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آياامكانعملياتيشدنطرحخودروييوزارتصمت
وجود دارد؟

نيـازاقتـصادايـران

پازل ناقص آزادسازي
قيمت خودرو

عدمتضمينكيفيتسرويسارايهشده،درصدرشكايتهاي
حوزه اينترنت همراه وADSL

كاربران از كيفيت
اينترنت ناراضياند
صفحه 6

صفحه 7

داليل تضعيف مسير ترانزيتي شرقي -غربي كشور چيست؟

زخم بروكراسي برمسيرترانزيتي ايران

بي گمان ،حذف يا تضعيف مس��ير ترانزيتي شرقي-
غرب��ي اي��ران دو دلي��ل عم��ده دارد .يك��ي غفلت از
داش��تههاي س��رزميني و حتي تخريب اين داراييها
با وضع قوانين دس��ت و پا گير اس��ت .دليل ديگر نيز

توسعه طلبي كشورهاي همس��ايه و تالش آنها براي
روانتر كردن تجارت است .اينچنين ميشود كه مسير
ترانزيتيتركيبي(ريلودريا)كهازمسيرترانزيتيايران
طوالنيتر هم هست از باالي سر كشورمان به تدريج و

«تعادل» وضعيت بازارسرمايه
را طي هفته اخير بازبيني ميكند

وضعيت يك بام و دوهواي
بازارسرمايه

بازارس��رمايه طي هفتهاي كه گذش��ت رش��د 2.4
درصدي ش��اخص را تجربه كرد وباتوجه به وضعيت
بازار ط��ي روزهاي اخير اين صع��ود منطقي و خوب
است .همانند روزهاي گذشته بازهم بيشترين توجه
س��رمايهگذاران بورس��ي به نمادهاي ب��ا ارزش بازار
پايينتر بود و بزرگان دالري مانع رشد بيشتر شاخص
كل شدند .در حالي به گفته كارشناسان ،بازار جهاني
تنها محرك ب��ورس تهران به ش��مار ميرفت كه در
س��ه روز كاري نهايي بازارس��رمايه با انتشار اخباري
درخصوص مشاهده مواردي از ويروس جهشيافته
كرونا در بريتانيا ،فلزات و نفت نيز از سقفهاي ثبت
ش��ده در آخرين روز معامالتي هفته گذشته فاصله
گرفتند.
ب��ورس ب��ازان از پ��س نزوله��اي عمق��ي كه طي

يادداشت2-

رشد بورس در گروه
گزارشهاي 9ماهه

گزارشه��اي  9ماه��ه
ش��ركتها را ميت��وان يك
عامل بس��يار مهم در تغيير
وضعيت ب��ورس دانس��ت.
درحال حاضر به پايان سال
نيز نزديك هستيم و بهطور
فرشيد اردبيليونجهاني تقريبي  EPSشركتها قابل
تشخيص اس��ت و اطالعات
مالي شركتها ميتواند در روند صعودي بورس تاثير
بسيارمهميداشتهباشد.
البت��ه در اين فص��ل و باتوجه به ماهيت ب��ازار اغلب
EPSها ميتوانند روند ب��ازار را تعيين كنند چراكه
ميتوانند قيمت سهام و حركت سهام را تعيين كنند.
نرخ دالر نيز تاثي��ر مهمي بر روي بازار س��هام دارد و
اگر بازار بر روي قيمتهاي حال حاضر معامله ش��ود
شاهد رش��د و صعود در بورس خواهيم بود .در حال
حاضر قيمت سهام ش��ركتهاي صادرات محور ،با
نرخ دالر كمت��ر از  25هزارتومان معامله ميش��وند
و اگر نرخ دالر در بازار تثبيت ش��ود يك صعود خوب
در اي��ن گروه هم خواهيم داش��ت .همه س��هام را بر
مبن��اي ارزش روز داراييها محاس��به نمودند براي
مثال اگر يك داراي��ي زمين باش��د ارزيابي با فرض
اينكه اين كارخانهداري زمين بخواهد نقل مكان كند
يا كاربري زمين تغيير نمايد و زمين داخل ش��هر و...
به هرحال اتفاقي بيفتد كه اين داراييها انتقال پيدا
كند به يك جاي ديگر و با كمك شهرداري براي اين
زمين تغيير كاربري بگيريم و زماني كه اين اتفاق رخ
ميدهد معموال دوس��وم زمين نابود ميشود و تنها
يك س��وم باقي ميماند تا بتوان از آن نتيجه مطلوب
را گرفت .بنابراين سهامها براساس ارزش روز دارايي
كمي مشكلدار شد و قيمتهايي بر روي اين سهام
گذاش��تند كه كمي دس��ت نيافتني بود و اين اتفاق
در بازار رخ داد .درحال حاضر قيمت س��هام بس��يار
ارزنده است و اگر بر مبناي سودآوري محاسبه شود
 .تقريبا ميتوان گفت قيمت سهام متعادل و سودآور
است ،در نتيجه افت چنداني را نميتوان متصور بود
مگر اينكه اتفاقات مهم اقتصادي يا سياسي در بازار
رخ دهد .اگر فرض بر اين موضوع بگيريم كه تمامي
اليحه بودجه در خصوص بورس بدون كم و كاس��ت
طي سال آينده رخ ميدهد ،ميتوان وضعيت خوب
و متعادلي را براي بورس متصور بود .چراكه قسمت
عمدهاي از تامين مالي بودجه  1400از طريق بورس
انجام ميش��ود و اين تامين مال��ي ميتواند جايگاه
بورس را مس��تحكم كند .اگر بخواهيم وارد جزييات
بودجه سال آينده شويم متوجه خواهيم شد كه اين
تامين مالي در بورس به دو قسمت عمده تقسيم شده
نخست؛ فروش سهام دولتي و بخش دوم نيز فروش و
انتشار انواع اوراق در بازارسهام .ادامه در صفحه6

فصلهاي گذشته رخ دادند در انتظار رشد و بازدهي
مانند ماههاي نخس��ت سال جاري هس��تند .به نظر
ميرس��د تمامي عوامل و اخبار مثبت حوزه جهاني
و اقتصاد دست به دس��ت هم دادهاند تا بورس بازهم
مثبت و صعودي ش��ود اما؛ نبايد انتظار بازدهي ۳۰۰
درصدي را داش��ت چراكه؛ با احتس��اب ن��زول بازار
س��رمايه بازهم اين بازار بازده��ي  ۱۹۰درصدي به
سهامداران خود داده است .با توجه به وضعيت جامعه
جهاني شاخص جهاني دالر در حال كاهش بوده و از
سويي ديگر شاهد رشد قيمتها در بازارهاي جهاني
و ركود بازارهاي م��وازي بورس هس��تيم كه انتظار
ميرود با اين اوضاع بازار سرمايه وارد مرحلهاي جديد
شود در نتيجه شاهد صعود بورس و قيمتها در اين
بازارخواهيمبود.
صفحه  4را بخوانيد

يادداشت3-

تبعاتمخرب
اقتصاددولتي

علي رغم گذش��ت بيش از دو
هفت��ه از ارايه بودج��ه 1400
به مجلس ،همچنان مباحث
دامنه داري ك��ه در خصوص
ابعاد و زواياي مختلف بودجه
ايج��اد ش��د ،ادام��ه دارد و
تحليلگران زواي��اي مختلف
پيمانمولوي
بودج��ه را م��ورد ارزيابي قرار
ميدهند .يكي از ابهامات و پرسشهايي كه در خصوص
بودجه ورود دارد ،اثراتي است كه اين واگذاريها در بازار
سرمايهدارد.اينكهشركتهايدولتيازمكانيسنبورس
عرضه ميشوند ،امر مثبتي اس��ت ،چون بسيار بهتر از
عرضه شركتهايي اس��ت كه از طريق قانون خصوصي
س��ازي در ايران انجام ش��ده اس��ت .البته ميتوانستيم
جهتگيريهاي خصوصي س��ازيها را نيز در مس��ير
اهداف كالن كش��ور به كار بگيريم كه يك چنين امري
صورت نگرف��ت ،اما همين كه مس��ووالن ايران متوجه
ويژگيهاي مثبت بازار س��رمايه براي واگذاري شدهاند،
نكته مثبتي اس��ت .ولي در مورد اينك��ه اين نوع عرضه
شركتها به معناي خروج دولت از مديريت اقتصادي و
تصميم سازيهاي كالن اقتصادي است؟ بايد بگويم كه
خير ،يك چنين اتفاقي نيفتاده اس��ت؛ دولت همچنان
ادامه در صفحه6
سيطرهخودرا...

به مرور زمان نضج ميگيرد و بر خالف مسائل و مصايب
فني پيچيدهتر ،تا 4برابر ظرفيت عملياتي مسير ايراني
بار جابهجا ميكند و حتي كشور افغانستان كه داراي
مرز مشترك با ايران است را ترغيب ميكند تا كاالهاي

خريد
واكسنكرونا
قطعيشد

بعد از كش و قوسهاي فراوان در
مورد واكسنهاي داخلي و خارجي

همتي:
پول براي نگهداري
هم ميخواهند
 ۷ميليارد دالر در كره داريم ،اصل
و سود نميدهند هيچ ،از ما هزينه
نگهداري هم ميخواهند!
صفحه  3و 8

يادداشت4-

خود را از مسير باال س��ري ايران به اروپا ارسال كند.اين
درحالياستكهمزيتجغرافياييايران،ميتواندبرگ
برنده ما در توسعه ترانزيت باش��د ،اما تركيه با كاستن
از هزينه و زمان عبور كاال ،توانس��ته دري��اي خزر را به

مسيريجذاببرايصاحبانبارتبديلكند.آنگونهكه
مهر گزارش كرده است ،در روزهاي اخير انتشار خبري
در خصوص عزيمت قطار باري از تركيه به سمت چين،
عالوهبرآنكهتعجببسيارياز...
صفحه  5را بخوانيد

افزايش حقوق كاركنان دولت
پلكاني خواهد بود؟

معماي حقوق
در بودجه 1400

رابطه عجيب مجلس و دولت در ماههاي گذشته،
به حساسترين روزهاي خود رسيده و دو قوه كه
در مسائل مختلف سياسي و اقتصادي با يكديگر
اختالف نظر داش��تند ،حاال به نظر ميرس��د در
نهايي كردن اصليترين برنامه همكاري خود در
ماههاي باقي مانده از دولت روحاني ،به چالش��ي
ب��زرگ گرفت��ار ش��دهاند .موضوعي ك��ه خود را
در هفتههاي گذش��ته نش��ان داده و احتماال در
هفتههاي پيش رو نيز به اوج خود خواهد رسيد،
نحوه نهايي شدن بودجه  1400است .در اين بين
اما در كنار رابطه دولت و مجلس ،به نظر ميرسد
در برخي مس��ائل ميان نماين��دگان مجلس نيز
هم نظ��ري وج��ود دارد و در جديدتري��ن اتفاق،
نمايندگان درباره مي��زان افزايش حقوق تعيين

يادداشت5-

عواملموثر
بر رشد نرخ دالر

بودجه و كسب و كار
خرد

زمان��ي كه قص��د داري��م در
خصوص عوام��ل موثر بر نرخ
دالر صحبت كنيم ،مهمترين
فاكتور سياس��تگذاريهاي
كالن كش��ور مورد بحث در
حوزه پول و مالي است به اين
محمدحسيناديب صورت كه آيا رشد پول بيشتر
از رشد كاال و خدمات است يا
نه؟ كس��اني كه به دنبال يك پاسخ كليدي براي آينده
نرخارزهستند،اولينمولفهايكهبايدبهآنتوجهكنند،
تناسب بين سياستهاي پولي يا رشد پول و رشد كاال و
خدمات است .اگر رشد پول بيش از رشد كاال و خدمات
باشد در آن كشور تورم ايجاد ميشود .به ميزاني كه تورم
در كشوري بيش از تورم در كشور ديگر باشد ،ارزش پول
مليآنكشوركاهشپيداميكنديادراصطالحايرانيان
دالرگرانميشود.امااينيكبرداشت،ناقص،مقدماتي
و اوليه از پيش بيني نرخ دالر اس��ت .چ��را ميگوييم
ناقص؟ به خاطر اينكه اين پرسش كه آيا رشد پول بيش
از رشد كاال و خدمات است؟ به تنهايي نرخ دالر را در يك
كشور تعيين نميكند .پس چه عواملي تعيينكننده
است؟ اين مبحث پيچيده است و نياز به توجه و تمركز
زيادي دارد.اگر رش��د پول در ايران بيش از رشد كاال و
ادامه در صفحه3
خدماتباشدودر...

بعد از بررسيهاي مقدماتي و
به دنبال تش��كيل كميسيون
تلفيق بودجه  ،1400آرامآرام
رون��د تعيين تكلي��ف بودجه
شكل و ش��مايل جديتري به
خود ميگيرد .واقع آن اس��ت
غالمرضا مرحبا كه بودج��ه مبتني ب��ر همان
كليش��ههايي تدوين شده كه
در تمام طول دهههاي گذشته در فضاي اقتصادي كشور
حاكم بوده اس��ت .روند كاهش وابستگي بودجه به نفت
همچنان س��ير صعودي دارد ،هزينهه��اي جاري دولت
به جاي هزينههاي عمراني افزايش پيدا كرده و نظامات
مالياتي و يارانهاي مبتني بر سياس��تگذاريهاي كالن
كش��ور تدوين نشده اس��ت .اما در ميان اين كليشههاي
بودجهاي يكي از نقاط مبهمي كه در بطن بودجه وجود
داردواتفاقاكمترهمموردتوجهرسانههاقرارگرفتهاست،
فقدان برنامههاي موثر در بودجه براي بهبود كسب و كار
خرد و مشاغل خانگي اس��ت .حوزهاي كه در واقع ارتباط
مستقيميباطبقاتكمتربرخوردارجامعهوضرورتهاي
معيشتي آنان دارد .بهبود شاخصهاي رشد در كسب و
كار خرد ،راهبردي است كه امروز اكثر كشورها از طريق
آن تالش ميكنند ،مشكالت بنياديني مانند فقر مطلق،
ادامه در صفحه3
بيكاريو...راپوششدهند.

شده براي سال آينده نظرات مختلفي دارند.
با توجه به باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران ،يكي
از اصليترين مسائلي كه هر سال در قانون بودجه
به محل بحث و چال��ش تبديل ميش��ود ،ميزان
افزايش حقوق كارمندان و كارگران است .بر اساس
آخرين گزارش ارايه شده از س��وي مركز آمار ،نرخ
تورم در پايان آذر ماه به بيش از  30درصد رس��يده
است .هرچند با كاهشي شدن نرخ تورم ماهانه اين
اميد به وجود آمده كه ن��رخ تورم در ماههاي پاياني
سال كاهشي نسبي را تجربه كند اما در اين بين دو
موضوع قطعي به نظر ميرسند .نخست آنكه حتي
در صورت كاهشي ش��دن نرخ تورم نيز بعيد است
اقتصاد ايران سال جديد را با نرخ تورمي كمتر از 25
صفحه  2را بخوانيد
درصدآغازكند.

يادداشت6-

زلزله بم و زخمهايي كه هنوز
التيامنيافتهاست

 17س��ال از زلزله ويرانگر بم
گذشته اس��ت ،زمان زيادي
اس��ت ب��راي از ياد ب��ردن و
فراموش ك��ردن .ام��ا بعضي
اتفاقه��ا و داغه��ا هيچ��گاه
فراموش نميشوند .هنوز هم
مريمشاهسمندي بازمان��دگان آن زلزله لعنتي
داغدار عزيزانش��ان هستند و
البته خيليها هنوز از زندگي ميگويند كه ديگر ندارند
و بعد از آن زلزله هيچوقت به روال س��ابق بازنگش��تند.
بماند كه هميشه در كشور ما بازسازي مناطق زلزله زده
با سهل انگاريها و بيتوجهيهاي مسووالن همراه است
و اين مساله باعث ميشود ،سالها طول بكشد تا آنها كه
خانه و زندگي شان را از دست دادهاند بتوانند كمر راست
كنند و به زندگي س��ابق خود بازگردن��د ،همان اتفاقي
كه در بم افتاد در ورزقان و اهر هم افتاد ،در كرمانش��اه
هم افتاد و هنوز خيليه��ا در كانكس زندگي ميكنند.
خيليها با وامهايي كه گرفتند توانستهاند خانههايشان
را در حد خشت و گلي بسازند و البته كه مقاومسازي هم
صورت نگرفته است .اما ماجرا فقط خانه و كاشانه نيست،
ماجرا زخمي است كه بعد از اين اتفاقات بر جسم و روح
افراد مينش��يند و از بين بردن آن به زمان و البته توان
ادامه در صفحه8
زياديبستگي دارد.

يادداشت روز

شرايط كنترل تورم و نقدينگي در سال آينده

كاهش دو درص��دي نرخ تورم
ماهان��ه آذرم��اه باعث ش��د،
حاال رش��د ت��ورم نس��بت به
 ۶م��اه گذش��ته در كمتري��ن
س��طح خود قرار گي��رد .امري
ك��ه نش��ان ميده��د بان��ك
مركزي تا حد زيادي توانس��ته
بيژنعبدي
از طري��ق ابزاره��اي كنت��رل
نقدينگي توسط عمليات بازار باز و كنترل نرخ ارز به سمت
هدفگذاري تورمي « ۲۲درصد» كه ب��راي خرداد ۱۴۰۰
پيشبيني كرده اس��ت ،حركت كند .سياستهاي بانك
مركزي در حالي اميدها را به تحقق هدفگذاري نرخ تورم
افزايش داده كه گمانهزنيها حاكي از آن اس��ت ،در آغاز
سال ،۱۴۰۰اقتصاد ما به تدريج شاهد تاثير عوامل بيروني
ودرونيبرنرختورمخواهدبود.اماهمهدستگاههايكشور
براي تحقق اين امر بايد به كمك بانك مركزي بيايند .در
اين بين ،نقش مجلس به عنوان دس��تگاه قانونگذار ،قوه
قضاييه به عنوان دس��تگاه نظارتي و بدنه دولت و وزارت
صمت به عنوان دستگاه اجرايي بسيار حائز اهميت است.
در س��ال آينده هماهنگي بين دس��تگاههاي اقتصادي
براي حركت در مسير توليد ،ش��رط اساسي است كه به

موفقيت هدفگذاري تورمي بانك مركزي كمك ميكند.
چسبندگي قيمتها كار را س��خت ميكند .بايد ديد كه
پيشبيني نرخ ارز در بودجه سال آينده چقدر بر نرخ تورم
تاثير مستقيم ميگذارد؟ در شوكي كه امسال به اقتصاد
وارد شد دالر ناگهان به باالي ۳۰هزار تومان رفت و بانك
مركزي تمركز كرد تا اين نرخ را پايين بياورد .اما اكنون كه
اين نرخ كاهش يافته است ،اثر وضعي آن را هنوز بر تورم
شاهد نيستيم.حتي اگر فرض كنيم نرخ دالر را به ۱۱هزار
توماني كه رييسجمهور اعالم كردهاند ،برس��انيم ،بحث
چسبندگيقيمتهااجازهپايينآوردنوكاهشقيمترا
نميدهد.ازاينرو،منفكرميكنمكنترلتورمروندبسيار
سختي خواهد بود .نرخ تورم تابع عوامل متعددي است،
متاس��فانه يكي از عوامل تاثيرگذار بر تورم ،نرخ ارز است
كه پايه محاسباتي قيمتگذاري همه كاالها در كشور ما
است كه البته درست و غلط آن بحث ديگري است كه بايد
به آن فكر كرد .عامل تاثيرگذار ديگر نقدينگي است .اين
فاكتورراهمنبايدازنظردورداشتكههنوزنقدينگيمادر
بازارها كم نشده است .تاثير درآمدهاي نفتي نيز بالفاصله
نيست .موضوع منابع درآمدي ارزي و دسترسي بيشتر به
منابعارزياستكهخوداينهم،تابعمتغيرهاييهمچون
فروش نفت و گاز و داش��تن بازار مناس��ب ب��راي فروش

است .باالخره مش��تريهاي ما در اين س��الها ،به دليل
اينكه نتوانستهاند از ما نفت بخرند ،فروشندگان ديگري را
يافتهاند .لذا اگر ما همي��ن االن اراده بكنيم نفت را با ارقام
جديدبهفروشبرسانيم؛حتيدرصورتلغوتحريمها،اين
امكان تا يكي دو سال وجود ندارد .چون بايد منتظر ماند تا
درآمدهايي حاصل از فروش نفت وارد اقتصاد شود و بعدا
بتواندتاثيرمطلوبخودرابگذارد.بازگشتدرآمدهاييكه
در كشورهاي ديگر بلوكه ش��ده و در شرايط تحريم اجازه
نداده بس��ياري از كارها به نحو درست انجام بگيرد ،هم بر
ايناوضاعدرسالآينده تاثيرگذاراست.رونق توليد،شرط
كنترل تورم در  ۱۴۰۰اس��ت و ميتواند روي قيمتها و
طرف عرضه اقتصاد اثرگذار باشد .عمليات بازار باز هم به
لحاظ ماهيتي با فروش اوراق قرضه چندان تفاوتي ندارد.
چون به ص��ورت موقتي ميتوانند نقدينگي را از س��طح
جامعه جمع كند و در شرايطي كه فعاليتهاي توليدي
در ركود باشد ،با سررس��يد اين اوراق هم اصل و هم سود
آن ،چالش ايجاد ميكند .لذا تنها راهي ك��ه وجود دارد،
اين است كه توان توليد ملي را تقويت كنيم .هر چقدر به
اين سمت پيش برويم كه حمايت از توليد و كسبو كار
اولويت اصلي ما باش��د ،ميتوان انتظار داش��ت نرخ تورم
كاهش پيدا كند اما اگر باز خيل��ي توجهي به توانمندي

داخلي نشود و تسهيل در فضاي كسب و كار ايجاد نشود،
باز در بر همان پاش��نه خواهد چرخيد .حمايت بانكها از
سرمايهگذاري مردم در بخش توليد نيز يك راهحل است.
درواقعبايدزمانبريودسترسيبهمنابعبانكيآسانشود
و ورود مردم و سرمايههاي خرد به آن افزايش يابد .يعني به
جاي آنكه مردم را تشويق كنيم كه به سمت بورس بروند،
نقدينگي را به سمت فعاليتهاي توليدي هدايت كنيم و
به مردم اطمينان داده شود كه اگر در فعاليتهاي توليدي
سرمايهگذاري كنند ،هم سرمايهشان از بين نميرود و هم
آنكه دچار مالياتهاي سنگين نميشوند .از سوي ديگر
هم ،مواد اوليه آن در داخل تامين ميش��ود .براي تحقق
هدفگذاري تورم��ي همه بخشهاي اقتصادي كش��ور
مسووليت دارند ،ما نميتوانيم تنها روييك سازمان و نهاد
دس��ت بگذاريم .بانك مركزي به تنهايي نميتواند كاري
انجام دهد .بانك مركزي يك سري ابزارها را در اختيار دارد
امابايدتنهابهاندازهخودشازآنانتظارداشت.
برخيهاميگفتندفالنمقدارارزراميخواهيم!؟امابانك
مركزي كه توليدكننده ارز نيس��ت ،تنها توزيعكننده و
تخصيصدهنده ارز است و اگر قسمتهاي ديگر به كمك
نيايند و ساختار اقتصادي درست نشود ،بانك مركزي به
تنهاييچهكارميتواندانجامدهدو ...ادامهدرصفحه5

يادداشت1 -

در جستوجوي بازار عراق
اخي��را اتف��اق مهم��ي در
مناس��بات تركي��ه و عراق
ر خ داد كه در س��ايه داستان
ش��عر «آراز» در آذربايجان،
م��ورد توج��ه ق��رار نگرفت
در حال��ي كه بس��يار مهم و
عليدينيتركماني همسو با داس��تان آراز است.
موضوع از اين قرار است كه
الكاظمي نخس��توزير عراق در راس هياتي به آنكارا
رفت و اردوغان با تش��ريفاتي عالي ،از وي ،استقبالي
در سطح رييس دولتي برجسته كرد .موافقتنامههاي
اقتصادي و امنيتي منعقد ش��د و آنچه بايد به عنوان
خطوط اش��تراك راهبردي دو كش��ور بيان شود در
مصاحبه مطبوعاتي مش��ترك ذكر شد .از يك طرف
اردوغان در اظهاراتش گفت« :تركيه اهميت خاصي
براي حفاظ��ت از تماميت ارضي عراق قائل اس��ت و
آماده اراي��ه هرگونه كمك براي روند بازس��ازي اين
كشور است ...ما تمامي اقشار ملت عراق را صرفنظر
از طايف��ه و قوميت ،ب��رادر خود ميداني��م و امكان
افزايش حجم تجارت ميان دو كش��ور به ساالنه ۲۰
ميليارد دالر وجود دارد ...با ترميم خط لوله تخريب
شده توس��ط داعش ،ما ميخواهيم نفت كركوك را
با مقادير بيشتري به بازارهاي جهاني تزريق كنيم...
مساله آب بايد زمينهاي براي همكاري ميان دو طرف
باشد نه درگيري و منازعه ».از سوي ديگر الكاظمي
اشاره كرد« :ش��ركتهاي تركيهاي سهم مهمي در
س��رمايهگذاري در عراق دارند و ما اجازه انجام هيچ
عملياتي از خ��اك عراق عليه تركي��ه را نميدهيم...
ما خواس��تار افزايش ميزان شراكت با تركيه هستيم
و توافقنامههايي را با آنكارا امضا كردهايم( ».ايس��نا،
 ۲دي) واقع آن اس��ت كه تركيه ب��هرهبري رهبران
قبلي و فعلي ،جداي از رفتاره��اي غيرقابل قبول در
خصوص كردها از زاويه تامين منافع ملي اين كشور
و گس��ترش دامنه نفوذ منطق��هاي آن ،بدون درگير
شدن در جنگي ،در مجموع بسيار خوب عمل كرده
اس��ت .اگر بتواند با عبور از ايدئولوژي آتاتوركيسم و
ناسيوناليس��م افراطي ،مس��ال ه مطالب��ات كردها را
بهروش��ي دموكراتيك حل كند ،بعيد نيست كه به
الگويي بس��يار موفق براي جهان اسالم و غير اسالم
تبديل شود .تركيه در مناقش��ه قرهباغ ،با هماهنگي
با روس��يه ،ارمنس��تان را وادار به تس��ليم ميكند و
جمهوري آذربايجان را بيش��تر از قبل تحت سيطره
خود درميآورد .حاال نوبت عراق اس��ت .امتيازي در
م��ورد آب دجله و ف��رات ميدهد و س��ه امتياز مهم
ميگيرد :نخست ،نفوذ اقتصادي و سياسي در عراق؛
دو ،هدايت عراق به كنترل ن��وار مرزي ،كاهش نفوذ
ايران در عراق .در واقع از اين پس ،ب��ازار عراق كه تا
پيش از خروج ترامپ از برجام تا حد زيادي در اختيار
ايران بود و حتي امكان دور زدن بخش��ي از تحريمها
را ممكن ميكرد ،با سرعت بيش��تري از ايران فاصله
گرفت��ه ،در اختيار دو رقيب منطقهاي ،عربس��تان و
تركيه ،قرار خواهد گرف��ت .فروردين  ۹۸در مطلبي
با عنوان «حركت آرام عراق به سوي جبهه عربستان
و چشمانداز مناس��بات قطر و س��وريه با عربستان»
ذكر كردم ك��ه ع��راق آرامآرام در حال ج��دا كردن
مس��ير راهبردي خود از مس��ير ايران است .تركيه با
توجه به ساختار متنوع توليدات كارخانهاي با مزيت
رقابتي باال هم��ان كاري را با ص��ادرات ايران خواهد
كرد كه در آس��ياي ميانه كرد .اگر عربستان توانايي
حمايت مال��ي ب��اال و زيرساختس��ازيها و تامين
ورزشگاهها و بيمارستانهاي اهدايي را دارد و بر افكار
عمومي عراق تاثير ميگ��ذارد ،تركيه توانايي تامين
نيازهاي كااليي و خدمات فني -مهندس��ي عراق و
مشاركت در پروژههاي سرمايهگذاري آن ،با رعايت
استانداردهاي اروپايي را دارد .امري كه روياي تبديل
عراق به تركيه را در افكار عمومي اين كشور احتماال
خلق ميكند و موجب ايجاد شكاف بيشتر ميان آنان
و ايران ميش��ود .اين كش��ور ،صرفنظر از نقدهاي
وارد بر آن ،تا حدي درك درس��تي از قدرت و امنيت
ملي دارد .تا جايي كه امكان دارد در تله برخوردهاي
نظامي رودررو نميافتد .وقتي جنگنده روسيه را زد
با عذرخواهي رس��مي مانع از تبدي��ل آن به جنگي
رودررو شد .تلنگري به اس��راييل ميزند ولي آنقدر
پيش نميرود ك��ه روابط ديپلماتيك خ��ود را قطع
كند .با امريكا در مورد مس��ائل مختلف چالش پيدا
ميكند و خط و نشان ميكشد ولي در زمان مناسب
نرمش نشان ميدهد .در همه جبهههاي همسايگي
مناقشه دارد ولي درگيري مستقيم ايجاد نميكند.
سعي ميكند با اتكا به برآيندي از مولفههاي قدرت
ملي (اقتصادي ،ديپلماس��ي و نظام��ي) منافع ملي
خود را تامين كند .حزب عدالت و توس��عه نمونهاي
از احزابي اس��ت كه اس�لام سياس��ي را نمايندگي
ميكنند .تنها مشكل اين حزب و اردوغان كه ميراث
سيطر ه آتاتوركيسم هست ،ناتواني در تعامل صحيح
با گروه اجتماعي كردهاس��ت كه ناشي از پيوند زدن
امنيت ملي ب��ا قوميتگراي��ي ضد كرد اس��ت و نه
مرزبندي ديني .با توجه به آنچه ذكر شد بعيد نيست
تركيه با سرعت بيش��تري در عراق ،نفوذ و با تامين
بهتر نيازهاي رفاه��ي مردم آن ،ع��راق را نيز با خود
همراه كند.

سياست
هيچكس را متولي انحصاري
تفسير امام نميدانيم

مراس��م معارفه سرپرست جديد موسس��ه تنظيم و
نش��ر آثار امام خميني(س) با حضور حجتاالس�لام
والمسلمين سيد حس��ن خميني ،جمعي از اعضاي
بيت امام ،مسووالن موسسه و شخصيتهاي سياسي
و فرهنگي در حس��ينيه جماران برگزار ش��د .در اين
مراس��م طي حكمي از سوي س��يد حسن خميني،
حجتاالسالم والمسلمين علي كمس��اري به عنوان
سرپرستجديدموسسهتنظيمونشرآثارامامخميني
منصوب شد.كمساري سمتهايي همچون مشاورت
و رياست مركزفرهنگيوهنريدفترتبليغاتاسالمي
حوزه علميه قم ،معاونت اس��تاندار و رييس س��ازمان
ملي جوانان استان كرمان ،رياس��ت جشنواره اشراق
و معاونتفرهنگيوهنريوارتباطاتموسسهتنظيم
ونشرآثارامامخميني(س)رادركارنامهمديريتيخود
دارد.همچنين حميد انصاري قائم مقام سابق موسسه
نيز طي حكمي از طرف سيد حسن خميني به عنوان
مشاورعاليويمنصوبشد.پيشازاينحجتاالسالم
والمسلمين محمدعلي انصاري سرپرستي موسسه را
عهدهدار بود و حمي��د انصاري به عنوان قائم مقام وي
به خدمت اشتغال داشت ،اما با تغيير اساسنامه سمت
قائم مقامي در موسسه حذف ميشود.حجتاالسالم
والمسلمينمحمدعليانصارينيزهمچنانسرپرستي
آستانمطهرامامخمينيرابرعهدهدارد .حجتاالسالم
والمسلمين سيدحس��ن خميني در اين مراسم طي
سخناني با اشاره به تغييرات مديريتي در اين موسسه
گفت :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در
آينده به صورت شورايي پيش خواهد رفت .البته آقاي
كمساريسرپرستآنخواهدبود،وليهياتمديرهاي
همراهخواهندبودكهموسسهراكمككنند.وييادآور
شد :موسسه در طول عمر خودش با تمام توان ايستاده
ك��ه امام وجه المصالحه هيچ تفكر و جناحي نش��ود و
اتفاقا بخش مهمي از اتهامات به خاطر اين است كه اين
مجموعه استقالل خودش را حفظ كرده و با موجهاي
گذرا همراه نشده است.سيدحسن خميني افزود :ما نه
خودمان و نه هيچ نه��ادي را متولي انحصاري قرائت و
يدانيموهيچوقتنيز
تفسيرشخصيتوانديشهامامنم 
جلو نقل خاطرات از امام را نگرفته ايم؛ گرچه اگر جايي
سنديبرخالفآنداشتهباشيم،منتشرميكنيم.
وياظهارداشت:ايستادنبرمواضعبسيارسختاست
و ما بايد بر عقيدهاي كه داريم ثابت قدم بمانيم و ارزش
مومنهمايناستكهدرفرازوفرودهاايستادگيكند.

