي 

اين اپ در داخل مرزهاي كشور باقي بماند.

عدم توسعه مناسب شبكه ثابت اينترنت به دليل نامناسب بودن مدل درآمدي 

اينترنت ثابت در سال هاي گذشته در جا زده است

بارها از راديو ش��نيده ايم كه » اينجا ايران است 
و صداي ما را از تهران مي شنويد«، اما كم پيش 
آمده كه در زندگ��ي روزمره به اين موضوع فكر 
كني��م كه در ايران و در تهران، قلب سياس��ي و 
اقتصادي كشور چه افرادي براي جاودان ماندن 
نام »ايران« چه فعاليت��ي مي كنند؟ آيا صداي 

تالش آنان را مي شنويم؟
اينجا ايران است، تهران و مجموعه »زرين رويا« 
در عم��ق قلب ته��ران و صداي ت��الش و ثمره 

خودباوري فعاالن اقتصادي را مي شنويد.
در آخرين روزهاي بهم��ن ۹۹، مصطفي ميزبان، 
مديرعامل مجموعه »زرين رويا« به همراه معاونان 
و مديران خود، به تماش��اي ثمره زحمات و تالش 
مجموعه و همكارانش نشس��ته اس��ت. »پوشينه 
شورتي مخصوص بزرگساالن«، يكي از برگ هاي 
زري��ن اين مجموعه اقتصادي اس��ت ك��ه در اين 
رونمايي، معرفي خواهد شد. برگ زريني كه مي تواند 
نتايج مثبت اجتماعي و اقتصادي در برداشته باشد. 
مصطفي ميزبان، مديرعامل مجموعه »زرين رويا« 
كه برندهاي مطرح »ماي لي��دي«، »ايزي اليف«، 
»كوكوم��ي« و »ماي بيب��ي« را در كارنامه زرين 
مجموعه خود دارد در خص��وص محصول جديد 
اين شركت مي گويد: » در دوران فعاليت اقتصادي 
خود به اين امر باور داشته ايم كه زرين رويا مي تواند 
كيفيت زندگي خانواده ايراني را افزايش دهد و براي 
تحقق اي��ن موضوع عالوه بر س��رمايه گذاري هاي 
مالي گس��ترده با همكاري همكارانم در مجموعه 
زرين رويا، توانسته ايم در جايگاه ممتاز كاالي ايراني 

قرار بگيريم.«
مديرعام��ل مجموع��ه زرين روي��ا در خصوص 
محص��ول جديد ايزي اليف مي گوي��د: » توليد 
پوشينه ش��ورتي بزرگساالن نيازمند تجهيزات 
و دس��تگاه هاي مخصوص به خود است وتعداد 
كش��ورهايي كه در جهان از اي��ن فناوري بهره 
مي برن��د در ح��دود ۵۰ ع��دد و در خاورميانه 
انگشت ش��مار اس��ت و خوش��بختانه با همت 
و ت��الش زرين رويا، اي��ران عزيزم��ان در زمره 
كش��ورهاي داراي فناوري اين محصول و البته 
مالك تجهيزات پيش��رفته اين محصول ش��ده 
كه مي تواند آينده كش��ور را در جايگاه صنعت 

سلولزي متحول كند.«
مصطفي ميزبان از مشكالت خريد و بهره برداري 
فن��اوري و تجهي��زات اين محص��ول مي گويد: 
» در ش��رايط تحريم، ي��ك مجموعه اقتصادي 
ايران��ي تصميم مي گي��رد كه نام كش��ورش را 
در ميان كش��ورهاي بزرگ صاح��ب برندهاي 
مطرح سلولزي ثبت نمايد، اين موضوع سرآغاز 

مشكالت اس��ت. خريد دس��تگاه و تجهيزات با 
مشكالت متعدد انجام گرفت اما جنبه نرم افزاري 
و راه اندازي دس��تگاه توليد، بزرگ ترين معضل 
پيش روي ما بود، چراكه تحريم ها سبب شد تا 
دانش نرم افزاري به كشور وارد نشود اما با افتخار 
بايد عنوان كنم كه با تالش شبانه روزي پرسنل 
زرين روي��ا، دانش نرم اف��زاري و بهره برداري از 
تجهيزات در داخل كش��ور و توس��ط پرس��نل 
مهندسي مجموعه تدوين و اجرا شد و توانستيم 
افتخار ديگ��ري را براي مجموع��ه زرين رويا و 
كشور به ثبت برسانيم. زندگي ارزشمند است و 
براي ارزشمند ماندن زندگي خانوار ايراني از هر 

تالشي دريغ نمي كنيم.«
مديرعامل مجموع��ه »زرين رويا« در خصوص 
اهميت سرمايه گذاري در توليد محصول جديد 
» ايزي الي��ف« مي گويد: » پوش��ينه ش��ورتي 
ايزي اليف، تنها يك محصول نيست بلكه نقطه 
اميد افرادي است كه عدم كنترل بر ادرار باعث 
ش��ده از جامعه فاصله گرفته و منزوي شوند. از 
جنبه اجتماعي اين محص��ول بايد عنوان كرد، 
پوشينه شورتي ايزي اليف، تنها افراد توانخواه، 
س��المندان و بيماران را ش��امل نمي شود بلكه 
اف��رادي كه به داليل مختلف ك��ه عليرغم آنكه 
هنوز به سن سالمندي نرس��يده اند اما به دليل 
مش��كل بي اختياري ادرار نمي توانند در فضاي 

شغلي يا اجتماع حاضر شوند را در برمي گيرد.
بخش��ي از جامعه ك��ه مي تواند براي كش��ور و 
اطرافيان خود مفيد باشد اما خانه نشين و منزوي 
شده  با اس��تفاده از اين محصول، بدون آنكه در 
ظاه��ر لباس تغييري به وج��ود آورد و در مدت 
زم��ان طوالني مي تواند بي��رون از منزل حضور 

داشته باشد و از محصول جديد ايزي اليف، مانند 
لباس زير خود اس��تفاده كند و هر زمان كه نياز 

باشد آن را تعويض كند.«
ميزب��ان در خصوص مزاي��اي اقتص��ادي اين 
محصول ادامه مي ده��د: » نمونه هاي خارجي 
اين محصول با هزينه گزاف در كشور به فروش 
مي رس��د و با توجه به آنكه اين پوشينه، كاالي 
مصرفي روزمره اف��راد اس��ت، خانواده ها براي 
تامين نمونه خارجي بايد فش��ارهاي اقتصادي 
قابل توجهي را تحمل كنند كه بي شك با توجه 
به شرايط اقتصادي جامعه و وارداتي بودن، يكي 
از داليل انزواي افرادي كه مخاطب اين محصول 
هستند، فش��ارهاي تحميلي اقتصادي است.« 
اين فعال اقتصادي در خصوص كيفيت و قيمت 
محصول ايراني پوش��ينه ش��ورتي ايزي اليف، 
مي گوي��د: » تمام��ي محص��والت زرين رويا به 
دليل كيفيت بااليي كه دارند، مورد اس��تقبال 
جامعه قرار دارند و پوش��ينه شورتي ايزي اليف 
نيز از اين امر مس��تثني نيس��ت و كيفيتي برابر 
با نمونه خارجي خ��ود دارد. در خصوص قيمت 
اين محصول با كيفيت توليد داخل، بايد بگويم 
كه پوشينه شورتي ايزي اليف از يك دوم تا يك 
چهارم قيمت نمونه وارداتي روانه بازار ش��ده و 
خوشحالم كه اين پوشينه، مي تواند مسيري در 
جهت بازگشت افراد به جامعه باشد.« برخي از 
مجموعه هاي اقتصادي در دنيا، عالوه بر عشق 
و عالقه به توليد و اش��تغالزايي، روياي بزرگي را 
در س��ر مي پرورانند كه مي تواند به يك فرهنگ 
اجتماعي و دليلي براي تش��ويق به كارآفريني 
تبديل شود، »زرين رويا« توانست روياي زرين 

و زيباي خودباوري ايراني را محقق كند. 

در مراسم معرفي محصول جديد »ايزي اليف« عنوان شد: 

»زرين رويا« تحقق روياي زرين خودباوري



تعادل -  گروه تجارت |
بازوي پژوهشي مجلس، هرچند ديرهنگام اما سرانجام 
»شاخص امنيت س��رمايه گذاري در ايران« در فصل 
بهار ۹۹ را منتش��ر كرد. نتايج اين گزارش با استفاده 
از آمارهاي رس��مي منتشرش��ده و در دس��ترس و با 
ارزيابي ۶۸۸۴ فعال اقتص��ادي نمونه از ميان فعاالن 
اقتصادي همه استان هاي كش��ور به دست آمده، كه 
وضعيت امنيت س��رمايه گذاري در بهار سال ۱۳۹۹ 
را به تفكي��ك ۳۱ اس��تان، ۳۸ مولف��ه، ۷ نماگر و ۹ 
حوزه كسب وكار نش��ان مي دهد. براساس يافته هاي 
اين پژوهش، ش��اخص كل امنيت سرمايه گذاري در 
ايران در به��ار ۱۳۹۹ كميت ۶.۱۶ از ۱۰ )۱۰ بدترين 
حالت( س��نجيده شده اس��ت. اين در حالي است كه 
مقدار عددي اين ش��اخص در مطالع��ه فصل قبل از 
آن يعني زمس��تان برابر با ۵.۸۴ محاسبه شده بود كه 
نش��ان مي دهد ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در بهار 
۱۳۹۹ نس��بت به فص��ل قب��ل از آن و برخالف روند 
فصل گذشته نامناسب تر )بدتر( شده است.بنابر اين 
گزارش، »اس��تان هاي تهران، البرز و اصفهان« از نظر 
شاخص امنيت سرمايه گذاري نامناسب ترين استان ها 
بوده اند؛ از سوي ديگر استان هاي »يزد، خراسان جنوبي 
و گلستان« مناس��ب ترين وضعيت را نسبت به ساير 

استان ها كسب كرده اند. 

