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نيـازاقتـصادايـران

توليد  14ميليون دوز
واكسن تا سه ماه آينده
نمايندگان با پيشنهادات خود با اليحه بودجه پاستور چه كردند؟

چيزي از اليحه
دولتباقينماند

صفحه 8

يادداشت2 -

اشتباهات خود را بپذيريم !

از پشت پرده
بورس چه خبر؟

صفحه 5

عكس :ايسنا

نگاهي به دخل و خرج فوتبال ايران

هزار ميلياردتومان وچندپرسش

واقعا هزار ميليارد تومان؟
يكي از مديران مطل��ع فوتبال ايران كه البته نخواس��ت
نامش آورده شود در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم ادعايي
وزير ورزش درس��ت است يا نه؟ پاس��خ داد« :بله اين رقم
درست است .االن چند تا تيم خيلي خرج ميكنند .فوالد
و سپاهان و مس رفسنجان و گلگهر به همراه سه چهار
تيم هميش��ه مدعي خرج زيادي ميكنند .بنابراين رقم
هزار ميليارد تومان درست است ».اين فرد مطلع در ادامه
افزود« :در اين بين هزينه چهار تيم را نبايد حساب كنيد
چون خيلي ك م هزينه ميكنند .اسم هم نميبرم .در ليگ

چرا قيم��ت خ��ودرو در حال
فروكش كردن اس��ت؟ يكي
از ابهام��ات مهم��ي ك��ه بعد
از تح��والت اخي��ر در فضاي
اقتص��ادي و اتمس��فر كل��ي
بازارها در سطح افكار عمومي
عليدينيتركماني مطرح ش��ده ،چرايي كاهش
قيمت خودرو در شرايط فعلي
است .اين در حالي است كه بعد از تصميماتي كه شوراي
رقابت در خصوص مجوز افزايش قيمت خودروها اتخاذ
و اعالم عمومي كرده ب��ود ،برخي فع��االن اقتصادي و
تحليلگران ،پيشبيني ميكردند كه ممكن است بازار
خودروي كش��ورمان با نوس��انات تورمي فزايندهتري
روبهرو ش��ود و قيمت خودرو در داالن افزايشي مستمر
قرار بگيرد .پرسش��ي كه در اين ميان مطرح اس��ت آن
ادامه در صفحه5
است كه...

مهمترين داليلي كه باعث شد
ل و روز آشفته
بازار سرمايه به حا 
اين روزها برسد

 5تشكلساختمانيوعمرانيدربارهفرسودهشدنتوانمهندسي
كشور در كوران تورم ،تحريم ،كوويد 19و ...هشدار دادند

علي ولياللهي|وزير ورزش و جوانان هفته گذش��ته
ورزش را ارزانتري��ن و س��المترين ابزار ب��راي پركردن
اوقات فراغت جوانها دانس��ت و گف��ت :حداكثر هزينه
 ۱۶تيم ليگ برتري فوتبال اي��ران يكهزار ميليارد تومان
است ».مسعود س��لطانيفر در ديدار اس��تاندار و مجمع
نمايندگان استان كرمان اين اظهارات را بر زبان آورد و در
ادامه افزود« :حتي يك ريال از مبلغ هزار ميليارد تومان از
بودجه دولتي پرداخت نميشود و در هيچ عرصه ديگري
نميتوانيد با يكهزار ميلي��ارد تومان اوق��ات فراغت بالغ
بر  ۵۰ميليون نفر را پ��ر كنيد كه اين مهم بيانگر ظرفيت
باال در ورزش اس��ت و اهمي��ت زي��ادي دارد ».اظهارات
مسعود سلطانيفر در شرايطي صورت گرفت كه فوتبال
ايران يكي از ناشفافترين ليگهاي فوتبال دنيا از لحاظ
درآمد و هزينه را دارد .سالهاس��ت تمام گمانهزنيها در
خصوص هزينه تيمها براي جذب بازيكنان و دس��تمزد
اعض��اي باش��گاه ،بدهيه��ا ،درآمدها از طري��ق فروش
بازيكن ،اسپانسرينگ ،بليتفروشي و خالصه هر چيزي
كه مربوط به مسائل مالي ميش��ود در فضايي ابهامآلود
صورت ميگيرد .رسانهها معموال سعي ميكنند با توجه
به اظهارات مديران تيمها ،برخي قراردادها كه رس��انهاي
ميش��وند و مخصوصا ش��كايتهاي بينالمللي داخلي
و خارجي كه از تيمها ميش��ود خرج و مخ��ارج تيمها را
دربياورند .حال در چنين شرايطي وزير ورزش اعالم كرده
اس��ت كه مجموع هزينه تيمهاي ليگ برتري كه شامل
 ۱۶تيم ميشوند در حدود  ۱۰۰۰ميليارد تومان است .با
توجهبهوسعترقماعالمشدهاولينسوالايناستكهآيا
چنينرقميصحتدارد؟

تحوالتبيرونيو بازارخودرو

ماندن
يا رفتن

رييسسازمانحفاظتمحيطزيستاظهارداشت

نظام احداث وپيمانكاري
در آستانه ورشكستگي

يادداشت1 -

« تعادل» بررسي ميكند
ازطرح استيضاح وزيراقتصاد
تا حواشي استعفاي قاليباف

شده و كميسيون تلفيق به شكل روزانه آخرين وضعيت
بررس��يهاي خود در اليحه و مصوب��ات نمايندگان اين
كميسيون را اعالم ميكند .هرچند هنوز تا نهايي شدن
قانون بودجه راه درازي باقي مانده و احتماال چانهزنيهاي
صفحه2رابخوانيد
دو طرف تا...

تعطيلي 70درصد اقتصاد
با اجراي قانون هواي پاك

مسير سخت بازگشت
به «برجام»
صفحه 7

صفحه 5

براس��اس قانون مجلس بايد تا اسفند ماه س��ال جاري،
سرنوشت بررسي اليحه بودجه سال آينده را نهايي كند و
باتصويبنمايندگانقانونبودجهسال 1400براياجرااز
فروردين ماه در اختيار دولت قرار گيرد .در همين مسير از
چند هفته قبل ،بررسي زواياي مختلف اليحه بودجه آغاز

سخنگوياسبقوزارتخارجه
درنشستهياتنمايندگاناتاق:

خودتاننگاهكنيدمتوجهميشويدچه تيمهاييزيرخط
فقر هستند ».ايشان در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم هزار
ميليارد تومان منطقي است يا خير ،گفت« :هزار ميليارد
منطقي نيست يعني بايد كمتر باشد ولي درست است .در
ليگ برتر با مديران چند تيم بزرگ خودم صحبت كردم و
رسيدن به اين عدد دور از ذهن نيست .واقعيت هم همين
است .پرسپوليس ،اس��تقالل ،گلگهر ،فوالد ،سپاهان و
تراكتور بازيكنان مش��خصي دارند .قيمتشان هم معلوم
است .چهار -پنج تا از همين تيمهايي كه نام بردم باالي
صد ميليارد هزينه كردهاند .همين ميش��ود  ۵۰درصد
هزينههاي ليگ .غي��ر از آن چهار تيم نزدي��ك به ۹۰۰
ميليارد هزينه ميكنند ».اين مدير ارشد فوتبال در پايان
با اشاره به اينكه اكثر هزينهها در بحث ترانسفر بازيكنان
است ،گفت« :بيشتر خرج باشگاه براي جابهجايي بازيكن
و كادر فني است .عمده خرج باشگاهها در اين زمينه است.
البتههزينههايجاريهمخيليزيادشدهاست.شمايك
س��فر بخواهيد برويد كلي بايد هزينه كنيد .البته برخي
تيمهاخودشانهواپيماياختصاصيدارند.خيليازتيمها
هم وضعشان خوب است و چارتري ميگيرند .پول خوب
دارند و ميدهند .هزينه هتل هم خيلي باالس��ت .هزينه
غذا هم سنگين است .خالي بودن چهل درصد پروازها در
شرايطكروناهمباعثشدههزينههاكميباالتربرود».
ديگر مديري كه در اين زمينه به س��وال ما پاسخ داد
فرهاد حميداوي مالك تيم ش��هر خ��ودرو بود .او كه
يكي از تيمهاي خصوصي ليگ برت��ر را اداره ميكند
در مورد ادعاي وزير ورزش گفت« :نميدانم .تاكنون
براي  ۱۶تا تيم را محاس��به نكردم ولي به نظرم س��ه
چهار تا تيم  ۱۵۰ميلي��اردي داريم و الباقي اين مبلغ
هم تقسيم ميش��ود بين تيمهاي ديگر ».او در مورد
هزينه تيمهاي خصوصي نيز گفت« :بيشترين هزينه
بين تيمهاي خصوصي را تيم ما دارد .ما در سه سال
گذش��ته بطور ميانگين س��الي  ۳۵ميلي��ارد تومان
هزينه كردهايم ».پيش از اين روزنامه «همش��هري»
در گزارش��ي به ميزان هزينه تيمه��ا در فصل جاري
پرداخته بود .همش��هري در اين گزارش مدعي شده
است كه تيمهاي استقالل و پرسپوليس هر يك باالي
صد ميليارد در فصل جديد فقط در بازار نقلوانتقاالت
ادامه در صفحه2
هزينهكردهاند.

يادداشت3-

مديرانيكه
عاشق عكس يادگارياند

از هفته گذش��ته بحث هزينه
تيمهاي ليگ ايران داغ ش��ده
است .وزير ورزش اعالم كردند
اين رقم نزديك به هزار ميليارد
تومان است .من فكر ميكنم
اگر ليگ برتر و ليگ يك را در
صادقدرودگر نظر بگيريم ،ميتوانيم بگوييم
اظهارنظر وزي��ر ورزش در اين
رابطه درست است .سوال بعدي كه در اين رابطه مطرح
ميشود و از سوال اول هم مهمتر اس��ت اين است كه آيا
هزينه كردن چنين رقمي در فوتبال منطقي اس��ت؟ در
پاسخ به اين پرس��ش بايد گفت كه اولين نكته اين است
كه بيشتر هزينهها در بخش جابهجايي مربي و بازيكنان
صورت ميگيرد .در اين زمينه ابتدا بايد توجه داشت كه
هزينهها در كشور افزايش پيدا كرده است .از سمت ديگر
بازيكنان در ليگ ايران اصوال قيمتگذاري نميش��وند.
يعني ما به صورت علمي قيمت بازيكن و مربي در كشور
نداريم .اين كاري است كه در همه جاي دنيا و مخصوصا
در كشورهاي صاحب فوتبال انجام ميشود .در ايران هم
يكي از مشكالت ما اين است كه وقتي مديران منصوب
ميش��وند فكر ميكنند فقط بايد قرارداد ببندند .اينها
سابقهاي در فوتبال ندارند و اطالعاتي در اين حوزه كسب
نكردهاند .خيلي از مديران فقط دوس��ت داشتند و دارند
با بازيكنان عك��س يادگاري بگيرند .اي��ن مديران وقتي
به يك باره با چنين فضايي مواجه ميش��وند اصطالحا
منكوب ميش��وند .نتيجهاش هم ميشود اينكه هر چه
بازيكنان و دالالن ميگويند را اجرا ميكنند .متاس��فانه
نتيجه اين فرايند اين اس��ت كه قيمتهاي بازيكنان به
اين شكل درميآيد .البته ما مديراني هم داريم كه داراي
تجربه هستند و دارند كارشان را خوب انجام ميدهند و
قدرت مديريت مالي دارند .منظور آنهايي است كه جديد
ميآيند و چنين تواناييهايي ندارند .اين مديران هستند
كه بازار را به هم ميزنند .در مجموع ميتوان گفت وقتي
ما اس��تراتژي در ورزش نداريم تبعاتش در همه زمينهها
خودشرانشانميدهدويكيازنمونههايشهمميشود
فوتبال و تيمهاي باش��گاهي .از زماني كه اين رقم اعالم
شده است با توجه به مشكالت اقتصادي مردم در دوران
فعلي برخي مردم معتقدند كه هزينه كردن چنين رقمي
درفوتبالنميارزد.دراينزمينهبايدگفتكهواقعيتهم
همين است .واقعيت اين است كه چنين رقمهايي نبايد
باش��د .مبالغي كه در فوتبال هزينه ميشد يك زماني به
خاطر اينكه پولها پرداخت نميش��د باالتر از رقم اصلي
منظورميشد.يعنيبازيكنچونميدانستهمهپولش
رانميتواندبگيردرقميباالترميبستوميگفتاگر۳۰
درصد يا  ۴۰درصد اين مبلغ را هم بگيرم راضي ميشوم.
االن پرداخت پول قرارداد قطعيت پيدا كرده است .يعني
هر پولي كه در قرارداد نوشته ميشود تا ريال آخرش بايد
ادامه در صفحه5
پرداختشود.

يادداشت5-

يادداشت4-

راز بقا
در بورس

باز هم قيمت سهمها در بازار
در داالن نزولي ق��رار گرفت و
بازار س��رمايه كشورمان رداي
قرمز بر تن ك��رد .در اين ميان
گفت��ه ميش��ود دولتمردان
و مدي��ران ارش��د ب��ورس در
ح��ال برگ��زاري جلس��ات
رضاغنيپور
مس��تمري هس��تند تا كمي
از دامنه خسارات س��هامداران در بازار سرمايه را كاهش
دهند .ديروز حتي خبر رسيد كه رييس سازمان بورس
و اوراق بهادار هم اس��تعفا داده كه هيچ بعيد نيست كه
بعد از پذيرش اس��تعفا بازار متولي تازهاي در راس هرم
خود داشته باشد .يكي از نكات عجيب در تحوالت بازار
س��رمايه رفتار حقوقيهاي بازار اس��ت ،كارتلهايي كه
يك زماني صفهاي طويلي براي فروش سهام تشكيل
داده بودند ،اين روزها در حال خريد س��هام هس��تند تا
چش��مانداز روش��ني از آينده را براي خود تصويرسازي
كنند .روايتهاي مختلفي ميتوان در خصوص اين نوع
تصميمس��ازيها ارايه كرد .مثال يكي رواست ميتواند
اين باش��د كه حقوقيهاي ب��ا نفوذ ش��رايط را به جايي
رساندهاند كه در باالترين قيمتها فروشنده باشند و در
زمان كاهش قيمت س��هام بازار را بروبند .پرسشي كه با
اين توضيحات ممكن است به ذهن خطور كند آن است
كه براي برونرفت بازار س��رمايه از يك چنين ش��رايط
آشوبناكي چه عامل يا عواملي اثرگذار است؟ بدون ترديد
رش��د دوباره بورس تنها با يك عامل ممكن ميش��ود و
آن هم حضور حقيقيه��ا در بازار اس��ت .حقيقيهايي
كه پيش از اين هم س��رمايههاي خ��ود را به نفع اقتصاد
كشور وارد بازار سرمايه كرده بودند و باعث رونق بورس
شده بودند .اما زماني كه بارها و بارها از اعتماد حقيقيها
سوءاستفاده شده ،آيا ميتوان اميدوار بود كه باز هم اين
قشر سرمايههاي خود را وارد بازار سرمايه كنند؟ به نظر
ميرس��د با اين ميزان ترس و بياعتمادي كه در بورس
تزريق ش��ده ،يك چنين اتفاقي بس��يار دور از دسترس
خواهد ب��ود .اصل مش��كل فعلي بازار س��رمايه ،همين
دخالتهاي دستوري فرامتني افراد مسوول در خارج از
بازار است .اما متاسفانه هنوز دوستاني هستند كه گمان
ميكنند،بهبودوضعيتبازارسرمايهباافزايشدخالتها
ادامه در صفحه 2
ميسرخواهدبود.

مرگتدريجي
يك رويا در بورس

بازار س��رمايه اي��ران بهطور
تقريب��ي تمام ريس��كهاي
موجود در اقتصاد كش��ور را
تحمل ميكند و به س��مت و
س��وي نزول عميق حركت
ميكن��د .تمام��ي بازاره��ا
در انتظ��ار يك خب��ر مثبت
پيمانمولوي
هس��تند و خبر مثب��ت در
تمامي بازارها باعث ميش��ود كه روند معامالتي خود
را آغاز كنند همانند بازار خودرو ،طال و امالك چراكه
تمامي خريداران و سرمايهگذاران در بازارها صبر پيشه
كردهاند تا پس از حضور بايدن در كاخ سفيد وضعيت
اقتصاد جهاني نيز مشخص شود .خبر بد همانند اينكه
جو بايدن بگويد ما عجلهاي براي مذاكرات هس��تهاي
با ايران نداريم و وارد فاز تعليقي شويم .حقيقيهايي
كه وارد بازار س��رمايه ش��دند به چند دس��ته تقسيم
ميشوند؛ نخس��ت ،عدهاي كه با س��رمايهگذاري در
بورس س��ود كس��ب كردهاند و درنهايت از بازار خارج
ش��دهاند .دسته دوم افرادي هس��تند كه به بيشترين
سود ممكن خود رس��يدهاند و برخي با كسب سود از
بورس خارج ش��دهاند و برخي ديگر تنها زيان سه الي
چهار درصدي را متحمل ميشوند و مهمترين دسته
افرادي هستند كه از ماه مرداد وارد بازار سرمايه شدند
و درحال حاض��ر در نقطه زيان عمده هس��تند .تمام
سرمايهگذاراني كه در نقطه ضرر و زيان با سرمايههاي
خرد هستند در انتظار صعود بازار هستند تا بتوانند با
زيان بسيار كمتر از اين بازار خارج شود .زيرا ريسكها
نميتوانند تحليل كنند و دانش اقتصاد بورسي كاملي
ندارند ،همچنين انتظار خيلي مثبتي از آينده اقتصاد
ندارند اين ديد ،ديد بسياري از سرمايهگذاران بورسي
است .اگر بخواهيم به صورت كالن به سمت بازار نگاه
كنيم متوجه ميشويم كه بازار ريس��كها را به خود
جذب ميكند و دوم عدم اطمينان و اعتماد در فضاي
بازار سرمايه نسبت به سياستگذار وجود دارد خيلي
مهم است .مثال زماني كه درخصوص نرخ دالر پايين
صحبت ميكنيم و فرض را بر اين موضوع بگيريم كه
كاهش نرخ رخ ميدهد بسياري بر اين نظرند كه اين
كاهش نرخ در س��ال  1400بر روي صورتماليهاي
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بورسيتاثيرميگذارد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

آقاي جهانگيري ،معاون اول
رييسجمهور ب��ار ديگر و به
درستي در مراس��م روز ملي
صادرات بر جايگاه مهم بخش
خصوصي تاكيد نهاده و عنوان
داشتند كه «بخش خصوصي
بايد مي��داندار اصلي اقتصاد
حسينحقگو
ملي باشد ».متاس��فانه اما به
نظر ميرسد اين سخنان بازتابدهنده نگاه حاكميت به
بخش خصوصي نيس��ت و عمدتا جنبه تعارف داشته و
نقش اين بخش حداكثر نقش پيمانكاري و نه ش��ريك
و مشاور حاكميت در امر تصميمگيري و سياستگذاري
اس��ت ».مصداق اين ادعا موضوع تعيين نرخ ارز است
كه معاون اول رييسجمهوري در همين مراس��م به آن
اش��اره كردند و ضمن دفاع از تعيين نرخ  4200توماني
ادامه در صفحه6
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يادداشت6-

زماني براي
اصالح ساختار اقتصاد

اگر در وضعيت امروز اقتصادي
ايران ،مش��كالت و معضالت
مختلف��ي ديده ميش��ود كه
بس��ياري از آنها بدون راهحل
تصور ميش��ود ،عل��ت اصلي
آن نادي��ده گرفتن اصالحات
س��اختاري و فراموش��ي
وحيدشقاقي
اولويته��اي علم��ي اس��ت
كه بسياري از كشورهاي توس��عهيافته از آنها استفاده
كردهاند اما در ايران همچنان از پرداختن به آنها عاجزيم.
يكي از اصليترين چالشهايي كه اقتصاد ايران همچنان
راهي براي برونرفت از آن پيدا نكرده ،بحث منابع مالي
دولت در بودجه و بطور كلي درآمدها و هزينههاي جاري
كشور اس��ت .در حوزه درآمدها ما س��الهاي طوالني
درباره وابس��تگي دولت به پول نفت صحبت كردهايم و
با وجود شعارهايي كه دولتهاي مختلف درباره كاهش
اين وابستگي مطرح كردهاند ،در عمل همچنان درآمد
سهلالوصول نفت بر ديگر درآمدها اولويت داشته است.
اين روند طوالن��ي و تاريخي باعث ش��ده ،اقتصاد ايران
درآمدزايي از حوزههاي پايدار مانند ماليات را فراموش
كند و كشور با هر ش��وك و مشكلي كه در حوزه نفت به
وجود ميآيد براي امور جاري خود با مش��كالت جدي
مواجه شود .هرگاه قيمت نفت پايين آمده يا تحريمها
مانع از دسترس��ي به درآمدهاي نفتي كش��ور شدهاند،
دولته��ا ب��ا چالشهايي ج��دي در مديري��ت منابع
اقتصادي و بودجهاي دس��توپنجه نرم كردهاند و دوره
فعلي نيز نمونهاي از همين شرايط است .با وجود تمام
اين مشكالت ،در دو سال گذشته ،دولت توانسته بودجه
را از نفت مجزا كند و همين مسير ميتواند در سالهاي
آتي نيز ادامه پيدا كند اما ما ميبينيم كه با مطرح شدن
گمانهزنيهاييدربارهاحتمالكاهشتحريمها،بارديگر
نفت به بودجه بازگش��ته و از اي��نرو اميدواريم مجلس
در جريان بررس��ي اليحه ،پول نفت را بار ديگر به منابع
جاري باز نگردان��د .همين پول بيحس��اب نفت باعث
شده منابع هزينهاي دولت نيز بيحس��اب خرج شود.
دولتهاي مختل��ف در ايران بدون ش��فافيت و نظارت
منابع بودجهاي را به اقتص��اد تزريق كردهاند كه معضل
باال بودن نرخ نقدينگي و تورم ،يكي از نتايج اين عملكرد
ادامه در صفحه5
بيحساباست.

يادداشت
فقر و غنا
بر اساس شانس و تصادف!

پس از پيروزي جو بايدن در
انتخابات امريكا ،بهاي سكه
و دالر در ب��ازار اي��ران رو به
كاهشگذاشتهودرروزهاي
اخير اين روند تشديد شده
است .اينكه پيروزي بايدن
احمدزيدآبادي به لحاظ رواني بر بازار ايران
تأثي��ر بگذارد ،ام��ري قابل
پيشبيني بود ،اما آنچه اين روزها در بازار دالر و سكه
رخ ميدهد چيزي فراتر از تأثير رواني به نظر ميآيد.
آيا عوامل موثر در اقتصاد ايران ،به خودي خود متقاعد
شدهاند كه با حضور بايدن در كاخ سفيد گشايشي در
نظام تحريمها حاصل خواهد شد؟ يا اينكه مقامهاي
دولتي به عمد به سطح انتظارات در اين زمينه دامن
ميزنند و بازار را گمراه ميكنند؟ يا اينكه پش��ت هر
نوساني،بهادعايبرخيازاقتصاددانان،فرموليپيچيده
براي جبران بخشي از كسري بودجه كشور در جريان
است؟ يا اينكه در آستانه انتخابات سال آينده ،عواملي
غيراقتصادي به منظور برخي اهداف سياسي در پشت
كاهش ارزش نرخ دالر به كار افتاده است؟ اين در حالي
استكههمزمانباكاهشارزشدالر،بازاربورسنيزدر
حال سقوط است .در توجيه اين داستان ميتوان گفت
چون ارزش داراييها بر اساس نرخ برابري دالر در حال
كاهش است ،پس بطور طبيعي بورس هم بايد سقوط
كند .اما اگر كاهش ارزش دالر را ناشي از فضاي رواني
مثبت پيروزي بايدن بدانيم ،اين فضا خواهناخواه بايد
به بازار بورس هم منتقل شود و سهامداران را نسبت به
آينده اقتصاد خوشبين كند بطوري كه در حفظ سهام
خود بكوشند و سبب تقويت بازار آن شوند .اما ماجرا
كام ً
ال معكوس است!
عجيب اينكه با وجود كاهش ش��ديد ارزش ارز و طال،
به��اي اقالم مصرفي ب��ه خصوص ان��واع خوراكيها
همچنان رو به افزايش اس��ت بطوري كه گويي بين
قيمت دالر و اين كاالها رابطهاي يكس��ويه و موقت
برقرار است! يعني وقتي ارزش دالر باال ميرود ،قيمت
انواع كاالها هم باال ميرود ،اما وقتي دالر به سراشيبي
ميافتد ،از كاهش قيمت كاالها خبري نيست! شايد
گفته شود كه اين تأثير با فاصله زماني مشخصي خود
را نشان ميدهد .اين فاصله زماني اما مگر چقدر است؟
در هر صورت ،تاكنون هيچكدام از تحريمها عليه ايران
عم ً
ال لغو نشده است و چشمانداز لغو آنها هم چندان
ساده به نظر نميرس��د ،پس چه اتفاقي در بازار ايران
افتاده كه اين ميزان از سقوط ارزش طال و ارز را توجيه
كند؟ كاش اقتصاددانان كشور با زباني همه فهم به اين
مسائل بيشتر ميپرداختند و افكار عمومي را روشن
ميكردند تا مردم كمتر دچار خسران شوند .متأسفانه
نوسانات ش��ديد بازار ،معموالً حاصلش اين است كه
ارزش داراييهاي ش��مار بزرگي از مردم بطور اتفاقي
از بين ميرود و جيب جمع��ي ديگر هم بطور اتفاقي
پر ميشود .به سخن ديگر ،در چنين وضعي پولدار يا
فقير شدن ناشي از هيچ نوع لياقت يا عدم لياقت افراد
نيست ،بلكه صرفاً به شانس و تصادف ،يعني زماني كه
كااليي خريده يا فروخته ميشود ،بستگي دارد! با اين
اقتصاد پرنوسان به واقع سطح معيشت مردم را شانس
و تصادف رقم ميزند!
منبع:صفحهشخصينويسنده
در فضاي مجازي

ادامهازصفحهاول
راز بقا در بورس
اينافكارورفتارهاخطراتيبهمراتبافزونترازصعودو
نزولي مقطعي بورس دارد .در شرايطي كه اين موارد در
اقتصاد جهاني كامال حل شده و پذيرفته شده است؛ در
كشورمان هنوز هستند مسووالني كه گمان ميكنند
با بخشنامههاي دس��توري و دخالتهاي گاه و بيگاه
ميتوان بازار را در مسير رشد قرار داد.
جورج.ال.موريسدريكيازكتابهايشجملهجالبي
دارد كه به نظر ميرسد براي شرايط امروز اقتصاد ايران
كاربردي است و در واقع حكايت هميشگي بازارها نيز
محسوب ميشود .او مينويسد« :بيش از  ۴۵سال به
عنوان يك سرمايهگذار فعال در بازارهاي مالي حضور
داشتم .معموال كتبي در مورد بزرگان سرمايهگذاري
در دنياي مالي ميخوانم و همواره در مورد افرادي كه
در بلندمدت در بازارهاي مالي دوام ميآورند و موفق
ميشوندشگفتزدهميشوم!اينافرادساليانيطوالني
در اين اقيانوس تاريك و متالطم زيست ميكنند و از
ساردينهاي س��ردرگم تغذيه ميكنند .ساردينها
نميدانند كه عمر كوتاهي دارند زيرا درك درستي از
خطراتحركتدستجمعيندارند.درنقطهمقابلاما
حكمرانانايناقيانوسعمرطوالنيدارندزيراميدانند
راز بقا در اين اقيانوس تنها زيستن ،تنها فكر كردن و
تنهاتصميمگرفتناست».
ب��ا عبور از اي��ن فراز و ف��رود به هر حال باي��د بدانيم
سختترين و دردناكترين بخش معامله در بازار ضرر
كردن است .اما هر چند اين جمله ممكن است براي
برخي غير قابل قبول به نظر برسد اما ضررها بخشي از
بازي اقتصاد هستند .غيرممكن است كه در اين بازي
زيان را تجربه نكنيد .تنه��ا كاري كه ميتوانيم انجام
دهيم آن است كه ليس��تي تهيه كنيم و احتماالت و
شانس خود را بررسي كرده و اجازه دهيم بازار تصميم
بگيرد .با استفاده از اين مكانيسم ميتوانيد محدوده
زيانخودراحداقليكنيد.فراموشنكنيدمعاملهگران
خوبآنهاييهستندكهبهمحضاينكهبفهمنداشتباه
كردند،زيانراقبولكنندومسيرضرروزياندرمعامله
را ببندند .بايد ب��ه روش حكمرانان واقعي اقيانوسها
متوجه اين واقعيت عريان باش��يم كه اين براي ادامه
چ كس به اندازه خود ما نميتواند
حيات در اين بازار هي 
به بهبود وضعيت ما كمك كند.
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تحليل

ايـران

نمايندگان با پيشنهادات پاستور چه كردند؟

چيزي از اليحه دولت باقي نماند

براس��اس قانون مجلس بايد تا اس��فند ماه سال جاري،
سرنوشت بررس��ي اليحه بودجه س��ال آينده را نهايي
كند و با تصويب نمايندگان قانون بودجه س��ال 1400
ب��راي اجرا از فروردين ماه در اختيار دولت قرار گيرد .در
همين مسير از چند هفته قبل ،بررسي زواياي مختلف
اليحه بودجه آغاز ش��ده و كميس��يون تلفيق به شكل
روزانه آخرين وضعيت بررس��يهاي خ��ود در اليحه و
مصوبات نمايندگان اين كميس��يون را اعالم ميكند.
هرچند هنوز تا نهايي شدن قانون بودجه راه درازي باقي
مانده و احتماال چانهزنيه��اي دو طرف تا روزهاي آخر
مهلت قانوني ادامه خواهد داشت اما تا امروز ،نمايندگان
تغييراتي را در اليحه بودجه به كار بس��تهاند كه تا حد
زي��ادي با آنچه دول��ت پيش بيني كرده فاصل��ه دارد و
همين امر باعث شده صداي اعتراض دولتيها بلند شود.
دولت كه در روزهاي گذش��ته تالش كرده بود در مسير
حمايت از دغدغههاي نمايندگان مجلس گام بردارد و
حتي خبرهايي از برگزاري نشستهاي مشترك ميان
دولتيهاومجلسيهانيزمنتشرشداماسرانجاماعتراض
دولتيها از وضعي��ت پيگيري اليحه بودجه در مجلس
شنيده ميشود .صريحترين انتقاد از اين وضعيت را روز
گذشته علي ربيعي – سخنگوي دولت – مطرح كرد .او
گفته :اظهارات كلي ،مبهم ،سلبي و شعاري مشكلي از
بودجه و مردم حل نميكند .بودجه از اختيارات دولت و
رييسجمهور است و نبايد اليحه بودجه به طرح مجلس
تغيير داده ش��ود .ما اميدواريم با تعامالت بين مجلس و
دولت بودجهاي با تفاه��م وبا هماهنگي در اجرا بتوانيم
دريافت كنيم ك��ه در غير اين صورت ،اگر به زمينههاي
اجراييتوجهنشوددولتدراجرابامشكلمواجهميشود.
همچنين دولت همه ت�لاش خود را براي تدوين اليحه
بودجهاي واقعي و كارشناس��ي به كار بس��ت و با وقوف
كامل به آثار تورم و فشار اقتصادي به مردم و دهكهاي
پاييني و نيز نياز به افزايش سطح توليد و اشتغال جديد و
بانگاهيبهتالشبرايعقبراندنتحريموكسبحقوق
از دست رفته ملت ايران و ضرورت حضور اقتصاد ايران
در بازارهاي جهاني اليحه بودجه را تدوين كرده اس��ت.
سخنگوي دولت همچنين با بيان اينكه يك مشخصه
واضح بودجه نويسي براي سال 1400بر اساس مقابله با
تحريم و شكستن زنجيرههاي محاصره اقتصادي ايران و
استفاده از فرصتهايجهاني است ،خاطرنشان كرد :اين
بودجهرادرسياستهايانبساطيمتفاوتتركردهاست.
اولين اقدام دولت ارايه به موقع اليحه بودجه به مجلس
شوراي اسالمي بود و همچنين اليحه بودجه در معرض
افكارعموميقرارگرفتوبهصورتشفافهمگانامكان
مطالعه و اظهارنظر پيدا كردند.
دغدغه درآمدها
يكي از اصليترين حوزههايي كه به نظر ميرسد محل
اختالف نظر مي��ان مجلس و دولت ش��ده ،درآمدهاي
پيشبيني شده از س��وي دولت براي سال آينده است.
دولت اعالم كرده كه در س��ال آينده  2.3ميليون بشكه