ارتش همواره دركنار مردم
بوده است

فرمان��ده كل ارت��ش از وضعي��ت و نح��وه آموزش
دانشآم��وزان دوره رزم مقدماتي آموزش��گاههاي
نظامي ارتش در مركز آموزش شهداي وظيفه نيروي
زميني بازديد كرد.امير سرلش��كر سيد عبدالرحيم
موسوي فرمانده كل ارتش در اين بازديد كه به صورت
سرزده انجام شد ،در جمع فرماندهان و دانش پژوهان
آموزش��گاههاي درجهداري ارتش ك��ه در حال طي
دوره آموزش رزم مقدماتي در مركز آموزش شهداي
وظيفه نيروي زميني هس��تند گفت :آينده كشور و
ارتش متعلق به شما جوانان است.وي با تأكيد بر تأثير
باالي ديدارهاي چهره به چهره توس��ط روحانيون و
پيشكسوتان باكاركنانوظيفهافزود:تبيينوتشريح
عملكرد ارتش جمهوري اسالمي ايران در دوران دفاع
مقدس تحت عنوان دوره تئوري معارف جنگ ،براي
كاركنان وظيفه تأثير بس��زايي در ارايه تصوير چهره
درخش��ان و ايثارگر ارتش دارد.سرلش��كر موسوي
خاطرنشانكرد:ارتشجمهورياسالميايراندرهمه
جبههها چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و چه
در دوران پس از آن ،در بحرانها و حوادث غيرمترقبه
همواره در كنار ملت ش��ريف ايران اسالمي و در خط
مقدم بوده ،امروز هم در مصاف با اين بيماري مرموز
و منحوس ،توان و ظرفيت بهداش��تي و درماني خود
را براي كمك به مردم عزيزمان پاي كار آورده است.

همه اديان در ايران
شرايط برابر دارند

س��خنگوي دولت ،مدارا ،همزيس��تي و احترام به هم
را از خصوصي��ات و نقاط قوت جامعه ايراني برش��مرد
و تاكيد ك��رد كه همه اديان در ايران از ش��رايط برابر از
نظر احترام برخوردارند.علي ربيعي ،دستيار ارتباطات
اجتماعي رييسجمهور در بازديدي كه به مناس��بت
ميالد حضرت مسيح (ع) از مدرسه ساهاكيان و خانه
سالمندانچيلوليانانجامداد،گفت:منبهنمايندگياز
دولتاينروزرابههموطنانمسيحيوهمهمسيحيان
جهانتبريكعرضميكنم.امروزدراينمركزكه كار
خيريه براي ارامنه تهران انجام ميدهد و به معيش��ت
افراد نيازمند مس��يحي كمك ميكنند حاضر ش��دم
كاري كه از چند جهت در كشور ما بينظير بوده است.
او افزود :از تبريز تا اصفهانو اروميه خيابانهايي داريم
كهدريكخيابان،مسجد،كنيسهوحتيمركزعبادت
زرتشتيانداريم.شهرهاوخيابانهايمابهنوعيشاهد
همزيستي هستند و همه در كنار هم در ايران زندگي
ميكنيم.ربيعي با اش��اره به ميالد حضرت مسيح (ع)
خاطرنشانكرد:الگويدركنارهمبودندرچنينروزها
و مناسبهايي بيشتر تجلي پيدا ميكند ،ما در عيدها
و جش��نهاي مختلف در كنار هم هستيم .در دنيايي
كه با گزينههاي جنگ ،خشونت و افراطيگري مواجه
هس��تيم ،جهان به الگوي همزيستي كه ما داريم ،نياز
دارد.سخنگوي دولت با بيان اينكه مدارا ،همزيستي و
احترام به هم از خصوصيات و نقاط قوت جامعه ايراني
است،اضافهكرد:همهادياندرايرانازشرايطبرابرازنظر
احترام برخوردارند.ربيعي بيان كرد :مسائلي كه اديان
مختلف در كشور دارند مانند ديگر هموطنان ما بايد به
آنها رس��يدگي شود؛ ما مثل هم هستيم  .نظام و دولت
معتقد است ،همه مسائلي كه شامل ايرانيان ميشود
شاملاقليتهايمقيمايرانهمميشود.
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دريچه

ايـران

كارمندان پلكاني پول ميگيرند؟

معماي حقوق در بودجه 1400
رابط��ه عجيب مجل��س و دولت در ماههاي گذش��ته ،به
حساسترين روزهاي خود رسيده و دو قوه كه در مسائل
مختلفسياسيواقتصاديبايكديگراختالفنظرداشتند،
حاال به نظر ميرس��د در نهايي كردن اصليترين برنامه
همكاري خ��ود در ماههاي باقي مان��ده از دولت روحاني،
به چالش��ي بزرگ گرفتار شدهاند .موضوعي كه خود را در
هفتههايگذشتهنشاندادهواحتماالدرهفتههايپيش
رو نيز به اوج خود خواهد رسيد ،نحوه نهايي شدن بودجه
 1400است .در اين بين اما در كنار رابطه دولت و مجلس،
به نظر ميرسد در برخي مسائل ميان نمايندگان مجلس
نيزهمنظريوجودداردودرجديدتريناتفاق،نمايندگان
درباره ميزان افزايش حقوق تعيين شده براي سال آينده
نظراتمختلفيدارند.
ب��ا توجه به باال بودن ن��رخ تورم در اقتصاد اي��ران ،يكي از
اصليترين مس��ائلي كه هر سال در قانون بودجه به محل
بحث و چالش تبديل ميش��ود ،مي��زان افزايش حقوق
كارمندان و كارگران است .بر اساس آخرين گزارش ارايه
شده از سوي مركز آمار ،نرخ تورم در پايان آذر ماه به بيش
از  30درصد رسيده اس��ت .هرچند با كاهشي شدن نرخ
تورم ماهانه اين اميد به وجود آمده كه نرخ تورم در ماههاي
پاياني سال كاهشي نس��بي را تجربه كند اما در اين بين
دو موضوع قطعي به نظر ميرسند .نخست آنكه حتي در
صورتكاهشيشدننرختورمنيزبعيداستاقتصادايران
س��ال جديد را با نرخ تورمي كمتر از  25درصد آغاز كند.
در وهله دوم نيز هرچند نرخ تورم ماهانه كاهش يافته اما
همچنان روند افزايش قيمت گ��روه كاالهاي خوراكي و
آشاميدنيبهعنواناصليترينسبدخريداقشاركمدرآمد
همچنان روند صعودي دارد و به اين ترتيب حمايت از كم
درآمدها بسيار مهم خواهد بود.در مسير حمايت از اقشار
كم درآمد ،پرداخت يارانه و بستههاي كمك معيشتي در
ماههاي گذشته مطرح شده و بحث درباره آنها ادامه دارد.
دركنارتداومپرداختيارانهنقديوسبدمعيشتيخانوار،
درسالآيندهموضوعاتيمانندتامينكاالهاياساسيكه
از سوي مجلس ارايه ش��ده نيز احتماال در ماههاي آينده
بررسيخواهدشد.جداازيارانههااماميزانافزايشحقوق
كارمندان و كارگران نيز اهميت فراواني خواهد داشت .در
سالهاي گذشته با توجه به محدوديتهاي درآمدي كه
دولتداشتهازيكسوواختالفنظرهاييكهميانكارگران
وكارفرمايانبهوجودآمدهازسويديگر،نهاييكردنميزان
افزايش حقوق ساالنه همواره با اما و اگر مواجه بوده است.
براي مثال در سالهاي گذشته يكي از اصليترين ابهامها
درباره نحوه افزايش حقوق و تعيين شيوه آن بود .دولت در
سالهاي قبلبه دنبال افزايش ميزانپرداختيكارمندان
بودامامجلسازلزومافزايشپايهحقوقكارمندانصحبت
ميكرد.افزايشحقوقپايهمنجربهاينميشودكهميزان
اضافهحقوقهاوديگرافزودنيهابهحقوقنيزباالتررودواز
اينرودولتهابهدنبالآنهستندكهمعموالاززيرباراين
تعهدخارجشوند.باوجودتمامايناختالفنظرها،آنچهكه
قطعي به نظر ميرسد ،دو رقمي بودن تورم در سال آينده
خواهدبودوهمينامرافزايشحقوقراقطعيميكند.البته
دراينبيناقتصادايرانباروزنهايازاميدبهسال 1400نگاه
ميكند.درصورتيكهجوبايدنرييسجمهورجديدامريكا

كهكمترازيكماهديگركارخودآغازميكندبهوعدهخود
دربازگشتبهبرجامعملكند،تحريمهاعليهاقتصادايران
كاهش خواهد يافت .صرف كاهش تحريمها ،ميتواند به
افزايشدرآمددولتوبهدنبال آنكاهش محدوديتهاي
ارزيكمككند.بازگشتدرآمدهايارزيمنجربهكاهش
قيمت برخي كاالها در بازار خواهد شد وصرف همين امر
ميتواند به كاهش ت��ورم كمك كند .در هفتههايي كه از
پيروزي بايدن گذشته ،با كاهش تورم انتظاري ،نرخ دالر
بيشازپنجهزارتومانكاهشيافتكههمينمسالهتاثير
خودرادربازاربرخيكاالهانشاندادكهدليلكاهشتورم
ماهانهرانيزميتواندرهمينفرآيندجستوجوكرد.ازاين
روايناحتمالوجودداردكهدرسالآيندههمدرآمددولت
افزايش پيدا كند و هم تورم پايين بيايد اما همانطور كه در
حوزه درآمدهاي دولتي فعال امكان خوشبيني غيرواقعي
وجود ن��دارد ،در حوزه افزايش حقوق نيز بايد بر اس��اس
واقعيتهايفعليعملكرد.
اليحه بودجه و نظر نمايندگان
براس��اس ضواب��ط مال��ي ناظ��ر در تهي��ه و تنظي��م
بودجه۱۴۰۰افزايش ضريب ريالي حقوق بطور متوسط
 ۲۵درصدتعيينشدهاستكهدستگاههابايددرچارچوب
همين ضريب مشخص شده بودجه خود در سال آينده را
دربخشجاريپيشبينيكنند.رقمقطعيافزايشحقوق
كاركنان در نهايت به تصويب هيات وزيران رس��يده و در
اليحهبودجهگنجاندهخواهدشد.افزايشحقوقودستمزد
مشمولينقانونكارنيز ۲۵درصدتعيينشدهورقمقطعي
افزايش به تصويب ش��وراي عالي كار خواهد رسيد.براين

اساس س��قف اعتبار مربوط به سرانه اضافه كار كاركنان
در بودجه سال  ۱۴۰۰حداكثر معادل اعتبار سرانه اضافه
كاردرسال ۱۳۹۹پيشبينيخواهدشد.اينخبرچندي
قبلازتحويلبودجهبهمجلسمطرحشدامادراليحهنيز
عددافزايش 25درصديحقوققيدشد.درجريانتدوين
اليحهبودجهسال ۱۴۰۰بخشنامهمربوطبهبودجهاخيرا
به دستگاههاي اجرايي ابالغ شده كه براساس آن بودجه
سالآيندهراپيشبينيكند.طبقضوابطماليناظربرتهيهو
تنظيمبودجهسال،۱۴۰۰مبلغپاداشپايانسالكاركنان
(عيدي) يك ميليون و  ۵۰۰هزار تومان پيشبيني شده
است.همانطوركهدرروزهايگذشتهبحثهادرمجلس
دربارهميزانافزايشدرآمدهايدولتافزايشيافته،بهنظر
ميرسددرحوزهافزايشحقوقنيزاختالفنظرهاهمچنان
ادامهدارد.اخيرامحمدخدابخشي نايبرييسكميسيون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس با اش��اره به بررسي
تبصره  12اليحه بودجه (در ارتباط ب��ا حقوق و مزاياي
كارمندان و بازنشستگان كشوري) در كميسيون برنامه و
بودجه مجلس گفت :اعضاي كميسيون برنامه ،بودجه و
محاسبات با ميزان افزايش  25درصدي حقوق مربوط به
كاركناندستگاههاياجرايي،اعضايهياتعلمي،قضات
و بازنشس��تگان مندرج در اليحه بودجه  1400موافقت
كردند.نايبرييس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس اظهار كرد :ميزان س��قف معافيت مالياتي براي
س��ال 1400بهطور ساالنه 48ميليون تومان و به عبارت
ديگر حقوقهاي دريافتي تا سقف 4ميليون تومان معاف
از ماليات خواهد بود .همچني��ن ميزان معافيت مالياتي
ساالنه براي مستغالت اش��خاص هم ساالنه  36ميليون

تومان تعيين شد و به عبارت ديگر مشاغل آزاد و اصناف با
درآمدساالنهتا 36ميليونتومانازپرداختمالياتمعاف
خواهند بود.اين صحبتها در حالي مطرح شده كه پيش
از اين يكي ديگر از اعضاي كميسيونهاي مجلس بحث
افزايش حقوق پلكاني را مطرح كرده بود .علي بابايي عضو
كميس��يون اجتماعي اعالم كرده بود ،در جريان بررسي
تبصرههاي بودجه ،اعضاي كميسيون مصوب كردند كه
حقوقكاركناندولتدرسالآينده 25درصدافزايشپيدا
كندوالبتهاينافزايشحقوقبهصورتپلكانياعمالشود.
سخنگويكميسيوناجتماعي مجلس گفتهبود:براساس
اينمصوبهكاركنانيكهحقوقشانپايينترباشد،افزايش
 25درصديحقوقراخواهندداشتواينافزايشحقوقبه
ترتيبدرحقوقهاودريافتيهايباالتركمترخواهدبود.به
اينترتيبپيشازبررسيميزانحقوقدرشورايعاليكار
وبررسيدغدغههاينمايندگانكارفرمايانوكارگران،در
حوزهافزايشحقوقكارمنداننيزدرمجلسصدايواحدي
شنيدهنميشود.اگربنابرافزايشپلكانيحقوقهاباشدبايد
نحوهاجرايآنوچگونگيطبقهبنديكارمندانمشخص
شودواگربناباشدهمهحقوقبگيرانافزايشحقوقثابتي
راتجربهكنند،ميزاناختالفدرآمديميانكسانيكهپايه
حقوقرادريافتميكنندوافراديكهباالتريندستمزدرا
ميگيرند بيشتر نيز خواهد شد كه در سالهاي آينده پر
كردنفاصلهبهوجودآمدهرادشوارترميكند.بهاينترتيب
دركناراختالفاتدولتومجلس،درروزهايآيندهاحتماال
برخي اختالف نظرها در مجلس نيز خود را نشان خواهد
داد كه سرنوشت بودجه 1400را حتي بيش از گذشته به
هالهايازابهامفروميبرد.

رييسجمهور:

اميدواريم واكسن ايراني با استانداردهاي الزم در دسترس قرار گيرد

كميتههايتخصصيو قرارگاهعملياتيستادمليمقابله
با كرونا به رياس��ت رييسجمهور ،پس از ارايه گزارشي از
چگونگي اجراي طرح جامع مقابله با كرونا به ويژه در شب
يل��دا و آمار ميزان مبتاليان و فوتيها و كنترل بيماري در
شهرهايمختلف،ضمنابرازنگرانيازوضعيتناپايداردر
برخيشهرهاينارنجي،برنامهرسيدنبهوضعيتيپايداردر
اينشهرهاراطيهفتههايآتي،ارايهكردند.
حجتاالسالم والمسلمين حس��ن روحاني پس از ارايه
اين برنام��ه ،با قدردان��ي از همكاري و همراه��ي مردم و
تالش مسووالن ذيربط براي پايداري شهرهاي نارنجي
و زرد گفت :اگر چه در خصوص ب��رآورد ميزان رعايتها
و مراقبتها در خصوص ش��ب يلدا هنوز كمي زود است
اما با توجه به گزارشهاي اوليه ،ميتوانيم اميدوار باشيم
كه با تداوم مراعات مردم ،در ش��هرهايي كه در مورد آنها
هنوز نگرانيهاي��ي وجود دارد ،به ي��ك وضعيت پايدار و
اميدواركنندهايبرسيم.رييسجمهورهمچنينبهقرارگاه
عملياتيستادمليمقابلهباكروناماموريتداداستانهايي
را كه با برنامهريزيهاي دقيق و جامع موفق شدند سريعا
آمار مبتاليان و فوتيها را كاهش و وضعيت آن اس��تانها
را به نارنجي و زرد تغيير دهند ،به عنوان الگوهاي موفق به
افكارعموميمعرفيوبرنامهريزيهاآنهارادرديگرمناطق
ناپايدار اجرا كنند.روحاني تاكيد كرد كه در كنار مراعات
مردم ،دولت قصد دارد مديريتهاي موفق در اين عرصه را
مشخصوآنهاراموردتشويققراردهد.روسايكميتههاي
تخصصي ستاد در ادامه اين جلس��ه گزارشهاي خود را
در مورد روند توليد واكس��ن در داخل و خريد آن از خارج
ارايه كردند و همزمان كميته تبليغات نيز در اين عرصه،
گزارش��ي در خصوص فعاليت برخي رسانههاي خارج از
كشوروكمپينهايهدفمندوهدايتشدهدرشبكههاي
مجازيدرزمينهواكسنارايهكرد.رييسجمهوردرپياين
گزارش تاكيد كرد كه وزارت بهداشت تمام تالش خود را
برايتامينواكسنچهازداخلوچهازخارجبهكارگرفتهو
مردممطمئنباشندهمانطوركهاجازهنداديمتحريمهاي
تحميلي،روندمقابلهباكرونادركشوررابامشكلمواجهكند
وحتيازبسياريازكشورهاييكهدرتحريماقتصادينيز
نيستند ،موفقتر عمل كرديم ،واكسن نيز با وجود شرايط
تحريمي و اشكالتراش��ي امريكا حتما تامين و در اختيار
مردم گذاش��ته خواهد ش��د.روحاني با بيان اينكه وزارت

بهداشت فهرست اولويتبندي افرادي را كه بايد واكسن
دريافتكنند،تهيهكردهاست،افزود:افرادسالمندوداراي
بيماريهايزمينهايوكسانيكهدچاربيماريهايصعب
العالجهستندهمچنينكادربهداشتودرمانكهمستقيما
باكروناارتباطدارنددراولويتدريافتواكسنهستند.
رييسجمهورگفت:توزيعواكسنبينسايرگروههاادامه
خواهد يافت تا زماني كه واكسيناس��يون كشور كامل و
اطمينانحاصلشودكهباايمنيجمعيناشيازواكسن،
زنجيره انتقال ويروس قطع خواهد ش��د .روحاني اظهار
داش��ت :با همكاري وزارت راه و شهرسازي و هواپيمايي
كشوري زير ساخت الزم براي تامين زنجيره سرد انتقال
واكسن فراهم شده است.رييسجمهور همچنين تاكيد
كرد :حمايت كامل از توليد واكسن داخلي از اولويتهاي
اصليدولتخواهدبودوبسياراميدواريمكهواكسنداخلي
بااستانداردهايالزمدردسترسقرارگيرد.
روحانياظهارداشت:مردمشريفبيترديداسيرجوسازي
و فضاس��ازي رس��انههاي خارجي نخواهند شد؛ همان
رسانههايي كه از ابتداي شيوع بيماري كرونا در عملياتي
رواني در قالب بزرگنمايي و برجستهس��ازي برخي آمار از
جمله شمار مبتاليان و فوتيها ،كوشيدهاند دستاوردها و
برنامههايكشوررادرحوزهمقابلهباكرونا،بهحاشيهبرانند.
وي گفت :جالب است كه اين رسانهها هنگامي كه همين
برنامههاازسويديگركشورهايپيشرفتهتكرارميشود،
سكوتميكنند.هرباردرخيزشهايكروناملتشريفبه
خوبيمشاهدهميكنندكهايرانپيشقدممهاراينموجها
قبلازكشورهايپيشرفتهدنيابودهوامروزكهآمارفوتيها
و شمار مبتاليان در بسياري از كشورهاي مدعي ،در حد
نگرانكنندهقراردارد،ايرانموفقبهمديريتموجسومشده
استودرهمينراستااينرسانههااكنونباموضوعواكسن
درصدد جوسازي هس��تند كه مردم آگاه قطعا اسير اين
جوسازي نخواهند شد چرا كه ما هم در زمينه توليد و هم
درزمينهتاميناقداماتموثررادنبالميكنيم.
رييسجمهور همچنين در پي اب��راز نگرانيها از برخي
دورهميهاوبرگزاريمراسمسوگواريدهههايفاطميه،
ازمحبانحضرتفاطمه(س)واهلبيت(ع)خواستضمن
گراميداشتايامسوگواريبههماننحويكهدرماهمحرم
وصفرباشوروحرارتاماتوامبارعايتپروتكلهاانجامشد،
رعايت دقيق پروتكلها را اولويت نخست برنامههاي ايام

سوگواريقراردهند.رييسجمهوردرمراسمبهرهبردارياز
 ۵طرحپتروشيميدراستانهايايالم،همدانوآذربايجان
غربيهمچنينگفت:اگراينجنگاقتصادي ۳۰سالهم
بهطولبينجامدبازهممردمايرانايستادگيميكنند.
روحاني با اشاره به اينكه بيش از ۷۰درصد از اين طرحهاي
پتروشيمي در  ۳استان غرب كشور ساخت ايراني است و
اجرا و برنامهريزي به دست جوانان اين كشور انجام شده
است،تصريحكرد:بخشنفتوبانكيدوبخشاصليبودند
كهدرجنگاقتصاديموردبمبارانهايروزانهدشمنقرار
گرفتندامادرعينحالاينسرافرازانبهخوبيايستادند.
رييسجمهور با بيان اينكه عم��ر اين جنگ اقتصادي به
سر آمده و آن كسي كه فرماندهي شرورانه اين جنگ را به
دستگرفتهبود،درهفتههايآخرعمرسياسيخوداست،
افزود:امااينملتبرايهميشهتاريخزندهميماندوسربلند
خواهدبودهمانگونهكهدرطولتاريخسربلندبودهاست.
رييسجمهور گفت :در جنگ اقتصادي دش��من اهداف
زيادي را دنبال ميكرد ،اما نفت و بانك  ۲بخش اصلي در
ايران بود كه در اين جنگ اقتصادي به صورت روزانه مورد
بمباراندشمن قرارداشت،اماخوشبختانهامروزمقاومت
مردموتالشمتخصصانكشورسيوهشتمينهفتهافتتاح
طرحهايبزرگمليراپشتسرگذاشتيمواينافتتاحهاتا
پايان سال ادامه خواهد داشت.روحاني با اشاره به ۸ديماه
به عنوان روز صنعت پتروشيمي گفت :تاكنون  ۱۰طرح
پتروشيميدرايندولتافتتاحشدهكهتاپايانسال ۹۹به
 ۱۷طرح خواهد رسيد و اين در حالي است كه اين صنعت
و تعدادي از مديران آن از طرف فرد ش��روري مثل ترامپ
تحريمشدهبودند،امااينتحريمهاهمچونگلولهايكهدر
جنگتحميليصدامبهبدنرزمندگانمازد،باعثافتخار
تحريمشدگاناست.
رييسجمهورخاطرنشانكرد:ازافتخاراتدولتيازدهم
ودوازدهموزارتنفتوصنعتپتروشيمياينبودهاست
كه توانستيم توليدات پتروشيمي را هم از نظر وزني و هم
از نظر ارزشي به ۲برابر قبل از سال ۹۲افزايش دهيم و اگر
دولتدرطول ۸سالفعاليتخودودورانجنگاقتصادي
و تحريم هيچ كاري نكرده باشد ،همين افزايش ۲برابري
توليدمحصوالتپتروشيميكهاز ۵۰ميليونتنبه۱۰۰
ميليون تن و ارزش ۱۱ميلي��ارد دالر به ۲۵ميليارد دالر
افزايش يافته ،يك كار بزرگ و ارزشمند است.روحاني با

بيان اينكه دليل عصبانيت فراوان خارجيها از اين دولت
همين افتتاحها است ،اظهار داشت :امروز با افزايش توليد
در حوزه انرژي ،برق و گاز براي مردم محروم و كممصرف
در ايران مجاني است و بخش زيادي از مردم از آب رايگان
اس��تفاده ميكنند و ما در اين دولت به خودكفاييهاي
زيادي رسيدهايم .امروز واردكننده بنزين نيستيم و حتي
بنزينصادرميكنيموهمچنينصادركنندهگازهستيم.
رييسجمهوربابيانايندولتدراقداماتتوسعهايخود
براي دولتهاي بعدي هم ريلگذاري انجام داده اس��ت،
گفت :در زمينههاي مختلف از جمله كشاورزي ،صنعت،
خدمات ،دولت الكترونيك،ش��ركتهاي دانشبنيان و
همين صنعت پتروشيمي كارهاي عظيمي در اين دولت
صورت گرفته و براي س��الهاي آينده و دولت بعدي هم
ريلگذاريكردهاست.روحانيبابياناينكهدشمنباايجاد
محدوديتدربخشنفتبهدنبالاينبودكهدرآمد ارزي
ماراكاهشدهد،اظهارداشت:همانطوريكهرهبرمعظم
انقالب فرمودند قدماولكاهشاثر تحريمدشمناناست
و كار بعدي شكست تحريم و دولت نيز براي بياثر كردن
تحريمهايكسريمحصوالتصادراتيراجايگزيندرآمد
نفتي كرد كه از جمله آن محصوالت پتروشيمي بود كه با
افتتاحطرحهايپتروشيميباقيماندهتاپايانسالارزش
محصوالت پتروشيمي ايران به  ۲۵ميليارد دالر خواهد
رسيد.رييسجمهور با بيان اينكه تحريم ايران محصول
مشترك صهيونيس��ت ،ارتجاع و تندروهاي امريكا بوده
اس��ت ،گفت :بايد توطئه اينها را بشكنيم و اجازه ندهيم
طراحي ظالمانه ،غلط و ضدقانوني خ��ود را ادامه دهند.
روحاني با بيان اينكه وقتي آتش��ي در جايي روشن شده،
ابتدابايداثرآتشراازبينببريمسپسآنآتشراخاموش
كنيم ،اظهار داشت :ما نياز به ترحم كسي در دنيا نداريم.
اگر امريكا دست از تحريم بردارد ،يعني جنايت خود و كار
غيرانساني خود را متوقف كرده است .توافق هستهاي به
نفعهمهمردمجهاناست.رييسجمهورباتأكيدبراينكه
باهمهتوانبايدبهدنبالكماثركردنتحريمونابودكردن
آنباشيم،گفت:همهبايددستبهدستهمدهيم،قواي
سهگانه و اركان كشور با رهنمودهاي مقام معظم رهبري
براي توسعه كشور تالش كنيم .سال آينده در معيشت،
سالمت،توليدوشكستنتحريمدروضعيتبهترينسبت
بهامسالخواهيمبود.

دست دانشگاهها در بودجه
باز ميشود

آنطور كه مسووالن سازمان برنامه بودجه ميگويند
با افزايشي كه در بودجه پژوهشي و آموزشي در سال
آينده پيش بيني ش��ده اين مركز تا حدودي از فشار
سالجاريخارجودستشانبازترخواهدشد.حسن
ميرزا بزرگ  -رييس امور آموزش عالي ،تحقيقات و
فناوري سازمان برنامه و بودجه  -در رابطه با جزييات
بودجههاي پژوهشي و دانشگاهي ،اقدامات پژوهشي
ص��ورت گرفته در رابط��ه با كووي��د ۱۹-همچنين
پروژههاي جهاد دانش��گاهي توضيحاتي ارايه كرد.
وي با اشاره به اينكه مراكز پژوهشي وابسته به وزارت
علوم ،فرهنگس��تانها و پاركهاي فناوري وابسته
به وزارت علوم و همچنين دانش��گاهها و موسس��ات
آموزش عالي وزارت علوم تحت پوشش بودجه دولت
قرار ميگيرند ،افزود :براي س��ال آينده هدف اصلي
ترميم حقوقها و همچنين مسائل مربوط به پروژهها
و آموزش بوده است.ميرزا بزرگ با اشاره به افزايش۲۵
درصدي حقوق در س��ال  ۱۴۰۰گفت :اين از جمله
مهمتريناقداماتيبودكهميتوانددرسالآيندهدست
دانشگاهها و مراكز پژوهش��ي را بازتر كرده و فرصتي
براي خروج از فشارهاي سال جاري باشد.وي با بيان
اينكهاعتباراتفصولپژوهشهايپايهايوتوسعهاي
كشور حدود  ۳۸درصد رش��د يافته كه دربرگيرنده
فعاليتهاي ح��وزه نانو تكنولوژي اس��ت .افزود :در
مراكزآموزش عالي كه بخش بزرگي از پژوهش كشور
را برعهده دارد  ۴۴درص��د افزايش بودجه و درمراكز
پژوهش��ي حدود  ۲۸درصد و در پاركهاي فناوري
مربوط به تجاريس��ازي و فناوري رشد ۳۴درصدي
اعمال شده است .رييس امور آموزش عالي ،تحقيقات
وفناوريسازمانبرنامهوبودجهادامهداد:اينكهبگوييم
بودجهپژوهشيوآموزشيچهسهميازمنابععمومي
دولت دارد موضوعي نيست كه نشاندهنده اقدامات
صورت گرفته در اين بخش باشد ،اما نكته مورد توجه
اين است كه بودجه چند درصد رشد داشته و چگونه
ميتواندكمككند.اينمقاممسوولدرسازمانبرنامه
وبودجهدررابطهباپروژههايمربوطبهكوويد ۱۹-نيز
گفت :بخشهاي پژوهشي به ويژه پاركهاي فناوري
همانند پژوهش��گاههاي وزارت بهداشت در رابطه با
كوويد ۱۹-اقدام كردند؛ بهطوري كه توانستند در اين
جريان خط توليد ماسك را راهاندازي و حتي صادرات
انجام دهن��د .وي افزود :در اين ب��اره معاونت علمي
و فناوري رييسجمهور بس��يار پيگير ب��وده و ما نيز
حمايت كلي داشتيم؛ بهطوري كه تخصيص يورويي
از صندوق توس��عه ملي ح��دود ۹۰۰ميليارد تومان
در دس��تور كار قرار گرفت .ميرزا بزرگ افزود :مراكز
پژوهشي از بودجه س��االنه خود حدود نيمي را براي
بخشهاي حقوق و هزينهاي خود مورد استفاده قرار
ميدهند و حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد آن به فعاليتهاي
پژوهشي اختصاص پيدا ميكند ،اين در حالي است
كه براي پژوهشگاهها در س��ال جاري حدود ۱۵۶۰
ميليارد تومان بودجه پيشبيني ش��ده بود كه براي
سالآيندهبارشد ۲۹درصديبه ۲۰۰۰ميلياردتومان
ميرسد كه از بخشي از آن براي پروژههاي پژوهشي و
حمايتي خود در كوويد ۱۹استفاده ميكنند .رييس
ام��ور آموزش عال��ي ،تحقيقات و فناوري س��ازمان
برنامه و بودج��ه در مورد بودجههاي مربوط به جهاد
دانشگاهي نيز گفت :جهاد دانشگاهي تمامي بودجه
خودراازدولتدريافتنميكندبلكهبخشيازآنراما
اختصاص ميدهيم ،اما هر زمان كه جهاد دانشگاهي
در رابطه با پروژههاي خاص خ��ود از دولت تقاضاي
حمايت داش��ته دولت نيز پش��ت آن ايستاده است.
ميرزا بزرگ ادامه داد :مراكز بسيار مهمي از جمله ابن
سينا و رويان در جهاد دانشگاهي قرار دارند كه از نظر
دولت نيز بسيار حائز اهميت بوده و تا حد ممكن از آن
حمايت ميكنند .وي با اشاره به پروژههاي زيادي كه
در جهاد دانشگاهي در دس��تور كار قرار دارد ،افزود:
پروژههايي كه از ما درخواست كردهاند در بخشهاي
تملك دارايي سرمايهاي و هزينهاي است كه به عنوان
مثال ميخواهند ساختماني را براي يكي از موسسات
پژوهشي ايجاد كنند يا پژوهش��ي در دست بررسي
است كه دولت نيز از آن حمايت خواهد كرد .او درمورد
اينكهبودجههايپژوهشيكههرسالبهدستگاههاي
مختلف اختصاص پيدا ميكند به چه نحوي و با چه
نظارتيتخصيصومورداستفادهقرارميگيرد،توضيح
داد :حدود  ۴۰درصد بودجه پژوهش��ي شركتها و
دستگاههانزدخزانهبلوكهوازطريقشورايعاليعطف
و دبيرخانه آن و به طرحهاي كالن پژوهشي كشور آن
هدايتميشود.بهعبارتيمادرسازمانبرنامهوبودجه
تعيينكننده س��ازوكار هزينه بودجههاي پژوهشي
نيستيم و اين موضوع در اختيار شوراي عالي عطف
قرار دارد در عين حال كه تمامي دس��تگاهها شوراي
تحقيقات دارند و بر اين موضوع رسيدگي ميكنند.
سازمانبرنامهوبودجهنظارتكالنداردكهچهميزان
از بودجه تخصيص يافته مصرف و تا چه حد آن باقي
ماندهاستوسايرفرآيندهابرعهدهدستگاههايديگر
از جمله شوراي عالي عطف است .رييس امور آموزش
عال��ي ،تحقيقات و فناوري س��ازمان برنامه و بودجه
همچنين در مورد اينكه با توجه به افزايش هزينهها
در دانشگاهها و باال رفتن شهريهها آيا دولت برنامه و
تسهيالتيجهتحمايتازدانشجوياندربودجهپيش
بيني كرده است ،گفت :در صندوق رفاه دانشجويان
حدود ۲۰درصد افزايش بودجه داريم در عين حال كه
در بخش هدفمندي  ۴۰۰ميليارد تومان و بايد به آن
درآمدهاي اختصاصي رفاهي دانشجويان را نيز اضافه
كردكهدرمجموعبه ۱۲۰۰ميلياردتومانميرسدكه
براي حمايت دانشجويان اختصاص پيدا خواهد كرد.
به گفته وي ،طي پيش بينيهاي صورت گرفته سرانه
تغذيه دانشجويان در سال آينده تا  ۸۰درصد افزايش
پيدا ميكند .ميرزا بزرگ يادآور شد :اما در هر صورت
بايدتالشبسياريبرايحمايتازدانشجويانصورت
گيرد تا به استانداردهاي مورد نظر دانشگاهها دست
پيداكنيم.هرچندكهاقداماتصورتگرفتهبرايسال
آينده مناسب است اما با مطلوب هنوز فاصله دارد.