    نمره  مولفه ها 
مركز پژوهش هاي مجلس در پژوهشي ديرهنگام، گزارش 
»شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران« در فصل بهار 
۹۹ را منتش��ر كرد. اين گزارش، با اس��تفاده از آمارهاي 
رسمي منتشرشده و در دسترس و نيز ارزيابي ۶۸۸۴ فعال 
اقتصادي نمونه از ميان فعاالن اقتصادي همه استان هاي 
كشور بوده كه وضعيت امنيت سرمايه گذاري در بهار سال 
۱۳۹۹ را به تفكيك ۳۱ اس��تان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ 

حوزه كسب وكار نشان مي دهد.
براس��اس يافته هاي اين گزارش، ش��اخص كل امنيت 
سرمايه گذاري در ايران در بهار ۱۳۹۹ كميت ۶.۱۶ از ۱۰ 
)۱۰ بدترين حالت( س��نجيده شده است. مقدار عددي 
اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن )زمستان ۱۳۹۸( 
۵.۸۴ محاسبه شده بود كه نشان مي دهد ارزيابي امنيت 
سرمايه گذاري در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و 
برخالف روند فصل گذشته نامناسب تر )بدتر( شده است.

اين در حالي است كه شاخص امنيت سرمايه گذاري در 
پاييز ۱۳۹۷ داراي كميت ۶.۴۳ و در زمس��تان ۱۳۹۷، 

۶.۱۸ در بهار ۱۳۹۸ كميت ۶.۰۷ و در تابس��تان ۱۳۹۸ 
نيز كميت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنيت 
سرمايه گذاري )كم شدن كميت ش��اخص( كه از پاييز 
۱۳۹۷ شروع ش��ده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در 
پايي��ز ۱۳۹۸ )هم زمان با بي ثباتي هاي بع��د از افزايش 
قيمت بنزين در آبان ماه ۱۳۹۸( معكوس ش��د و به عدد 
۶.۱2 رس��يد. اين شاخص در زمس��تان ۱۳۹۸ )۵.۸۴( 
مناس��ب ترين ارزيابي امنيت س��رمايه گذاري از شروع 
اين مطالعات فصلي از اس��فندماه ۱۳۹۶ تاكنون است. 
اما مجدداً در پايش بهار ۱۳۹۹ بافاصله نسبتًا قابل توجه 
به عدد ۶.۱۶ افزايش يافته و نامناس��ب تر شده كه البته 
نقش بيماري كرون��ا و تعطيالت اجب��اري چندماهه و 
پيش بيني نشده بسياري از كسب وكارها در اين وضعيت 

قابل توجه و اثرگذار بوده است.

  كدام مولفه ها فعاالن اقتصادي را 
آزار مي دهد؟ 

 براساس ارزيابي فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در 
اين پيمايش، در بهار ۱۳۹۹ نامناسب ترين مولفه هاي 
امنيت س��رمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت 
بوده اند از: »۱- عمل مس��ووالن ملي ب��ه وعده هاي 
داده ش��ده )۸.۸۴ از ۱۰ و ۱۰ بدتري��ن وضعيت(؛ 2- 
عمل مسووالن استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي 
داده شده )۸.۳۱(؛ ۳- اعمال نفوذ و تباني در معامالت 

ادارات )۸.۰۶(«.

در طرف مقابل هم مناس��ب ترين مولفه هاي امنيت 
سرمايه گذاري طي بهار ۱۳۹۹ نيز به اين ترتيب بوده اند: 
»۱- رواج توزيع كاالي قاچاق )۳.۹۶(؛ 2- سرقت مالي 
)پول نقد، كاال، تجهيزات )۴.۰۸(؛ ۳- استفاده غيرمجاز 

از نام و عالئم تجاري يا مالكيت معنوي )۴.۴2(.«
طبق يافته هاي گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
فعاالن اقتصادي مش��اركت كننده در اين سلس��له 
مطالعات فصلي، نامناس��ب ترين مولفه هاي امنيت 
س��رمايه گذاري در ايران در زمستان ۱۳۹۸ را چنين 
ارزيابي كرده بودن��د: »۱- .عمل مس��ووالن ملي به 
وعده ه��اي داده ش��ده )۷.۹۸(؛ 2- مي��زان اختالل 
ايجادش��ده در اث��ر تحريم ه��اي خارج��ي )۷.۸۸(؛ 
۳- عمل مس��ووالن اس��تاني و محلي ب��ه وعده هاي 
اقتصادي داده شده )۷.۸۷(.« همچنين مناسب ترين 
مولفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي زمستان ۱۳۹۸ 
نيز مانند بهار ۱۳۹۹ بوده است.با  توجه به بررسي هاي 
به عمل آمده مالحظه مي شود كه نامناسب ترين مولفه 
امنيت سرمايه گذاري كه فعاالن اقتصادي را بيش از 
همه آزار مي ده��د در اين مطالعه هم مانند دوره هاي 
گذشته، »عمل مسووالن به وعده هاي داده شده« بوده 
است. اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده هاي 
پيمايشي و آماري و شاخص كلي )تركيب دو مجموعه 
داده پيمايش��ي و آماري( تهيه ش��ده است. براساس 
يافته هاي داده هاي پيمايشي در بهار ۱۳۹۹، فعاالن 
اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي 

البرز، تهران و خراسان رضوي، نامناسب ترين ارزيابي و 
استان هاي يزد، خراسان جنوبي و گلستان مناسب ترين 
ارزيابي را از وضعيت مولفه هاي پيمايش��ي شاخص 

امنيت سرمايه گذاري ارايه كرده اند.

  استان هاي مناسب و نامناسب
 براي سرمايه گذاري 

اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايش��ي 
در اين پژوه��ش، اس��تان هاي تهران، الب��رز و اصفهان 
نامناس��ب ترين و اس��تان هاي يزد، خراس��ان جنوبي و 
گلستان مناس��ب ترين وضعيت را ازنظر شاخص امنيت 
سرمايه گذاري نسبت به ساير اس��تان ها در بهار ۱۳۹۹ 
كسب كرده اند. ارزيابي شاخص امنيت سرمايه گذاري در 
زمستان ۱۳۹۸ نش��ان داده بود سه استان يزد، خراسان 
جنوبي و همدان به ترتيب جزو مناس��ب ترين ها بودند و 
سه استان تهران، البرز و آذربايجان شرقي به ترتيب جزو 

نامناسب ترين استان ها در آن پايش ارزيابي شده بودند.
مقايسه اطالعات استخراجي مولفه هاي آماري شاخص 
امنيت سرمايه گذاري )نرمال شده( به تفكيك استان ها 
در بهار ۹۹ نسبت به زمس��تان ۹۸ به ترتيب استان هاي 
همدان، آذربايجان و خراس��ان جنوبي نس��بت به ساير 
استان ها ارزيابي مناسب تري داشتند و استان هاي تهران، 
مازندران و كهگيلويه و بوير احمد به ترتيب نسبت به ساير 
استان ها در بررسي مولفه هاي آماري امنيت سرمايه گذاري 
ارزيابي نامناسب تري كسب كرده اند. اين در حالي است 
كه در پايش زمس��تان ۹۸ همان اس��تان ها به ترتيب در 
خصوص مناسب ترين ها تكرار ش��ده است. در خصوص 
نامناسب ترين ها به ترتيب »تهران، كهگيلويه و بوير احمد، 
ومازندران« شناسايي شده بودند. به عبارتي ديگر، درچند 
مطالعه اخير معموال استان هاي همدان، خراسان جنوبي 
و آذربايجان غرب��ي، ارز ارزيابي مناس��ب تري برخوردار 
بودند. واستان هاي تهران وكهگيلويه و بوير احمد با تكرار 
ارزيابي نامناسب تري در مولفه هاي آماري شاخص امنيت 

سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده است. 
همچنين براس��اس نتايج اين مطالعه، در بهار ۱۳۹۹ از 
بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي موردسنجش در اين پايش، 
فعاالن اقتصادي در حوزه )هتل، رستوران، تهيه و توزيع 
غذا( مناس��ب ترين ارزيابي را نسبت به س��اير حوزه ها و 
فعاالن اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع و... )حمل ونقل، 
انبارداري، عمده فروشي و خرده فروشي( نامناسب ترين 
ارزياب��ي را در مي��ان هم��ه حوزه ه��ا از وضعيت امنيت 

سرمايه گذاري ارايه كرده اند.
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دستور ويژه براي تنظيم بازار 
شب عيد

