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بهدنبالواكسنكرونا درمعروفترينخيابانتهران

تجارت با وعده واكسن
در ناصرخسرو

نيـازاقتـصادايـران

ي واكسن كرونا طلب ميكنند
دالالن  1000تا هزار و 200يورو برا 

عليربيعيسخنگويدولت
در پاسخ به پرسش «تعادل» :

ارز 17500توماني
نوسان و گراني ميآفريند

صفحه 8

دو كارشناس با ارايه
تحليلي به «تعادل»
بررسي كردند

تجربهجهاني
تخصيص
ارز دولتي
به واردات
صفحه 7

واكنش تند رييس
كميسيوناقتصادي
مجلس به اظهارات
جهانگيري

مسوول
ارز
 4200توماني
كيست؟
صفحه 2

صفحه 3

ي و آلودگي را بررسي ميكند
«تعادل» نقش توليد بيتكوين در مزارع خاص در مصرف برق  ،خاموش 

رازآلودگي دردستان «رمز ارزها»
درآمد  ۱۰۸ميليون توماني استخراج هر واحد بيتكوين در ايران

نرگس رس�ولي | ش��ايد دولت فكرش را هم نميكرد
ك��ه روزي ،مصوبهاش در مورد قانون��ي خواندن رمزارزها
يا همان بيتكوين باعث شود تا برق پايتخت ايران فداي
توليد بيتكوينها ش��ود .چندي است كه ماجراي توليد
بيتكوين در مزارع خاص در ايران سروصداي زيادي بهپا
كرده و هر چه اين ماجرا توسط رسانهها واكاوي ميشود،
جزيياتجديدوقابلتوجهيهمازآنبيرونميآيد.
رمزارزها كي لو رفتند
چند هفته پي��ش بود كه يكباره آلودگ��ي هواي تهران
موجب ش��د تا اس��ناد و مدارك قديم��ي ورق خورده و
صحبتهاي محسنيبندپي ،اس��تاندار تهران در مورد
اس��تفاده از مازوت در كارخانههاي صنعتي و نيروگاهها
به عنوان عامل اصلي آلودگي هوا بر س��ر زبانها بيفتد؛
ماجرايي كه اگرچه قديمي بود و س��الها قدمت داشت
اما ش��دت و حدت اي��ن هفتهه��اي اخي��رش كار را به
جايي رس��اند كه تقريبا همه وزراي مربوط��ه در مورد
آن صحبت كرده و هر كس تقصي��ر را به گردن ديگري
انداخت .از بيژن نامدار زنگنه ش��يخالوزراي نفتي دولت
كه وزارتخانهاش را مجبور به اي��ن كار خواند و در نهايت
گفت سرما اجازه نميدهد گاز به نيروگاهها بدهيم ضمن
اينكه بازار داشته باش��يم همه مازوتهايمان را صادر
ميكنيم نه مصرف داخ��ل ،تا وزير نيرو ك��ه اعالم كرد
براي تامين برق خانگي نيروگاهها مجبور به اس��تفاده از
سوخت مازوت هستند .اما نكته همينجا بود ،در روزهاي
محدوديت كرونا كه برق اتوبانها و خيابانها براي ذخيره
نيروگاهي خاموش ميش��ود و به خاطر فصل زمستان

گزارش

«تعادل» تبعات اقتصادي خاموشيهاي گسترده را بررسي ميكند

اقتصاددرخاموشي

مهدي بيك | آخرين بار حدود بيستم ديماه بود كه س��خنگوي دولت در نشستي كه با خبرنگاران در
حياط دولت داشت از برنامهريزي جدي براي اجراي طرح آب و برق مجاني به دامنه وسيعي از شهروندان
خبر داد .طرحي كه بر اس��اس اعالم ربيعي قرار بود دامنه وس��يعي از ش��هروندان را از نعمت برق مجاني
برخوردار سازد .اين نعمت فخيمه اما كمتر از چند هفته به ناگهان بدل به دامنه وسيعي از خاموشيهاي
گسترده در اغلب مناطق پايتخت و بيش��تر كالنشهرهاي كشور شد .ش��ركت توزيع نيروي برق تهران
بزرگ بعد از انتقادات دامنهدار مردم در اين خصوص اعالم كرد كه توق��ف توليد برق در برخي نيروگاهها
علت «خاموش��يهاي پراكنده» در تهران بوده اس��ت .اين شركت خواس��تار كاهش مصرف برق از سوي
مشتركان به ميزان ده درصد شده است .برخي زمزمههاي غيررسمي هم در خصوص استخراج بيتكوين
از طريق دستگاههاي چيني منتشر ش��د كه هنوز هيچ تاييديه يا تكذيبيهاي در خصوص آنها ارايه نشده
است .بالفاصله پس از گسترش خاموشيها شبكههاي اجتماعي پر شدند از گاليههاي مردمي كه به دليل
گسترش خاموشيها آسيبهاي گستردهاي به فرايند كسب و كار و فعاليتهاي آنان آنها وارد ساخته است.
شهرونداني از مش��اغل مختلفي چون خياطي ،آموزشهاي آنالين ،كارگاههاي خرد و خانگي و...از جمله
بخشهايي بودند كه نسبت به اين خاموشي اعتراض كردند .خاموشيها اما صداي صنعتگران را هم درآورد.
آن هم در شرايطي كه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي صنايع و كشاورزي از طريق برق انجام ميشود و
ادامه در صفحه6
صنعت برق تعهداتي را براي سرويسدهي آنان پذيرفته است.
و كاهش مصرف ب��رق خانگي (به جهت عدم اس��تفاده
از وس��ايل سرمايش��ي) چرا وزارت نيرو در تامين برق با
مشكل مواجه شده است .نكتهاي كه بس��ياري را وادار
كرد تا كنكاش بيش��تري در محل مصرف برق داش��ته
باش��ند .وزارت نيرو در تابس��تان و بعد از آن با تش��ويق
كممصرفها به رايگان ش��دن برقش��ان ف��از جديدي

در كاهش مص��رف را آغاز ك��رد تا ه��م كممصرفها را
خوشحال كند و هم دهكهاي پايين را خرسند از عدم
پرداخت برق كند ،پس تداوم مس��ائل تشويقي وزارت
نيرو قطعا در زمستان ميزان مصرف را بيشتر كاهش داده
اس��ت .پس بايد دليل افزايش مصرف و خاموشيهاي
گس��تردهاي كه حتي در تابس��تان س��الهاي گذشته

هم روي نداده را از محلي ديگر جستوجو كرد .همين
كنكاشها بود كه يكباره نام رمزارزها و افزايش قيمت
آنها موجب توجه به آنها ش��د .قرار گرفتن قيمت ارزان
توليد برق ،زمينهاي مستعد كش��اورزي جهت ايجاد
مزارع بيتكوين ،توجه س��هامداران زيانديده بورسي
به سمت س��رمايهگذاري در رمزارزها كمكم پازل دليل
آلودگي هوا ،خاموشيها و سكوت برخي را كامل كرد.
قانوني ديرينه اما امضايي تازه
تابستان  ٩٦بود كه بانك مركزي در پس توجه جهاني
به موض��وع رمزارزها و احتم��ال اينكه اين ن��وع ارز در
آينده محل اصلي خريد و فروش و البته سرمايهگذاري
جهاني باش��د ،مبنا را بر اين گذاشت تا بهمن ماه همان
س��ال موضوع رمزارزها را بررس��ي و قوانين خاص آنها
مطابق با شرايط كشورمان را تدوين كند؛ موضوعي كه
اگرچه در آن س��ال جواب نداد و حتي ش��ايد به داليل
خاص عمدا به فراموشي سپرده شده بود در تير ماه سال
جاري مجددا موردتوجه قرار گرفت و رسما دولت (بانك
مركزي) براي استخراج بيتكوين قانون نوشت ٩ .تير
ماه  ١٣٩٩هيات وزيران با هدف تس��هيل فضاي كسب
و كار در كشور و رفع سردرگمي فعاالن حوزه استخراج
رمز ،امكانپذيري نظارت ،كنترل و برنامهريزي دولتي بر
فعاليتهاي استخراج رمزارز ،شفافسازي ،ساماندهي
و س�لامت فعاليتهاي اين حوزه و حفاظ��ت از منابع
عمومي در حوزه برق و انرژي ،نس��بت به تعيينتكليف
تجهيزات استخراج رمزارز موجود در كشور تصميماتي
ادامه در صفحه7
را اتخاذ كرد.

يادداشت1 -

تقويت ارزش پول ملي
با رونق توليد

بان��ك مرك��زي باي��د تمام
تالش خ��ود را در اين موضوع
بگ��ذارد كه ارزش پ��ول ملي
را حفظ كن��د و اين امر زماني
انج��ام ميپذيرد ك��ه توليد
افزايش يابد .مدتي اس��ت كه
نوسانات نرخ دالر از تب و تاب
امراله اميني
افتاده اس��ت .به نظرميرسد
متغيرهاي بيروني و دروني اقتصاد ايران تا حد زيادي بر
بازارها تاثير گذاشته اس��ت .هرچند حال همه بازارها از
جمله بورس در روزهاي اخير خوب نبوده و اعتراضاتي
را در پيش داشته اما اوضاع در ديگر بازارها از جمله بازار
ارز و بازار طال به نسبت بهتر بوده است .طبق اعالم بانك
مركزي رش��د پول در آذرماه متوقف ش��د و اين نشانه
ادامهدرصفحه5
كاهشانتظاراتتورمياست.

يادداشت2 -

شيوهصحيح
قيمتگذاري فوالد

اخي��را بحثهاي��ي پيرامون
قيمتگذاري دستوري فوالد
در بازار س��رمايه مطرح شده،
ام��ا بايد ب��ه اين نكت��ه توجه
داش��ت كه در ح��ال حاضر در
فوالد قيمتگذاري دستوري
ص��ورت نميگيرد .س��ابق بر
بهرامشكوري
اين قيمتگذاري دس��توري
در صنايع باالدس��ت ص��ورت گرفته و همچن��ان ادامه
دارد .در حال حاضر ف��والد در بورس عرضه ميش��ود و
تنها كف قيمت را تغيي��ر داده اند .تغيير قيمت به معناي
قيمتگذاري دس��توري نيس��ت .وقتي 50درصد توليد
فوالد در كشور مازاد است و بايد صادر شود اين به معناي
بيشتربودنعرضهبرتقاضااست.اينموضوعنشاندهنده
ادامهدرصفحه5
عرضهنادرستفوالداست.