رويداد
 3470ميليارد تومان
عمليات بازار باز

بانكمركزيباتزريق 34.7هزارميلياردريالنقدينگي
در قالب توافق بازخريد با سررس��يد 14روزه با حداقل
نرخ 19.90درصدبهبانكهايمتقاضيموافقتكرد.
بهگزارشروابطعموميبانكمركزي،پيرواطالعيهروز
يكشنبه 30آذرماه 1399مبنيبربرگزاريحراجخريد
اعتبارياوراقبدهيدولتيدرعملياتبازارباز 5،بانكدر
مهلتتعيينشدهسفارشفروشاوراقبدهيدولتيدر
قالب توافق بازخريد (ريپو) را در مجموع به ارزش88.6
هزارميلياردريالازطريقسامانهبازاربينبانكيبهبانك
مركزيارسالكردند.باتوجهبهپيشبينيبانكمركزي
ازوضعيتنقدينگيدربازاربينبانكي،موضعپوليبانك
مركزيدراينهفتهثباتمقدارنقدينگيبود.ازاينرو،
بانكمركزيباتزريق 34.7هزارميلياردريالنقدينگي
در قالب توافق بازخريد با سررس��يد 14روزه با حداقل
نرخ 19.90درصد به بانكهاي متقاضي موافقت كرد.
معامالت مرب��وط به اين عمليات و معامالت مربوط به
سررس��يد توافق بازخريد دو هفته قبل به ارزش34.8
هزارميلياردريالتوسطكارگزاريبانكمركزيدرروز
چهارشنبه 3ديماهانجامشد.

اصالح ساختار نظام بانكي از پايه

ي��ك اس��تاد دانش��گاه ب��ا تاكيد ب��ر اق��دام مثبت
صورتگرفتهدرادغامبانكهاينيروهايمسلح،بيان
داشت:خصوصيسازيواقعيبايددرنظامبانكيانجام
شود.ادغامبانكهايوابستهبهنيروهايمسلحدربانك
سپه اقدام مثبتي ارزيابي ميشود چرا كه اصوال نظام
بانكيكشور ماگستردهشدهوتجميعوكوچكشدن
آن ميتواند كمككننده باشد.نارسيس امين رشتي
به ايبِنا گفت :نكتهاي كه بايد در بحث تجميع و ادغام
بانكها به آن توجه داشته باشيم اين است كه اينطور
نباشدكههمانروالگذشتهراازسربگيريموسيستم
اشتباهگذشتهوبعضابنگاهدارينظامبانكهاادامهدار
باشد.درحقيقتبايدخصوصيسازيواقعيرادرنظام
بانكي كشور اجرا كنيم.تجميع بانكها شايد رانتها
و فضايي كه براي كاسبي عدهاي فراهم شده را كمتر
كند اما به هر حال تا زماني كه س��اختار نظام بانكي از
پايه اصالح نشود حضور بانكهاي اينچنيني كمكي
نخواهدكرد،مگراينكهبهسمتخصوصيسازيواقعي
برويم.اين استاد دانشگاه تصريح كرد :وجود بانكهاي
خصوصيدراقتصادمفيداستامابهشرطيكهنظارت
كاملهمبرآنهاوجودداشتهباشدوكيفيتخدماتيكه
ارايهميدهندنيزباالتربرود.اينخصوصيسازيهادر
دورهايتوانستكمككندامابازشركتهايخصولتي
كه اصوال اقتصاد ايران را هدايت ميكنند وارد ميدان
شدند و باعث ايجاد چنين وضعيتي كه در حال حاضر
شاهد هستيم ،شدند.به گفته امين رشتي ،اكثر قريب
بهاتفاقبانكهاييكهادغامشدندزياندهبودندوبعضا
باعثمشكالتيدراقتصادشدندوناترازيهاييداشتند
كه طبيعتا با اين اقدام ش��رايط بهتر ميشود .هرچند
خيليموافقسيستمبانكداريسنتيدولتينيستم،اما
وجودشبهترازشرايطبانكهايبهاصطالحخصوصي
است.وي افزود :نكتهاي در اقتصاد داريم كه ميگويد
درخصوصيسازيبحثمامالكيتنيستبلكهكارايي
مهم است يعني يك مجموعه كجا ميتواند خدمات
بهت��ري ارايه و رفاه را در كل جامع��ه افزايش دهد .اما
متاسفانهدرمفهومخصوصيسازياقتصادكشورمسير
اشتباهيراپيموديموبهجاياينكهدرخصوصيسازي
كارايي را گس��ترش دهيم فقط اسم مالكيت را تغيير
داديموجابهجاكرديم.

دستگاهها براي حل مشكل تورم
به بانك مركزي كمك كنند

يك فعال بخش خصوصي معتقد است براي مهار نرخ
تورم و حل مشكالت ديگر كش��ور تنها بانك مركزي
نميتواندعملكندوهمهبايدتالشكنند.اقتصادايرانرا
ماننديكخانوادهتصوركنيدكهپدرخانوادهدولتاست
وبرايتاميننيازاهلخانوادهدرحالحاضردوراهبيشتر
ندارد،يابايدجنسيرابفروشديااينكهپولقرضبگيرد!
حاالدولتنيزبهجاييرسيدهكهجزايندوراهكارچاره
ديگرينداردچراكهنهميتواندمانندسابقنفتبفروشد
ونهاينكهپولهايبلوكهشدهخوددركشورهايديگررا
آزاد كند.هر چند مشكالت ريز و درشت ديگري دست
به دست هم داده تا اقتصاد به اينجايي كه هست برسد
و نرخ تورم هم رش��د كند .اما به هر حال به گفته برخي
كارشناس��ان نيز ،اتحاد ملي بين دولت و ملت در حال
حاضربهيكضرورتاجتنابناپذيرتبديلشدهاست.
دراينبارهرييسكميسيونبازارپول،سرمايه،ماليات،
كار،تاميناجتماعيومحيطكسبوكاراتاقبازرگاني
اروميهمعتقداست:مهارتورمتنهابهدستبانكمركزي
محققنخواهدشد،بلكهدستگاههايذيربطوحتيخود
مردمهمبايددراينزمينههمكاريكنند.قاسمكريمي
درگفتوگوباايبِناتصريحكرد:بنابهفرمايشرهبرمعظم
انقالب اگر امسال جهش توليدپررنگترميشد وهمه
آحاد جامعه و مسووالن دولت و بخش خصوصي سعي
ميكردند كه نقدينگي به سمت توليد ،بازار سرمايه و
بازارهايمولدهدايتشودميتوانستيمتورمراكاهش
دهيم ،اما ب��ه داليل مختلف اين امر رخ نداد و ش��اهد
داللبازيدرتماماقتصادهستيم.ويادامهداد:درحال
حاضراصليترينموضوعفرهنگسازيبينمردماست
كه در همين راستا بايد اعتماد از بين رفته ميان دولت
و مردم احيا شود و ياد بگيريم كه چطور در كنار دولت
نقش كمككننده داشته باشيم .به عنوان نمونه دولت
مس��يري را با عنوان بازار سرمايه در اقتصاد ايجاد كرد
اما با داللي و اطالعات رانتي و  ...اين بازار هم نابود ش��د
و نتوانست هم به س��ود مردم تمام شود و هم دولت .در
واقع شرايط به گونهاي شده كه هر مسيري را كه دولت
ميرود،مردمازمسيرديگرميروندويكديگررامحكوم
ميكنند .واقعيت اين است كه همه مانند يك خانواده
هستيمكهبايدبههرقيمتيشرايطرااصالحواقتصادو
جامعهراازاينركودونابسامانيخارجكنيم..

بانك و بيمه
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 ۷ميليارد دالر در كره داريم ،اصل و سود نميدهند هيچ ،از ما هزينه نگهداري هم ميخواهند!

همتي :پول براي نگهداري هم ميخواهند
ريي��س كل بانك مركزي با اطمينان ب��ه مردم براي
خريد و انتقال واكسن كرونا در اسرع وقت گفت :قبال
تاكيد كردم تحريم امريكا و نياز به اخذ موافقت اوفك،
موجب ش��ده است كه مس��اله خريد واكسن كرونا از
كوواكس ( )covaxبا مش��كل و تأخير رو به رو شود.
در اين خصوص چند نكت��ه را براي اطالع مردم عزيز
اعالم ميكنم:
دكت��ر عبدالناصر همتي اف��زود :موافقت اوليه براي
انتقال از حساب يك بانك (غير از منابع بانك مركزي
در كره) دريافت شد و  4دي ماه  99دستور پرداخت
وجه را صادر كرديم .پيگيريهاي الزم در اين زمينه
بيوقفه ادامه دارد.
بانك مركزي ايران براي خريد واكسن كرونا در اين
مرحله  ۲۰۰ميليونيورو تخصيص داده اس��ت .در
صورت نياز ،منابع بيشتري نيز تأمين خواهيم كرد.
هماهنگي الزم را با وزارت بهداشت در اين خصوص
داريم و مردم عزيز مطمئن باشند كه خريد و انتقال
واكسن كرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.
در كنار اقدام براي تخصيص ارز خريد واكسن كرونا،
حمايتوپشتيبانيالزم،برايتامينارزتجهيزاتمورد
نياز خط توليد براي توليد داخلي واكسن را با اولويت
خاص ،پيگير هس��تيم .به همه تالشگران اين عرصه
خستهنباشيدميگويم.رييسكلبانكمركزيفرايند
تامين مالي ۲۰۰ميليون يورويي ب��راي خريد۱۶.۸
ميليون دز واكسن كرونا را تشريح كرد.
عبدالناصر همتي با اش��اره به تامين منابع مورد نياز
براي خريد واكس��ن كرونا ،گفت :تم��ام تالش مان را
با همكاري وزارت بهداشت براي تامين واكسن ادامه
ميدهيمووزارتبهداشتتالشخوبيكردهبرايعقد
قرارداد با كارگزار سازمان بهداشت جهاني كه بتوانيم
نزديك ۱۶.۸ميليون دز واكسن بگيريم.
رييس كل بانك مركزي اظهارداشت :اينكه قبال انجام
نش��ده به اين دليل بود كه فكر ميكرديم از منابعي
كه در كره داري��م بتوانيم تامين كنيم و براي همين
نيز س��ازمان بهداش��ت جهاني و كارگزار مربوطه به
آن از دولت امريكا مجوز گرفته بود كه از طريق كره
پرداخت ش��ود .همتي ادامه داد :م��ا فكر ميكرديم
كره اي��ن كار را ميكند ولي در آخرين لحظه گفتند
ش��ما تعهد بدهيد كه فرايند را قب��ول داريد چرا ما
قبول نكرديم چون بايد ۱۸۰ميليون يورو را منتقل
ميكرديم از طريق بانك جي پ��ي مورگان امريكا و
تبديل به دالر ميشد و از آنجا به اروپا و بانك سوييسي
منتقل ميشد.رييس كل بانك مركزي اظهارداشت:

ما تجربه داريم و دادگاههاي امريكا متاسفانه احكامي
را ناعادالنه عليه اموال ايران گرفتهاند و تاكنون نيز۲
ميليارد دالراز اموال بانك مركزي را به ناحق برداشت
كردند و براي همين از اين طريق نتوانستيم و ريكس
بود كه ممكن بود پول مردم ايران را برداشت كنند.
وي تاكيد كرد :اگر كره تضمين ميكرد كه پول برسد
به دست سوييسيها كه تضمين ندادند و براي همين
منظور ما مس��ير ديگري را شروع كرديم كه طي۱۰
روز گذش��ته دوباره تالش كردي��م و امروز به نتيجه
رسيديم .ما از طريق ۳بانك شروع كرديم و يك بانك
تركيهاي ،يكي اروپايي و ديگري از شعب بانكهاي
فعال خودمان در امور بينالملل بود كه توانس��ت از
اوفك مجوز بگيرد .همتي با اشاره به موضوعي ،ادامه
داد :قبال هم چند بار مطرح شده كه سازمان بهداشت
جهاني اعالم كرده كه ما مجوز كلي را گرفتهايم ،بله
مجوز كلي گرفته بودند ولي هر بار ما ميخواستيم به
حساب كارگزار سازمان بهداشت جهاني در سوييس
و بانك يو بياس پ��ول بريزيم ،ميگفتند هر مرحله

برويد مجوز جداگانه بگيريد.رييس كل بانك مركزي
با مغرضان��ه خواندن اين نوع اقدام��ات امريكا ،بيان
داشت :بعضيها نادانسته يا مغرضانه تالش ميكنند
كه اقدامات غيرانس��اني امريكا را تطهير كنند .من
س��وال ميكنم امريكا كه ميگويد مجوز خريد دارو
را داده ،نفت را كه كامل تحريم كرده ،پولهاي بانك
مركزي را در همه جاي دنيا تحريم كرده ،پتروشيمي
و فوالد ما را كه تحريم كرده و اگر واقعا تحريم نكرده
منابع را ما از كجا بايد تامين كنيم و اينها را بخريم؟
وي خاطرنش��ان كرد :م��ا از اول س��ال تاكنون ۲.۷
ميليارد دالر دارو خريديم ولي با روشهاي مختلف
و جابهجايي و با دور زدن بوده اس��ت .همه بانكها را
تحريم كردند و اين يك مورد خاص را نيز تحت فشار
افكار عمومي جهان قبول كردند.
همتي تاكيد كرد :همكاران ما در وزارت بهداش��ت
قرارداد بس��تند و يك بحثهاي��ي در جامعه مطرح
شده كه پول كافي نداشتند ولي ما پول كافي داريم
و االن  ۷ميليارد دالر پول ما در كره سپرده است و از

ما مطالبه ميكنند كه هزينه نگهداري پول را بگيرند
و اين زشتي كار دولت كره است و حتي تضمين هم
نميدهند كه امريكاييها برداشت نكنند .دوستان
وزارت بهداشت با چين هم در حال مذاكره هستند و
پول هم آماده است.
رييس كل بانك مركزي افزود :در رسانهها ميگويند
كه فشار افكار عمومي باعث شده كه اين اقدام بشود،
ما افتخار ميكنيم كه جوابگوي افكار عمومي باشيم
و چند ماه است كه ش��روع كرديم و ما يك لحظه از
اين كار غفلت نميكنيم .وي تصريح كرد :تكيه ما بر
اين است كه توليد داخل را همزمان دنبال كنيم .اوال
دستور دادم كه اولويت يك بگذارند تامين ارز و منابع
مورد نياز خط توليد واكسن و هر چقدر كه منابع مورد
نياز باش��د بالفاصه تامين ارز ميشود .ما نميتوانيم
چون توليد داخلي ميش��ود به خري��د بينالمللي
بيتوجه باشيم و ما خريدمان را انجام ميدهيم و۲۰۰
ميليونيورو براي ۱۶.۸ميليون دز واكسن تخصيص
داديم و محدوديتي در اين زمينه نداريم.

حباب سكه كوچك شد

بازار در انتظار اتفاقات اميدواركننده آينده

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
به گفته نايبرييس اتحاديه طال و جواهر تهران ،با توجه به
اينكهبهايجهانيطالطييكهفتهاخيرنوسانمحدودي
راتجربهكرد،امابازارداخليطالوسكهبهسببرشدبهايارز
باافزايشجزئيمواجهودرشيبماليمصعوديقرارگرفت.
البته حباب سكه كاهش يافته و در حال حاضر در محدوده
 ۷۰۰هزارتومانقراردارد.مسعوديزدانيدررابطهباوضعيت
بازارسكهوطاليداخليوتغييراتقيمتيآنطيهفتهاي
كهگذشت،درگفتوگوباايسنا،اظهاركرد:درحاليكهبهاي
جهاني طال در هفته گذشته نوسان محدودي را تجربه كرد
و با افت محدود دو تا سه دالري توام بوده است اما بازار طال و
سكهدرداخلباافزايشجزئينرخارز،اندكيصعوديپيش
رفتواتفاقخاصينيفتاد.نايبرييساتحاديهطالوجواهر
تهران ضمن تاكيد براينكه با جمع شدن بساط سفتهبازها
و ممنوعيت معامالت كاغذي ،بازار آرامشي واقعي به خود
ديد ،گفت :باتوجه به اينك��ه ديگر آن خريدهاي نجومي و
كذايي كه يكشبه نرخ سكه و طال را جابهجا ميكرد توسط
دالالن كاغذي صورت نميگي��رد ،ميتوان گفت كه بازار
رنگآرامشبهخودگرفتهوتغييراتآنناشيازهمينباالو
پايينشدنمعمولطاليجهانيبهعنوانعاملخارجيو
نرخ ارز در داخلبهعنوانعامل موثر داخلي است.وي افزود:
اخيرا نيز پس از نزديك به يك سال كسادي بازار واحدهاي
طالوجواهرورسيدنسطحمعامالتمصنوعاتطالتقريبا
بهصفر،مجددابازارمصنوعاتباتوجهبهاينكهشبيلداراهم
پشتسرگذاشتهايمومردمسعيكردندبهجايدورهميها،
هديهايبراييكديگرخريداريكنند،جهشجزئيوحدود
 ۱۰درصديداشتهاست.يزدانيدررابطهباآخرينقيمتها
و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفت ه گفت :بهاي هر قطعه
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد درطول هفته جاري۱۱۵
هزار تومان تقويت ش��ده و در انتهاي هفته به ۱۱ميليون و
 ۹۵۰هزار تومان رسيد .سكه تمام طرح قديم نيز از حدود
 ۱۱ميليون و ۴۰۰هزار تومان در ابتداي هفته با رشد۱۰۰
هزارتومانيبه ۱۱ميليونو ۵۰۰هزارتومانرسيد.درطول
يك هفته اخير ،حباب س��كه نيز كاهش يافت��ه و در حال
حاضر هر قطعه سكه ،حدود  ۷۰۰هزار تومان حباب دارد.
اين مقام صنفي اعالم كرد :در پايان هفته نسبت به ابتداي
هفتهقيمتهرقطعهنيمسكهنيز ۵۰هزارتومانرشديافته
وششميليونو ۳۰۰هزارتومانتعيينقيمتشدهاست.در
پايانهفتهنسبتبهابتدايهفتهربعسكهوسكههايتمام
نيزبدونتغييرماندهاند.درحالحالحاضرقيمتهرقطعه
ربعسكهچهارميليونو ۲۰۰هزارتومانوسك هيكگرمي
دو ميليون و ۳۵۰هزار تومان است .وي افزود :همچنين در
پايانهفتههرگرمطالي ۱۸عيارباافزايش ۱۷هزارتومانيدر
بازارنسبتبهاوايلهفته،اكنونبهازايهرگرميكميليون
و  ۱۴۹هزار تومان قيمت دارد .هر مثقال طال نيز با افزايش
حدود ۸۰هزارتومانيچهارميليونو ۹۷۹هزارتومانتعيين
قيمت شده است .آخرين نرخ ثبت شده براي اونس جهاني

نيز ۱۸۸۰دالروچهارسنتاست.نايبرييساتحاديهطالو
جواهرتهراندرپايانتصريحكرد:ازهمهمردمتقاضاداريم
كه براي خريد طال و سكه مورد نياز خود حتما از واحدهاي
شناختهشدهودارايپروانهكسبخريدكنند.درحالحاضر
فروشهاي اينترنتي و «شو رومها» براي فروش طال بسيار
رونقگرفتهكهبسياريازآنهانهتنهاازاتحاديهطالوجواهر
مجوز ندارند ،بلكه داراي مجوز از اتحاديه كس��بوكارهاي
اينترنتينيزنيستند؛بنابراينتخلفدراينواحدهاغيرقابل
پيگيريخواهدبودودراينبين،فقطمردممتضررخواهند
شد؛لذابههمهمشترياناعالمميكنيمدرخريدخودبسيار
دقت كنند و نياز خ��ود را از واحد مربوطه خريداري كنند.
بطورمثالسكهراازواحدهايمعتبرمختصسكه،جواهررا
از جواهرفروشيها ،طال را از واحدهاي معتبر طال كه پروانه
كسبازاتحاديهدارندودرآنمنطقهشهرههستندونقرهرا
ازواحدخودشخريداريكنندتاديگرجايهيچگونهتخلف
وزيانيبرايمشتريانوجودنداشتهباشد.

ثباتقيمتدالردركانال ۲۵هزارتومان
روز (پنجشنبه) در بازار آزاد ارز قيمت دالر 25هزار و950
تومان ،قيمت يورو 31هزار و 400تومان و درهم امارات7
هزار و 200تومان اعالم شده است.هر دالر در صرافيهاي
بانكي ۲۵هزارو ۸۶۰تومانمعاملهشدكهقيمتآننسبت
به روز گذشته افزايش جزئي داشت و دالر در پايان هفته
در كانال ۲۵هزار تومان باقي ماند .قيمت فروش يورو نيز با
افزايش ۱۶۰تومانينسبتبهقيمتهايپايانيروزكاري
گذش��ته به ۳۱هزار و ۵۶۰تومان رسيد.قيمت خريد هر
دالر ۲۴ه��زار و ۸۶۰تومان و قيمت خريد هر يورو نيز۳۰
هزار و  ۵۶۰تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين در سامانه سنا
در روز معامالتي گذش��ته (چهارشنبه) ،هر يورو با قيمت
ميانگين ۳۰هزار و  ۹۷۳تومان به فروش رسيد و هر دالر
نيزبهقيمت ۲۵هزارو ۵۴۵تومانمعاملهشد.ضمناينكه
در س��امانه نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين
قيمت ۳۱هزار و ۳۱۸تومان فروخته شده و حواله دالر نيز
به قيمت ۲۵هزار و  ۵۸۶تومان ثبت شد.روزهاي گذشته
روندحركتقيمتدالر،كاهشيبود.اوايلآبانماهنرخدالر
روندصعوديداشتوبهبيشاز ۳۰هزارتومانرسيد،امااز
اواسطآبانماهسيرنزوليبهخودگرفت.
سكه  ۱۲ميليون تومان شد
هرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرحجديدروز(پنجشنبه)
با ۱۵۰هزار تومانافزايش قيمتبهبهاي ۱۲ميليونو۵۰
هزارتومانمعاملهشد.سكهتمامبهارآزاديطرحقديمنيز
برابر  ۱۱ميليون و  ۵۰۰هزار تومان معامله شد.همچنين
قيمتنيمسكهبهارآزادي ۶ميليونو ۳۰۰هزارتومان،ربع
سكه به بهاي چهار ميليون و ۲۰۰هزار تومان و سكه يك
گرمي نيز به قيم��ت دو ميليون و ۳۵۰هزار تومان مبادله
شد.عالوهبراين،دربازارطالنيزنرخهرگرمطالي ۱۸عيار

به يك ميليون و ۱۵۳هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي
چهارميليونو ۹۹۵هزارتومانرسيد.انسجهانيطالنيز
بهقيمتيكهزارو ۸۷۴دالروپنجسنتفروختهشد.
آرامش در سطح كالن اقتصاد كشور ،باعث برقراري ثبات
در بازار ارز در هفته گذشته شد .بازاري كه به نظر ميرسد
در اين روزها از نظر رواني قيمت متع��ادل براي دالر را در
كانال  ۲۵هزار تومان و براي يورو در كانال  ۳۱هزار تومان
پذيرفتهاست.قيمتارزدرهفتهايكهگذشتبرايسومين
هفته پياپي سكون نسبي را تجربه كرد .به اين ترتيب بازار
ارز در حالي وارد دهمين ماه س��ال ۱۳۹۹شد كه دالر در
كانال ۲۵هزار تومان و يورو در كانال ۳۱هزار تومان نوسان
داشت.معامالتاينهفتهبازارارزدرحاليآغازشدكهدالر
در محدوده قيمت ۲۵ه��زار و ۷۰۰تومان خريد و فروش
شد.قيمتيكهمشابهرقمثبتشدهصرافيهايبانكينيز
براي فروش دالر بود .اما سير معامالت در روز شنبه شيب
نزولي داشت ،به نحوي كه در پايان روز ،بهاي دالر در بازار
آزاد ۲۵۰تومانكاهشيافت.اينكاهشقيمتاماطيسه
روزبعديهفتهبهتدريججبرانشدودرپايانروزسهشنبه
مجدداقيمتدالردربازارآزادبهرقم ۲۵هزارو ۷۰۰تومان
رسيد.البتهدراينسهروزقيمتفروشدالردرصرافيهاي
بانكي حدود  ۱۰۰تا  ۳۰۰تومان ارزانتر از بازار آزاد انجام
شد .روند معامالت حواله دالر در سامانه نيما هم در چهار
روزابتداييهفتهازمنحنيمشابهبابازارآزادتبعيتكردو
قيمت دالر در اين سامانه از حداكثر قيمت ۲۵هزار و۸۰۰
تومانروزشنبهبهحداقلقيمت ۲۵هزارو ۲۹۰تومانروز
دوشنبهرسيدودرروزسهشنبهباگرفتنشيبيصعودي
به قيمت ميانگين ۲۵هزار و ۵۰۰رسيد.بنابراين ميتوان
گفتفعاالنبازارارزشاهدبودندكهازروزسهشنبهتمامي
شاخههاي بازار ارز شيبي صعودي به خود گرفتند و طي
رونديآراماينشيبراتاپايانهفتهحفظكردند.بطوري
كه روز پنج ش��نبه قيمت هر دالر در بازار آزاد از كانال۲۵
هزار تومان گذر كرد و در آخرين معامالت در محدوده۲۶
هزار و  ۵۰تومان معامله شد .اين در حالي است كه در اين
روز در صرافيهاي بانكي قيمت فروش هر دالر ۲۵هزار و
 ۸۶۰تومانثبتشد.

بازاردرانتظاراتفاقاتاميدواركنندهآينده
در هفتهاي كه گذش��ت آرامش نيز در فضاي سياس��ي و
اقتصاديكشورحاكمبودكهنتيجهآنراميتواندرواكنش
بازارآزاددرككرد.بهاعتقادكارشناساناقتصادي،فعاالن
بازارارزدرشرايطفعليدرفضايتوامانبيمواميدنسبتبه
آيندهبهسرميبرندومتناسبباتحوالتكالناقتصاديدر
كشوروسطحبينالمللواكنشمثبتيامنفيازخودنشان
ميدهند.اخباريكهحاكيازكاهشتنشهايبينالمللي
باشدبهصورتروانيباواكنشمثبتبازاروكاهشقيمتها
همراه ميش��ود و بالعكس اخباري كه نگراني از افزايش
تنشها را در اذهان ايجادكند،با واكنش منفيبازار مواجه

ميشود.بنابراينبهنظرميرسد،درشرايطفعليوضعيت
روانيجامعهنقطهتعادلقيمتدالرويورورادراينكانالها
تشخيص داده اس��ت و در نتيجه طي سه هفته گذشته
شاهد مقاومت بازار ارز در همين محدوده قيمتي هستيم
و تالشهاي انجام شده براي افزايش يا كاهش قيمتها،
همواره با شكس��ت همراه بودهاند.البته با توجه به تجربه
مقاومت بازار در هفتههاي گذش��ته ،دور از انتظار نيست
كه در روزهاي آغازين هفته آينده مجددا شاهد بازگشت
قيمتدالربهكانال ۲۵هزارتومانيباشيم.مخصوصاآنكه
چهارشنبهشب،عبدالناصرهمتيرييسكلبانكمركزي،
خبراميدواركنندهفراهمشدنامكانخريدواكنشكرونا
به ارزش ۲۰۰ميليون دالر را داد .انتشار اين خبر ميتواند
اين اميدواري را براي فعاالن اقتصادي و صادركنندگان و
واردكنندگان ايجاد كند كه امكان آزادسازي ساير منابع
بلوكهشدهايراندربانكهايجهانيوجوددارد.اتفاقيكه
درصورترخدادنوفعالشدناينمنابعدرچرخهداخلي
اقتصاد،ميتوانداتفاقاتمثبتيرارقمزند.فعاالنبازارطال
و سكه ميگويند :ديگر تقاضا و انگيزهاي براي خريد طال و
سكه در بين مردم وجود ندارد و بازار در ركود به سر ميبرد.
بازاريهاميگويند:بعدازكاهشچندميليونيقيمتسكه
ديگرتقاضاييبرايخريدسكهنداريم.افزايشقيمتارزدر
بازار همواره يكي از داليل اصلي افزايش قيمت طال و سكه
بودهاستواينسناريودرروزهاياخيربازهمتكرارشدولي
خيليدوامنداشتچراكهدالرنيزازكانال 26هزارتومانبه
كانال 25هزارتومانبازگشت.
طال  1875دالر
به دنبال تضعيف ارزش دالر و در حالي كه پس از انتش��ار
آمارهاي اقتص��ادي نگرانكننده س��رمايهگذاران اميد
بيشتريبهنهاييشدنبستهمحركماليامريكابستهاند،
قيمت طال روز پنجشنبه شاهد افزايش بود.بر اساس اين
گزارش ،قيمت هر اونس طال با  0.2درصد رشد به 1875
دالر و 61سنت رسيد .قيمت فلز زرد در معامالت آتي نيز
 0.2درصد رشد داشت و به 1881دالر و 20سنت رسيد.
افزايشريسكناشيازگونهجديدويروسكروناوباالرفتن
تعدادمبتالياندرامريكاسببشدهتاباوجودتهديدترامپ
نسبت به وتوي بسته محرك مالي جديد ،سرمايهگذاران
همچنان به اجرايي شدن اين بسته  900ميليارد دالري
اميدوار بمانند.آمارهاي اقتصادي منتش��ر ش��ده در روز
چهارشنبه نشان داد كه تعداد ادعاهاي بيكاري در امريكا
باال رفت��ه و ميزان هزين��ه كرد مصرفكنن��دگان براي
اولينباردرچندماهگذشتهكاهشداشتهاست.اينآمارها
مويدتاثيراتمخرباقتصاديويروسكرونادرامريكاست
و فشارها بر دولت براي اجرايي كردن بسته محرك مالي
جديدراافزايشميدهد.هرگونهبستهمحركماليجديد
وتزريقبيشترنقدينگيباتبعاتتورميايكهبهدنبالدارد،
ميتواندبهسودبازارطالتمامشود.

ادامهازصفحهاول
عوامل موثر بر رشد نرخ دالر

يك كش��ور ديگر رشد پول بيش��تر از رشد كاال و
خدمات باش��د به اندازه اين اختالف ،پول ملي آن
كش��ور كاهش ارزش پيدا ميكند .پس رشد پول و
خدمات به تنهايي اثرگذار نيس��ت بلكه در تناسب
يك كشور با يك كش��ور ديگر ،اين وضعيت شكل
ميگيرد.در حال حاضر منهاي كش��ورهاي كانادا
و اس��تراليا ،هيچ كشوري به گرد پاي سياستهاي
پوليامريكا(يعنيتناسبرشدپولوكاالوخدمات)
نميرسد .امريكا بسيار بيش از رشد كاال و خدمات
رش��د پول دارد .اين يكي از عوامل موثر بر نرخ دالر
است .اما تنها عامل نيست .اما داستان دالر در ايران
به اين صورت است .در ايران رشد پول ،بسيار بيشتر
ازرشدكاالست.اينفرآيندباعثميشودكهتورمدر
كشور در تناسب با ساير كشورها باال باشد و در اثر اين
وضعيتدالرگرانميشود.تازمانيكهمايكچنين
سياس��تهايي داريم ،همين وضعيت حاكم است.
برخيمواقعممكناستتغييراتجزئيايجادشود،
اما ساختار كلي به همين صورت است .وقتي گفته
ميشود رشد پول ايران در مقايسه با ساير كشورها
باالست ،اين وضعيت تورم ايجاد ميكند .در ايران به
نسبت سال قبل32 ،درصد رشد نقدينگي داشتيم.
وقتي نقدينگي يك چنين رشدي دارد ،خود به خود
رشد پول بيش از كاال ميشود و در نهايت اين مقوم
افزايش نرخ ارز است .اين تنها يك عامل است و در
نهايت نگاه تركيبي مساله را تعيين ميكند .نكته
بعدي در پيش بيني نرخ ارز آن است كه عرضه دالر
در اقتصاد ايران چقدر است؟ عرضه دالر به صادرات
نفت و قيمت نفت بس��تگي دارد .درست است كه
صادرات نفت ايران به 300هزار بش��كه رسيده ،اما
عمده صادرات غير نفتي كش��ور نيز مشتقات نفت
است و تحوالت بازار جهاني نفت در درآمدهاي ارزي
كشور اثر دارد .اما بايد بدانيم كه صادرات هر اندازه
باشد بايد در نهايت منجر به واردات شود تا در بازار
ديده شود .صادرات موثر صادراتي است كه منجر به
واردات شود .بنابراين عامل مهم بعدي در پيشبيني
نرخ ارز ميزان واردات كشور است .در ايران در 5ماه
نخستامسال13ميلياردو700ميليوندالرواردات
داشتيم كه اگر بطور س��االنه محاسبه شود ،حدود
33ميليارد دالر واردات داريم .مقايسه تطبيقي اين
سال با سال 2005نشان ميدهد بطور مشخص در
مقايسه با سال41،2005ميليارد دالر واردات كشور
به33ميليارددالررسيدهاست.بنابراينعاملگراني
دالر در ايران آن است كه63ميليارد دالر در سال89
به23ميليارد دالر كاهش يافته است .عرضه دالر كم
شده و اين كاهش عرضه باعث گراني دالر شده است.
اما آيا اين بحث كامل است؟ آيا اصولي است كه فقط
وارداترامحوركنيم.بهنظرمنعاملديگريكهبايد
مد نظر قرار بگيرد ،ميزان انرژي است كه در كشور
توليد و به فروش ميرسد .انرژي كه در نهايت منجر
به صادرات و ثروت ميشود .انرژيهايي كه در داخل
توليد ميشود در حال حاضر معادل3ميليون بشكه
نفت است .يعني ايران هر روز معادل3ميليون بشكه
نفت ،ثروت توليد ميكن��د .ايران معادل 462هزار
بش��كه نفت ،گاز صادر ميكند .معادل 1ميليون و
269هزار بش��كه نفت ،صنايع كش��ور گاز مصرف
ميكنند .اين آماره��ا در خصوص ميزان مصرف و
فروش بنزين ،برق ،گازوييل و ...هم مبتني بر همين
المانها محاسبه ميشود .مجموع10فقره اثرگذار،
معادل3ميليون بشكه مصرف انرژي است .بنابراين
عامل مهم در تعيين نرخ دالر ،مصرف انرژي بيش
از 3ميليون بش��كهاي در كشور است .ممكن است
برخي بگويند با اين اعداد و ارقام كه مبتني بر توليد
ثروت است ،چرا وضع مردم خراب است؟ پاسخ اين
پرسش انحصار است .يعني اين فعل و انفعال مالي
فقطدراختيارحدود100شركتقرارميگيرند.اين
شركتها در زمينه توزيع درست عمل نميكنند.
در نتيجه يك تمركز ثروت در كش��ور ايجاد ش��ده
است .معادل 3ميليون بشكه انرژي در كشور ثروت
توليد ميشود ،اما اين منابع به سمت مردم سراريز
نميشود.