شاتا |وزير صنعت، معدن و تجارت در تماس تلفني با 
رييس سازمان صمت استان ايالم، رييس اداره صمت 
مهران و فرماندار دهلران، ضمن بررسي و رصد شرايط 
تنظيم بازار شب عيد و مشكالت حوزه صنايع و معادن اين 
استان مرزي، دستورات ويژه اي را براي رفع موانع صادر 
نمود.عليرضا رزم حسيني در تماس هاي تلفني جداگانه 
با رضا محمدرحيمي رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان ايالم، مجيد عسگري فرماندار دهلران 
و ف��رزاد مرادي رييس اداره صمت مه��ران، بر ضرورت 
اتخاذ تمهيدات الزم و پيگي��ري دقيق موارد مرتبط با 
تنظيم بازار و فعال سازي ظرفيت هاي صنعتي، معدني و 
تجاري استان ايالم و شهرستان مهران تاكيد نمود. وزير 
صمت در اين تماس تلفني با يادآوري تدابير اتخاذ شده از 
سوي وزارت صمت براي تنظيم بازار شب عيد در سراسر 
كشور و تامين مناسب كاالهاي اساسي مورد نياز مردم، 
رفع موانع پيش روي واحدهاي صنعتي و معدني فعال و 
همچنين پروژه هاي صنعتي در حال اجراي كشور و به 
ويژه استان ايالم را اولويت نخست وزارت صمت دانست.
رزم حس��يني تصريح كرد: در ش��رايط حاضر، تالش و 
جديت مديران استاني براي هماهنگي با سياست هاي 
جامع دولت و وزارت صمت و عملياتي كردن تصميمات 
كالن در مناطق مختلف كشور داراي اهميت فراواني بوده 
و كاماًل ضروري است. محمدرحيمي، مديركل صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ايالم هم در گفت وگوي تلفني 
با وزير صمت، با ارايه گزارش��ي از ميزان پيشرفت ۴۵۰ 
طرح صنعتي و معدني درحال اجرا در اين استان، برخي 
از مشكالت موجود در مسير اجراي پروژه ها را مطرح و 
خواستار رفع آنها شد.فرزاد مرادي، رييس اداره صمت 
مهران نيز با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام گرفته براي 
تامين كاالهاي اساسي مورد نياز مردم در ايام تعطيالت 
نوروز، خواستار توجه ويژه به اين شهرستان مرزي شد. 
مجيد عسگري فرماندار دهلران هم ضمن قدرداني از 
پيگيري مشكالت اين شهرستان توسط وزير صنعت، 
معدن و تجارت، براي تامي��ن مالي برخي از پروژه هاي 

صنعتي و معدني دهلران درخواست مساعدت داشت.

حل مشكل توليد روغن 
نيمه جامد به زودي 

دبير انجمن صنف��ي صنايع روغن نبات��ي گفت: در 
بخش روغن نيمه جامد هم مشكالتي در حوزه ارزي 
و تأمين حلب ها مطرح بود كه تا حدود ۷۰ درصد اين 
مشكالت برطرف و طي روزهاي آينده در بخش روغن 
نيمه جامد هم مشكلي نخواهيم داشت.اميرهوشنگ 
بيرشك در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
تسنيم، با اشاره به اينكه در حال حاضر نياز كشور در 
بخش روغن حدود ۱۴۰ هزار تن است، اظهارداشت: 
در دي ماه امس��ال حدود ۱۷۷ هزار تن و در 2۰ روزه 
بهمن ماه ۱2۰ هزار تن روغن توليد و روانه بازار شده 
است. وي با اعالم اينكه توليدكنندگان در بخش روغن 
مايع مشكلي ندارند و با افزايش حجم توليد التهابات 
بازار را ت��ا حد قابل توجهي كاهش داده اند، افزود: اين 
اطمينان را به مردم مي دهيم در شب عيد و فروردين و 
ارديبهشت ماه سال آينده توليدكنندگان با تمام توان 
روند توليد را انجام و نگراني در اين رابطه وجود نخواهد 
داشت. دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي تصريح 
كرد: در بخش روغن نيمه جامد هم مشكالتي در حوزه 
ارزي و تأمين حلب ها مطرح بود كه تا حدود ۷۰ درصد 
اين مشكالت برطرف و طي روزهاي آينده در بخش 

روغن نيمه جامد هم مشكلي نخواهيم داشت.

واحدهاي صنفي  پروتكل هاي 
بهداشتي را  رعايت كنند

اتاق اصناف ايران بيانيه اي با موضوع افزايش نظارت و 
تاكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي منتشر كرد. در 
متن اين بيانيه آمده است: بر اساس آخرين اعالم رسمي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا، متأسفانه در برخي از شهرهاي 
كشور شاهد روند صعودي مجدد شيوع ويروس كرونا 
هستيم. افزايش سرايت پذيري با جهش هاي ثبت شده، 
افزايش ميزان مراجعان سرپايي و بستري و همچنين 
باال بودن موارد تست مثبت، همگي حاكي از آن است 
ك��ه در روزهاي آين��ده، گونه متفاوت ت��ري از چرخه 
ويروس را شاهد خواهيم بود كه مي تواند نشان دهنده 
شكل گيري موج جديد بيماري باشد و مسلمًا اگر خيز 
چهارم رخ دهد، سرعت سرايت، ابتال و انتقال به مراتب 
از امواج قبلي بيشتر خواهدبود. اصناف به عنوان پيشاني 
تعامل هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه و به علت تعامل 
بيشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بيش از ساير نهادها در 
معرض اين ويروس بوده و ضرر و زيان و محدوديت هاي 
سنگين تري را متحمل شده اند و بدون شك ساده انگاري 
و سهل انگاري در ايام پيش رو به ناچار تصميم گيران ستاد 
ملي مبارزه با كرونا را به سمت اعمال محدوديت هاي 
جديد، آن هم ُدرس��ت، در بحبوحه فعاليت نزديك به 
عيد نوروز كه قاعدتاً انتظار اصناف، رونق بيشتر كسب و 
كارشان است، پيش خواهد برد. بنابراين الزم است تمامي 
همكاران گرانقدر ما در اتاق  هاي اصناف و اتحاديه هاي 
سراسر كشور، استراتژي  س��ختگيرانه تري در رعايت 
شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي بهداشتي اعمال كنند 
و نسبت  به پروتكل هاي مربوط به شاغلين واحدهاي 
صنفي و همچنين آنچه مربوط به مشتريان است تذكرات 
جدي تري صورت پذيرد. اصناف قطعاً با جديت بيشتري 
مصوبات اخير ستاد ملي كرونا را اجرا خواهند نمود و البته 
از تمامي اتاق هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي كشور 
تقاضا داريم مجموعه  جدي تري از سياست هاي حمايتي 
و تش��ويقي در قالب تقدير و تشكر از واحدهاي صنفي 
كه تالش شايس��ته اي در رعايت پروتكل ها داشته اند 
و همچنين سياس��ت هاي جريمه اي و تنبيهي براي 
واحدهاي متخلف در نظر گرفته و با همكاري بازرسان 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و مراكز بهداشت، 
بازرسان اصناف نظارت سنگين تري بر واحدهاي صنفي 

صورت دهند.«

 استاندار خوزستان 
رييس استاندارد شد 

در حكمي از سوي رييس جمهور، غالمرضا شريعتي 
اس��تاندار خوزس��تان به عنوان رييس س��ازمان ملي 
استاندارد ايران منصوب ش��د.روحاني رييس جمهور 
در حكمي غالمرضا ش��ريعتي را براي يك دوره چهار 
ساله به عنوان رييس جديد س��ازمان ملي استاندارد 
 ايران منصوب كرد. به اين ترتيب ش��ريعتي جايگزين 
نيره پيروزبخت ش��د. پيروزبخت كه 2 دوره رياس��ت 
سازمان اس��تاندارد را بر عهده داشته، بازنشسته شده 
است. متن حكم حسن روحاني براي انتصاب شريعتي 
به اين شرح اس��ت: در اجراي ماده )۳۶( قانون تقويت 
و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶.۷.۱۱ مجلس 
شوراي اسالمي و تأييد شوراي عالي استاندارد؛ نظر به 
تعهد و شايستگي جناب عالي، به موجب اين حكم براي 
مدت چهار سال به عنوان »رييس سازمان ملي استاندارد 
اي��ران« منصوب مي ش��ويد. توفيق ش��ما را در انجام 
شايس��ته وظايف محوله با رعايت اصول قانون مداري، 
اعتدال گرايي و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد، در 
خدمت به اس��الم و ملت شريف ايران از خداوند متعال 
مس��ألت دارم.« ني��ره پيروزبخ��ت دي ۹2 به مدت ۳ 
سال به عنوان رييس سازمان ملي استاندارد منصوب 
ش��د و پس از آن نيز ماموريتش در اين سازمان تمديد 
شد.شريعتي، رييس جديد س��ازمان ملي استاندارد 
از س��ال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مديركل سياسي و انتظامي 
استانداري خوزستان در دولت اصالحات بود. در دوره 
نخست استانداري عبدالحسن مقتدايي در خوزستان، 
ش��ريعتي براي دوره اي سرپرستي معاونت سياسي و 
اجتماعي استانداري خوزس��تان را برعهده داشت. در 
طول دوران ۸ ساله فعاليت دولت هاي نهم و دهم، وي به 
عنوان مدرس و عضو هيات علمي دانشگاه جندي شاپور 
فعاليت مي كرد و در دولت يازدهم هم به سمت استاندار 

خوزستان منصوب شد.