سياست
دشمنان جز زبان قدرت
زبان ديگري نميفهمند

با حضور وزراي دفاع و راه و شهرسازي ،رييس سازمان
ملي استاندارد ،رييس سازمان عقيدتي سياسي وزارت
دفاع،مسووالنستادكلنيروهايمسلحومديرانعامل
سازمانوزارتدفاع،دومينهمايشراهبردياستاندارد
و كيفيت نيروهاي مسلح و رونمايي از تمبر اختصاصي
اعطاي جايزه س��ال سپاس نيروهاي مسلح به ميزباني
موسسهاستاندردمليوزارتدفاعبرگزارشد.بهگزارش
وزارت دفاع ،امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني
نيروهايمسلحدراينمراسمبادرودبهروانپاكومطهر
شهدا به ويژه شهيد دانشمند ،دكتر محسن فخريزاده
گفت:خوشبختانهدراينسالهاتعاملبسيارتنگاتنگي
باوزارتراهوشهرسازيوهمچنينمركزملياستاندارد
رقم خورد كه اين موضوع نش��انگر درك و عمق بينش
هرچهبيشترمديراناينسازمانهاازمنافعملياست.
امير سرتيپ حاتمي با تقدير از تمامي اركان نيروهاي
مسلحوموسسهاستاندارددفاعيدرتدوينوپيادهسازي
استانداردهاي دفاعي گفت :ما در گام اول و دوم انقالب
بحثپيادهسازيوتكميلتمدنايرانياسالميرادنبال
ميكنيمكهرعايتاستانداردهايدفاعيدرتماميابعاد
نقشبسزاييدراينمهمخواهدداشت.وزيردفاعبابيان
اينكه دشمن درصدد توقف و ايجاد سد در برابر حركت
و رشد انقالب اس�لامي در منطقه و جهان است گفت:
نظامسلطهبراينيلبهاهدافشومخودتماميابزارهاو
امكاناتخودرابهكاربستودراينمسيرجنگتحميلي،
تحريمهاي ظالمانه و در نهايت نيز ترور دانش��مندان
ميهن مان را در دس��تور كار خود قرار داد .امير سرتيپ
حاتميبابياناينكهتمامحربههاوتوطئههايدشمنان
درمتوقفكردنجمهورياسالميباشكستمواجهشده
استخاطرنشانساخت:تمامهدفآنهاازمحدودسازي
ايراندرابعاد مختلفاقتصاديونظامياعماز تحريمها
و كاهش برنامههاي موشكي ،كاهش قدرت جمهوري
اسالمي و تضعيف و نهايتاً تسليم ايران است .وي با بيان
اينكه رفتارهاي خصمانه دش��منان ب��ه ويژه امريكاي
جنايتكاربرهمگانواضحوآشكاراستگفت:دشمناندر
مقابلماتمامقدايستادهاندوايرانيهاراتروريستعنوان
ميكنند؛ بنابراي��ن در اين فضاي نا عادالنه و بيمنطق
ناگزيريم روزبهروز قدرتمند شويم؛ چرا كه آنها جز زبان
قدرت،زبانديگريرانميفهمند.
وزير دفاع با بيان مولفههاي قدرت در اقتدار جمهوري
اسالميگفت:قدرتشاخصههاوابعادمختلفيازجمله
سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و  ...در پيشبرد اهداف يك
كشوردارد؛امااقتدارنظاميوقدرتدفاعيدرجمهوري
اسالمي بعد بس��يار مهم قدرت است چرا كه موقعيت
ژئوپوليتيك ايران اس�لامي ،وج��ود ذخاير متعدد و به
ويژهعمقراهبرديكشورماندرمنطقهايجابميكند
اين وجه از قدرت در كشور روز به روز افزايش يابد .امير
سرتيپ حاتمي با يادآوري رشادتهاي سردار سرافزار
اسالمسپهبدحاجقاسمسليمانيدرمنطقهغربآسيا
گفت:دشمنانباتشكيلداعشوگروههايتروريستي
در منطقه به دنبال تغيير وضعيت منطقه و تسلط برآن
از طريف دامن زدن به شكافها بودند ،اما سپهبد شهيد
قاسم س��ليماني به كمك همرزمان شهيدش ،با ايجاد
وحدت و يكپارچي نه تنها نقش��ه ش��وم دشمنان را با
شكستمواجهساختبلكهموجبانسجاموپيوستگي
اي��ن منطقه به ويژه به لحاظ امنيتي ش��د .وزير دفاع با
بياناينكهنيروهايمسلحجمهورياسالميايرانجزو
بهترينارتشهايجهانهستندگفت:طراحيوتوليد
تس��ليحات راهبردي خود را ه��ر روز به لحاظ كيفيت
افزايشميدهيموباكاهشزمانايدهتامحصولوقيمت
توليداتدفاعيتوانبازدارندگيكشورراارتقاميدهيم
كه البته اس��تاندادها در رسيدن به هر سه مولفه نقش
تعيينكنندهدارندوبايدموردتوجهجديقرارگيرند.

غنيسازي  20درصدي ايران
نگرانكننده است

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در بيانيهاي
ضمن ابراز نگراني از آغاز غنيسازي 20درصدي ايران،
برحمايتاتحاديهاروپاازتوافقهستهايولزومبازگشت
امريكا به آن تاكيد كرد .به گزارش خبرگزاري آناتولي،
اتحاديهاروپا ازايرانخواستاقداماتشبرايغنيسازي
اورانيوم 20درصديراكنارگذاشتهوتعهداتشدرتوافق
هس��ته اي را اجرا كند .جوزپ بورل مسوول سياست
خارج��ي اتحاديه اروپا در بياني��هاي گفت كه اتحاديه
به حمايت از برجام (توافق هس��تهاي) كه ميان ايران و
قدرتهاي جهاني امضا شد ،ادامه ميدهد .بورل گفت
كه آغاز غنيسازي اورانيوم تا  20درصد در تاسيسات
فردو«يكپيشرويجديوموضوعيعميقانگرانكننده
اس��ت» و مدعي ش��د كه اين كار با تواف��ق برجام هم
سازگاري ندارد .اين مقام اتحاديه اروپا با تاكيد بر اينكه
وجود مسائل ناش��ي از خروج يكجانبه امريكا از توافق
هستهاي و اعمال تحريمها عليه ايران را تاييد ميكند،
مدعيشدكهاتحاديهاروپابهتعهداتشپايبندماندهاست
وتحريمهارالغو كرد.

پرونده هواپيماي اوكرايني
با بيانيه سياسيحل نميشود

س��فير كش��ورمان در اوكراين تاكيد كرد:حل و فصل
منصفانهپرونده- PS752هواپيماياوكرايني-وتامين
حقوقجانباختگانبيگناهسانحهوخانوادههايداغدار
آناننهبامصاحبهوبيانيههايتندسياسيبلكهازمسير
مذاك��ره و پايبندي همه به مقررات بينالمللي محقق
خواهد شد .منوچهر مرادي س��فير ايران در كي يف در
توييتي نوش��ت :جمهوري اسالمي ايران پيش از فرجه
تعيينشده-وقابلتمديد-دركنوانسيونشيكاگوپيش
نويسگزارشنهاييفنيسانحههواييهواپيماياوكرايني
را بهاوكراين و ديگر كشورهاي ذيربط ارسال كرده و در
انتظار اعالم نظر آنها اس��ت .همچنين درخواست هاي
اوكراين در دوم مذاكرات در تهران  -با اينكه در چارچوب
تعهداتبينالملليايراننبود-طيروزهاياخيراجابت
شدهاست.
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اقتصادكالن

ايـران

واكنش تند رييس كميسيون اقتصادي مجلس به اظهارات جهانگيري

مسوول ارز 4200توماني كيست؟

طرحيكهبنابودگرهگشاياقتصادايرانباشد،حاالبه
محل اصلي بحث و اختالف نظر تبديل شده و هرچه به
روزهاي پاياني بررسي اليحه بودجه در مجلس نزديك
ميشويم ،اين اختالف نظرها جديتر ميشود.
اقتصاد ايران كه در طول سالهاي گذشته همواره با
نرخ ارز به عنوان يك چالش جدي مواجه ش��ده ،اين
روزها نيز درگير سرگذشت سه سال گذشته نرخ دالر
است .دالر در بازار آزاد تابستان امسال از مرز  30هزار
تومان نيز عبور كرد اما در پاييز و با پيروزي جو بايدن در
انتخابات رياستجمهوري امريكا ،تغيير رويه داد و با
كاهش جدي قيمت مواجه شد .هرچند بانك مركزي
در هفتههاي بعد بازار را به ثبات رساند تا جايي كه در
روزهاي گذش��ته دالر در مرز  25هزار تومان به ثباتي
نسبي رسيده اما همچنان عملكرد سالهاي گذشته با
اما و اگرهاي جدي مواجه است.
در وهله نخست ،آنچه كه تقريبا در تمامي دولتهاي
قبل رخ داده بود ،در دولت روحاني نيز تجربه شد .نرخ
دالر در اين دولت ازحدود س��ه هزار تومان به  30هزار
تومان نيز رسيده و حتي اگر نرخ فعلي  25هزار تومان
را ني��ز مالك قرار دهيم ،قيمت دالر در طول هش��ت
سال ،حدودا هشت برابر ش��ده است .مقامات دولتي
دليل اصلي اين افزايش قيمت را در تحريمهاي س��ه
سال گذشته دولت ترامپ ميبينند .دولت ميگويد،
درسالهايابتداييفعاليتشتوانستهنرخارزراكنترل
كند اما به محض آغاز گمانه زنيها براي خروج امريكا از
برجام سپس حكم قطعي ترامپ در اين زمينه ،قيمت
ارز افزايش يافت.
حجت دولت در اي��ن موضوع ،افزايش ن��رخ دالر در
ماههاي پاياني س��ال  96و همزمان با آغاز تهديدات
ترامپ در رابطه با برجام س��پس ت��داوم اين روند در
ماههاي بعد است .مخالفان اما ميگويند علت اصلي
ثبات نرخ دالر در دو موضوع ثابت نگه داشتن دستوري
نرخ دالر و ارزپاشي بانك مركزي در بازار بوده و وقتي
به دليل تحريمهاي جديد ارزپاشي متوقف شده ،دالر
افزايش قيمت جدي را تجربه كرده است.
در كنار مس��ائلي كه در رابطه با نرخ دالر در بازار آزاد
وج��ود دارد ،طرحهاي دول��ت براي مديري��ت بازار
كاالهاي اساسي نيز همچنان محل بحث و گمانه زني
است .اصليترين طرح دولت در اين زمينه تخصيص
ارز  4200توماني بود ،ارزي كه در سه سال گذشته به
تعدادي از كاالهاي اساسي داده شده و هرچند دولت
ميگويد نتايج مثبتي داش��ته اما در عمل ابهامهاي
فراواني در مسير اجراي آن باقي مانده و حاال اين دعواها
رسانهاي شده است.
روز دوش��نبه اس��حاق جهانگي��ري در جمع فعاالن
اقتصادي گف��ت :گاهي اوقات بانك مرك��زي در روز
 150ميليون دخالت در ب��ازار ميكرد و اما موجودي
ما در بانك مركزي كه حتي االن هم ميترس��م آن را
بيان كنم محدود بود .در چنين شرايطي بود كه اعالم
كردند ترامپ ميخواهد از برجام خارج شود لذا دولت

به اتفاق آرا تصميم گرفت نرخ ارز ثابت  4200نباشد
و براس��اس تورم تغيير كند و ل��ذا در مرداد ماه نرخ به
 4400رس��يد و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه
با حضور رييس كل بانك مركزي سياست ارزي اعالم
شد كه آقاي پورابراهيمي نيز عضو جلسه بود و در آن
جلسه سران اعالم كردند كه نرخ ارز ثابت همان4200
تومان باش��د .حاال همه ميگويند كه فالني اين كار
را انجام داده اس��ت ،در حالي كه مواضع ما در مسائل
اقتصادي روشن است.
آدرس غلط ندهيد
اين صحبتهاي جهانگيري نشان از آن داشت كه بر
خالف برخي تصورات ،او مس��وول ارز  4200توماني
نبوده و در جلسهاي با حضور مقامات مختلف اين نرخ
نهايي شده و ثبات آن را نيز جلسه سران سه قوه نهايي
كرده اس��ت ،موضوعي كه در پاس��خ به صحبتهاي
محمدرضا پورابراهيمي ،رييس كميسيون اقتصادي
مجلس كه در اين جلس��ه حضور داشت مطرح شد و
حاال او به صحبتهاي جهانگيري واكنشي تند نشان
داده است.
پورابراهيمي گفته :آقاي جهانگيري بهتر است درباره
ارز  ۴۲۰۰توماني واقعي��ات را به مردم بگوييم .تاريخ
گواهيميدهدكهتصميمدولتدرفروردين ۹۷منجر
به تعيين ارز به نرخ  ۴۲۰۰توماني ش��د كه آن زمان
مجلس و كميسيون اقتصادي با آن مخالفت كرده بود.