بودجه و كسب و كار خرد

اما در بودجه سنواتي كل كشورمان ،گزارههايي كه
مبتني بر آن بتوان تصويري از راهبردهاي اجرايي
موثر براي رشد اين نوع كسب و كار را رديابي كرد،
مشاهده نميشود .ردپاي رشد يا عدم رشد فضاي
كسب و كار كش��ور را ميتوان از رويكرد دولت در
خصوص تخصيص بودجه عمراني و جاري به عينه
مشاهده كرد .در حالي كه بر اساس برخي برآوردها
دولت رشد بيش از50درصدي در هزينههاي جاري
خود داشته اس��ت ،در زمينه تخصيص پروژههاي
عمرانيهيچنشانهمثبتيمشاهدهنميشود.زماني
كهبودجهعمرانيكشوريكچنينشرايطيداشته
باش��د ،خواهناخواه اين پالس به فعاالن اقتصادي
ارسال ميشود كه سرمايهگذاري در فضاي كسب
و كار كش��ور چندان به صرفه نخواهد بود .در كنار
اين موضوعات همانطور كه اشاره كردم ،رويكرد
غيرواقعي بودجه به درآمدهاي نفتي با هر توجيه
و استداللي كه صورت گرفته باشد ،باعث افزايش
كسري بودجه و پس از آن تورم و توسعه پايه پولي
خواهدشد.طبيعياستيكچنينپيشبينيهايي
با واكنش كارشناس��ان اقتصادي مواجه ميشود.
به هر حال هر عقل س��ليمي اين پرسش را مطرح
ميكند چه تحوالت بنيادين��ي رخ داده كه دولت
پيشبيني فروشنفتراباالي2ميليونو300هزار
بش��كه قرار داده اس��ت .اين گزارهها و ساير موارد
مشكلس��از در بودج��ه مهمترين دس��تور كاري
است كه كميسيون تلفيق و ساير كميسيونهاي
تخصصي در روند بررسي اين سند مهم مالي دنبال
ميكنند.معتقدممجلسبهدورازتحركاتسياسي
و جناحي تالش خواهد كرد تا موضوع بودجه را از
منظر تخصصي و حرفهاي مورد بررسي قرار دهد.

تاالرشيشهاي
پازل فرهنگسازي بازار
سرمايه ،با رسانه تكميل ميشود

سياوش وكيلي ،مديرروابط عمومي و امور بينالملل
سازمان بورس و اوراق بهادار درگفتوگو با سنا گفت:
امروز با وجود رش��د خيرهكننده بازار سرمايه از بسط
فرهنگ سرمايهگذاري صحيح فاصله داريم .هرچند
نهادناظربازارسرمايهبرنامهريزيفرهنگيگستردهاي
را آغاز كرده و اين مسير را ادامه ميدهد ،اما بايد تاكيد
كنم فرآيند فرهنگسازي در همه زمينهها و عرصهها
از جمله بازار سرمايه بدون كمك و همراهي رسانههاي
جمعي مقدور نيست .امروز با توجه به تغييرات جدي
و رشد فراگير بازار سرمايه ،بيش از هر زمان ديگري به
رسانههاي تاثيرگذار در حوزه بورس نياز داريم .وي با
اش��اره به اينكه كميت ،كيفيت ،دقت و اعتبار اخبار از
اهميت بسزايي در بازار سرمايه برخوردار است ،ادامه
داد:بازارسرمايهمبتنيبرتبادلاطالعاتلحظهاياست
و اخبار بر فعاليتها و تصميمات جاري سرمايهگذاران
اثرگذار اس��ت .اين مدير باسابقه بورسي با بيان اينكه
رس��انهها ركن پايدار و بيبديل بازار سرمايه هستند
و بدون رس��انه كه نماينده واقعي افكار عمومي است،
بنيانهاي اين بازار تكميل نميش��ود ،افزود :پايه داد
و س��تد در بازار سرمايه بر اساس تحليلهاي عقالني،
علمي و منطقي است .از سوي ديگر افزايش بازدهي در
بازارسرمايهبهعمقوسطحتحليلوابستهاست.دراين
ميانرسانههاميتواننددرهمهحوزههاازجملهاقتصاد
وهمچنينبازارسرمايهسطحتحليلمخاطبينراارتقا
دهند و كم هزينهترين ابزار انتقال اطالعات هستند.
مدير روابط عمومي و امور بينالملل س��ازمان بورس
اضافهكرد:آموزشفرهنگدادوستدبراساستحليل،با
تكيهبرتوانوهدايترسانههايجمعيمحققميشود
و مسووليت فرهنگسازي آن بر دوش رسانهها است؛
تنها با كمك خبرنگاران و رس��انههاي جمعي زمينه
بس��ط مفاهيم بازار سرمايه در كشور هموار و فرهنگ
سرمايهگذاريصحيحدرسرتاسرايراناسالميفراگير
ميشود .در واقع نقش رسانهها از كارويژه ارتباط بين
مردم و مسووالن فراتر رفته و نقشهاي جديدي مانند
آموزشبهخروجيكارآنهااضافهشدهاست.مديرروابط
عمومي سازمان بورس ادامه داد :رسانهها ميتوانند با
راهاندازي كمپينهاي اطالعرساني در فضاي مجازي
و افزايش توليد محصوالت سمعي و بصري به ارتقاي
س��طح س��واد مالي جامعه كمك و مزاي��اي هدايت
نقدينگيبهبخشمولداقتصادوزيانبازارهايغيرمولد
را به مخاطبين منتقل كنند .اين امر بخشي از رسالت
رسانهاي آنها است و در ماده دوم قانون مطبوعات نيز
به رسالت رسانهاي و ابعاد آن تاكيد شده است .سياوش
وكيلي با اشاره به آيه شريفه «ن والقلم و مايسطرون»،
افزود :البته رسانهها در شرايط فعلي عالوه بر موضوع
فرهنگسازيوآموزشبيشازهرچيزيبايدبهصحت
اخبار نيز توجه كنند .آموزش مقابله با اخبار جعلي و
نحوه كس��ب اطالعات صحيح از فضاي مجازي يكي
ازمهمترينكارويژههايفرهنگسازيرسانهاست.

چگونه وارد بورس شويم؟
بهنامبهزادفر،مديرعاملشركتاطالعرسانيوخدمات
بورس در گفتوگو با ايس��نا ،ب��ا تاكيد بر اينكه حضور
فعال در بازار سرمايه براي مردم ،دولتها و شركتهاي
پذيرفته شده كه ناش��رين محسوب ميشوند مزاياي
زيادي دارد ،اظه��ار كرد :بهطور كلي حض��ور در بازار
سرمايهبرايسرمايهگذارانمزاياييهمچونمشاركت
در سود و اداره شركتها ،برخورداري از حمايت قانوني
سازمانبورسواوراقبهادار،امكانسرمايهگذاريباهر
مبلغي،قابليتنقدشوندگيباال،برخورداريازشفافيت
باال،بازدهيباالترنسبتبهسايربازارهايموازيدربازه
بلندمدت و سرمايهگذاري در بازار مولد و مشاركت در
اقتصاد پويا را دارد .ناش��رين و دولتها نيز از بابت بازار
سرمايهاي پويا منافعي دارند كه پرداخت به آن در اين
مقالنميگنجد.ويادامهداد:اماحضورسرمايهگذاران
در اين بازار بدون دانش و آگاهي الزم مسائلي را در پي
دارد و ممكن اس��ت هم باعث اضطراب آنها شود و هم
ريسك كلي سرمايهگذاري آنها را باال ببرد .عالوه بر آن
در حال حاضر حدودا  ۴۰ابزار و قرارداد در چهار بورس
كشور تعريف شده كه اكثر آنها توسط سرمايهگذاران
حقيقيقابلاستفادهاست.اينابزارهابههمراهتحوالت
اقتصاديكشورپيچيدگيسرمايهگذاريدربورسراكه
ماهيتانوسانياستباالميبرد.بههمينمنظورتوصيه
ميشود س��رمايهگذاران حتما قبل از ورود به اين بازار
آگاهي كسب كنند .مديرعامل شركت اطالعرساني و
خدماتبورسبابياناينكهرمزموفقيتدربازارسرمايه
را ميتوان سرمايهگذاري در خود سرمايهگذار دانست،
گفت :اين امر با افزايش س��واد مالي حاصل ميش��ود.
بهطور كلي س��رمايهگذاران ميتوانند ب��ه دو طريق
مستقيمياغيرمستقيمواردبورسشوند.درروشغير
مستقيمنيازبهمنابعآموزشيبسياركمتراست.دراين
روش تنها نحوه انتخاب صندوقها و يك س��بدگردان
اهميت دارد .در خصوص صندوقهاي سرمايهگذاري
سايت fipiran.comاطالعاتكامليارايهميدهدو
تاكنونچندينكتابهمدرخصوصانتخابصندوق
به تاليف درآمده كه س��رمايهگذاران ميتوانند از آنها
اس��تفاده كنند .در خصوص سبدگردان هم تقريبا در
جلسات حضوري س��رمايهگذار بطور كلي نسبت به
حقوق و ويژگيهاي س��رمايهگذاري آگاه خواهد شد.
بهزادفرافزود:چنانچهشخصيسرمايهگذاريمستقيم
را انتخاب كرده باش��د حتما بايد دورههاي آموزش��ي
مناسب را گذرانده و به توصيههاي سرمايهگذاري كه
در همه بورسهاي دنيا نيز تكرار ميش��ود توجه كند.
در حال حاضر دوره آموزشي آشنايي با سرمايهگذاري
در بازار سرمايه ،تابلوخواني ،تحليل تكنيكال ،بنيادي
وروانشناسيبازاربرايسرمايهگذارانيكهقصدخريدو
فروشسهامرادارندالزماست.سرمايهگذارانيكهتمايل
بهاستفادهازابزارهايمختلفماليرادارندميتواننددر
دورههايابزارهاينوينمالينيزشركتكنند.برايهر
كدامازايندورههامنابعوكتبآموزشيهموجوددارد
كهميتواناستفادهكرد.
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بازارسهام

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت بازارسرمايه را طي هفته اخير بازبيني ميكند

وضعيت يك بام و دوهواي بازارسرمايه

رقيه ندايي|
بازارس��رمايه طي هفتهاي كه گذش��ت رش��د 2.4
درصدي شاخص را تجربه كرد وباتوجه به وضعيت
بازار طي روزهاي اخي��ر اين صعود منطقي و خوب
اس��ت .همانند روزهاي گذش��ته بازهم بيش��ترين
توجه سرمايهگذاران بورس��ي به نمادهاي با ارزش
بازار پايينتر بود و بزرگان دالري مانع رش��د بيشتر
شاخص كل ش��دند .در حالي به گفته كارشناسان،
ب��ازار جهاني تنها مح��رك بورس تهران به ش��مار
ميرفت كه در س��ه روز كاري نهايي بازارس��رمايه
با انتش��ار اخباري درخصوص مش��اهده مواردي از
ويروس جهشيافته كرونا در بريتانيا ،فلزات و نفت
نيز از سقفهاي ثبت شده در آخرين روز معامالتي
هفته گذشته فاصله گرفتند.
ب��ورس ب��ازان از پس نزوله��اي عمق��ي كه طي
فصلهاي گذشته رخ دادند در انتظار رشد و بازدهي
مانند ماههاي نخست س��ال جاري هستند .به نظر
ميرس��د تمامي عوامل و اخبار مثبت حوزه جهاني
و اقتصاد دست به دست هم دادهاند تا بورس بازهم
مثبت و صعودي ش��ود ام��ا؛ نبايد انتظ��ار بازدهي
 ۳۰۰درصدي را داش��ت چراكه؛ با احتس��اب نزول
بازار س��رمايه بازهم اين بازار بازدهي  ۱۹۰درصدي
به سهامداران خود داده اس��ت .با توجه به وضعيت
جامعه جهاني شاخص جهاني دالر در حال كاهش
بوده و از سويي ديگر شاهد رشد قيمتها در بازارهاي
جهان��ي و ركود بازاره��اي موازي بورس هس��تيم
كه انتظار م��يرود با اين اوضاع بازار س��رمايه وارد
مرحلهاي جديد شود در نتيجه شاهد صعود بورس
و قيمتها در اين بازارخواهيم بود .اوضاع براس��اس
ح��دس و گمانها و روي كاغذ به نفع س��هامداران
اس��ت ولي تاالر شيش��هاي در آخرين هفته آذرماه
بسيار پرنوس��ان ظاهرش��د و پس از فراز و فرودي
سخت درآخرين روز پاييز روي كانال يك ميليون و
 ۴۳۹هزار واحدي آرام گرفت تا پيشبيني حركت
شاخص بورس در سردترين فصل سال را سختتر
كند البته تا سومين روز فصل پاييز بازار خوب عمل
كرد و شاهد رشد  ۰/۲درصدي بازار در سومين روز
از فصل زمس��تان بوديم .پ��س از پيروزي جوبايدن
ش��اهد كاهش نرخ دالر دربازاربوديم و كاهش نرخ
نيز ميتواند به صورت مس��تقيم روي بازار سرمايه
تاثير بگذارد ام��ا؛ نبايد فراموش ك��رد كه احتمال
مذاكرات برجام با مهمان جديد كاخ سفيد افزايش
يافته اس��ت و اين موضوع نشاندهنده اين است كه
درآينده نه چندان دور ش��اهد تح��ول در بورس و
اقتصاد خواهيم بود.
با وضعي��ت پيش آم��ده پيشبيني كارشناس��ان
و تحليلگ��ران ب��ازار حاك��ي از اين موضوع اس��ت
ك��ه ش��اخص كل در س��ه م��اه پايان��ي س��ال در
خوشبينانهترين حالت به يك ميليون و  ۷۰۰هزار
واحد برس��د .سرمايهگذاران بورس��ي نيز همچنان
سردرگم هستند البته عوامل متعدد داخلي و خارجي
وجود دارد كه ميتواند مانع رش��د ش��اخص شود.
ب��راي مثال؛ احتمال مذاكرات بي��ن ايران و امريكا،
بودجه عجي��ب س��ال  ،۱۴۰۰گزارشهاي  ۹ماهه
ش��ركتهاي موجود در بورس در نهايت انتخابات
رياس��تجمهوري  ۱۴۰۰اي��ران ميتواند وضعيت
بورس را تغيير دهد .با اين حال برخي از كارشناسان
بازار بر اي��ن نظرند كه اعتماد از دس��ت رفته مردم
براي بازار تهديد بزرگي محسوب ميشود .به گفته
اين كارشناسان در بازار سرمايه ايران ،حرف اول را
جريان نقدينگ��ي ميزند و بعد از آن عوامل بنيادي
و تكنيكال.
بر اساس آرشيو بورس اوراق بهادار تهران ،بازار سهام
هفته گذش��ته را با شاخصي در سطح يك ميليون و
 ۴۱۳هزار واحد پايان رس��اند .اين شاخص تا هفته
ج��اري به يك ميليون و  ۴۴۷هزار واحد رس��يد .به
اين ترتيب بورس اين هفته با  ۳۴هزار و  ۵۵۴واحد
رش��د ،توانس��ت  ۲.۴درصد بازدهي مثبت از خود
برج��اي بگذارد و پربازدهتري��ن بازارهاي مالي طي
هفته گذشته باشد.
عدم رشد شاخص بازارسرمايه
پيم��ان ح��دادي ،كارش��ناس بازارس��رمايه در
گفتوگوي اخير خود ميگويد :يكي از عواملي كه
ميتواند مسير معامالت س��هام در زمستان را وارد
فاز جديدي كن��د ،چگونگي تصويب بودجه ۱۴۰۰
اس��ت .با توجه به اينكه بازارسهام بازاري آيندهنگر
است لذا پيشبيني نرخ ارز بر اساس قيمت نفت در
بودجه تاثير بسزايي بر نحوه داد وستدهاي سهام در
زمستان ميگذارد .به عنوان مثال اگر معاملهگران
براي سال آينده افزايش قيمت ارز را محتمل بدانند
در زمستان خريد و فروش صنايع دالرمحور سمت
و س��وي ديگري پيدا ميكن��د .در كنار قيمت نفت
در بودجه ميزان تامين مالي دولت از بازار س��رمايه
نيز روند ش��اخص را تا حد زيادي تح��ت تاثير قرار
ميدهد.به گفت��ه وي ،دومين موضوع تاثيرگذار در
روند معامالت بازار سهام ،قيمتهاي جهاني است.
اينكه روند افزايشي قيمتهاي جهاني تا چه زماني
ميتواند تداوم داشته باشد سوالي است پرابهام كه
ذهن تحليلگران را معطوف به خود كرده اس��ت .در
حال حاضر معاملهگران نسبت به عدم پايداري رشد
قيمتها هش��دار ميدهند و به نظر ميرسد همين
عامل باعث ش��ده ت��ا افزايش قيمته��اي جهاني
تاثير مثبتي بر بازار سرمايه ايران نداشته باشد .اين
تحليلگر بازار سهام ادامه ميدهد :صورتهاي مالي ۹
ماهه شركتها نيز كه اواخر دي ماه مشخص ميشود

برش

پيشبيني كارشناس�ان و تحليلگ�ران بازار
حاكي از اين موضوع اس�ت كه ش�اخص كل
در سه ماه پاياني س�ال در خوشبينانهترين
حالت ب�ه ي�ك ميلي�ون و  ۷۰۰ه�زار واحد
برسد .س�رمايهگذاران بورسي نيز همچنان
سردرگم هستند البته عوامل متعدد داخلي
و خارجي وجود دارد كه ميتواند مانع رش�د
شاخص ش�ود .براي مثال؛ احتمال مذاكرات

بين ايران و امريكا ،بودجه عجيب سال ،۱۴۰۰
گزارشهاي  ۹ماهه ش�ركتهاي موجود در
بورس در نهايت انتخابات رياستجمهوري
 ۱۴۰۰ايران ميتواند وضعيت بورس را تغيير
دهد .با اين حال برخي از كارشناس�ان بازار
بر اين نظرند كه اعتماد از دس�ت رفته مردم
براي بازار تهديد بزرگي محس�وب ميشود.
پيمان حدادي ،كارش�ناس بازارس�رمايه در

گفتوگ�وي اخير خ�ود ميگوي�د :يكي از
عواملي كه ميتواند مسير معامالت سهام در
زمس�تان را وارد فاز جديدي كند ،چگونگي
تصوي�ب بودج�ه  ۱۴۰۰اس�ت .ب�ا توج�ه به
اينكه بازارس�هام بازاري آيندهنگر است لذا
پيشبيني نرخ ارز بر اس�اس قيمت نفت در
بودجه تاثير بسزايي بر نحوه داد وستدهاي
سهام در زمستان ميگذارد.

به تحليلگران ديد روشني براي انتخاب صنايع برتر
ميدهد .در صورت موافق��ت مجلس با حذف دالر
۴۲۰۰توماني ني��ز برخي صناي��ع ميتوانند از اين
اقدام بهرهمند شوند و با جهش قيمتي رو به رو شوند.
پيمان حدادي با بي��ان اينكه ركود بازارهاي موازي
بهشدت بر روند بازار تاثيرگذار است ،اظهار ميكند:
تداوم ركود در بازارهاي مس��كن و خودرو از اهميت
زيادي بر نحوه معامالت سهام برخوردار است.
حدادي درب��اره تبع��ات روي كارآم��دن بايدن به
عنوان رييسجمهور امريكا دربازار س��رمايه ايران
اش��اره ميكند و ميگويد :تحليلگران بر اين باورند
كه ب��ا روي كار آمدن بايدن به عنوان رييسجمهور
اياالت متحده بخشي از تنشهاي بينالمللي ايران
خاتمه پيدا خواهد ك��رد كه اين امر ميتواند به نفع
بازار تمام شود اما هر چه زمان بيشتري از اين اتفاق
بگذرد و انتظارات در اين حوزه برآورده نشود ،تاثير
مستقيمي در اصالح شاخص دارد و احتماال به دنبال
آن عرضه افزاي��ش و تقاضا كاهش پيدا ميكند.اين
كارش��ناس تاكي��د ميكند :اعتماد از دس��ت رفته
مردم به بازار س��رمايه يكي از موضوعاتي اس��ت كه
براي بازار تهديد بزرگي محس��وب ميشود .در بازار
س��رمايه حرف اول را جريان نقدينگي ميزند و بعد
از آن عوامل بنيادي و تكنيكال .ممكن است عوامل
بنيادي يا تكنيكالي مثبتي وجود نداش��ته باشد اما
جري��ان نقدينگي ميتواند بر روند ب��ازار تاثيرگذار
باش��د .وي در ادامه بيان ميكند :حواشي انتخابات
رياستجمهوري سال آينده نيز از آن دسته عواملي
است كه معامالت را بهشدت تحت تاثير قرار ميدهد.
اين موضوع به دليل فضاي ابهامآلودي كه در كشور
به وجود ميآورد حجم معامالت را كاهش ميدهد
و عدم نوسانات زياد چه در روند مثبت و چه در روند
منفي را رقم ميزند .اين تحليلگر در پايان ميگويد:
با توجه به ش��رايط موجود به نظر ميرسد در فصل
زمس��تان بازدهي بازار سهام نس��بت به فصل پاييز
بيشتر اس��ت و بازدهي فصل زمستان بازار سرمايه
از بازدهي زمستان ساير بازارهاي موازي نيز بيشتر
خواهد ب��ود .برهمين اس��اس به س��رمايهگذاران
پيش��نهاد ميكنيم سبدي از س��هام صنايع بانكي،
خودروي��ي ،پااليش��گاهي ،فلزي و پتروش��يمي را
انتخاب كنند تا در صورت ريزش ش��اخص با ضرر و
زيان كمتري مواجه شوند.

اصولي با  ۲۲شركت سبدگردان خبر داد .اين مقام
مس��وول درباره ابهام كارگزاران وابسته به بانكها
در مورد نحوه تملك س��هام دو صن��دوق با درآمد
ثابت و بازارگرداني و مش��اركت بانكها در تاسيس
شركتهاي تامين سرمايه گفت :طبق قانون برنامه
شش��م توس��عه (از  ۹۶الي  ،)۱۴۰۰نهادهاي مالي
وابس��ته به بانكها ،براي تاسيس صندوقها بايد از
بانك مركزي مجوز گرفته و به سازمان بورس ارايه
ميكردند.
روحاهلل دهقان ،مديرعامل شركت مديريت فناوري
بورس تهران ،از شكس��تن رك��ورد تعداد معامالت
بازار سرمايه در ماه جاري خبر داد و گفت :در اواسط
آذر  ۴ميليون و  ۱۰۰هزار معامله با ارزش معامالتي
 ۳۰هزار ميليارد تومان در سامانه معامالت به ثبت
رسيد .به گفته دهقان ،سامانهاي كه پيش از اين در
روزهاي اوج بازار دچار مش��كل و كندي ميشد ،در
واقع پاس��خگوي تراكنشهاي باال را نداشت؛ اما در
يك سال و نيم گذشته بخشهايي از سامانه با تالش
تيم داخلي بوميس��ازي و بهبود داده شد؛ به نحوي
كه اكنون اين س��امانه حدود  ۱۶ه��زار تراكنش در
ثانيه و نزديك به  ۴ميليون معامله در روز را به شكل
روان پوشش ميدهد .سياوش وكيلي ،مدير روابط
عمومي س��ازمان بورس به قدمت  ۱۷ساله عمليات
بازارگرداني در بازار سرمايه ايران اشاره كرد و گفت:
بازارگردانها در  ۹ماه گذش��ته  ۵۵ه��زار ميليارد
تومان س��هام خريداري كردهاند و به ميزان ۲۷هزار
ميليارد تومان س��هام فروختهاند .وي درباره تأثير و
پيامدهاي مصوبه  ۲۰شهريور امسال شوراي عالي
بورس بر بازار سرمايه نيز گفت :از نظر ايجاد نهادهاي
بازارگردان آنچه طي اين دو ماه رخ داد ،بيس��ابقه
بود .براين اساس ،هماكنون از بين حدود  ۶۵۰نماد
فعال در بازار س��رمايه ۴۸۰ ،نماد داراي بازارگردان
هس��تند كه اين موضوع ميتواند موجب اطمينان
خاطر سهامداران از نقدبودن سرمايهگذاري شود.
محمدرضا پورابراهيمي ،رييس كميسيون اقتصادي
مجلس در خص��وص تصويب گزارش م��اده ۲۳۴
كميسيون اقتصادي مرتبط با تخلفات سهام عدالت
گفت :كميسيون طي ماههاي اخير گزارشي با هدف
بررس��ي نحوه واگذاري و اج��راي قوانين و مقررات
مرتبط با سهام عدالت تهيه كرد كه به صحن علني
ارس��ال و درصورت موافقت ،پرونده تمامي افرادي
كه در طول اين س��الها از نحوه واگذاري و تركيب
س��هام عدالت عدول كردهاند به دستگاه قضا ارسال
خواهد شد.
جواد عشقينژاد ،مديرعامل شركت سرمايهگذاري
مدبران اقتص��اد و عضو هياتمدي��ره بورس تهران
امروز در برنام��هاي تلويزيوني به بررس��ي عملكرد
بازار گردانها در بازار س��هام پرداخت و با تش��ريح
مفهوم بازارگردان��ي در بازار س��رمايه ،اهداف اين
فعالي��ت را در ب��ازار تبيين ك��رد .به گفت��ه جواد
عش��قينژاد ،امروز ارزش صندوقهاي بازارگرداني
بازار نزديك ب��ه  ۵۵هزار ميليارد تومان اس��ت كه
حجم بس��يار خوبي ،اين حجم ب��ا هدف همراهي با
نوس��انهاي بازار و افزايش نقدشوندگي براي همه
بازار اعم از سهام بزرگ و كوچك ايجاد شده است.
همايون دارابي ،كارشناس اقتصادي با تاكيد بر ارز
چند نرخي به عنوان يكي از ايرادات تكرار ش��ونده
در بودج��ه س��الهاي اخير تصريح ك��رد :نظام ارز
چند نرخي ميتواند منابع ارزي دولت را هدر دهد.

همايون دارابي اس��تفاده از يارانه نقدي و كااليي را
راه پيش روي دول��ت در حمايت از توليدكنندگان
دانست و خاطرنشان كرد :واردات كاالهاي اساسي و
دارو با ارز دولتي ،از كشور قاچاق ميشود و نتيجهاي
براي فعاالن اقتصادي ندارد .امسال در برخي ماهها،
نرخ نيمايي مورد استفاده بازار تا ۳۰درصد كمتر از
نرخ بازار آزاد بود كه اين موضوع ،تنبيهي سخت براي
صادركنندگان به شمار ميرود.

بازار سرمايه در هفتهاي كه گذشت
در دويس��تمين جلسه ش��وراي عالي بورس حسن
قاليب��اف اصل ،س��خنگوي ش��وراي عال��ي بورس
گفت :در دوره ۹ماهه نخس��ت س��ال جاري ،بالغ بر
۴۷۰هزار ميليارد تومان تجهيز منابع مالي از بستر
بازار سرمايه صورت گرفته است .در اين ميان حدود
۱۴۵هزار ميليارد تومان از رقم مزبور شامل تجهيز
منابع مالي از محل بدهي بوده كه شامل انتشار انواع
ابزارها است .همچنين مابقي آن يعني رقمي بيش
از ۳۲۵هزار ميليارد تومان به مجموع تجهيز منابع
مالي از محل افزايش س��رمايه و عرضه اوليه سهام
شركتها ،تاسيس شركتهاي سهامي عام و اضافه
ارزش صندوقها اختصاص داشته است.
محمدرضا معتمد ،معاون نظارت بر نهادهاي مالي
س��ازمان بورس درباره ابهام كارگ��زاران بانكي در
مورد نحوه تملك س��هام دو نوع صندوق و تاسيس
ش��ركتهاي تامين س��رمايه ،توضيح و از موافقت

روند صعودي بورسهاي جهاني
تري سندون ،كارشناس ارشد س��رمايهگذاري در
موسس��ه ولث منيجمنت گفت :هن��وز بطور واضح
شاهديم كه نوسانات بازارهاي مالي در سطح بااليي
ق��رار دارد .ما به يك راهكار ب��راي مقابله با ويروس
كرونا رسيدهايم كه گويا خوب هم جواب داده است
اما اينكه اين واكس��نها تا چه حد براي همه مفيد
خواهند بود و تا چه مدت��ي ميتوانند ايمني ايجاد
كنند شك و ترديدهايي وجود دارد و وجود اين شك
و ترديدها هم به بازار سيگنالهاي متناقض ميدهد.
در بورس امريكا و والاس��تريت ،همه ش��اخصها
صعودي بودند تا جايي كه هر س��ه ش��اخص اصلي
بورس��ي در س��طح باالتري از روز قبل خود بس��ته
شدند .ش��اخص «داوجونز ايدانس��تريال اوريج» با
 ۰.۲۳درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح
 ۳۰هزار و  ۱۹۹.۸۷واحد بسته شد .شاخص «اساند
پي  »۵۰۰با  ۰.۳۵درصد صعود تا سطح ۳۷۰۳.۰۶
واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا
يعني «نزدك كامپوزيت» با  ۰.۲۶درصد افزايش در
سطح  ۱۲هزار و  ۸۰۴.۷۳واحدي بسته شد.
در معام�لات بازارهاي ب��ورس در اروپا ،ش��اخص
«فوتس��ي  »۱۰۰بورس لندن با  ۰.۱درصد افزايش
نسبت به روز قبل و در سطح  ۶۵۰۲.۱۱واحد بسته
ش��د .ش��اخص «دكس  »۳۰بورس فرانكفورت در
آلمان با صعود  ۰.۲۶درصدي و ايس��تادن در سطح
 ۱۳ه��زار و  ۵۸۷.۲۳واحدي به كار خود خاتمه داد
و ش��اخص «كك  »۴۰بورس پاريس با كاهش ۰.۱
درصدي در س��طح  ۵۵۲۲.۰۱واحد بس��ته شد .در
مادريد شاخص «ايبكس  ۰.۴۷ »۳۵درصد باال رفت
و به  ۸۱۱۱.۵۰واحد رسيد.
در معامالت بورسهاي آس��يا ،شاخصها عملكرد
خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص «نيك كي »۲۲۵
بورس توكيو ژاپن با صعود  ۰.۵۴درصدي تا سطح ۲۶
هزار و  ۶۶۸.۳۵واحدي باال رفت .ش��اخص «هانگ
سنگ» بورس هنگكنگ  ۰.۱۷درصد باال رفت و در
س��طح  ۲۶هزار و  ۳۸۶.۵۶واحد بسته شد .در چين
شاخص «شانگهاي كامپوزيت» افت  ۰.۱۴درصدي
را تجربه كرد و در سطح  ۵۰۰۰.۰۲واحد بسته شد.
در استراليا شاخص «اساند پي اساند ايكس »۲۰۰
بورس س��يدني با  ۰.۳۳درصد صعود و ايستادن در
س��طح  ۶۶۶۴.۷۷واحدي به كار خ��ود خاتمه داد.
در بين ديگر ش��اخصهاي مهم آس��يايي ،شاخص
«تاپيك��س» ژاپن صع��ودي بود .با خري��د و تزريق
واكس��ن ويروس كرونا در اغلب كش��ورهاي جهان
انتظار ميرود كه بورسهاي جهاني نيز روند صعودي
داشته باشند .درست است شيوع اين ويروس تمامي
اقتصادها را تحت شعاع خود قرارداده و كشورها بدهي
سنگيني را براي سالهاي آينده تجربه خواهند كرد
اما؛ انتظار رشد بورسهاي جهاني ،باتوجه به ماهيت
فعاليت اين بازارها وجود دارد.