 هيچ واكسن فايزري 
وارد و ترخيص نشده است

به دنبال انتشار برخي خبرها در رابطه با ورود محموله 
واكسن »فايزر« به كشور، معاون فني گمرك ايران اعالم 
كرد كه هر دو محموله وارداتي واكس��ن در مدت اخير 
»اسپوتنيك وي« روسي بوده و هيچ واكسن فايزري در 
اين مدت وارد و از گمرك ترخيص نشده است.اين مقام 
مسوول در گمرك ايران اعالم كرد كه تشريفات گمركي 
هر دو محموله با نظارت مستقيم مقامات گمرك ايران 
و مسووالن مراجع ذي ربط، پاي پرواز انجام، ترخيص 
و به مقامات ذي ربط و ذي صالح در وزارت بهداش��ت 
تحويل شده اس��ت.وي تاكيد كرد كه هر دو محموله 
وارداتي، واكسن اسپوتنيك روسي بوده و هيچ واكسن 
فايزري در آن وجود نداشته است.ارونقي يادآور شد كه 
اولين محموله ساعت ۱۶ روز پنجشنبه )۱۶ بهمن ماه( 
به فرودگاه امام خميني)ره( رسيد كه حاوي چهار پالت 
واكسن اسپوتنيك روسي به وزن حدود ۶۴۰ كيلوگرم 
و ساخت كشور روسيه بود.وي افزود: دومين محموله 
نيز ساعت دو بامداد شنبه )٢٥ بهمن( ماه، وارد فرودگاه 
امام خميني)ره( شد كه اين محموله ۳2۴2 كيلويي نيز 
واكسن اسپوتنيك ساخت كشور روسيه بوده است.به 
گفته معاون گمرك ايران، اكنون تقريباً همه مي دانند كه 
واكسن فايزر بايد در دماي منفي۷۰ درجه سانتيگراد 
)منفي۹۴ درجه فارنهايت( نگهداري شود و داراي 
شرايط خاص بسته بندي و حمل است. در حالي كه 
واكسن هاي روسي وارده با هواپيمايي ماهان، در يخ 
خشك مخصوص و با بسته بندي مربوطه به كشور 
رس��يده و از تمامي مراحل تخليه، انجام تشريفات 
گمركي و ترخيص، بارگيري و حمل كاال، تصوير و 
فيلم تهيه شده و در اختيار رسانه ها قرار گرفته است.

 قيمت مرغ
 باالي۲۰۴۰۰ منطقي  نيست

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت گذاري 
مرغ بيشتر از 2۰ هزار و ۴۰۰ تومان منطقي نيست.عباس 
تابش، بعدازظهر يك شنبه در جلسه كارگروه تنظيم بازار 
استان يزد با تاكيد بر اينكه نرخ گذاري روي مرغ با توجه 
به پارامترهاي اعالم شده 2۰ هزار و ۴۰۰ تومان مصوب 
شده است، اظهار داشت: قيمت گذاري باالتر از اين ميزان 
منطقي نيست.وي افزود: قيمت تمام شده مرغ با ۸۵ 
درصد ذرت دولتي و ۵۰ درصد كنجاله دولتي، ۱۳ هزار 
تومان شد و تا سقف ۱۰ درصد نيز به استانداران اختيار 
افزايش قيمت داده ش��د كه اين رقم به ۱۴ هزار تومان 
مي رسد.تابش ادامه داد: حدود ۶.۵۰۰ تومان نيز قيمت 
عرضه كننده در نظر گرفته ش��ده كه در نهايت قيمت 
هر كيلو مرغ 2۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شد.وي بيان 
كرد: هر كسي نبايد با شاخص هاي خود قيمت تعيين 
كند و ما به جد مدعي حقوق مصرف كنندگان هستيم. 
تابش در مورد تأمين نهاده ه��اي واحدهاي مرغداري 
تاكيد كرد: در كشور براي۱۳۰ ميليون قطعه جوجه، 
تأمين نهاده انجام شده كه آمار گمرك اين امر را ثابت 
مي كند و اگر مرغداري نهاده تحويل مي گيرد اما مرغ 
تحويل نمي دهد، بايد با آن برخورد شود و استانداران اين 
موضوع را به شكل ويژه دنبال كنند.وي با اشاره به برخي 
بهانه هايي كه در زمينه عدم تحويل مرغ مطرح مي شود، 
گفت: برخي افت بار را بهانه مي كنند و عده اي نيز۴2 روز 
را براي تبديل جوجه به مرغ كم مي دانند كه بايد همه اين 
موارد ساماندهي شود و نبايد بهانه اي براي عدم تحويل 
مرغ شود.تابش تصريح كرد: چرا واحدهاي توليد مرغ 
۶۰ روز زمان براي پرورش جوجه مي خواهند، در حالي 
كه استاندارد وزن مرغ در دنيا۱.۸ كيلوگرم و در ايران2.2 
كيلوگرم است، چرا پرورش دهنده مرغ مي خواهد مرغ 
سه كيلويي در ۶۰ روز تحويل دهد تا مردم به چربي پول 
بدهند.وي تاكيد كرد: نهايتا۴2ً روز بايد به ۴۵ روز افزايش 
پيدا كند و اگر غير از اين باشد، در دوره بعد نهاده به اين 
واحدها تحويل نشود. وي ادامه داد: امسال بيشتر از سال 
قبل نهاده وارد كرديم و جهاد كشاورزي بايد پيگيري كند 

كه چرا نهاده ها دير به دست مرغدار مي رسد.

با ارزيابي از ۶۸۸۴  فعال اقتصادي براي فصل بهار ۹۹ مشخص شد 

گزارشي از عملكرد ايميدرو به مناسبت دهه فجر منتشر شد

»مردودي«امنيتسرمايهگذاري

اشتغال زايي ۲۴8۰۰ نفري از سال 9۲ تا 99
مجم��وع س��رمايه گذاري هاي ايميدرو، ش��ركت هاي 
زيرمجموعه و تابعه )تحت راهبري( از س��ال ۹2 تا پايان 
سال جاري از ۱۱.۶ ميليارد دالر عبور مي كند. ايميدرو 
طي اين مدت ظرفيت هاي توليد را تا بيش از ۱۰۰درصد 
افزايش داده و در عين حال برنامه هاي وسيعي در اكتشاف، 
احياي معادن كوچك و تامين مالي پروژه ها داشته است. 
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران )ايميدرو(، از ابتداي دولت يازدهم 
تا پايان س��ال ۹۸ ارزش س��رمايه گذاري هاي ايميدرو، 
شركت هاي زيرمجموعه و تابعه در بخش معدن و صنايع 
معدني به بيش از ۹.۴ ميليارد دالر رسيد كه با احتساب 
2.2 ميليارد دالر مجموع س��رمايه گذاري امسال، رقم 
س��رمايه گذاري ها به ۱۱ ميلي��ارد و ۶۰۰ ميليون دالر 
مي رسد. همچنين از سال ۹2 تا پايان سال گذشته ميزان 
اشتغال مستقيم ايجاد شده به 2۱هزار و ۶۰۰ نفر رسيده 
كه تا پايان سال ۹۹ نيز ۳2۰۰شغل مستقيم به اين بخش 

افزوده مي شود.

    رشد ظرفيت توليد 
از سوي ديگر ميزان ظرفيت هاي توليد در زنجيره فوالد، 
مس و آلومينيوم بين س��ال هاي ۹2 تا پايان ۹۸ به طور 
قابل مالحظه اي افزايش يافته به طوري كه ظرفيت توليد 
كنسانتره سنگ آهن با دس��تيابي به ۵۷.۶ ميليون تن 
نزديك به ۱۰۰درصد، گندله س��نگ آهن با رسيدن به 
۴۷.۶ ميليون تن ۱۱۶.۵درصد، آهن اسفنجي با دستيابي 
به ۳۵.۳ ميليون تن نزدي��ك به ۸۰درصد و فوالد خام با 
رسيدن به ۳۷.۵ ميليون تن ۶۶.۶درصد رشد پيدا كرده 
است.  همچنين ظرفيت توليد كنسانتره مس با رسيدن 
به يك ميليون و ۱۵۰هزار ت��ن ۳۵درصد و كاتد مس با 
دس��تيابي به ۴۵۷هزار تن ۷۷درصد رشد داشته است. 
ظرفيت توليد آلومينا بدون تغيير 2۴۵هزار تن است اما 
ظرفيت توليد در آلومينيوم با رشد نزديك به ۸۰درصد به 

۷۷۰هزار تن رسيده است.

   1۴۰۰ محدوده اميد بخش در اكتشاف
ايميدرو با همكاري بخش خصوصي از سال ۹۳ تاكنون 
۶۵۰ هزار كيلومتر مربع پهنه اكتشافي را عملياتي كرده 
اس��ت. از اين ميزان، فاز شناسايي و پي جويي ۴۸۰ هزار 
كيلومتر مربع به اتمام رسيده و به محدوده هاي اميدبخش 

قابل توجهي دست يافت.
با اين برنامه اكتشاف ۱۴۰۰ محدوده اميدبخش به دست 
آمده و تاكنون، ۱۰۰۰ مح��دود براي واگذاري به بخش 
خصوصي در اختيار سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ها قرار گرفته اس��ت. در ۴۰۰ محدوده ديگر نيز 
پيگيري ايميدرو دريافت پروانه اكتش��اف براي فازهاي 
عمومي و تفصيلي است. از اين تعداد محدوده، ۵۳ پروانه 
اكتشاف صادر شده اس��ت. همچنين، ۵ گواهي كشف 

صادر و از طريق فراخوان به بخش خصوصي واگذار شد.