اكنون آثار زيانبار اين تصميم را به خوبي ميتوان ديد.
صحبتهايآقايجهانگيريمبنيبراينكهتصميمات
براي نرخ ارز ۴۲۰۰توماني در مرداد ماه چند سال قبل
و در جلس��ه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گرفته
شده ،به معناي دادن آدرس غلط به مردم است .چون
شما وقتي در فروردين ماه چند سال قبل براي تعيين
نرخ ارز ۴۲۰۰توماني تصميم گرفتيد اساسا جلسهاي
تحت عنوان سران قوا وجود نداشت.
پورابراهيم��ي يادآور ش��د :مقام معظ��م رهبري در
ارديبهش��ت و خرداد ماه همان سال دستور تشكيل
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور را
دادند و در مرداد ماه كار انجام ش��ده شما در دستور
كار دول��ت قرار گرفت .پس چرا آدرس غلط به مردم
ميدهيد؟ به جاي اين حرفها مسووليت و تبعات
اين اقدام را بپذيري��د .قبول كنيد كه تعيين نرخ ارز
 ۴۲۰۰توماني به معناي تحميل هزينههاي سنگين
به كشور است .كميسيون اقتصادي از روز اول با اين
موضوع مخالف بود .همان زمان جلس��هاي با رييس
مجل��س وقت با حض��ور وزير اقتص��اد و رييس كل
بانك مركزي در دفتر آقاي جهانگيري برگزار شد و
جمع بندي ش��ما اين بود كه مجلس كار خودش را
انجام دهد و دولت هم كار خودش را بكند .ما تصميم
گرفتيم و اجرايي ميكني��م؛ پس خواهش ميكنم
آدرس غلط به مردم ندهيد .اين صحبتها در حالي
مطرح ش��ده كه مجلس به ش��كل همزمان بررسي

بودج��ه را نيز آغاز كرده و اين بررس��يها به چالش بر
سر نرخ ارز رسيده و به نظر ميرسد ارز  4200توماني
شانسي براي ماندن ندارد .ابوالفضل ابوترابي نماينده
مردم نجفآباد در مجلس ش��وراي اسالمي ،با اشاره
به جلسه غير علني مجلس گفت :در اين جلسه آقاي
الياس نادران رييس كميس��يون تلفيق بودجه سال
 1400همچنين سيد شمسالدين حسيني درباره
اليحه بودجه نكاتي را مطرح كردند .وي با بيان اينكه
در اين جلسه درباره فروش نفت ،يارانهها و نرخ ارز در
سال  1400نكاتي مطرح شد ،افزود :دولت نرخ ارز را
در اليحه بودجه سال آينده  25هزار تومان پيشبيني
كرده است كه ما در مجلس آن را 17هزار و 500تومان
در نظر گرفتيم .دولت سال گذشته  15ميليارد دالر
ارز  4هزار و  200توماني براي تامين كاالهاي اساسي
اختص��اص داد كه اين رانت در اختي��ار برخي از افراد
قرار گرفت و مردم هيچ اثري از ارزانيها نديدند؛ ما در
مجلس به دنبال اين هستيم كه تا شيوه اختصاص ارز
 4200توماني را اصالح كنيم.
با در كنار هم قراردادن اين صحبتها به نظر ميرسد،
دعوا بر س��ر ارز  4200توماني باال گرفته و احتماال در
روزهاي آينده نيز صحبتها در اين رابطه ادامه خواهد
داشت .در اين ميان آنچه كه به نظر ميرسد فراموش
شده ،سرنوشت اقشار كم درآمد است كه چه ارز دولتي
تخصيصيابدوچهنيابد،مشخصنيستچهمشكالتي
از زندگي آنها برطرف خواهد شد.

رهاورد جديد نشست سران  3قوه

نشست اقتصادي مشترك پاستور و بهارستان برگزار ميشود

جديدترين نشست مشترك سران سه قوه به ميزباني
قوه قضاييه برگزار شد .اين نشست در حالي برگزار شد
كه اختالف نظرها ميان ،مجلس و دولت بر سر تصويب
اليحه بودجه به اوج خود رسيده و مشخص نيست در
هفتههاي آينده ،چه سرنوش��تي در انتظار پيشنهاد
دولت خواهد بود .در اين فضا برگزاري اين نشس��ت
مشترك كمك كرده تا بس��تري جديد براي نزديك
كردن ديدگاههاي دو قوه فراهم شود و رييس مجلس
از برگزاري نشست اقتصادي مشترك دولت و مجلس
خبر داده اس��ت .محمد باقر قاليباف با بيان اينكه در
حوزه راهبردها ،بين قوا هماهنگي و وحدت نظر كامل
وجود دارد ،گفت :هر سه قوه به دنبال اين هستيم كه
كاهش وابس��تگي بودجه به نفت را بيشتر از گذشته
پيشببريم.خيليخوشحالمكهجلساتسراننسبت
به گذشته با فاصله زماني كمتر برگزار ميشود و اين
جلسات نسبت به جلسات گذشته با نزديكي و تمركز
بيشتر بر موضوعات مهم و اساسي كشور مورد بحث
قرار ميگيرد .رييس مجلس شوراي اسالمي تصريح
كرد :اين مباحث به دو صورت راهبردي و روشي مطرح
ميشود و اولويت حل مشكالت مردم است؛ امروز نيز
تاكيدشدكهاينجلساتبافاصلهزمانيكمترتشكيل
شود .وي يكي از موضوعات مهم امروز جامعه را سند
مالي بودجه كشور برشمرد و افزود :در حوزه راهبردها،
بين قوا هماهنگي و وحدت نظر كام��ل وجود دارد و
همانطور كه رييس محترم جمهور عنوان كردند ،هر
سهقوهبهدنبالاينهستيمكهكاهشوابستگيبودجه
به نفت را بيشتر از گذشته پيش ببريم.
قاليباف در توضيح كاهش وابستگي به نفت در بودجه
 1400اضافه كرد :اين مس��اله بدين معني است كه
درآمدهاي نفتي را صرف هزينههاي جاري نكنيم.
وي ادام��ه داد :آقاي رييسجمهور نيز بر اين مس��اله
تاكيد و عنوان كرده بودند كه چون ما به سمت كاهش
وابس��تگي به نفت حركت ميكنيم به ما «باركاهلل »
بگوييد؛ من در جلس��ه امروز به ايشان گفتم و اينجا
هم تكرار ميكنم كه «ب��اركاهلل و صدباركاهلل»! در
اين مس��ير گامبرداريم و اين يكي از محورهاي مهم و
اساسي در اصالح ساختار بودجه و تورمي است كه هر
روز افزايش مييابد.
رييس قوه مقننه كش��ورمان با بيان اينكه اين اهداف
در بودجه مش��ترك است ،گفت :ولي اختالف سليقه

و روش��ي كه به آن دس��ت يابيم ،وجود دارد ،لذا مقرر
شد هفته آتي روس��اي كميتههاي مصرف و درآمد و
همچنين رييس كميسيون تلفيق نشستي را با ستاد
اقتصادي دولت داشته باشند تا در روشها و اختالف
ساليق فعلي ،با وحدت بيشتري مسائل را پيش ببريم.
قاليباف اظهار اميدواري كرد با اين روند بتوان بودجه را
از كميسيون تلفيق به صحن ارايه كرد تا اين بودجه كه
در حقيقت سند زندگي مردم و سند مالي دولت است،
به گونهاي عمل كند كه معيشت و سالمت مردم را به
بهتريننحوپيشببرد.
وي تصريح كرد :در مجلس شوراي اسالمي و دولت با
نظررهبرمعظمانقالبدرراستايتحققسياستهاي
اقتصاد مقاومتي ،اصرار داري��م كه اولويت را به توليد
دهيم تا پيشنهاداتي كه در تلفيق به تصويب رسيد،
پس از رأي در صحن علني و تاييد در شوراي نگهبان،
ماليات در حوزه توليد كاهش چشمگيري پيدا كند.
حسن روحاني  ،رييسجمهور نيز پس از برگزاري اين
جلسه ،به مردم اطمينان داد سه قوه در مسير كاهش
فشارها بر مردم اقدام خواهند كرد .رييسجمهوري
اضافه كرد :دولت هم در زمينه تهيه واكسن از كواكس
درخواس��ت را مطرح كرده و هم پ��ول آن را پرداخت
كرده است و ميليونها دوز واكسني كه از اين طريق
خريداري شده در اختيار قرار ميگيرد و از منابع ديگر

هم دنبال تهيه واكسن هستيم بنابراين مردم در اين
زمينه اصال نگراني نداشته باشند.
رييس دولت تدبير و اميد در ادامه به مساله معيشت
مردم اشاره كرد و گفت :سه سال در يك جنگ بزرگ
اقتصاديبوديمومردمباايستادگيومقاومتتوانستند
از پيچ و خمهاي بسيار پيچيده و سخت عبور كنند و
اقدامي كه مجلس ش��وراي اسالمي در زمينه بودجه
س��ال آينده قرار داده يكي از مس��ائل مهم در زمينه
معيشت مردم در سال آينده است.
وي اف��زود :امروز هم با رييس مجل��س و قوه قضاييه
بحثهايي درباره آنچه در اليح��ه دولت آمده بوده و
آنچه در كميسيون تلفيق انجام ميگيرد ،گفتوگو
شد .تالش ما اين است كه نظرات دولت و مجلس بهم
نزديكترشودوبتوانيمبهاهدافيكهدرايناليحهمورد
نظرمابودهاستتوسطكميسيونتلفيقوبعدمجلس
شوراي اسالمي با نزديك شدن افكار و همفكريهايي
كه بايد در اين زمينه انجام بگيرد ،برسيم.
روحاني گف��ت :امروز تصميم گرفتي��م بخش اجرا و
كميس��يون تلفيق جلسات بيش��تري داشته باشد و
بودجه به گونهاي تصويب شود كه به نفع همه مردم و
اقتصاد و رشد و توسعه كشور باشد.
رييسجمه��وري اضافه كرد :تالش ما اين اس��ت كه
وابستگي بودجه جاري را از نفت براي هميشه از بين