نفت با درآمدي حدود 200هزار ميليارد تومان به فروش
خواهد گذاش��ت ،طرحي كه بر اساس پيشبينيهاي
دولت از كاهش تحريمها پس از آغاز به كار دولت بايدن
در امريكا پيشبيني شده است .اين طرح دولت با دو ابهام
مهم در مجلس مواجه شد .نخس��تين ابهام به طرحي
مربوط ميشود كه نمايندگان چند هفته قبل تصويب
كردند و بر اساس آن دولت را موظف كردند كه نسبت به
غنيسازي  20درصدي اورانيوم اقدام كند كه بر خالف
برجام است .دولت معتقد بود با توجه به آغاز به كار بايدن
نيازي به اقدام جديد نيست و امكان از سرگيري مذاكرات
و كاهش تحريمها وجود دارد اما نمايندگان مجلس در
يك برنامه دو ماهه اعالم كردند كه اين طرح را با هدف،
فشار بر كشورهاي خارجي اجرايي ميكنند و اگر بعد از
دو ماه تحريمها برداشته نش��د ،ايران خروج از پروتكل
منع گسترش سالحهاي هستهاي را نيز در دستور كار
خود قرار ميدهد .در كنار آن نمايندگان مجلس و البته
بسياري از كارشناسان اقتصادي ميگويند پيشبيني
دولت براي افزايش درآمدهاي نفتي دور از واقع و بسيار
خوشبينانه است و بايد تعديل شود .جديدترين واكنش
در اي��ن زمين��ه را داود دانشجعف��ري – عضو مجمع
تشخيصمصلحتنظامووزيراقتصاددولتاحمدينژاد
– ارايه كرده است .او گفته :طبق معمول درآمد نفتي كه
 30تا  40درصد بودجه ساالنه كل كشور را در سالهاي
گذشته در برميگرفت در شرايط حاضر بهشدت كاهش
يافته و از سمت ديگر يكسري هزينههاي قطعي بااليي

مثل حقوق كارمندان دولت و غيره در اين بودجه وجود
كه بايد تامين شود.چالش��ي بودن بودجه سال 1400
از اين جهت اس��ت كه يكسري هزينههاي قطعي حتي
هزينههاي فزآينده وج��ود دارد مثل حقوق كارمندان
دولتكهبهصورتسنواتيدرصدمشخصيافزايشپيدا
ميكند بنابراين جزو بارمالي دولت است و ازطرف ديگر
يكس��ري عدم قطعيتها در درآمدها وجود دارد.دولت
در اين ش��رايط اليحه بودجهاي كه براي سال  1400به
مجلس تقديم كرده نزديك به 60درصد نسبت به قانون
بودجه سال 99افزايش نشان ميدهد.
يارانهها و ارز
ديگر موضوعاتي كه به چالشي جدي در تصويب بودجه
بدل شدهاند ،مربوط به پيشبيني دولت از يارانه و نرخ ارز
ميشود .مجلس روز دوشنبه اعالم كرد كه يارانه سال
آينده دو سقفي خواهد ش��د و  58ميليون نفر يارانهاي
بيشتر و ديگر اقشار يارانهاي كمتر ميگيرند.معاون دفتر
مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي با اشاره به پرداخت 50هزار ميليارد تومان يارانه
توليد افزود :نبايد اين منابع به صورت حمايت نقدي از
توليدهزينهشودوكميسيونتلفيقمجلسبهدنبالاين
است كه در نخستين قدم كسري بودجه را كاهش دهد.
رييس خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران هم گفت :لزوم
پرداخت نق��دي و حمايتي دولت از توليد تاكنون گفته
شده ،اما اجرايي نش��ده است و متاسفانه دولت تاكنون

هيچ اقدامي براي تامين سهم بودجه توليد انجام نداده
است .سيدعبدالوهاب سهلآبادي افزود :بانكها تاكنون
سنگين  40درصدي
با دريافت سودهاي كالن و مركب
ِ
توليدكنندگان را بيچاره كرده و به گِل نش��اندهاند .پس
از گذشت سالها از مصوبه دولت هيچ گونه يارانهاي به
توليدكنندگان پرداخت نشده است .در حوزه ارز نيز بر
خالفاصراردولتبرثباتارز 4200توماني،حاالمجلس
از حذف اين ارز و تغيير در نرخ پيشبيني شده  11هزار
و  500تومان��ي دولت خبر داده و اي��ن تغييرات فاصله
زيادي با پيشبينيهاي ابتداي��ي دولت دارد .حذف ارز
دولتي ،تاثيري جدي بر نظام پرداخت يارانه ميگذارد
و دولتيها ميگويند كه اگر ارز حذف شود ،احتماال نرخ
تورم در كاالهاي اساسي باال خواهد رفت .از سوي ديگر
اما نمايندگان مجلس ميگويند كه اين تغيير با افزايش
اعتبارات پرداخت يارانهها و كمك به اقش��ار كم درآمد
جبران خواهد شد .با آغاز بهمن ماه ،مجلس رسما كمتر
از دو ماه تا بررسي نهايي بودجه زمان دارد .بودجهاي كه
نيمي از آن از سوي دولت فعلي و نيمه باقي مانده از سوي
دولت بعد اجرايي خواهد شد و آينده تحريمها و كرونا نيز
بايد در دل آن سنجيده شود .با انتقاد رسمي دولت از روند
بررسيمجلسبهنظرميرسدقوهمجريهنگرانآناست
كه در نهايت قانوني به تصويب برس��د كه فاصله زيادي
از پيشبينيهاي ابتدايياش خواهد داش��ت و همين
امر سرنوش��ت اقتصاد ايران در سال آينده را پيچيدهتر
از قبل ميكند.

ادامهازصفحهاول

هزار ميليارد تومان و چند پرسش

بهعنوانمثاليكبازيكنمعموليبهنامآرمانرمضانيبراي
پيوستنازسايپابهپرسپوليسچيزيدرحدود ۵ميليارد
تومان خرج روي دست سرخها گذاشت .همچنين ادعاي
مهديترابيقبلازتركپرسپوليسكهگفتهبود«درقطر
۲۵ميلياردبهمنميدهندواگرپرسپوليسنصفاينمبلغ
را هم به من بدهد ميمانم» نشانميدهد رقم پرداختي
پرسپوليسبهستارههايشچيزيدرحدود ۸تا ۱۰ميليارد
تومان بابت هر نفر است .اين وضعيت براي استقالل هم به
همين شكل اس��ت .دياباته رقمي نزديك به  ۱۱ميليارد
ميگيردومحمدنادريبرايپيوستنبهاستقاللازباشگاه
بلژيكينزديكبه ۱۲ميلياردتومانخرجبرداشتهاست.در
گزارشهمشهريسپاهانديگرتيمالكچريمعرفيشده
و البته براي فوالد رقم ۶۰ميليارد تومان در بخش قرارداد
بازيكنان در نظر گرفته ش��ده است .همچنين گلگهر و
تراكتوردوتيمديگرپرخرجليگمعرفيشدهاندكهرقمهر
بازيكنشانكمترازسه،چهارميلياردتوماننيستوبراي
ستارههااينرقمتا ۸الي ۱۰ميلياردتومانافزايشمييابد.
اگر مجموع اين موارد به اضافه ساير ديتاهايي كه از گوشه
و كنار به گوش ميرس��د را كنار هم قرار دهيم رسيدن به
مبلغهزارميلياردتومانبراييكفصلنهتنهادورازذهن
نيستبلكهكامالهممنطقيبهنظرميرسد.نكتهجالب
توجهافزايشتقريبا۸برابرهزينههاتنهادريكسالگذشته
است.طبقليستقراردادهايبازيكنانسرخابيدرفصل
 ۹7-۹8كهتوسطرسانههامنتشرشد،گرانترينبازيكن
پرسپوليس بيرانوند بود كه سه ميليارد و پانصد ميليون
تومان ميگرفت و بعد از او گرانترين بازيكن سرخها يك
ميلياردوهفتصدميليونتوماندريافتميكرد.دراستقالل
نيز شرايط به همين گونه بود و علي كريمي با قرارداد سه
ميلياردي گرانترين بازيكن تيمش بود .كريمي در فصل
جديد با رقم ح��دود ده ميليارد هم حاضر ب��ه ماندن در
استقاللنشد.
رقمي در حد بودجه تمام ورزش ايران
رقم هزار ميليارد تومان هزينه ۱۶تيم ليگ برتري فوتبال
ايراندرظاهررقمبزرگيبهنظرميرسد.بسياريازمردمدر
نگاهاولمعتقدندليگبرترفوتبالايرانارزشخرجكردن
چنينپوليراندارد.درمقاممقايسهبايدگفتبودجهجاري
وزارت ورزش در س��ال جاري ( )۹۹معادل ۷۸۱ميليارد و
 ۹۲۴ميلي��ون و ۵۰۰هزار تومان بود .بودجه عمراني اين
وزارتخانه نيز  ۲۶۰ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.
تمام بودجه وزارت ورزش در س��ال ۱۴۰۰كمتر از۱۵۰۰

ميليارد تومان برآورده شده اس��ت( .هزار و  ۴۸۱ميليارد
تومان)  .از اين دست مقايسهها زياد ميتوان انجام داد .به
عنوان مثال بودج ه نوسازي مدارس در سال جاري۵۶۰۰
ميليارد توماناست.كلبودجهسالمتكشوردرسال۹۹
هشتادوپنجبرابرپولياستكهدرفوتبالباشگاهيهزينه
ميشود .همچنين بودجه صداوسيما در سال  ۹۹هزار و
هفتصدو چهل وپنج ميليون تومان است و در سال۱۴۰۰
اين رقم به دو هزار و  ۶۱۹ميليارد تومان ميرسد .بودجه
بخش آموزشي كشور نيز در سال جاري  ۵۷هزار ميليارد
تومان است كه در سال آينده رشدي ۱۷درصدي خواهد
داشت.بسياريازمردممعتقدندباتوجهبهاينكههزينهدر
فوتبالباشگاهيكسرقابلتوجهيازبزرگتريننيازهاي
كش��ور نظير آموزش و س�لامت را در بر ميگيرد ،چنين
هزينهاي منطقي نيست .اين دسته افراد معتقدند اينكه
قرار باش��د ۵۷هزار ميليارد تومان براي ميليونها معلم و
دانشآموزهزينهشودودرعوضهزارميلياردتومانتنهابه
عدهايكمتراز ۵۰۰نفربرسدنشاندهندهتوزيعنامناسب
ثروتدركشوراست.
كشورهاي همسايه چقدر خرج ميكنند؟
ازمنظريديگرميتوانهزينههايليگبرترفوتبالايران
را در خود فوتبال مقايس��ه كرد .به اين معنا كه ببينيم در
كشورهاي حوزه خليج فارس ،همسايههاي شمالي نظير
تركيه و در ليگه��اي اروپايي چ��ه هزينههايي صورت
ميگيرد.دروهلهاولبايدگفتكهرقمهزارميلياردتومان
معادل ۳۳ميليون دالر ميشود (با احتساب دالر سيهزار
توماني)  .در ليگ فوتبال عربستان بر اساس آمار ترنسفر
ماركت در حال حاضر ارزش بازيكنان حاضر در اين ليگ
 ۳۲۰ميليونيوروتخمينزدهميشود.درفصلقبلخريد
س��ه بازيكن براي تيم النصر (گونزالز مارتينز و مايكون و
عسيري) ،يك بازيكن براي الهالل (لوسيانو وتو) نزديك
 ۲۵ميليونيوروبرايدوتيمهزينهدربرداشتهاست.طبق
گفتهرسانههايعربستانيبنسلمانوليعهداينكشوردر
سالگذشتهدستورسرمايهگذاريويژهدربخشفوتبالرا
صادركردهاستوبودجهاي ۱۲۰ميليونيوروييصرفابراي
خريدبازيكندراختيارتيمهاقرارگرفتهاست.هدفليگ
عربستان وورد به جمع ده ليگ معتبر دنياست .در كشور
تركيهارزشبازيكنانحاضردراينليگ ۷۶۰ميليونيورو
برآورد شده است .در بين خريدهاي تيمهاي سوپرليگ
تركيهبه وفور بازيكناني با قيمتهايبين ۵تا ۱۰ميليون
يورو ديده ميشود .س��وپرليگ تركيه از چند سال پيش

تبديلبهيكمقصدجذاببرايستارههايدنيايفوتبال
شده اس��ت .فنرباغچه سال گذشته لوييز گوس��تاوو را از
مارسيبارقم ۶ميليوندالرخريداريكرد.بشيكتاشنيز
با رقم ۶.۵ميليون يورويي آدام لياييچ را به خدمت گرفت.
اينتيموداتموريكيرانيزبا ۵.۶ميليونيوروبهاستانبول
آورد.گاالتاسراينيزباارقاممشابهبازيكنانزياديبهخدمت
گرفت .از جمله آنها ميتوان به لوويينداما اشاره كرد كه با
رقم ميليون يورويي به گاال پيوست .در اين فهرست ارزش
بازيكنانحاضردرسوپرليگقطر ۱۴۴ميليونيورواست.
ارزشتمامبازيكنانحاضردرفوتبالايراننيز ۱۰۱ميليون
يوروبرآوردشدهاست .همينمقايسهكوچكباليگهاي
كشورهاي اطراف ايران نشان ميدهد جام خليجفارس از
لحاظ گردش مالي در مكان به مراتب پايينترينسبت به
سايرليگهاجاميگيرد.درحاليكهايرانازلحاظوسعت
و ميزان عالقه به فوتبال در سطح بسيار باالتري نسبت به
كشوري نظير قطر قرار دارد .از لحاظ مقايسه با سطح اول
فوتبالدنياهمكهفوتبالباشگاهيايرانحرفيبرايگفتن
ندارد .چرا كه رقم هزار ميلي��ارد توماني كه در طول يك
فصل براي  ۱۶تيم خرج ميشود ،هزينه جابهجايي تنها
يك بازيكن در يك ليگ معتبر اروپايي به حساب ميآيد.
بنابراين اگر رقمي كه در فوتبال ايران در يك سال هزينه
ميشودراباخودفوتبالمقايسهكنيم،متوجهميشويمكه
درموردرقمبسيارپايينيحرفميزنيم.
دخل نداريم
همانطوركهگفتهشدمخارجدرليگهايمعتبراروپايي
و حتي همين ليگهاي كشورهاي اطراف با فوتبال ايران
قابل مقايسه نيست .با اين حال آنچه چنين هزينههايي
را در آن كشورها منطقي ميكند بحث درآمدزايي است.
همان چيزي كه قديميها از آن به عنوان «دخلوخرج»
ن��ام ميبرند .تيمها از طريق ف��روش بازيكن ،حق پخش
تلويزيوني ،فروش اقالم هواداري و بليتفروش��ي درآمد
كسب ميكنند .به عنوان مثال حق پخش تلويزيوني در
سوپرليگ تركيه براي فصل جديد بيش از  ۳۰۰ميليون
يورو بوده اس��ت .اين در حالي است كه ما در ايران چيزي
به نام حق پخش تلويزيوني نداريم .دو سال است كه گفته
ميشودصداوسيمابخشيازدرآمدهايشبابتتبليغاترا
بايد به ورزش اختصاص دهد .اين درصد ابتدا قرار بود-۵۰
 ۵۰باشدوحاالشنيدهميشود ۳۰-۷۰بهنفعصداوسيما
تغييركردهاست.برآورديكهدراينمسيرصورتگرفتهنيز
بهنظراشتباهميآيد.طبقنتايجبهدستآمدهدرآمدحاصل

ازتبليغاتناشيازپخشمسابقاتورزشيدرقانونبودجه
سال ۹۹معادل ۵۰ميلياردتوماندرنظرگرفتهشدهاستو
درصورتپرداختسهمدرآمدهايتبليغاتيناشيازپخش
مسابقات ورزشي از س��وي سازمان صدا و سيما به وزارت
ورزش معادل  ۱۵ميليارد تومان به اين وزارتخانه در سال
 ۹۹بايدپرداختشود؛رقميكهمربوطبهتمامرشتههاي
ورزشياستكهسهميازپخشدرصداوسيمادارند!اين
بدان معناست كه كل حق پخش تلويزيوني فوتبال اندازه
خريددوبازيكنمعموليدرليگهمدرآمدندارد.دربخش
تبليغات محيطي نيز س��ازمان ليگ فدراسيون فوتبال
درآمدهايي دارد كه هرگز تكليف پرداختش مش��خص
نشده اس��ت .به عنوان مثال تمام مديران تيمهاي ليگ
برتري مدعي شدهاند كه درآمدي بابت تبليغات محيطي
به دس��ت نياوردهاند .از آن بدتر اينكه تيم پرسپوليس به
عنونقهرمانچهاردورهاخيرليگايراننهتنهادرآمدياز
تبليغاتمحيطينداشتهبلكهحتيبابتقهرمانياشنيزبه
سودي نرسيده است .در واقع ميتوان گفت تنها راه درآمد
باشگاههاي فوتبال ايران از دو مسير اصلي تامين ميشود.
يكي خريد و فروش بازيكن و ديگري اسپانسرينگ .البته
بليتفروشيهمجزوراههايدرآمدزاييباشگاههابهحساب
ميآيدوليدرشرايطكرونايياخيرتيمهانميتوانندروي
آنحساببازكنند.
ميتوانيمبيشترهمهزينه كنيم
فوتبالايرانمشكالتزياديدربخشماليدارد.بدهيهاي
انباشته و عدم ش��فافيت بخش بزرگي از اين مشكالت را
شامل ميشود .وزير ورزش مدعي شده است كه دولت در
فوتبالهيچهزينهاينميكند.اينمسالهدرموردتيمهاي
استقاللوپرسپوليسمدتياستكهمصداقپيداكردهاما
درموردتيمهاييكهوابستهبهصنايعوكارخانجاتهستند
ش��ائبههايي وجود دارد .در اين بين بايد تيمهاي نفتي را
مستثنيبدانيمچراكهوزارتنفتبهصراحتاعالمكرده
حتييكريالبهاينتيمهاپولنخواهدداد.بههرحالبايد
گفت رقم هزار ميليارد تومان شايد در نگاه نخست بسيار
بزرگبهنظربرسدامادراشلفوتباليرقمخاصيبهحساب
نميآيد و شايد اگر ساز و كار فوتبال ايران درست ميبود
و صداوسيما حق تيمها را نميخورد و باشگاههاي ايراني
ميتوانستندهزينههايبهمراتببيشتريراهمانجامدهند.
ازسمتديگرهمانطوركهوزيرورزشميگويد،هزينههزار
ميلياردتومانيبرايسرگرميجمعيتي ۵۰ميليوننفري
قابلقبولوچهبسامنطقياست.

دالر جايگاه خود را
از دست خواهد داد

رييس كميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابط
خارجي با بيان اينكه دالر ،به عنوان ارز مسلط ،جايگاه
خود را از دس��ت خواهد داد ،گفت :ب��ا نگاه «صفر يا
صدي» به  FATFمش��كل دارم ،ميتوانستيم با اين
ابزار كار خودمان را انجام دهيم .ابراهيم ش��يباني با
اشاره به زمينههايي كه منجر به سلطه دالر بر روابط
فعلي تجارت بينالملل ش��د ،خاطرنشان كرد :بعد
از جنگ جهاني دوم ،كش��ورهايي كه خ��ود را فاتح
آن قلمداد كردند ،خصوصا امريكا كه توانس��ته بود با
هزينه كمتري پيروز جنگ ش��ود ،امورات را به نفع
خود س��امان داد .وي افزود :بعد از جنگ جهاني دوم
كه س��ازمانهاي بينالمللي از جمله س��ازمان ملل
و همچنين س��ازمانهاي پولي و مالي ش��امل بانك
جهاني و صندوق بينالمللي شكل گرفت ،امريكا به
عنوان پيروز جنگ ،امور را به نفع خود س��امان داد و
خود س��هام عمده اين سازمانها را در اختيار گرفت؛
مثال يكچهارم سهم بانك جهاني و همچنين سهم
عمدهاي حدود  17درص��د را از صندوق بينالمللي
پول در اختيار گرفت .عضو ش��وراي راهبردي روابط
خارجي با بيان اينكه دولت انگليس بر اس��اس ايده
«جان كين��ز» ،يكي از بزرگتري��ن اقتصاددانهاي
اين كشور ،عالقهمند نبود دالر پول بينالمللي باشد،
يادآورش��د :او پول بينالمللي را ك��ه متعلق به هيچ
كشوري نباشد ،به نام «بانكور» پيشنهاد ميكرد ،اما
ازآنجاكهارزجهانيبودندالرفوايدزياديبرايامريكا
داشت،اينكشوربرايپذيرفت هشدندالراصرارزيادي
كرد .شيباني گفت :امريكا اين قدرت اقتصادي را هم
داش��ت كه پولش را به عنوان پول بينالمللي معرفي
كند ،به اين دليل زماني كه كش��وري پولي منتش��ر
ميكند ،بايد اقتصادش توليد بزرگ داش��ته باشد تا
بتواند پول زياد منتشر كند؛ براي نمونه ،اگر نقدينگي
بيشتر از توليد ملي باش��د ،بيخاصيت ميشود .وي
با تشريح امتيازاتي كه سلطه دالر براي امريكا ايجاد
كرده اس��ت ،بهكارگيري دالر به عنوان حربه نظامي
و اعمال تحريمها عليه ديگر كش��ورها از جمله ايران
اشاره كرد و در عين حال افزود :سلطه جهاني دالر به
امريكا اين فرصت را داد كه اگر كسري بودجه داشته
باشد ،دالر چاپ كند و كشورهاي خارجي مانند اعراب
خليج فارس آن را ميپذيرند ،به اين ترتيب پولها از
اين كش��ور خارج ميشود و تورم هم ايجاد نميكند.
امري��كا از اين امتياز بهره زيادي ب��رد و اكنون هم در
حال سوءاستفاده از آن اس��ت .رييس پيشين بانك
مركزي با بيان اينكه هنوز دالر ارز مسلط بينالمللي
اس��ت ،اضافه كرد :همچنان قيمت هر بشكه نفت به
دالر اعالم ميش��ود و هنوز ي��ورو نميتواند اينبار را
بكش��د ،زيرا توليد كل منطقه يورو آنقدر نيست كه
مثال بتواند تامين ارز خريد و فروش 90ميليون بشكه
در روز را جوابگو باش��د .ضمن اينكه تمام مناقصات
و معام�لات بينالمللي هم به دالر انجام ميش��ود.
شيباني با اش��اره به جدا شدن پشتوانه طال از دالر در
سال 1971و جايگزيني كاالي امريكايي به جاي طال
به عنوان پشتوانه دالر ،اظهار داشت :امريكا آن اوايل
سوءاستفادههاي امروز را از تسلط دالر نميكرد ،اما
به تدريج با اين روند سوءاستفاده به خودش ضربه زد،
چون اكنون دنيا در حال درك اين مساله است كه دالر
به اين شكل چه آسيبهايي ميتواند داشته باشد .وي
ادامه داد :به خاطر دارم زماني كه به عنوان مس��وول
بانكمركزيسفريبهسنگاپورداشتم،درمصاحبهاي
گفتم درست است كه امريكا فشارهايي به ما ميآورد،
ام��ا با اين كارها در آينده جاي��گاه دالر به عنوان پول
بينالمللي به كل خدشهدار ميش��ود و كشورها به
آن بدبين خواهند شد .اكنون اين اتفاق افتاده است.
رييس كميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابط
خارجي توضيح داد :اكنون تنها 40-30درصد ذخاير
مالي كشورها به دالر است ،آن هم در ميان كشورهايي
مانند كشورهاي حوزه خليج فارس كه بيشتر وابسته
به امريكا هستند .در حالي كه در آن زمان  70درصد
ذخاير پولي دنيا به دالر بود .شيباني با تأكيد بر اينكه
اكنون موازنه به ضرر دالر امريكا در حال تغيير است،
گفت :سلطهاي كه االن امريكا دارد ،ضعيف شده و در
آينده هم ضعيفتر خواهد شد؛ آنها هم خود متوجه
اين موضوع هستند و به اين دليل كه اين اهرم بزرگ
را از دست خواهند داد ،از آن هراس دارند .جان بولتون
در كتاب جديد خود با عنوان «در اين اتاق اتفاق افتاد»
به اين مساله اشاره كرده است كه ما در حال استفاده
از اين قدرت بزرگي كه داريم هستيم ،در حالي كه در
آيندهممكناستچنينقدرتينداشتهباشد.شيباني
اضافه كرد :به نظر ميرس��د در  10تا  15سال آينده
موازنهبهضرردالرامريكاتغييرخواهدكرد.پيشبيني
ميشود كه 15تا 20سال آينده چين اقتصاد اول دنيا
باشد و حتي برخي پيشبينيها اين زمان را كوتاهتر
در نظر ميگيرند .هند و اندونزي در برخي برآوردها
جايگاههاي بعدي را به دس��ت ميآورند؛ بنابراين به
احتمال خيلي زياد و طبق پيشبيني كه اقتصاددانان
و مراكز جهاني ميكنند ،دالر وجهه خود را از دست
خواهد داد .اين مساله تنها به دليل تحوالت سياسي
نيست ،بلكه تحوالت اقتصادي كه رخ ميدهد ،امريكا
را به قدرت درجه بعدي و نه درجه اول تبديل خواهد
كرد .وي ادامه داد :آنها همچنان در حال اس��تفاده از
اين اهرم و خصوصا اعمال فش��ار به كش��ور ما از اين
طريق هستند .سيستمي كه ايجاد كردهاند هنوز به
نفعشانميچرخد،امااگرآماررابررسيودنبالكنيد،
ميبينيد سالبه سالاينسلطهدرحالكاهشاست.
شيباني درباره راهكارها و ابزارهاي مقابلهاي كه ايران
به عنوان كشوري كه هدف اين سالح اقتصادي قرار
گرفته است نيز گفت :همه كشورها در جستوجوي
راهحل هستند ،ما هم در حال حاضر به طريق ديگري
معامالتمانراانجامميدهيم؛ياپاياپايتسويهحساب
ميكنيم يا اينكه ارزهاي ديگ��ري وارد مبادالتمان
ميكنيم .درست است كه يورو هم از لحاظ سياسي
دنبالهرو دالر است ،اما اين وضع ادامه نخواهد داشت،
به خصوص اينكه شرق آسيا در حال شكوفايي است.

ويژه
متروي تهران
دسترنج   30سال تالش است

مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و
حومه گفت :متروي تهران دس��ترنج بيش از 30
س��ال تالش افراد زيادي اس��ت و ام��روز نيازمند
حمايت از سوي بخشهاي مختلف هستيم تا اين
سرمايه را حفظ و نگهداري كنيم.
به گ��زارش مديريت ارتباط��ات و امور بينالملل
شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه همزمان
ب��ا هفته هواي پاك جلس��ه مش��تركي با حضور
مديركل محيط زيست استان تهران با مديرعامل
شركت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه
برگزار ش��د .فرنوش نوبخت مديرعامل ش��ركت
بهرهبرداري متروي تهران و حومه گفت :متروي
تهران پاكترين مجموعه حمل و نقل در كش��ور
است و توانس��ته جايگاه خوبي را بين كشورهاي
ديگر كسب كند.
فرنوش نوبخت با اش��اره به اينك��ه متروي تهران
از نظر تعداد ايس��تگاهها رتب��ه  29و از نظر طول
خطوط در جهان رتبه 15و در آسيا  11قرار دارد،
افزود :تع��داد ناوگان م��ا از كل مجموعه راه آهن
بيشتر اس��ت اما هيچ قانون حمايتي نداريم حتي
در شرايط كرونا نتوانستيم از هيچ بخشي كمكي
دريافت كنيم.
وي تصريح كرد :افراد زيادي در زمينه س��اخت و
توسعه س��امانه مترو زحمت كشيدهاند وامروزدر
دست ما قرار گرفته اس��ت بايد در نگهداري ازآن
تالش كنيم و در اين راه نيازمند حمايت همهجانبه
بخشهاي مختلف در كشور هستيم.

كمبود نقدينگيآسمان شهر
زيرزميني را هم مهآلودكردهاست

نايب ريي��س هيات مديره و مديرعامل ش��ركت
بهرهبرداري متروي تهران و حومه كمبود نقدينگي
را مهمترين مش��كل متروي تهران عنوان كرد و
افزود :با تمام توان براي سرويسدهي مطلوب به
مسافران شهر زير زميني تالش ميكنيم.
به گ��زارش مديريت ارتباطات وام��ور بينالملل
شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه فرنوش
نوبخت ضمن گراميداشت  ۲۹دي و هفته هواي
پاك گفت :تمامي تالش خود را كردهايم تا بر اساس
چشماندازپيشبينيشدهبهعنوانشركتيسرآمد
در حمل و نقل ش��هري با رويكرد دقت ،سالمت و
سرعت بهترين خدماترساني را داشته باشيم.
وي تصريح كرد :در اين سنوات گذشته تاكنون كه
به عنوان مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري متروي
تهران در حال خدمترساني به شهروندان هستم
هميش��ه س��عي كرد هام به جاي بيان مشكالت
راهكاري براي سرويسدهي مناسبتر ارايه دهيم
و اين موضوع را با كاهش سرفاصله حركت قطارها
به اثبات رساندهايم.
نوبخت گفت :كار در متروي تهران يك كار تيمي
است و اين مهم بدون همكاري و تكتك پرسنل
محقق نميش��ود اما توانسته ايم در اين سالها با
تمام مشكالت و كمبودها طي ۲۹مرحله سرفاصله
حركت قطارها در خطوط هفتگانه را كاهش دهيم.
مديرعامل ش��ركت بهرهبرداري مت��روي تهران
و حوم��ه افزود :در حال حاضر س��رفاصله حركت
قطارها در خط  ۲سه دقيقه ،درخطوط  ۱و  ۴سه
و نيم دقيقه ،در خط  ۳ش��ش دقيق��ه ،در خط ۶
سرفاصله حركت قطارها  15دقيقه و در خط  ۷ده
دقيقه اجرا ميشود.
اين در حالي اس��ت كه اگر منابع مالي الزم براي
اورهال كردن قطارها تامين و ن��اوگان مورد نياز
خريداري و در اختيار شركت بهرهبرداري مترو قرار
گيرد همچنين پايانههاي خطوط تكميل و تحويل
اين شركت ش��ود ،ميتوانيم س��ر فاصله حركت
قطارها را در خطوط مترو دو دقيقه هم اجرا كنيم.

تخفيف طرح «آب اميد»
به مشتركان كممصرف
براساسطرحمليابتكاري«آباميد»بهمشتركان
خانگي كممصرف ،تخفيف ص��د درصدي آببها
تعلق ميگيرد .تخفيف طرح مل��ي «آب اميد» به
مشتركاني اختصاص مييابد كه مصرف ماهانه آنها
حداكثر تا يك سوم الگوي مصرف است .بر اساس
قانون توس��عه و بهينه س��ازي آب شرب شهري و
روستايي كشور كه در سال  ۹۴تصويب شد ،الگوي
مصرفي آب براي نقاط مختلف كشور با توجه به آب
و هواي هر نقطه تعريف شده است و طبق آن در هر
منطقه سردسيري الگوي مصرف آب بين  ۱۳متر
مكعب به ازاي هر نفر است كه اين رقم براي مناطق
گرمس��يري  ۱۸متر مكعب مشخص شده است و
بهطور كلي متوسط الگوي مصرف در كل كشور۱۵
مترمكعب در ماه محاسبه شده است .اين در حالي
استكهالگويمصرفآبدراصفهان 14مترمكعب
تعريف شده است.