اجماع براي عرضه كامل فوالد
در بورس كاال

سيد كاظم موس��وي ،عضو هيات رييسه كميسيون
اقتصادي مجلس اظهار داش��ت :نمايندگان مجلس
به همراه دولت طي ماههاي اخير ش��رايط بازار فوالد
كشور را از جوانب مختلف بررسي كردهاند كه ماحصل
اين بررس��يها عرضه كامل فوالد در ب��ورس كاال به
منظور تامين نياز آسان صنايع داخلي و واقعيسازي و
شفافيت قيمتها در كنار تقويت صادرات بوده است.
وي افزود :در جلساتي كه با نمايندگان وزارت صمت
برگزار ش��ده و نتايج آن نيز نمايان است ،بازار فوالد با
رشد عرضهها در بورس در مسير ساماندهي قرار گرفته
واينموضوعنويددهندهاتفاقيروشندرصنعتفوالد،
رشد همزمان صنايع باال و پايين دستي در كنار تقويت
بورس كاال است .موسوي گفت :شايد بعضا با نوسان
قيمت محص��والت فوالدي مواجه باش��يم اما دولت
با فراهم آوردن ش��رايط عرضه كامل اين محصوالت
در بورس كاال به بهبود ش��رايط بازار كمك كرده كه
اس��تمرار اين روند ،قطعا اثر ويژهاي در جلوگيري از
نوس��انهاي كاذب قيمتي و وارد شدن آسيب به اين
صنعت خواهد داش��ت .اين نماينده مجلس تصريح
كرد :گزارشاتي كه از بازار طي هفتههاي گذشته به ما
رسيده ،نشاندهنده آن است كه قيمت و ميزان عرضه
فوالد بهبود يافته اما به مرور بايد با عرضه كامل زنجيره
به نقطه آرامش و مطلوب برس��يم؛ همچنين تعادل
و كاهش ن��رخ ارز در چندماه اخير و كاهش انتظارات
تورمينيزنشاندهندهحركتدولتهمسوباخواسته
مجلس است .عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي
مجلسدرپايانگفت:بورسكااليكمكانيسمكارآمد
است كه بازارهاي كااليي كشور براي رهايي از ساختار
غيرشفاف نيازمند اين بستر معامالتي است ،بنابراين
مجلسودولتبايدزيرساختهايالزمرابرايتسهيل
عرضهمحصوالتدربورسكاالفراهمكنندتاكشوردر
تامين كاالهاي اساسي ،رشد اشتغال و ارتقاي سطح
معيشتمردممشكلينداشتهباشد.

افزايش ارزش سهام عدالت
سهامداران روش غيرمستقيم

اكبر حيدري سخنگوي ش��ركتهاي سرمايهگذار
استاني س��هام عدالت گفت :س��هامداران در روش
غيرمستقيم ،عالوه بر سهام ۳۶شركت بورسي ،بطور
متوسط ۱۲۵هزارسهامشركتسرمايهگذارياستاني
را هم در سبد دارايي خود دارند كه همين امر ،سهام
عدالت آنها را در مقايس��ه با روش مستقيم ،ارزندهتر
كرده اس��ت .وي با بيان اينكه سهام عدالت ارزشمند
است گفت :تاكيد بس��ياري از مسووالن بر نگهداري
سهامعدالتاست ،زيراارزشذاتيسهامعدالتبسيار
باالتر از قيمت فعلي اس��ت .حيدري ادامه داد :از ۴۹
ميليون نفر دارنده سهام عدالت ۱۹،ميليون نفر روش
مديريتي مستقيم و  ۳۰ميليون نفر ،روش مديريتي
غيرمستقيم را انتخاب كردهاند .وي گفت :توصيه من
به سهامداران عدالت اين است كه فروش سهام خود را
در مرحله آخر قرار دهند ،زيرا به زودي زيرساختهاي
الزم براي دريافت تس��هيالت بانكي از طريق سهام
عدالتفراهمميشودواگرمردمصبورباشندميتوانند
به جاي فروش س��هام عدالت ،از تسهيالت استفاده
كنند .سخنگوي شركتهاي س��رمايهگذار استاني
س��هام عدالت با بيان اينكه دارندگان س��هام عدالت
ميتوانند  ۶۰درصد از ارزش س��هام خود را به فروش
برسانند،گفت:تفاوتفروشروشمديريتمستقيمو
غيرمستقيمسهامعدالتبدينصورتاست؛درروش
مديريت مستقيم ،پس از ثبت سفارش فروش ،وجه
حاصل از فروش سهام شركتها به صورت جداگانه
به فروش ميرود و به حس��اب فرد واريز ميشود اين
در حالي اس��ت كه در روش غير مس��تقيم سهامدار
يك بخشي از سهام شركت سرمايهگذاري استاني را
انتخاب ميكند و به فروش ميرساند و وجه حاصل از
فروش يكجا به حساب سهامدار واريز ميشود.

روند نزولي پااليشي ها
صندوقهاي معاملهپذير «سهامي» و «مختلط» در
هفتهاي كه گذشت بطور متوس��ط ۲.۹درصد رشد
قيمت را تجربه كردند و خالص ارزش داراييهاي آنها
دو درصد افزايش يافت ،اين در حالي بود كه شاخص
كل بورس توانس��ت رش��د ۲.۴درص��دي را به ثبت
برساند .بيشترين بازدهي هفتگي مربوط به صندوق
سرو سودمند مدبران «سرو» با ثبت ۸.۵درصد رشد
قيمت بود و  NAVاين صن��دوق ۵.۲درصد افزايش
ياف��ت .بهترين عملكرد هفتگي مرب��وط به صندوق
ارزش آفرين بي��دار «ارزش» بود به طوري كه NAV
آن ۶.۵درصد ارتقا يافت .بيش��ترين س��قوط قيمت
صندوقه��اي قابل معامله در اي��ن هفته به صندوق
پااليش��ي يكم اختصاص داشت؛ صندوق «پااليش»
كه قيمت آخر هفته قبل آن۳.۹درصد باالتر ازNAV
ابطال بود با وجود افت ۶.۵درصدي قيمت ،همچنان
حبابي ۴.۹درصد دارد .بدون در نظر گرفتن دارا يكم،
صندوق تجارت شاخصي كاردان «كاردان» را ميتوان
ارزانترين صندوق در ش��روع هفته بع��د نام برد زيرا
قيمت نهايي ۶.۳درصد زير قيمت تئوريك آن است.
صندوق «س��رو» نيز به عن��وان گرانترين صندوق
با انحراف ۱.۶درصدي قيمت به اس��تقبال هفته بعد
رف��ت .در طول هفته ج��اري صندوقه��اي كااليي
مبتني بر سكه طال به طور ميانگين افت ۰.۵درصدي
براي سرمايهگذاران خود به ارمغان آوردند ،به موازات
آن گواهي س��پرده يك روزه س��كه طالي بانك رفاه
۰.۶درص��د افت قيمت داش��ت و ۰.۷درصد پايينتر
از قيمت س��كه بازار آزاد به معام�لات اين هفته خود
پايان داد .صندوق  ETFپشتوانه طالي زرافشان «زر»
بيش��ترين بازدهي (۰.۳درصد) گ��روه صندوقهاي
مبتني بر طال را به دس��ت آورد .صندوق «زر» نيز كه
حبابمنفي۷.۳درصديداشتبيشترينوارزانترين
صندوقدربينصندوقهايقابلمعاملهطاليياست.

درشهر
حناچي :مصرف مازوت
يكنيم
در كارخانهها را پيگيري م 

پيروز حناچي ،ش��هردار تهران گفت :با توجه به
كاهش  ۳۰درصدي تردد ،احتمال ميرود شكل
س��وختهاي صنايع حاش��يهاي تهران و روي
آوردن آنها به مصرف مازوت ،آاليندگي در تهران
را افزايش داده است.
ب��ه گزارش مه��ر ،حناچي در حاش��يه بازديد از
سامانه  ۱۳۷درباره علت آلوده بودن هواي تهران
با وجود تعطيلي مدارس ،گف��ت :منابع آالينده
ش��هر تهران شناخته شده و مش��خص هستند.
وقتي از اينها عبور ميكنيم اگر آلودگي ناش��ي
از منابع شناخته ش��ده باشد ،معلوم ميشود كه
آالينده جديدي به وجود آمده است.
وي گفت :در اين فصل از سال با پديده وارونگي
هس��تيم و با توجه به اينكه مدارس و دانشگاهها
تعطيل هستند و با  ۳۰درصد كاهش تردد مواجه
هس��تيم ،نبايد با اي��ن آلودگي در ش��هر مواجه
باشيم ،احتمال ميرود شكل سوختهاي صنايع
حاشيهاي تهران تغيير يافته است و وقتي مصرف
گاز خانگي افزايش مييابد صنايع اطراف تهران
به س��وخت مازوت رو ميآورند ك��ه آاليندگي
بيشتري دارد .البته اين موضوع حاكميتي است
و شهرداري آن را پيگيري ميكند.

انتقاد از تعلل در ارايه طرح
توسعه دانشگاه تهران

زه��را نژادبه��رام ،ريي��س كميت��ه معم��اري و
شهرسازي شوراي ش��هر تهران از تعلل در ارايه
طرح اصالحي توسعه دانشگاه تهران گاليه كرد.
نژادبهرام در گفتوگو با ايسنا ،در مورد سرانجام
طرح توس��عه دانش��گاه تهران گفت :با توجه به
اعت��راض اهالي محالت مجاور دانش��گاه تهران
در مورد طرح توس��عه دانشگاه كه منجر به فريز
شدن محله شده بود ،ش��وراي عالي شهرسازي
از مسووالن دانشگاه تهران خواست تا نسبت به
ارايه طرح جديد ب��ا توجه به دغدغههاي مردم و
اهالي اين محله براي بررسي به شوراي عالي اقدام
كند.وي با بيان اينكه دانش��گاه تهران بايد  ۶ماه
بعد از اين مصوبه طرح اصالحي توس��عه خود را
به شوراي عالي ميآورد كه نياورده است ،افزود:
ه��م مردم و هم ش��هرداري ته��ران معطل ارايه
اين طرح ماندهاند و از مس��ووالن دانشگاه تهران
ميخواهيم هر چه سريعتر اين طرح اصالحي را
ارايه كنند.عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران
باتاكيد بر اينكه  ۱.۵سال است كه هم شهرداري
و هم اهالي محله منتظر طرح هستند ،ادامه داد:
در صورت ارايه طرح از س��وي دانشگاه ،بايد اول
موضوع در كميسيون ماده  ۵بررسي شود و اين
فرايند زمانبر اس��ت و بهتر است هرچه سريعتر
مسووالن اين طرح را براي بررسي به شهرداري
تحويل دهند.وي افزود :البته در آخرين پيگيري
مقرر شده در جلسه مشترك با دانشگاه و سازمان
بازرسي ،طرح دانشگاه تا  ١٥دي ماه به شهرداري
ارسال شود.

ادامهازصفحهاول
شرايط كنترل تورم و نقدينگي
در سال آينده

چگونه ميخواهد تورم را كنترل كند؟
هماهنگي بين دستگاههاي اقتصادي براي حركت
در مسير توليد شرط اساسي است كه به موفقيت
هدفگ��ذاري تورمي بانك مركزي كمك ميكند.
البته تالش يكطرفه بانك مركزي در برخي موارد
موفقيتآميز است .مثل همان اصرار بانك مركزي
بر اينكه كس��اني كه منابع ارزي در اختيارش��ان
بوده ،ارزهاي خ��ود را به داخل برگردانند .ديديم
كه بانك مركزي در اين امر بيشتر پافشاري كرد و
پروندههاي آنان را در اختيار قوه قضاييه قرار داد و
نتيجه اين شد كه كساني كه با اسم صوري ،چند
هزار كارت بازرگاني گرفته و مقدار زيادي ارز خارج
كرده بودند ،به دستگاه قضايي معرفي شدند.
چنين برخوردهايي به كاه��ش نرخ تورم كمك
ميكند ،اما اين كافي نيس��ت .يعني يك دس��ت
صدا ندارد و بايد مجموعهاي از عوامل در كنار هم
قرار بگيرد .اينكه تصورمان فقط اين باشد كه بانك
مركزي به تنهايي بتواند كاري را انجام دهد ،من
تصور نميكنم اين امر ممكن باشد .بانك مركزي
ميتواند در كنترل نقدينگي كه بانكها در حال
انجام آن هستند ،يا وقتي بانكها به جاي مديريت
سرمايههاي خرد ،در بازار سهام ورود ميكنند يا
در خريد ارزي سهام نقش دارند ،ورود كند .چون
وظيفه بانك مركزي اين است كه ارزش پول ملي
را از اين راهها حفظ كند كه اقداماتش در اين باره
هم تا حدودي تاثيرگذار بوده است.
در نرخ س��ود بين بانكي ،بين اف��راد اختالف نظر
وجود دارد ،وقتي در شرايط شديد تورمي هستيم،
بايد س��رعت گردش پول در جامعه كاهش يابد و
ب��راي اين كار يا بايد نرخ س��پرده قانوني بانكها
ن��زد بانك مركزي افزايش پيدا كند يا نرخ س��ود
بين ش��بكه بانكي و س��ود س��پردههاي ثابت و
مدتدار مردم كنترل ش��ود كه اينها در دس��ت
بانك مركزي است .ابزارهاي بانك مركزي به طور
كلي ابزارهاي كنترلي تورم محس��وب ميشوند
كه براي تاثيرگذاري بيش��تر بايد در كنار هم و به
صورت بينبخشي ديده شوند .بنابراين اگر ديگر
دستگاههاي اقتصادي كش��ور با بانك مركزي به
وفاق برسند ،ميتوانيم ش��اهد تاثيرگذاري بهتر
سياستهاي پولي و بانكي باشيم.

راهوشهرسازي
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داليل تضعيف مسير ترانزيتي شرقي -غربي كشور چيست؟

مسيرترانزيتيخزريكتهديدنيست!
امين ترفع ،مديركل دفتر ترانزيت وزارت راه و شهرسازي
در گفتوگو با مهر درب��اره دور زدن ايران از طريق كريدور
ترانزيتي شرق به غرب و راهاندازي قطار باري تركيه-چين
ازشمالايرانباتأييداينموضوعاظهاركرد:مسيرترانزيتي
دريايخزررانميتوانيكخطربرايترانزيتكشوردانست؛
بههرحالهمهكشورهادرخصوصترانزيتدرحالرقابت
با ما هستند و حق دارند كه از مزيت جغرافيايي خود بهره
ببرند.ويافزود:اينمسيرريليكهتركيهباچينبرقراركرده،
سالها قبل احداث شده بود .مسير باكو-تفليس-قارس،
مسيرجديدينيستوسالهاقبلافتتاحشدهبودكهبين
تركيه،گرجستانوآذربايجانبرقراراست؛درحالحاضرهم
اين مسير در دست بهرهبرداري است .حتي در مسير چين
به تركيه ،تاكنون چندين قطار تردد داشته است .بنابراين
اتفاقجديدينيست.امااينكهاينبارباسروصدايبيشتري
از تركيه به سمت چين اين قطار به حركت درآمد ،تركها
تبليغاتبيشتريرويآنانجامدادهاند.
تركيه چطور ايران را دور زد؟
ترفع يادآور ش��د :باري كه به چين ميرود ،با شبكه ريلي
تركيه به قارس ،تفليس و س��پس باكو رفته است .از آنجا
با استفاده از كشتي رو-رو ( )Row-Rowبه بندر اكتائو
قزاقستانمنتقلشدهوسپسازقزاقستانباقطاربهچين
رفتهكهحملونقلتركيبيبودهاست.ويدرپاسخبهاينكه
آياتعويضمودهايحملونقليدراينمسيروهمچنين
لزوم تعويض بوژي (چرخ و محور قطارها) در شرق درياي
خزر به دليل تفاوت سايز ريل در كشورهاي آسياي ميانه

و مشترك المنافع ،اقتصادي بودن اين مسير را زير سوال
نميبرد؟ گفت :اگر قرار بود قطارهاي باري شرق به غرب
از مسير ايران ترانزيت شوند ،نيازي به تردد از روي درياي
خزرنبود؛امابههرحالدرمرزسرخسهمبايدتغييربوژي
صورت ميگرفت چراكه اين قطار ،اگر قرار باشد از سمت
چين به تركيه و اروپا برود و چه از غرب به شرق ،با توجه به
غيراستانداردنبودسايزريلقزاقستان،ايناتفاقميبايست
رخ ميداد.مديركل دفتر ترانزيت وزارت راه و شهرسازي
ادامه داد :تجاري بودن حمل و نقل كاال ،به مقياس كاالي
موردحمل،بستگيدارد.هرچهمقياسآنبزرگترباشد،
مزيت و تجاري شدن آن بيشتر ميشود؛ حتماً با توجه به
سرمايهگذاريهايانجامشده،مذاكراتسياسي-اقتصادي
كشورهاي مس��ير ،توافقهاي امضا شده ،همسانسازي
تعرفهها،ايجادچسبندگياقتصادي،برقراريتجارتآزادبا
يكديگرو…بهتجاري،اقتصاديوبهصرفهبودناينمسير
كمك كرده است.وي اظهار كرد :من قائل به تهديد بودن
اينمسيرنيستم.مانميتوانيمجلويكسيرابگيريمكه
ائتالفحملونقليجديديايجادنكند.بلكهاينماهستيم
كهبايدباابتكاراتخودمانوارداينمسيرشويم.اگرچهما
به دليل موقعيت جغرافيايي مان ،مزيت نسبي داريم ،اما
هرقدر اين مزيت جغرافيايي را تقويت كرده و هزينههاي
ترددكاالراكمتركنيم،ميتوانيمباكشورهايرقيبمان،
رقابتبهتريداشتهباشيم.
عواملموثربرترانزيتازايران
ترفعكاهشزمانعبوركاالوهمچنينكاهشهزينههاي
صاحبانكاالرايكبُعداينرقابتدانستوتصريحكرد:بُعد
ديگر ،ايجاد چسبندگي اقتصادي با كشورهاي همسايه و
منطقهاستكهبتوانيمموانعتجارترابرداريم،حملونقل
بدون تجارت معني ندارد .بايد تجارت روان وجود داشته
باشد تا بتواند چرخ حمل و نقل را بچرخاند .هرقدر تحرك
راتقويتكنيم،دراينرقابتبيشترميتوانيمبرندهباشيم.
وي خاطرنشان كرد :مسير كريدور درياي خزر ،بخشي از

يكبرنامهبينالملليبهاسم(CAREC(CentralAsia
 Regional Economic Cooperationاس��ت كه
ي(بانكتوسعهآسيايي)است
تحتحمايتبانكايديب 
كهازاينكريدورحمايتميكند.همهكريدورهايغربي-
شرقيدرقالباينبرنامهتعريفشدهاند.

رقيب مسير ايران ،هش��دارهايي داده شده بود ،گفت :در
س��الهاي ۹۵و ،۹۶ما در معاونت حمل و نقل وزارت راه،
هشدارهاييدادهبوديم.امابرخيميگفتندكهاينمسير،
باتوجهبهطوالنيتربودنآنوهمچنينتغييرمودحملو
نقليوسوارشدنبركشتيتاباكو،بهدليلسختبودنآن
به هيچ عنوان نميتواند رقيبي براي مسير ايران باشد ،در
حاليكهمنهمانموقعاعالمكردمكهخطرخيليجدي
است.حتيمطالعهكردهبوديموديديمكهبهشدتدرحال
توسعهبنادرباكو،تركمنباشيواكتائوهستند.

خطرجدياست
با اين وجود ،به باور مهرداد تقي زاده ،معاون س��ابق حمل
و نقل وزارت راه و شهرس��ازي اين مسير يك تهديد براي
صنعتترانزيتايراناست.اوگفت:چندسالياستكهدور
زدن ايران از مسيرهاي ترانزيتي در دستور كار كشورهاي
همس��ايه قرار گرفته كه عوامل مختلفي دارد؛ بخشي از
آن شايد علل سياسي باشد؛ اما جدا از علل سياسي ،قطعاً
داليل اقتصادي اين كشورها از يك سو و سوءمديريت ما
نقشداشتهاستكهموجبشدهمسيرترانزيتيماسريعو
شفافنباشد.ويافزود:اينكهنميتوانيمموضوعترانزيترابا
مذاكراتديپلماتيكمانباكشورهايديگرگرهبزنيم،ناشي
از همين سوءمديريت است؛ مسووالن وزارت امور خارجه
با مسووالن كش��ورهاي ديگر مذاكره ميكنند از حسن
همجواري ميگويند اما بحثي درباره ترانزيت نميشود؛
حتي بسياري از موافقت نامههاي تجاري ما با كشورهاي
منطقهوهمسايه،ضمانتاجراييندارنددرحاليكهدقيقاً
بررسي نميكنند كه مشكل با هر كشوري در كدام بخش
است؛ سفارت خانهها هم تفاهمنامههاي تجاري را حاضر
نيستندعملياتيكنند.

افغانستانهمدرحالدورزدنايراناست
تقيزاده افزود :حتي افغانس��تان هم مسير «الجورد» را
طراحي كرده و ايران را دور ميزند .به گونهاي كه وقتي به
راحتي ميتواند از مس��ير ايران ،بار خود را به تركيه و اروپا
ارسالكند،درحالارسالبارهايخودازكشورهايشمال
ايران،مسيردريايخزروسپستركيهاست.

 ۷۷مشكلداخليومديريتيدرترانزيت
به گفته دبير انجمن شركتهاي حمل و نقل ريلي ،ما۷۷
مش��كل داخلي و مديريتي در بخش ترانزيت داريم كه تا
اين ۷۷مشكل رفع نش��ود ،كشورها اص ً
ال انگيزه ندارند تا
از مسير ايران عبور كنند؛ مسائل سياسي بينالمللي هم
اينمشكالتراتشديدميكند.تقيزادهدربارهاينكهآيادر
سالهاي گذشته نسبت به راهاندازي اين مسير به عنوان

وزارتخارجهكاريبرايترانزيتنكرد
تقيزاده تصريح كرد :س��وءمديريت در اليههاي مختلف
مديريتي در وقوع اين اتفاقات در خصوص ترانزيت ايران
موثراست.ترانزيتمتوليفرابخشيميخواهد.وزارتامور
خارجهميتوانستمسووليتاينمديريتفرابخشيرابر
عهده بگيرد .از وقتي معاون اقتصادي وزارت امور خارجه
منصوبشد،هيچاتفاقيدرحوزهترانزيترخنداد.

تقاضايعبوربارازخزر 4برابرايران
وييادآورشد:آذربايجانيهاهزينهعبورترانزيتيكاميوناز
خاكخودراصفركردهاندوهيچعوارضينميگيرند.پس
ازيكسال،ميزانبارعبوريازمسيردريايخزربه ۴تا۴.۵
ميليونتنرسيد.درحاليكهميزانبارعبوريترانزيتياز
خاكايرانبهعنوانرقيبمسيردريايخزر،درجمعبين
راه آه��ن و ريل ،خيلي كمتر از يك ميليون تن بود و اصال
قابلمقايسهنيست.

وزير راه و شهرسازي اعالم كرد

هدفگذاري افزايش 2برابري ظرفيت بنادر طي  5سال

محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مجموع
ظرفيتهاي بنادر در حال حاضر 280ميليون تن اس��ت
كه بايد اين ظرفيت در 5س��ال 2برابر شود ،گفت :برنامه
داريمتا ظرفيت بنادر سواحل مكران به  220ميليون تن
برسد.به گزارش فارس ،اسالمي در حاشيه مراسم امضاي
تفاهمنامه سرمايهگذاري در اراضي  2400هكتاري بندر
ش��هيد رجايي ،اظهار كرد:تسهيل در قدرت لجستيكي
و تبديل بنادر كشور به بنادر نسل س��وم ،از اهدافي است
كه در اين تفاهمنامهها دنبال ميشود.وي ادامه داد :بنادر
نسلسوم،عالوهبرتوليدبار،فرصتپردازشوايجادارزش
افزودهدارند،درتالشهستيمباتبديلبنادرشهيدرجايي
و ساير بنادر كش��ور ،به بنادر نسل سوم ،سهم بازار ايران را
در كاهش قيمت تمام شده كاالها افزايش دهيم.وزير راه
و شهرسازي گفت :همچنين با ايجاد بنادر نسل سوم در
تالشهستيمجذابيتهاياقتصاديوتجاريشكلبگيرد
و دنبال ايجاد رقابت در بنادر كشور و ايجاد صادرات پايدار
هستيمكهاينهدفدربندرشهيدرجاييدنبالميشود.
وي با بيان اينكه 2400هكتاراراضي جديد به بندر شهيد
رجاييملحقشدهاست،گفت:تالششدهاستطرحهاي
توسعهتجارتدربندرشهيدرجاييايجادشودواينهدف
مهم با امضاي تفاهمنامه و با حدود 25هزار ميليارد تومان
سرمايهگذاريمحققميشود.بهگفتهاسالمي،طبقاين
تفاهمنامهها ،س��رمايهگذاري در اراضي پس كرانه بندر
شهيد رجايي در چند حوزه شامل ساخت كانتينر ،ايجاد
كارخانجات روي ،س��رب و منگنز ،احداث كارخانههاي
توليد لوازم خانگي و ايجاد پااليش��گاه انجام شده است.او
اشتغالزايي  20هزار نفري در بندر شهيد رجايي را يكي
از داليل لزوم س��رمايهگذاري در اين بن��در عنوان كرد و
افزود :تفاهمنامهه��اي امروز بر موضوع دانشبنيان بودن
و رقابتيكردن فعاليتها ،تمركز دارد ،البته بخشي از اين
سرمايهگذاريها نيز خارجي و عمده هدف آنها ،بازارهاي
صادراتياستكهبرتسهيلوتسريعدراينامروبهمديران
استانيواستاندارانهمبرضرورتتسهيلگريتأكيدشده
است.وياظهاركرد:زمانبنديكهبراياجراياينطرحهاي

سرمايهگذاري در نظر گرفتهايم حداكثر  3سال است كه
دراينمدتبايدبهنتيجهبرسد.بهگفتهاسالمي،مجموع
ظرفيتهايبنادردرحالحاضر 280ميليونتناستكه
بايداينظرفيتدر 5سال 2برابرشود.وزيرراهوشهرسازي
بااشارهبهاينكهبرنام هداريمتاظرفيتبنادرسواحلمكران
به 220ميليونتنبرسد،افزود:درطرحجامعلجستيكو
حملونقلكشور،سهشهرلجستيكي،چابهار،بندرعباسو
ماهشهرمصوبشد؛بنابرايناينسهقطبصنعتي-تجاري
گوسهبندرقدرتمندميتوانندپيستونحركتيانرژي
بزر 
سازوقدرتآفرينيباشندكهسرمايهگذاريوتوسعهرارو
به جلو هدايت كنند و با اعتمادس��ازي تالش ميكنند تا
سرمايهگذارانبتوانندبيشتردربنادركشور،سرمايهگذاري
كنند.بنابراين گزارش در مراس��م چهار شركت داخلي و
يك شركت چيني براي سرمايهگذاري در اراضي 2400
هكتاريبندرشهيدرجاييتفاهمنامهامضاكردند.
شهرهاي لجستيكي
معاون وزير راه و شهرس��ازي گف��ت :يكي از مهمترين
برنامههاي سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد شهرهاي

لجس��تيكي در مناطق ويژه اقتصادي در آينده نزديك
است كه در دستور كار قرار گرفته و دنبال ميشود.روز
پنجشنبه مراسم امضاي تفاهمنامه سرمايهگذاري در
اراضي 2400هكتاريبندرشهيدرجاييبهارزش100
هزار ميليارد ريال و 800ميليون يورو با حضور وزير راه و
شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي امضا
شد.در اين مراس م مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي
اظهار كرد :وزير راه و شهرسازي همواره تأكيد دارد كه
بنادركشورفقطمحليبرايانتقالكاالوتغييرمدلهاي
حملونقلينباشد،درهمينراستاتفاهمنامههايامروز
كهبهامضارسيد،نمونهبارزايناولويتهايموردتأكيد
وزير راه و شهرسازي است كه محقق شد.محمد راستاد
تأكيد كرد:بنادر عالوه بر آنكه نقطهاي براي تغيير مدل
مراكزتوليدوافزايشارزشافزوده
حملونقليهستند ،
هستندوايجادمراكزلجستيكيدربنادردنبالميشود.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد :در حال حاضر
بنادرنسلسومدركشورماشكلگرفتهاست.مديرعامل
سازمان بنادر و دريانوردي اظهار كرد :يكي از مهمترين
برنامههاي سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد شهرهاي

لغو مجوز آژانسها
با فروش بليت از مبدا لندن
با توجه به شيوع ويروس جديد كرونا در انگليس،
قطع تمامي پروازهاي مس��قيم رفت و برگشت
به اين كش��ور و همچنين ابالغ صادره از س��وي
س��ازمان هواپيمايي كش��وري به ش��ركتهاي
هواپيماي��ي خارج��ي مبن��ي بر ع��دم پذيرش
مس��افران از مبدا لن��دن به تهران ب��ه مدت دو
هفته ،در صورت فروش بليت در اين مس��ير در
بازه زماني ذكر ش��ده ،مجوز دفاتر و سايتهاي
فروش بليت لغو ميگردد.به گزارش ايلنا ،سازمان
هواپيمايي كش��وري اعالم كرد با توجه به شيوع
ويروس جدي��د كرونا در انگلي��س ،قطع تمامي
پروازهاي مسقيم رفت و برگشت به اين كشور و
همچنين ابالغ صادره از سوي سازمان هواپيمايي
كشوري به شركتهاي هواپيمايي خارجي مبني
بر عدم پذيرش مس��افران از مبدا لندن به تهران
به مدت دو هفته ،در صورت فروش بليت در اين
مس��ير در بازه زماني ذكر ش��ده ،مج��وز دفاتر و
سايتهاي فروش بليت لغو ميگردد.همچنين
به هموطنان گرامي توصيه ميشود به تبليغات
مندرج در برخي سايتها و دفاتر فروش براي تهيه
بليت از مبدا لندن به تهران از طريق ش��ركتهاي
هواپيمايي خارجي توجه ننموده و از خريد بليت
اين مس��ير خودداري نمايند.الزم به ذكر اس��ت
قطع پروازها در مسير لندن به تهران براي مدت
دو هفته بوده و در صورت درخواس��ت ستاد ملي
مقابله با كرونا ،اين مدت تمديد خواهد گرديد.

زخم بروكراسي بر مسير ترانزيتي ايران

گروهراهوشهرسازي|
بي گمان ،حذف يا تضعيف مسير ترانزيتي شرقي -غربي
اي��ران دو دليل عم��ده دارد .يكي غفلت از داش��تههاي
س��رزميني و حتي تخريب اين داراييه��ا با وضع قوانين
دستوپاگيراست.دليلديگرنيزتوسعهطلبيكشورهاي
همس��ايه و تالش آنها براي روانتر كردن تجارت اس��ت.
اينچنينميشودكهمسيرترانزيتيتركيبي(ريلودريا)
كهازمسيرترانزيتيايرانطوالنيترهمهستازبااليسر
كشورمانبهتدريجوبهمرورزماننضجميگيردوبرخالف
مسائلومصايبفنيپيچيدهتر،تا 4برابرظرفيتعملياتي
مسير ايراني بار جابهجا ميكند و حتي كشور افغانستان
كه داراي مرز مش��ترك با ايران است را ترغيب ميكند تا
كاالهاي خود را از مسير باال سري ايران به اروپا ارسال كند.
ايندرحالياستكهمزيتجغرافياييايران،ميتواندبرگ
برندهمادرتوسعهترانزيتباشد،اماتركيهباكاستنازهزينه
و زمان عبور كاال ،توانسته درياي خزر را به مسيري جذاب
برايصاحبانبارتبديلكند.آنگونهكهمهرگزارشكرده
است ،در روزهاي اخير انتشار خبري در خصوص عزيمت
قطار باري از تركيه به س��مت چين ،عالوه بر آنكه تعجب
بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي در خصوص افزايش
قدرتتوليددرتركيهوصادراتكاالبهچينرابرانگيخت،
زنگخطررابرايفعاالنحملونقلومتوليانترانزيتدر
كشور به صدا درآورد مبني بر اينكه ايران به زودي از مسير
ترانزيتي كريدور شرق به غرب حذف ميشود.پيش از اين
نيزدرخصوصخطرحذفايرانازپروژهيككمربنديك
راه هشدارهايي داده ش��ده بود؛ به خصوص كه چينيها
سرمايهگذاري سنگيني در بندر گوادر پاكستان كرده و از
مسيرپاكستانبهافغانستان،بهسمتآسيايميانهوسپس
ازراهدريايخزر،بهتركيهواروپاراهدسترسيايجادكردهاند.

ايرانشهر

لجس��تيكي در مناطق ويژه اقتصادي در آينده نزديك
استكهدردستوركارقرارگرفتهاستودنبالميشود.
 336قراردادبرايتبديلبنادربهبنادرنسلسوم
محمدراستاد،مديرعاملسازمانبنادرودريانورديگفت:
تعداد 336قرارداد با بخش خصوصي براي توسعه بنادر و
تبديلبنادربهنسلسوممنعقدشدهاست.راستادهمچنين
در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه س��رمايهگذاري در
اراضي  2400هكتاري بندر ش��هيد رجايي ،اظهار كرد:
تسهيلسرمايهگذاريبخشخصوصيدربنادردنبالشده
است،بااجراياينطرح 100درصدبهمساحتموجوددر
بندرشهيدرجايياضافهشدهاستوازطريقسرمايهگذاري
دراينطرح،اراضياينبندربه 2400هكتاررسيد.ويادامه
قتفاهمنامههايامروزشاخصهايلجستيكي
داد:باتحق 
توسعهمييابد،سهمحملونقلدرقيمتتمامشدهكاالها
كاهش مييابد و اين طرحها نقش موثري در اقتصاد خرد
و براي مصرفكنندگان نهايي خواهد داشت.مديرعامل
سازمانبنادرودريانوردياضافهكرد:ميزانسرمايهگذاري
ي به 130هزار ميليارد تومان
در مجتمع بندر شهيد رجاي 
رسيد و ميزان اشتغالزايي هم در اين بندر به ۲۰هزار نفر
ميرس��د كه اين مورد نقش موثري در جذب جمعيت و
جلوگيريازمهاجرتمردماينمنطقهدارد.راستادبااشاره
بهاشتغا لزاييطرحهايمذكورگفت:بااجراياينطرحها
يدستاوردهاي
واشتغالزاييدرنوارساحليكشور،بهزود 
مهمي در اين حوزه خواهيم داشت.وي اظهار كرد :تعداد
 336قراردادبابخشخصوصيبراي توسعهبنادرو تبديل
بنادربهنسلسوممنعقدشدهاست.مديرعاملسازمانبنادر
و دريانوردي افزود:در طرح آمايش كه با حضور وزير راه و
شهرسازيمطرحكردهبوديم،تعدادچهارشهرلجستيكي
ت و در
مشخص ش��د كه 3شهر در دس��تور كار قرار گرف 
شماليترين و جنوبيترين استانهاي كشور اين طرح را
انجامداديمكهدراينبارهميتوانبهبندرشهيدرجاييدر
استانهرمزگان،بندرامامخميني(ره)دراستانخوزستان
وبندراميرآباددرشمالاشارهكرد.