ببريم و اين كار در اين چند سال اخير به خوبي انجام
گرفته يعني وابستگي بودجه به نفت همواره كاسته
شده است .امسال هم همينطور خواهد بود و اميدواريم
هزينههاي جاري ما به نفت وصل نشود و از منابع ديگر
تامين شود.
وي ادامه داد :در اين سه سال به كمك مردم و هدايت
رهبر معظم انقالب توانس��تيم تحريم را كم اثر كنيم
البته نميتوان آثار تحريم را صفر كرد ،اما آن چيزي كه
مورد انتظار دشمنان بود نگذاشتيم كه آنها به اهداف
شوم خود برسند.
روحاني گفت :آنچه مورد نياز ضروري مردم بود با همه
سختيها وارد كرديم .مقداري كه الزم بوده اجناسي را
صادركنيمبههرقيمتيصادراتراانجامداديم .امسال
هم تا اين مقطعي كه هستيم ،رقم صادرات و واردات
قابل قبول است.
رييسجمهوري با بيان اينكه همه نيازهاي ضروري تا
امروز خريداري شده است،افزود :امروز در جلسه ستاد
اقتصادي درباره همه سفارشات مربوط به كاالهايي كه
در سال  ۱۴۰۰وارد ميشود بحث شد .همه نيازهاي
مردم در سال  ۹۹هم خريداري و هم تامين شده است
و براي سال آينده هم انجام ميگيرد.
سيدابراهيمرييسينيزدرپاياننشستسرانقوابابيان
اينكه امروز انتظار مردم از قواي سه گانه آن است كه در
اقداماتشاناميدآفرينوگرهگشاباشند،اظهارداشت:
تالشهمهدستگاههابايدبرشعار«ماميتوانيم»باشد؛
حقيقتاتوليدراجهشدهندوموانعتوليدرارفعكنند.
رييس دس��تگاه قضا افزود :اي��ن اقدامات ميتواند به
خنثيس��ازي تحريمها و بياثر كردن آنها بينجامد؛
مديرانوكارآفرينانوسرمايهگذارانيكهدراينميدان
باشند از آنها پشتيباني خواهد شد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به دو محور مورد بحث سران
قوا يعني معيشت و سالمت مردم ،گفت :اين موارد بايد
براي همه مسووالن مورد توجه و تاكيد باشد؛ سالمت
از نكاتي اس��ت كه مورد توجه و انتظار مردم است ،ما
نيز بر اين مساله تاكيد ميكنيم كه ميتواند سالمت
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و يك نظام سالم اداري
را رقم بزند.
آيتاهلل رييس��ي تاكيد كرد :اين نظام سالمت اداري
ميتواند براي مردم رفع دغدغه كند و براي آنها افزايش
اميد و اعتماد به دنبال داشته باشد.

نحوه هزينهكرد مابهالتفاوت ارز
بررسي ميشود

سخنگويكميسيونتلفيقاليحهبودجه ۱۴۰۰گفت
كه اين كميسيون در پي مصوبه پيشين خود مبني بر
اصالح قيمت از و تكنرخي كردن آن ،نحوه هزينه كرد
 ۱۰۶هزارميلياردتومانمابهالتفاوتارزراتاپايانهفته
مورد بررسي قرار ميدهد .رحيم زارع با اشاره به جلسه
غيرعلني صبح امروز مجلس در مورد بودجه گفت :در
اين جلسه بحثها درباره نرخ ارز بود و اينكه چرا بايد ارز
تكنرخيدربودجهبياوريم.دراليحهبودجهارزحاصل
ازنفتباقيمت ۱۱هزارو ۵۰۰تومانمحاسبهشدهودر
برخيجاهانيزدولتميخواستموافقتهاييرابگيرد
كه ارز را با نرخ نيمايي بفروشد .وي افزود :بحث اين بود
كه  ۱۰۶هزار ميليارد تومان ما به التف��اوت ارز ۴۲۰۰
تومانيوارز ۱۷هزارو ۵۰۰تومانيچطوربهدستمردم
برسد.ماتاآخرهفتهدراينزمينهتصميمميگيريمكه
اينمابهالتفاوتبهشكلبنكارت،يارانهنقدي،يايارانه
دارويي و سالمت باشد .زارع با اشاره به آخرين مصوبات
كميس��يون تلفيق گفت :به وزارت جهاد كشاورزي و
شركتهايوابستهاجازهداديمتامبلغ ۲۷هزارميليارد
توماناوراقمالياسالميازطريقبانككشاورزيبراي
طرحهاي مهم كشاورزي از جمله مهار آب هاي مرزي،
سامانههايگرمسيريوسردسيري،آبخيرداري،مهار
ريزگردها،توليدواكسندامي،بذرونهادههايكشاورزي،
آب و فاضالب و آسفالت راههاي روستايي و آبهاي نوين
منتش��ر كنند .سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه
افزود :همچنين ۹۶ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان براي
آبرسانيبهروستاهاوحوزههايعشايريدرنظرگرفته
شد.نمايندهمردمآبادهدرمجلسشوراياسالميادامه
داد :در مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مشتركان برق
روستاييوعشايريوبرقچاههايكشاورزيازعوارض
موضوعماده ۵صنعتبرقمعافشدند.زارعهمچنين
گفت:طبقمصوبهديگركميسيونتلفيقكارفرمايان
واحدهايتوليدي،صنعتي،معدني،خدماتيواصناف
كه از بهمن  ۹۸كاركنان خود را حفظ كرده يا افزايش
دادهاندازكليهجرايمبيمهتاميناجتماعيمعافشدند.
همچنين آنه��ا كه كاركنان خ��ود را تعديل كردند در
صورتبازگشتبهكارآنهاازكليهجرايمتاميناجتماعي
معافميشوند.وييادآورشد:درمصوبهايديگرمبلغ
 ۲هزارميلياردتوماندرقالبتسهيالتبرايبرقرساني
چاههاي كش��اورزي و همچنين ۲هزار ميليارد تومان
جهتبهسازيروستاهاوتهيهواجرايطرحهايهادي
روستاييبهدولتاجازهداديمكهازمحلسرجمعبودجه
توازنمنطقهايدراختياربنيادمسكنانقالباسالمي
قرار دهد .وي يادآور ش��د :در مصوبهاي ديگر در اجراي
قانونحداكثراستفادهازتوانتوليديوخدماتيكشور
براي ايجاد زير س��اخت براي پيمان كاران و كارگزاران
تا س��قف  ۱۰هزار ميليارد تومان به دولت اجازه داديم
زير ساختها را براي همسانس��ازي واگذاري ،صدور
موافقت نامه و فاكتورينگ فراهم كند .زارع اضافه كرد:
براساسمصوبهديگركميسيونتلفيقعوارضانشعاب
برق در كالنشهرها به سه دسته تفكيك شد كه دسته
سومازپرداختعوارضانشعابمعافشدندومقررشد
دسته اول و دوم براساس متوسط قيمت زمين عوارض
انشعاب برق را بپردازند .كه وجه حاصله در برق رساني
به مناطق محروم و روستايي و عشايري هزينه خواهد
شد .زارع در پايان با بيان اينكه احتماال بررسي بودجه
دركميسيونتلفيقهفتهآيندهبهاتمامميرسد،اظهار
كرد:بعدازآن ۱۰روزفرصتارايهپيشنهاداتنمايندگان
است احتماال بودجه از نيمه دوم بهمن در صحن علني
مجلسموردبررسيقرارميگيرد.

معيارهايتعلق
يارانه  100و  120هزارتوماني

سخنگويطرححمايتمعيشتيكرونادربارهچراييعدم
پرداختبستهمعيشتيكرونابهبرخيازافراد،توضيحاتي
داد .حسين ميرزايي سخنگوي طرح حمايت معيشتي
كرونا در بخش خبري  ۲۱اظهار ك��رد :وزارت رفاه تنها
متولي شناسايي مشموالن است و براساس تعدادي كه
سازمان برنامه و بودجه به وزارت رفاه اعالم كرده بود۳۴،
ميليوننفرشناساييشدند.ويبااشارهبهاينكهكساني
كه در قدم اول يارانه معيش��تي دريافت ميكنند افراد
را براي پرداخت كمك معيشتي كرونا انتخاب كرديم،
گفت:افراديكهفاقددرآمدوشغلثابتباشند،بيمهپرداز
نداشته باشند مشمول دريافت حمايت معيشتي كرونا
هستند همچنين شاخص چهارمي نيز وجود دارد و آن
وضعيتتراكنشبانكيافرادبود،واريزهايافرادازسال۹۵
تا ۹۸و ۶ماهه سال ۹۹راتحليل كرديم .ميرزايي با بيان
اينكهاز ۳۴ميليوننفر ۹ميليونتحتپوششبهزيستي
وكميتهامدادهستند،بيانكرد:بهاينافراددرموضوعات
مختلف كمكهاي حمايتي واريز شده است به همين
دليل اطالعات افراد را داريم .وي تصريح كرد :بسياري از
افراديكهدرحالحاضرمعترضهستند،مطلعنيستند
دريافتكردندياخير.اطمينانداريمكسانيكهدريافت
كردندمشمولواقعيبودند.سخنگويحمايتمعيشتي
كرونابيانكرد:بسياريازافرادباداشتنشرايطمشمول
نشدند چراكه ۳۴ميليون نفر شناسايي شد اگر سازمان
برنامه و بودجه اعالم كند كه تعداد بيشتري را ميتوانيم
معيش��تي كرونا پرداخ��ت كنيم وزارت رف��اه آمادگي
شناسايي گروه جديد را دارد .ميرزايي خاطرنشان كرد:
هيچراهاعتراضيبراياعتراضجاماندگانوجودندارد.

تمديد مهلت اظهارنامه ماليات
بر ارزش افزوده

معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
اعالم كرد :مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
دوره سوم (پاييز  )۹۹تا پانزدهم بهمن ماه تمديد شد.
مسيحيبااشارهبهبند ۶بخشنامهشماره۶۶/۹۹/۲۰۰
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور گفت :موديان
مالياتي مشمولقانونمالياتبرارزشافزودهتاپانزدهم
بهمن ماه فرصت دارند نس��بت به تكميل و تس��ليم
اظهارنامهفصلپاييز ۹۹اقدامكنند.

رويداد
علي ربيعي سخنگوي دولت
در پاسخ به پرسش «تعادل» :