    رشد توليد 
توليد شركت هاي بزرگ معدن و صنايع معدني طي ۹ 
ماه امسال توليد شمش آلومينيوم با رشد ۶۶درصدي، 
كنس��انتره س��نگ آهن با افزايش ۶درصدي، گندله 
س��نگ آهن با رش��د ۱۱درصدي، آهن اس��فنجي با 
افزايش ۹درصدي، شمش فوالدي با رشد ۸درصدي، 
محصوالت فوالدي با رش��د ۵درص��دي، كاتد مس با 
افزايش ۹درصدي و ش��مش طال با رشد۱۵درصدي 
همراه ش��د. بدين ترتيب توليد شمش آلومينيوم به 
۳2۵هزار تن، كنسانتره سنگ آهن ۳۷.۵ ميليون تن، 
گندله س��نگ آهن ۳۴.۵ ميليون تن، آهن اسفنجي 
به 2۳.۳ ميليون تن، ش��مش فوالد به ۱۷.۱ ميليون 
تن، محصوالت ف��والدي ۱۱.2ميليون تن، كاتد مس 

2۰۷هزار تن و شمش طال به ۹۹۵كيلوگرم رسيد.

    احيا ۲۰6  معدن كوچك
طرح فعال س��ازي معادن كوچك و متوس��ط در نقاط 
مختلف كشور، با هدف فعال سازي معادن بخش خصوصي 
كه به دليل ش��رايط داخلي يا بين المللي نيمه فعال و يا 
تعطيل ش��ده اند، از آذرماه سال ۹۷ تعريف و در سال ۹۸ 
عملياتي شده اس��ت. معادن كوچك و متوسط به دليل 
 گس��تردگي )۹۸.۳درصد از تعداد كل معادن كش��ور(، 
اش��تغال زايي و توليد داراي اهميت بس��زايي اس��ت و 
مي توانند در ايجاد اشتغال پايدار در بخش معدن و توسعه 
متوازن كشور، نقش بسيار مهمي ايفا كند. در مدت ۱۰ ماه 
امسال در راستاي اين طرح، احيا، فعال سازي و توسعه، 
2۰۶ معدن در مناطق مختلف، احيا و فعال انجام ش��ده 
است. اين در حالي است كه پيش تر احياي 2۰۰ معدن و 
احداث 2۵ واحد فرآوري در سال ۹۹ هدف گذاري شده 
بود. از ابتداي سال جاري تاكنون شناسايي و اولويت بندي 
۸۱2 معدن انجام شده و روي ۴۴۴ معدن اقدام كلينيكي 

صورت گرفته است. در سال گذشته ۱۴۶معدن در مناطق 
كمتر توسعه يافته احيا شد. 

     تقويت صندوق بيمه معدن
تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني 
به عنوان يكي از نهادهاي حمايتي كشور )و زيرمجموعه 
ايميدرو( به منظور توسعه سرمايه گذاري هاي خطرپذير 
بخش معدن و صنايع معدني كوچ��ك مقياس يكي از 
اقدامات مهمي است كه در سال ۹۸ عملياتي شده است. 
افزايش س��رمايه صندوق از ۱۴۰ ميليارد تومان به ۳۵۰ 
ميليارد تومان در سال ۹۸ و رسيدن به ميزان ۵۰۰ ميليارد 
تومان در س��ال جاري نتيجه اين اقدام است. همچنين 
حمايت از ارايه تسهيالت با سود ۴ درصد براي متقاضيان 
اس��تفاده از ماشين آالت معدني س��اخت داخل توسط 
صندوق بيمه انجام شده است. عملكرد صندوق بيمه در 
سال هاي ۹۷ و ۹۸ بيش از ۵۹۰ ميليارد تومان است كه 
معادل ۹۰ درصد كل عملكرد صندوق از ابتداي تاسيس تا 
پايان سال ۹۶ است. )۶۷۰ ميليارد تومان تا پايان سال ۹۶( 
همچنين طي ۱۰ ماه امسال بيمه نامه هايي به ارزش 
۷۹2 ميلي��ارد تومان آماده صدور ش��ده اس��ت كه با 
احتساب ۳2۵ ميليارد تومان بيمه نامه هاي صادره، كل 
ارزش اين بيمه نامه ها تا پايان سال ۹۹ به بيش از ۱۱۰۰ 

ميليارد تومان مي رسد.

    مشاركت  با  بخش  خصوصي
جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه معادن و صنايع 
معدني به گونه اي كه ۴2 معدن به بخش خصوصي واگذار 
شده، طرح هاي الكترود گرافيتي و پتروليوم كك و تيتانيوم 
كهنوج، معادن آنومالي شمالي و ميشدوان و پتاس خور و 
بيابانك و شورابه هاي ترود به شركت هاي بزرگ بخش، براي 
تكميل واگذار شده و در سال ۹۸ بيش از ۱۷۰۰ ميليارد تومان 

منابع جهت تكميل طرح هاي توسعه از بخش خصوصي 
جذب شده است. ايجاد كنسرسيوم هاي بزرگ با مشاركت 
بخش خصوصي با هدف توسعه بخش معدن و صنايع معدني 
از جمله شركت مديريت اكتشاف منابع معدني پايا با هدف 
توسعه اكتشاف با مش��اركت بخش خصوصي، هلدينگ 
سرمايه گذاري در منطقه ويژه خليج فارس با هدف توسعه 
فوالد تا ۱۰ ميليون تن و كنسرسيوم سرمايه گذاري با هدف 

توسعه فوالد تا سقف ۱۰ ميليون تن در چابهار.

    صرفه جويي ارزي بومي سازي
ايميدرو از ابتداي س��ال، سياست بومي سازي و توسعه 
س��اخت داخل را ابالغ و اهداف عملياتي از شركت هاي 
زيرمجموعه دريافت و پايش مي كند. طبق برنامه ريزي 
انجام شده، بومي سازي بيش از ۵۰۰ ميليون دالر قطعه 
و فرايند توليد در س��ال جاري انجام خواهد ش��د كه با 
احتساب بومي س��ازي هايي كه در »طرح هاي توسعه« 
صورت مي پذيرد، در سال جاري نزديك به يك ميليارد 
دالر صرفه جويي ارزي ناشي از بومي سازي و توسعه توان 

ساخت داخل خواهيم داشت.

  حمايت از پژوهش 
و برگزاري 6۲  دوره آموزش 

هزينه هاي آموزش، پژوهش و توس��عه فناوري ايميدرو 
مشتمل بر مصوبات مربوطه مبلغ 2۱۳۷۸۱.۳ ميليون 
ريال است. عملكرد بخش پژوهش و توسعه فناوري شامل 
حمايت از ۱۹ پروژه پژوهش��ي، ۹ پايان نامه  تحصيالت 
تكميلي تقاضا محور دريافتي از س��امانه ساتع، حمايت 
از ۶ هماي��ش، كتاب و تامين اعتب��ار فرآيند حمايت از 
پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي به مبلغ ۵۰۰۰ ميليون 
ريال اس��ت.  در بخش آموزش ۶2 دوره آموزش��ي براي 
همكاران ستاد سازمان، كاركنان مجتمع ها، شركت ها 
و طرح هاي تابعه برگزار ش��ده كه مش��كل بر دوره هاي 
حض��وري )۴دوره( / غيرحضوري )آفالي��ن )۳۳دوره( / 
آنالين )2۵ دوره(( اس��ت به طوري ك��ه اين دوره ها بالغ 
بر ۵22 س��اعت براي ۶، ۸۶۶ نفر فراگي��ر با ۵۵۱، ۵۰۹ 
نفرساعت آموزش انجام شده است. براي كاركنان معادن 
بخش خصوصي نيز ۶۰۴ دوره آموزشي براي ۱۰2۶2 نفر 

فراگير با ۱۹22۳۰ نفر ساعت آموزش انجام شده است.

   رشد ۲۴ درصدي امتياز مميزي بهداشت، 
ايمني،  محيط زيست و انرژي

متوسط امتياز واحدهاي مميزي حوزه بهداشت، ايمني، 
محيط زيس��ت و انرژي )HSEE( در س��ال ۹۸، به 2۵۴ 
رسيده كه فراتر از هدف برنامه ريزي شده )رشد 2۰ درصد( 
بوده و در اين زمينه رشد 2۴ درصدي داشته ايم. اين در 
حالي اس��ت كه از ابتداي شروع برنامه مميزي عملكرد 
HSEE واحدهاي تابعه )سال۹۵( تاكنون اين رشد به ۵۱ 

درصد رسيده است.

ويژه
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خبرروز

جعل خبر واردات و توزيع واكسن فايزر مضحك است
جعل خبر درباره واردات و توزيع واكسن فايزر مضحك است، دشمنان نظام مدام به دنبال نشر خبرهاي جعلي هستند.سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان اين مطلب گفت: واكسيناسيون كرونا طبق برنامه و فقط در شبكه بهداشتي و درماني وزارت بهداشت 
انجام خواهد ش��د، هيچ مسوول و هيچ فردي خارج از برنامه واكسيناسيون ملي واكسن نخواهد زد و مردم به خبرهاي جعلي توجه 
نكنند.عليرضا رييسي گفت: وزارت بهداشت براي واكسيناسيون برنامه دارد و هيچ فردي و هيچ مسوولي خارج از برنامه تدوين شده 
واكسن نمي زند، حتي براي ويال هاي خالي واكسن هاي تزريق شده هم برنامه داريم. ويال هاي خالي واكسن هم طبق پروتكل معدوم 

مي شوند، بنابراين حتي ويال خالي واكسن هم دست هيچ كسي در ايران ديده نخواهد شد.