برگزاري  جلسه بررسيتامينبرق
شهرك   صنعتيتشبندانمحمودآباد   

جلسهبررسيتامينبرقشهركصنعتيتشبندان
محمودآباد ،با حض��ور مديرعامل ش��ركت برق
منطقهاي مازن��دران وگلس��تان ،نماينده مردم
ن��ور و محمودآباد در مجلس ش��وراي اس�لامي،
فرماندارمحمود آباد و مديرعامل ش��ركت توزيع
ني��روي برق غرب مازن��دران در محل فرمانداري
محمودآباد برگزار شد .در اين جلسه كه با بازديد
از زمين نيروگاه  500مگاواتي س��رخرود و پست
 230كيلوول��ت محمودآب��اد ص��ورت پذيرفت،
حاضرين آخرين وضعيت و اقدامات انجامش��ده
تامين برق شهرك تش��بندان محمودآبادرا مورد
ارزيابي قرار دادند.

بانك و بيمه
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دالر در كانال  22هزار و سكه در كانال  10ميليون تومان

كرونا تقاضاي خريد طال را نصف كرد
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
با اينك��ه دالر در روزهاي اخير به كان��ال  21هزار تومان
سقوط كرد و كارشناس��ان از كاهش آن تا 20هزار تومان
خبر داده بودند ،اما عصر دوشنبه  30دي  99نرخ دالر بار
ديگر افزايش يافت و به 22300تومان رسيد .همچنين با
افزايش قيمت طال به 1844دالر ،قيمت سكه نيز افزايش
يافتوبه10ميليونو 320هزارتومانرسيد.مظنهمثقال
طال 4ميليون و 292ه��زار ،هر گرم طالي 18عيار990
هزارو سكهطرحقديم 9ميليونو 500هزارتومانمعامله
شد .در صرافيهاي مجاز و بازار سنا نيز نرخ دالر 21690
و يورو 26200تومان اعالم شده است .برخي فعاالن بازار
معتقدند كه به دنبال برخي تحوالت نظامي در منطقه و
عراقوهمچنينپيشبينيبرخيصاحبنظراندرمورد
پيچيدگيرفعتحريمهابارويكارآمدندولتبايدن،بازار
واكنش نشان داده و نرخ ارز كه به سمت 20هزار تومان در
حال حركت بود ،دوباره به كانال  22هزار تومان بازگشته
است .هر دالر در صرافيهاي بانكي ۲۱هزار و ۳۹۰تومان
معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي گذشته
(دوش��نبه) ۶۱۰تومان كاهش داشت ،نرخ هر يورو نيز به
 ۲۵هزار و  ۹۰۰تومان رسيد.روند نزولي نرخ دالر از اوايل
هفته گذشته شتاب گرفت ،بهطوري كه از كانال ۲۶هزار
تومانيبهسوينرخهايپايينترحركتكرد.برايناساس،
نرخفروشدالردرصرافيهايبانكي ۲۱هزارو۳۹۰تومان
اعالم ش��د.قيمت فروش يورو نيز با كاهش  ۷۰۰توماني
نس��بت به قيمتهاي پاياني روز كاري گذشته (دوشنبه
۲۹دي) به  ۲۵هزار و  ۹۰۰تومان رسيد.قيمت خريد هر
دالر ۲۰ه��زار و ۸۹۰تومان و قيمت خريد هر يورو نيز۲۵
هزار و  ۴۰۰تومان اعالم شد ،همچنين قيمت خريد دالر
دربازارمتشكلارزي ۲۰هزارو ۹۹۲تومانوقيمتفروش
آن  ۲۱هزار و  ۲۰۲تومان بود .عالوه براين نرخ خريديورو
در اين بازار ۲۴ه��زار و  ۸۰۰تومان و ن��رخ فروش آن ۲۵
هزار و ۴۸تومان اعالم شد.براساس اين گزارش در سامانه
نيما در روز معامالتي گذشته (دوشنبه) ،هر يورو با قيمت
ميانگين۲۸هزارو ۷۸۳تومانبهفروشرسيدوهردالرنيز
بهقيمت ۲۱هزارو ۸۵۷تومانمعاملهشد.همچنيندراين
بازار حواله يورو در روز كاري دوش��نبه گذشته ۲۹هزار و
 ۵۶۰تومانمعاملهشدوحوالهدالرنيز ۲۳هزارو۸۱۷تومان
موردتبادلقرارگرفت .هرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرح
جديد با افزايش ۴۰۰هزار توماني نس��بت به روز دوشنبه
(۲۹ديماه) ۱۰ميليونو ۲۵۰هزارتومانمعاملهشد.سكه
تمامبهارآزاديطرحقديمنيز ۹ميليونو۵۰۰هزارتومان
معامله شد .همچنين نيمسكه بهار آزادي پنج ميليون و
 ۵۰۰هزار تومان ،ربع سكه سه ميليون و ۵۰۰هزار تومان
و س��كه يك گرمي هم در برابر دو ميليون تومان معامله
شد.عالوهبراين،دربازارطالنيزنرخهرگرمطالي ۱۸عيار
به۹۷۴هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و
 ۲۲۰هزارتومانرسيد.اونسجهانيطالنيزامروزيكهزار
و  ۸۴۲دالر و  ۸۳سنت فروخته شد .نايبرييس اتحاديه
طال و جواهر تهران گفت :با تعطيلي مراسمهاي مختلف
چون آيينهاي عروسي و تولدها تقاضا براي خريد طال و
جواهرات كاهش بسيار قابلتوجهي پيدا كرد ،به همين
دليل بسياري از كارگاههاي توليدي و فروشگاههاي طال و
جواهرتعطيلشدهاند«.محمدكشتيآراي»درتوضيحتاثير
بيماري كرونا بر فعاالن حوزه طال و جواهر ايران ،افزود :طال
و جواهرات جزو زيورآالت و كاالي لوكس و زينتي هستند
و در رس��ته مايحتاج عمومي مردم قرار ندارند كه مصرف
روزانه داشته باشند .مصرف طال و جواهر در مناسبتهاي
مختلف چه مناسبتهاي مذهبي و ملي چه مراسم عزا يا
عروسيياگردهماييهايخانوادگيقابلتوجهاست.بعداز
شيوع بيماري كرونا و عدم برگزاري مجالس خانوادهها اعم
از عروسي ،عزا ،عقد و نامزدي يا مناسبتهاي ديگر شاهد
كاهشتقاضابرايخريدوطالوجواهرواستفادهآنبوديم.
كشتيآراي با بيان اينكه آمار دقيقي از ميزان تاثير كرونا بر
اين بخش وجود ندارد ،گفت :حداقل آسيب كرونا بر توليد
و توزيع طال و جواه��رات كاهش تقاضا بوده كه اين ميزان
كاهشحداقل ۵۰درصديبراينصنعتتاثيرچشمگيري
داشته و شاهد تعطيلي بسياري از كارگاههاي توليد طال و
جواهرو فروشگاههاي فروش آندر يك سالاخيربودهايم،
بخشي از كارگاهها نيز تغيير ش��غل دادهاند .البته عالوه بر
كرونا،شرايطاقتصاديحاكمبركشورنيزتقاضابرايخريد
طالوجواهرراكاهشدادهاست.خانوادههاترجيحميدهند
سرمايههاي خود را در بخشهايي كه سوددهي بيشتري
دارند،سرمايهگذاريكنند،بههميندليلبخشاعظمياز
اين سرمايهگذاريها به سمت طالي خام ،سكه و ارز سوق
دادهشدهاست.البتهخريدهاياجباريچونحلقهنامزدي
و سرويس طالي عروس وجود دارد اما اصل برگزار نشدن
مراس��مهاي مختلف ،انگيزه خريد آن را بهشدت كاهش
دادهكهبسياريازتوليدكنندگانراورشكستكردهاست.
بررسيها نشان ميدهد ،هفتههاي گذشته قيمت سكه و
طالمتاثرازبازارارزروندكاهشيداشتوسيرنزوليقيمت
ارز روي بازار طال موثر بود.به دنبال ريزش دالر در روزهاي
اخير ،افت نرخ دالر كه از ابتداي هفته گذشته آغاز شده با
كاهشانتظاراتتورمي،روندپرشتابترييافته ،بهطوري
كهباافزايشاحتمالحركتدالربهسويرقمهايكمتراز
 ۲۰هزارتومانوحتي ۱۵هزارتومان،قيمتهادربازارهاي
ماليوكاالييمختلفازجملهطالوخودرونيزدرحالنزول
است.قيمت دالر ابتداي امسال در روند صعودي پرشتابي
قرارگرفتهبودبهگونهايكهتامحدودههايقيمتي ۳۲هزار
تومان افزايش ياف��ت ،اين روند صعودي بر افزايش قيمت
ديگر كاالها بدون اثر نبود و زمينه رشد غافلگيركننده نرخ
دربازارهاييمانندطال،سكه،خودرووتلفنهمراهرابهدنبال
داشت.قيمتسكهدرآنروزهاهمسوباافزايشقيمتدالر،
واردكانال ۱۶ميليونتومانشدوقيمتهرگرمطالي۱۸
عيار به بيش از يك ميليون تومان رسيد ،افزايش قيمتها
امكانسرمايهگذاريافراددراينبازارهارابهدليلنيازمندي
برايتاميننقدينگيزياد،دشواركرد.پسازكاهشنرخارز

وافتاونسجهانيطال،بازارطالوسكهنيزواردمدارنزولي
شد ،روز ش��نبه ( ۲۷ديماه) روند كاهش قيمتها در اين
بازار شتاب گرفت و با سرعتي بيش از گذشته افت قيمت
دربازارطالوسكهرقمخورد.قيمتسكهروزشنبهكاهش
۴۰۰هزار توماني داش��ت و اين روند ادامه يافت تا آنجا كه
سكهتمامبهارآزاديطرحجديد ديروزبه ۹ميليونو۸۵۰
هزار تومانو سكه تمامبهارآزادي طرح قديمنيز ۹ميليون
و ۳۰۰هزارتومانمعاملهشد.همچنيننيمسكهبهارآزادي
پنجميليونو ۳۵۰هزارتومان،ربعسكهسهميليونو۵۰۰
هزار تومان و سكه يك گرمي هم در برابر دو ميليون تومان
معاملهشد.عالوهبراين،دربازارطالنيزنرخهرگرمطالي۱۸
عياربه۹۳۹هزارتومانوهرمثقالطالبهبهايچهارميليون
و ۷۰هزارتومانرسيد.كاهشقيمتدالرعالوهبربازارطال
وسكه،بربازارخودرونيزاثرگذارشدوآخرينآمارهايارايه
شدهازنرخخودرو،نشاندهندهكاهشپنجتا ۲۰ميليوني
توماني قيمتها در بازار اس��ت كه رون��د نزولي در خريد و
فروشه��ا درادامه كاهش قيمت دالر رخ داده اس��ت .روز
سهشنبه هر اسكناس دالر امريكا در صرافيهاي بانكي و
مجاز سطح كشور به نرخ ۲۰۸۹۰تومان از مردم خريداري
ودرمقابلباافت ۴۰۰تومانينسبتبهنرخپايانيروزقبل،
به قيمت ۲۱۳۹۰تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته
ميشود.همچنين در اين صرافيها ،هر اسكناس يورو به
نرخ  ۲۵۴۰۰تومان از مردم خريداري و به قيمت۲۵۹۰۰
تومانبهمتقاضيدريافتيوروفروختهميشودكهنسبت
بهنرخپايانيروزدوشنبه ۴۹۰،تومانارزانتر شدهاست.از
مهمترين داليل كاهش بهاي ارز در روزهاي اخير ،كاهش
انتظارات تورمي و حضور پرقدرت بازارس��از در معامالت
ارزياست.رونديكهدالررانسبتبهاواخرمهرماه،بيشاز
۱۰هزار تومان كاهش داده و از قله ۳۲هزار توماني به كانال
 21هزارتومانيرساندهاست.
    دالر ۲۰هزار تومان ميشود؟
صبح سه شنبه قيمت دالر ۲۱هزار و ۴۰۰تومان و قيمت
ي��ورو  25هزار و  300تومان و درهم ام��ارات  6هزار و 60
تومان اعالم ش��ده اس��ت .قيمت طالي۱۸عيار هرگرم
 ۹۴۶ه��زار تومان ،قيمت س��كه تمامبه��ار آزادي طرح
جديد۱۰ميليون و  ۱۵۰هزار تومان ،قيمت س��كه طرح
قديم9ميليون و 300هزار تومان ،قيمت نيمس��كه بهار
آزادي 5ميليون و  350هزار تومان ،ربعسكه بهار آزادي
3ميليونو 500هزارتومانوسكهگرمي 2ميليونتومان،
هر مثقال طال  4ميليون و  100هزار تومان ارزشگذاري
ت دالر و يورو
شده اس��ت .در صرافيهاي بانكي نيز قيم 
نس��بت به روز كاري قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين
اساس ،قيمت فروش دالر  21هزار و  290تومان و قيمت
خريددالرازمردم 20هزارو 790تومانتعيينشدهاست.
قيمتفروشيورونيزمعادل 25هزارو 800تومانوقيمت
خريديورو نيز 25هزار و 300تومان اعالم شده است.
    ارز براي همهكاالها تكنرخي شود
محمدرضابهزاديانبابياناينكهارز۴۲۰۰تومانيبههدف
اصلي خود نرس��يد ،اظهار كرد :تخصيص ارز براي زماني
استكهدولتنفترابهميزانخوبيميفروختوطبيعتا
ميتوانستبرايوارداتهمتامينكنندهخوبيباشدامادر
حال حاضر كه فروش نفت به حد كافي نيست ،دولت در
تامينارزبامشكلمواجهاست.اگرارزبرايهمهكاالهايك
قيمتداشتهباشدتاحديمشكالتكنونيرارفعميكند
و بازرگانان در صف انتظار تامين ارز نميمانند.اگر ارز يك
قيمتداشتهباشدوبههمهكاالهاهمبهشكلتعلقگيرد
تاحديمشكالتكنونيرارفعميكندوبازرگاناندرصف
انتظارتامينارزنميمانند.ويادامهداد:امروزيكتاجربراي
واردات سويا براساس قانون ارز  ۴۲۰۰توماني ميگيرد و
طبيعتاازصادركنندهايكهارزخودرابهنرخآزادميفروشد
تاميننميكند،بنابراينبايدنگاهشبهدستدولتباشد.
    قيمت طالي جهاني ثابت ماند
ب��ا وجود انتظ��ار در م��ورد اظهارنظر وزير پيش��نهادي
خزانهداري درمورد دالر و محرك ،قيمت طال ثابت است.
بهگزارشبلومبرگ،طالدرحاليكهسرمايهگذارانمنتظر
اظهارنظرجانتيلن،وزيرپيشنهاديخزانهداريدرمورد
دالر و محرك بودند ،ثابت بود ،درست زماني كه يك روز
قبل از مراسم تحليف جو بايدن به عنوان رييسجمهور
وي در س��اختمان كنگره شهادت داد .به احتمال زياد در
جلسه تاييد سناي يلن سياس��ت ارزي را نشان ميدهد
و همچنين به عنوان اولين مجمع كنگره كه نمايندگان

طرحامدادي ۱.۹تريليوندالريبايدنرابررسيميكنند،
برگزار ميش��ود هر چند كه بخشهاي��ي از اين طرح با
مخالفتمواجهشدهاست.پيشازاين،والاستريتژورنال
گزارش داد كه انتظار ميروديلن ،تعهد اياالت متحده به
نرخ ارز تعيين ش��ده در بازار را تأييد كند .شمش در سال
جاري بيش از  ۳درصد كاهش يافته است ،با بازده خزانه
داري و افزايش ارزش دالر بر اساس پيشبينيها ،واكسن
ويروسكروناوبستههايمحركبهبهبوداقتصاديكمك
ميكنند .در تجارت آسيا روز سهشنبه ،ارز پس از صعود
طيدوهفتهگذشته،ثابتبود.هراونسطالياسپاتبعد
از افزايش ۰.۷درصدي روز دوشنبه ،صبح در سنگاپور با
 ۱۸۳۹.۰۶دالردرهراونستغييرجزئيداشت.نقرهافتاد،
پاالديوم ثابت بود و پالتين افزايش يافت .ش��اخص دالر
بلومبرگ ۰.۲درصدرشدكرد.همچنينبازرگانانآخرين
روز رييسجمهوري دونالد ترامپ را نظاره ميكنند.هنوز
هم با توجه به تهديدهاي خشونت آميز در واشنگتن ،روز
چهارشنبه مراسم سوگند بايدن در كنگره اياالت متحده
درسطحامنيتيبيسابقهايانجامخواهدشد.
    يارانه ارزي
بايد در ميانه مسير توليد اختصاص يابد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :در صورت
حذف ارز  ۴۲۰۰توماني به نهاده دامي يارانه بايد در ميانه
مسير توليد و به ۱۵۰كشتارگاه فعال كشور كه كار توزيع
عمدهگوشترابرعهدهدارند،اختصاصيابد.محسنزنگنه،
دربارهحذفارز ۴۲۰۰تومانيوراهكاراحتماليجايگزين
آن در بودجه ۱۴۰۰اظهار كرد :پرداخت ارز ۴۲۰۰توماني
حذفشدهواكنونتنهابهداروونهادههاداميمحدودشده
است .وي با بيان اينكه از معدود نمايندگان مجلس است
كه موافق حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰به واردكنندگان براي
وارداتنهادهدامياست،گفت:تخصيصارز ۴۲۰۰توماني
به واردات نهاده دامي بايد متوقف شود و واردكنندگان در
يكفضايرقابتيمجازباشندهرميزاننهادهموردنيازرابا
ارزينيماييياآزادواردكنند.عضوكميسيونبرنامهوبودجه
بابياناينكهباشارژكارتافرادوواريزيارانهماهانهبهآننيز
بهشدتمخالفاست،گفت:شرايطامروزكشورباسال۸۹
بسيارمتفاوتاست.البتهاگرنهادهدامبهصورتآزادانهوارد
شود قيمت گوشت ،مرغ ،تخم مرغ و بسياري از كاالهاي
اساسيباافزايشقابلتوجههمراهخواهدشدبنابراينيارانه
بايد در ميانه مسير توليد اختصاص يابد .عضو كميسيون
برنامهوبودجهمجلسبابياناينكهافزايشقيمتكاالهاي
اساس��ي نقش موثري در تورم انتظاري دارد ،اظهار كرد:
كشور شرايط آزادسازي به اين شيوه را ندارد ،بنابراين بايد
ارز ۴۲۰۰ازمبداكهبهواردكنندهنهادهداميدادهميشود،
حذفشودودرميانهمسيرتوليدبهتوليدكنندهاختصاص
يابد ۱۵۰.كشتارگاه در كشور وجود دارد كه تمام گوشتي

كه در كل كشور توزيع ميش��ود از اين كشتارگاهها وارد
سيستم توزيع ميشود .زنگنه خاطرنشان كرد :به راحتي
ميتواناختالفارز ۴۲۰۰باارزنيماييراكهباعثباالرفتن
قيمت گوشت ميشود در كشتارگاه از طريق توزيع يارانه
جبرانكرد.گوشتمصرفيدربازاربايدحدود ۵۰تا ۶۰هزار
تومان تعيين شود اما بخشي از هزينههاي خريد در ميانه
حلقهزنجيرهتوليدپرداختشودومدلياستكهمجلس
وكميسيونتلفيقبايدبررسيهايخودرابراستفادهازاين
شيوهمتمركزكنند.عضوكميسيونبرنامهوبودجهاظهار
كرد :نظر وزارت جهادكشاورزي ،سازمان دامپزشكي نيز
اين اس��ت كه بهتر است به جاي پرداخت يارانه به واردات
نهاده به ازاي هر يك كيلو گوشت تحويلي به بازار مبلغي
معينيارانهدرميانهراهتوليدبهكشتارگاههاپرداختشود.
ويدربارهسوءاستفادههاياحتماليدرمسيراينشيوهنيز
گفت:قطعاعدهايهستندكهممكناستازاينشيوهنيز
سوءاستفادهكنندوطبيعياستكهمكانيسمهاينظارتي
دراينخصوصبسيارمهمخواهدبوداماسوءاستفادهازآن
به مراتب كمتر از پرداخت يارانه به نهادههاي دامي است.
زنگنه خاطرنشان كرد :در اين شيوه يارانه به توليدكننده
پرداختميشودنهداللوواسطه.بنابراينمجلسبايدبه
اين سمت برود كه پرداخت يارانه نقدي ۱۵۰و  ۲۵۰هزار
توماني به همه افراد كه اكنون در مجلس درحال بررسي و
چكشكارياست،متوقفشودومانندبسياريازكشورها
يارانه به توليدكننده داده شود .وي تصريح كرد :در وضع
كنوني كشور هر نوع پرداخت يارانه اثرات تورمي خواهد
داش��ت و اكنون نگرانيهاي زيادي براي معيشت مردم
وجود دارد .زنگنه در پاسخ به اين پرسش كه آيا تك نرخي
ش��دن ارز در صحن علني مجلس نيز راي ميآورد،اظهار
كرد :اكنون  ۹۵درصد نمايندگان مردم ،موافق حذف ارز
رانتيهستنداماتبعاتآنوراهكارجايگزينآننمايندگان
را نگران كرده اس��ت تا مبادا مجلس با نيت مقابله با رانت
و فس��اد تصميمي نگيرد كه با شرايط كرونا و سال پاياني
خدمتدولت،معيشتمردمبيشازايندرگيرشود.عضو
كميسيونبرنامهوبودجهمجلسضمنمخالفتباافزايش
پرداخت يارانه نقدي به مردم گفت :برخي از سياس��تها
در زمان خودش قابل تقدير بوده است اما اكنون نميتوان
كپيبرداريازسياستيكهدر ۱۲سالقبلاجراشدهاست
را در پيش گرفت و مردم ميتوانند تورم را درك كنند .وي
با اشاره به مفهوم توهم پولي در اقتصاد گفت :كالسيكها
معتقدندجامعهنميتواندتورمراتشخيصدهدوبههمين
دليلبرخيازدولتهاازاينعدمتواناييتشخيصاستفاده
ميكردندمثالحقوقودستمزد ۱۰درصدافزايشمييابد
اماتورمبيشازآنافزايشمييابد،توهمپولياكنونكاهش
يافتهوانتظاراتعقالييسياستگذاران،مصرفكنندگانو
افرادجامعهمنطقيشدهوبايدسياستهابهگونهايباشد
كهآثارزيانباركمتريداشتهباشد.

رويداد
بخشودگي جرايم بيمه شخص
ثالث از اول تا پايان بهمن 99

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بيمه مركزي از بخشودگي ۱۰۰درصدي جرايم بيمه
ش��خص ثالت از اول تا پايان بهمن ماه به مناس��بت
سالگرد پيروزي انقالب خبر داد .بيمه مركزي مصوبه
مجمع عمومي صندوق تأمين خس��ارتهاي بدني
مبني بر بخشودگي كامل و  100درصد جرايم بيمه
شخص ثالث مربوط به همه وس��ايط نقليه موتوري
سبك و سنگين را به شركتهاي بيمهگر ابالغ كرد.
اين بخشودگيها به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب
بوده و از چهارشنبه هفته جاري  1بهمن آغاز و تا 30
بهمن ماه ادامه خواهد داش��ت .در صورتي كه افراد از
اولتاپايانبهمنماه ۹۹نسبتبهتمديدبيمهشخص
ثالث خودرو خود اقدام كنند مش��مول بخش��ودگي
جريم��ه ديركرد تمديد بيمه ثالث ميش��وند .طبق
بخشنام ه ابالغي از سوي بيمه مركزي به شركتهاي
بيمه ،به مناسبت آغاز دهه فجر ،جريم ه ديركرد بيمه
شخصثالثكليهوسايلنقليهموتوريزمينيازجمله
خودروهاي سواري ،تاكسي ،كاميون و اتوبوس شامل
بخشودگي شده است .مالكان اين خودروها ميتوانند
ازاول تاپايانبهمن ماه،بدونپرداختجريمهديركرد
نسبتبهتمديدبيمهنامهشخصثالثخوداقدامكنند
وازاينبخشودگيبيمهايبهرهمندشوند.براساساين
طرح ،در صورتي كه افراد تا پايان بهمن ماه 99نسبت
به تمديد بيمه شخص ثالث خودرو خود اقدام نكنند،
ملزمبهپرداختكاملجريمهديركردتمديدبيمهثالث
هستند .در واقع اين بخشودگي تنها شامل آن دسته
از مالكان است كه تا پايان بهمن بيمه ثالث خودروي
خود را تمديد كنند .بيمه مركزي و شركتهاي بيمه،
با وجود رشد هزينههاي حاصل از تورم سه سال اخير،
چند برابر ش��دن نرخ ارز ،تحريمه��ا ،كرونا و عوامل
مختلفيكهموجبرشدهزينههايتعميراتخودرو،
هزينههايبيمارستاني،ديهوسايرهزينههاشدهاست،
برايكمك بهگروهها و اقشار مختلف مردم ،تمهيدات
و سياستهاي حمايتي مختلفي را به كار گرفتند و از
جمله نرخهاي حق بيمه كمترين افزايش را نسبت به
رشد هزينههاي حاصل از تورم داشته است .
  افزايش  25درصدي حق بيمه شخص ثالث
در سال ۹۹
برايناساس،غالمرضاسليمانياميريرييسكلبيمه
مركزيدرآخرينروزسال 98وشبسالنواعالمكرد
كه حق بيمه شخص ثالث در س��ال  99به ميزان 25
درصد افزايش مييابد .باتوجه به افزايش 22درصدي
نرخديهنسبتبهسال 98درصنعتبيمهسعيكرديم
نرخ حق بيمه س��ال 99را بدون سود و تنها با لحاظ3
درصد هزينههاي اداري ،باتوجه به نرخ ديه اعالم شده
از سوي قوه قضاييه حدود  25درصد افزايش خواهيم
داد.رييسكلبيمهمركزيبابيان«افزايش 25درصدو
خوردهايحقبيمهخودروهادرسال 99طيروزجاري
به شركتهاي بيمه ابالغ ش��ده است» ،تصريح كرد:
تالشكرديمافزايشآنچنانيدرنرخحقبيمهنداشته
باشيم.باتوجهبهاينكهميانگينپرداختيحقبيمهسال
گذشتهباتوجهبهتخفيفاتيكهمالكانخودروداشتند
حدود 650هزار تومان بوده است ،نسبت به سال قبل
حدود 25و خوردهاي درصد افزايش حق بيمه با توجه
به افزايش نرخ ديه خواهيم داشت .به موجب قانون در
پايان هر سال براي س��ال جديد قوه قضاييه بايد نرخ
ديه را اعالم كند .طبق اعالم سخنگوي دستگاه قضا،
اينموضوعدرجلسهشورايعاليقضاييمطرحونرخ
ديه در ماههاي غيرحرام با رشد 20درصدي نسبت به
امسال 330،ميليونتومانتعيينشد.برهميناساس،
ديه سال 98در ماههاي غير حرام 270ميليون تومان
بود كه به  330ميليون تومان رسيد و از اول فروردين
 99الزماالجرا بود .معاون طرح و توسعه بيمه مركزي
نيز ضمن بيان چرايي افزايش۲۵درصدي حق بيمه
ش��خص ثالث گفت :اگر تصادفي براي مالك خودرو
رخ داد كه خس��ارات بيش از سقف تعهدات بيمهنامه
باشد،نگراننباشند،شركتهايبيمهتمامخساراترا
ميپردازند .رحيم مصدق در خصوص چرايي افزايش
25درصديحقبيمهشخصثالثخودرودرسال99
اظهار داشت :در تمام دنيا براي نرخگذاري رشتههاي
بيمهاي وضعيت عملكرد آن رشته در يك دوره مالي
براساسعملكردبيمهبيمهگذارانبررسي سپسنرخ
بيمهتعيينميشود.

تاالر
بانك مركزي نبايد به بهانه رونق
بورس موجب تورم شود

مجي��د ش��اكري ،كارش��ناس بازارس��رمايه گفت:
تصميمات فعاالن اقتصادي ناشي از نرخ سپرده بانكي
و نرخ تسهيالت است كه به دليل بسيار كند و تقريبا
قفل بودنمسير انتقال سياست پولي درطول ساختار
زماني نرخ بهره ،اين مورد از ابتداي سال تغيير رسمي
چنداني نداشته و در قيمتهاي سايه هم با كندي قابل
توجه و چسبندگيهاي بسيار تغيير ايجاد شده .در
تاييد اين گزاره نيز توجه كنيد كه حتي زماني كه نرخ
بهره بين بانكي در حال افزاي��ش و خروج از كريدور
تعريف ش��ده بانك مركزي بود ،سياستگذار پولي
اين نرخ را كنترل كرد و با خريد اوراق وارد عمل ش��د
و ن��رخ را به داخل كريدور كاهش داد ولي با اين اقدام
بانك مركزي نيز تغييري در روند بورس ايجاد نشد و
كاهش ش��اخص بورس ادامه يافت و اين امر نشانگر
غالب نبودن ارتباط نرخ بهره بين بانكي و بازار سرمايه
ووجودچسبندگيهايمتعددهمدراندازهاثروهمدر
سرعت تاثير آن در اين مسير است .شاكري همچنين
با بيان اينكه كاهش نرخ به��ره بين بانكي در ابتداي
سال بيشتر به دليل ركود ناش��ي از شيوع كرونا بود،
ادامه داد :در ابتدا براي بستههاي حمايتي از محرومان
و كس��ب و كارهاي آس��يب ديده يك بسته  ۷۵هزار
ميليارد توماني به عهده نظام بانكي گذاشته شد و با
توجه به مخالفتها با هزينهدار كردن اين تسهيالت
در مورد ۲۵هزار ميليارد تومان تسهيالت به خانوارها
بانك مركزي كوش��يد كه از محل آزادسازي سپرده
قانوني بانكها پرداخت اين تسهيالت را ممكن كند.
تركيباينمسالهباكاهشناگهانيمصارفبانكيبعد
از آزادسازي ذخاير به دليل شيوع كرونا باعث افزايش
مازاد ذخاير در بازار بين بانكي و كاهش نرخ بين بانكي
شد .به دليل عدم همراهي دولت در فروش اوراق عمال
نرخ بين بانكي بسيار پايينتر از كف كريدور سياستي
بانكمركزيهمرسيد.سرانجامبانكمركزيباتوجه
به هدفگذاري تورمي خود ه��م در قالب كارگزاري
بان��ك مركزي اقدام به ح��راج اوراق دولت كرد و هم
كف كريدور را باال آورد تا به دسترسي به هدفگذاري
تورمي اعالمي نزديكتر ش��ود .به تدريج و با كاهش
عوارض اقتصادي كرونا و با پش��ت س��ر گذاشت آن
شرايط نرخ بهره بين بانكي نيز افزايش يافت .شاكري
با رد ادعاي برخي فعاالن بازار سرمايه كه افزايش نرخ
بهره بين بانكي را عامل كاهش س��ودآوري بانكها و
ريزش ارزش سهام آنها ميدانند گفت :ارزشگذاري
س��هام بانكها و افزايش آن در نيمه اول  ۹۹بيش��تر
براساستجديدارزيابيداراييهاوسرمايهگذاريهاي
بانكها بود و اينكه گفته ش��ود افزايش نرخ بهره بين
بانكي از كانال اثرگذاري بر سودآوري بانكها اثر قاطع
يا تغيير جهتدهندهاي در بازار داشته شود چندان
صحيح نيست .ش��اكري ادامه داد :در شرايط كنوني
وظيفه نخست بانك مركزي اساسا كنترل تورم است
و تصميمات اين نهاد بر اين اس��اس اخذ ميشود لذا
نبايدتوقعداشتكهبانكمركزيبهبهايرونقبورس
موجب ايجاد تورم در جامعه شود.