پيشبيني بارش برف و باران
در بيشتر مناطق كشور
بر اس��اس گزارش س��ازمان هواشناسي كشور تا
روز دوشنبه در بيشتر مناطق كشور شاهد بارش
برف و باران خواهيم بود .بر اين اساس ،مدير مركز
مديريت راهها نسبت به وقوع كوالك در جادههاي
كوهستاني و لزوم بستن زنجير چرخ هشدار داد.
به گزارش ايرنا از س��ازمان هواشناس��ي كشور،
س��امانه بارشي در شمال شرق كش��ور خراسان
رضوي و خراسان ش��مالي فعال است و به تدريج
از مرزهاي شرقي كشور خارج خواهد شد .از اين
رو ،بارشها روي مناطق سردسير و مرتفع ،برف و
در ساير مناطق بارشها به شكل برف و باران رخ
ميدهد.امروز در خراسان رضوي ،خراسان جنوبي
و يكشنبه و دوش��نبه هم سيستان و بلوچستان،
هرمزگان و ش��رق كرمان باد ش��ديد پيش بيني
شده است .صبح يكشنبه دماي كمينه در مشهد
به  ۱۳درجه زير صفر خواهد رس��يد ،امروز شرق
و مرك��ز درياي خزر مواج و متالطم خواهد بود.از
روز يكش��نبه تا آخر هفته جوي پايدار در بيشتر
مناطق كشور حاكم ميش��ود كه انتظار افزايش
غلظت آاليندههاي جوي و كاهش كيفيت هوا در
شهرهاي بزرگ و صنعتي داريم.در همين حال،
مدير مركز مديريت راهها با اش��اره به انسداد 11
جاده و بازگشايي چهار محور كه به علت كوالك
برف مسدود ش��ده بود ،از رانندههاي محورهاي
كوهستاني و برف گير خواست حتما زنجير چرخ
و تجهيزات زمس��تاني در خودرو داش��ته باشند.
علي اكبر آشوري در گفتوگو با فارس ،در استان
مازندران محور هراز در مسير رفت و برگشت كه
به علت بارش برف و كوالك ش��ديد مسدود شده
بود با تالش راهداران و پليس راه بازگشايي شد.در
اس��تان زنجان محور زنجان -ط��ارم كه به دليل
بارش برف و كوالك مس��دود شده بود بازگشايي
شد.در استان زنجان محور فرعي ابهر  -خدابنده
كه به دليل بارش برف و كوالك مسدود شده بود
بازگشايي ش��د؛ همچنين محور اسالم  -خلخال
در استانهاي گيالن و اردبيل كه به دليل بارش
ب��رف و كوالك مس��دود ش��ده بود ،بازگش��ايي
ش��د.مدير مركز مديريت راهها با اشاره به انسداد
 12جاده به دليل كاهش ايمني و شرايط جوي،
بيان كرد :محور فرعي شمش��ك-ديزين ،جاده
قزوين  -همدان در كيلومتر  ،110جاده شهداد-
نهبندان ،محور وازك-بل��ده در مازندران،محور
سروآباد-پاوه و جاده پونل  -خلخال به دليل نبود
ايمني كافي مسدود اس��ت.وي افزود :همچنين
در حال حاضر محور گنج نامه-تويسركان ،محور
خرمآباد-پلدختر ،جاده راميان-اولنگ-شاهرود و
محور فرعي سي سخت-پادنا در استان كهگيلويه
و بويراحمد ،به دليل نبود ايمني مس��دود است.
آشوري يادآور ش��د :محور پدافند جنوب غرب -
اميديه در استان خوزستان نيز تا اطالع بعدي به
دليل نبود ايمني كافي مسدود است.مدير مركز
مديريت راهها گفت :محور ريوش-نيشابور واقع در
استان خراسان رضوي از مورخ  4دي  99تا اطالع
بعدي به دليل نبود ايمني كافي مس��دود است.
آشوري در تش��ريح وضعيت ترافيكي محورهاي
تهران-ش��مال بيان كرد :در حال حاضر ش��اهد
تردد روان در محورهاي كندوان ،هراز و فيروزكوه،
آزادراه تهران-ش��مال و آزادراه قزوين-رشت در
مسير رفت و برگشت هستيم.مدير مركز مديريت
راهها در تشريح وضعيت جوي جادهها اظهار كرد:
در محورهاي چالوس ،هراز و فيروزكوه ،بارش برف
و باران و در آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوين -
رشت بارش باران گزارش شده است.وي از بارش
ب��رف و باران در برخي از محورهاي اس��تانهاي
اردبيل ،البرز ،تهران ،خراس��ان رضوي ،خراسان
ش��مالي ،زنجان ،س��منان ،قزوي��ن ،مازندران،
گلس��تان و گيالن خبر داد.آشوري تأكيد كرد :با
توجه به احتم��ال كوالك برف و با توجه به بارش
ب��رف در جادههاي چندين اس��تان ،رانندههاي
محوره��اي برفگير و كوهس��تاني حتما زنجير
چرخ و تجهيزات زمستاني همراه داشته باشند.

ادامهازصفحهاول
تبعات مخرب اقتصاد دولتي

در زواي��اي گوناگ��ون اقتصاد كش��ور حفظ كرده
اس��ت .در واقع نقطه ايده آل واگذاريه��ا و اجراي
ايدههاي خصوصي سازي كم كردن سايه دخالت و
اثرگذاريهاي غير ضروري دولت در اقتصاد اس��ت.
در واقع اقتصاد ايران بايد به س��مت و سوي كاهش
نقش دولت در تصميمگيريه��اي اجرايي اقتصاد
حركت كند و نوع تصميم سازيها در راستاي كاهش
اثرگذاري دولت بر روي فضاي كلي اقتصادي باشد.
البت��ه تاريخ اقتصادي جهان حاكي از آن اس��ت كه
معموال يك چنين فرايندي كه دولت عرصه اقتصاد
را به نفع بخش خصوصي و عمومي ترك كند و تنها
در نقش يك ناظر خيرخواه فرور رود ،بسيار سخت و
دشوار اتفاق ميافتد .نمونه آلمان شرقي و غربي شايد
مثالهاي خوبي در اين خصوص باشند  .يكي از اين
كشور (آلمان غربي) تالش كرد تا با گسترش دامنه
خصوصي س��ازي و افزايش مشاركتهاي عمومي،
برنامهه��اي اقتصادي خود را دنب��ال كند و ديگري
(آلمان ش��رقي) با اس��تفاده از رويكردهاي اقتصاد
دولتي اين مس��ير را پيمود .اما نتاي��ج برآمده از اين
دو ديدگاه كامال گوياي دستاوردهاي هر دو ديدگاه
اس��ت .در ش��رايطي كه آلمان غربي دستاوردهاي
فوقالع��ادهاي در توليد و ص��ادرات و بهره مندي از
صنايع نوين داشت ،بخش شرقي آلمان در پيچ و خم
بوروكراسي سنگين برآمده از نظام ديوان ساالر ،فاقد
دستاوردهاي برجس��ته اقتصادي بود .آلمان غربي
بنز و بيام و و زيمنس و...را داشت ،اما اقتصاد بخش
ش��رقي آلمان فاقد برندهاي معتبر حداقلي بود .از
اين مدلهاي اقتصادي در سطح بين المللي باز هم
ميتوان مثال زد .كره شمالي و جنوبي و...از جمله اين
نمونهها محسوب ميشوند كه يكي در اوج نشسته
و ديگري در دريايي از مش��كالت اقتصادي غوطه ور
اس��ت.با اين توضيحات معتقدم ك��ه روند واگذاري
شركتهاي دولتي در بازار س��رمايه بايد با پرهيز از
تكرار اشتباهاتي كه در زمان عرضه دارايكم و دوم و
در كل عرضه پتروشيميها رخ داد ،دنبال شود .اگر در
خاطرتان مانده باشد عدم هماهنگي بانك مركزي با
وزارت نفت در آن برهه باعث شد تا نمودارهاي رشد
بازاركهطيچندماهدرمسيررشدقرارداشت،ناگهان
معكوس شود .در واقع راهبرد نهايي اين واگذاريها
بايد اقتصاد ايران را در مس��ير خروج از دخالتهاي
دولت و مشاركت بخش خصوصي تعريف شود .اگر
جريان كلي واگذاريها در بودجه منجر به كم كردن
فاصله ايران با اقتصاد خصوصي شود ،حركت درستي
است ،اما اگر فقط با رويكردهاي درآمدزايي پيگيري
شود ،مخرب خواهد بود.

رشد بورس در گروه
گزارشهاي  9ماهه

همچني��ن در اين اليحه پيشبيني ش��ده اس��ت
كه فروش بخ��ش قابل توجهي از نف��ت از طريق
بازارسرمايه انجام ش��ود  .در نهايت اين فروشها و
عرضهها باعث رشد و رونق بازار بورس خواهد شد
و اين بازار ميتواند نق��ش واقعي خود را در اقتصاد
ايران اجرا كند .همچنين اگ��ر تامين مالي دولت
در اندازه ذكر ش��ده در بازارسهام صورت گيرد بايد
زيرساختهاي بورسي نيز تقويت شود و نرم افزارها
وارد يك مرحله جديد از تكنولوژي شوند.

شركت گاز استان مركزي
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دانش و فن

عدم تضمين كيفيت سرويس ارايهشده ،در صدر شكايتهاي حوزه اينترنت همراه و ADSL

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،در گزارش
عملكرد خود ،اعالم كرده كه بخش عمده شكايتهاي
ثبتشده در سامانه  ۱۹۵رگوالتوري مربوط به شكايت
از كيفيت اينترنت اس��ت .بيشترين شكايتها در حوزه
اينترن��ت همراه و  ADSLمربوط به عدم دسترس��ي به
اينترنت پرسرعت ،فعالسازي (سيمكارت ،بسته ،ارزش
افزوده)بدوندرخواست،عدمرعايتتعرفهترافيكداخل
وبينالمللمحتوايداخلي،عدمتضمينكيفيتسرويس
ارايه ش��ده ،تاخي��ر در نصب و راهان��دازي و عدم جبران
خسارت مطابق با قرارداد اشتراك بودهاند.
بررسي وضعيت شاخصهاي كليدي فناوري اطالعات و
ارتباطاتكهباعنوانگزارش«ايراندرمسيرهوشمندي»
توسطسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييمنتشر
شدهاستومربوطبهدستاوردهايتوسعه ICTدركشور،
چالشها و راهبردهاي توسعه زيست بوم اين فناوري و
چشماندازآيندهمطابقباقوانينباالدستيميشود،نشان
ميدهدكهاقتصادديجيتالدركشوربه ۶.۵درصدازتوليد
ناخالصداخلي()GDPدرپايانسال ۹۸رسيدهاست.بر
اساس سند طرحكالنو معماري شبكه ملي اطالعاتدر
افق  ،۱۴۰۴سهم اقتصاد ديجيتال بايد از توليد ناخالص
داخليبه ۱۰درصدبرسد.اگرچهازعمراقتصادديجيتال
دردنياچنداننميگذرداماپيشبينيميشودكهدرپنج
سال آينده سهمي معادل  ۳۰درصد از اقتصاد جهان به
اقتصادديجيتالاختصاصيابد.
دراينميانباوجودآنكهمتوسطرشداقتصادديجيتالدر
ايرانازمتوسطرشددرسايربخشهاياقتصاديبيشتر
بوده است ،اما هنوز فاصله زيادي تا ميانگين ارزش آن در
اقتصاد جهان وجود دارد .بررس��يهاي سازمان تنظيم
مقرراتارتباطاتازوضعيتايراندربرخيشاخصهاي
كليدي اقتصادي مطابق با آمارهاي سال  ،۲۰۲۰نشان
ميدهد كه ايران در شاخص ش��فافيت رتبه  ۱۰۶را در
ميان  ۱۸۰كشور ،در شاخص سهولت كسب و كار رتبه
 ۱۲۸را در ميان  ۱۹۰كشور و در شاخص تابآوري رتبه
 ۱۲۴را در ميان ۱۶۰كشور جهان به خود اختصاص داده
است .همچنين در شاخص رقابتپذيري ،رتبه ايران۹۹
در ميان  ۱۴۱كشور جهان است .با اين وجود و بر اساس
واگذاري  ۱۸۷ميليون خط در كشور ،ضريب نفوذ ۱۴۲
درصدي موباي��ل و ضريب نفوذ  ۸۹درصدي اينترنت با
بيش از  ۷۸ميليون نفر كاربر ،سهم اقتصاد ديجيتال از
توليد ناخالص داخلي  ۶.۵درصد اعالم شده و روند رشد
اقتصاد ديجيتال به عن��وان يكي از ارزشهاي افزوده در
اقتصاد كش��ور۴۵۷.۴ ،هزار ميليارد ريال است .بررسي
روند توس��عه اقتصاد ديجيتال از س��ال  ۹۲تا  ۹۸نشان
ميدهد كه تا پايان سال  ۹۸ميانگين نرخ رشد كاربران
اينترنت به  ۲۹درصد رسيده اس��ت .نرخ رشد كاربران
موبايلي ش��بكههاي اجتماعي  ۲.۵درصد و نرخ رش��د
كاربران فعال رسانههاي اجتماعي نيز  ۱۸درصد عنوان
شدهاست.ميانگيننرخرشدكاربرانموبايلدركشور۲.۴
درصد و ميزان رشد ساالنه دسترسي به پهنباند موبايل
نيز تا پايان سال ۹۸حدود ۷۵درصد برآورد ميشود.

شركت امنيت سايبري
م صهيونيستي هك شد
رژي 

يك گ��روه هكري اس��نادي از يك ش��ركت امنيت
س��ايبري در منطقه تحت سلطه رژيم صهيونيستي
به نام پورتناكس منتشر كرد .به گزارش مهر به نقل از
تايمز آو اسراييل ،گروه هكري  Pay2Keyاعالم كرد
بهيكشركتامنيتسايبريرژيمصهيونيستيبهنام
پورتناكس نفوذ كرده است .اين خبر در حالي منتشر
ميشود كه چند روز قبل همين گروه سازمان صنايع
هوافضاي رژيم صهيونيستي را هك كرده بود .گروه
هكرهاي مذكور اس��نادي از مشتريان سرويسهاي
پورتناكس فاش كردهاند .گروه Pay2Keyاعالم كرد
حدود يك ترابايت اطالعات به دست آورده و فقط ٣
گيگابايت از آن را منتش��ر كرده است .پورتناكس در
واكنشبهاينگزارشهادربيانيهاياعالمكردمشغول
انجام بررسيهايي درباره گستره اين هك و ماهيت
آن است .پورتانكس يك شركت خصوصي است كه
در سال  ٢٠٠٧تاسيس شده و در حوزه رايانه و امنيت
شبكهفعاليتميكند.دفتراصليشركتدرسرزمين
اشغالي فلسطين است اما ش��عباتي در امريكا و اروپا
دارد .در ماههاي اخير حمالت سايبري متعددي عليه
شركتهاي رژيم اشغالگر انجام شده است.

كاربران از كيفيت اينترنت ناراضياند

تيكتاك روسي به بازار ميآيد

 55درصد ش�كايات س�امانه  195مربوط به
اينترنتاست
در گزارش س��االنه رگوالتوري آمده است كه در سامانه
 ۱۹۵در س��ال گذش��ته  ۱۱۶هزار و  ۸۹۹شكايت ثبت
كرده اس��ت كه  ۵۵درصد آنها مربوط ب��ه اينترنت۲۸ ،
درصد تلف��ن هم��راه و  ۱۵درصد تلفن ثاب��ت بودهاند.
بيشترين ش��كايتها در حوزه اينترنت همراه و ADSL
مربوطبهعدمدسترسيبهاينترنتپرسرعت،فعالسازي
(س��يمكارت ،بس��ته ،ارزش افزوده) بدون درخواست،
عدم رعايت تعرفه ترافي��ك داخل و بينالملل محتواي
داخلي ،عدم تضمين كيفيت سرويس ارايهشده ،تاخير
در نص��ب و راهاندازي و عدم جبران خس��ارت مطابق با
قرارداد اش��تراك بودهاند .در بخش تلفن همراه نيز عدم
امكان ارس��ال يا دريافت پيامك ،عدم آنتندهي شبكه
موبايل ،ثبتنام ،واگذاري سيمكارت بدون حضور مالك
به شخص ديگر ،قطعي سيمكارت بدون اطالعرساني و
تخليه سيمكارت از مهمترين داليل نارضايتي كاربران به
شمار ميآيند و در بخش تلفن ثابت ،عدم واگذاري خط
تلفن ثابت ثبتنامشده ،قطع ارتباط و سلب امتياز خط
مهمترينعواملشكايتكاربرانبودهاند.رگوالتورياعالم
كرده،كميتهعاليحفاظتازحقوقمصرفكنندهدراين
سازمان تشكيل شده است تا درخواستهاي تجديدنظر
كاربران در شكايت انجامشده را بررسي كند و اين كميته
متش��كل از نمايندگان دفاتر س��تادي ،نظارت و صدور
پروانه ،حقوق��ي و ادارات كل مناطق ۹گانه رگوالتوري

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحلهاي نوبت اول ()99-58

كد پايگاه ملي32783170 :
شماره 1399-5560:

 –1موضوع مناقصه :ش�ركت گاز استان مركزي در نظر دارد گازرساني به حفره هاي پراكنده در سطح زون شهرستان زرندیه (کلیه شهرها و روستاهای گازدار تابعه)را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد صالحيت واگذار نمايد.
شرحمختصرپروژه(:اجرای 3500مترشبکهپلیاتیلن،نصب 300عددانشعابپلیاتیلنو 10عددانشعابفوالدی،جمعآوری 30عددوجابجایی 30عددانشعابپلیاتیلنوفلزیبهصورتتکیوپراکنده و)...
 -2مناقصه گزار :شركت گاز استان مركزي
 -3ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار :برابر مصوبه هيئت دولت به شماره/123402ت 50659هـ مورخ 94/09/22و به مبلغ  373.956.000ريال خواهد بود.
-4پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد.
-5محلومهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفيو گشايش پيشنهادها:
 محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :محل دریافت اسناد ،سامانه "ستاد" www.setadiran.irمـیباشد.مهلتتحويلاسنادارزيابيكيفي:آخرینمهلتارسالاسنادارزیابی،لغایتساعت 12مورخ 99/10/24ازطریقسامانه"ستاد" www.setadiran.irوهمچنینبهصورتفیزیکیحداكـثرتاســاعتدوازدهروزچهارشنبه 1399/10/24میباشدکهمیبایستبه دفترامورقراردادهایگازاستانمركزيواقعدرطبقهدومساختمانمركزيشرکتگازاستانمرکزیبهآدرساراك،خيابانامامخميني(ره)،تحويلگردد.
 زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزيابي كيفي ،مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز ارزيابي كيفي شده اند ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند. رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است .قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. زمان گشايش پاكات :در اسناد مناقصه ذكر مي گردد. -6مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ 7.479.120.000ريال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 99مي باشد.
 -7پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمني از اداره كار ،گواهينامه صالحيت در رشته تاسيسات وتجهيزات ،كد اقتصادي ،كد كاربري پايگاه ملي مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه
 www.setadiran.irباشند.
مناقصهگرانميتوانندجهتكسباطالعاتبيشتربهوبسايتپايگاهاطالعرساني WWW.shana.irمراجعهوياباشمارهتلفنهاي 086- 32412081-4امورقراردادهايشركتگازاستانمركزيتماسحاصلفرمايند.
تلفكس086-32776660:

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

شرکت گاز استان مازندران
سهامیخاص

دنيايفناوري

آگهی تجدید مناقصه عمومی

در سراسر كش��ور ،بازرس��ي وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات و نمايندگان شركت مخابرات ايران ،اپراتورهاي
تلفن همراه TD-LTE،وFCPو SERVCOاست كه در
سال گذشته  ۱۰۲جلسه داشته و توانسته است ۲۵۰۰
شكايت را مختومه كند.
وضعي�ت مالي س�ازمان تنظيم مق�ررات و
ارتباطات راديويي
در اين گزارش به پوشش شهري و روستايي تلفن همراه و
دسترسي به تلفن ثابت نيز اشاره شده؛ اما از آنجا كه اين
آمارها مربوط به س��ال  ۹۸هستند و اكنون در سه ماهه
انتهاييسال ۹۹هستيم،نميتوانندنشاندهندهوضعيت
امروز كشور باشند .بر اين اساس در پايان سال گذشته ۳
هزار و ۹۹شهر و ۵۲هزار و ۸۵۷روستا در كشور از پوشش
تلفنهمراهبرخورداربودهاند.همچنينضريبنفوذتلفن
ثابت در كل كشور ۳۴درصد بوده و 47.55روستاها نيز به
تلفن ثابت دسترسي داشتهاند .بنا بر اين گزارش در سال
 ۹۸هيچ پروانهاي در حوزه ارتباطات سيار صادر نشده؛ اما
در حوزه ارتباطات ثابت چهار پروانهContact Center
و سه پروانه جديد  Servcoصادر شده است .همچنين
مجوز  ۶۸۰دفتر پيشخوان خدمات دولت الكترونيكي و
 ۲۱۷دفتر ICTروستايينيزصادرشدهاست.رگوالتوري
اعالم كرده است از سال گذش��ته ،محدوديت در صدور
پروانه را مورد بازنگري قرار داده اس��ت و در حال حاضر
محدوديتيبرايتقاضايبرخيپروانههامانندMVNO
وجود ندارد و صرفاً شرايط بازدارنده و سطح تعهدات در
اصولحاكمبراينپروانههاپيشبينيشدهتاازورودبدون
بررسيمتقاضيانجلوگيريكردهودرصورتعدماجراي
تعهدات پيشبيني شده ،امتياز پروانه لغو شود .هرچند
به نظر نميرس��د با توجه به واقعيته��اي موجود بازار،
عالقهاي براي دريافت اين پروانهها نيز وجود داشته باشد.
پايش ا ينترنت و تشعشع
يكي ديگر از موضوعاتي كه در س��ال گذش��ته رخ داد،
راهاندازي سامانه «نتسنج پالس» براي پايش مستمر
وضعيتشبكهاينترنتكشوروسرويسدهياپراتورهاي
ثاب��ت و همراه بود .رگوالتوري اعالم كرده اس��ت پس از
رونمايي اين سامانه در  ۲۵بهمن سال  ،۹۸تا پايان سال
تعداد بازديدها از سايت ۴۳۸هزار و ۱۸۳و تعداد بازخورد
ثبت ش��ده  ۴۹هزار و  ۶۲۳مورد بوده اس��ت .همچنين
مش��تركان در اين مدت  ۱۴۳هزار و  ۵۸۰تست سرعت
انجام دادهان��د .از ديگر موضوعاتي كه س��ازمان تنظيم
مقرراتآنرااندازهگيريميكند،تشعشعاتغيريونساز

در كشور است كه با نصب ايستگاههاي اندازهگيري انجام
ميشود .اطالعات اين ايستگاهها در سالن پايش آنالين
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جمعآوري
شده و مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورتي كه در هر
نقطه شدت تشعشع اين امواج از حد استاندارد باالتر رود،
بالفاصلهبهاپراتورهاومنابعتشعشعيتذكردادهميشود.
در گزارش رگوالتوري آمده اس��ت كه س��ال گذشته در
مجموع  ۷۰سايت در مناطق بيست و دوگانه شهر تهران
و  ۱۸سايت در شهر ش��يراز راهاندازي شدهاند كه نتايج
پايشاينسايتهانشانميدهدامواجالكترومغناطيسي
در شهر تهران و شيراز پايينتر از حد استاندارد است و از
آنجاكهاين ۸۸سايتبهصورتدورهايجابهجاميشوند،
ميتوان گفت پايش در تمام نقاط تهران و شيراز صورت
گرفته است.
اهدافرگوالتوريدربخشافزايشحجم
بازار ارتباطات كشور
يكي از وظايف س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديوي��ي ،تاييد نمونه تجهي��زات ارتباطي و فناوري
اطالعات است كه تمامي تجهيزاتي كه در حوزه ICT
در كشور توليد يا از طريق گمرك وارد كشور ميشوند
را شامل ميشود .در گزارش ساالنه رگوالتوري آمده
استكهدرسالگذشته ۸۴۵۸درخواستبرايبررسي
تجهيزات در س��امانه اين سازمان ثبت شده كه ۷۸۰
مورد به صدور گواهي تاييد نمونه منجر شده است.
س��ازمان تنظيم مقررات در گزارش خود سه موضوع
اصلي را به عنوان سرفصلهاي پژوهشي خود در سال
گذش��ته اعالم كرده كه عبارتند از نسل  ،۵همگرايي
ارايه خدمات ثابت و سيار ( )FMCو تدوين ضوابط و
چارچوبهاي توافقنامههاي سطح خدمات (. )SLA
رگوالتوري اعالم كرده است كه سازمان ،پروژه مطالعه
و بررسي نسل پنجم موبايل و نحوه ارايه خدمات آن در
كش��ور را با هدف بررسي اقدامات و تجربيات جهاني،
روشها و امكان ارايه خدمات نس��ل پنجم ارتباطات
سيار و را هكارهاي مناسب براي پيادهسازي اين نسل
در كش��ور انجام داده است .در اين گزارش پيشبيني
شده است تا پايان سال  ۲۰۲۵در ايران  ۶.۱۱ميليون
مشترك اينترنت نسل پنج وجود داشته باشد كه اين
عددبيشازمشتركانكشورهاييمانندفرانسه،ايتاليا،
سوئد،هلند،فنالند،آلمانوانگلستاناست.اينسازمان
همچنين اهداف پنجساله خود را در حوزههاي مختلف
منتشر كرده است كه در برخي از آنها مانند ضريب نفود
پهنباند ثابت ،هيچ موفقيتي به دست نيامده است.

نوبت اول

ش�رکت گاز اس�تان مازن�دران در نظ�ردارد مناقص�ات ج�دول ذی�ل را بی�ن پیمان�کاران واج�د ش�رایط ب�ا مش�خصات و ش�رایط ذک�ر ش�ده ب�ه روش مناقص�ه عموم�ی و از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت  برگ�زار نمای�د .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبل  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرحمختصرکار:
ردیف

موضوعمناقصه

شماره در سامانه

1

ساخت و نصب 300انشعاب پراکنده و 3000متر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر با اولویت سوادکوه و سوادکوه شمالی (شامل شهرهای شیرگاه،
زیرآب ،پل سفید ،آالشت و روستاهای تابعه آن) به روش( pcتجدید مناقصه)

مبلغبرآورد

2099091578000207

531/243/000

10/624/851/168

2

تثبیتزمینلغزشمنطقهاستلکنارجادهجواهردهرامسر(تجدیدمناقصه)

2098091578000208

338/580/000

4/771/595/470

3

احداث ایستگاه TBSروستای آکرد هزارجریب (ساختمانی و برقی) تجدید مناقصه

2098091578000209

265/919/000

5/318/366/952

4

احداثایستگاه TBSروستایلیموندههزارجریب(ساختمانی-برقی)تجدیدمناقصه

2098091578000210

196/095/000

3/921/889/590

 -1محل تامین اعتبار  :سایر منابع /منابع داخلی
 -2نوع تضمین فرآیند ارجاع کار  :تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره/123402ت 50659هـ   مورخ 1394/9/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری
 -3محل اجرای پروژه :در محدوده گاز استان مازندران
-4تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :ساعت 10صبح روز دوشنبه 99/10/8می باشد.
 -5مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14:30روز چهارشنبه تاریخ99/10/10
 -6مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14:30روز شنبه تاریخ( 99/10/20ضمنا اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد)
 -7زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 9روز سه شنبه تاریخ99/10/23
 -8مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
 -9شرایط متقاضی :
 داشتن گواهی صالحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز برای ردیف 1و رشته ابنیه برای ردیف های 2و 3و 4با ظرفیت آزاد و مجاز داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت   http : // iets.mporg.ir ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 98/12/29برای پیشنهادهای باالی  10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است .با رعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی. حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها به هر تعداد مناقصه گر می باشد (مالک تعیین تعداد مناقصه گر بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد) قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(.در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد) متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « » 9فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند  ،می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه  نمایند . شرکت کنندگان در مناقصه ،میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس  www.nigc-mazandaran. irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس  http : // iets.mporg.irمراجعه نمایید .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانهمرکز تماس  021-41934 :و 021 -57895000
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران
دفتر ثبت نام  88969737 :و 95193768

سهم هواوي از شبكه 5Gايتاليا
محدود شد

ش��ركت مخابرات ايتاليا تصميم گرف��ت نوكيا را به
عنوان تامينكننده نگه دارد و س��هم هواوي از خريد
برنامهريزيش��ده تجهيزات براي ساخت شبكه5G
را كاه��ش دهد .به گزارش ايس��نا به نق��ل از رويترز،
دولت امريكا در ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي براي
جلوگيري از بهكارگيري تجهيزات س��اخت شركت
چيني هواوي در ش��بكههاي 5Gاي��ن منطقه البي
كرده و مدعي اس��ت اين شركت به منزله يك ريسك
امنيتي است .با اين حال ايتاليا تاكنون صريحا استفاده
از تجهيزات هواوي را ممنوع نكرده است .شركت تلكام
ايتاليا در ابتداي امسال به دنبال تقسيم قرارداد تامين
تجهيزاتشبكهدسترسيراديويي()RANكهبخشي
از برنامه ساخت 5Gاس��ت ،بين شركتهاي هواوي
و اريكسون س��وئد بود .زيرساخت  RANشامل بيس
استيشنهاوآنتنهايياستكهتلفنهايهوشمندرا
بهشبكهتلفنهمراهوصلميكنندوعمدههزينهيك
شبكهجديدراتشكيلميدهد.شركتفنالندينوكيا
كهپيشازاينيكيازتامينكنندگانتجهيزاتشبكه
دسترسيراديوييموبايلتلكامايتاليابود،درابتدابهنظر
ميرسيدكهازرقابتبرايدريافتسفارشاينشركت
ج��ا مانده اما اين توافق از آن زم��ان مورد بازبيني قرار
گرفته است .توافق اوليه كه در آن نوكيا حضور نداشت،
هرگز علنا اعالم نش��ده بود .حتي در كش��ورهايي كه
استفادهازتجهيزاتمخابراتيساختشركتهايچيني
ممنوع نشده اس��ت ،اپراتورهاي مخابراتي در انتخاب
هواوي محتاط هستند و منابع آگاه صنعتي و دولتي
اظهار كردهاند كه رم در تفحص از قراردادهاي 5Gيك
موضع موافق دولت امريكا را بهكار گرفت و از شركتها
خواستتامينكنندگانتجهيزات 5Gرامتنوعكنند.

هوش مصنوعي كه
بازيها را از صفر ميآموزد

شماره مجوز ۱۳۹۹.۵۵۲۸
شماره مناقصه ۹۷۴۶۰

مبلغتضمین

روس��يه تصميم دارد تا دو س��ال ديگر اپليكيشني
براي اش��تراكگذاري ويدئو كوتاه عرضه كند كه در
حقيقت تيكتاك روسي است .به گزارش مهر به نقل
از مسكوتايمز ،بزرگترين هلدينگ رسانهاي روسيه
تصميمدارداپليكيشنيمشابهتيكتاكعرضهكند.
اين هلدينگ به ش��ركت گازپروم تعلق دارد .طبق
اطالعات موجود الكساندر ژاروف مدير ارشد اجرايي
اين ش��ركت سرويس��ي به نام  Ya Molodetsرا
خريدهاست.هلدينگرسانهايزيرمجموعهگازپروم
از نرماف��زار اين پ��روژه براي تس��ريع اپ مخصوص
انتشار ويدئوهاي كوتاه براي كاربران روس استفاده
ميكند .به گفته ژاروف اپ مذكور تا دو س��ال ديگر
عرضه ميش��ود .در اپ مذكور نيز مانند تيكتاك از
اش��تراكگذاري ويدئوهاي كوتاه در حالت عمودي
پش��تيباني ميشود .در اوايل س��ال جاري ميالدي
ژاروفاعالمكرداينهلدينگرسانهايازدووبسايت
مشابهيوتيوبدردوسالآيندهخبردادكهيكيازآنها
نسخه ارتقا يافته از سرويس Rutubeاست.