رويداد

»س��نبل آبي« گياهي مقاوم و در عين حال زيبايي 
اس��ت كه در چند سال اخير چنگال خود را بر پهنه 
تاالب انزلي ف��رو كرده و به مرور نف��س اين تاالب 
ارزش��مند را گرفته و اكنون به ش��ماره انداخته اما 
قرار اس��ت با اقدام��ات صورت گرفت��ه از پهنه اين 
ت��االب بين المللي جمع آوري  ش��ود.اين تاالب در 
س��ال ۱۳۵۴ در فهرس��ت تاالب هاي بين المللي 
كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد همچنين سازمان 
بين المللي حيات پرن��دگان، اين تاالب را به عنوان 
زيس��تگاه با اهميت براي پرندگان تشخيص داده  و 
جزو تاالب هاي طبيعي و آب شيرين كشور است كه 
از جمله زيباترين مناظر آبي منطقه است.اين تاالب 
محل تخم ريزي آبزيان و پناهگاه و مامن پرندگان 
بومي و مهاجر اس��ت، انزلي با بي��ش از ۱۰۰ گونه 
پرنده، ۵۰ گونه ماهي و صدها گونه موجودات گياهي 
اكوسيس��تم كم نظيري دارد، از س��ال ۱۳۵۴ جزو 
تاالب هاي بين المللي تحت حفاظت شد و مهم ترين 
منبع تكثير و توليد ماهيان خاوياري و اس��تخواني 
درياي خزر اس��ت عالوه ب��ر اين س��االنه پذيراي 
مسافران بي شمار داخلي و جهانگردان خارجي است، 
معروف ترين گياه تاالب انزلي كه ش��هرت جهاني 
دارد »الله تاالبي« اس��ت كه ت��االب را به اين دليل 

»مرداب الله« مي خوانند، حواصيل ها، اردك سانان، 
مرغابي س��انان كشيم بزرگ، كش��يم سياه گردن، 
يلوه كوچك، كاكاي��ي و غيره از پرندگان اين تاالب 
شمرده مي شوند. سنبل آبي يكي از ۱۰ گونه گياهان 
مهاجم دنيا اس��ت؛ اين گياه وقتي وارد اكوسيستم 
آبي مي شود در مدت ۲ هفته مي تواند جمعيت خود 
را به ميزان دو براب��ر افزايش دهد. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، سيد 
فرشيد فالح سرپرست اداره حفاظت محيط زيست 

شهرس��تان بندر انزلي اعالم كرد ك��ه جمع آوري 
سنبل آبي از تاالب بين المللي انزلي آغاز شده است؛ 
پاكسازي تاالب از اين گياه مهاجم، به صورت مكانيزه 
و با دستگاه شناور دروگر سنبل آبي انجام مي شود.

به گفته او، سنبل آبي نخستين بار در سال ۱۳۹۴ در 
تاالب بين المللي انزلي مشاهده شد، اين گياه براي 
تاالب به عنوان گياه مهاجم شناخته شده و تهديد 
جدي براي بوم سازگان  آبي )اكوسيستم آبي( استان 

به ويژه تاالب هاي گيالن است.

خداحافظي »زيباي سمي« از تاالب انزلي
جامعه ادامهازصفحهاول

 دردهايي كه 
درمان  نمي شوند

 البته خبر تلخ تر درگذشت پرستار باردار يكي 
از بيمارستان هاي تهران به دليل ابتال به كرونا 
همه و همه خبرهايي هستند كه ما با بي تفاوتي 
از كنار آنها مي گذري��م و به اين فكر مي كنيم 
كه با افزايش قيمت ها و مشكالت معيشتي و 
پرداخت نش��دن حقوق و مزايا و البته دريافت 
نكردن عيدي خود چگون��ه كنار بياييم. مثل 
بسياري از بازنشستگان و معلمان كه اين روزها 
ديگر به كرونا فكر نمي كنند و هر روز در مقابل 
يك سازمان تجمع مي كنند و به دنبال حق و 

حقوق از دست رفته شان مي گردند.
 از س��وي ديگر م��ردم در صف ه��اي طوالني 
مرغ و گوش��ت بدون رعايت فاصله اجتماعي 
مي ايس��تند و اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه 
رييس جمه��ور در نشس��ت هاي هيات دولت 
تاكي��د مي كن��د ك��ه هيچ كس ب��راي خريد 
مايحت��اج ضروري زندگي در صف نايس��تاده 
است! اينها دردها و مش��كالتي است كه انگار 
ن��ه درماني و ن��ه راه حل��ي براي آنه��ا وجود 
دارد. م��ردم س��ر در گريبان مش��كالت خود 
دارند و مس��ووالن بيش��تر از آنكه به فكر رفع 
اين مش��كالت باش��ند، به ش��عارهاي تازه و 
رقابت ه��اي تنگاتن��گ اتنخابات��ي خود فكر 
مي كنن��د و گروه��ي ديگر به دنبال تس��ويه 
حساب هاي ش��خصي با دولتمردان هستند و 
بحث و كش��مكش بين دولت و مجلس هم بر 
سر بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد. از طرف 
ديگر مساله واكسن كرونا است كه بسياري به 
آمدن واكسن و تزريق آن دلخوش كرده اند و 
اما به گفته مسووالن واكسيناسيون تمام مردم 
ممكن است تا زمستان سال آينده هم به طول 
بينجامد. از سوي ديگر افزايش افسارگسيخته 
قيمت اجناس هم خود دليل ديگري اس��ت تا 
مردم كرونا را از ي��اد ببرند و به اين فكر كنند، 
كه چطور مي توانند از فرو رفتن زير خط فقر در 
امان بمانند و همچنان به زندگي نصفه و نيمه 
خود ادام��ه دهند. همين افزايش قيمت ها كه 
البته ديگر از كاالهاي لوكس به مايحتاج روزانه 
مردم رسيده يكي از همان دردهايي است كه 
انگار كسي درماني براي آن سراغ ندارد. به هر 
حال وضعيت خوب نيس��ت، ن��ه حال اقتصاد 
خوب است، نه حال جامعه. آمار خودكشي رو 

به افزايش است. 
آم��ار طالق باال رفته و از س��وي ديگر آمار زاد 
و ول��د پايين آمده، تمام اي��ن آمارها در آينده 
جامعه ايران اثر مس��تقيم دارند و تا زماني كه 
زير ساخت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي درست نشود، اين آمارها همچنان 

صعودي خواهند بود.

۶۲ فوتي و ۷۳۹۰ مبتالي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداش��ت از فوت 6۲ 
بيمار مبتال به كرونا در كش��ور خبر داد. 
سيما سادات الري گفت: به اين ترتيب 
مجموع جان باختگان اي��ن بيماري در 
كشور به ۵۸ هزار و ۹۴۵ نفر رسيد. او افزود: 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ 
هزار و ۳۹۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كش��ور شناسايي ش��د كه ۵6۸ نفر 

از آنها بس��تري شدند. بر اين اس��اس مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به يك ميليون و ۵۱۸ هزار و ۲6۳ 
نفر رسيد. الري ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، 6۲ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۸ هزار و ۹۴۵ 
نفر رسيد. خوش��بختانه تا كنون يك ميليون و ۲۹۸ 

هزار و ۲۳ نف��ر از بيماران، بهبود يافته و يا 
از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. الري 
با بيان اينك��ه ۳۷۰۹ نفر از بيماران مبتال 
به كووي��د۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند، 
گفت: تا كنون ۱۰ ميليون و ۴۸ هزار و ۸۷۱ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است. به گفته الري، بر اساس آخرين 
تحليل ها، در حال حاضر ۹ شهرستان در وضعيت قرمز، 
۳۹ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۲۸ شهرستان در 
وضعيت زرد و ۱۷۲ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 
او افزود: همچنين شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، كارون و هويزه 

در وضعيت قرمز قرار دارند.

تزريق واكسن كرونا براي كارتن خواب هاي پايتخت
مديرعامل س��ازمان رف��اه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 
از ارسال نامه اي به ستاد كروناي تهران 
براي تزريق واكسن به كارتن خواب هاي 
پايتخت خب��ر داد. مالك حس��يني با 
بيان اينكه نامه اي را براي زالي فرمانده 
عمليات مديريت بيماري كرونا در تهران 
ارس��ال كرده و براس��اس آن خواستار 

شده كه براي مددكاران، عوامل اجرايي گرمخانه ها، 
گشت هاي فوريت اجتماعي و همچنين مددجويان 
گرمخانه ها و مددس��راها، واكسن كرونا تزريق شود، 
اظهار كرد: مددكاران عوام��ل اجرايي گرمخانه ها و 
گش��ت هاي فوريت اجتماعي به مانن��د كادر درمان 
در مع��رض تماس مس��تقيم با افراد آس��يب ديده و 
بي خانمان هستند. او با بيان اينكه افراد بي خانمان و 
آسيب ديده به دليل شرايط شان امكان رعايت بهداشت 

به طور كامل را ندارند و برهمين اس��اس 
نيروهاي اجرايي اين سازمان در معرض 
ابتال به كرونا هستند، تصريح كرد: يكي 
از گروه هايي كه بيشترين ريسك ابتال به 
كرونا را دارند، عوامل اجرايي و مددكاران 
هستند كه برهمين اساس طي نامه اي از 
زالي درخواست كرديم كه تزريق واكسن 
كرونا براي اين گروه را در دستور كار قرار 
دهند. او با بيان اينكه با توجه به دغدغه ستاد كروناي 
تهران درخواس��ت داري��م كه تزريق واكس��ن براي 
مددكاران و مددجوي��ان در اولويت قرار گيرد، افزود: 
دقت داشته باشيد كه در روزهاي سرد زمستان حتي 
تا ۲۲۰۰ نفر نيز در گرمخانه هاي پايتخت اسكان داده 
مي شوند و درخواست مشخص ما اين است كه براي 
م��ددكار، مددجو و هم عوامل اجرايي اين س��ازمان 

واكسن تزريق شود.