تحوالت بورس تا رفتار هيجاني
سهامداران

احمد بيات ،كارشناس بازار سرمايه در خصوص تأثير
رفتاره��اي هيجاني مردم بر بورس ،گفت :ريش��ه اين
اتفاق به نيمه اول س��ال برميگردد ،با روندي كه از آن
زم��ان ديديم ،قابل پيشبيني بود كه انتظار مردم از به
دست آوردن سودهاي بيحس��ابوكتاب ،درنهايت
به مرحله اين رفتارهاي هيجاني برس��د .او افزود :براي
همين ميبينيم ،برخي س��همها ك��ه هماكنون نيز
ارزشمنداستوپايينآمدنقيمتآنمنطقينيست،
در حال سير روند نزولي اس��ت و مردم اين سهام را نيز
نگه نميدارند و ميفروش��ند .طبيعتاً اين روند به ضرر
كساني است كه به اين اميد وارد بازار شدند كه منفعت
و س��ودي ببرند اما درنهايت متضرر شدهاند .بيات ،در
خصوص اينكه چگونه ميتوان مانع تقويت رفتارهاي
هيجاني شد و س��هامداران را با واقعيتهاي بازار آشنا
كرد؟ گفت :پاس��خ به اين پرسش ،س��خت است زيرا
قانع ك��ردن گروهي ميليوني براي انص��راف از فروش
سهامشان ،كار راحتي نيست و شايد ،اص ً
ال ،امكانپذير
نباشد ،مگر اينكه سياس��تگذاريها بهگونهاي پيش
برود كه خود مردم احس��اس كنند ،نبايد سهام خود را
بفروشند تا بازار آرام شود و از سود آرامش بازار ،منتفع
شوند .اين كارش��ناس بورس ،ادامه داد :زماني ،فعاالن
بازار ،كم ش��مار بودند و حرفهايهاي بورس در قياس
با غير حرفهايها ،درصد خيلي باالتري داشتند ،براي
همين،حرفهايها،تصميماتبازارراميگرفتندومردم
و غير حرفهايها نيز از روي دست آنها نگاه ميكردند و
سهامخريدوفروشميكردند.امادرحالحاضر،شرايط
بهگونهايشدهكهحدود 90درصدكسانيكهدربورس
حضور دارند ،افراد تازهواردي هستند كه طي يك سال
اخير كد بورس��ي گرفتهاند و شروع به معامله كردهاند
و ش��ناخت عميق و حتي كافي از بازار سرمايه ندارند.
درواقع،تحوالتاخيربورس،نتيجهحضور 90درصدي
سهامدارانغيرحرفهاياست.بياتگفت:بههميندليل،
معادله،معكوسشدهوحرفههايهانيزمجبورندتنبه
موجهايي بسپارند كه غير حرفهايها ،راه مياندازند و
از سرناچاري مجبور به خريدوفروش سهام ميشوند.
وقتي كنترل 90درصد س��هام ب��ورس در اختيار غير
حرفهايهااست،مطمئناً 10درصدحرفهاي،كارخاصي
نميتواند انجام دهند و همين روند ،باعث شده شرايط
كار،بسيارسختشود.اوادامهداد:البتهدرستاستكه
بههرحال ،برخي سهمها را نيز بايد فروخت اما اكنون
كار سهامداران بهجايي رسيده كه تقريباً همه در حال
فروشهستندوبازاربههمريختهومتأسفانهايناقدامها
درنهايت به ضرر همه و اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
اينكارشناسبورستأكيدكرد:كناراقداماتحمايتي
دولتازبورسوسهامدارانبايدمردمراباماهيتبورس
وواقعيتهاياينبازارآشناكردتابهتدريجرفتارهيجاني
مردمفروكشكند.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

« تعادل» بررسي ميكند؛ ازطرح استيضاح وزيراقتصاد تا حواشي استعفاي قاليباف

ماندن يا رفتن
سازمان بورس|
سال جاري را ميتوان س��ال ،سوءمديريت بازارسرمايه
دانس��ت چراكه؛ با ش��روع س��ال دعوت مردم به بورس
توسط رييسجمهور آغاز شد اما تنها با گذر چند هفته
از اين دعوتها شاپور محمدي ،مديرعامل اسبق سازمان
بورس دست به قلم شد و استعفاي خود را نوشت و پس از
آن حسن قاليباف اصل بر سكان رياست سازمان بورس
تكيه زد كه او هم روز گذشته با نامهاي خطاب وزير اقتصاد
اس��تعفاي خود را اعالم نمود .برخي از افراد اين استعفا
را يك نوع حركت پوپوليس��تي ميكنند چراكه؛ بر اين
نظرند تغيير سازمان بورس در اين شرايط ميتواند تاثير
عمدهاي بر شرايط كلي بورس بگذارد و برخي ديگر نيز بر
اين عقيدهاند كه اين تغيير ميتواند نويد روزهاي خوش
را به بورس بدهد .قاليباف اصل زماني س��كاندار بورس
ش��د كه وضعيت اين بازار بطور كامل عوض ش��ده بود و
نيازمند يك سري تغييرات اساس��ي بود .ما در روزهاي
نخس��ت رياست قاليباف اصل ش��اهد يك رشد بيش از
 ۳۰۰درصدي در بازارس��هام بوديم .درحال حاضر بيش
از  ۷۵درصد س��هامداران موجود در بازار روي مدار زيان
حركت ميكنند .بخش عظيمي از ن��زول را ميتوان به
عملكرد وزير اقتصاد اختصاص داد چراكه وي به عنوان
وزير اقتصاد و امور دارايي نظارت دقيق بر روي بازار ،اركان
آن ،ابزاره��ا و اظهارهاي موجود نداش��ت و اين موضوع
باعث شد كه تمامي مسووالن رده باال و پايين كشور در
خصوص بورس نظر دهند در نهايت شاهد نزولي عميق و
استعفايرييسسازمان بورس باشيم .براي مثال در زمان
عرضههاي دولتي اين وزير نبايد اجازه بحث و گفتوگو
ميان دو وزارتخانه را ميداد و بايد اين موضوع را در بدنه
دولت حلميكرد اما؛ متاسفانه رسميت يافتن اختالفات
باعثعدماطمينانسهامداراننسبتبهاينبازارشد.پس
از اين موضوع و مشكالت پيش آمده تقربيا  ۴۰روز پيش
برخيازنمايندگانمجلسبحثاستيضاحوزيراقتصادرا
مطرح كردند كه در نهايت اين موضوع را به هيات رييسه
اطالع دادند و استيضاح وزير اقتصاد كليد خورد ۱۵ .دي
ماه بود كه نظام موسوي ،نماينده مردم در مجلس شوراي
اسالمي در صفحه مجازي خود نوشت:پس از قانع نشدن
اكثريت قاطع نمايندگان مجلس از پاسخ وزيراقتصاد به
س��وال بنده و دكتر احمد نادري ،طرح اس��تيضاح آقاي
دژپس��ند با امضاي ۱۰۲نماينده تقديم هيات رييس��ه
مجلس كرديم .محورهاي عمده اين اس��تيضاح شامل
تخلفاتگستردهدرروندخصوصيسازي،اوضاعنابسامان
بازار سرمايه و بازار ارز است .گفتي است كه در روز ۱۵دي
ماه فرهاد دژپسند براي پاسخگويي به سوال احمد نادري
نماينده تهران درباره وضعيت واگذاري نيشكر هفت تپه
به مجلس رفته بود.
متهمان جديد در پرونده بورس
فرهاد دژپس��ند ،وزير اقتصاد و امور دارايي روز گذشته
در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه براي بررسي
وضعيت بازارس��هام تشكيل ش��ده بود گفت :كار دولت
ريلگذاري و نهادس��ازي و تسهيل ورود و خروج به بازار
و نقدشوندگي مناسب در بورس است .بازار سهام محلي
براي كشف قيمت اس��ت و دولت بايد كاري كند كه اين
عمليات با كارآمدي انجام ش��ود كه در همين زمينه در
دو ماه گذش��ته به اندازه  ۱۰س��ال كار انجام شده و همه
ش��ركتها بازارگردان دارند .دژپسند با اشاره به فروش
سهام از طرف سهامداران حقوقي ادامه داد :در ماههايي
كه فزوني تقاضا داشتيم شركتهاي حقوقي بايد عرضه

ميكردند ت��ا مانع افزايش مصنوعي قيمتها بش��ود و
مصوبه افزايش شناوري س��هام نيز به همين دليل بود.
در زم��ان ريزش بورس هم بايد تقاضا ش��كل بگيرد كه
به همين منظور حقوقيها ورود كردند و اقدام به خريد
سهام ميكنند .دژپسند با اشاره به رشد شاخص بورس
در ماه گذشته تا سقف يك و نيم ميليون واحد گفت :يكي
از نمايندگان مجلس از ما خواس��ت كه عرضه شركتها
را آغاز كنيم ،اما؛ ديديم كه با عرضه س��هام ،بازار واكنش
منفي نشان داد .وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات و اظهارات
اخير وزارت صنعت در قيمتگذاري فوالد گفت :بازار با
قيمتگذاريهاي كااله��ا ميانه خوبي ندارد و به همين
دليلبهاظهاراتوزيرصنعتدربارهموضوعفوالدواكنش
نشان داد و در ميان فعاالن بازار اين نگراني شكل گرفت
كه شايد اين موضوع شروعي براي بقيه كاالها باشد .وزير
اقتصاد مقصر ديگر بازار را بانك مركزي دانست و با بيان
اينكهمسوولصنعتبانكداريوزارتاقتصاداستنهبانك
مركزي گفت :ابزار مناس��ب در اين زمينه بايد در دست
وزارت اقتصاد باش��د و وقتي نرخ بهره بين بانكي ناگهان
شبانه به باالي ۲۰درصدميرسداينموضوع روي بازار اثر
ميگذارد .دژپسند همچنين با اشاره به موضوع استعفاي
شاپور محمدي رييس سابق سازمان بورس گفت :چرادر
اينبارهدروغگفتهميشودكهوزيرويرابركناركردهاست
در حالي كه روابط بنده با وي بسيار خوب بود و خود آقاي
شاپور محمدي با اصرار و به خاطر مسائل شخصي استعفا
كرد.جلسهروزگذشتهكميسيوناقتصاديمجلسبراي
روبه راه كردن وضعيت حال بازار بود و ربطي به گذش��ته
نداشت اما؛ وزير اقتصاد هنوز درگير حواشي گذشته بازار
استوكاريبهوضعيتحالنداردچراكه؛شاپورمحمدي
دراولينماهسالجارياستعفادهدادهبودوحالتنهادوماه
بهپايانسالباقيماندهوايننشاندهندهايناستكهوزير
اقتصاد به حواشي بيش از اصل ماجرا اهميت ميدهد .در
اينجا يك س��وال مطرح ميشود وزير قصد ندارد ساماني
بهوضعيتبازاروسرمايههايازدسترفتهمردمبدهد.

مقصر كيست!؟
وزير اقتصاد روز گذشته گفت :يكي از نمايندگان مجلس
از ما خواست كه عرضه شركتها را آغاز كنيم ،اما؛ ديديم
كه با عرضه سهام ،بازار واكنش منفي نشان داد .آيا وظيفه
يك نماينده مجلس است كه به شما بگويد عرضه كنيد؟
وزارت اقتصاد نبايد به كمك مس��وول بورسي وضعيت
بورس را س��امان دهد؟ و س��وال ديگر اين است كه اين
حج��م از دخالت از بخشهاي مختلف دولت ومجلس و
سياسگذاريهاي كالن ومتناقص در تيم اقتصادي دولت
امكانمديريتبراياينبازارفراهمميكند؟نقشپررنگ
بانكمركزيدرسياستهاماليدرآنچهامروزگرفتارآنيم
به چه ميزاني اس��ت؟نقش وزارت صمت با دخالتهاي
دستوري و غيرقانوني دراين بازار چيست؟
گزينه احتمالي بر سكانداري سازمان بورس
بررس��يها و پيگيريهاي «تعادل» نش��ان ميدهد به
احتمال قوي س��ه گزينه براي جانشيني قاليباف اصل
مطرحاست،حامدسلطاننژاد،مديربورسكاال؛سيدعلي
حسيني ،رييس بورس انرژي و سعيد اسالمي بيدگلي،
عضو ش��وراي عالي بورس .يكي از فعاالن بازار س��رمايه
در گفتوگو با «تعادل» بيان داش��ت كه اين سه گزينه
احتمالي براي س��كانداري بورس هس��تند .از ميان سه
فرد حامد سلطاننژاد نشان بيش��تري براي رسيدن به
رياست سازمان بورس را دارد .زيرا بعد از استعفاي شاپور
محمدي وي جزو گزينههاي احتمالي براي سكانداري
سازمان بورس بود.
بخشي از نامه استعفاي قاليباف
در نامه اس��تعفاي حس��ن قاليباف اصل آمده است :الزم
ذكر است كه بنده درسختترين شرايط كه مردم دعوت
عمومي به بازار سرمايه شده بودند آزادسازي سهام عدالت
و فروش صندوقهاي س��هام دولتي ETFها در بورس در
حالانجامبوداينوظيفهخطيررابهعهدهگرفتمودرطول

چندماهخدمتدردشوارترينشرايطبدنبالتوسعهبازار،
تامين مال��ي ،ابزارها و نهادهاي مالي بودم كه در كمترين
زمان بزرگترين كارها در بازار سرمايه انجام گرديد ،ولي
متاسفانهبواسطهاقدامسياسيوورودغيرحرفهايوبيش
از حد اش��خاص و مسووالن به مباحث بازار سرمايه و بروز
افتوخيزشديدشاخصكلبورستهرانهيچوقتديده
نشد.بااينوجودميتوانگفتكهاستعفايقاليبافاصل
ازرويفشاراستواينفشارازسويمجلسبهوزيراقتصاد
و درنهايت به رييس سازمان بورس ميرسد .از سوي ديگر
يكي از كارشناسان بورس��ي ميگويد :در ماجراي بورس
دولت با يك دو راهي مواجه است ،يا بايد در شش ماه آخر
خود،فردجديديرابهرياستسازمانبورسانتخابكند
ياخطراستيضاحوبركناريوزيراقتصادخودرابپذيردكه
قطعا انتخاب اولي راحتتر و ش��ايد كمهزينهتر باشد .به
خصوصاگردولتگزينهانتخابيمجلسرابهرياستاين
سازمان انتخاب كند .آن زمان احتماال فشار مجلسيها بر
دولتحداقلدربارهبورسكمميشود.مثلهمانماجرايي
كهدردولتيازدهمدربارهعليطيبنيا،وزيراقتصادوعلي
عسگري،رييسسازمانبورسرخداد.بافشارمجلسعلي
عسگري برداشته شد تا طيبنيا بتواند در كابينه يازدهم
بماند.باتمامياينتفاسيرپيگيري«تعادل»خبرازمخالفت
شورايعاليبورسبااستعفايحسنقاليبافاصلميدهد.
شوراي عالي بورس با استعفاي اين مدير مخالفت كرده و
قرار است او همچنان به فعاليت خود در اين سازمان ادامه
دهد.اما؛شواهدموجودخبرميدهندكهحضوراودرراس
س��ازمان بورس طوالني مدت نخواهد بود و بنابراحتمال
طي يك ماه آينده با انتخاب گزينه جانشين وي ،او از اين
سازمان ميرود و براساس اين خبر فعال قاليباف اصل در
سازمانبورسميماندتافردجديديبهجايويجايگزين
شود .همچنينگفتهميشوددرميانبرخيازنمايندگان
مجلس بر سر انتخاب رييس جديد سازمان بورس نوعي
رقابت ايجاد شده و هر كدام در تالشند تا گزينه نزديك به
خودرابهبورسبفرستند.

ل و روز آشفته اين روزها برسد
مهمترين داليلي كه باعث شد بازار سرمايه به حا 

از پشت پرده بورس چه خبر؟

گروه بورس|
قريببهچندماهاستكهديگرنهتحليلگرانتكنيكال
وبنياديحرفهايبورسيتواناييتحليلوضعيتدارند
و نه ميتوانند پاسخ مناس��بي به نوسانهاي موجود
در بازار بدهند تا ش��اخص از يك محدوده خاص وارد
اعدادي فراتر نش��ود و اين روزها ش��اهد نزول عميق
ش��اخص و ورود آن به مح��دود كانال كمت��ر از يك
ميليون و  ۱۵۰هزار واحد بوديم كه باتوجه به وضعيت
بازار اتفاقي ناخوشايند است .البته نبايد فراموش كرد
كه در سال جاري بازار سرمايه براي دومين بار وارد فاز
معامالت خرسي شده و اين موضوع در نيم قرن اخير
بيسابقه است .با شروع سال جاري و صعود شتابزده
ش��اخص بورس بس��ياري از تحليلگران و كارشناس
بازار دليل قانعكننده براي توجيه براي رشد هيجاني
بورس نداش��تند و در حال حاضر دليل درستي براي
نزول بازار ن��دارد و بر اين نظرند ك��ه اتفاقات ابتداي
س��ال با نوع ديگ��ري (نزول عميق) تكرار ميش��ود.
در سه ماهه نخست س��ال تمامي مسووالن گرد هم
آمدند تا به هرگونهاي ش��ده مردم دعوت به بورس و
خريد و ف��روش در اين بازار كنند اما؛ اكنون هيچ يك
از مسووالن پاسخگويي اين وضعيت نيست و هر يك
ديگري را مقصر ميدانند .يكي از مهمترين مشكالت
پيش آمده در روزهاي نخس��ت سال تشويق و دعوت
اش��تباه دولت به خريد برخي از عرضهه��اي اوليه و
صندوقهاي پااليشي به دليل خلف وعدهها و اتفاقاتي
كهدرحاشيهفروشاينسهامبهدليلناهماهنگيهاي
ميان وزارتخانهها و س��ازمان بورس رخ داد ،وضعيت
بازارس��رمايه را عجيبتر كرد و بهانهاي شد تا بازار از
نقطه اوج خود يعني شاخص دو ميليون و  ۱۰۰هزار
واحدي به ميانه كانال يك ميليون واحد عقبنشيني
كند؛ اين روند افت اگرچه حدود  ۴ماه طول كش��يد
اما شاخص بار ديگر به روند صعودي بازگشت و اميد

سهامداران به جبران زيانهايشان را زنده كرد .اما؛ طي
چند هفته اخير شاخص اصلي بازار سرمايه بار ديگر
مسير نزولي در پيش گرفت و به نحوي كه هماكنون
برآوردها حكايت از آن دارد كه صندوق پااليش يكم
كه با قيمت  ۱۰هزار تومان عرضه شد ،هماكنون و بعد
ازگذشتدوماه ريزشمداوم،درمحدوده ۵هزارتومان
قرار گرفته و عم ً
ال زيان ۵۰درصدي به سهامداران خود
تحميلكرده؛ضمناينكهدراينبينصندوقدارايكم
كه مربوط به سهام بانكها و بيمههاي دولتي است نيز،
در محدوده  ۱۰هزار تومان قرار گرفته است .شاخص
بازارسهامنيزپايينترازمحدودهيكميليون ۱۵۰هزار
واحد رسيده است.

زياندهي سهام دولتي
براساس اخبار و قيمتهاي موجود ميتوان گفت كه
صن��دوق پااليش يكم ،روند نزول��ي و زياندهي را به
صورت جدي و اساس��ي آغاز كرده و ارزش اين سهم
همچنان با تداوم افت مواجه شده است .همين امر در
كنار برخي ناكارآمديهاي بازار سرمايه منجر به طرح
موضوعتحقيقوتفحصازبورسشدهكهالبتهدوروي
سكه است؛ به نحويكه ممكن است ورود دستگاههاي
نظارتي به بورس منجر به فرار سرمايه و برخي مسائل
در بازار شود؛ اما به هر حال اتفاقات بازار سرمايه نيازمند
نظارت بدون ايجاد تنش در اين بازار است.
در اينجا يك نكته بسيار براي نگراني سرمايهگذاران و
سهامداران بورسي وجود دارد ،اينكه رييسجمهوردر
اظهارنظرهاي كاهش ن��رخ دالر تا ميانگين قيمتي
 ۱۵ال��ي  ۱۶هزارتومان را داد يعني حس��ن روحاني
هفته گذشته در جلسه هيات دولت با اشاره به اينكه
آزادسازي داراييهاي بلوكهشده ايران ميتواند منجر
به كاهش نرخ ارز به سطح  ۱۵تا  ۱۶هزار توماني شود،
بسياري را نگران اعمال سياستهاي دستوري آن هم

در ماههاي باقي مانده دول��ت خود نمود و به گونهاي
كه نه تنها بازار سرمايه به اين اظهارنظر بدون پشتوانه
واكنشنشانداد،بلكهتجاروبازرگاناننيزمجددنگران
اعمال قيمتگذاري دستوري در بازار ارز و فشرده شدن
فنرقيمتيشدند.
البته با اي��ن وجود قاضيزاده هاش��مي ،نايبرييس
مجلس ش��وراي اس�لامي نيز با ارايه يك گزارش به
ابراهيم رييس��ي ،رييس قوه قضاييه نارآمدي انجام
شده توسط دولت از سوي بازار سرمايه را گوشزد كرد
و اين مقام مسوول عنوان نمود كه در آخرين جلسه با
رييس قوه قضاييه ،گزارش تخلفات در بازار سرمايه را
ارايه كرده و رييس قوه قضاييه ،خواستار تهيه گزارشي
مستنداززيانهايواردشدهبهمردمشدند.نايبرييس
مجلس شوراي اسالمي به دعوت و فراخوان عمومي
دول��ت از جمله رييسجمهور و وزراي نفت ،اقتصاد و
ش��ركتهاي دولتي براي حضور مردم در بورس اشاره
كرده و اين فراخوانها را عامل حبابي ش��دن بورس و
افزايش غيرواقعي سهام دانسته است.
قاضيزاده هاشمي اعالم كرده كه پس از شروع ريزش
ب��زرگ بازار ،باز هم برخي مقام��ات دولتي با طراحي
ادعاهاي حمايت عاجل و مستمر از بازار سرمايه ،اميد
به بازگش��ت بازار به روزهاي متع��ادل را نويد دادند و
با عرضههاي سنگين س��هام ،سقوط هر چه بيشتر و
تشديد سلب اعتماد و سرخوردگي سهامداران را رقم
زدهاند.البتهنايبرييسمجلسمستنداتيراهمدراين
رابطه به رييس قوه قضاييه ارايه كرده است.
راهگشايي با نرخ سود بيشتر
يكي ديگر از نكات بس��يار مهمي كه در گزارش اخير
بانك مركزي از وضعيت سپردههاي بانكي نقل شده،
افزايش ۴۰/۷درصدي مانده سپردهها در پايان مهرماه
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل است كه

نشانميدهدنقدينگيبارديگربهسمتبانكهارفتهو
تمايليبهحضوردربورسنداردوايناص ً
النشانهخوبي
برايبازارسرمايهنيست.طييكيازبحرانهايبورسي
مشابه كه بواسطه دعوت گسترده مردم به حضور در
بازار سرمايه از سوي دولتها در سال  ۲۰۱۴در كشور
چين براي توسعه بازار سرمايه به وجود آمد ،دولت آن
كشورراهحلهاييرابرايحلبحرانبهكاربردكهيكي
از آنها ،كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي بود.
كاهش نرخ سود سپرده بانكي از آن جهت اهميت دارد
كهيكيازمشخصههايكشورهايتوسعهيافته؛پايين
بودن نرخ سود بانكي است ،كاهش نرخ سود ،نقدينگي
را به س��مت توليد و به تبع آن به سمت اشتغال زايي
هدايت ميكند .متاسفانه يا خوشبختانه ايران يكي از
كشورهايي است كه باالترين نرخ سود سپرده بانكي را
به سپردهگذاران پرداخت ميكند و يكي از نشانههاي
پرداخت نرخ سود باال در اينگونه كشورها بحران ركود
تورمي است .به گفته كارشناسان اقتصادي و فعالين
بازار س��رمايه ،اگر دولت واقعا دنبال راهي براي نجات
بورس است ،حال بايد از ابزارهاي پولي كمك بگيرد و
نسبت به كاهش نرخ سود بانكي اقدام كند .با كاهش
نرخ سود بانكي در كنار اجراي سياستهاي مكملي
چون قان��ون ماليات بر عايدي س��رمايه كه به تازگي
در مجلس تصويب ش��ده است و همچنين شفافيت
تراكنشهاي مالي ،امكان هدايت نقدينگي به سمت
بازارسرمايهوجوددارد؛بورسيهامعتقدنداينسياست
باعث رونق دوباره بازار س��رمايه ميش��ود و از التهاب
بازارهاي مسكن ،خودرو و ارز جلوگيري خواهد كرد.
بازگشت اعتماد از دست رفته سرمايهگذاران در بازار
سرمايه نيازمند سرعت عمل در اجراي راهحلهايي
استكهنتيجهآندرتابلويمعامالتبازاربورسنشان
داده شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و حاكم شدن
فضاي منطقي در آن باشد.

صدور مجوز صندوقهاي
سرمايهگذاري با دارايي پايه

رض��ا نوح��ي ،ريي��س اداره ام��ور صندوقه��اي
سرمايهگذاري در خصوص مجوزهاي فعاليت صادر
ش��ده گفت :صندوقهاي س��رمايهگذاري طالي
س��رخ نو ويرا و گروه زعفران س��حرخيز نخستين
صندوقهايسرمايهگذاريدراوراقبهادارمبتنيبر
كاالهستندكهداراييپايهآنهامحصوالتكشاورزي
است .وي افزود :مقررات مربوط به تاسيس و فعاليت
صندوقهاي در اوراق بهادار مبتني بر كاال در خرداد
ماه س��ال  ۱۳۹۶طي ابالغيه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۹
به عموم اعالم ش��د و از تاريخ ابالغ مقررات مذكور،
 ۴صندوق س��رمايهگذاري در اوراق بهادار مبتني
بر كاال مجوز فعالي��ت دريافت كردهاند كه موضوع
فعالي��ت آنها س��رمايهگذاري در گواهي س��پرده
كااليي س��كه طال بوده است .نوحي گفت :مطابق
اميدنامه نمونه صندوقهاي سرمايهگذاري در اوراق
بهادار مبتني بر كاال ،صندوقهاي مذكور ملزم به
سرمايهگذاري حداقل۷۰درصد از داراييهاي خود
در انواع گواهيهاي س��پرده كااليي هستند كه در
اميدنامه صندوق به آنها اشاره شده است .عالوه بر
اين صندوقهاي مذكور مجاز به سرمايهگذاري در
اوراق مشتقه مبتني بر كاال نيز هستند .وي با بيان
اينكه گزينه س��رمايهگذاري بخشي از داراييهاي
صندوق در اوراق مشتقه مذكور،اتخاذ سياستهاي
مختلف س��رمايهگذاري را توس��ط مدير صندوق
امكان پذير ميكند ،اف��زود :اركان اين صندوقها
شامل مدير صندوق ،بازارگردان ،متولي و حسابرس
اس��ت و نقل و انتق��ال واحدها در اي��ن صندوقها
در فرايند معامالت ثانوي��ه واحدهاي صندوق در
بورس مربوطه انجام ميپذي��رد .رييس اداره امور
صندوقهاي س��رمايهگذاري در تش��ريح مزاياي
صندوقهاي سرمايهگذاري در اوراق بهادرا مبتني
بر كاال گفت :سرمايهگذاري در اين صندوقها بدون
ريسك نيست؛ ولي صندوقهاي مذكور ميتواند
مزاياي متعددي براي سرمايهگذاران ،بازار سرمايه
و ثبات در بازار محصول مربوطه داشته باشد .نوحي
اظهار داشت :س��رمايهگذاران با سرمايهگذاري در
اين صندوقها به جاي سرمايهگذاري مستقيم در
محصوالت مربوطه كه مستلزم هزينه نگهداري باال
و هزينههاي اجتناب ناپذير محافظت از كاال در برابر
عوامل از بين برنده است ،در صندوقي كه در اوراق
بهادار مبتني بر كاالي ياد شده سرمايهگذاري كرده
است ،س��رمايهگذاري ميكنند .از سويي ديگر با
فعال شدن صندوقهاي مربوطه ،بر تعداد فعاالن
موثر حاض��ر در معامالت گواهي س��پرده كااليي
افزوده ميشود و انتظار ميرود اين امر بر عمق بازار
افزوده و نقدش��وندگي ابزارهاي مورد معامله را نيز
افزايش دهد .وي ادامه داد :در خصوص ايجاد ثبات
در عرضه و تقاضاي محصول پايه نيز اين صندوقها
با جمعآوري وجوهوايجاد تقاضابرايگواهي سپرده
كااليي مربوطه ،باعث اقتصادي شدن فعاليتهاي
انبارداري ميشوند .نوحي خاطرنشان كرد :با توجه
بهاينكهايجادگواهيسپردهكاالييمستلزمسپردن
كاالي مربوطه به انبارهاي اس��تاندارد شده است،
زمينه توسعه فعاليتهاي مذكور فراهم ميشود .از
طرف ديگر وجود كاالهاي انبار شده با وضعيتي كه
مقدار و كيفيت آن مشخص است ،پشتوانهاي براي
عرضه در هنگام تقاضا اس��ت .وي افزود :بر اساس
اطالعات مندرج در تارنماي شركت بورس كاال ،در
حال حاضر براي محصوالت كشاورزي پسته ،زيره
سبز ،زعفران ،كشمش و خرما انبارهايي مشخص
شده اس��ت و قابليت صدور گواهي سپرده كااليي
براي آنها وجود دارد.

چرا بازارسهام واكنش نشان داد؟

ولي نادي قمي ،كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو
با سنا گفت :در حال حاضر قيمت ارز و قيمت مواد
خ��ام در بازارهاي جهاني براي فعاالن بازار س��هام
اهميت پيدا كرده است و با وجود پيشبيني ثبات
قيمتهاي جهاني كاموديتيها و حتي رش��د آن،
انتظارات مربوط به كاه��ش قيمت دالر به زير ۲۰
هزار تومان و كاهش  ۱۲درص��دي چند روز اخير
آن ،موجب ترس و نگراني فعاالن بورس شده است.
وي با بيان اينكه ش��اخص كل از روزهاي اوج خود
 ۴۴درصد ريزش كرده و خروج نقدينگي حقيقيها
همچنان ادامه دارد و انتظارات ركودي در بازار سهام
غالب است ،افزود :با وجود ارزنده بودن قيمت سهام
بسياري از شركتهاي صادرات محور شاخص ساز،
كاهش بيشتر قيمت سهام اين دسته از شركتها
دور از انتظار نيست .نادي قمي اظهار داشت :سود
سال جاري شركتهاي بورسي و فرابورسي حدود
 ۴۰۰هزار ميليارد تومان و س��ود سال  ۱۴۰۰آنها
حدود  ۵۵۰هزار تومان برآورد ميشود كه با توجه
ب��ه ارزش حدود  ۶۰۰۰هزار ميلي��ارد توماني بازار
سهام ،ميانگين P/Eآيندهنگر بازار حدود ۱۰برآورد
ميشود كه بسيار پايينتر از رقم آن در روزهاي اوج
است .وي با اشاره به اينكه ركود تورمي مزمن اقتصاد
طي دو سال اخير ،منابع مالي بيثبات و سرگردان
را به اميد كس��ب بازدههاي ب��اال روانه بورس كرد،
خاطرنش��ان كرد :برخي تحليلگران و ذينفعان
بلندمدت بازار سرمايه به جاي مديريت انتظارات،
بر شعله انتظارات عجيب و غريب دميدند و عقايد
س��فته بازانه را رواج دادند كه ب��ه نوبه خود باعث
سرخوردگي ش��ديد فعاالن بازار س��رمايه از عدم
تحقق پيشبينيها و از دس��ت رفتن سرمايهشان
شد.ناديقميگفت:كمواكنشيفعليبازارسهامبه
كاهش ريسكها و بهبود شرايط اقتصادي (كاهش
انتظارات تورمي ،افزايش س��ود و توليد شركتها و
رشد اقتصادي هر چند اندك) و بيشواكنشي آن
به ريسكهاي خرد و كالن و بزرگنمايي آنها ،نتيجه
همينسرخوردگيعميقفعاالنبازارسرمايهاست
كه بهبود آن نيازمند صبوري است.