ارز 17500توماني
نوسان و گراني ميآفريند

ربيعي در پاسخ به پرس��ش خبرنگار «تعادل» در
خصوص ارز  17500تومان��ي و تبعات مخرب آن
براي اقتصاد گفت :ارزيابيهاي دقيق كارشناسي
از روند تصميمس��ازيهاي گذشته نشان ميدهد
كه جداي از عوامل بيروني و تحريمهاي اقتصادي،
مهمترين عاملي كه باعث بروز نوسانات عديده در
فضاي اقتصادي كش��ور و معيشت مردم ميشود،
برخي تصميمس��ازيهاي اقتص��ادي و راهبردي
غيركارشناسيوخلقالساعهاست،تصميماتيكهدر
واقع باعث تشديد نوسانات بازار و افزايش تكانههاي
تورمي ميش��وند .در واقع ريشه اصلي مشكالت را
بايد در ريلگذاريهاي اشتباه اقتصادي و معيشتي
جس��توجو كرد .خبرنگار «تعادل» از سخنگوي
دولت پرسيد :در شرايطي كه موضوع تداوم ثبات
در بازارها يكي از مهمترين نيازهاي اقتصاد ايران در
شرايط فعلي است ،تصميم نمايندگان در خصوص
تغييرارزمبنابه ۱۷۵۰۰تومانازمنظركارشناسان،
عاملي است كه ثبات موجود در بازارهاي كشور را
با چالشهاي جدي مواجه ميس��ازد۴.برابر شدن
قيمت ارز مبنا بدون ترديد تكانههاي تورمي فراواني
را متوجه اقتصاد و معيش��ت خواه��د كرد .برخي
تحليلها حاكي از آن است كه اين نوع تصميمات
براي التهاب آفريني در اقتصاد در راس��تاي برخي
مناف��ع جناحي در انتخابات س��ال آينده اس��ت.
ميفرماييد رويكرد دولت در خصوص اين تصميم
چيس��ت؟ ربيعي با بي��ان اينكه معتق��دم در اين
برهه حس��اس هر تصميمي كه باعث بروز نوسان
و بيثباتي در اقتصاد ش��ود ،برخالف منافع ملي و
منافع عمومي مردم است و بايد از اتخاذ آن پرهيز
كرد ،اظهار كرد :دولت بودجه سال آينده را شفاف
و در معرض ديد كارشناسان و صاحبنظران و زير
نور افكار عمومي قرار داده است .افزايش سهم نفت
در منابع عمومي آن هم از محل افزايش قيمت ارز
قطعا ارزش پول ملي را كاهش ميدهد و اين اقدام
و افزايش قيمت ارز تعرفهها اگر در مجلس تصويب
شود باعث تورم خواهد شد .وي افزود :طي روزهاي
اخير خبر تصميم مجلس براي افزايش نرخ تسعير
ارز در بودجه  ۱۴۰۰به حول و حوش عدد۱۷۵۰۰
تومان منتش��ر ش��ده چون بيانات متفاوت در اين
زمينهشنيدهميشودبايدمنتظربمانيموازتصميم
نهايي مطلع بشويم .به هر حال به اعتقاد بسياري از
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين تصميم هم
انتظار تورم��ي را افزايش ميدهد ،عليه ارزش پول
ملي و دادن عالمت نامناس��ب به ثبات بازار است.
امروز بدون درك ش��رايط و زندگي مردم در مورد
تامين كاالهاي اساسي فضاسازي ميشود .ربيعي
يادآور شد :زندگي مردم در بحرانها بايد حمايت
ش��ود ،موضوع ارز  ۴۲۰۰توماني با همه اشكاالت
خود مربوط به شرايطي بود كه مردم زندگي سختي
داشتند .مثل توزيع كوپن در دوران جنگ تحميلي.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه واقعيت اين است
كه وقتي اقتصاد در تعادل نباش��د و تحت فش��ار
حداكثري و در جنگ اقتصادي قرار داشته باشد هر
دولتي نياز به استفاده از طرحهاي حمايتمعيشتي
دارد ،گفت :بنابراين دولت صراحتا اعالم كرده هر
كسي كه از ارز  ۴۲۰۰توماني براي تامين كاالهاي
اساسي سوءاستفاده كرده ،حتما به دستگاه قضايي
معرفي ش��وند .ما در حال گذر از شرايط نامتعادل
هستيموبايدتاعاديشدنشرايطاقتصاديازمردم
حمايت كنيم .وي ادامه داد :در اين ش��رايط ركود،
زدن از سفره مردم و ارايه بودجه انقباضي واقع بينانه
نيست .ما وظيفه داريم سفره مردم و كساني كه از
طريق طرحهاي عمراني با بودجه دولت امرارمعاش
ميكنند را حفظ كنيم ،بناي ما اين بود كه به اندازه
ارز كاالي اساسي به يك شكل به قدرت خريد مردم
اضافه كنيم .ربيعي با بيان اينكه در بودجه ۱۴۰۰
تالش شده است كه قدرت خريد مردم را ۲۵درصد
افزايش دهيم ،يادآور شد :پرداخت فوقالعاده ويژه
و همسانس��ازي بازنشستگي فرهنگيان از جمله
اقداماتي اس��ت كه انجام شده اس��ت .اين اقدام در
چنين ش��رايط اقتصادي كه سفره مردم نسبت به
گذشته خالي شده است الزامي است.

دو بانك دويچه و سيگنيچر
ترامپ را تحريم كردند

بانكهايموردعالقهترامپدرميانعواقبشورش
واشنگتن ،وي را تحريم كردند .به گزارش بلومبرگ،
به دنب��ال ناآراميهاي هفته گذش��ته در پايتخت
اياالت متحده ،دو بانك مورد عالقه دونالد ترامپ،
رييسجمهورميلياردرراتحريمكردند.بانكدويچه
تصميم گرفته است از تجارت بيشتر با و شركت وي
خودداري كند ،ترامپ بيش از  ۳۰۰ميليون دالر به
اين بانك وامدهنده مستقر در فرانكفورت بدهكار
استو بانك س��يگنيچر ،اين بانك نيويوركي گفت
با اصرار براي اس��تعفاي وي با ترامپ ،وي را حذف
ميكند .س��خنگوي اين بانك روز دوشنبه گفت:
در حال بستن دو حساب شخصي ترامپ به ارزش
حدود ۵.۳ميليون دالر است .اين بانك روز دوشنبه
دربيانيهجداگانهايگفت:مامعتقديماقداممناسب
استعفاي رييسجمهور اياالت متحده است كه به
نفعملتوملتامريكاست.بانكسيگنيچربهترامپ
و نزديكان وي شامل ايوانكا ترامپ ،جارد كوشنر و
مايكل كوهن خدمت كرده است .در سال ،۲۰۱۱
بانك ايوانكا را به عنوان هياتمديره خود منصوب
كرد ،اما او چند سال بعد از سمت خود كنارهگيري
كرد .نيويورك تايمز اوايل روز دوشنبه از قطع روابط
خبرداد.سيگنيچردربيانيهخودگفت:ماقب ً
الهرگز
در مورد موضوعات سياس��ي اظهارنظر نكردهايم و
اميدواريم كه ديگر هرگز اين كار را نكنيم.

بانك و بيمه
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زارع :نحوه هزينه كرد مابه التفاوت ارز در كميسيون تلفيق بررسي ميشود

بحث نرخ ارز مناسب در بودجه ۱۴۰۰همچنان ادامه دارد

 ۱۰۶هزار ميليارد تومان ما به التفاوت ارز  ۴۲۰۰توماني و ارز  ۱۷هزار و  ۵۰۰توماني چطور به دست مردم برسد؟

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بحت نرخ ارز مناسب در بودجه ۱۴۰۰همچنان ادامه دارد
وموضوعتعييننرخارز،4200و،11500و 17500يانرخ
نيمايي همچنان مورد نظر كارشناسان و نمايندگان قرار
داردواينپرسشمطرحاستكه ۱۰۶هزارميلياردتومان
مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰توماني و ارز ۱۷هزار و ۵۰۰توماني
چطوربهدستمردمبرسد؟وباالخرهسالآيندهچهنرخي
بايددربودجهحاكمشود؟رحيمزارعسخنگويكميسيون
تلفيقاليحهبودجه ۱۴۰۰گفتكهاينكميسيوندرپي
مصوبه پيش��ين خود مبني بر اصالح قيمت و تكنرخي
ك��ردن ارز ،نحوه هزين��ه كرد ۱۰۶هزار ميلي��ارد تومان
مابهالتفاوت ارز را تا پايان هفته مورد بررسي قرار ميدهد.
ويبااشارهبهجلسهغيرعلنيمجلسدرموردبودجهگفت:
در اين جلسه بحثها درباره نرخ ارز بود و اينكه چرا بايد ارز
تكنرخي در بودجه بياوريم .در اليحه بودجه ارز حاصل از
نفتباقيمت ۱۱هزارو ۵۰۰تومانمحاسبهشدهودربرخي
جاهانيزدولتميخواستموافقتهاييرابگيردكهارزرابا
نرخ نيمايي بفروشد .وي افزود :بحث اين بود كه  ۱۰۶هزار
ميليارد تومان مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰توماني و ارز ۱۷هزار
و ۵۰۰تومانيچطوربهدستمردمبرسد.ماتاآخرهفتهدر
اين زمينه تصميم ميگيريم كه اين مابهالتفاوت به شكل
بنكارت،يارانهنقدي،ويايارانهداروييوسالمتباشد.
زارع با اشاره به آخرين مصوبات كميسيون تلفيق گفت:
به وزارت جهاد كش��اورزي و ش��ركتهاي وابسته اجازه
داديم تا مبلغ  ۲۷هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي
از طريق بانك كش��اورزي براي طرحهاي مهم كشاورزي
از جمله مهار آبهاي مرزي ،س��امانههاي گرمس��يري و
سردس��يري ،آبخيرداري ،مهار ريزگردها ،توليد واكسن
دامي ،بذر و نهادههاي كشاورزي ،آب و فاضالب و آسفالت
راههايروستاييوآبهاينوينمنتشركنند.همچنين۹۶
ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان براي آبرس��اني به روستاها
و حوزههاي عش��ايري در نظر گرفته شد.در مصوبه ديگر
كميسيونتلفيقمشتركانبرقروستاييوعشايريوبرق
چاههاي كشاورزي از عوارض موضوع ماده  ۵صنعت برق
معاف شدند .كارشناسان ميگويند :با وجود كرونا ،فشار
تحريمها و مشكالت معيش��تي مردم؛ مجلس بايد نگاه
ويژهاي به بودجه ۱۴۰۰داش��ته باشد و يكي از مهمترين
تصميماتي كه اثر مستقيم بر اقتصاد خواهد داشت ،نرخ
ارز در بودجه خواهد بود .پس از آنكه بودجه ۱۴۰۰از سوي
معاونپارلمانيدولتتقديممجلسيهاشد،نمايندههاآن
راغيرقابلقبولاعالمكردندوبارهاوبارهابرلزوماصالحات
ساختاريتاكيدورزيدند.اعالمشدكه«مامعتقديماليحه
بودجه ۱۴۰۰نيازبهاصالحاتاساسيداردچراكهكسري
ترازعملياتياليحهبودجهنسبتبهبودجهسالقبل۱۱۷
درصدرشدداشتهوهزينهها ۴۷درصدافزايشپيداكرده،
درحاليكهدرآمدهاحدود ۱۰درصدافزايشيافتهاست».
تا به امروز اوج اختالف دولت و مجلس در خصوص اليحه
بودجه ۱۴۰۰قيمت تسعير ارز بوده است .بودجه ساليانه
كشور ش��امل دو بخش درآمدهاي ريالي و ارزي است ،به
همين دليل در بودجه نرخ ارزي را براي تبديل درآمدهاي
دالري به ريالي در نظر ميگيرند كه به آن نرخ تسعير ارز
يا نرخ ارز بودجه گفته ميش��ود .نرخ تسعير ارز در بودجه
 ۱۴۰۰حدود ۱۱هزار تومان از سوي دولت در نظر گرفته
شده كه در آن ارز نيمايي  ۴۲۰۰توماني هم به قوت خود
باقياست.امابرخيازنمايندگاندراينرابطهنظرديگري
دارند ،آنان نرخ تسعير ارز  ۱۷۵۰۰توماني را براي بودجه
مناسبترميدانند زيرا براساس اعتقاد آنان جلوي رانت
و فساد ارز ۴۲۰۰توماني را ميگيرد .در اين زمينه ،رحيم
زارع سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ١۴٠٠
گفته است «با مصوبه اين كميس��يون در مورد حذف ارز
 ۴٢٠٠تومانيازمحاسباتبودجه،جلويارزرانتيگرفته
ميشود.دولتدراليحهبودجه،١۴٠٠چهارنرخارزراپيش
بيني كرده بود ،ما در مجلس نرخ جديدي نياورديم و همه
محاسباترابانرخ ١٧هزارو ۵٠٠تومانانجامداديم،البته
ممكن اس��ت در بخش هزينهاي ،ارز ۴۲۰۰توماني براي
دارو و كاالهاي اساس��ي در نظر گرفته شود كه اين منوط
به تصميم اعضاي كميس��يون تلفيق است ،اما در بخش
درآمدي ،محاسبات ارز با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠تومان انجام

شدهاست».عبدالناصرهمتي،رييسكلبانكمركزيهم
درمخالفتبااينتصميماحتماليگفتهاستكه«تعيين
نرخ ۱۷۵۰۰تومان به ازاي هر دالر و رسميت دادن به اين
نرخ تس��عير ارز در بودجه را با توج��ه به توفيقات اخير در
صدورنفتوفرآوردههاينفتيوخنثيكردنتحريمهاي
جاري از يك ط��رف و نيز روند تحوالت و احتمال كاهش
تحريمهادرسالآتيازطرفديگر،بهصالحاقتصادكشور
يدانم».رييسكلبانكمركزيهمچنينبهافزايشپايه
نم 
پولي در صورت تصويب نرخ تسعير ۱۷۵۰۰توماني اشاره
و تاكيدكردهكه«نكتهايكهبايد توجه شودموضوع تاثير
آن بر رشد پايه پولي است ،ممكن است در ظاهر اين اقدام
با كم كردن از ميزان صادرات نفت موجب تراز دخلوخرج
بودجهبشودوليبراساستجربهكشورورابطهماليدولت
و بانك مركزي ،تاثي��ر آن در نقدينگي را نميتوان ناديده
گرفت ».مصوبه پر سروصدا مجلسيها درباره نرخ تسعير
ارزتنهاآرامشدولترابرهمنزده،بلكهبرخيازكارشناسان
اقتصادي را نيز درباره احتمال نهايي شدن اين تصميم با
واكنش واداشته و هشدار دادهاند كه در صورت روي دادن
ايناتفاقشرايطمعيشتيمردمسختترازامسالخواهد
شد و بايد منتظر انفجار قيمتي و تورم افسارگسيخته بود.
عليسعدوندي،كارشناساقتصاديدراينبارهگفتهاست:
«اين بودجهريزي دو تاثير خواهد گذاشت ،يكي اين است
كه بخشي از ارز دريافتي حاصل از فروش ثروت ،تبديل به
پايهپوليوتورمخواهدشدواينتورمفاجعهبارخواهدبود.
اگرايناتفاقرخدهدبانكمركزيچارهاينخواهدداشت
مگر اينكه با سركوب قيمت كاالي وارداتي ،تورم را كنترل
كند .اين هم تورم را به صورت واقعي كنترل نميكند و در
واقع پرداخت يارانه به كاالي خارجي است .اين سياستي
است كه پنجاه س��ال است ادامه يافته است .يعني ما يك
انتخاب بهينه خواهيم داشت بين تورم ،بيماري هلندي،
صنعتزداييوتخريبتوليدمليخواهيمداشت.يعنيما
از ارز حاصل از فروش ثروت براي تخريب اقتصاد استفاده
ميكنيم ».اين در حالي اس��ت كه قرار برآن بود تا بودجه
 ۱۴۰۰توجه ويژهاي به اقشارآسيبپذير داشته باشد و با
تاكيدبرحمايتمعيشتيوتوسعهسرمايهگذاريتنظيم
شود .نمايندگان محترم مجلس بايد در نظر داشته باشند
كه گرچه نرخ تورم ماهانه كاهش يافته ،اما همچنان روند
افزايشقيمتگروهكاالهايخوراكيوآشاميدنيبهعنوان
اصليترين سبد خريد اقشار كم درآمد روند صعودي دارد
و چنانچه بر تصميم خود اصرار ورزند ،شرايط سال آينده
بسيار سختتر از امسال خواهد بود .البته از آنجا كه الياس
نادران ،رييس كميسيون تلفيق مجلس گفته است «هر
ميزانيكهدولتتاپايانبررسيبودجهدركميسيونتلفيق
ومجلسبتواندنرخارزراپايينبياوردماقيمتيپايينترازآن
رامالكمحاسبهبودجهقرارخواهيمداد».بهنظرميرسد
احتمالعقبنشينينمايندگانازاينپيشنهادوجوددارد،
بااينحالگرچهمسالهفوقبااماواگرهمراهاستوعضوي
در كميسيون آن را تاييد شده اعالم ميكند ،عضو ديگري
خالف آن نظر ميدهد ،بايد در نظر داشت كه تغييراتي از
ايندستو يكشبه تاثيراتبه مراتب مخربترينسبت
بهتصميمارز ۴۲۰۰برجايخواهدگذاشتومهمتراينكه
نبايدفراموشكردتوانمردمبرايگذرانزندگيمعمولي

بيشازايننيست،پسسختترساختنشرايطبيشازهر
طبقهاي گروهي را مورد توجه قرار خواهد داد كه به عنوان
حلمشكالتآنانمجلسيازدهمكارخودراآغازكرد.
واكنش پورابراهيمي به اظهارات
جهانگيري درباره ارز ۴۲۰۰توماني
محمدرض��ا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي
مجلس از صحبتهاي اخير مع��اون اول رييسجمهور
درباره نحوه تعيين نرخ ارز ۴۲۰۰توماني انتقاد كرد.آقاي
جهانگيري بهتر است درباره ارز ۴۲۰۰توماني واقعيات را
بهمردمبگوييم.تاريخگواهيميدهدكهتصميمدولتدر
فروردين ۹۷منجر به تعيين ارز به نرخ ۴۲۰۰توماني شد
كه آن زمان مجلس و كميسيون اقتصادي با آن مخالفت
كردهبود.اكنونآثارزيانباراينتصميمرابهخوبيميتوان
ديد.صحبتهايآقايجهانگيريمبنيبراينكهتصميمات
براي نرخ ارز ۴۲۰۰توماني در مرداد ماه چند س��ال قبل و
درجلسهشورايعاليهماهنگياقتصاديگرفتهشده،به
معناي دادن آدرس غلط به مردم اس��ت .چون شما وقتي
در فروردين ماه چند سال قبل براي تعيين نرخ ارز۴۲۰۰
تومانيتصميمگرفتيداساساجلسهايتحتعنوانسرانقوا
وجودنداشت.پورابراهيمييادآورشد:مقاممعظمرهبري
درارديبهشتوخردادماههمانسالدستورتشكيلجلسه
شورايعاليهماهنگياقتصاديكشوررادادندودرمرداد
ماهكارانجامشدهشمادردستوركاردولتقرارگرفت.پس
چرا آدرس غل��ط به مردم ميدهيد؟ به جاي اين حرفها
مسووليتوتبعاتايناقدامرابپذيريد.قبولكنيدكهتعيين
نرخارز ۴۲۰۰تومانيبهمعنايتحميلهزينههايسنگين
بهكشوراست.كميسيوناقتصاديازروزاولبااينموضوع
مخالف بود .همان زمان جلسهاي با رييس مجلس وقت با
حضوروزيراقتصادورييسكلبانكمركزيدردفترآقاي
جهانگيريبرگزارشدوجمعبنديشمااينبودكهمجلس
كار خودش را انجام دهد و دولت هم كار خودش را بكند .ما
تصميمگرفتيمواجراييميكنيم؛پسخواهشميكنم
آدرسغلطبهمردمندهيد.
ابقايارز ۴۲۰۰تومانيتصميمسرانقوابود
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه ابق��اي ارز ۴۲۰۰
تومانيتصميمسرانقوابودگفت:همهدرروزهايسخت
از مسووليت شانه خالي ميكنند و هر كاري هم ميكنند
ب��ه دنبال يك قرباني هس��تند و ميخواهند يك نفر اين
مسووليت را بر عهده برگيرد .برخي از دوستان طوري در
موردنرخ 3گانهارزصحبتميكنندكهانگاربراياولينبار
درجمهورياسالميايناتفاقافتادهاست.اززماننخست
وزيري آقاي موس��وي نرخ ارز چندگانه بود و اين اتفاق در
دولت ما نيفتاد .در شهريور ماه س��ال  92كه كار را شروع
كرديم،اولينكارمااينشدكهنرخ 1224تومانيزمانآقاي
احمدينژادراحذفكنيموارزرا 2نرخكرديماماتفاوتنرخ
اين دو ارز كمتر از 10درصد بود .وي افزود :با شروع جنگ
اقتصاديوباشوكاوليهايكهدرارديبهشتسال 97اتفاق
افتاد ،آن موقع مهمترينكاربانك مركزيبرايدخالتدر
بازار ،تزريق اسكناس دالر در بازار بود .در سالهاي قبل در
روزبهميزان 150ميليوندالربانكمركزيدربازاردخالت

ميكرد اما موجودي ما در فروردين سال 97به قدري بود
كه االن ميترسم عددش را اعالم كنم .جهانگيري با اشاره
ب��ه ارز 4200توماني ،گفت :تصميم دولت اين بود كه ارز
 4200توماني براي چند ماه در اقتصاد كشور باشد و با نرخ
تورم،افزايشيابدكهدرمردادماههمانسالنرخاينارزبه
 4,600تومان رسيد اما در مرداد ماه همان سال جلساتي
كه ميان س��ران قوا برگزار شد و رييس كل بانك مركزي
هم صحبت كرد و همين آقاي پورابراهيمي كه حال اين
سخنان را ميگويد در آن جلسه حضور داشت ،با توجه به
شرايطكشورمقررشدكهارز 4200تومانيابقاءشود.حال
يك دفعه ميگويند كه فالني اين كار را كرده اس��ت .اين
در حالي اس��ت كه مواضع ما همواره مشخص بوده است.
در همين سال  98ميزان تخصيص ارز 4200توماني 15
ميليارد دالر بود چه كسي ايستاد كه اين عدد بدون تنش
به 8ميليارددالرتقليليابد؟ويبابياناينكهسهسالنفس
گيرراداشتهايم،گفت:همهدرروزهايسختازمسووليت
شانه خالي ميكنند و هر كاري هم ميكنند به دنبال يك
قرباني هس��تند و ميخواهند يك نفر اين مسووليت را بر
عهدهبرگيرد.وقتيميخواهيمدر مورد تحريمبهكساني
كه هيچ اطالعي از تحريم ندارند ،بگوييم ،ميگويند همه
اينها مش��كالت خودتان است .اما توجه نميكنند كه آيا
شرايط براي صادرات يك قلم كاال ،همان شرايط گذشته
است؟سالگذشتهچندكشتيداشتيمكهدركشوردوست
ما در شرق آسيا اجازه پهلوگيري نيافتند .حال كاال ارسال
شد،صادركنندهچگونهميخواهدپولرابرگرداند؟تحريم
شرايطيايجادكردكهحتيكشورهايدوستمانيزتوان
كمكنداشتند.
ارز  ۴۲۰۰يك رانت مثبت بود
كه از آن سوءاستفاده شد
مرتضي افقه ،كارشناس اقتصادي در اين باره گفت :من
با ارز ۴۲۰۰مخالف نيستم و شايد تنها فردي هستم كه
همچنان بر اين رويه مانده است.اگر قرار است در نرخ ارز،
حتي افزايش��ي داده ش��ود نه در اين ميزاني كه مجلس
افزاي��ش داده ،اما به هرحال ما چ��ارهاي نداريم .در يك
كشور در حال توس��عه به دليل نابرابريها معموال يكي
از سياس��تها دادن رانت براي كم كردن فاصله طبقاتي
اس��ت كه اين ارز ۴۲۰۰توماني هم رانت است ولي رانت
مثبت است و اگر كسي سوءاستفاده ميكند ،به اين معنا
نيست كه رانت بدي است.به نظر من ،چارهاي نداريم جز
اينكه بخشي از درآمدهاي ارزي كشور را به هر شكلي كه
ميآيد ،صرف تامين نيازهاي اساس��ي مردم كنيم ،ولي
بايد سختگيري بيش��تري در اين زمينه براي آنهايي
كه از اين رانتها سوءاس��تفاده ميكنند ،انجام شود .اگر
وضعيت اقتصادي كنوني پايدار بماند و درآمدهاي نفتي
و غيرنفتي ما نيز تغييري نكند ،صالح نيست در شرايط
فعلي،جايگزينيبرايارز ۴۲۰۰تومانيداشتهباشيموآن
همجايگزينيكهافزايشقيمترادرپيداشتهباشد.وي
دربارهافزايشناگهانيوبيبرنامهنرخارزهشداردادوافزود:
مخصوصاآنكهتبعاتآن،كاالهاياساسيرابهشدتگران
ميكند كه به نظر من گريزي از اين مورد وجود ندارد ،اما
نبايد ناديده گرفت كه در اين دو سه سال فاصله طبقاتي
خيليافزايشيافتهوافرادزياديزيرخطفقررفتهاند.اين
اقتصاددان بعد نظارتي تخصيص ارز را مهمترين مساله
دانست و خاطرنش��ان كرد :در تخصيص ارز بايد نظارت
بيشتريوجودداشتهباشدووزارتصمتاستنطاقشود
كه ارز كمياب را به كاالهاي غيرضرور اختصاص ندهد و
تمام تالشمان را بر روي اين قضيه متمركز كنيم.ما اگر
نرخارزرارهاكنيمچهاتفاقيميافتد؟پاسخروشناست،
همين تعداد افراد زير خط فقر هم افزايش پيدا ميكند
و يا فقرشان بيشتر ميشود .افقه در پاسخ به اين فرضيه
كه برخي ميگويند اگر نرخ ارز  ۴۲۰۰توماني رابرداريم
قيمتها باالتر از اين نم��يرود ،اظهار كرد :اين حرف به
نظرمحرفاشتباهياستوبدونمنطقگفتهشدهاست.
چرا كه يك سري مواد اوليه كه با ارز ۴۲۰۰توماني تامين
ميشوند ،اگر نرخ ارز پايه افزايش پيدا كند ،هزينه توليد
آنها هم باال رفته و در نتيجه ،در يك بازه زماني قيمتها
بهطوركليافزايششديدمييابد.