تهران به سمت موج چهارم كرونا خيز برداشته است
افزايش تعداد مبتاليان كروناي تهران، 
خيز برداش��تن به سمت موج چهارم 
بيماري را نشان مي دهد.معاون درمان 
ستاد كروناي استان تهران با اعالم اين 
خبر گفت: از ۱۰ روز گذش��ته هشدار 
ورود به موج چهارم بيماري داده شده 
بود و حاال هم روند بيشتر خواهد شد، 
بنابراين در م��ورد اين س��وال كه به 

صورت رسمي وارد موج چهارم شده باشيم، حقيقتا 
بايد بگويم كه به آن س��مت خيز برداش��تيم. نادر 
توكلي افزود: افزايش تعداد مبتاليان در تهران هم 
اين موضوع را نشان مي دهد، اما مساله اي كه وجود 
دارد و بايد به آن اش��اره داشت، كه بيشترين حجم 
كار اطالع رساني در اين قضيه بر روي رسانه است و 
بايد براي باال بردن سطح آگاهي مردم هشدارهاي 
الزم را اطالع رساني كند، به خصوص اينكه به ايام 

عيد و ش��روع دورهمي ها هم نزديك 
مي ش��ويم.توكلي با اش��اره به موضوع 
اثر واكس��ن بر روي كنت��رل اپيدمي، 
افزود: تزريق واكس��ن تازه ب��ا اولويت 
كادر درم��ان، آن هم نه همه  كادر بلكه 
فقط پرس��نل مراقبت ويژه كه ارتباط 
مس��تقيم با بيماري دارند، شروع شده 
و بايد تعداد بيشتري تزريق انجام شود 
تا بگوييم چه زمان مي توان اپيدمي را كنترل كرد. 
او ادامه داد: براي عيد هم پيش بيني هايي داشتيم 
و پيش��نهادهايي را به س��تاد ملي منتقل كرديم و 
اين پيشنهادها بر اساس بررسي وضعيت اصناف، 
سازمان ها، ادارجات، حمل و نقل عمومي و اماكن 
ديگر تهران صورت گرفته كه اميدواريم ستاد ملي 
به شهر تهران نگاه ويژه ايي داشته باشد و مصوبات 

آن را قبل از عيد داشته باشيم.

هنر

علي شمس از اجراي نمايش »احتماالت« در تابستان ۱۴۰۰ در مجموعه تئاتر 
شهر خبر داد.علي شمس گفت: قصد دارم نمايش »احتماالت« را كه قرار بود 
تابس��تان امسال در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود و به دليل بيماري كرونا 
اجرايش به تعويق افت��اد، دوباره براي اجرا آماده كنم. طبق صحبت هايي كه با 
رييس تئاترشهر داشته ام قرار بر اين شد كه اوايل تابستان اين اثر نمايشي روي 
صحنه برود. او افزود: اين تجربه هم در امتداد تجربيات قبلي خودم اس��ت كه 
اميدوارم دوباره مش��كلي براي اجرا به وجود نيايد و تا تيرماه بتوانيم از حداكثر 
ظرفيت سالن به لحاظ جذب مخاطب بهره ببريم و امكان يك اجراي بدون حاشيه 
و دغدغه براي مان شكل بگيرد. به زودي نيز بازيگران نمايش معرفي خواهند 
شد. در حال حاضر تمرين ها را آغاز كرده ايم و اميدوارم بتوانيم به اجرا برسيم. 
اين نمايشنامه حول كانسپت »كتاب« اتفاق مي افتد و يك پارودي گروتسك 
تاريخي راجع به ۸ احتمالي است كه مولف نسبت به وقايع تاريخي ارايه مي دهد.

 »احتماالت« با يكسال تاخير
 به تئاترشهر مي آيد

هنر

شهاب حسيني براي بازي در فيلم سينمايي يك كارگردان ايراني فنالندي، كانديد 
جايزه بهترين بازيگر مرد از جوايز آكادمي فنالند شد.به گزارش ايرنا، فيلم سينمايي 
Any Day Now   اولين ساخته بلند حامي رمضان كارگردان ايراني فنالندي با بازي 
شهاب حسيني و شبنم قرباني در 6 بخش بهترين فيلم، بهترين كارگرداني، بهترين 
فيلمنامه، بهترين فيلمبرداري، بهترين صدا و بهترين بازيگر نقش اصلي مرد )شهاب 
حسيني( كانديد جوايز اكادمي  فنالندJussi Gala شد.پوريا حيدري اوره تهيه كننده 
 casting( و مس��وول انتخاب بازيگران ايراني )Associate Producer( همكار
director - Iran( اين فيلم اعالم كرده در تالش است با كسب مجوزهاي الزم به 
زودي اين فيلم را در ايران در سينماها و پلتفورم هاي آنالين اكران كند. نخل طالي 
جشنواره كن در س��ال ۲۰۱6، خرس نقره اي جشنواره برلين در سال ۲۰۱۱، مدال 
طالي بهترين دستاورد هنري از دانشگاه كاليفرنيا در سال ۲۰۱۷، جايزه بهترين بازيگر 

جشنواره فيلم ليسبون در سال ۲۰۱۳ از ديگر جوايز شهاب حسيني است.

 جايزه بهترين بازيگر مرد آكادمي فنالند
 در راه ايران

گليماندگار| پديده كودكان كار خيابان 
هم يكي ديگر از معضالتي است كه به سبب 
وضعي��ت اقتصادي كش��ور رخ مي دهد. 
اين پديده طي سال هاي گذشته به يكي از آسيب هاي 
اجتماعي كشور تبديل ش��ده و در اين بين هر از گاهي 
مس��اله س��اماندهي اين كودكان از س��وي مسووالن 
بهزيس��تي مطرح مي ش��ود. اما آنچه در واقعيت اتفاق 
مي افتد، حضور مداوم آنها در خيابان هاي شهرها است. 
جايي ك��ه با ف��روش گل و فال و دس��تمال كاغذي به 
رهگذران پياده و س��واره مي خواهند، درآمدي هر چند 
كم داشته باشند و باري هر چند كوچك را از روي دوش 
خانواده هايش��ان بردارند. كودكاني كه بي ساماني آنها 
را بايد در نابس��اماني اقتصادي كشور جست وجو كرد و 
به اين مس��اله پرداخت كه آيا واقعا تنها ساماندهي اين 
كودكان مي تواند معضلي به نام كودكان كار و خيابان را 

براي هميشه حل كند؟

  ساماندهي، پاك كردن صورت مساله است
پروانه خوشرو، روانشناس در اين باره به تعادل مي گويد: 
اصال اين موضوع ساماندهي به چه معنايي است، كودكي 
كه مجبور است براي گذران زندگي كار كند، چطور قرار 
است ساماندهي ش��ود؟ اينكه كودكان را از سطح شهر 
جمع آوري مي كنند و اما دو روز بعد همان كودكان را در 
خيابان هاي ديگر شهر مي بينيم، چه دردي را قرار است 
از جامعه ما درمان كند. ساماندهي يعني اينكه شرايط 
يك زندگي عادي را براي اين كودكان فراهم كنيم، يعني 
اول از همه سعي كنيم آسيب هاي روحي و رواني كه به 
اين كودكان وارد شده را درمان كرده، شرايط اقتصادي 
خانواده هاش��ان را به نوعي فراهم كنيم كه ديگر نيازي 
به كار اين كودكان نداشته باشند و مهم تر از همه فراهم 
آوردن شرايط تحصيل براي اين كودكان است. در واقع 
اگر مس��ووالن مي خواهند اين كودكان را س��اماندهي 
كنند، بايد اين كارها را انجام بدهند. س��اماندهي با اين 
روش كه در حال انجام اس��ت فق��ط و فقط پاك كردن 

صورت مساله است. 

  آسيب هاي روحي و رواني بر كودكان كار
او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: بسياري 
از اين كودكان با انواع و اقس��ام آسيب هاي روحي و 
رواني مواجهند. آنها در كوچه و خيابان مورد تعرض، 
رفتارهاي پرخاش��گرانه و ... عابران و رهگذران قرار 
مي گيرن��د. در واقع آنها هر روز هزاران خراش بر روح 
و روانش��ان وارد مي ش��ود كه هيچ كس از آن با خبر 
نمي ش��ود. اين كودكان ب��ا انواع و اقس��ام عقده ها و 
كمبود ها بزرگ مي شوند و خيلي بعيد نيست كه در 
دوران نوجواني و جواني تبديل به بزهكاراني بشوند كه 
از بالقوه به بالفعل رسيده اند. نحوه زندگي اين كودكان 
بايد مورد بررس��ي قرار بگيرد. بايد تيمي متشكل از 
روانشناسان و جامعه شناس��ان بر روي اين كودكان 
كار پژوهشي انجام بدهند. بايد سعي كنيم زخم هايي 
را كه جامعه به آنها وارد كرده درمان كنيم. اين كارها 
مي تواند به عنوان ساماندهي باشد، نه تنها جمع آوري 

كردن آنها از خيابان ها.