ادامهازصفحهاول
تحوالت بيروني و بازار خودرو
آيافرايندكاهشقيمتخودروطيروزهاياخير،ريشه
در مسائل و تصميمسازيهاي داخلي دارد يا اِلمانها
و موضوعات ديگري در اين روند كاهشي اثرگذار بوده
است؟ شخصا معتقدم كه دليل كاهش قيمت خودرو
متاثرازانتخاباتامريكاوتحوالتياستكهدراينكشور
بهوقوعپيوستهاست.بهعبارتروشنترريشهتحوالت
بازار خودرو را بايد در تحوالت بيروني جستوجو كرد
ن��ه در نظام تدبير و تصميمس��ازيهاي داخلي .بعد از
پيروزي بايدن و تغيير راهبردهاي سياسي اين كشور
احتمال گش��ايشهاي اقتصادي و ارتباطي ميان دو
كشوربيشترازهرزمانديگريدرافكارعموميايرانيان
اثرگذاربودهاست.نهتنهاافكارعمومي،بلكهكارگزارانو
نالمللي
مديرانكشورهممتوجهتغييرفضاوگفتمانبي 
ش��دهاند .بنابراين متاثر از اين تحوالت بيروني اس��ت
كه شاكله كلي اقتصادي كشورمان در اتمسفر تازهاي
قرار گرفته و نشانههاي تعديل قيمت در بازارها نمايان
شده است .بر اس��اس اين تحوالت است كه افرادي كه
بر روي بازارهاي مختلف س��رمايهگذاري كرده بودند،
پالس تغييرات را دريافت كردهاند و در حال عرضه اقالم
و كاالهايي هستند كه پيش از اين با هدف سود بيشتر
بر روي آنها س��رمايهگذاري كرده بودند .همانطور كه
مستحضريد ،شرايط كلي بازارها متاثر از نظام عرضه و
تقاضا دچار تغيير و تحول ميشود .زماني كه عرضه در
يكحوزهيابازارخاصيافزايشچشمگيريداشتهباشد،
طبيعياستكهقيمتهادراينبازارهاشلخواهندشد
و با كاهش قيمت مواجه ميشوند .از سوي ديگر زماني
كه تقاضا نسبت به كااليي در بازارها سير صعودي پيدا
كند،قيمتهانيزدرداالنصعوديقرارميگيرند.وقتي
صاحبان خودرو با توجه به ش��رايط برآمده از تحوالت
اياالتمتحدهوحضورشخصيتيازجنسبايدندرراس
هرم اجرايي اين كشور ،عرضه خودرو را افزايش دادند،
طبيعي اس��ت كه قيمتها در اين بازار تعديل خواهد
شدوبهسمتكاهشميلخواهدكرد.احتمالاحياي
برجاموگشايشهايارتباطيميانايرانوامريكاباعث
شدهتافعاالناقتصاديبهسرعت،شرايطرادرككنند
و متناس��ب با دركي كه از شرايط پيدا كردهاند اقدام به
عرضهمحصولخودكردهاند.البتهاينروندنهتنهادربازار
خودرويكشور،بلكهدرسايربازارهاي5گانهكشورمان
نيز به عينه قابل مشاهده اس��ت .بررسي قيمتها در
بازارهاييچونطال،مسكنوارزنشانميدهدكهدراين
بازارهانيزيكچنينرونديحاكمشدهاستوقيمتها
درحالتعديلهستند.درواقعتحركاتفعاالنبازاربراي
فروش اقالم و كاالهاي خود به مراتب افزونتر از تقاضا
براي خريد كاال اس��ت .البته در اين ميان شرايط كلي
بازار سرمايه متاثر از عوامل ديگري است كه ميبايست
از منظر تحليلي و ميداني مورد بررسي قرار بگيرد .در
مجموع ميتوان گفت كه شرايط بازار خودروي كشور
و قرار گرفتن قيمت اين محصول بيشتر از اينكه ناشي
از داليل دروني و س��از و كار تصميمسازيهاي داخلي
باشد،متاثرازعواملبيرونيوتحوالتياستكهدرسطح
نظامبينالمللدرحالوقوعاست.همانطوركهحضور
چهرهاي مانند ترامپدر سال 2017نظمونظامبازارها
را دچار تكانههاي تورمي فزاينده كرد ،حضور چهرهاي
مانندبايدننيزباعثشدهتابازارهاواكنشهايمتناسب
بااينشرايطتازهراارايهكنند.

مديراني كه عاشق عكس
يادگارياند

پس ميتوان گفت رقمهايي كه در قرارداد بازيكنان
درج ميشود رقمهاي واقعي فوتبال نيست .مشكل
بعديبرميگرددبهگيرافتادنمديراندربازارگرمي
واسطهها و بازيكنان .كاري كه بايد انجام شود اين
است كه ما بايد چيزي به اسم همبستگي مديران را
راهاندازي كنيم .چيزي كه امروز نداريم .اگر مديران
در جلسات بنش��ينند و به جاي اينكه با هم رقابت
كنند ،در زمينه تيمداري با هم رفاقت كنند و تعامل
داشته باشند اين مشكل هم ميتواند برطرف شود و
قيمتهامنطقيشود.

زماني براي اصالح ساختار
اقتصاد

هرچند برخي اص��رار دارند كه بر ه��م زدن اين روال،
طوالنيمدت و پيچيده است اما براي اصالح ساختاري
ميتواندركوتاهمدتباشفافكردنفرايندهاياجرايي
بانك مركزي و ملزم كردن بانكها به ارايه صورتهاي
مالي خود ،بخش��ي از دغدغهها را كاهش داد و سپس
با هم��كاري ميان دولت و مجلس ،در چند س��ال اين
معضالت را حل كرد .براي اصالح اين شرايط بايد يك
درك درست از شرايط داشت و يك برنامه دقيق براي
بهبود اوضاع ارايه كرد .اگر اين اصالحات ساختاري در
دستور كار نباشد و همچنان برخي شعارها ارايه شوند،
نهتنها معضالت حل نخواهند شد كه هر سال در فصل
بودجهريزياينبحثهاوگمانهزنيهاادامهخواهديافت.

مرگ تدريجي يك رويا
در بورس

در نتيجه ملغمهاي از ريسك ،سخنرانيهاي بازار
ديگر كه بر روي بورس تاثير ميگذارد و ناخودآگاه
ريسكهاي خارج از بازارسرمايه از حوزه سياست و
بينالملل روي بازار سرمايه است .بايد توجه داشت
كه هيچ بازاري هيچگاه نزولي نيست و هيچ بازاري
هيچگاه صعودي نيست ولي نميتوان پيشبيني
دقيق از بازار داش��ت كه چه روزي نزولها و تخليه
نقدينگي به پايان ميرسد .ما توسط دامنه نوسان
اين روند نزولي را به يك مرثيه طوالنيمدت تبديل
كردهايموآرامآرامبازارنزولقيمتيراتجربهميكند.
بازارميتوانستيكبارهمانندبازارهايجهانينزول
راتجربهكندودرنهايتسهامدارانوسرمايهگذاران
اين بازار تكليف خود را به راحتي مش��خصكنند.
با دامنه نوس��ان؛ وضعيت بورس را تبديل به مرگ
تدريجي يك رويا كردهايم.

راهوشهرسازي
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صنعت احداث و نظام پيمانكاري درآستانهورشكستگي

گروه راه و شهرسازي|
صنعت احداث و نظام پيمانكاري در ايران سابقهاي
افزون بر نيم ق��رن دارد .به گواه آمارهاي س��ازمان
تامي��ن اجتماعي ،اي��ن صنعت ب��ا  ۲.۲ميليون نفر
پرداختكننده حق بيمه ،بزرگترين گروه در ميان
گروههاي شغلي است و با درنظرگرفتن خانوارهاي
تحتپوششوهمچنينصنايعوابسته،بخشبزرگي
از جمعيت كشور را تحت پوش��ش قرار ميدهد .در
سالهاي گذش��ته به ويژه طي دو سال اخير ،تورم،
تحريمهاي بينالمللي ،تصميمات خلق الس��اعه و
به تازگي نيز شيوع كوويد ،۱۹اين صنعت مهم را در
آستانه ورشكستگي و اضمحالل قرار داده به گونهاي
كه امروز مهمترين دغدغه فعاالن اين صنعت ،مساله
بقاي اين صنعت است .
اضمح�لال اين صنعت عالوه بر اثرات س��و بر جامعه
آمارييادشده،آيندهكاريفارغالتحصيالندانشگاهي
در بخش مهندسي كه ساالنه در حدود  ۲۳۰هزار نفر
هستند را نيز با چالش مواجه خواهد كرد .از اين رو،
پنج تش��كل قديمي اين صنعت شامل« :سنديكاي
ش��ركتهاي تاسيس��اتي و صنعتي»« ،سنديكاي
شركتهايساختماني»«،انجمنشركتهايمهندسي
نفتوگازوپتروشيمي»«،كانونسراسريپيمانكاران
عمراني»و«انجمن مديران فن��ي و اجرايي» ديروز با
برگزاري يك نشست مطبوعاتي و اطالعرساني درباره
مشكالتحاداينحوزه،تالشكردندمانعازبينرفتن
اين سرمايه ارزشمند ملي شوند.

راز عقبماندگي ايران از تركيه
به گزارش «تعادل» ،در بخشي از اين نشست خبري،
دكتر ايرج گالبتون چي ،دبير سنديكاي شركتهاي
ساختماني ايران با اش��اره به اينكه سالي  5هزار نفر
فارغالتحصيل مهندسي در كشور داريم و بايد براي
اين آنها اش��تغال ايجاد كنيم ،اظهار كرد :در سايت
س��ازمان برنامه و بودجه ليس��ت  450هزار و 740
شركت پيمانكاري و بيش از  3هزار شركت مهندسي
مشاوره كه از سوي اين سازمان مورد تاييد صالحيت
قرار گرفتهاند ،منتشر شدهاند .اگر بخواهيم براي اين
شركتها كار ايجاد كنيم بايد ساالنه 2.5ميليارد دالر
كار تعريف ش��ود .اما با توجه به وضعيت منابع مالي
كشور عمال ارجاع كار به اين شركتها ممكن و مقدور
نيست و بايد در خارج از كش��ور براي آنها كار ايجاد
كنيم .در چه كشورهايي ميتوانيم براي شركتهاي
ياد شده كار ايجاد كنيم؟
گالبتون چي افزود :بررسي كارنامه پيمانكاري تركيه
به عنوان رقيب ايران در خارج از كشور حاكي از اين
اس��ت كه تركيه در  119كش��ور دنيا پروژه داشته
اس��ت و  8تا  9درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه
از محل درآمدهاي انجام پروژههاي خارجي تشكيل
ميشود و براي حدود  2ميليون نفر از اتباع تركيه نيز
ايجاد اشتغال شده اس��ت .تركيه همچنين دومين
توليدكننده مصالح س��اختماني در جهان اس��ت و
ح��دود  40ش��ركت پيمانكاري تركي��هاي در زمره
 200پيمان��كار برتر جهان ق��رار دارند.اين در حالي
اس��ت كه ما فاصله زيادي با اين كشور داريم .تركيه
در  40س��ال گذش��ته  340ميليارد دالر در قالب 9
هزار پروژه پيمانكاري در جهان انجام داده اس��ت اما
ايران در همين دوره  31ميليارد دالر پروژه خارجي
داشته است.
او تاكيد كرد :اين همه در حالي است كه قدماي ايراني
ما سابقه درخشاني در ساخت و عمران خارج از كشور
داش��تهاند كه «تاج محل» نمونهاي از آن اس��ت .در
حال حاضر نيز بزرگترين پروژههاي عراق توس��ط
شركتهاي پيمانكاري و مهندس��ي مشاوره ايران
انجام ميشود.
دبير سنديكاي شركتهاي ساختماني ايران گفت:
دليل عق��ب ماندگي ايران از رقباي خ��ود در حوزه
پيمانكاري و مهندسي مشاوره ،عدم حمايت دولت
از شركتهاي ايراني اس��ت .دليل دوم ،اينكه هنوز
نتوانستهايم ش��ركتهاي پيمانكاري و مهندسين
مشاوره را رشد و توسعه بدهيم و تراز كار آنها را ارتقا

دهيم .دليل سوم اين است كه دولت ميتواند عمق
اس��تراتژيك خود را در منطقه گسترش دهد ،اما از
گسترش عمق مهندسي خود عاجز است.
حمايت تركيه از پيمانكاران خود در ايران
گالبت��ون چي همچنين در حاش��يه اين نشس��ت
خبري در پاسخ به سوال «تعادل» كه عامل فعاليت
شركتهاي ساختماني همچون كوزو در پروژههاي
كالن را چه ميدانيد؟ اظهار كرد :تركيه از لحاظ تراز
مهندسي در منطقه ،رقيب اصلي ما هستند  .تجربه
آنها هم خيلي خوب اس��ت و همانطور كه گفته شد،
در  119كشور كار كردهاند .تركيه ايها در ايران هم
كار كردهاند.
او افزود :حضور مهندس كشورهاي مختلف در ساير
كشورها اساسا پديده بدي نيست ،چرا كه در بيشتر
موارد باعث انتقال تجربه ش��ده و باعث ميشود كه
بتوانيم دانش خود را ارتقا دهيم .اما نكته اين اس��ت
كه وقتي ميتوانيم اين كار را انجام دهيم چرا تركيه
ايها اين كار را انجام ميدهند؟ بخشي از اين مساله
شايد در مسائلي ريشهدار كه ما خبر نداريم اما ميشود
كارهايي كه شركتهاي تركيهاي در داخل گرفتهاند،
به ش��ركتهاي ايراني داده شود و قيمتش هم شايد
خيلي فرقي نكند .از لحاظ سرعت و كيفيت هم خيلي
تفاوتي در كار نميبينم.
ي آيند در ايران
او اظهار ك��رد :وقتي تركيهايها م�� 
كار ميكنن��د ،قطعا دولت تركيه از آنها پش��تيباني
ميكرده است .بهطور قطع ،دولت تركيه در مناسبات
و بحثهاي سطح بااليي كه با مقامهاي ايراني داشته
است ،حضور پيمانكاران خود را در ايران تسهيل كرده
است  .عين كاري كه دولت تركيه براي شركتهاي
خ��ود انج��ام ميدهد ،دول��ت ايران ه��م بايد براي
شركتهاي خود انجام دهد.
نگاه ارباب -رعيتي به پيمانكاران ايراني
مهندسهمايونابراهيمي،دبيرسنديكايشركتهاي
تاسيساتي و صنعتي نيز در بخشي از نشست خبري
ديروز با بيان اينكه پهلوانترين آدم نيز دس��ت تنها
نميتواند كاي انجام دهد ،اظهار كرد :از اين رو ،منظور
از حمايت دولت از ش��ركتهاي مهندسي ،حمايت
پولي نيست و ما از دولت پول نميخواهيم .ما شاهديم
وقتي رييسجمهور تركيه به ايران سفر ميكند ،ناهار
را همراه با پيمانكاران كش��ورش ك��ه در ايران فعال
هس��تند ،صرف ميكند .آيا دولت ايران حاضر است
چنين كاري را انجام دهد؟ متاس��فانه اينگونه نيست
و نگاه به شركتهاي پيمانكاري ،همواره نگاهي ارباب

رعيتي بوده اس��ت .نگاهي كه ميگويد پيمانكار بايد
زيرنظر كارفرماي خود كار كند .اين رويكرد ،معاملهاي
يكطرفه اس��ت .اين در حالي است كه شركتهاي
ايراني بهلحاظ فنيواجرايي هيچمشكلي ندارند.البته
بهلحاظتكنولوژيمشكالتيوجوددارد.بهدليلاينكه
دور خود ديوار كشيدهايم.
محم��د رضا طي��بزاده ،عضو هياتمدي��ره انجمن
شركتهاي مهندس��ي نفت و گاز و پتروشيمي نيز با
تاكيد بر اينكه ش��ركتهاي پيمانكاري و مهندسين
مش��اور ايران از نظر فني و اجرايي مش��كلي ندارند،
گفت :مشكل ما ،مديريت دولت است .دولت نميتواند
ظرفيت شركتهاي پيمانكاري را مديريت كند .توجه
داشته باشيم كه بخش خصوصي ايران ،همانند بخش
خصوصي غرب نيس��تيم و همواره زيرنظر دولت كار
كردهايم.
تورم كمر پيمانكاران را شكست
جمشيد ش��يخاكبري ،رييس هياتمديره انجمن
مدي��ران فني و اجراي��ي و نيز در بخ��ش ديگري از
اين نشس��ت خبري اظهار كرد :درس��ت اس��ت كه
ش��ركتهاي به اصطالح خصولتي اغلب پروژههاي
كالن كش��ور را در اختيار دارند و انجام ميدهند اما
خصولتيه��ا اي��ن پروژهها را با ت��وان و ظرفيت چه
كس��ي به سرانجام ميرس��انند؟ پاسخ اين است كه
خصولتيها هم با ت��وان بخش خصوصي پروژههاي
خود را انجام ميدهند .گاليه مندي ما اين است كه
بخش خصوصي خلع سالح شده است .بر خالف وجود
قوانين باالدستي خوب ،اما اين قوانين اجرا نميشوند.
شيخ اكبري با بيان اينكه در حوزه راهسازي ،حدود
 14شركت بزرگ فعاليت ميكردند اما امروز فقط يك
شركت فعال وجود دارد ،گفت :چرا؟ چون مشكالت
متعدد مالي ،نقدينگي ،تورم و ...كمر اين شركتها را
شكسته اس��ت .او با اشاره به قانون مشاركت مصوب
سال 1366ادامه داد :پيمانكار  50درصد از سرمايه
مورد ني��از پروژه را تامين ميكند كه بخش��ي از آن
از بانكها وام گرفته ميش��ود و مابقي ماشين آالت
و ابزاري است كه خود ش��ركت دارد .اما تورم اجازه
نميدهد كه ش��ركتهاي راهسازي سرمايه خود را
حفظ كنند ،چرا كه پس از  10سال سرمايه شركت
در مقابل تورم و به ويژه در جريان تورم باالي دو سال
اخير آب شده است.
او با بيان اينكه ش��ركتهاي راهس��ازي نيازمند ارز
خارجي نيس��ت ،گفت :مديران بخش خصوصي در
حوزه راهسازي عاش��ق وطن خود هستند و فعاليت
آنان صرفا براي كس��ب درآمد نيست .يكي از آنها در

سن  75س��الگي  700ميليارد تومان در اجراي يك
پروژه س��رمايهگذاري كرد .آيا عمر او كفاف ميدهد
تا بازگشت س��رمايه خود را ببيند؟ پاسخ خير است.
اين مساله نشان ميدهد كه او عاشق پيشرفت وطن
خود است.
دليل فرصتسوزي در خارج از كشور
حميد رضا سيفي ،رييس كانون سراسري پيمانكاران
عمراني ني��ز با بيان اينكه در  300س��ال گذش��ته
ايران دچار چالشه��اي امنيتي ،نظامي و اقتصادي
بوده اس��ت ،اظهار كرد :در اين روزها ،چالش اصلي،
اقتصادي است .برخي قدرتها نميگذارند ايران از
نظر اقتصادي رشد كند .اما سوال و مساله اصلي درون
خودمان اين است كه چه برنامهاي براي رشد و توسعه
خود داريم .تا زماني كه برنامهريزي نداش��ته باشيم،
هيچ اتفاقي نميافتد .ما در عراق و سوريه جنگيديم
و خون داديم ،اما چه استفادهاي از روابط خود در اين
دو كشور به نفع رش��د اقتصادي خود انجام داديم؟
صورت مساله اصلي خودمان هستيم .تا اين مسائل
را اصالح نكنيم ،نميتواني��م از فرصتهاي بيروني
اس��تفاده كنيم .او افزود :زماني ميتوانيم در زمينه
صادرات اين خدمات موفق شويم كه مشكالت داخلي
را حل كنيم .به عنوان مثال تركيه  ۲۰رايزن اقتصادي
در عراق دارد يا ك��ره جنوبي  ۷۰رايزن اقتصادي در
تمام دنيا فعال كرده است در حالي كه تمام رايزنان
بازرگاني و اقتصادي ايران در ديگر كشورها حداكثر
 ۶نفر است .سيفي خاطرنشان كرد ۵۱ :درصد اقتصاد
كشور حوزه خدمات است و باالترين ميزان اشتغال
را دارد كه عم��ده فعاالن بخش خدمات ،بخشهاي
عمراني هستند .وي با بيان اينكه ايران تنها كشوري
اس��ت كه با  ۱۵كش��ور هممرز است ،گفت :مجموع
ظرفيت اقتصادي اين كشورها هزار و  ۳۰۰ميليارد
تومان در سال است .اما ما نتوانستيم از اين ظرفيت
استفاده كنيم .وقتي اردوغان خواست به ايران سفر
كند در جمع پيمانكاران تركيهاي در ايران حاضر شد
و با آنها گفتوگو كرد.
س��يفي يادآور ش��د :ما در كانون عالي كارفرمايي،
كميس��يون صدور خدمات فني و مهندس��ي شكل
دادهايم و همه تش��كلهاي فني و مهندس��ي را در
اين كميس��يون گ��رد آوردهايم .با نظام مهندس��ي
هم جلس��اتي را داش��تهايم ،اما مش��كل اينجاست
كه تصميمگيرن��ده يكپارچه و نهاي��ي نداريم .هم
نظام مهندسي تصميمگير اس��ت و هم وزارت راه و
شهرس��ازي و هم نظام فن��ي و اجرايي زيرمجموعه
سازمان برنامه و بودجه تصميمگيرنده هستند.

شعار ،بيعملي و مصوبات بدون اجرا ملت را كالفه كرده است

يكنيم
هاشمي :از دولت به قوه قضاييه شكايت م 

محسن هاشمي ،رييس شوراي اسالمي شهر تهران با
بيان اينكه اين همه شعار و بيعملي و مصوبات بدون
اجرا كافي است ،گفت :به نظر ميرسد مصوبات را براي
گول زدن مردم تصويب كردهايم.
هاش��مي در آيين تجليل از سفيران هواي پاك شهر
تهران گفت :بعضاً ش��اهد هس��تيم كه حمل و نقل
خصوصي براي تهران مشكالت زيادي را ايجاد كرده
اس��ت .البته موارد ديگري هم هس��ت ام��ا در طول
س��الهاي اخير به حمل و نقل عمومي كمتر بها داده
شده و بيش��تر بر روي حمل و نقل خصوصي تمركز
شده است.
رييس ش��وراي ش��هر تهران افزود :بايد با استفاده از
سمنها و مردم و با استفاده از شكايت به قوه قضاييه به
دليل عدم پرداخت بدهيهاي حمل و نقل عمومي از
سوي دولت ،بسيار جدي عمل كنيم.
وي تاكيد كرد :اين همه ش��عار و بيعملي و مصوبات
بدون اجرا كافي اس��ت و مردم را كالفه كرده است .ما
مصوبات خوبي در دولت و مجلس داريم اما همه اين
موارد را گويي براي گول زدن مردم تصويب كردهايم و
بهشدت دنبال اجرا نشدن آنها هستيم و هيچ ارادهاي
براي اجراي اين موارد وجود ندارد.

رئيس شوراي ش��هر تهران افزود :بر اساس قانون ،در
قانون هدفمندي يارانهها بايد ۱۰درصد به حمل و نقل
عمومي اختصاص يابد ،اما نه سازمان برنامه و بودجه
نه مجلس و نه دولت هيچكدام آن را اجرا نميكنند و
يك ريال هم پرداخت نكردند .بر اساس يكي ديگر از
قوانين نيز دولت بايد س��االنه  ۴هزار ميليارد تومان از
اعتبار تخصيص يافته خود را به حمل و نقل عمومي
اعطا ميكرده كه هيچ سالي پرداخت نشده است .چرا
مديريت شهري اين قانون را اجرا نميكند.
هاش��مي تصريح كرد :ما دو مصوب��ه تامين  ۱۹هزار
اتوبوس و  ۲هزار واگن در دولت داشتيم كه هيچكدام
اجرا نشده است .بايد بيش از  ۲۰ميليون از سفرهاي
تهرانتوسطحملونقلعموميانجامشوددرغيراين
صورت شاهد روزانه افزايش آلودگي هستيم.
وي تصريح كرد :حال سالهاست كه بايد سرعت خط
 ۴مترو كاهش يابد اما با دقايق باال در حال استفاده از
آن هس��تيم .وقتي مترو را ساختهايم اما آن را تجهيز
نميكنيم شبيه دور ريختن پول و سرمايه است.
رييس شوراي شهر تهران افزود :اگر نگاهها تغيير نكند
قطعاً هواي تهران بهتر نميشود .در اطراف تهران۵۰۰
كيلومتر ريل غير قابل اس��تفاده داري��م .ما بايد ديگر

اتوبوس ديزلي و گازي را در تهران استفاده نكنيم و ۹
هزاراتوبوسبرقيبخريم.هاشميبااشارهبربدهيهاي
دولت به شهرداري عنوان كرد :از طرف ما بايد قدري
سماجت و لجاجت باشد تا دولت اين مسووليت را اجرا
كند و دولت ،مجلس و مردم نيز به كمك اين كمپين
بيايند و اين خواسته عملي شود.
شهرداريبهتنهايينميتواندباآلودگيهوامقابلهكند
پيروز حناچي ،ش��هرداري تهران نيز در اين مراسم با
بيان اينكه ش��هرداري به تنهايي نميتواند با آلودگي
هوا مقابلهكندگفت:حلمشكل ترافيك و آلودگيهوا
حاكميتي است و مردم هم در مقابله با آن نقش دارند.
به گزارش فارس ،حناچي اظه��ار كرد :آلودگي هوا و
ترافيكجزو مشكالتهمهكالنشهرها استولي اين
مساله به معناي الينحل بودن آن نيست.
وي افزود :در صورتي كه نمودار دو دهه شهر تهران را
بررسي كنيم متوجه خواهيم شد كه آاليندهها روند
كاهشي داشته اما ميزان كاهش و سرعت آاليندهها به
صورتي است كه ميتواند همه زحمات را به باد دهد.
ش��هردار تهران ادامه داد :يك��ي از ويژگيهاي نفت
در كشور داشتن گوگرد باال اس��ت البته در پايتخت
گازوئيل از اين فرآورده نفتي استفاده ميشود گوگرد

استانداردي دارد و مسووالن ميگويند مازوت سوزانده
نميش��ود .حناچي تصريح كرد :البته اگر دقت كنيم
متوجه خواهيم ش��د كه آلودگي از مرز تقس��يمات
كشوري رد نميشود و اگر در آبيك و قزوين گازوئيل
پر گوگرد سوزانده شود قطعا تأثيرش به تهران خواهد
رسيد .وي كرد:قانون هواي پاك براي مقابله با آلودگي
هوادرنظرگرفتهشدهو 18دستگاهدراجراياينقانون
نقش دارند كه شهرداري نقش كمتري در اين زمينه
داشته و تنها مسووليتش توسعه حمل و نقل عمومي
است .شهردار تهران با بيان اينكه ما در شهرداري 70
درصد بودجه آزاد خود را توسعه حمل و نقل عمومي
اختصاص دادهايم گفت:حل معض��ل آلودگي هوا و
ترافيك يك مساله حاكميتي اس��ت و شهرداري به
تنهايي نميتواند بار آن را بر دوش بكشد.
حناچي يادآور ش��د :امس��ال ب��ه روشهاي مختلف
عكسهاي هوايي و ماهوارهاي تهران را با س��الهاي
گذش��ته مقايس��ه كرديم و تفاوتهاي معناداري در
نزديكي كانونهاي آاليندگي وجود داش��ت كه اين
كانونهادرمجاور صنايعبزرگبودندوگوگردو مازوت
بيكيفيت ميسوزاندند و اين نشان ميدهد وضعيت
آلودگي امسال حادتر شده است.