صعود دالر با وجود تزريق  8تريليون دالري

نوسان قيمت سكه در كانال  ۱۱ميليوني

گروهبانكوبيمه|
قيم��ت ارز در بازار داخلي ،تحت تأثي��ر اخبار مذاكرات
ايران با كره جنوبي براي آزادسازي  7ميليارد دالر منابع
ارزي بلوكه شده بانك مركزي است .بازار تصور ميكند
آزادسازي اين منابع به معناي گشايش در تحريم ناشي از
نقل و انتقاالت است .در نتيجه تمايل به كاهش قيمتها
ايجاد ش��ده و بايد در هفتههاي آينده شاهد اثرات آن بر
قيمت ارز و طال باش��يم .در ح��ال حاضر قيمت دالر 24
ه��زار و  900تومان ،قيمت يورو  30ه��زار و  300تومان
و درهم امارات  6هزار و  820تومان اعالم ش��ده است .در
تدالرويورونسبتبهروزكاري
صرافيهايبانكينيزقيم 
قبل كاهش يافته و دالر  100تومان كاهش داشته است؛
برهمين اساس ،قيمت فروش دالر 24هزار و 850تومان
و قيمت خريد دالر از مردم  24هزار تومان تعيين ش��ده
است .قيمت فروش يورو نيز معادل 30هزار و 180تومان
و قيمت خريديورو نيز  29هزار و  330تومان اعالم شده
است.همچنين قيمت خريد دالر دربازار متشكل ارزي
 ۲۴هزار و  ۵۱۶تومان و قيمت فروش آن  ۲۴هزار و ۷۶۱
تومان بود .عالوه براين نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۹هزار
و ۶۵۱تومان و نرخ فروش آن ۲۹هزار و ۹۴۷تومان اعالم

شد.براساس اين گزارش در سامانه سنا در روز معامالتي
گذشته (دوشنبه) ،هر يورو با قيمت ميانگين  ۲۹هزار و
 ۷۴۲تومان به فروش رس��يد و هر دالر نيز به قيمت ۲۴
هزار و۴۹۴تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما
نيز در روز دو شنبه ،حواله يورو با ميانگين قيمت ۳۱هزار
و  ۳۸۴توم��ان فروخته و قيمت حواله دالر نيز  ۲۵هزار و
 ۱۹۶تومان ثبت شد.
نوسان قيمت سكه در كانال ۱۱ميليوني
.بررسيها نشان ميدهد ،هفتههاي گذشته قيمت سكه
و طال متأثر از بازار ارز روند كاهش��ي داشت و سير نزولي
قيم��ت ارز روي بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ
انس جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده و
كارشناسانافتبيشترانسجهانيطالدرهفتههايآينده
راپيشبينيكردهاند.كاهشريسكهايبينالملليپساز
پذيرششكستازسويدونالدترامپومعرفيجوبايدنبه
عنوانرييسجمهوريقانونيآيندهامريكانيزبراينروند
تاثيرگذاربودهاست.عالوهبراينانتظارميرودباآغازتوزيع
واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي درماههاي آينده،
ميزاناستقبالازطالبهعنوانابزاريبرايسرمايهگذاري

كاهش پيدا كند .به دنبال افزايش قيمت هر اونس جهاني
طال ب��ه  1863دالر و اعالم قيمت دالر ب��ه نرخ 24900
تومان ،قيمت طال و س��كه با يك روند با ثبات نس��بت به
روزهاي قبل همراه بود و قيم��ت طالي۱۸عيار هرگرم
يكميليونو ۱۰۲هزارتومان،قيمتسكهتمامبهارآزادي
طرح جديد ۱۱ميليون و ۱۵۰هزار تومان ،قيمت س��كه
طرحقديم 10ميليونو 800هزارتومان،قيمتنيمسكه
بهارآزادي 6ميليونتومان،ربعسكهبهارآزادي 4ميليون
تومانوسكهگرمي 2ميليونو 300هزارتومانوهرمثقال
طال 4ميليون و 775هزار تومان معامله شد .قيمت طال و
سكه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل با
نوسان جزئي همراه شده است؛ از جمله داليل نوسان در
بازار طال و سكه تغييرات قيمتي در طالي جهاني و دالر
است؛ قيمت ارز در بازار تهران تحت تأثير اخبار مذاكرات
ايران با كره جنوبي براي آزادسازي  7ميليارد دالر منابع
ارزي بلوكه ش��ده بانك مركزي است .بازار تصور ميكند
آزادسازي اين منابع به معناي گشايش در تحريم ناشي
از نقل و انتقاالت اس��ت.نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو
در صرافيهاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير

ميكند .قيمت هر اونس طال ب��ا  ۰.۸۶درصد افزايش به
 ۱۸۵۹دالر رس��يد.به گزارش رويترز ،به دنبال آشفتگي
سياسي در واشنگتن و روند كند واكسيناسيون كرونا در
جهان قيمت طال امروز شاهد افزايش بود ،هرچند تقويت
دالر و باال رفتن س��وددهي اوراق خزانه داري امريكا مانع
از رشد بيش��تر قيمتها شد .در حالي كه دموكراتها در
مجلسنمايندگان امريكادر تالشبراي استيضاح ترامپ
به دليل حمايت از حملهكنندگان به س��اختمان كنگره
هستند ،ارزش سهام در بازارهاي آسيايي شاهد افت بوده
اس��ت.نيكوالس فراپل تحليلگر بازار طال در موسسهاي
بيس��ي بوليون گفت« :تصوير كلي ب��ازار طال همچنان
افزايش��ي اس��ت ...در كوتاهمدت قيمت طال در برابر
تقويتدالروافزايشسوددهياوراققرضهآسيبپذير
است ،اما به نظر ميرسد كه در سطح 1830دالر از يك
پشتيبانيفنيقابلقبولبرخوردارگشتهوممكناست
درآيندهازاينسطحباالتربرود».ميزانسوددهياوراق
قرضه ده ساله خزانه داري امريكا همچنان در باالترين
س��طح  10ماه اخير قرار دارد و اين مساله سبب رشد
ارزش دالر و گرانتر شدن طال براي خريداراني شده كه
با ارزهاي غيردالري خريد ميكنند.

اخبار
پذيرش تراكنشهاي بانكي
با كد ملي از  5بهمن99
مهرانمحرميان،معاونفناوريهاينوينبانكمركزي،
با اشاره به اين موضوع كه براي اشخاص حقيقي« ،كد
ملي» و براي اش��خاص حقوقي« ،شناسه ملي» آنها،
«كدشهاب»قلمدادميشود،تاكيدكرد:از ۵بهمنماه
امسال ،تمام تراكنشهاي بدون كد شهاب در «ساتنا»
برگشتميخورند.ايناقدامتاثيريبرفعاليتمشترياني
كه اطالعات هويتي ايش��ان نزد بانكها و موسس��ات
اعتباري موجود است ،نخواهد داشت و صرفا حسابها
و تراكنشهايي را كه فاقد شناسه ملي هستند را متاثر
خواهد كرد .به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي،
معاونفناوريهاينويناينبانكدرخصوصشناسايي
هويت تراكنشهاي بانكي گفت :در راس��تاي اجراي
قانون از چند سال قبل به دنبال آن بوديم كه از هويت
تمام تراكنشهاي بانكي مطمئن ش��ويم و بتوانيم از
انجامتراكنشهاييكهمشخصنيستبهكدامشخص
حقيقي يا حقوقي مربوطند جلوگيري كنيم و در اين
زمينه ،تاكنون فعاليتها و اقدام��ات زيادي به ويژه در
تعامل با سازمان ثبت احوال ،سازمان ثبت شركتها،
وزارت كشور و ساير نهادهاي ذيربط انجام شده است.
وي با بيان اينكه با زحمات همكاران در ش��بكه بانكي
مقدمات اجراي كامل قانون فراهم شده است ،تصريح
ش ساتناي هموطنان گرامي
كرد :در صورتي كه تراكن 
برگشت داده شد ،ميتوانند مشكل را از طريق بانك
مبدا پيگيري و بانك موظف به راهنمايي و همكاري
براي حل مشكل است.با توجه به مهلت طوالني كه
براي اجراي اين قانون در نظر گرفته شده بود ،زمان
تعيينشدهتمديدنخواهدشد.

بخشودگي ۱۰۰درصدي
جريمه ديركرد بيمه شخص ثالث
در صورتي كه افراد از اول تا پايان بهمن ماه  ۹۹نسبت
به تمديد بيمه ش��خص ثالث خودرو خود اقدام كنند
مشمول بخشودگي جريمه ديركرد تمديد بيمه ثالث
ميشوند .طبق بخشنام ه ابالغي از سوي بيمه مركزي
بهشركتهايبيمه،بهمناسبتآغازدههفجر،جريمه
ديركرد بيمه شخص ثالث كليه وسايل نقليه موتوري
زميني از جمله خودروهاي سواري ،تاكسي ،كاميون
و اتوبوس ش��امل بخشودگي شده اس��ت.مالكان اين
خودروها ميتوانن��د از اول تا پايان بهم��ن ماه ،بدون
پرداخت جريمه ديركرد نس��بت به تمديد بيمهنامه
شخصثالثخوداقدامكنندوازاينبخشودگيبيمهاي
بهرهمند شوند .بر اساس اين طرح ،در صورتي كه افراد
تاپايانبهمنماه 99نسبتبهتمديدبيمهشخصثالث
خودروخوداقدامنكنند،ملزمبهپرداختكاملجريمه
ديركردتمديدبيمهثالثهستند.درواقعاينبخشودگي
تنهاشاملآندستهازمالكاناستكهتاپايانبهمنبيمه
ثالثخودرويخودراتمديدكنند.