  كودكان در كارگاه ها وضع بدتري دارند
مصطفي اقليما، جامعه شناس نيز در اين باره به تعادل 
مي گويد: كودكان كار تنها به كودكاني كه در سطح 
شهر دستفروشي مي كنند، خالصه نمي شود، ضمن 
اينكه وضع اين كودكان خيلي بهتر از آنهايي است كه 
در كوره هاي آجر پزي و كارگاه هاي زير زميني مشغول 
به فعاليت هستند. اين كودكان خيلي در معرض ديد 
نيس��تند و اغلب با رفتارهاي نابهنجار با آنها برخورد 
مي شود. جامعه اي كه قرار است پويا و كارآمد باشد، 
بايد از همين االن براي كودكان خود برنامه ريزي كند، 
قرار نيست اين جامعه تنها به دست كودكاني كه در 
خانه هاي الكچري زندگي مي كنند، ساخته شود. همه 
كودكان اين سرزمين بايد سهم يكساني از آموزش، 
پرورش، بهداشت و درمان، تغذيه و ... داشته باشند. در 
واقع مسووالن با اعالم اين ساماندهي ها مي خواهند 
بار مسووليت را از روي شانه خود بردارند وگرنه تا به 

حال چنين طرح هايي جوابگو بوده كه حاال باشد؟

  با شعار نمي توانيم به جنگ مشكالت برويم
ريي��س انجمن م��ددكاري ايران در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مي گويد: معضالت و مشكالت و آسيب هاي 
اجتماعي مساله اي نيست كه با شعار بتوان آنها را حل 
كرد. اينكه اعالم مي كنند، كودكان كار را س��اماندهي 
كرده ايم يعني كار خاصي انجام نگرفته اس��ت. جامعه 
امروز ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند شايسته ساالري 
است. اگر مي خواهيم آينده ايران را درست بسازيم بايد 
بدانيم كه اين آينده قرار است به دست همه كودكان اين 
سرزمين ساخته شود. پس همه آنها بايد مورد حمايت 
دولت و حكومت باشند. مساله كار كودكان تنها در ايران 
نيست، اما بهتر است از روش هايي كه كشورهاي موفق 
در زمينه ريشه كني اين معضل انجام داده اند، استفاده 
كنيم. معضل كودكان كار با حرف و شعار حل نمي شود. 
نمي توانيم آمار و ارقام بدهيم در حالي كه در مرحله عمل 

هيچ نتيجه مثبتي كسب نكرده ايم.

  فرقي نمي كند كودك ايراني يا غير ايراني
اقليما در پاسخ به اين سوال كه مسووالن هميشه تاكيد 
كرده اند، بيش از ۸۰ درصد اين كودكان از اتباع خارجي 
هستند، اين مسووليت آنها را در قبال اين كودكان كاهش 
مي دهد، مي گويد: اين عذر بدتر از گناه است، چه فرقي 
مي كند، كودك ايراني يا افغان يا تبعه هر كشور ديگري، 
آنها در ايران زندگي مي كنند، در اين كشور سكونت دارند 
و تبعه اين كشور هستند، پس بايد از حقوق برابر برخوردار 
باشند. به هر حال اين كودكان در كوچه و خيابان هاي اين 
سرزمين دستفروشي و گدايي مي كنند. اگر مسووالن 
مي خواهند اين مشكل را حل كنند، نبايد به نژاد و رنگ و 
گويش اين بچه ها توجه كنند، بايد به حقي كه از آنها ضايع 
شده توجه داشته باشند و تالش كنند، كه يك زندگي 

خوب را به اين كودكان هديه بدهند.

   ۵۰۰ كودك كار و خيابان ساماندهي شدند
اين در حالي اس��ت كه رييس سازمان بهزيستي كشور 
روز گذش��ته در جلسه شوراي ش��هر تهران با تاكيد بر 

اينكه خيابان جاي كار كودك نيس��ت، گفت: در طرح 
اخير ساماندهي كودكان كار و خيابان كه بعد از شيوع 
كرونا عملياتي شده و سازمان بهزيستي در حال اجراي 
آن است بيش از ۵۰۰ نفر از كودكان كار و خيابان، بدون 
حاشيه و آسيب، ساماندهي شدند. در طرح اخير براي 
هر كودك اق��دام موردي انجام مي ش��ود زيرا براي هر 
كودك بايد اقدام تك نس��خه اي انجام داد و نگاه فله اي 
اشتباه است. در اجراي اين طرح هيچ رويكردي منتفي 
نيست و هم كاهش آسيب و هم رفع آسيب مدنظر است. 
وحيد قبادي دانا افزود: مساله كودكان كار، مساله با ابعاد 
گسترده است و در همه روس��تا و شهرها و كارگاه هاي 
زيرزميني مشهود اس��ت اما تمركز ما براي ساماندهي 
اي��ن موضوع - كه مانند كوه يخي اس��ت كه نوك آن را 
مي بينيم - بر كودكان كار و خيابان است و كار خود را از 
آنجا )خيابان( آغاز كرديم. الگو و اس��اس موضوع ما اين 
است كه هدف گيري ما كودك نيست بلكه هدف گيري 
ما حمايت از كودك براي جلوگيري از آس��يب وارده به 
كودك است. كودك قرباني اين مساله است. كودك كار 
و خيابان مجرم نيست و برخورد با او نبايد مجرمانه باشد 
بلكه بايد مانند كسي باش��د كه در معرض خطر است. 
رييس سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: خيابان، جاي 

كار براي كودك نيس��ت و همه تالش ما بر اين است كه 
اين مساله رفع شود. نخست بررسي كرديم كه كودكان 
سر چهارراه ها چه كساني هستند. آيا كساني هستند كه 
الزاما والدين آنها بيمار هستند و براي تامين هزينه درمان 
آنها كار مي كنند يا الزاما اعضاي باندهاي قاچاق كودك 
هستند. همچنين مسائلي مانند ايراني بودن و نبودن آنها 
و اينكه آيا از منظر حقوق بشر و حقوق كودك بايد تفاوتي 
بين اين دو قائل باشيم، بررسي شد. چه كودك ايران يا 
افغان بايد از او حمايت كنيم. بنابراين نياز به اقدام مديريت 
مورد در اين زمينه هست. اينكه نگاه فله اي نسبت به اين 
موضوع داشته باشيم، نگاه بسيار اشتباهي است. اينكه به 
فكر ايجاد اردوگاهي براي پاك كردن صورت مساله براي 
كودكان كار و خيابان باشيم، موضوع آزموده و اشتباهي 
است. اينكه بياييم در اقدامي ضربتي، سيستم خاصي در 
شهر و كشور بيايد و بگويد ۱۰ روز تا شب عيد وقت داريم 

آنها را جمع كنيم، نگاه اشتباهي است.

    نگاه فله اي اشتباه است
قبادي دانا افزود: بايد دي��د هنگامي كه در خودروي 
شاسي بلند خود نشسته ايم، اين كودكان را مي بينيم 
خاطرمان مكدر مي شود و مي خواهيم آنها را نبينيم و 

از صحنه خارج كنيم يا اينكه وجدان ما به درد مي آيد 
كه چرا اين ك��ودك بايد در اين وضعيت قرار بگيرند. 
بنابراين با الگوريتم مديريت مورد در اين مساله پيش 
رفتيم. يك سال روي آن كار كرديم كه براي كودكان 
صفر تا هفت سال، 6 تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و باالتر 
از ۱۸ سال و براي كودكان در آغوش مادران چه بايد 
كرد. براي كودكان ايراني و افغان، كودكان خانواده دار 
يا بي سرپرس��ت و براي كودكي كه روز در خيابان و 
شب در گودها است يا با كودك قاچاق شده چه بايد 
كرد. اقدام تك نسخه اي براي هر فرد بايد انجام دادنگاه 
فله اي اشتباه است. او با بيان اينكه طبق آمار مشخص 
ما بي��ش از ۸۰ درصد اين كودكان اتب��اع غيرايراني 
هستند، افزود: تصويب قانون حمايت از حقوق كودكان 
و نوجوانان بر اين تصري��ح مي كند كه اگر كودك در 
وضعيت مخاطره آميز قرار گرفت ما بايد كودك را از آن 
وضعيت خارج كنيم مانند آنكه والدين معتاد شرايط 
سختي را براي كودك ايجاد كرده اند كه همه موارد آن 
در قانون احصا شده است. يكي از وظايف ما اين است 
كه اگر كودكي در خيابان قرار گيرد به آن معناست كه 
در وضعيت مخاطره آميز قرار گرفته است. بايد بررسي 

شود آيا خانواده دارد و خانواده كفايت دارد يا نه.

گزارش

معضل كودكان كار و خيابان زاييده مشكالت اقتصادي است

  پاك كردن صورت مساله با ساماندهي
بين كودكان ايران و افغان فرق نگذاريم
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