ويژه
مخبر رييس ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام (ره) در افتتاحيه
خط توليد داروي ضد كرونايي:

توليد  14ميليون دوز واكسن
تا سه ماه آينده

به همت محققان دارويي س��تاد اجرايي فرمان امام،
خط توليد دو داروي ايورمكتين و موكوس��يل و مواد
اوليه چند داروي بيماريهاي قل��ب و عروق ،صرع و
فشار خون رونمايي شد .صبح ديروز و با حضور محمد
مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام و مديران عامل
گروه اقتصادي تدبير ،هلدينگ دارويي وابسته به ستاد
اجرايي در شهرك دارويي بركت واقع در استان البرز،
از چند دس��تاورد دارويي جديد در سه استان تهران،
مركزي و قزوين رونمايي و خط توليد انبوه آن افتتاح
شد .دراين مراس��م خط توليد داروي ايورمكتين كه
درزمينه پيشگيري و درمان كوويد ۱۹تجويز ميشود
و توليد آن تاكن��ون دراختيار چند كش��ور دنيا بود،
خط توليد داروي موكوس��يل و سه ماده اوليه دارويي
بيماريهاي قلب و عروق ،صرع ،فش��ارخون و تهوع
رونمايي شد .محمد مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان
امام دراين مراس��م گفت :يك��ي از جهتگيريهاي
جدي س��تاد اجرايي در چندس��ال گذشته پركردن
خألهاي دارويي موجود دركشور و جلوگيري از خروج
ارز بوده اس��ت.او با بيان اينكه در حال حاضر بيش از
 ٩٧درصد داروهاي مورد نياز در داخل كش��ور توليد
ميشود ،گفت :حدود  3درصد واردات دارويي داريم
كه٣۵درصد قيمت تمام شده دارويي كشور را تشكيل
ميدهد.مخبربااشارهبهاحداثشهركداروييتوسط
س��تاد اجرايي فرمان امام گفت :شركتهاي دارويي
مختلفي در ش��هرك صنعتي بركت راهاندازي شده
است كه تا سه درصد واردات كشور را تأمين ميكنند.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به توليد داروي
ايورمكتين توسط محققان داخلي گفت :تعهد كرديم
هرداروييكهاحتمالاثرگذاريدربيماريكروناداشته
باش��د را توليد كنيم كه امروز از يك دارو كه به گفته
پزش��كان در بيماري كرونا تأثيرگذاري بااليي دارد را
رونمايي كرديم .وي افزود :قطعا حجمي از اين داروي
جديد را براي استفاده در مناطق محروم كشور بهطور
رايگان در اختيار وزارت بهداشت قرار خواهيم داد.
مخبر درباره وضعيت تس��ت انس��اني واكسن ايراني
كرونا نيز گفت 14 :نفري كه واكس��ن به آنها تزريق
شده حالشان كامال خوب است و اين واكسن هيچگونه
عارضهاينداشتهونتايجتستتاكنونبيشازانتظارما
بوده است .وي خاطرنشان كرد :محققان دارويي ستاد
اجرايي فرمان امام از سه روش ديگر هم مشغول توليد
واكسن كرونا هستند كه آن سه واكسن هم تا پيش از
عيد به مرحله تست انساني ميرسند.
مخبر با بيان اينكه اين واكس��ن زماني ميتواند براي
مردم اثربخش باش��د ك��ه به توليد انبوه برس��د و در
دسترس مردم قرار گيرد ،گفت :ظرف يك ماه آينده به
توليد3ميليون دوز واكسن كرونا در ماه خواهيم رسيد
و ظرف سه ماه آينده اين عدد به 14ميليون دوز در ماه
خواهد رسيد.وي افزود :همانطور كه در ماسك و كيت
تشخيص فوري و س��اير تجهيزات پزشكي و درماني
عملكرديم،بيشازنيازكشورواكسنايمنومطمئن
توليد خواهيم كرد و نميگذاريم مردم محتاج غرب
ش��وند .مخبر در واكنش به تحريم خود و بخشهاي
دارويي ستاد اجرايي فرمان امام ازسوي دولت امريكا
گفت :هر كانوني كه دركشور به مردم خدمترساني
كند ،در ليست تحريم دش��منان قرار ميگيرد و اين
نشان ميدهد كه دشمني امريكا و غرب با مردم ايران
است و نه با يك ش��خص خاص .رييس ستاد اجرايي
فرمان امام با اشاره به واكنش شخصيتهاي سياسي
و چهرههاي مختلف كشور به اين اقدام امريكا گفت :از
تمام شخصيتهاي سياسي در همه جناحها كه طي
روزهاي اخير درماجراي تحريم ستاد اجرايي فرمان
امام توسط امريكا ،بهطور متحد موضع گرفتند تشكر
ميكنم .تحريم اخير ،عزم ما را براي توليد واكس��ني
باكيفي��ت و ايمن جزمتر كرد و مطمئن باش��يد اين
تحري��م نه تنها تأثيري در عملكرد و خدمترس��اني
س��تاد به مردم نميكند بلكه تهديدهاي بيشتري را
به فرصت تبديل خواهيم كرد و هرروز دستاوردهاي
بيشتري را با اتكا به جوانان نخبه كشور ارايه خواهيم
كرد.در ادامه اين مراس��م ،با دستور محمد مخبر و به
صورتويدئوكنفرانسيخطتوليدداروهاومكملهاي
دارويي جديد در سه استان قزوين ،مركزي و تهران به
بهرهبرداري رسيد.فاطمه محمدبيگي نماينده مردم
قزوين و عضو كميسيون بهداش��ت مجلس شوراي
اسالمي در اين ارتباط ويدئو كنفرانسي گفت :ازطرف
كميسيونبهداشتمجلس خداقوت ميگويمبه دكتر
مخبرومحققانداروييستاداجراييفرمانامام،توليد
داروي ايورمكتين گام بلندي براي كنترل كروناست و
انتظار داريم وزارت بهداشت ازاين پس جلوي واردات
اين دارو و خروج ارز رابگيرد .اقدامات و دستاوردهاي
جهادي ستاد ،روح تازهاي در بين كادر سالمت و درمان
دميد.حجتاالسالم عابديني ،نماينده وليفقيه و امام
جمعه قزوين نيز دراين ارتباط گفت :اقدامات جهادي
ستاد اجرايي فرمان امام در سالهاي اخير مايه بركت
براي كش��ور و مردم بوده و ياري رس��اندن به مردم به
خصوص بيماران كرونايي و توليد واكسن و داروهاي
اين ويروس منحوس ،اجري كمتر از حضور درجبهه
ندارد و ياري و نصر خدا را درپي دارد .وي افزود :صداي
گامهاي بلند جوانان دانشمند دراين ستاد به خصوص
در ماجراي مبارزه با كرونا و توليد واكس��ن ،به گوش
دنيا رسيد.
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ادامهازصفحهاول
اشتباهات خود را بپذيريم !
به عنوان تصميمي حاكميتي ،افزودند كه اصوال
تعيي��ن نرخ ارز در كش��ورمان از دولت مهندس
موس��وي تاكنون دس��توري بوده است .سخن و
تحليلي درست اما تاسفآور.
چرا ك��ه برخ�لاف دولتيها و سياس��تمداران،
كارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادي در تمامي اين
سالها و در دولتهاي مختلف با تعيين دستوري
نرخ ارز مخالفت كرده و همواره دولتها را به سبب
آسيبهاي ش��ديد اين رفتار ،از اين كار بر حذر
داشتهاند .چنانكه هيات نمايندگان اتاق تهران
از سال  92تا  97حدود  54بار نسبت به ثابت نگاه
داشتن و تعيين نرخ ارز زير نرخ تورم هشدار داده
و خواستار تك نرخي شدن ارز شدند.
متاسفانه اما مواضع اين فعاالن اقتصادي بخش
خصوصي يعني كس��اني كه از درون و به صورت
عيني با موضوع ارز سروكار دارند و حيات و ممات
اقتصادي آنان به اين مولفه و نظاير آن وابس��ته
است به صورت عملي مورد توجه دولتمردان قرار
نگرفت؛ حتي زماني كه جامه قانون به تن كرد .
مقص��ود م��واد  41و  81برنامهه��اي چهارم و
پنجم توس��عه است كه بر اساس آنها ،نظام ارزي
ايران ،نظام ميخكوب ش��ده نيست و نرخ شناور
مديريت شده و مبتني بر تفاوت نرخ تورم داخلي
و خارجي است .اما در همان زمان و در حالي كه
طي س��الهاي  92تا  97حدود  60درصد تورم
در كشور ايجاد شده بود ،نرخ ارز از  3700تومان
ابت��داي دولت يازدهم ت��ا  3400تومان كاهش
داده شد.
اينكه چ��را آن توصيهها و خواه��ش و تمناهاي
مبتني بر تجربه ،عل��م و قانون فعاالن اقتصادي
وكارشناسان اقتصادي و مقام قانونگذار اجرايي
نش��د جاي س��وال بس��يار دارد .وضعيت بسيار
ناگواري كه اكنون همه از آن تبري جس��ته و هر
كس تقصي��ر را به گردن ديگري و البته به گردن
اوضاع و شرايط آن زمان مياندازند.
دور نيس��ت كه باز اين فعاالن اقتصادي و بخش
خصوصي باش��ند كه ب��ر صندلي اتهام نش��انده
ش��وند و مقصر قلمداد گردند .رفتاري كه مدتي
اس��ت از س��وي گروهي با اس��م رمز مب��ارزه با
«نئوليبراليسم» و «گلوباليستها» و ...آغاز شده
و به احتمال بس��يار با داغ ش��دن تنور انتخابات
رياس��تجمهوري آتي و فقدان درآمدهاي انبوه
نفتي به مبارزه با سرمايهدارها ختم ميشود .در
اين ميان چه چيز بهتر از فس��اد و ناكارامدي ارز
 4200توماني ك��ه ميتوان آن را در كنار اجراي
غلط سياست خصوصيس��ازي به گردن فعاالن
اقتص��ادي و طرف��داران اقتص��اد آزاد و رقابتي
انداخت .رفتاري كه جز خودفريبي و عوامفريبي
و خس��ارت روزافزون به توس��عه و اقتصاد ملي
نتيجهاي در بر ندارد!
شايد عمل به اين توصيه دكتر نيلي ،اقتصاددان
برجسته و دستيار پيشين رييسجمهوري چاره
كار باش��د« :اكنون شب قدر اقتصاد ماست؛ بايد
بنشينيم و فكر كنيم كه چه زمانهايي و در كجا
اشتباه كردهايم كه اكنون با اين حجم بزرگ از اين
مسائل مواجه شدهايم .نتيجه نخست اين است كه
همه نيروهاي فعال كشور در به وجود آمدن اين
شرايط نقش داشتهاند .اينطور نيست كه بگوييم
دولتي كه اكنون با اوج همه اين مشكالت مواجه
شده اس��ت بايد زير بار مسووليت همه چالشها
برود .كش��وري كه ط��ي چند دهه نتوانس��ته با
شيوه درست ،اين مس��ائل را مديريت كند نبايد
انتظار داش��ته باشد كه يك دولت بهتنهايي طي
چهار س��ال همه اين مشكالت را حل كند .اينجا
گفتوگو كردن با مردم بس��يار مهم ميش��ود»
()96/4/10
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دانش و فن

پلتفرمها بايد اولويتزدايي خشونت و توطئه را جدي بگيرند و محتواي معتبر را اولويتدهي كنند

نميتوان گفت كه دقيق كي كنترل آنچه ميبينيم،
ميخوانيم و حتي ش��ايد فك ر ميكنيم را به دس��ت
ش��ركتهاي بزرگ ش��بكه اجتماعي دادهايم .اما به
نظر ميرس��د آن س��ال توييتر و اينس��تاگرام نيز در
استفاده از الگوريتم به فيسبوك و يوتيوب پيوستند.
اين الگوريتمها توس��ط رباتهايي اداره ميشوند كه
ماموريت دارند تا حد ممكن توجه ما را جلب كنند و
چيزهايي كه اليك و اش��تراك ميگيرد را به ما نشان
دهند و ديگر چيزها به فراموشي سپرده ميشوند.
تقريب��ا در دوران فيسبوك ،كه بخ��ش اخبارش از
سال  ۲۰۰۹توسط الگوريتم اداره ميشد ،حمالت،
شايعات ،نظريههاي توطئه را نيز افزايش ميدهند.
اين الگوريتمه��ا ما و حباب اطراف م��ا را بزرگتر و
بزرگتر ميكنند .هني فريد پروفسور كامپيوتر در
دانشگاه بركلي كاليفرنيا ميگويد« :در اينجا مساله
اين نيست كه فيسبوك ،يوتيوب و ديگر شبكههاي
اجتماعي به آنها اجازه حضور ميدهند بلكه مشكل
اينجاس��ت كه آنها را تقويت ميكنند ».ما ش��اهد
بدترين حالتي هس��تيم كه پيشتر يك تصور بود.
چيزهايي به مردم نش��ان داده ميشود كه برايشان
بيشترين جذابيت را دارند و آنها هم كليك ميكنند،
ميخوانند و تماش��ا ميكنند و به اين ترتيب با افكار
و ايدههاي يكس��ان گرفتار ميشوند و تنها با افرادي
با ذهنيت مش��ابه ارتب��اط دارند .در واق��ع مردم در
يك نسخه شخصيسازي ش��ده در واقعيت زندگي
ميكنند و به اي��ن ترتيب به اغتشاش��ات پايتخت
كشيده ميشوند .شبكههاي اجتماعي مطمئنا تنها
مقصر اين ماجرا نيست و در شبكههاي اجتماعي همه
تقصيرات گردن رباتها نيست .بستن حساب توييتر
و فيسبوك دونالد ترامپ دقيقا عكس اين موضوع را
نشان ميدهد :به نظر ميرسد هنوز انسانهايي كه در
اين شركتها كار ميكنند حرف آخر را ميزنند( .و تا
آنجايي كه ميدانم ما هم ميتوانيم از شبكه اجتماعي
خارج شويم)  .اما در قلب اين بحران شاهد يك مشكل
بزرگ در حوزه تكنولوژي هستيم :كامپيوترها كنترل
آنچه ميبينيم را به دس��ت دارند و هيچ ش��فافيتي
درمورد نحوه عملكرد آنها نيست.

ايده شماره :۱حذف الگوريتمها و تبليغات
مارك واينس��تين بنيانگذار شبكه اجتماعي ميوي
( )MeWeكه خودش را ب��ه عنوان ضد فيسبوك
معرفي ميكند راهحلي روشن براي اين مشكل ارايه
كرده و آن بازگشت به صفحه اتفاقات به ترتيب تاريخ
و بدون هيچگونه دس��تكاري اس��ت .در ميوي شما
دوستان ،صفحات يا گروهها را دنبال ميكنيد .پستها
همانطور كه ارس��ال شدهاند در صفحه اتفاقات شما
نمايش داده ميشوند .واينس��تين ميگويد «بدون
تبليغات ،بدون بازارياب ،مس��وول سياس��ي و هيچ
عض��وي نميتواند محتوا را تقوي��ت كند و در صفحه
اتفاقات فرد ديگري نمايش دهد .درنتيجه ايده تقويت
مخرب و بيحد كامال بيمعني خواهد بود .اين اتفاق
در م��يوي رخ نخواهد داد ».به عقيده او اين حالت به
ويژه از انتشار شايعات جلوگيري ميكند .او ميگويد:
«ش��ما بايد انتخاب كنيد كه شايعات را دنبال كنيد.
يك الگوريتم يا دولت چين و روس��يه نميتوانند اين
ش��ايعات را به ش��ما غالب كنند ».با اي��ن حال هفته
گذشته كاربران راست افراطي كه به دنبال جايگزيني
براي فيسب��وك ،توييتر و پارلر بودن��د به «ميوي»
مهاجرت كردند و طبق آمار اين پلتفرم در حال حاضر
 ۱۵.۵ميليون كاربر دارد .واينستين ميگويد كه اين

فيسبوك دركشور تركيه
كند
نماينده تعيين مي

شبكه اجتماعي سرمايهگذاري هنگفتي روي مساله
نظارت داش��ته و شرايط خدمت رس��اني اين پلتفرم
روشن اس��ت :اگر ترغيب به خشونت كنيد ،مضمون
غيرقانوني پس��ت كنيد و غيره از اي��ن پلتفرم اخراج
خواهيد شد .پس از حذف پارلر ،ميوي با اپل ،گوگل
و آمازون همكاري داشته تا اطمينان حاصل كند كه
اين شبكه اجتماعي با دستورالعملهاي نظارتي آنها
همخواني دارد .ميوي شبكه اجتماعي كه خود را به
عنوان ضد فيسبوك و صفحه اتفاقات غيرالگوريتمي
معرفيميكند.امامشكلتايمالينبدونالگوريتماين
نآنها
استكهموضوعاتپراكندهميشوندومرتبكرد 
دشوار است .وقتي از توييتر ،فيسبوك و اينستاگرام
سوالميشودكهچراپيشفرضترتيببنديبراساس
تاريخراكنارگذاشتندآنهادقيقابههمينمشكلاشاره
كردند .واينستين ميگويد ميوي كه هزينه خود را از
قابليتهاي پولي اين اپليكيشن و گزينه اشتراك ويژه
تامين ميكند-و نه از تبليغات-با استفاده از فيلترها و
ابزارهاي مديريت موضوعات اين موضوع را حل كرده
است؛ ش��ما ميتوانيد مخاطبان ،گروهها و صفحاتي
كه دنبال ميكنيد را مرتب كنيد .واينستين ميگويد
از آنجايي كه هيچ تبليغ��ات هدفمندي وجود ندارد،
ميوي اطالعاتي درمورد شما جمعآوري نميكند.
اولويتزدايي و نابودي
البتهاينكهبخواهيمبهشركتهايبزرگيكهازتبليغات
درآمدخودراتامينميكنندحذفالگوريتمرابياموزيم،
كار دشواري است .به جاي اين كار متخصصان معتقدند
كه پلتفرمها باي��د اولويتزدايي خش��ونت و توطئه را
جدي بگيرند و محتواي مورد اطمينان ،درست و معتبر
را اولويت دهي كنند ،حت��ي اگر اين موضوع به معناي
مشاركت كمتر كاربران باشد .پروفسور فريد ميگويد
«الگوريتمها بايد تصمي��م بگيرند كه من فكر ميكنم
روزنامه والاس��تريت ،ويكيپدييا و س��ازمان جهاني
بهداش��ت بيش��تر از  Dumbdumb.comارزش

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
(شماره /139م ع)99/

نوبت اول

شناسه آگهي 1080222 :

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد تهيه و حمل مصالح ,لوله و اتصاالت و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول حدود 5500متر در محدوده زون شرقی
حصارک باال از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط و داراي حداقل رتبه 5در رشته آب واگذار نمايد.
کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد )
به آدرس  www.setadiran.irبا شماره فراخوان  2099005186000062انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ,مراحل
ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه  ,مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار :برآورد براساس فهارس بهاء ابنيه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال
 ,1399مبلغ  39.660.609.514ريال و مدت اجراي کار ( 13سيزده) ماه و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار  1.983.030.475ريال بصورت واريز نقدي
به حساب شرکت  ,ضمانتنامه بانکي يا اوراق مشارکت مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل های  PDFاس�ناد  ,موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ 99/11/18
بهدفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
مهلت تحويل اسناد مناقصه  :پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت 19روز شنبه مورخ 99/11/18بصورت فايل
 pdfدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.
تاريخ بازگشايي پاکات  :ساعت 13روز يکشنبه مورخ 99/11/19خواهد بود.
داوطلب��ان مي توانند به منظور دريافت اس��ناد مناقصه از تاريخ  99/11/01تا س��اعت  19روز س��ه ش��نبه مورخ  99/11/07از طريق س��امانه س��تاد به آدرس
 www.setadiran.irاقدام نمايند .تلفن تماس 026 - 32117150 :
س��اير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است .جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس ()iets.mporg.ir
مراجعه نماييد .م 8350/
شرکت آب و فاضالب استان البرز« سهامي خاص»

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

توليد اخبار جعلي برمبناي
اطالعات هكشده واكسنكرونا

هكرهايي ك��ه اطالعات برخي واكس��نهاي كرونا را
در جريان يك حمله س��ايبري عليه آژانس پزش��كي
اتحاديه اروپا دزديده بودند ،از اين اطالعات براي توليد
اخبار جعلي سوءاستفاده كردند .به گزارش مهر به نقل
از زددينت ،هكرهاي يادش��ده قبل از آنكه اطالعات
واكس��نهاي كرونا را در اينترنت منتشر كنند ،از اين
اطالعات براي دروغپراكني در مورد واكسنهاي كرونا
استفاده كردند .آژانس پزشكي اتحاديه اروپا ميگويد
سابقهاينحملهبهماهنوامبربازميگرددودرجريانآن
اطالعات زيادي در مورد روند ارزيابي و بررسي واكسن
بيماريكرونابهدستآمدهاست.ايناطالعاتازبرخي
ايميلهاي محرمانه آژانس مذكور به دست آمده است.
هكرها اطالعات به دست آمده از اين ايميلها را عيناًدر
اينترنتمنتشرنكردهاندوبادستكاريآنهاتالشكردهاند
كاري كنند كه مردم تصور كنند با تزريق واكس��ن هم
اميدي به ايجاد مصونيت در برابر ويروس كرونا نخواهد
بود .هنوز مشخص نيس��ت چه افرادي عامل حمالت
هكري مذكور بودهاند و چرا آنها ايميلها و اسناد هك
شدهرابدينشيوهدستكاريكردهاند.انتشارچنيناخبار
واطالعاتيبدگمانيوبرخيتئوريهايتوطئهدرمورد
ناكارآمدي واكسنهاي كرونا را تشديد ميكند .پيش
از اين سازمان بهداشت جهاني ،مركز امنيت سايبري
انگليس ،مايكروسافت و غيره در مورد حمالت هكري
به مراكز بهداشت و درمان ،ش��ركتهاي داروسازي،
دانشگاهها و ساير س��ازمانهاي درگير در روند توليد
واكسنكروناهشداردادهبودند.

نقش پررنگ شبكههاي اجتماعي در شكلدهي افكار

سيستم یکپارچه مديريت  /کد فرم /10/43/00ف
شرکت آب و فاضالب استان البرز
« سهامي خاص»

دنيايفناوري

مفقودي

م�دارک خ�ودرو(کارت س�بزو کارت سفید)س�واری س�مند
تی�پ ایکس7م�دل 1385به رنگ نق�ره ای-متالیک به ش�ماره
شاس�ی14555579و ش�ماره موتور 12485077308و ش�ماره
پالک 195 98ب 24به نام شرکت کشت و صنعت میثاق سبز ایالم
به نمایندگی صادق نجفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

داش��تند ».اين روش عمال بازدهي خود را اثبات كرده
اس��ت .در ماه مارس  ۲۰۲۰مطالعهاي توسط پروفسور
فريد و ديگر محققان نشان داد كه يوتيوب پس از تغيير
الگوريتمهاي پيش��نهاددهنده خود انتشار ويديوهاي
توطئه را كاهش داد .فيسبوك نيز اين كار را انجام داده
اس��ت .در هفتههاي منتهي به انتخابات ،فيسبوك و
اينستاگرام انتشار اطالعاتي كه الگوريتم اين پلتفرمها
مشكوك به شايعه تش��خيص ميداد را محدود كردند
و درنتيج��ه ادعاهاي مربوط به تقلب انتخاباتي كاهش
يافتند .همچنين شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد
پس از تعليق حس��اب كاربري ترامپ در توييتر انتشار
پستهاي مربوط به كالهبرداري در انتخابات كاهش
يافت .توييتر روز  ۸ژانويه حس��اب ش��خصي ترامپ را
تعليق و اعالم كرد كه پس��تهاي اين حساب سياست
اين شركت عليه تجليل از خش��ونت را نقض ميكند.
قانونگذاران نيز در اين باره وارد عمل ش��دند .عالوه بر
پروندههايمربوطبهقوانينضدانحصار،درخواستهاي
متعددي وجود دارد كه اين ش��ركتها بايد مسووليت
قانونيالگوريتمهايخودرابپذيرند.گزارشاتنشانداده
كه فيسبوك به خوبي از نقش سيستم پيشنهادات اين
پلتفورم در كشانده شدن افراد به گروههاي تندرو مطلع
است .اليحهاي كه توسط نمايندگان جمهوريخواه تام
مالينوسكي و آنا اشو ارايه شده قصد دارد كه براي «تبليغ
تندرويازطريقالگوريتم»براياينپلتفرمهامسووليت
قانونيتعريفكند.
در اختيار گرفتن كنترل اوضاع
و در آخر هم عجيبترين ايده اين اس��ت كه كنترل
اوض��اع را به خودم��ان پس بدهيد .جس��ي لهريك
همبنيانگذار شركت خيرهAccountable Tech
كه با ش��ايعات در ش��بكه اجتماعي مبارزه ميكند
ميگويد« :چطور ميش��د اگر مردم ميتوانس��تند
بگوين��د كه من ميخواهم اخبار را از طيف وس��يعي
از منابع سياس��ي دنبال كنم يا ميخواهم پستهاي
دوس��تان و خانواده را ببين��م ».فيسبوك ميگويد
حداقل كمي اطالعات درم��ورد چرايي نمايش يك
موضوع ارايه ميكن��د .و اگر فكر ميكنيد كه راهحل
اين مش��كل همان صفحه اتفاقات ب��ه ترتيب تاريخ
اس��ت ميتوانيد حداقل به ص��ورت موقت در برخي
س��رويسها از آن استفاده كنيد .البته اين تنظيمات
خيلي مخفي شده است .در فيسبوك بايد به آيكون
خانه در باالي صفحه اصلي برويد و در منوي س��مت
چپ جستوجو كنيد .گزينه « »See Moreسپس

شهرداريكمالشهر

« »Most Recentرا انتخاب كنيد .در اپليكيش��ن
موبايل��ي به س��ه خط افق��ي در باال يا پايين راس��ت
صفحه برويد و به دنبال گزين��ه «»Most recent
بگرديد .البته پس از اينكه از اپليكيش��ن خارج شويد
يا وبس��ايت را ببنديد وضعيت دوباره به حالت اوليه
خود بازميگردد .در توييتر بس��يار س��ادهتر است .با
اينكه قبال پس از بسته شدن اپليكيشن يا وبسايت
وضعيت به همان حالت الگوريتمي برميگش��ت اما
حاال شرايط همانطور ميماند و شما ميتوانيد بين
اين دو حالت انتخاب كنيد.توييتر دسترسي به گزينه
مرتبسازي براساس تاريخ را نسبت به دو اپليكيشن
ديگر سادهتر كرده و تنها با كليك روي ستاره كوچكي
در باالي سمت راست اپليكيشنووبسايتميتوانيد
به اين قابليت دسترسي داشته باشيد .در يوتيوب شما
نميتوانيد پيش��نهادات الگوريتم��ي را بهطور كامل
غيرفعال كنيد اما «تازهترين ويديوها» را در هر دسته
يا جستوجو مشاهده ميكنيد .همچنين اين امكان
وجودداردكهپخشويديوخودكارراغيرفعالكنيد.در
يك مرورگر به دنبال دكمه كوچكي روي بخش پخش
ويديو باشيد كه دو حالت مجزا دارد .در اپليكيشن در
باالي ويديو پلير ميتوانيد اين دكمه كوچك را پيدا
كنيد.تيكتاكدركنارنمايشمحتوايالگوريتميكه
واقعااعتيادآوراستيكحالتنمايشدنبالشوندگان
داردكهتنهاافرادوخدماتيراكهدنبالميكنيدبهشما
نمايش ميدهد .اما بدانيد كه تيكتاك در اين حالت
همبااستفادهازالگوريتمويديوييكهتشخيصميدهد
بيشتر از همه به آن عالقه داريد را براي شما در اولويت
قرار ميدهد .در اينستاگرام امكان پس گرفتن كنترل
اوضاع وج��ود ندارد .يكي از س��خنگويان فيسبوك
توضيح داد كه حالت پيشين كه مطالب براساس تاريخ
ترتيببندي ميشدند مردم  ۷۰درصد از پستها را از
دس��ت ميدادند و تقريبا نيمي از پستهاي دوستان
و خانواده .اين ش��ركت دريافت كه پ��س از تغييرات
الگوريتمي بهطور متوس��ط هر نفر بيش از  ۹۰درصد
از پستهاي دوستان خود را مشاهده ميكند .اگر اين
موضوع تنها به ما ،دوس��تان و خانواده مربوط ميشد
شرايط فرق داشت اما سالها است كه شبكه اجتماعي
نقش پررنگي در جهان ما دارد .بس��ياري از اين درگاه
به تصوير خود از جهان شكل ميدهند .اما اينكه آيا در
آينده هم الگوريت م غولهاي تكنولوژي ،نماي جهان
را براي ما به تصوير ميكش��ند يا شاهد قوانين جدي
و بازپس گرفتن كنترل اوضاع خواهيم بود؟ متاسفانه
تصميمگيري در اين باره در اختيار ما نيست.

فيس بوك در واكنش به قانون جديد تركيه اعالم
ك��رد نمايندهاي در اين كش��ور تعيين ميكند .به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ،فيسبوك
روز گذش��ته اعالم كرد فرآيند تعيين يك ماهيت
قانونيبهعنواننمايندهمحلياينشركتدرتركيه
را آغاز كرده اس��ت.اقدام مذكور جهت همخواني با
قوانين جديد شبكههاي اجتماعي در تركيه است.
اين قانون به مقامات تركيه اجازه ميدهد به جاي
مسدود كردن دسترسي ،محتواي ناقض قوانين را
از ش��بكههاي اجتماعي حذف كنند .شركتهاي
ديگر نيز در راستاي قوانين جديد اينترنت تركيه،
نمايندگاني در اين كشور تعيين كردهاند .يوتيوب
(متعلقبهآلفابت)نيزماهگذشتهازتصميممشابهي
خبر داد .طي ماههاي گذشته فيس بوك ،يوتيوب و
توييتربهدليلنقضقوانينباجريمههاييدرتركيه
روبهرو شدند .طبق قانون اين كشور كشورهايي كه
از قانون پيروي نكنند در نهايت پهناي باند آنها ۹۰
درصد كاسته و دسترسي به آنها مسدود ميشود.

پارلر با حمايت روسها
آنالين شد

وب س��ايت و اپليكيش��ن ش��بكه اجتماعي پارلر
()Parlerكهمحبوبراستگرايانافراطيامريكايي
است ،با كمك يك شركت فناوري روسي موفق شد
آنالين شود .به گزارش ايسنا به نقل از رويترز ،پارلر
در پي قطع ميزباني وب توس��ط شركت آمازون و
ساير شركايش به دليل مديريت ضعيف محتوايي
كه از سوي كاربران ارس��ال ميشود و به خشونت
تشويق ميكند ،قطع شده بود .وبسايت پارلر روز
دوش��نبه دوباره قابل دسترس شد با اين همه تنها
پيام مديرعامل آن به چشم ميخورد كه وعده داد
در تالش براي احياي فعاليت است .رونالد گيلمت،
كارش��ناس زيرس��اخت به رويترز گف��ت :آدرس
پروت��كل اينترنتي مورد اس��تفاده پارلر متعلق به
شركت  DDos-Guardبود كه تحت كنترل دو
مرد روسي قرار داشته و خدماتي از جمله حمايت
در برابر حمالت داس فراهم ميكند .اگر وب سايت
پارلر بهطور كامل احيا شود ،كاربران آن ميتوانند
دوباره پيامها را مشاهده كرده و كامنت اظهار كنند.
بسياريازكاربرانايناپليكيشنراترجيحميدهند
كهدرحالحاضرازفروشگاههايبرنامهرسمياپلو
گوگل حذف شده است .جان ماتز ،مديرعامل پارلر
هفته گذشته به رويترز گفت :اين شركت سرگرم
مذاكره با شركتهاي خدمات وب متعدد است.

«آگهي تجديد مناقصه عمومي»

نوبت اول

شهرداري كمالشهر در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال  1399اجراي پروژههاي مشروح ذيل را از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط
واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت ميگردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت  10روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خريد اسناد مناقصه از ساعت  9الي
 14به آدرس :كرج -كمالشهر ،بلوار شهرداري -شهرداري كمالشهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
رديف

شرحعمليات

مبلغ پروژه (ريال)

1

احداث پارك ورودي خرمدشت از بلوار
شهيدبهشتي

مبلغسپردهشركت
در مناقصه (ريال)

مدت قرارداد

ميزانحواله
(تهاتر)

30/000/000/000

1/500/000/000

 3ماه

 60درصد

رتبهدرخواستي
حداقل رتبه 5ابنيه از سازمان
مديريتوبرنامهريزي

 -1ارائه سپرده شركت در مناقصه مطابق جدول باال به يكي از روشهاي ذيل:
الف) ضمانتنامه بانكي ترجيحا از يكي از بانكهاي استان البرز يا تهران كه به مدت 90روز كاري اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.
ب) واريز فيش نقدي به حساب شماره 0219326211008بانك ملي
ج) چك تضمين شده بانكي در وجه حساب شماره 0219326211008نزد بانك ملي به نام شهرداري كمالشهر
 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري كمالشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار ميباشد.
 -4شركتكنندگان ميبايست جهت خريد اسناد مناقصه ،نسبت به اخذ فيش از شهرداري كمالشهر و واريز مبلغ 500/000ريال اقدام نمايند .الزم به ذكر ميباشد مبلغ
واريزيجهت خريد اسنادمناقصهبه هيچ عنوانمستردنميگردد.
 -5در هر شرايطي مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
 -6در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شركت الزامي ميباشد.
 -7توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهرداري باقي ميماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد
قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
 -8مهلت خريد اسناد از مورخ  99/11/8لغايت  99/11/18ميباشد .بديهي است پيشنهادات مزايدهگران ميبايست در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز يكشنبه
مورخ 99/11/19به دبيرخانه شهرداري كمالشهر تحويل داده شود.
 -9كليه پيشنهادات شركتكنندگان راس ساعت 14:30روز دوشنبه مورخ 99/11/20در كميسيون عالي معامالت بازگشايي ميگردد.
 -10هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
مهدي ناصري مقبل  -شهردار كمالشهر

ويژه
ركوردشكني همراه اول
در نصب و راهاندازي
تعداد سايتهاي جديد

طي يك سال  ١٣٣٣سايت لوكيشن جديد توسط
ش��ركت ناك پيمانكار فني همراه اول وارد شبكه
موبايل ايران شده است.
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار
ايران،همراهاولبراساسبرنامهايجامعوازپيشتعيين
شده توانس��ت با ثبت ركوردي جديد در تاريخ توسعه
شبكهتلفنهمراهايران،درمدتكميبيشازيكسال،
 ١٣٣٣سايتلوكيشنجديد()newSitelocation
بالغبر ۴۵٠٠تكنولوژي 3Gو 4Gرادر ٣١استانكشور
باوجودسختترينتحريمهايظالمانهعليهايراننصب
و راهاندازي كند .اين حجم از راهاندازي س��ايت جديد
بهمنظور بهبود كيفيت تلفنهمراه كشور و استفاده از
فرصتهاي برابر براي همه مردم شهرها و روستاهاي
ايراندرروزهايسختكروناييانجامشدهاستكهيك
ركوردبيسابقهدرصنعتتلكامكشورمحسوبميشود.
با توجه به اولويتها و دغدغههاي همراه اول ،از آذرماه
سالگذشتهتاكنون،مهندسانايرانيشركتنقشاول
كيفيت (بزرگترين شركت زيرمجموعه همراهاول)
توانستهاندبا تالششبانهروزي ١٣٣٣سايتلوكيشن
جديد تلفن همراه را در تمامي استانهاي كشور نصب
و راهان��دازي و  ١۵٠٠٠تكنول��وژي  3Gو  4Gرا روي
سايتهايموجوداضافهكنند.اشتغالزاييبراي١۴٠٠
نفر و تالش يكپارچه  ٣۴٠٠نفر بهصورت مستقيم در
اينپروژهمليواستفادهازتوانداخليبرايارايهآخرين
تكنولوژيهاي روز تلفنهم��راه به مردم تمامي نقاط
كشورازديگرويژگيهاياينپروژهمليبهشمارميرود.
همراهاولبراينصبوراهاندازي ١٣٣٣سايتلوكيشن
جديد در قالب پروژه فاز هشت توسعه موبايل ،بيش از
چهار هزار و ۵۰۰ميليارد تومان س��رمايهگذاري كرده
تا در اي��ن روزهاي كرونايي ،ش��اهد افزايش رضايت و
دسترس��ي حداكثري مش��تركان خود به بهروزترين
خدماتارتباطيباشد.