سامانه پيامكي
روزنامه تعادل
30005320

شركت انگليسي ديپمايند كه در تملك گوگل است
هوش مصنوعي جديدي ابداع كرده كه بطور خودكار
قواعد بازيهاي مختلف را ميآموزد و به س��رعت در
اجراي آنه��ا مهارت فوقالعادهاي كس��ب ميكند .به
گزارش مهر به نقل از اس��لش گير ،اكثر سيستمهاي
هوش مصنوعي هنوز نيازمند يادگيري برخي اصول و
قوانين اوليه براي راهاندازي هستند .اما سيستم هوش
مصنوعي جديد ميوزيرو كه توس��ط ديپ مايند ابداع
ش��ده ،حتي نيازي به دريافت اطالعات پايه در مورد
بازيهايويدئويينداردوبطوركاملمستقلوخوداتكا
است .اين سيس��تم جايگزيني براي سيستم هوش
مصنوعي آلفا گو محسوب ميشود كه به علت توانايي
درشكستانسانهادربازيهايويدئوييمشهورمورد
توجهقرارگرفتهبود.اماطراحيميوزيرويكگامديگربه
پيشمحسوبميشود.زيراسرعتعملوميزاندرك
آن بيشتر از آلفا گو است .البته اين سيستمهاي هوش
مصنوعي هنوز عمدتاً در مورد بازيهايي كاربرد دارند
كهپيشبردآنهامستلزمطراحياستراتژيهايپيچيده
است،وليجلوههايبصريسادهايدارند.بهبيانديگر
نميتوانازآلفاگوياميوزيروبرايموفقيتدربازيهايي
با جلوههاي گرافيكي متنوع و پيچيده استفاده كرد .از
همينرواينسيستمهايهوشمصنوعيبرايانجام
بازيهاي س��اده آتاري مانند پك من ي��ا اجراي بازي
شطرنجرويرايانهقابلاستفادههستند.

خبر
آيا تغيير شيوه رجيستري
قاچاق موبايل را افزايش داد؟

طبق اعالم انجمن واردكنن��دگان موبايل ،خألهاي
قانوني در شيوه جديد رجيستر موبايل مسافري ،راه
قاچاقچيان را هموار كرده و خريد و فروش پاسپورت
به قدري زياد ش��ده كه قيم��ت آن از ۵ميليون به دو
ميليون و ۵۰۰هزار تومان و در نهايت در شب گذشته
به  ۲۰۰هزار تومان رسيده است.از  ۱۲مهرماه انجام
رجيستري گوشي بايد در مبادي ورودي و به صورت
حضوري انجام ميشد ،اما تشكيل صفهاي طوالني
و معطلي فراوان موجب اعتراضات زيادي از س��وي
مس��افران ش��د و گمرك ايران نيز به دلي��ل ازدحام
جمعيت با مش��كالتي در اين رابطه مواجه ش��د كه
در مجموع در شرايط كرونايي موجود امكان رعايت
كامل پروتكلهاي بهداش��تي فراهم نبوده و عاملي
براي ش��يوع بيماري كوويد ۱۹-شده بود.به گزارش
ايسنا،بنابراين ۱۸آذرماهمهردادجمالارونقي،معاون
فني گمرك ايران ،در نامهاي به ستاد مبارزه با قاچاق
كاال با ارايه گزارشي از شرايط موجود درخواست كرد
كه جهت جلوگيري از شيوع بيماري كرونا همچنين
در راستاي رضايتمندي مسافران ورودي و نظام مند
كردن فرآيند رجيس��تري ،اجراي طرح رجيستري
گوشي موبايل ،به صورت غيرحضوري و پس از انجام
استعالماتسيستميازواحدگذرنامهودرمكانيغير
ازمباديوروديگمركانجامشودتاضمنجلوگيري
از سوءاستفادههاي احتمالي از اجراي طرح ،از تجمع و
شيوعبيماريكوويد ۱۹-باقطعزنجيرهشيوعويروس
كرونا جلوگيري ش��ود كه در نتيجه آن و همچنين
اعالم قبلي ستاد مقابله با كرونا براي هشدار نسبت به
وضعيت شكل گرفته در مبادي ورودي و عدم رعايت
پروتكلهايبهداشتي،روزگذشتهاعالمشدهكهازاول
ديماه رجيستري به صورت غيرحضوري انجام شود
كه بر اين اس��اس ثبت اطالعات و مشخصات گوشي
تلفن همراه در بدو ورود انجام ميش��ود.اين در حالي
است كه انجمن واردكنندگان موبايل اعالم كرده بود
كهتغييرشيوهنامهرجيستريگوشيهايمسافرياز
مهرماه،باعثكاهشچشمگيروارداتمسافريآيفون
شده است .ارديبهشتماه  ۴۳هزار دستگاه و آبانماه،
 ۴۰۰۰آيفون مسافري وارد كشور شد .سوءاستفاده
از رويه مسافري هرچند كم ،اما همچنان ادامه دارد.
راه قاچاق هموار شد
حاال اين موضوع باعث گاليه واردكنندگان موبايل
شدهاست؛بهطوريكهانجمنواردكنندگانموبايل
در توييتر خود اعالم كرده « باز هم راه قاچاق موبايل
هموار شد .خألهاي قانوني در شيوه جديد رجيستر
موبايل مسافري ،راه قاچاقچيان را هموار كرد .قاچاق
موبايل يك شبه رونق گرفت و حاال دالالن پاسپورت
مس��افري در مراكز خريد و فروش موبايل جوالن
ميدهند ».در اين رابطه امير اسحاقي  -دبير انجمن
واردكنندگان موبايل  -در گفتوگو با ايسنا ،اظهار
كرد :بر اس��اس مصوبه قبلي مسافران حتماً هنگام
خروج از فرودگاه بايد موبايل را به همراه داشتند ،در
ميز فرودگاه آن را اظهار ميكردند و حقوق و عوارض
گمركي آن را پرداخت ميكرد تا بتوانند در شبكه
ارتباطي كش��ور از موبايل استفاده كند و به عبارت
ديگرموبايلخريداريشدهرجيسترشود.اينمساله
باعث ش��ده بود از  ۱۲مهر به بعد صفهاي طوالني
در گمركات ورودي كشور و فرودگاهها ايجاد شود و
فاصلهگذاري اجتماعي تعيين شده در پروتكلهاي
س��تاد ملي كرونا رعايت نش��ود .وي افزود :حاال بر
اساس مصوبه جديد از اول دي مجددا الزم نيست
مردم در صف بايس��تند و حقوق و عوارض گمركي
پرداختكنند،بلكهفقطبايدموبايلهمراهآنهاباشد
و اظهار شود ،يعني با باركدخواناي اماي تلفن همراه
را از مسافر دريافت كنند و با لينكي كه به مسافر داده
ميشود ميتوانند از طريق سايتاي پي ال گمرك،
حقوق و عوارض گمرك��ي را پرداخت كنند و همتا
هم كار رجيستري را انجام دهد .اما اتفاقي كه امروز
افتادهايناستكهسامانهايپيالبدوناينكهاظهار
در فرودگاه را داشته باشد ،رجيستر را انجام ميدهد.
قيمت پاسپورت از  ۵ميليون به  ۲۰۰هزار
تومان رسيد!
به عبارت ديگر به گفت��ه دبير انجمن واردكنندگان
موبايل ،بر اس��اس روش جديد ،مس��افر حتماً بايد
موبايل را در فرودگاه اظهار كرده باشد و بعد دراي پي
ال گمرك حقوق و عوارض گمركي را پرداخت كند،
اما در عمل سامانه اظهار موبايل در فرودگاه را كنترل
نميكند و مانند روال قبلي هر كس با يك مشخصات
س��فر مثل پاس��پورت و مهر ورود و خروج ميتواند
رجيس��تر موبايل را انجام دهد .اين فرآيند فرصت را
براي قاچاقچيان كه براي ثبت رجيستري پاسپورت
خريد و فروش ميكردند فراهم كرده است .وي افزود:
از روز گذشته خريد و فروش پاسپورت به قدري زياد
شده كه قيمت آن از پنج ميليون تومان به دو ميليون
و 500هزار تومان و در نهايت در شب گذشته به۲۰۰
هزار تومان رسيده است.اسحاقي تبعات اين اقدام را
خروج بيرويه و غيرقانوني ارز توس��ط قاچاقچيان
عنوان كرد و گفت :با خروج غيرقانوني ارز از كش��ور
براي واردات غيرقانوني موبايل به زودي شاهد اختالل
در اقتصاد و برهم خوردن تعادل نسبي ايجاد شده در
بازار ارز خواهيم بود .خأل قانوني ايجاد شده به واسطه
مصوبه جديد رجيس��تري موبايل منج��ر به ايجاد
صفهايطوالنيتخصيصارزوايجاددستاندازهاي
متعدد براي واردكنندگان قانوني خواهد شد و در واقع
دولت با اين اقدام فرش قرمزي براي قاچاقچيان پهن
كرده اس��ت.وي افزود :درخواست رسمي انجمن از
دولت اين اس��ت كه گزارش روزانه آمار موبايلهاي
مسافريرجيسترشدهپسازاجرايشيوهنامهجديد
را ارايه كند ،چرا كه واردكنندگان قانوني و مردم اين
حق را دارند كه بدانند چه ميزان موبايل قاچاق طي
روزهاي اخير وارد و چه ميزان ارز غيرقانوني از كشور
خارج شده است.

صنعت،معدنوتجارت
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آيا امكان عملياتي شدن طرح خودرويي وزارت صمت وجود دارد؟

پازل ناقص آزادسازي قيمت خودرو

تعادل |
وزارت صم��ت با مخالفت عرضه خ��ودرو در بورس ،در
طرح خودرويي پيش��نهادي خود به دنبال اين اس��ت
كه قيمتگ��ذاري خودروهاي كم تي��راژ كه  ۴۵درصد
محصوالت خودروس��ازان را شامل ميش��ود آزاد شود
و قيمتگ��ذاري خودروهاي پرتيراژيعن��ي  ۵۵درصد
محصوالت دس��توري بماند .حاالگر شوراي هماهنگي
سران قوا ،طرح پيشنهادي وزارت صمت را تصويب كند،
مسير براي آزادس��ازي قيمت خودرو هموار ميشود و
اين محصوالت توسط خود خودروسازان قيمتگذاري
خواهد شد .البته برخي موافق اين طرح و برخي موافق
هس��تند .برخي معقتدند از آنجايي كه واردات خودرو
ممنوع است و تيراژ مونتاژ خودروهاي مشابه در كشور
بسيارپاييناست،بنابراينباتوجهبهعدموجودرقابتدر
بازار خودرو كه بارها هم مورد اشاره خود وزير صمت قرار
گرفته ،آزادسازي قيمت اين محصول در شرايط كنوني
اقدامقابلقبولينيستودراينبازارانحصاري،آزادسازي
قيمتها ميتواند خود تبديل به چالش بزرگ ديگري در
اين بازار شود .البته وزير صمت وعده داده كه با افزايش
تيراژ خودروسازان وعرضه كافي محصول به بازار ،زمينه
براي جلوگيري از رشد بيرويه قيمتها فراهم خواهد
شد .اما برخي هم در اين رابطه ميگويند ،اگر قرار باشد
پيشزمينهآزادسازيقيمتگذاريخودروصرفاًافزايش
تيراژ توليد باش��د ،بايد تاكيد شود در بازار انحصاري كه
رقيب واقعي چه از سوي بخش خصوصي و چه از طرف
شركتهاي خارجي وجود ندارد ،بهانه افزايش تيراژ براي
آزادس��ازي قيمت قابل اتكا نيست و تنها زمينه را براي
گراني فراهم ميكند.در اين ميان برخي از كارشناسان
خودرويي در گفتوگوبا «تعادل» ميگويند كه امكان
عملياتي شدن آزادسازي قيمتها وجود دارد ،اما طرح
وزارتصمتيكپازلناقصاستوبايدسايرخودروهاي
پرتيراژبه مرور به اين ليست اضافه شوند.
بررسي طرح خودرويي وزارت صمت
بحث آزادس��ازي قيمت خودرو ،خيلي وقت اس��ت كه
مطرح ميشود ،اما با روي كارآمدن عليرضا رزم حسيني
اين موضوع گويا جديتر از قبل در حال پيگيري است.
برهمين اس��اس ،اخيرا نيز طرحي ب��ا همراهي وزارت
صنعت و سازمان گس��ترش پيشنهاد شده تا در جلسه
س��ران قوا مورد بررس��ي و تصويب قرار گيرد .بر اساس
پيشنهادمطرحشدهقيمتگذاري ۴۵درصدخودروهاي
داخلي كم تيراژ آزاد ميش��ود و خودروسازان خودشان
قيمت تعيين ميكنند .همچنين قرار است قيمت ۵۵
درصد خودروها نيز توسط شوراي رقابت مشخص شود.
از سوي ديگر ،وزير صمت اخير از يك بسته جهش توليد
خودرودر ستاد هماهنگي اقتصادي دولت رونمايي كرد
كه محور اصلي اين بسته افزايش توليد و رقابتي كردن
صنعت خودرو عنوان شده اس��ت .برمبناي اين بسته،
ت كم ۱۰مدل خودرو توليد داخل كمتيراژ و
قيمت دس 
گرانقيمت آزاد ميشود .اما سوالي كه دراينجا قابل طرح
است اينكه آيا آزادسازي قيمتها در شرايط كنوني قابل
تحقق است يا خير.
در همين رابط��ه ،داوود ميرخاني رش��تي ،مديرعامل
اس��بق ايران خودرو در گفتوگو با «تعادل»مي گويد:

نكتهاي كه وجود دارد اين اس��ت كه در هيچ ش��رايطي
توليدكننده نبايد متضرر شود .با توجه به اين موضوع كه
قيمت مواد اوليه مانند «فوالد ،پتروشيمي ،آلومينيوم
و س��اير مواد اولي��ه » ه��ر روز در حال افزايش اس��ت،
بنابراين خودروساز نبايد ضرر كند .چون در حال حاضر
شركتهاي خودروسازي زيان انباش��ته بااليي دارند.
او با بيان اينكه اصال آزادس��ازي قيمتها معنايي ندارد،
ميگويد :خودروس��از براي توليد هزينه ميكند و پس
از محاسبه قيمت تمام شده ،درصدي نيز به عنوان سود
بايد اضافه شود تا كارخانه بتواند به توليد ادامه دهد.مگر
قيمتها محبوس بود كه بخواهد آزاد ش��ود .ميرخاني
رشتي در ادامه با اشاره به اينكه نزديك به ۸سال است كه
دولت به خاطر حفظ منافع مصرفكننده ،خودروسازها
را سركوب مالي ميكند ،ميگويد :اين درحالي است كه
اين كار هيچ منفعتي براي مصرفكننده ندارد و موجب
ضرر توليدكننده نيز ميشود .به طوري كه شركتهاي
خودروسازي در حال حاضر حدود ۷۰تا ۸۰هزار ميليارد
تومان بدهي دارند.
طرح خودرويي وزير صمت ناقص است
اماحسن كريمي سنجري ،كارش��ناس خودرو در پاسخ
به اين پرس��ش به «تعادل» ميگويد :در شرايط كنوني
امكان عملي ش��دن اين طرح وجود دارد .اما وزير صمت
خودروهاييرابهعنوانخودروهايكمتيراژمعرفيكرده،
كه عمال توليد نميش��وند .طبق گفته وزير صمت ايران
خودرو ميتواند خودروهايي مانند هايما ،سوزوكي و ...را
با قيمت باال به فروش برساند در صورتي كه اين خودروها
تقريبا ديگر توليد نميش��وند يا بسيار كم تيراژ هستند.
به گفته اين كارش��ناس خودرويي ،اغل��ب خودروهايي

كه شركتهاي خودروساز توليد ميكنند ،خودروهايي
هستندكهدرليستآزادسازيقيمتقرارندارند.سنجري،
طرح ارايه شده از سوي وزير را يك پازل ناقص ميداند كه
وبرخي از قطعات آن وجود ندارد .به گفته او ،اين طرح در
صورتي امكان عملي شدن دارد كه با يك برنامه مشخص
اين پازل تكميل شود .يعني بايد ساير خودروهاي پرتيراژ
نيز به مرور به اين ليس��ت اضافه شود .سنجري اين نكته
را هم اضافه ميكند كه اين طرح نه براي صنعت خودرو
افزايش نقدينگي به هم��راه دارد و نه كمكي به متعادل
شدنبازارميكند.درواقعاينطرحتاثيريدرشرايطبازار
خودرو ندارد.يكي ديگر از موضوعات مطرح شده از سوي
رزمحسينيافزايشتيراژخودرواست،كهكريميسنجري
در اين باره ميگويد :بخش مهمي از توليد ش��ركتهاي
خودروسازمونتاژخودروهاي«سيكيوي»بودهاستكهدر
حال حاضر با وجود تحريمها از خطوط توليد شركتهاي
خودروساز خارج شده ،بنابراين توليد بهشدت افت كرده
است .افزايش تيراژ زماني محقق ميشود كه كل ظرفيت
و نياز بازار با خودروهايي كه پلتفرمهاي آن داخليسازي
شده و نيازي به واردات سيكيوي ندارد ،پوشش داده شود.
به گفته او ،اگر فروش خودروي توليد داخل از زيان خارج
و با قيمت مناسب در بازار عرضه شود با افزايش توان مالي
شركتهايخودروسازشايدبتوانگفتكهتيراژتوليدنيز
ميتواند افزايش يابد .اما اگر خودروسازها با زيان ،خودرو
بفروشندوازآنهابخواهيمافزايش توليدنيزداشتهباشند،
تقاضاي كاذب بازار از بين نخواهد رفت.
بيتوجهي به وضعيت مصرفكنندگان
كريميسنجريميگويد:وقتيخودروباقيمتپايين
از طريق قرعه كشي واگذار ميشود ،افراد بسيار زيادي

متقاضي خريد ميش��وند .اگر افراد بتوانند از طريق
قرعه كش��ي خودرو بخرند سود بسيار زيادي از محل
اختالف قيمت آن با قيمت بازار كسب ميكنند .اين
اتفاق تقاضاي غيرواقعي را افزايش ميدهد .اين افراد
متقاضيهستندامامصرفكنندهنيستند.
از اي��ن منظ��ر ،ت��ا زماني ك��ه ب��ازار تقاض��ا مملو از
مصرفكنندهغيرواقعيباشد،تعادلبينعرضهوتقاضا
از بين ميرود .توان توليد شركت خودروساز كاهش
پيدا كرده ،ام��ا از طرفي تقاضاي افراد زيادي كه غالبا
مصرفكنندهنيستندتحريكشدهوواردعرصهخريد
شدهاند.مجموعهايناتفاقاتباعثميشودكههميشه
با بازاري نامتعادل و غيرقابل كنترل مواجه باش��يم.
برهمين اس��اس ،كريمي سنجري معتقد است كه با
آزادسازي كامل قيمت ها توان خودروساز افزايش پيدا
ميكند و دالالن به مرور از بازار خارج ميشوند .شايد
از اين طريق بتوان به افزايش تيراژ مورد نظر آقاي وزير
دست پيدا كرد.كريمي سنجري در پاسخ به پرسش
ديگري مبن��ي بر اينكه آيا طرح پيش��نهادي وزارت
صمت ،منفعت مصرفكننده رانيز درنظر گرفته است
يا خير ميگويد :بخش كوچكي از مصرفكنندههاي
واقعي ميتوانند از طريق قرعه كشي خودرو خريداري
كنند و بخش زيادي از آنها بايد به بازار مراجعه كنند.
اينطرحتغييريدروضعيتمصرفكنندهواقعيايجاد
نخواهد كرد .اغلب متقاضيان خودرو با قيمت كارخانه
پس از برنده شدن در قرعهكش��ي اقدام به فروش آن
ميكنند.اينقرعهكشيهاخودباعثافزايشتقاضاي
كاذب ميشود .س��نجري در پايان بر اين نكته تاكيد
ميكند كه با اين طرح اتفاق خاصي در صنعت خودرو
رخ نخواهد داد.

مقصر گراني ،وزارت صمت است يا جهاد كشاورزي؟

دعوا بر سر قيمت «مرغ»

تسنيم|كانونسراسريمرغدارانگوشتيدرنامهايبه
وزير جهاد كشاورزي خواستار اصالح قيمت مصوب مرغ
با توجه به افزايش نرخ مص��وب نهادههاي دامي و جوجه
يكروزهوسايرمولفههايتوليدشدند.دراينميان،معاون
وزيرجهادكشاورزيميگويد:ميانتوليدكنندگانوسفره
مردمفاصلهزياديبهوجودآمدهاستوصنعتداموطيور
از واس��طهگريها رنج ميبرد ،ولي اصناف و وزارت صمت
پاي كار مبارزه با دالالن مرغ و گوشت نيستند .در مقابل،
اما دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار ميگويد كه مسووليت
برنامهريزيوهماهنگيوارداتانواعنهادههايكشاورزيو
دام و طيور با وزارت جهاد كشاورزي است.

قيمتمرغبايداصالح شود
كانون سراس��ري مرغداران گوشتي در نامهاي به وزير
جهاد كشاورزي خواس��تار اصالح قيمت مصوب مرغ
با توجه ب��ه افزايش ن��رخ مصوب نهادهه��اي دامي و
جوجه يكروزه و ساير مولفههاي توليد شدند.حبيب
اسداهلل نژاد در گفتوگو با ايلنا درباره داليل درخواست
مرغداران ب��راي افزايش قيمت خريد مرغ ،اظهار كرد:
از زمان مصوبه قبلي كارگروه تنظيم بازار در خصوص
قيمت مرغ زنده و گرم ،قيمت ذرت و سويا توسط همين
كارگروه به ترتيب حدود  14و  19درصد افزايش پيدا
كرده است.وي ادامه داد :صرف نظر از اينكه نهاده به طور
كامل در اختيار مرغداران قرار نميگيرد ،عالوه بر سويا
و ذرت ساير هزينههاي توليد نيز افزايش قابل توجهي
داشته اس��ت.وي از مهمترين اين نهاده را جوجه يك
روزه و حمل و نقل برشمرد.اسداهلل نژاد ميزان افزايش
قيمت جوج��ه را  50درصد و هزينه حمل و نقل را 30
درصدعنوانكرد.ويباتاكيدبراينكهافزايشقيمتاين
نهادهها نيز بايد در قيمت مصوب لحاظ شود ،افزود :عدم
توجه به آنها ميتواند صنعت طيور ،مرغداران و بازار را
ملتهبودچاربحرانكنداسداهللنژادازستادتنطيمبازار
خواست تمهيدات الزم را نسبت به اصالح قيمت مرغ بر
اساس قيمت جديد جوجه ،نهادهها و ساير مولفههاي
توليد انجام دهد .وي قيمت مناسب خريد هر كيلوگرم
مرغ از مرغداران را  17هزار و  700تومان اعالم كرد.

جهادكشاورزي :قيمتهامنطقينيست
مرتضي رضايي معاون وزير جهاد كشاورزي در اظهاراتي
ميگويد : :حلقههاي واسط ميان توليدكنندگان و سفره
مردم در تالش��ند هر چقدر زورشان ميرسد قيمتها را
باال ببرند و اين موضوع اصال قابل قبول نيست و بايد با آن
برخورد ش��ود.وي با اشاره به اينكه براي حل اين معضل و
ايجادزنجيرههايتوليدبايدهمدولتيهاوهمنمايندگان
اصناف و توليدكنندگان پاي كار باش��ند ،گفت :چندين
بار از اصناف ،اتحاديهها ،وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار
همچنينصنفپخشكنندهوفروشندهخواستهشده،پاي
كاربيايندتابتوانيمزنجيرهتوليدتشكيلدهيموواسطهها
را حذف كنيم و بتوانيم محصوالت دام و طيور را با قيمت
مناسببهدستمردمبرسانيم،وليتنهاجلسهايتشكيل
و فرداي آن روز موضوع رها شد.رضايي افزود :اگر هر كسي
وظيفهاشرابهدرستيانجامدهد،واسطههاحذفوقيمت
مرغ و تخم مرغ و گوشت به تعادل ميرسد .به عنوان مثال
گرانترين دام گوساله پرواري اس��ت كه قيمت زنده آن
كيلويي 40هزار تومان است اگر واقعا بنكداران اصلي پاي
كار بيايند ،قيمت آن در بازار بايد 110تا 120هزار تومان
باشد ،ولي قيمت بس��يار باالتر از اين حرفهاست كه اصال
منطقينيست.رضاييبااشارهبهاينكهچنديپيشبهدليل
تامين نشدن نهادهها قيمتها در بازار مرغ افزايش افسار
گسيخته يافته بود؛ اظهار كرد :در حال حاضر اين مشكل
برطرفشدهونهادهموردنيازمرغدارانبهطوركاملتامين
شدهوبازارمرغبهتعادلكاملرسيدهاست.ويتصريحكرد:
برنامهريزي براي ايام پاياني سال از ماهها قبل انجام شده و
جوجهريزيمناسبصورتپذيرفتهاستوباتاميننهادهها
بازارباثباتيرابرايشبعيدپيشبينيميكنيم.ويتاكيد
كرد:البتهقيمتنهادههاافزايشقانونييافتهومثالكنجاله
سويااز 2700به 3250تومانرسيدهوكرايههانيزافزايش
يافته است بر همين اس��اس بايد پس از كارشناسيهاي
الزم تغييري جزئي در قيمت مصوب مرغ صورت پذيرد
تاتوليدكنندگاننيزانگيزهتوليدداشتهباشند.معاونامور
داموزيرجهادكشاورزيگفت:قيمتهايفعليتخممرغ
دربازارقابلقبولنيستومتاسفانهحلقههايواسطزمينه
گرانفروشياينمحصولدربازاررافراهمآوردهاند.ويافزود:

دوعاملبرايافزايشقيمتتخممرغميتوانعنوانكرد
كه اول افزايش مصرف در فصل سرما و دوم فاصله قيمتي
بسيارزيادازدربمرغداريتامصرفكنندهنهاييوحاصل
واسطهگريهاست.رضاييگفت:درحالحاضر تخممرغ
گاهيشانهاي 40هزارتومانوحتيهرعدد 1500تومان
بهفروشميرسدكهاينقيمتهابههيچعنوانقابلقبول
نيستوبايدبااينگرانفروشيبرخوردشود.ويتاكيدكرد:
 40روز اس��ت كه 100درصد نهادههاي مرغداران تامين
شدهومشكليدراينزمينهوجودنداردواميدواريمهمين
روند ادامه يابد.رضايي افزود :البته مرغداران هم از قيمت
مصوب فعلي راضي نيستند و اين قيمت بايد كارشناسي
شود و در فضاي تعاملي بدون اينكه به مصرفكننده فشار
وارد بيايد ،نرخ مصوب جديد تعيين ش��ود.رضايي افزود:
قيمت تخم م��رغ بايد به صورت يك بازه تعيين ش��ود و
قيمتنقطهايقابلقبولنيست؛چراكهدرنقاطمختلف
هزينههاي توليد متفاوت اس��ت بناب��ر اين قيمت ثابت
نميتواندرنظرگرفتبايددامنهايتعيينشودوبافروش
تخممرغباقيمتخارجازآندامنهبرخوردجديشود.
وزارت صمت :قيمت مرغ عادالنه است!
ايناظهاراتدرحاليمطرحميشودكهدبيركارگروهستاد
تنظيمبازارضمنتشريحآخرينوضعيتتاميننهادههاي
دامي ،در اظهاراتي گفته است كه مسووليت برنامهريزي و
هماهنگي واردات انواع نهادههاي كشاورزي و دام و طيور با
وزارت جهاد كشاورزي است.عباس قبادي در گفتوگو با
خبرنگارمهردرمورد تأميننهادههايدامي،اظهارداشت:
با توجه به مصوبه ابالغي مع��اون اول رييسجمهوري در
بيستمفروردينماهسالجاريوتعيينسهمارزيهريك
از دس��تگاهها براي اختصاص ارز ۴۲۰۰توماني و خصوصاً
نهادهه��اي دامي ،برنامه زمانبندي نياز ماهانه بر اس��اس
مق��دار و ميزان تخصيص و تأمين ارز مورد نياز براي توليد
محصوالتپروتييني،تنظيمومكرراًبهبانكمركزيابالغ
شدهاست.ويافزود ۵:قلمكاالياساسيبيشاز ۸۰درصد
وابستهبهوارداتاستكهدراينرابطهميزانوزمانتأمين
آن براي حفظ اس��تمرار توليد از اهميت ويژهاي برخوردار
است.قباديادامهداد:تاقبلازابالغمصوبهجلسهمورخ۱۱

آبانماهامسال،ستاداقتصاديدولت،وزارتصمتمتولي
تأمينكاالهاياساسيوضروريموردنيازبودكهبعدازتاريخ
مذكورعم ً
المسووليتبرنامهريزيوهماهنگيوارداتانواع
نهادههاي كشاورزي و دام و طيور همچنين مسووليت در
توليد،تأمين،عرضهوتنظيمبازارمحصوالتنهاييازجمله
مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشي به قيمت مصوب بر
عهده وزارت جهاد كشاورزي است .معاون بازرگاني داخلي
وزيرصمتبابياناينكهبيشترينمصرفنهادههادرتوليد
محصوالتپروتيينيازجملهگوشتمرغوتخممرغاست،
گفت :حسب گزارشات حوزههاي تخصصي وزارت جهاد
كشاورزيمبنيبرعدمتحويلنهادههابهدامداران،باتوجه
بهميزانسرانهمصرف( ۳۱كيلوگرم)،نيازكشوربهگوشت
مرغ ۲۵۸۰هزار تن بوده كه با احتساب ذخاير استراتژيك
( ۷۰هزارتن)،نيازكشور ۲۶۵۰هزارتنبرآوردميشود.وي
افزود:درابتدايسالحسبگزارشوزارتجهادكشاورزي
باپيشبيني ۱۲۵ميليونقطعهجوجهريزيماهانه،ميزان
توليدگوشتمرغموردنياز ۲۷۵۰هزارتناعالمشد.قبادي
ادامهداد:برايتوليد ۲۷۵۰هزارتنگوشتمرغ،ذرتمورد
نياز ۴۵۰۰هزارتن و كنجاله سويا مورد نياز ۲۲۵۰هزار تن
است.اينمقاممسوولتصريحكرد:همچنينطبقگزارشات
مكتوب از سامانه سماسط وزارت جهاد كشاورزي ،بهطور
ميانگينماهانه ۱۱۰ميليونجوجهريزيصورتپذيرفته
كه در ۸ماهه گذش��ته ميزان كنجاله و ذرت مورد نياز اين
ميزانتوليدبهترتيب ۱۳۲۰هزارتنو ۲۶۴۰هزارتناست.
ويافزود:برايناساس،ميزانتأمينذرتطي ۸ماههسال
جاري  ۶۴۵۶هزار تن بوده است ( ۶۳۸۵هزارتن واردات و
 ۷۱هزار تن از مح��ل ذخاير) و ميزان تأمين كنجاله طي
 ۸ماه س��ال جاري  ۲۴۹۰هزارت��ن ( ۱۰۴۰از محل دانه
وارداتي ۹۰۰،هزار تن از محل كنجاله وارداتي و ۵۵۰هزار
تن از محل ذخاير) است .البته بخش��ي از اين نهادههاي
تأمينشده،صرفتوليدلبنياتوگوشتقرمزشدهاست.
قب��ادي گفت :با عنايت به بررس��يهاي صورت گرفته بر
اساس ميزان تأمين ذرت و كنجاله طي ۸ماه سال جاري،
بايد قيمت گوشت مرغ در سطح خردهفروشي بر اساس
قيمتهاي اعالمي برابر هر كيلوگ��رم مصوب ۲۰,۴۰۰
تومانتوزيعشود.

اخبارمهم
آهن  ۱۰۰۰تومان گران شد

تسنيم| بررس��ي قيمتها در بازار آهن نشان
از آن دارد با وجود ركود در س��اخت و ساز قيمت
انواع ميلگرد و آهن نسبت به هفته گذشته هزار
تومان در هر كيلو رشد داشته است.اين روزها بازار
فروش آهن و فوالد كه هنوز به اذعان فعاالن بازار
رنگ آرامش به خود نديده همچنان با نوس��انات
قيمتي روبه رو است.
بررس��ي قيمتها در بازار آهن نشان از آن دارد
با وجود ركود در س��اخت و س��از ،قيم��ت انواع
ميلگرد و آهن نسبت به هفته گذشته هزار تومان
در هر كيلو رشد داشته اس��ت .جالب اينجاست
اين رش��د قيمت در حال��ي به وج��ود آمده كه
تغييراتي در تقاضاي خريد ايجاد نش��ده و خود
فعاالن ب��ازار هم دليل روش��ني ب��راي افزايش
قيمتها ندارند.
در همي��ن زمين��ه رس��تگار ريي��س اتحادي��ه
فروش��ندگان آهن و ف��والد با بي��ان اينكه ما به
عنوان توزيعكننده آهن ،چندين بار مش��كالت
بازار را به مراجع مربوطه از جمله وزارت صنعت
گزارش دادهايم ،ميگويد :متأسفانه در اين رابطه
هنوز اقدام موثري صورت نگرفته است .بيساماني
بازار آهن باعث شده تا دالالن در اين بازار حضور
داش��ته و مدام به خريد محصوالت و احتكار آنها
اقدام كنند.
رييس اتحاديه فروشندگان آهن با انتقاد از اينكه
چرا در سياستگذاريها براي بازار فوالد حضور
تش��كلها و اتحاديهها ناديده گرفته ميش��ود،
افزود :م��ا به عنوان تش��كل توزيعكننده آهن از
سياس��تگذاريها خبر نداريم تا بتوانيم بازار را
س��اماندهي كنيم .وقتي ما در جريان موضوعات
نيستيم چرا بايد در زمان گراني پاسخگو باشيم
آقايان خودشان بيايند پاسخ دهند ،چرا ما با وجود
مازاد توليد اين روزها با رش��د قابل توجه قيمت
فوالد مواجه هستيم.