مديرعامل ايرانسل مطرح كرد؛

اينترنت موبايل در تمام دنيا
لوكس و گران است

مدير عامل ايرانس��ل درگفتوگو با باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،درباره نرخ باالي اينترن��ت موبايل توضيح داد.
بيژن عباس��ي آرند ،مدير عامل ايرانسل در گفتوگو با
خبرنگار حوزه دنياي ارتباطات گ��روه فضاي مجازي
باش��گاه خبرنگاران جوان ،در پاسخ به زياد بودن تعرفه
باالياينترنتبرايمعلمانودانشآموزانگفت:سرعت
اينترنت خانگي ما در ايران به نسبت اينترنت موبايل،
پاييناستوالبتهبايدبدانيمكهاينترنتموبايلدرتمام
كش��ورها يك اينترنت لوكس و گران است .ما در ايران
روي اينترنت موبايل خيلي خوب كار كرديم و كيفيت
و كيمت را ارتقا داديم .عباسي آرند بيان كرد :دسترسي
به اينترنت ثابت براي خانوادهها از لحاظ سرعت خوب
نيست .استفاده از فيبر نوري باعث سرعت باال و كيفيت
باال ميش��ود اما ما در ايران هنوز داريم از سيم قديمي
استفادهميكنيم.البتهشركتمخابراتوارايهدهندگان
در تالش براي توس��عه اين زيرس��اختها هستند اما
هنوز سرعت كمي داريم .به همين دليل است كه تصور
ميشود اينترنت موبايل تعرفه بااليي دارد .وي افزود :در
رابطهبامعلمينهمكهبرايبحثآموزشنيازداشتنداز
ظرفيتهايمختلفاستفادهكنندنيازبهاينترنتداشتند
ودرهمينراستايكبسته ۲۰گيگهديهبهآنهادادهشد
امادانشآموزانچونوزارتآموزشوپرورشبرنامهشاد
رابرايآنهامعرفيكردايرانسلبرنامهشادرارايگانكرد.
هنوز مدرسههاي ديگري هم هستند كه از برنامههاي
ديگريبهغير ازبرنامههاي شاد استفاده ميكنندكه ما
پلتفرم دانا پالس را در همين راستا معرفي كرديم كه
برايمدرسههابانرختعرفهايوپايينتراستفادهميشود.

افزايش١٠٠ترابايتيترافيك روبيكا
درايام فاطميه

در روزهاي پخش زنده هيئتها در روبيكا ،ترافيك اين
اپليكيشنبيشاز ١٠٠ترابايتافزايشداشتهاست.
به گزارش ادارهكل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار
ايران،همراهاولهمزمانباشيوعويروسكرونادركشور،
اقدامبهتقويتزيرساختهايارتباطيوتوسعهظرفيت
شبكه كرد تا زمينه ارايه خدمات يكپارچه ديجيتال به
اشخاصحقوقيوحقيقيبيشازپيشتسهيلشود؛از
ديگراقداماتايناپراتورتأمينپلتفرمهايدوركاريو
ارايهسرويسهايضروريدرقالبديجيتالبهارگانها
و مردم بود .اين رويه تا ش��يوع موج دوم كرونا و تقارن
آن با ايام عزاداري ماه محرم ادامه داش��ت كه برگزاري
يبراي
مراسمعزاداريبهصورتسنتيباعثبروزنگران 
هيئتهاوعزادارانحسيني(ع)شدهبود؛لذاهمراهاول
با ش��عار تحقق روياي ديجيتال ،اقدام به ارايه اينترنت
رايگان و ايجاد بستر مناسب جهت پخش زنده مراسم
هيئتهاي مذهبي كرد .استقبال گسترده مردمي از
اين اقدام و شركت در مراسم سوگواري ساالر شهيدان،
باعث شد تابهعنوان الگويي موفقدر ايام فاطميه (س)
نيزبهكارگرفتهشود.همراهاولوروبيكابهمناسبتاين
ايام،خدماتويژهايازقبيل«اينترنترايگان»«،پخش
زندهمراسم»«،راهاندازيهيئتسيارعقيقفاطمي»و
«ويژهبرنامهبابالقبله»رابهمنظورترويجشعائرمذهبي
وخدمترسانيبهعزادارانفاطميارايهكردند.خروجي
مجموعتالشهانشانميدهدكهاستقبالازپخشزنده
هيئتهادرروبيكاروزبهروزبيشترشدهودرشبچهارم
( ٢٨ديماه) برگزاري آنالين مراسم  ١٠٠٠هيئت ،به
ركورد بيش از 4.1ميليون تماشا در روبيكا رسيد .نرخ
تماشا در روزهاي اول تا سوم نيز به ترتيب ١.٧ميليون،
 ٢.٨ميليونو ٣.۴ميليونبهصورتآنالينوآفالينبوده
است .طبق اعالم ،در آن چهار شب در ساعت ٢١تعداد
كاربران متصل نسبت به س��اعت قبل از آن ۵۰درصد
بيشتر بوده است و در آن بازه زماني ( ٢۵تا  ٢٨ديماه)
ترافيكروبيكا ١٠١ترابايتافزايشيافتهاست.

صنعت،معدنوتجارت
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سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران تشريح كرد

مسيرسخت بازگشت به «برجام»

تعادل |
نشس��ت ديماه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
برگزار ش��د«.تحوالت اخير سياسي امريكا و اثر تغيير
دولت اين كش��ور بر اقتصاد ايران و جهان و ديپلماسي
بينالمللي» و «آسيبشناسي زنجيره تامين فوالد»دو
محور اصلي بح��ث و گفتوگ��وي نمايندگان بخش
خصوصي بود.در اين نشس��ت موضوع��ات پر اهميت
ديگري از جمله «سياس��ت خارجي و تامي��ن دارو و
واكسن»« ،خاموشيها و زيان آن به صنايع»« ،مزارع
توليد بيتكوين»« ،نگراني از كاهش ذخاير مواد اوليه
توليد دارو»« ،عدم افزايش صادرات در نتيجه افزايش
نرخ ارز» نيز مورد واكاوي قرار گرفت .سخنگوي اسبق
وزارت امور خارجه ايران كه در جمع فعاالن اقتصادي
حاضر شده بود ،بازگش��ت به برجام را سخت توصيف
كرد و گفت :كار سختتر از آن است كه بايدن به يكباره
به برجام برگردد ،چراكه مواضع ايران هم تغيير كرده و
«جو بايدن بايد بازگشت به برجام را امضا كند و احتماال
تاييديه س��نا و كنگره نيز نياز خواهد بود .او با تاكيد بر
اينكه درخواست لغو تحريمها هم بطور جدي از طرف
ايران دنبال ميشود ،نيز در اظهاراتي گفت :بطور كلي
من فكر ميكن��م كار با امريكا هموار نخواهد بود ،البته
ممكن اس��ت در ماههاي اول به دليل ش��رايط رواني
اتفاقاتمثبتيبيفتد.

واكنش خوانساري
به اظهارات ارزي رييسجمهور
ديروزنوزدهميننشستهياتنمايندگاناتاقبازرگاني
تهران در س��ال جاري برگزار ش��د .نمايندگان رييس
اتاق بازرگاني تهران ،دراين نشس��ت به اظهارات ارزي
رييسجمهور واكنش نش��ان داد و از نبود يك برنامه
مشخص براي خريد واكسن كرونا انتقاد كرد .مسعود
خوانس��اي با انتقاد از سخنان مسووالن درباره نرخ ارز،
گفت :انتظار داريم مس��ووالن اظهارات كارشناس��ي
داشته باشند و تأثير سخنان خود را در واردات و صادرات
بس��نجند .او با بيان اينكه در سال  ۹۷با افزايش قيمت
ارز انتظ��ار ميرفت كه صادرات كش��ور افزايش يابد،
اظهار داش��ت :درحالي كه ارزش پول ملي چهار و پنج
برابر كاه��ش يافته بود ،اما ص��ادرات به جاي افزايش،
كاهش يافت كه تصميمات عجوالنه متوليان ،علت اين
امر ب��ود.او در ادامه به طرح مجدد بحث كاهش قيمت
ارز توسط دولت اش��اره كرد و آن را عامل ايجاد شبهه
و سوال براي صادركننده دانس��ت زيرا اين طرح هيچ
تصويري از چشمانداز نرخ ارز به صادركننده نميدهد.
رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه صحبتهاي خود به
مسالهخاموشيهاوقطعبرقپرداخت.بنابهتوضيحات
خوانساري،قطعبدوناطالعبرقصدماتيبهدستگاهها
و ماشينآالت بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي
صنعتي وارد كرده است .همچنين تاكنون به شبهات
مربوط به علت اصلي قطع برق هيچ پاسخ شفافي داده
نشده است.مداخله دولت در قيمتگذاري كاال از ديگر
مسائل مطرح شده توسط خوانساري بود كه به گفته او،
اين نحوه قيمتگذاري در مجموعه فوالد و بازار سهام
مش��كالتي ايجاد كرد .ميخواس��تند تجربه  ۴۰ساله
قيمتگذاري را دوباره تجربه كنند كه خوشبختانه اين
اتفاق نيفتاد و مشكل رفع شد.
ابهامات روابط ايران و امريكا
درادامهاينجلسه،حميدرضاآصفي،سخنگوياسبق
وزارت امور خارجه در دولتهاي هفتم و هشتم ،كه در
اتاق تهران حضور يافته بود ،درباره تحوالت سياسي
و اقتصادي پ��س از انتقال ق��درت در اياالت متحده
امريكا و چشمانداز دوره رياستجمهوري «جو بايدن»
توضيحاتي را ارايه كرد .آصفي در اين نشس��ت به اين
نكتهاشارهكردكهجزنهادهايبزرگينظير«پنتاگون،
س��يا ،س��نا ،كنگره و وزارت خارجه امريكا» كه بطور
رسمي درگير روابط با ديگر كشورها هستند ،عوامل
فشارديگريبرسياستخارجيامريكااثرگذارهستند
كه بر نظام تصميمگيري اين كشور در ارتباط با ايران

نيز فشارهايي را واردميكنند .آصفي در ادامه ،عملكرد
اروپا را در برابر بازگشت بايدن به برجام ،بازدارنده خواند
و گفت :از زماني كه برجام به امضا رسيده ،شرايط ايران،
امريكا و منطقه تغيير كرده اس��ت؛ براي مثال ،تركيه
به س��وي عاديسازي روابط با كشورهاي منطقه گام
برداشته و در عين حال ،قطر و عربستان نيز تغييراتي
در روابط خود ايجاد كردهاند .بنابراين به نظرميرسد،
بايدن در ارتباط با اي��ران ،به تنهايي تصميم نخواهد
گرفت؛ در واقع ،حل و فصل اين مساله به سادگي كه
برخيتصورميكنند،نيست.اينديپلماتسابقوزارت
امور خارجه ،بر اين باور اس��ت ك��ه يكي از نقاط قوت
ايران براي مواجهه با امريكا توسعه روابط منطقهاي با
كشورهاي همسايه و همچنين تقويت همكاريها با
كشورهايي نظير چين و روسيه خواهد بود كه در اين
حوزه اتاقهاي بازرگاني و فعاالن اقتصادي ميتوانند
نقش بسزايي ايفا كنند.
آصفي گف��ت :اينكه ما در منطقه دچار اين مش��كل
شدهايمبهخاطرايناستكهمسيرمانرادقيقانتخاب
نكردهايم.دريكبازهزمانيهمهتخممرغهايسياست
خارجي به سبد برجام رفت و از منطقه غافل شديم و
ديربهسمتهمسايگانبرگشتيم.
در پاي��ان اين بخش ،محمود نجفيعرب كه رياس��ت
كميسيون اقتصاد س�لامت اتاق تهران را برعهده دارد
با اش��اره به پيام صريح و شفاف مقام معظم رهبري در
رابطه با منع واردات واكس��ن كرونا از امريكا و فرانسه و
انگليس ،گفت :ما حدود يك تا دو ميليارد دالر داروي
ساختهشدهواردميكنيمكهعمدتاًمبداآناروپاوحتي
گاهي امريكاس��ت .تكليف اين داروها كه سالهاست
وارد ميش��ود ،چيست؟ آيا اين مساله ممنوعيت قابل
تعميم به ديگر داروهاس��ت؟ آصفي در پاس��خ به اين
پرس��ش گفت :من جواب اين سوال را نميدهم ،چون
بلد نيستم و نميدانم در اين رابطه بايد چه كار كرد .من
نميدانم در مورد اين داورها به لحاظ تخصصي چه بايد
كرد .اين موضوع كامال يك بحث تخصصي است و فكر
ميكنم وزارت بهداشت در مورد اين موضوع ميتواند
صحبتكند.
واكاوي قيمتگذاري دستوري فوالد
در ادامه اين جلس��ه و در پيگيري سومين دستوركار
ايننشست،دبيرانجمنتوليدكنندگانفوالد،گزارشي
از قيمتگذاري و طرح توس��عه و توليد زنجيره فوالد
ارايه كرد.سيدرس��ول خليفه س��لطان به اين مساله
اشاره كرد كه ،اجبار به توليد ميلگرد و صادرات آن در

نرخ ارز ترجيحي اصالح شود
نايبرييس اتحادي��ه واردكنن��دگان نهادههاي دام
وطيور ايران گفت :سياستگذاري در راستاي توزيع
و تخصيص ارز ترجيحي براي تامين كاالهاي اساسي
كشور موجب شد تا اقتصاد ايران دولتيتر شده و سهم
شركتهاي دولتي در فعاليتهاي اقتصادي افزايش
پيدا كن��د .محمد علي ضيغمي ب��ا تاكيد بر ضرورت
اصالح توزي��ع يارانه حاصل از تخصيص ارز ترجيحي
براي تامين كاالهاي اساسي اظهار كرد :تخصيص ارز
 4200توماني براي واردات كاالهاي اساسي نه تنها به
بهبودشرايطمعيشتيدهكهايپايينجامعهكمك
نكرد بلكه منجر به ايجاد عدم ش��فافيت و انحراف در
برخي فعاليتهاي تجاري شد.
وي افزود :تفاوت قيمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجيحي
موجب شده تا بخش دولتي به سمت دولتيتر كردن
اقتصاد كش��ور حركت كند .ضيغمي.ادامه داد :بخش
دولتي با اس��تناد به اينكه در توزيع ارز با نرخ ترجيحي
امكان بروز خطا و سوءاس��تفاده از سوي شركتهاي
بخش خصوصي وجود دارد ،حضور خود در فعاليتهاي
اقتصادي را نسبت به گذشته گستردهتر كرده است.به
عنوان مثال در بازار واردات نهادههاي دامي در سال 96
سهم شركت پش��تيباني امور دام بين  13تا  14درصد
بود كه اين رقم در س��الهاي  98-99ب��ه بيش از 30
درصد رسيد.وي تصريح كرد :اين رويكرد رو به توسعه
ش��ركتهاي دولتي ،نهادههاي عمومي غير دولتي و
ش��ركتهاي خصولتي در واقع تجربه ن��وع ديگري از

انحراف در عرصه فعاليتهاي اقتصادي است زيرا سهم
بخش خصوص��ي از فعاليتهاي اقتص��ادي بر خالف
سياستهايكليابالغياصل 44قانوناساسيازسوي
رهبر معظم انقالب در ارتباط با واگذاري فعاليتهاي
اقتصادي به بخش خصوصي كاهش پيدا ميكند.
وي با درخواست از نمايندگان مجلس براي حذف ارز
ترجيحي يا كاهش حداكث��ري نرخ ارز ترجيحي با ارز
آزاد خاطرنشان كرد :اگر اين اقدام صورت بگيرد امكان
فعاليتهايسالماقتصاديافزايشپيداكردهوبسياري
از شركتهايي كه با رويكرد سوءاستفاده از فرصتهايي
كهممكناستدرتوزيعارزترجيحيبهوجودبيايد،وارد
بازار نهادههاي دامي شدهاند از اين بازار خارج ميشوند.
ضيغم��ي درباره فاصله ميان ن��رخ ارز آزاد با ترجيحي
گفت :حداكثر تفاوت ميان نرخ اين دو نوع ارز بايد كمتر
از  10درصد باشد زيرا هر چه ميزان تفاوت بيشتر باشد
زمينه ايجاد فساد و رانت افزايش پيدا ميكند به همين
دليل اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام وطيور ايران
خواستار اصالح نرخ ارز ترجيحي است.وي خاطرنشان
كرد :الزم به ذكر اس��ت جهت جلوگيري از ايجاد فشار
ب��ه مصرفكنندگان ناش��ي از تغيير ن��رخ ارز و اثرات
انتقالي آن به محصوالت لبني و پروتييني ،ضروريست
پيشبينيهاي الزم براي پرداخت مابه التفاوت حاصل
از فروش ارز به نرخ واقعي با نرخ ترجيحي ۴۲۰۰توماني
به مصرفكنن��دگان نهايي صورت پذيرد تا فش��ار به
خانوادههاي جامعه هدف به حداقل برسد.

حالي صورتميگيرد كه تقاضا براي اين محصول از
 3ميليون تن فراتر نميرود اما براي شمش آهن تا 10
ميليون تن تقاضا وجود دارد .همچنين زنجيره فوالد
مجموعه عريض و طويلي است كه با چند بند قانوني
مجلس نميت��وان آن را مديريت كرد و حل مس��ائل
فوالد نيازي به قانون ندارد .پس از ارايه اين توضيحات،
جعفر سرقيني ،با انتقاد از اينكه فوالد  20درصد بيش
از قيمت در بازارهاي جهاني توسط توليدكنندگان آن
در كشور عرضهميشود ،عنوان كرد كه توليدكنندگان
براي آنكه گرانفروشي كنند ،به سراغ مجلس رفتند
و طرح مجلس براي فوالد نتيجه اين اقدام آنها است.
سجادغرقي،همخواستارحذفقيمتگذاريدستوري
و توس��عه متوازن اين صنعت شد.عليرضا كالهي نيز
تاكيد كرد كه بايد هر چه سريعتر فهرست مواد اوليه و
خام نهايي شود چرا كه مشكل مربوط به همه مواد اوليه
موردنيازصنايعاستنهفقطفوالد.متاسفانهتماممنابع
كشور در تعداد محدودي رشته در حوزه منابع خام و
اوليهدراختيارشركتهاييعمدتاًخصولتيقرارگرفته،
كهاينسياستبهزيانكلصنعتكشورتمامميشود.
ما نياز به نهاد يك رگوالتوري مستقل و متشكل از افراد
كارشناس داريم.
اما مهدي صادقي نياركي ،معاون امور صنايع وزارت
صمت نيز اي��ن موضوع را مطرح كرد كه ،در دنيا 75
درصد توليد فوالد توس��ط كوره بلند و  25درصد به
روش قوس الكتريكي توليد ميشود اما در ايران اين
نسبت كام ً
ال برعكس اس��ت و دليل آن رانت انرژي
است .از طرفي تقريباً 30درصد منابع صندوق توسعه
ملي به فوالد اختصاص يافته چون جذابيت بيشتري
داشته است .با اين سياست منابع ما براي توسعه به
كاموديتيها رفته نه صنايع ساختمحور.به گفته او،
ستاد تنظيم بازار مصوبات مختلفي داشته است مبني
بر اينكه قيمت فوالد بايد در بورس تعيين ش��ود .اما
حداكثر عرضه در  10ماه گذشته  3ميليون تن بوده
اس��ت در حالي كه بايد حداقل شش ميليون و 600
هزار تن به عنوان كف در بورس كاال عرضه ميشد.
محمدرضا انصاري در ادامه گفت :اگر توليدكنندگان
مجموعه اين زنجيره با انس��جام و منطق مش��ترك
حركت كنند اصال نيازي به مداخله دولت نيس��ت.
اگر مداخله باش��د هم بايد در تمام حلقهها به توازن
و تناس��ب صورت گيرد .او افزود :درس��ت است كه
يارانههاي��ي در اين حوزه داده ميش��ود اما به نظرم
بهجاي ص��ادرات گاز بهت��ر اس��ت آن را در اختيار
كارخانجات فوالد قرار دهيم و فوالد صادر كنيم .پس

از اين س��خنان ،دبير انجمن توليدكنندگان فوالد با
صحه گذاش��تن بر اغلب نقدها ،گفت :الزم است در
اتاق ايران ميز فوالد با حضور همه زنجيرهها و بطور
دايمي برقرار ش��ود .بحث توليدكنندگان فوالد اين
ت كاهش پيدا كند
است كه ما نبايد اجازه دهيم صادرا 
و بازارهاي خارجي از دست برود .اگر هم يارانهاي در
فوالد وجود دارد اين يارانه هدفمند به مردم برسد.در
پايان رييس اتاق بازرگاني تهران ،گفت :اتاق پيشنهاد
داده بود كه دولت در قيمتگذاري دخالت نكند چه
در سنگآهن چه در فوالد و چه در محصوالت بعدي.
خوانساري توضيح داد :سه راهكار هم براي اين مساله
ديده شده بود كه ابتدا بر صادرات عوارض وضع شود،
همانطور كه بر تخممرغ و مرغ عوارض وضع ميشود.
راه بعدي برداشتن معافيت صادراتي است و راه سوم
هم حذف معافيت ارزش افزوده است .از اين سه راه
ميتوان جلوي رانت را گرفت .اما بهجاي استفاده از
اين روشها اعالم شد كه فوالد در بورس با  70درصد
قيمت فوب عرضه شود.
مواد اوليه براي توليد دارو نداريم
دربخشديگريازايننشست.نايبرييسكميسيون
اقتصاد سالمت اتاق تهران نيز به مساله تامين دارو و
تجهيزات پزشكي و ارز تخصيصيافته به آن پرداخت
و گفت :همانطور ك��ه ميدانيد ب��ه واردات دارو ارز
 4200توماني اختصاص يافته و دولت همچنان اصرار
دارد كه در سال آينده هم تخصيص اين ارز و در واقع
سياست ارز دونرخي در حوزه سالمت و دارو را حفظ
كند .تاكيد دارم كه مش��كل ما به عنوان فعاالن اين
حوزه ،نرخ ارز تعيين شده نيست كه  4200تومان يا
هر رقم ديگري باشد ،مشكل دو نرخي بودن ارز و يارانه
و فساد ناشي از آن است.به گفته حامدي فر ،ما در سه
ماهه پاياني س��ال جاري با كمبود جدي ارز مواجه
هستيم .بنابر آنچه فعاالن باسابقه اين حوزه ميگويند
از ابتداي انقالب تاكنون ذخاي��ر و دپوي مواد اوليه
توليد دارو تا اين اندازه پايين نيامده بوده است .توجه
داشته باشيد كه  97درصد داروي مصرفي كشور از
جمله تمام داروهاي مهم كنترل فشار خون ،ديابت،
آنتيبيوتيكها و ...توسط صنعت دارو در داخل كشور
توليد ميش��ود .همچنين بخش عم��ده تجهيزات
پزش��كي حياتي كه بطور روزانه در بيمارستانها و
درمانگاههاي كشور مصرف ميش��ود ،توليد داخل
است .در شرايط كنوني ما بايد دسترسي پايهاي مردم
به تجهيزات پزشكي و دارو را حفظ كنيم.

آرامش مطلق در بازار خودرو
ايس�نا |طبق اعالم رييس اتحاديه نمايشگاه داران و
فروش��ندگان خودرو تهران در وضعيت بازار خودرو و
تغييرات آن نسبت به هفته گذشته ،بازار همچنان آرام
بوده و ريزش قيمتها ادامه دارد؛ اين در حالي است كه
سطح معامالت كامال به صفر رسيده و هيچ خريداري
در بازار نيست.سعيد موتمني ضمن تاكيد بر اينكه بازار
خودرو در حال حاضر در آرامش مطلق به س��ر ميبرد؛
اظهار كرد :در حقيقت ب��ازار در خواب كامل فرو رفته
اس��ت؛ چراكه معامالت به نقطه صفر رس��يده است و
ت��ا زمانيكه نرخ ارز در مبلغي مش��خص ،ثابت نماند،
مشتري خريد خود را انجام نميدهد و منتظر كاهش
بيشتر قيمتها ميماند تا خودرو مورد نظر خود را در
ارزانترين حالت ممكن خريداري كند .وي ادامه داد:
از سوي ديگر فروشنده در بازار بسيار است و ميخواهد
خودرو در اختيار را بفروشد اما خريداري وجود ندارد،
بنابراينباتوجهبهاينكهمعاملهايانجامنميشود،درصد
ريزش ،پس از همان  ۱۰درصد عالوه براي كاهش۳۲
درصديآبانماهبهبعد،هنوزعددمشخصنداردوهفته
آينده دقيقتر ميت��وان در مورد ميزان كاهش قيمت
صحبتكرد،اماروندنزوليقيمتهاهمچنانادامهدارد.
وي افزود :بطور مثال س��مند  LXو پژو  ۴۰۵GLXدر
كانال  ۱۷۰ميليون تومان ،پژو  ۲۰۶تيپ ۲در محدوده
 ۱۸۰تا ۱۸۲ميليونتومانقراردارند.همچنيندرگروه
محصوالتسايپانيزپرايدحدود ۹۵ميليونتومان،تيبا
كمتر از ۱۱۵ميليون تومان و ساينا حدود ۱۲۶ميليون

تومان قيمت دارند .اما همانطور كه اشاره شد ،به دليل
اينكهمعاملهانجامنميشود،قيمتمشخصيهموجود
نداردامامشخصاستكهقيمتهادرحالكاهشاست.
موتمني تاكيد كرد :چنانچه نرخ ارز به مدت دو هفته در
يكقيمتتثبيتشود،بازارمجددفعالشدهومعامالت
از س��ر خواهد گرفته ش��د و راحتتر ميتوان در مورد
تغييرات آن صحبت كرد .زماني كه در ماههاي گذشته
ارز در كانال ۲۵هزار تومان براي مدتي ايستاد ،با حضور
فروشنده و خريدار در بازار معامالت صورت ميگرفت
و اكنون خريدار منتظر كاهش بيشتر در قيمتهاست؛
بنابراين خريد خود را انجام نميدهد.
ت خودروها
اين مقام صنفي در پاس��خ به اينكه آيا قيم 
به زير قيمت كارخانهاي آنها نيز رسيده ،گفت :تنها در
محصوالت مديرانخ��ودرو ،كاهش قيمتها حتي تا
به زير قيمت كارخانهاي ديده ميش��ود ،اما هنوز براي
محصوالتپرتيراژدوخودروسازاصليايناتفاقنيفتاده
اس��ت.موتمني همچنين در پاسخ به اينكه آيا با اعالم
قيمت ۱۸خودرو مشمول تغيير فرمول قيمتگذاري و
اعالمواعمالقيمتهايجديدمصوبشورايرقابتدر
بهمنماه،اينامكانوجودداردكهشاهدنوسانافزايشي
يا تغييرات عمده در بازار خودرو باشيم ،نيز تصريح كرد:
فعال بازار به همين شكل نزولي پيشبيني ميشود و تا
پايانسالجاري،افزايشقيمتدربازارخودرونخواهيم
داشت و احتمال كاهش بيش��تر وجود دارد و افزايش
قيمتينخواهيمداشت.

تازهترين خبرها
خودرو گران نميشود

مه�ر|رييس ش��وراي رقابت با بي��ان اينكه قيمت
كارخانهاي خودرو تا پايان فروردين سال آينده تغيير
نميكند،گفت:فرمولجديدقيمتگذاريخودروفعال
اجرانميشودوتازمانيكهتوليدافزايشيابدوعرضهو
تقاضايخودرومتناسببايكديگرشوند،مدلعرضه
خودروباقرعهكشيادامهخواهديافت.رضاشيوااظهار
داشت :با توجه به ثبات نسبي قيمتها و تورم بخشي
اعالمشدهازسويبانكمركزي،شورايرقابتتصميم
گرفت قيمتهاي فروش زمستان كارخانهها افزايش
نياب��د ،از اين رو قيمت خودروه��اي داخلي در فصل
زمستان با همان نرخ پاييز عرضه خواهد شد.رييس
شورايرقابتگفت:ازاينپسقيمتگذاريخودروها
بهجايسهماهه،هر ۶ماهياساالنهتعيينخواهدشد.
وي افزود :بانك مركزي تورم بخشي پاييز را حدود۱۴
درصد اعالم كرد ،اما ش��وراي رقابت با در نظر گرفتن
بهرهوري و كيفيت ،تصميم گرفت قيمت كارخانهها
براي زمستان افزايش��ي نداشته باشد.رييس شوراي
رقابت در خصوص فرم��ول جديد قيمتگذاري هم
گفت:اينفرمولشرطافزايش ۵۰درصديداشت،لذا
تازمانيكهافزايش ۵۰درصدياعمالنشود،اينفرمول
اجرايينخواهدشد.ويافزود:شركتسايپااعالمكرده
با فرمول جديد ،توان افزايش توليد را نخواهد داشت و
ايرانخودروهماعالمكردهبرايافزايشتوليدخواستار
تغييراتاست،لذااينفرمولاجرايينخواهدشد.شيوا
درخصوصاينكهآياخودروسازهااينقيمتگذاريرا
قبولدارندياخير،گفت:شورامستقلعملميكندو
خودروسازها موظف هستند به آن عمل كنند .تاكيد
بر اينكه كليه خودروهايي كه سابقه قيمت داشتهاند،
هيچافزايشقيمتيتاپايانسالنخواهندداشت،گفت:
قيمتگذاري خودروهاي جديد هم در كميته خودرو
بررسي ميش��ود .وي در خصوص اينكه آيا سازمان
بازرسي مصوبه قبلي ش��ورا را لغو كرده است ،افزود:
سازمانبازرسيهرگزمصوبهشورارالغونكردهوازنظر
قانوني مجوز اين كار را ندارد و فقط درخواست تجديد
نظر كرده است.وي با اعالم اينكه تورم بخشي سه ماه
پاييزبرايايرانخودرو ۱۴.۱وسايپا ۱۴.۷۵بودهاست،
گفت:چنانچهدرپيتغييراتسياسيواقتصاديايران
و جهان ،تورم بخشي طي ماههاي آينده كاهش پيدا
كند ،بر اساس فرمول موجود ،قيمتهاي كارخانه نيز
كاهشخواهديافت.

محدوديت فعاليت برخيصنوف
همچنان ادامه دارد

در شش��مين اجالس هيات نمايندگان دور هفتم
اتاق اصناف ايران ،كه ديروزبا حضور هيات رييسه
اتاق اصناف ايران در محل اين اتاق و به صورت ويدئو
كنفرانس با سايرنمايندگانبرگزارشد،بودجه سال
 ۱۴۰۰بهتصويبرسيد.سعيدممبيني،رييساتاق
اصناف ايران در اين نشس��ت پس از استماع نطق
پيش از دستور ناطقين به ارايه گزارشي از عملكرد
هيات رييس��ه پرداخ��ت و اظهار ك��رد :به موجب
شيوع بيماري كرونا و با وجود چندين نوبت مكاتبه
با وزارت بهداش��ت به منظ��ور دريافت مجوز براي
برگزاري اجالس حضوري ،اين امر ممكن نشد و با
استفاده از ظرفيتهاي نرم افرازي موجود و تجربه
برگزاري جلسات ويدئوكنفرانس با جمعيت كمتر،
براي نخستينبار اجالس هيات هيات نمايندگان
اتاق اصناف ايران به صورت ويدئو كنفرانس برگزار
ميش��ود.ممبيني بيان كرد :از س��ال گذشته در
پديدهاي جهاني با ش��يوع وي��روس كرونا مواجه
هس��تيم كه اين ويروس عالوه بر حوزه اجتماعي
بيش��ترين تاثير را بر اقتصاد گذاشته است .اقتصاد
اي��ران نيز ،كه پيش از كرونا ب��ه دليل تحريمها در
شرايط كامال متفاوتي بود با شيوع كرونا نيز بيشتر
تاثيرپذيرفت و بيشترين آس��يب نيز بر اصناف به
عنوان آخرين حلقه در زنجيره تامين وارد شد .وي
افزود :برخي از صنوف از اوايل اسفند سال گذشته
تعطيل ش��دند و برخي ديگر نيز ت��ا چند روز قبل
همچنان تعطيل بودند .ب��ا تمهيداتي كه صورت
پذيرفت ،اخيرا در بس��ياري از نقاط كشور تاالرها
توانس��تند كار خود را آغاز كنند هر چند هنوز در
شرايط عادي قرار نگرفتهاند چراكه به دليل رعايت
پروتكلهاي بهداش��تي ،محدوديتهايي دارند و
از س��وي ديگر به دليل افزايش قيمتها استقبال
چنداني از خدمات تاالرها هم نميشود.