آيا كره گران شده است؟
ايس�نا | عضوهياتمدي��ره انجم��ن صناي��ع
فرآوردهه��اي لبني ب��ا بيان اينكه ك��ره از گروه
ي��ك كاالي��ي ب��ه گ��روه دو كااليي ني��ز تغيير
وضعي��ت داده اس��ت و ارز ترجيح��ي ب��راي
واردات آن تخصي��ص داده نميش��ود ،گف��ت:
كرههايي ك��ه در حال حاضر در كش��ور توليد و
بس��تهبندي ميش��ود از خامههاي اس��تحصال
داخلي بوده و براس��اس قيمت چربي ،قيمت آن
محاسبه ميشود.
محمد فربد در پاس��خ به اين سوال كه آيا قيمت
كره در روزهاي اخير افزايش يافته است؟ اظهار
كرد :در گذشته ارز  ۴۲۰۰توماني به كره وارداتي
تعلق ميگرفت كه عرضه آن كره ش��هريور سال
جاري پايان يافت و ارز ترجيحي براي واردات آن
هم مجدداً تخصيص نيافت .همچنين كره از گروه
يك كااليي به گروه دو كااليي نيز تغيير وضعيت
داد و كرههايي كه در حال حاضر در كشور توليد
و بستهبندي ميش��ود ،از خامههاي استحصال
داخلي بوده و براس��اس قيمت چربي قيمت آن
محاسبه ميشود.وي ادامه داد :درحال حاضر به
ندرت كس��ي تمايل به واردات كره با ارز نيمايي
دارد ،زيرا به دليل افزايش ن��رخ ارز قيمت تمام
ش��ده وارداتي آن از نمونه داخلي بس��يار بيشتر
خواهد بود.
عضو هياتمديره انجمن صناي��ع فرآوردههاي
لبني اضافه كرد :درحال حاضر هر درصد چربي
 ۷۰۰تومان (هر ده��م درصد  ۷۰تومان) قيمت
دارد .ك��ره ني��ز  ۸۲درص��د چربي و ح��دود دو
درصد ضايعات فرآيند توليد دارد .با محاسباتي
س��اده اگ��ر اي��ن  ۸۴درص��د را در  ۷۰۰تومان
ضرب كني��م و هزينه تبديل خامه ب��ه كره را به
آن اضاف��ه كنيم ،متوجه ميش��ويم كه هر قالب
كره  ۱۰۰گرمي با احتس��اب سود تبديلكننده
خام��ه ب��ه ك��ره ح��دود  ۶۵۰۰توم��ان هزينه
مواد اوليه دارد.
وي اف��زود :مابقي هزينهها ني��ز از جمله هزينه
بس��ته بن��دي ،هزينههاي دس��تمزد و س��ربار،
هزين��ه توزيع تا درب مغازه ،س��ود مغ��ازهدار و
 ۹درص��د ماليات ارزش افزوده اس��ت كه قيمت
مصرفكننده كره را در نقطه س��ر به س��ر بيش
از  ۱۰ه��زار توم��ان ميكن��د و قيم��ت آن ب��ر
اس��اس ضوابط قيمتگذاري بي��ش از  ۱۲هزار
تومان است.
فربد در پاس��خ به اين س��وال كه آيا ب��ا افزايش
بي��ش از دو براب��ري قيمت كره از ابتداي س��ال
تاكنون ،صناي��ع برنامهاي براي كنترل قيمتها
دارند ت��ا اقالم پرمص��رف لبني از س��فره مردم
حذف نشود؟ گفت :متاسفانه بخشي از كاالهاي
لبني از س��فره مردم حذف شده است؛ بهطوري
كه س��رانه مص��رف ،كاهش داش��ته اس��ت .ما
ب��ه عنوان صنعت تنه��ا توليدكننده هس��تيم و
دخالتي در سياستها و تصميمگيريهاي كالن
كشور نداريم.
وي اظه��ار كرد :اگ��ر ارز تك نرخي ش��ود ديگر
علوفه  ۴۲۰۰توماني به دس��ت دامدار نميرسد،
قيمت ش��يرخام باال ميرود ،قيم��ت چربي نيز
به تبع آن افزاي��ش ميياب��د و در نتيجه قيمت
محصوالت لبني هم افزايش خواهد يافت .البته
ما از تكنرخي ش��دن ارز حمايت ميكنيم ،زيرا
ارز چند نرخي جز فس��اد نتيج��ه ديگري ندارد.
اما معتقديم دولت بايد براي جلوگيري از حذف
لبنيات از س��فره مردم حمايتهاي الزم را انجام
دهد .يعني دول��ت ميتواند مابه التفاوت فروش
ارز  ۴۲۰۰توماني و ارز تك نرخي محتمل آينده
را به مردم بازگرداند و به اشكال مختلف به مردم
يارانه خريد لبنيات دهد.
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خبر روز

تازهترين فيلم نيكيكريمي پروانه نمايش گرفت

شوراي پروانه نمايش فيلمهاي سينمايي با صدور پروانه نمايش فيلمهاي «آتاباي» به تهيهكنندگي و كارگرداني نيكي كريمي و «مامان» به
تهيهكنندگي مجيد برزگر و كارگرداني آرش انيسي موافقت كرد.به گزارش روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي بصري ،شوراي
پروانه نمايش فيلمهاي سينمايي در جلسه اخير با صدور پروانه نمايش براي فيلمهاي مامان و آتاباي موافقت كرد« .آتاباي»يك درام عاشقانه
به كارگرداني و تهيهكنندگي نيكي كريمي و نويسندگي هادي حجازيفر محصول سال  ۱۳۹۸است.اين كارگردان در سال  ۱۳۸۳اولين
فيلم بلندش به نام «يك ش��ب» را كارگرداني كرد .نيكي كريمي با بازي در فيلم «عروس» وارد س��ينما شد و طي اين سالها در فيلمهاي
زيادي ايفاي نقش كرده است .اما نيكي كريمي در اين سالها به كارگرداني هم پرداخته و چند فيلم كوتاه و بلند را كارگرداني كرده است.

بعد از كش و قوسهاي فراوان در مورد واكسنهاي داخلي و خارجي

خريد واكسن خارجي كرونا قطعي شد

گلي ماندگار| چند روزي است كه بحث
گزارش خريد واكس��ن خارجي در كشور داغ شده
است.اولينباررييسسازماننظامپزشكي
كشور و جمعي از اعضاي اين س��ازمان با امضاي نامهاي
از رييسجمهور خواس��تند كه هر چه زودتر براي خريد
واكسن اقدام كند .آنها در آن نامه عنوان كرده بودند كه به
تعويقانداختنخريدواكسنميتواندبهقيمتجانافراد
بيشتري در ايران تمام شود .به گفته پزشكان متخصص
خريدواكسنوتزريقآنبهكادردرمانبايددراولويتقرار
گيرد چرا كه اين افراد بيش از هر كس ديگري در معرض
خطر ابتال به كرونا و از دست دادن جان خود قرار دارند.به
گفته رييس سازمان نظام پزشكي كشور ،تعلل در خريد
واكسن به صالح نيست و بايد هر چه زودتر منابع مالي آن
ازسويدولتتامينشود.ايندرحاليبودكهرييسبانك
مركزي اعالم كرد هيچ منابع مالي براي خريد واكس��ن
خارجي وجود ندارد ،از سوي ديگر بحث ساخت واكسن
داخلي مطرح بود كه به عقيده بسياري از كارشناسان اين
واكس��ن هنوز مراحل مربوط به تاييد سازمان بهداشت
جهاني را طينكردهونميتوانبه انتظار آن ماند و از خريد
واكسن خارجي سر باز زد .اما از چند روز قبل كه مردم در
شبكههاياجتماعيخريدواكسنراازدولتمطالبهكردند،
ناگهانورقبرگشت.رييسبانكمركزياعالمكردمنابع
مالي خريد واكسن تامين ش��ده است .رييسجمهور در
جلسه هيات دولت از طي مراحل اوليه خريد واكسن خبر
داد.ايندرحالياستكهخبرهاييمبنيبرحذفسهميه
واكسنايراندرسازمانبهداشتجهانيبهدليلنپيوستن
ايرانبه FATFهممطرحبودهاست.اماوزيربهداشتبارد
اينمسالهاعالمكردكهدريافتسهميهواكسنازسازمان
بهداشت جهاني هيچ ربطي به  FATFندارد و واكسن به
زوديبهايرانواردميشود.اماهنوزهيچكسدرمورد20
ميليون دوز واكسن آكسفورد كه توسط يك تاجر هندي
براي ايران پيش خريد ش��ده بود خب��ري ندارد .به گفته
برخي مسووالن تحريمهاي امريكا مانع از خريد واكسن
شدهبودوايندرحالياستكهروزجمعهوزارتبهداشت
ودرماناعالمكردسازوكارخريدواكسنبرايايرانازقبل
توسطامريكافراهمشدهبود.بههرحالهرچههستقرار
ادامه از صفحه اول

زلزله بم و زخمهاييكه
هنوزالتيامنيافتهاست

خيلي از كس��اني كه دچار چنين بحرانهايي
ميشوند به كمكهاي روان درماني نياز دارند،
خيلي از آنها ممكن است نتوانند از نظر ذهني
فاجعه رخ داده را پش��ت سر بگذارند و همين
امر باعث مي شود تا دست به رفتارهايي بزنند
كه منجر به مرگ شود .بعد از زلزله بم و زلزله
كرمانشاه خبر چند خودكشي منتشر شد .چند
زندگي مش��ترك از هم پاشيد و چقدر از افراد
به جا مانده از اي��ن حوادث دچار بيماريهاي
روحي و رواني ش��دند؟ هنوز كه هنوز اس��ت
بازماندگان زلزله ويرانگر بم با انواع مش��كالت
روحي و رواني دس��ت و پنجه ن��رم ميكنند.
اينكه بع��د از حادث��ه اورژانسهاي اجتماعي
به محل اعزام ميش��وند و سعي در آرام كردن
افراد دارند ،دردي را دوا نميكند ،رسيدگي به
اين افراد بايد طوالنيمدت و به صورت مداوم
انجام شود .اين در حالي است كه تنها در همان
روزهاي اوليه اورژانس اجتماعي مس��ووليت
رس��يدگي به افراد را به عهده ميگيرد ،با آنها
به گفتوگو مينشيند و اين روند تا زماني كه
امداد رس��اني در اين مناطق انجام ميش��ود
ادامه دارد و بعد ناگهان همهچيز به حال خود
رها ميشود .هيچ كس ديگري سراغي از آنها
نميگيرد .زنان و مردان ميمانند با دردي كه
بايد با آن خو بگيرند ،از طرفي خانه و كاش��انه
خود را از دست دادهاند ،از طرفي عزادار مرگ
عزيزانشان هستند و از سوي ديگر بايد به اين
فكر كنند كه از حاال به بعد تامين معيشتشان
به عهده خودشان است و ديگر خبري از ارسال
كمكهاي مردمي و ...نيست .به ناگاه همه درها
بسته ميشود ،در اين ش��رايط است كه افراد
نياز دارند تا كسي با آنها صحبت كند ،ابعاد تلخ
حادثه را بررسي كند ،كمكهاي روحي و رواني
به آنها بدهد و اين افراد را براي ش��روع دوباره
آماده كند .اتفاقي كه متاسفانه در اين سالها
به ندرت رخ داده اس��ت .زماني كه حتي مردم
عادي هم با شرايط كنوني جامعه و مشكالت
اقتصادي نياز به مشاوره و روان درماني دارند،
افرادي با چنين مشكالتي كه از قبل دامنگير
زندگي شان بوده چطور ميتوانند كنار بيايند.
مس��ووالن بايد بدانند ك��ه زخمهاي بم هنوز
التيام نيافت��ه .همانطور كه زخمه��اي اهر و
ورزقان ،زخمهاي كرمانشاه و البته لرستان و
ش��يراز و خيلي جاهاي ديگر كه دچار سيل و
زلزله و خرابي شدند .اين مردم هم عزيزانشان
را از دس��ت دادند و هم زندگي را كه يك عمر
براي س��اختن آن زحمت كش��يده بودند ،اما
هيچ كس دس��تي ب��راي مرهم گذاش��تن بر
زخمهايشان دراز نكرده است.

بر اين شده تا واكس��ن كرونا كواكس خريداري و به ايران
انتقال يابد .وزير بهداش��ت اعالم كرده اين واكسن طي6
تا  8هفته آينده به كشور وارد ميشود.اين در حالي است
كه بنا به اعالم رييس ستاد اجرايي فرمان امام تاكنون۴۴
هزارو ۹۴۱نفربرايداوطلبيتستانساني«اولينواكسن
كرونايايراني»توليدشدهتوسطدانشمندانستاداجرايي
باسامانهتلفني ۴۰۳۰تماسگرفتهاندو ۲۷هزارو ۷۹نفراز
آناناعالمآمادگيوثبتنامكردند.بهگفتهاوازهمهاقشار
مانندايثارگر،نظامي،طلبه،معلم،استاددانشگاه،آهنگساز،
خبرنگار،مجري،كارگر،رانندهكاميون،معدنكارو...دربين
داوطلبان ديده ميشود.نيكيملكي با اشاره به بازتاب اين
استقبالدربينتيمعلميتوليدكنندهواكسنخاطرنشان
كرد :دانشمندان توليد واكسن از شنيدن اين آمار و ارقام
روحيه مضاعف گرفتند.اولين واكسن ايراني كرونا پس از
طيمراحلتستحيوانيوثبتدرسازمانجهانيبهداشت
و كس��ب مجوزهاي الزم از وزارت بهداشت و درمان ،وارد
مرحلهتستانسانيشدهكهاينتستهاازهفت هآيندهودر
سهمرحلهانجامخواهدگرفت.
خريد واكسن قطعي شد
روز پنجشنبه اعالم شد بيش از  ۱۶ميليون دوز واكسن
كرونايخارجيازاتحاديهكواكستوسطوزارتبهداشت
خريداري شده اس��ت بعد هم يك مقام بهداشتي اعالم
كرد امكان توليد انبوه واكسن كروناي ايراني وجود ندارد.
آيا پرونده يكي از بلندپروازانهترين پروژههاي بهداشت و
سالمت در ايران بسته شد؟ زماني كه يك نماينده سابق
تهران اعالم كرد سهميه خريد واكسن ايران در سازمان
بهداشتجهانيواتحاديهكواكسباطلشدهاست،تاامروز
بسياري از مردم با اعتراض به اين موضوع خواستار خريد
واكسنايرانيبودندتااينكهديروزوزيربهداشتخبرخوبي
دربارهواكسنكرونااعالمكردوگفتايران ۱۶ونيمميليون
دوزواكسنكروناازاتحاديهكواكسخريداريشدهاست.
خريد  16ميليون دوز واكسن كرونا
او از خري��د ۱۶ميليون دوز واكس��ن كرونا از معتبرترين
توليدكنندگانجهانخبرداد.درحاليكهاينروزهابحث
جامعه

خريد واكسن در فضاي مجازي و رسانهاي داغ شده است
دكترسعيدنمكيروزگذشتهدربارهتأمينواكسنكرونا
از طريق كواكس اظهار كرد :سهميه ما در كواكس از بين
نرفتوبهدليلنقلوانتقالپول،اينروندكميطولكشيد
وخوشبختانهمشكالتشحلشد.البتهموضوعبهحدي
افكارعموميرابهخودمشغولكردهبودكهرييسجمهور
همدرجلسههياتدولتبهآنپرداختوگفتاميدواريم
هم توليد داخل به دس��ت مردم برسد و هم اينكه وزارت
بهداشتوبانكمركزيفعاليتخودرابرايخريدواكسن
خارجي متمركز كردهاند و آن هم به دست مردم خواهد
رسيد.شايداصليترينمشكليكهدرراهخريدواكسناز
خارجكشورمطرحشدهبود،بحثانتقالپولخريدواكسن
بود و اينكه برخي از سياستمداران ميگفتند چون ايران
عضو  FATFنشده است اين مشكالت به وجود آمده .در
حالي كه وزير بهداشت قبال اعالم كرده بود موضوع تاثير
 FATFرويخريدواكسنهاچندانجدينيست.سعيد
نمكيگفت:منسياسينيستمامادراوضاعكنوني،تاثير
افايتياف را در نظام سالمت و در رابطه با واكسن جدي
نميبينيم.حتيرييسمجمعتشخيصمصلحتنظام
هم با اعالم بررسي مجدد  FATFاظهار كرد اين موضوع
ربطي به واردات واكسن ندارد .در مقابل ،برخي اشخاص
هم ترجيح دادند عنوان كنند نبايد از واكسن خارجي در
ايران اس��تفاده شود .در اين رابطه س��ردار نقدي ،معاون
هماهنگكنندهسپاهگفت:مامتوليامربهداشتودرمان
كشورنيستيمودرتصميماتتخصصياينحوزهدخالت
نميكنيم؛اماباتوجهبهتوصيهمتخصصان،تشكيكهاي
جدي كارشناسان دنيا و سوابق بد برخي توليدكنندگان
كنوني واكس��ن كرونا ،به پرسنل س��پاه و بسيج تزريق
واكسنهايخارجيكرونارابهدليلمكانيسمعملخاص
آنها توصيه نميكنيم .او ادامه داد :در امر واكسيناسيون
عموميواكسنهايوارداتيهممشاركتنخواهيمكرد؛
البته براي عموم كشور تصميمگيري با وزارت بهداشت
اس��ت .اما اگر واكس��ن كروناي توليد داخ��ل به مرحله
واكسيناس��يون عمومي برس��د ،با كمال ميل حاضريم
حماسهبسيجدرريشهكنيفلجاطفالراتكراركنيم.ظاهرا
حرف و حديثهاي مربوط به مشكالت واردات واكسن

وضعيت بارشها در هفته آينده

سازمان هواشناس��ي ،وضعيت جوي
كش��ور در هفته آين��ده را پيش بيني
و اع�لام ك��رد .بنا ب��ر اعالم س��ازمان
هواشناسي سامانه بارشي روز شنبه ۶
دي  ۹۹در خراس��ان رضوي و خراسان
شمالي فعال است و به تدريج از مرزهاي
شرقيكشورخارجميشود.فعاليتاين
سامانه بارشي طي اين مدت در مناطق
سردس��ير و مرتفع به ش��كل برف و در ساير مناطق
به ش��كل باران و برف خواهد بود .شنبه در خراسان
رضوي ،خراسان جنوبي و روزهاي شنبه و يكشنبه
( ۶و  ۷دي) در سيس��تان و بلوچستان ،هرمزگان و
شرق كرمان نيز وزش باد شديد پيشبيني ميشود.
بنا بر اعالم س��ازمان هواشناس��ي ،روز شنبه مركز
درياي خزر مواج است .همچنين ،روز شنبه با توجه

به وزش باد ش��ديد ،خليج فارس و تنگه
هرمز مواج خواهد بود .همچنين شنبه و
يكشنبهدريايعماننيزمواجپيشبيني
ميشود .بنا بر اعالم سازمان هواشناسي،
از يكش��نبه ( ۷دي) تا اواخر هفته جوي
پايدار در بيش��تر مناطق كش��ور حاكم
خواهد بود كه با توجه به برودت و سكون
نسبي هوا انتظار ميرود با افزايش غلظت
آاليندهه��اي جوي ،كيفيت هواي كالنش��هرها و
شهرهاي صنعتي كاهش يابد .آسمان تهران شنبه
صاف گاهي همراه با وزش باد و در اوايل شب همراه با
غبار محلي با حداقل دماي منفي ۴و حداكثر ۶درجه
س��انتيگراد و روز يكشنبه ،صاف و در بعضي ساعات
همراه با غبار محلي با حداقل دماي صفر و حداكثر ۸
درجه سانتيگراد پيشبيني ميشود.

رمزگشايي از كتيب ه ايراني با ۴۰۰۰سال قدمت

رمزگش��ايي از كتيبهاي چه��ار هزار
ساله نش��ان ميدهد ايران در دوران
بسيار دور باستاني سيستم نگارشي
مستقل خود را داشته است«.فرانسوا
دِ
ِس��ه» باستان ش��ناس فرانسوي از
البراتوار باستانشناس��ي شهر لئون،
در تاريخ ۲۷نوامبر سال  ۲۰۲۰اعالم
كرد موفق به رمزگش��ايي كتيبهاي
با قدمت  ۴۴۰۰سال ش��ده كه به خط عيالمي در
س��رزمين ايران نوشته شده است.اين رمزگشايي،
تحول��ي ژرف در خوانش متون ايران باس��تان به
حساب ميآيد .از همين روي اين اكتشاف در مركز
توج��ه اغلب صاحب نظران قرارگرفته اس��ت .اين
سيستم نوشتاري ،براي مدت بيش از يك قرن ،در

پايان هزاره سوم و آغاز هزاره دوم پيش
از ميالد ،در فالت گسترده ايران و حوزه
عيالم استفاده ميشده است.پژوهشگر
فرانس��وي ،كه به تازگي كار خود را در
دانش��گاه تهران به پايان رسانده است،
ميافزايد :اين كتيبه در سال  ۱۹۰۱در
محوطهباستانيشوشكشفشد،امابه
مدت  ۱۲۰س��ال قادر به خواندن آنچه
كه  ۴۴۰۰سال پيش نگارش يافته ،نبوديم تا آنكه
سرانجام اين انتظار به پايان رسيد .متن ترجمه شده
كتيبه مذكور مربوط به فرامين سلطنتي پادشاهان
آن دوره از تاريخ ايران اس��ت.پس از نهايي ش��دن
رمزگشايي متن كتيبه ،نتايج كامل اين پژوهش در
سال ۲۰۲۱منتشر خواهد شد.

كرونا به انتها رسيد و عبدالناصر همتي رييس كل بانك
مركزي اعالم كرد خريد واكسن كرونا خارجي انجام شد
و با حل مشكالت مربوط به انتقال پول ،به زودي محموله
اينداروبه ايران ميرسد.
واكسن ايراني به كجا رسيد؟
واقعيت اين است كه س��رمايهگذاري سنگين ايران
روي توليد واكس��ن كرونا تاكنون نتوانسته است به
نتيجه عيني و تزريق نهايي به شهروندان منجر شود.
تشريح فرآيند توليد واكسن ايراني از سوي مدير تيم
توليدكننده واكس��ن حاكي از آن است كه انستيتو
پاستورورازي ۲مجموعهواكسنسازقديميوهمگام
با آنها ،چند ش��ركت دانش بنيان و مجموعه بركت،
كميته ملي واكسن را تشكيل دادند و از بين ۱۲گروه
توليد ،س��ه گروه اقدامات خوبي داش��تند و دو گروه
مدلهاي حيواني را نيز پاس كردند و به سمت مدل
انساني ميروند .پس از آزمايش موفق واكسن كروناي
ايراني بر نمونهه��اي حيواني از جمل��ه ميمون كار
مطالعه باليني آن بر انسان نيز آغاز ميشود .اقدامات

دانش��مندان ايراني موجب ش��د تا در يك گزارش
تلويزيوني از واكسن ايراني كرونا رونمايي شود و حتي
وزير بهداشت هم اظهار كرد رهبر انقالب به صورت
مستمر پيگير پيشرفت توليد واكسن ايراني است و
توليد واكسن بومي كرونا تبديل به يكي از برنامههاي
اصلي نظام بهداشت و درمان شده است .مجموعه اين
اقدامات باعث شد تا با اعالم فاز كارآزمايي باليني براي
واكسن كروناي ايراني ،جزييات روش تزريق واكسن
كرونا روي داوطلبان انساني هم مطرح و بررسي شود.
جليليمديرتيمتحقيقاتيتوليدواكسنستاداجرايي
فرم��ان امام در برنامه چ��اپ اول اظهار كرد :تاكنون
 ۹۹۱۱نفر براي تزريق واكسن ايراني كرونا در كشور
اعالم آمادگي كردهاند و بيش از  ۱۷هزار نفر با ۴۰۳۰
تماس گرفتهاند .او با بيان شرايط افرادي كه داوطلب
دريافت واكسن ايراني كرونا هستند و بايد ۱۸تا ۵۰
سال داشته باشند ،گفت :اين افراد نبايد سابقه آلرژي
و بيماريهاي مزمن و حاد داشته باشند .با تستهاي
سلولوژي مشخص ميش��ود كه اين افراد به بيماري
كرونا مبتال شدهاند يا خير.

تزريق فاز اول واكسن ايراني به  56نفر
مديرتيمتحقيقاتيتوليدواكسنستاداجراييفرمانامام
گفت:درفازاولبه ۵۶فردداوطلبواكسنتزريقميشودو
مانندديگرواكسنهايدنيادردودوزصفرودر ۱۴روزاين
اقدامصورتخواهدگرفت.باوجوداينتالشها،دكترمينو
محرز عضو كميته علمي مقابله با كرونا اعالم كرد امكان
داردتوليدانبوهواكسنكرونايايرانيوجودنداشتهباشد
ووقتيواكسنيخوبباشدومصونيتبدهدحتماتوصيه
ميكنيممردماستفادهكنند.يعنيمردمايناطمينانرا
داشتهباشند زيرا مادركشورماندانش ساختواكسن را
داريم.اوتاكيدكرد:اگرامكاناتراداشتهباشيموخودمان
اينواكسنراتوليدكنيمبهتراستوليبههرصورتبايد
واكسن خارجي هم تهيه شود چون در حال حاضر امكان
توليدبهصورتانبوهنيست.عضوكميتهعلميستادمقابله
با كرونا گفت :سالهاست كه واكسنسازي در كشور ما
متوقف شده بود و مجبور بوديم وارد كنيم و به مشكالتي
برايوارداتهمچونواكسنآنفلوآنزابرخورديمبنابراين
بايدخودماندرايرانتوليدكنيمانشااهللامكاناتبيشتري
همدرتوليدانبوهترخواهيمداشت.

ميراثنامه

واگذاري  ۹بناي تاريخي استان فارس با هدف احيا و بهرهبرداري
مع��اون توس��عه مديري��ت و ام��ور مجل��س وزارت
ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي از فراخوان
واگذاري احي��ا ،مرمت و بهرهبرداري ۹بناي تاريخي در
استانفارسخبرداد.خياطيان،گفت:بهمنظوراستفاده
از ظرفي��ت قانوني م��اده ،۲۷اين وزارتخان��ه واگذاري
احيا ،مرمت و بهرهبرداري از بناهاي تاريخي ثبت شده
در فهرست ميراث ملي را در دس��تور كار دارد .او افزود:
اين بناهاي تاريخي به س��رمايهگذاراني كه صالحيت
آنها احراز شده و توان س��رمايهگذاري ،مرمت و احياي
بناهاي تاريخي را دارند ،براي مدت معلوم و براس��اس
قرارداد مشخص ،واگذار ميشود .خياطيان كه با سايت
ميراثآريا گفتوگو ميكرد ،ادامه داد :در راس��تاي اين
دستور كار وزارتخانه ۹،بناي تاريخي استان فارس پس
از شناسايي در كميته تعيين كاربري مورد بررسي قرار
گرفتندوفراخوانواگذارياين ۹بنايتاريخيبهمنظور
انتخاب سرمايهگذار مناسب اعالم شده است .اوگفت۹:
بنايتاريخياثنيعشر،تواليي،صالحي،بركت،علمدار،
عطروش،عابدي،كازرونيانومنطقينژادباكاربريموزه،
گالري صنايعدستي و كافي ش��اپ در استان فارس به
سرمايهگذاراندارايصالحيتواگذارميشود.خياطيان
ادبيات

ادامه داد :عالقهمندان شركت در اين فراخوان ميتوانند
تا روز يكش��نبه ۱۴دي ماه اسناد مورد نياز را به صورت
حضوريازادارهكلامورپشتيبانيوزارتخانهيابهصورت
غيرحضوريازوبسايترسميوزارتخانهدريافتكنندو
پسازتكميلفرمهاواسنادتاپايانوقتاداري ۲۴ديماه
به دبيرخانه مركزي اين وزارتخانه تحويل دهند .معاون
توسعه مديريت و امور مجلس وزارت ميراثفرهنگي،

«نفسبريده»
به چاپ پنجم رسيد

گردشگريوصنايعدستيبابياناينكهازابتدايسال۹۹
تاكنون ۲۸بنايتاريخياستانفارسبهسرمايهگذاران
بخشخصوصيواگذارشدهاست،افزود:دراستانفارس
عملكردخوبيدرحوزهواگذاريبناهاداشتيم،باواگذاري
مرمت،احياوبهرهبردارياين ۹خانهتاريخي،امسال۳۷
بناي تاريخي اين استان براي احيا و بهرهبرداري واگذار
شدهاست.

سينما

«شهربانو» براي حضور
در جشنواره فيلم فجر آماده ميشود

نحوهمحاسبهآلودگيهوايتهرانامسالسختگيرانهتراست

در ۵سال گذشته تاكنون ميزان آلودگي
هواي تهران روند كاهش��ي را طي كرده
است.معاونفنيوپژوهشيشركتكنترل
كيفيت هوا ،گفت :مخاطبان ميتوانند
براي بررسي صحت گفتههاي ما ،آمار و
اطالعاتي كه در خصوص تغييرات آب و
هوايي همه روزه به دس��ت ما ميرسد در
وب سايت ش��ركت كنترل كيفيت هوا
مشاهدهكنند.فرشيدباباخانيبااشارهبراينكهدوعامل
اصليكيفيتهواراتحتتأثيرقرارميدهد،تصريحكرد:
دو پديده در كنار هم شاخص كيفيت هوا را تحت تأثير
قرار ميدهد مورد اول ميزان آلودگي اس��ت كه تهران
توليد ميكن��د و مورد دوم ميزان تهوي��ه هواي تهران
است.باباخاني در ادامه افزود :وقتي صحبت از شاخص
هواي ته��ران به ميان ميآيد تفاضل و برآيند دو پديده
ميزانتوليدآلودگيهواوحجمبادوزيدهشدهدرتهران

كيفيتهواراتعريفميكند.اواضافهكرد:
دربحثقوانينايجادشدههمچون(هواي
پاك)فقطبهعاملتوليدتوجهشدهاستو
بهعبارتياگربخواهيمكيفيتهوايامروز
را بررس��ي كنيم بايد بگوييم كه هوايي به
نسبت پاك و پايداري داشتيم.معاون فني
و پژوهشي شركت كنترل كيفيت هوا ،با
تأكيد بر ايجاد تغيير اعالم ش��اخص پاييز
پارسال و امس��ال توضيح داد :نحوه محاسبه شاخص
آلودگي امسال نسبت به پارسال سختگيرانهتر بود ،به
عبارتياگرپارسالباميزانغلظتيمشخص،هوايقابل
قبولي داشتيم امسال همان ميزان غلظت ما را در حوزه
هواي ناس��الم وارد ميكرد بنابراين براي بررسي دقيق
ميزان تغيير آلودگي تصميم بر آن ش��د شاخصهاي
پارسالراباروشجديدمقايسهكنيمودرنهايتايندو
رابرمبناييكمحاسبهمشتركبررسيكنيم.

كتاب «نفسبريده» نوش��ته هرتا مولر برنده جايزه نوبل ادبي سال ۲۰۰۹
روايتي از جنگ ،تبعيد و هراس از س��خن گفتن از اردوگاههاي كار اجباري
با ترجمه مهوش خرميپور به چاپ پنجم رس��يد.در سال  ۲۰۰۹ميالدي
همزمان با بيستمين سالگرد فروريختن ديوار برلين ،هرتا مولرمتولد ۱۹۵۳
نويسنده ،شاعر و مقالهنويس رومانياييتبار آلماني ،برنده جايزه نوبل ادبيات
شد .كميته نوبل ادبيات او را نويسندهاي خواند كه با تمركز بر شعر و نثر ساده
دورنماي زندگي كس��اني را كه زندگيشان مصادره شده به تصوير كشيده
است.در بخش��ي از اين رمان ميخوانيم :دستمال جيبي سفيد و لطيف را
كه هيچ كس ،حتي خودم از آن اس��تفاده نكرده بود ،در چمدانم گذاش��تم
و س��رانجام هم آن را به عنوان يادگاريك مادر و پس��ر با خود به خانه بردم.
اردوگاه جاي چنين دستمالي نبود.
در همه اين س��الها ميتوانستم آن را در بازار با خوراكي عوض كنم مثال با
ش��كر ،نمك و حتي ارزن ،اما با وجود گرسنگي مزمن و دايميام اين كار را
نكردم و چيزي كه مانعم ميش��د اعتقاد به اين بود كه اين دستمال جيبي،
سرنوشت من بوده.

«شهربانو»بهكارگردانيمريمبحرالعلوميبرايحضوردرسيونهمينجشنوارهفيلم
فجرآمادهميشود.اينفيلمسينماييبهتازگيپروانهنمايشخودرادريافتكردهاست.
«شهربانو» فيلمي مادرانه با مضموني آسيب شناسانه و اجتماعي است كه مبتني بر
چالشيدريكخانوادهروايتميشود.فرشتهصدرعرفايي،بهنازجعفري،گالرهعباسي،
سامان صفاري ،محمد وليزادگان ،علي كيان ارثي  ،بهرنگ علوي ،يوسف تيموري و
صدايافتخاريمهلقاباقرينقشآفرينان«شهربانو»هستند.عواملسازندهاينفيلم
عبارتند از كارگردان :مريم بحرالعلومي ،تهيهكننده :پگاه احمدي ،فيلمنامه :پژمان
تيمورتاش،مديرفيلمبرداري:مسعودامينيتيراني،مديرصدابرداري:عليكيانارثي،
طراحي و تركيب صدا :محمود موسوينژاد ،طراح صحنه :بابك كريمي طاري ،طراح
لباس:فرحنازنادري،طراحگريم:اميدگلزاده،تدوين:سيناگنجوي،آهنگساز:اميريل
ارجمند ،تصحيح رنگ :س��امان مجدوفايي ،عكاس :پويان بحق ،مش��اور رسانهاي:
مريم قربانينيا ،برنامهريز :حبيب قليزاده ،دستيار اول كارگردان :مجيد مافي ،مدير
تداركات :حسين ميرزامحمدي ،مديرتوليد :روحاهلل مهاجري ،سرمايهگذاران :مريم
بحرالعلومي  -بنياد سينمايي فارابي ،پگاه احمدي ،مجري طرح :مريم بحرالعلومي،
تهيهكننده:پگاهاحمدي.