سعدمحمدي ،معاون معدني
وزير صمت شد

پس از اس��تعفاي داريوش اس��ماعيلي از معاونت
معدني وزارت صمت ،امروز در مراس��مي اردشير
سعدمحمديرييسشركتمليصنايعمسايران،
به عنوان معاون جديد معدني وزير صمت معارفه
شد .گفتني است ،پس از كش��مكشهاي فراوان
ميان وزارت صمت و بورس كاال در مورد نحوه عرضه
فوالد به بازار سرمايه ،در نهايت داريوش اسماعيلي
معاونت معدني وزارت صمت استعفانامه خود را روز
گذشته به وزير صمت ارايه كرد.

قيمت گوشتگوساله وارداتي
 ۷۳تا۱۲۰هزار تومان تعيين شد

كارگروه تنظيم بازار قيمت گوشت گوساله وارداتي
را بر اس��اس نرخ ارز نيمايي ،در زمان واردات اين
محصول به كشور ۷۳ ،تا  ۱۲۰هزار تومان تعيين
كرد.برابر قيمت محمولهه��اي وارداتي بر مبناي
ماهانه نرخ ارز سامانه نيما در زمان تحويل گوشت
قرمز به شركت پشتيباني امور دام كشور در هفت
ماه اول س��ال ج��اري ،به تفكي��ك فروردين ماه
73هزار تومان ،ارديبهش��ت ماه  76هزار تومان،
خرداد م��اه  85هزار تومان تير ماه  95هزار تومان
مردادماه 100هزار تومان ،شهريورو مهرماه 120
هزار تومان تعيين شد.
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روند ناعادالنه توزيع واكسنكرونا در دنيا ،شكست اخالقي فاجعهبار

دبيركلسازمانبهداشتجهانيدربارهروندناعادالنهتوزيعواكسنهايمعتبركرونادردنياهشدارداد.تدروسآدانومگفت:دركلكشورهاي
كمدرآمددنياتاكنونتنها« ۲۵دوز»واكسنكروناتزريقشدهاست.تدروسآدانومگفتايندرمقابلآمار ۳۹ميليونيواكسنيكهدركشورهاي
ثروتمندتزريقشده،جهانرادرآستانهيك«شكستاخالقيفاجعهبار»است.سازمانبهداشتجهانيتاكنونفقطسهواكسنفايزر-بيوان
تكمحصولمشتركآلمانوامريكا،واكسنمدرناامريكاوواكسنآكسفورد-آسترازنكامحصولمشتركسوئدوانگليسراتاييدكردهاست.
قرار است بخشي از اين واكسنها از طريق سبد مشترك كوواكس بين كشورهاي مختلف توزيع شود .ايران با پرداخت حدود ۵۲ميليون دالر
حدود ۱۶ميليونو ۸۰۰هزاردوزواكسنازسبدكوواكسخريداريكردهكهالبتههنوززماندقيقدريافتاينواكسنهامشخصنيست.

رييس سازمان حفاظت محيطزيست اظهار داشت

تعطيلي 70درصداقتصاد با اجرايقانونهوايپاك
تعادل| برنامه جامع اق��دام ملي كاهش
آلودگي هواي كالنشهرها مربوط به امروز
گزارش
و ديروز نيست .اين طرح از سال  1379در
سازمانمحيطزيستموردبررسيقرارگرفتواينبررسي
تا س��ال  1381به طول انجاميد ،اما حاال رييس سازمان
حفاظتمحيطزيستمدعيشدهاگرقرارباشداينبرنامه
اجراييشودتا 70درصداقتصادكشورتعطيلميشود.اما
سوالاينجاستچطورميشودكهاقتصادكشوراينهمه
آلودگيايجادميكندودرتماماينسالهاهيچكسنبوده
تا فكري به حال اين وضعيت بكند؟ آلودگي هواي تهران
و كالنش��هرها بيش از يك دهه است كه شكل جدي و
خطرناكي به خود گرفته و هر بار هم مسووالن تقصير را
به گردن مردم مياندازند .استفاده از خودروي شخصي،
مسالهاي كه باعث شد تا طرح زوج و فرد و طرح ترافيك را
برايحلاينمعضلبهميانبياورند،طرحهاييكهدرنهايت
هيچ تاثير در پاك شدن هوا نداشتند .اين معضل آلودگي
هوا هر روز بدتر و بدتر شده و امسال هم به اوج خود رسيد،
با اينكه به واسطه بروز كرونا و محدوديتها خيابانهاي
شهرهاتاحدوديخلوتشدنداماشدتآلودگيازهرسال
بيشتربودواينسوالرابهوجودآوردكهعاملاصليآلودگي
شهرها چه ميتواند باشد .البته روزهاي اول مثل هميشه
برانكاروانداختن توپبهزميناينوآنگذشت تاباالخره
معلوم شد استفاده از سوخت مازوت در نيروگاهها اين بال
را سر هواي ش��هرها آورده و آنچه مردم تنفس ميكنند
خطرناكترازآنچيزياستكهدرسالهايپيشبهاسم
آلودگيبراثرسوختبنزيننفسميكشيدند.
   كاهش آلودگي
با استفاده از  پتانسيل دانشگاهي
اما رييس س��ازمان محيط زيست روز گذشته در مراسم
رونمايي از برنامه جامع اقدام ملي كاهش آلودگي هواي
كالنشهرها اعالم كرد كه از ابتداي سال جاري تاكنون
تهرانيها 107روز هواي ناسالم تنفس كردهاند كه البته
اينميزاندرسالگذشتهحدود 306روزبودهاست.بااين
حساب بيش از يك سوم روزهاي تهران تا به امروز آلوده
بوده است .در شرايط حاضر اگر قانون هواي پاك اجرايي
شود70درصداقتصادتعطيلخواهدشد.عيسيكالنتري
خبر

كاهش  ۸۴درصدي

تردد مسافرتهاي خارجي

ت��ردد مس��افران از مرزهاي زمين��ي و هوايي
طي  ۹ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل ،با كاهش  ۸۴.۵۷درصدي در تردد
مسافران ورودي و كاهش  ۸۴.۳۳درصدي در
تردد مسافران خروجي روبرو شد .معاون آمار
دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات گمرك ايران
در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :كرونا
نه تنها يك بيماري اس��ت كه به جان انسانها
افتاده و باعث قرباني شدن انسانهاي بسياري
ش��ده ،بلكه ويروسي است كه اقتصاد جهاني و
صناي��ع مختلف را نيز زمينگي��ر كرده و باعث
ش��ده توليد و تجارت كاال كاهش چشمگيري
پيدا كند و صنايعي مثل گردش��گري و حمل
و نقل را نيز به مرز ورشكس��تگي بكشاند .آرزو
غنيون گفت :از آغاز سال تا پايان آذر ماه به دليل
محدوديتهاي بسيار ناش��ي از كرونا و توقف
چندين ماهه مرزهاي زميني ،دريايي ،ريلي و
هوايي شاهد كاهش چشم گير تردد مسافر به
كش��ور يا بالعكس بوديم .به گونهاي كه در اين
مدت  ۲ميليون و  ۷۰۷هزار و  ۱۳۴مس��افر به
كشور وارد شدند و يا به اصطالح مسافر ورودي
بودند .اين تعداد مسافر ورودي شامل  ۲ميليون
و  ۳۸۸هزار و  ۱۶۹نفر مس��افر ورودي ايراني و
 ۳۱۸هزار نفر و  ۹۶۵نفر مسافر ورودي خارجي
بوده است .معاون آمار دفتر فناوري اطالعات و
ارتباطات گمرك ايران ادامه داد :در اين مدت
 ۲ميليون و  ۶۱۹هزار و  ۵۰۷نفر نيز به عنوان
مسافر خروجي از كشور تردد داشتهاند .تردد
مسافري طي  ۹ماهه سال جاري نسبت به مدت
مشابه سال قبل آن با كاهش قابل توجه حدود
 ۸۴.۵۷درص��دي در تردد مس��افران ورودي
و همچنين كاه��ش  ۸۴.۳۳درصدي در تردد
مس��افران خروجي روبرو بوده است .اين ارقام
نسبت به ميزان تردد مسافر طي نه ماهه سال
جاري روندي بس��يار كند اما مثبت را نش��ان
ميدهد .غنيون گفت :ناگفته پيداست كه دليل
اصلي آن مسدود بودن مرزها ،لغو انواع سفرها
اعم از تفريحي  -سياحتي ،زيارتي  -مذهبي و
كاري ،عدم پذيرش مس��افران ورودي توسط
كش��ورهاي مقصد يا شرايط سختگيرانه ورود
مس��افر اع��م از قرنطينه و همچنين ش��رايط
مشابه در مسافران خروجي ،به دليل مخاطرات
ناش��ي از انتقال ويروس كوويد  ۱۹بوده است.
در اين ميان ت��ردد مس��افري از پرترددترين
فرودگاه كش��ور يعني ف��رودگاه امام خميني
(ره) نيز با كاهش قاب��ل توجه  ۹۱درصدي در
تردد مسافران ورودي و خروجي ،طي نه ماهه
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل آن
روبهرو شده است.

افزود :در راستاي كاهش آلودگي هوا استفاده از پتانسيل
دانش��گاهها جزو برنامههاي دولت و س��ازمان حفاظت
محيطزيستاست،البتههنوزآنطوركهبايدازاينپتانسيل
استفادهنميشوددرحاليكهدانشگاههاميتوانندازبين
برنده بسياري از مشكالت محيط زيستي كشور باشند.
بايد براي احقاق حق شهروندي مانند هواي پاك از توان
دانشگاههااستفادهكردنبايداجازهپايمالشدناينحقرا
بدهيم.فراموشنكنيمكهپتانسيلعلميكشوربسيارباال
استشايدبهپيشازانقالبواوايلانقالببرميگرددكه
همه دوست داشتند دكتر يا مهندس شوند بنابراين بايد
اكنونازاينظرفيتاستفادهكنيم.
   احياي دوباره درياچه اروميه
او با اشاره به احياي درياچه اروميه با كمك دانشگاههاي
كشورافزود:ابتداتعداديازهميندانشگاهيهاميگفتند
امكاناحياوجودنداردچونبهمسالهباريكنگاهميكردند
امابعدازانجامتحقيقاتمشخصشدكهاحياامكانپذير
است،دولتهمتصميمگرفتبامحوريتدانشگاهشريفو
 ١۴دانشگاهديگراحياراانجامدهدوتاپايانامسالعمليات
سختافزاريدرياچهبهپايانميرسد.
كالنتريتاكيدكرد:همچنينهوايپاكبهعنوانحقوق
شهرونديحقمسلممردماستچوناگرسهدقيقهنفس
نكشيم ميميريم ،برنامههاي خوبي در اين زمينه وجود
دارد از جمله قانون هواي پاك ،حال اگر در اجرا مشكلي
بودتقصيربرنامهريزينيست،بايدشرايطكشوررادرنظر
بگيريمچونبهعلت تحريمهادرآمدارزينداريم.اكنون
سه ميليون موتورس��يكلت كاربراتوري در تهران وجود
دارد كه نميتوانيم مانع تردد آنها در س��طح شهر شويم
از س��وي ديگر هم امكان تعويض آنها نيز نيست .برخي
مسووالن ميگويند كه تحريمها در ايجاد هواي ناسالم
اثرنداشتهدرحاليكهتحريمهاباعثشدنتوانيمخودروو
موتورسيكلتهايفرسودهراازردهخارجكنيم.
    صنايعمازوتسوزمتهماولآلودگيهوا
رييس س��ازمان حفاظت از محيط زيست در بخش
ديگري از سخنانش گفت :امروز خودروهاي بنزيني
آالينده درجه سه محس��وب ميشوند ،صنايعي كه
جامعه

مازوت مصرف ميكنند سهم زيادي در آلودگي هوا
دارند ،قرار بود ساالنه ۷۰هزار كاميون و ۶هزار اتوبوس
جايگزين شود اما نتوانستيم انجام دهيم چون درآمد
ارزي نداري��م ۷۰ ،هزار كاميون به هفت ميليارد دالر
و اتوبوسها به ي��ك ميليارد دالر پول ني��از دارد اگر
ميتوانس��تيم اين تعداد كاميون را جايگزين كنيم
امسال  ۲۸۰هزار كاميون آالينده از رده خارج ميشد
اما به علت تحريمها و نداش��تن درآمد ارزي موفق به
انجام اين كار نشديم .او افزود :سوخت خودروها تقريبا
استاندارد است اما سوخت نيروگاهها استاندارد نيست
علت آن هم وجود تحريم است ،ديوانهاي كه كشور ما
را تحري��م كرده بود به زودي ميرود اما اثرش براي ما
ميماند،دولتنتوانستبرنامههايخودرااجراكندوبه
اينبه ما ضربه زد چون درآمد ارزيكشور محدود شد و
تقريبانوسازيناوگانحملونقلعموميمتوقفشد،
پولهاي ما در كشورهايي مانند كره جنوبي ،تركيه و
هند بلوكه ش��ده و به ما نميدهند ،بخش عمدهاي از
آلودگي هوا با ارتباطات ارزي مرتبط اس��ت ،مسائل
سياست خارجي اثرات خود را بر روي هواي پاك هم
نش��ان ميدهد .وقتي كه سه ميليون موتورسيكلت
كاربراتوري در سطح شهر تهران تردد ميكند معادل
 ۱۵ميليون دستگاه خودروي فرسوده آلودگي ايجاد
ميكند و ما نميتوانيم آنها را نوسازي كنيم.
    سالها پژوهش براي ساخت
خودرويي با استانداردهاي جهاني
كالنتريادامهداد:برخيگمانميكنندسياستهاي
خارجي هيچ ارتباطي ب��ا آاليندههاي داخلي ندارد
در حالي كه ارتباط مس��تقيمي دارد ،ما نميتوانيم
فن��اوري را وارد كنيم با اين وضعيت پژوهش��ي كه
داريم بايد ۱۵تا ۲۰سال ديگر منتظر بمانيم تا بتوانيم
خودرويي غيرآالينده تهيه كنيم ،روز گذشته موتور
سه سيلندر كمتر آالينده به خط توليد رسيد شايد
بايد چندين سال پژوهش كنيم تا بتوانيم خودرويي
با اس��تانداردهاي روز دنيا توليد كنيم .همه اينها به
تحريمهابرميگرددكهبهمالطمهزدوشدتتخريب
محيط زيس��ت را باال برد .رييس س��ازمان حفاظت

 ۸۷فوتي جديد كرونا در كشور

سخنگوي وزارت بهداشت جديدترين
مواردشناساييوفوتيناشيازكوويد۱۹
در كشور طي ۲۴ساعت گذشته را اعالم
كرد .دكتر سيماس��ادات الري گفت :بر
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي،
 ۵ه��زار و  ۹۱۷بيمار جدي��د مبتال به
كوويد ۱۹در كش��ور شناسايي شد كه
 ۵۱۸نفر از آنها بستري شدند .مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كش��ور به ي��ك ميليون و۳۴۲
هزار و  ۱۳۴نفر رس��يد .س��خنگوي وزارت بهداشت
گفت :متاسفانه در طول ۲۴ساعت گذشته ۸۷،بيمار
كوويد ۱۹جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان
باختگان اين بيماري به  ۵۶هزار و  ۹۷۳نفر رسيد .به
گفته او ،خوشبختانه تاكنون يك ميليون و ۱۳۱هزار

و  ۸۸۳نفر از بيم��اران ،بهبود يافته و يا از
بيمارستانهاترخيصشدهاند.همچنين
 ۴۲۷۲نفرازبيمارانمبتالبهكوويد ۱۹در
وضعيتشديداينبيماريتحتمراقبت
قرار دارند .الري افزود :تاكنون  ۸ميليون
و ۶۳۴ه��زار و ۵۵۳آزمايش تش��خيص
كوويد ۱۹در كش��ور انجام شده است .به
اذعان الري ،بر اساس آخرين تحليلها،
 ۱۰شهردروضعيتقرمز ۲۳،شهردروضعيتنارنجي،
 ۱۶۳ش��هر در وضعيت زرد و  ۲۵۲شهر در وضعيت
آبي قرار دارند .سخنگوي وزارت بهداشت همچنين
گفت ۱۰:شهر قرمز كشور در استان مازندران و شامل
آمل ،بابل ،تنكابن ،جويبار ،رامسر ،ساري ،سوادكوه،
فريدونكنار،قائمشهرونكااست.

وجود ۱،۵ميليون بيكار و شبه بيكار نيازمند در كشور

معاوناشتغالوخودكفاييكميتهامداد
از وجود  ۱.۵ميليون نفر نيازمند بيكار و
شبه بيكار در كشور خبر داد .حجتاهلل
عبدالملكيگفت:پيشنهادكميتهامداد
ب��راي س��ال  ۱۴۰۰در حوزه اش��تغال
محرومان،ايجاد ۳۰۰هزارفرصتشغلي
جديد است كه نيازمند  ۱۰هزار ميليارد
تومان تس��هيالت قرضالحسنه خواهد
بود ،اما دولت در اليحه بودجه ۶۱۰۰ميليارد تومان در
نظرگرفتهاست؛ايندرحالياستكههزينههايايجاد
كس��ب و كار افزايش يافته و از سوي ديگر ما به دنبال
ايجاد تعداد بيشتري فرصت شغلي هستيم .او با بيان
اينكهكميتهامدادبراساساساسنامهايكهرهبرمعظم
انقالب در سال ۱۳۹۴ابالغ كردند ،به نوعي مسووليت
فقرا را بر عهده دارد و بايد به اين موضوع رسيدگي كند،
گفت :براساس برآوردها ۱.۵ميليون نفر نيازمند بيكار
و شبه بيكار در كش��ور وجود دارد .در واقع از ميان ۴.۵

ميليون نفر جمعيت بيكار و شبه بيكار در
كشور ۱.۵،ميليوننفرآنهانيازمندهستند
ك��ه بايد براي آنها ايجاد اش��تغال صورت
گيرد .بنابر اعالم عبدالملكي ،از ميان اين
 ۱.۵ميليون نف��ر جمعيت بيكار نيازمند
در كش��ور ۹۵۰،ه��زار نفر تحت حمايت
كميته امداد هستند و ۵۵۰هزار نفر از آنها
نيز نيازمنداني هستند كه تحت حمايت
نيستند،اماحوزهمددكاريامدادآنهارانيازمندتشخيص
ميدهد و ميبايست در قالب مددجويان تك خدمتي
تحت برنامه توانمندسازي قرار گيرند .معاون اشتغال و
خودكفاييكميتهامدادبابياناينكهآماربيكاراننيازمند
كشور رقم قابل مالحظهاي اس��ت ،تصريح كرد :سال
 ۱۳۹۹برايايجاد ۲۰۰هزارفرضتشغليبرنامهريزي
شدكهتاكنون ۷۵درصدازآنمحققشده(يعني۱۵۰
هزار ش��غل مستقيم و مستقر) و اميد است كه تا پايان
سالبتوانيم ۱۰۰درصدهدفگذاريرامحققكنيم.

محيط زيست اظهار داش��ت :حداقل بايد  ۴۰۰هزار
كاميون سنگين از رده خارج شود و به علت فرسودگي
اجازه ورود به تهران و برخي كالنش��هرها را ندارند از
اين رو به شهرستانها سرازير شدند كه بعد از مدتي
در آنجا هم اثر خود را خواهند گذاشت .به اين ترتيب
اگردربخشهوايپاكسرمايهگذارينشودهمچنان
هوايناپاكخواهيمداشت،خودروهايفرسودهمانند
كاميونها و اتوبوسها به ويژه در تهران بايد نوسازي
شوند ۶ ،هزار و  ۵۰۰اتوبوس در تهران وجود دارد كه
حدود چهار هزار تاي آن فرسوده است عمرشان باالي
 ۳۰سال است ،همه اينها بايد نوسازي شوند.
    آب هم وضعيت بهتري از هوا ندارد
كالنتري گف��ت :در بخش آب هم وضعيت ما بهتر از
هوا نيس��ت ،هنوز فكر ميكنيم آب داريم و بيرويه
مصرف ميكنيم ،ساالنه  ۹۰ميليارد متر مكعب آب
تجديدپذير داريم كه هم��ه را مصرف ميكنيم اين
روش مصرف ريش��ه محيط زيست را نابود ميكند،
وزارت نيرو در حال تهيه قانون جامع مصرف آب است

درحاليكهوزارتنيروبهعنوانبهرهبرداربهاينقانون
نگاه ميكند در حالي كه محيط زيست بايد به عنوان
يك منابع پايدار به آن نگاه كند ،ما ميگوييم بايد ۴۰
درصد آب تجديد مصرف مصرف ش��ود در حالي كه
االن  ۱۰۰درصد آن را مصرف ميكنيم ،س��االنه ۲۵
ميليارد متر مكعب آب نفوذي ما است كه باالي ۵۰
ميليارد متر مكعب مصرف ميكنيم .او با بيان اينكه
وضعيت خاك كش��ور هم بهتر نيست ،افزود :منابع
محيط زيست ما دارد پايمال ميشود ،مساله هم به
هيچ عنوان امنيتي يا سياسي نيست ،اين كشور بايد
پايدار بماند ،در قانون اساسي آمده و رهبر انقالب هم
بارهاتاكيدكردهاندكهمحيطزيستمسالهايندولت
وآندولتايننسلوآننسلنيستبايدمنابعرابراي
نسلهاي بعدي حفظ كنيم .منابع تجديدپذير بايد
حفظ ش��ود ،زماني كه اگر تمام مردم ايران هم چاه
كن ميشدند نميتوانس��تند  ۵۰درصد از آبهاي
زير زميني را خارج كنند اما امروز با فناوري تا آخرين
قطره آب را خارج ميكنيم .فناوري را در راه تخريب
به كار گرفتيم.

     مسائلمحيطزيستيسياسيوامنيتينشود
معاونرييسجمهوريتاكيدكرد:درخواستميكنمكه
مسائلمحيطزيستيسياسيوامنيتينشوداينموضع
را از محيط زيست خارج كنيم ،راه درست محيط زيست
سالم اس��تفاده از دانش و توانمندي داخل كشور است،
مثال به كشاورز هر چه آب بدهند نميگويد كافي است و
استقبال هم ميكند اما محيط زيست ميگويد كه نبايد
بيشتراز ۴۰درصدازآبهايتجديدپذيراستفادهشودكه
ميتوان با فناوري بهرهوري را باال برد ،به نظر ميرسد در
برنامههاي ما جامعنگري نبوده است اما امروز اين امكان
را داريم تا از توان علمي دنيا استفاده كنيم مانند احياي
درياچهاروميهكهازتجربياتحدود ۴۰كشوربهرهببريم.
كالنتريگفت:درزمينهتنوعزيستيوحياتوحشهم
آنطوركهبايدموفقنبودهايممثالبرايزادآورييوزپلنگ
از راههاي زيادي استفادهكرديم اما موفقنبوديمچون در
اين زمينه پژوهش كاملي انجام نداديم دانشگاهها در اين
زمينهضعيفعملكردندومااينآمادگيراداريمكهاعتبار
مورد نياز در اين زمينه را از صندوق ملي محيط زيس��ت
تامينودراختياردانشگاههاقراردهيم.

رويداد

ي از مدارس همچنان ادامه دارد
جمعآوري بخار 
از س��ال  ۱۳۹۶ت��ا  ،۱۳۹۹بي��ش از  ۹۳۰۰فضاي
آموزش��ي در قالب حدود  ۴۶ه��زار كالس درس با
زيربناي بيش از ۶ميليون مترمربع در سراسر كشور
احداث و به بهرهبرداري رسيده كه بهطور ميانيگن
روزان��ه  ۳۱كالس درس با حدود  ۴۲۰۰مترمربع را
شامل ميشود .همچنين در بحث استانداردسازي
س��امانههاي گرمايشي نيز با جديت و اولويت طبق
برنامه پيش رفتهايم و تم��ام بخاريهاي نفتي را از
مناطق داراي زيرس��اخت الزم جمعآوري كرديم و
اين روند تا حذف كامل بخاريهاي گازي وش��عله
مستقيم از كالسهاي درس ادامه دارد .معاون وزير
ت مدارس در
آموزش و پرورش درباره وضعيت ساخ 
دوران كرونا اظهار داشت :با شيوع ويروس كرونا در
كشورمان ،در روند احداث فضاهاي آموزشي خللي
ايجاد نشد و مطابق سنوات گذشته و با تالش تمام
همكارانم در ادارات كل نوسازي مدارس استانهاي
كشور ،مطابق دستورالعملهاي اعالمي ستاد كرونا،
س��اخت و بازسازي فضاهاي آموزش��ي با سرعت و
دقت فراوان در حال انجام اس��ت .در س��ال ۱۳۹۹
تع��داد  ۲هزار و  ۴۸۷پروژه آموزش��ي ب��ا  ۱۴هزار

و  ۸۶۳كالس درس و زيربن��اي ح��دود  ۲ميليون
مترمربع آماده و تحوي��ل ادارات آموزش و پرورش
ميشود .مهراله رخش��انيمهر خاطرنشان كرد :در
طول س��ال جاري به ترتيب اس��تانهاي خراسان
رضوي با  ۱۴۰۱كالس درس ،خوزس��تان  ۱۱۸۶و
سيستان و بلوچستان ۱۰۶۰كالس درس بيشترين
پروژهه��اي قابل بهرهب��رداري را به خود اختصاص
دادهاند .رخشاني مهر گفت :با شروع بيماري كرونا،
در واقع تالش براي رشد احداث پروژههاي آموزشي
دوچندان شد و متناس��ب با اعتبارات تخصيصي،
فضاهاي مناسبي براي دانشآموزان عزيز كشورمان

هنر

آماده و مهيا شد و بهطور كلي جريان مدرسهسازي
كه امروز به عنوان يك نهضت در كشور تبديل شده
است ،با جديت پيش ميرود .معاون وزير آموزش و
پرورش گفت :از سال ۱۳۹۶تا ،۱۳۹۹بيش از۹۳۰۰
فضاي آموزشي در قالب حدود ۴۶هزار كالس درس
بازيربنايبيشاز ۶ميليونمترمربعدرسراسركشور
احداث و به بهرهبرداري رسيده كه بهطور ميانگين
روزان��ه  ۳۱كالس درس با حدود  ۴۲۰۰مترمربع را
شامل ميش��ود .او در واكنش به اين پرسش كه چه
اقداماتي در اولويت بوده كه به خاطر ش��يوع كرونا
متوقف شده است؟ گفت :شيوع كرونا هيچ وقفهاي
در كار ما ايجاد نكرد .فقط در روزهاي ابتدايي سال
كه به دستور س��تاد مقابله با كرونا عمليات اجرايي
پروژهها چند روزي متوقف شد ،در مابقي ايام سال،
ساخت و ساز مدارس با تمام توان ادامه يافت .هرچند
همين موضوع و تورم باال باعث بروز مشكالتي شد،
اما وقفهاي ايجاد نشد .معاون وزير و رييس سازمان
نوسازي مدارس كشور گفت :عالوه بر اين در بحث
سرويسهايبهداشتيدرمدارسنيزاهتماموتالش
ويژهاي صورت گرفت و با تاكيد بيشتري دنبال شد.

جشنواره

نمايشپنجفيلمايراني
در جشنواره فيلم هند

«مجيدپتكي»بهترينبازيگرجشنواره
انگليسيشد

واگذاري ۱۲پارك جنگلي به شهرداريهاي تهران

با توج��ه به دس��تورالعملها ،ضوابط و
قوانين مربوطه ،كميت��ه فني باالترين
مرج��ع تصوي��ب و تصميمگي��ري
درخصوص اج��راي طرحه��اي منابع
طبيعي و آبخيزداري است .معاون فني
اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري
استان تهران با اعالم اين مطلب گفت :در
راستاي اقدامات جهشي در قالب طرح
 ۹در  ،۹۹يكي از موضوعاتي كه با اولويت در دس��تور
كار اين كميته در سال جاري قرارداد ،احاله مديريت
بهرهوري پاركهاي جنگلي است كه درصدد هستيم
در قال��ب طرحهاي مصوب تا پايان س��ال جاري ۱۲
پارك جنگلي به شهرداريها احاله مديريت شود و در
اين خصوص تاكنون موضوع احاله مديريت  ۸پارك

جنگلي در كميته فني م��ورد تأييد قرار
گرفته و مابقي نيز در حال رسيدگي است.
س��يد نقي عزيزي طرحهاي مرتعداري
را يكي ديگ��ر از موضوع��ات اولويتدار
اين كميته بر ش��مرد و تصري��ح كرد :در
س��ال جاري  ۱۸فقره ط��رح مرتعداري
در اين كميته مورد بررسي قرار گرفته و
تاكنون چهار طرح مرتعداري تصويب و
تأييد شده است .طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري،
ذخيرهگاههايجنگلي،جنگلكاري،بيابانزداييو...از
جمله برنامههايي است كه در سال جاري و با اولويت از
سويكميتهفنيدنبالميشود.همچنيناينكميته
يكي از قديميترين مراجع تصميمگيري سازماني و
بازوي فني مجموعه منابع طبيعي به شمار ميآيد.

جشنوارهفيلمهنددرحالبرگزارياستوپنجفيلمازسينمايايراندراينجشنواره
به نمايش درميآيد .پنجاه و يكمين جشنواره بينالمللي فيلم هند از  ۲۷دي تا ۵
بهمن ۱۶/تا  ۲۴ژانويه در جزيره گوا در حال برگزاري است و پنج فيلم ايراني در اين
رويدادالفجهانيبهنمايشدرميآيند.فيلمهاي«رويايسهراب»ساختهعليقوي
تن و «سگها ديشب نخوابيدند» ساخته رامين رسولي كارگردان اهل افغانستان
به عنوان محصول ايران و افغانستان در اولين نمايش جهاني خود در بخش مسابقه
و فيلمهاي «سه كام حبس» ساخته سامان س��الور در اولين نمايش بينالمللي،
«فيگور» ساخته پويا پارسا مقام در اولين نمايش جهاني و «خط فرضي» ساخته
فرنوش صمدي در بخش پانوراما جشنواره به نمايش درميآيند .جشنواره فيلم هند
از قديميترين رويدادهاي سينمايي قاره آسيا محسوب ميشود كه اولين دوره آن
با حمايت جواهر لعل نهرو در بهمن ماه  ۱۳۳۰در بمبئي برگزار شد و پس از آن به
تناوب در شهرهاي دهلي نو ،كلكته ،چناي ،بنگلور ،حيدرآباد و تريوندروم برپا شد.

جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره اس��كرين پاور انگلستان به مجيد پتكي
براي بازي در فيلم كوتاه «ديگري» رسيد .فيلم كوتاه ديگري دومين ساخته
مشترك برادران س��امكو است كه نويس��ندگي آن بر عهده سامان حسين
پور ،آكو زندكريمي بوده اس��ت .اين فيلم كوتاه پ��س از موفقيتهاي پياپي
در جش��نوارههاي ملي و بينالمللي اينبار توانست جايزه بهترين بازيگر مرد
جشنواره اسكرين پاور انگلستان را دريافت كند .فيلم كوتاه ديگري داستان
مردي است كه ديگري زندگي او را ميربايد .در اين فيلم مجيد پتكي ،شنيا
مظفريان ،محمد كرمانشاهي ،آسيه مرادي زر ،حديقه محمودي و شيوا صوفي
محمودي ايفاي نقش كردهاند .فيلم كوتاه ديگري اولين فيلم كردي است كه با
همكاري تهيهكنندهاي هندي در كردستان توليد شده است و از اين حيث از
اهميت ويژهاي برخوردار است .راويندر داكا تهيهكننده هندي از شهر مومباي
است كه در ساخت اين فيلم همكاري كرده است.