مصادره واحدهاي توليدي
توسط بانكها ،شايعه يا واقعيت؟!
بارها در محافل به ظاهر رسانهاي اين ادعا مطرح شده
كه «بانكها واحدهاي توليدي را مصادره ميكنند»،
اما تاكنون كسي به پشت پرده اين ادعاها پرداخته و
صحت و سقم آنها را بررس��ي كرده است .به گزارش
خبرگزاريتسنيم،بنگاههايتوليديهنگامدريافت
تسهيالتبانكيمتعهدميشوندكهاينمنابعرادرراه
توليد هزينه كنند و به همين منظور نيز وثايقي را در
اختيار بانك قرار ميدهند .بانك هم كه منابع خود را
از محل سپردههاي مردمي تجهيز كرده ،به نيابت از
سپرده گذاران اين منابع را در اختيار توليدكننده قرار
ميدهدتابااينروشهمچرختوليدبچرخدوهمسود
ناشي از اين تبادل اقتصادي ميان بانك و سپرده گذار
تقسيم شود.با اين حال برخي «توليدكنندهنماها» با
سوءاستفاده از قوانين و مقررات در دورههاي خاص،
منابعبانكرادريافتكردهودرمحليغيرازآنچهتعهد
كردهبودندهزينهكردهاند.اينعدهاكنوننهتنهامنابع
بانك يا به عبارت ديگر منابع مردم را باز نميگردانند،
بلكه با توسل به طرحهايي كه در واقع براي حمايت از
توليدكنندگانواقعيعملياتيشدهاند،قصددارندبه
هرشكلممكنازبازپرداختبدهيخوداجتنابكنند.
دراينشرايط،وقتيبانكهابرايوصولمطالباتخود
به روشهاي قانوني متوسل ميشوند ،طرف مقابل
تالش ميكند با اس��تفاده از ابزارهاي مختلف ،بانك
را به تقابل با توليد متهم كند ،در حالي كه در چنين
مواقعي ،حكم قانون ،چيز ديگري اس��ت .مروري بر
يك نمونه واقعي از اين ادعاها ميتواند به خوبي نشان
دهدكهبانكهانهتنهاعليهتوليدنيستند،بلكهحامي
توليدكنندگاناند.روابطعموميبانكمليايران،اعالم
كرد :به تازگي دادستان عمومي و انقالب مركز استان
خراسانجنوبيبههمراهرييسادارهامورشعببانك
ملي ايران در اين اس��تان در جريان بازديد از شهرك
صنعتيبيرجند،ضمنسركشيبهواحدهايتوليدي
كه با وجود دريافت تس��هيالت بانكي ،به هيچ گونه
فعاليتي اشتغال ندارند ،بر لزوم وصول مطالبات بانك
بهمنظورتزريقآنبهواحدهايتوليديواقعيتاكيد
كردند.تنهاسهواحد«آجرنسوزسفالنيلويشرق»،
كارخانهتوليد«محصوالتبهداشتياستريلآغشته»
و يك واحد «لوله و پروفيل» در اين شهرك صنعتي
تاكنونبيشاز 60ميلياردتومانبهاينبانكبدهكارند
و در شرايطي كه هيچ گونه تالشي براي تسويه بدهي
از س��وي مالكان اين واحدها انجام نش��ده ،بانك در
راستاي وصول منابع خود در حال طي مراحل قانوني
است .محمدعلي زرنگ رييس اداره مور شعب استان
خراسانجنوبيبانكمليايراندراينبازديدباتقدير
از مساعدتهاي قوه قضاييه براي بازپسگيري اموال
مردم،تاكيدكرد:اولويتماهموارهكمكبهادامهتوليد
بنگاههاستودراينراهازپرداختهرگونهتسهيالت
برايتامينسرمايهثابتياسرمايهدرگردشبارعايت
ضوابطقانونياستقبالميكنيم.

اخبار
كاهش  ۵۸درصدي
ارزش سهام عدالت

س��هام عدالتي كه سالهاست در اختيار متقاضيان
آن قرار دارد ،امسال پس از موافقت با آزادسازي آن،
به بدترين شيوه ممكن ،در صف انجام معامالت قرار
گرفت كه هم باعث كاهش ارزش آن شد و هم باعث
ريزش بازار سرمايه گرديد .در خرداد ماه سال جاري
دولت تصميم گرفت س��هام عدالت را اصطالحا آزاد
كند و افراد توانستند از اين زمان به بعد تا  30درصد
سهام خود را بهفروش رسانده و از عوايد آن استفاده
كنند .در مرحله دوم آزادس��ازي نيز در  18مردادماه
 30درصد ديگر اين س��هام آزاد شد .اما دقيقا دو روز
پس از آزادس��ازي مرحله دوم بازار سرمايه وارد فاز
اصالح شد و تا  20آبان ماه حدود  45درصد كاهش
در شاخص كل را تجربه كرد .با بررسي داليل ريزش
ب��ازار در آن مقطع زماني ،ميتوان س��هام عدالت را
يكي از اصليترين داليل اين ري��زش عنوان كرد .با
آزادسازي مرحله دوم سهام عدالت ،افراد داراي اين
س��هامها با فرض اينكه مبلغ  60درصد سهامشان
حداقل  9ميليون تومان خواهد شد ،سريع شروع به
فروشسهامخودكردند.عرضهآبشارينمادهاييكه
در ليست سهام عدالت قرار دارند ،در آن زمان نشان
ميدهد ،يكي از داليل ريزش بازار در مردادماه همين
عرضه بيحساب و كتاب سهام عدالت توسط بانكها
و كارگزاريها بوده اس��ت .با توجه به ارزش س��هام
عدالت ميتوان گفت تاكنون  58درصد از ارزش اين
سهام نسبت به اول مرداد ماه سال جاري كاهش يافته
اس��ت .كاهش ارزش سهام عدالت تا  11آبان ماه 48
درصد بوده كه اين مساله نشان ميدهد سهام عدالت
در ماههاي گذشته بهش��دت كاهش يافته است .با
نگاهي به نمادهاي موجود در سبد سهام عدالت افراد،
ميتوان سهمهاي با ارزش و بنيادي را مالحظه كرد
كه تنها به دليل عدم مديريت بازار سرمايه ارزش آنها
بهشدت كاهش يافته اس��ت .تركيب سهام عدالت
مركب از س��هام  36شركت بورس��ي و  13شركت
غيربورسي است كه آن  13شركت هم قرار است در
قالب يك هلدينگ در آينده وارد بورس شوند .تعداد
 49ميليون نفر س��هامدار عدالت در كشور داريم كه
در زمان آزادسازي س��هام عدالت در خردادماه سال
جاري ،تعداد  19ميليون نفر روش مس��تقيم و 30
ميليون نفر روش غيرمستقيم را برگزيدهاند .در حال
حاضر مجلس به دنبال تصويب ثبت نام از جاماندگان
سهام عدالت است .نماينده شيراز و زرقان در مجلس
ميگويد:پيشنهادثبتنامجاماندگانسهامعدالتدر
كميسيون تلفيق مطرح شد و اعضاي اين كميسيون
نيز با توجه به ماهيت عادالنه اين پيشنهاد ،با ثبت نام
۷ميليونجاماندهازسهامعدالتموافقتكردند.حال
بايد ديد وضعيت  49ميليون سهامدارعدالت كه در
حال حاضر سهام آنها با چنين كاهش ارزشي مواجه
شدهاند ،چگونه خواهد شد.

ايجاد خصوصيسازي واقعي
در كشور با رقابتي شدن قيمتها

اميرهاموني،مديرعاملفرابورسايرانبهمردميشدن
بازارسرمايهدرسال ۹۹اشارهكردوگفت:اقتصادكشور
را بايد به قبل و بعد از س��ال  ۹۹تقس��ي مكرد؛ در بهار
امسال بورس كشور مردمي شد به نحوي كه از حدود
 ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار سهامدار فعال ،هماكنونشاهد آن
هستيم كه چند ده ميليون سهامدار در بازار سرمايه
حضور دارن��د و  ۱۲۰۰تريليون تومان ثروت مردمدر
بازاره��اي اول و دوم فرابورس ايران اس��ت .هاموني با
اش��اره به اينكه در حال حاضر بسيارياز خانوارهاي
ايراني را از طريق س��هامداري آنان در ش��ركتهاي
بزرگ اعم از پااليشگاهي ،پتروش��يمي ،فوالدي و...
ش��ريك توليد كش��ور كردهايم ،عنوان كرد :در حال
حاضر اغلب اقش��ار جامعه در بازار سرمايه سهامدار
هس��تندو اين خانواره��ا بهطور مس��تقيم در توليد
كشور نيز نقشآفريني ميكنند .به گفته مديرعامل
فرابورس وجود س��ازمانهايي نظير سازمان حمايت
از مصرفكنندگان و نظام قيمتگذاريشايد زماني
موضوعيت داشت كه براي انتفاع و نفع عموم جامعه
ايران كه  ۸۰ميليون مصرفكننده بودندبرنامهريزي
كنيم ،اما حال كه بسياري از اين افراد در توليد نقش
دارند شايد الزم است اين سازمان را همانندعنواني كه
در گذشته داشت به سازمان حمايت از مصرفكننده
و توليدكننده تغيير دهيم .هاموني با اشاره به اينكه در
اين حوزه به نظر ميآيد بهترين ابزار تخصيص منابع
بايد بازار سرمايه و بورسباشد ،گفت :اين نهاد كمك
ميكندتااقتصادپيشبينيپذيرورقابتيشودوزماني
كه بازار سرمايه مردمي شد،بهطور قطع مردمي كه تا
ديروز تنها مصرفكننده منابع بودند چون در شرايط
جديد شريك توليد نيز هس��تندو سود شركتها از
طريق مجامع به حس��اب آنها واريز ميشود ،بنابراين
در زمينه رقابتي كردن نرخها و مصرفبهينه انرژيها
بعضا رغبت بيشتري از خود نش��ان ميدهند .وي با
بيان اينكه مهمترين و مس��تقيمترين خاصيت بازار
سرمايه و بورس رقابتپذيري و قيمت رقابتي در اين
بازار است ،خاطرنشان كرد :با رقابتي شدن قيمتها
قطعا خصوصيس��ازي واقعي در كشور شكل گرفته
و اصالحالگوي مصرف رق��م ميخورد و در فاز بعدي
ميتوان اميدوار ب��ود كه هدفمندي يارانهها نيز روند
رو بهبهب��ودي را طي كند و در نهايت مديريت بهينه
كسري بودجه دولت محققش��ود .هاموني در پايان
دس��تيابي به اين اهداف را در گ��روي مردمي كردن
بازار سرمايه و بورس دانس��ت و افزود :وقتيبسياري
از خانوارهاي ايراني س��هامدار شركتهاي بزرگ در
صنايعي نظير خودروس��ازي ،س��يماني ،نيروگاهي،
فوالدي ،پااليش��گاهي و  ...ميشوند ،طبيعتا حاضر
نيستند اتالف منابع صورت بگيرد و سود آن شركتي
كهسهامدارش هستند به واسطه نظام قيمتگذاري
دس��توري و غيررقابتي كاهش يابد؛ چراكه با رقابتي
شدنوواقعيشدنقيمتها،سودشركتهاودرنتيجه
سودي كه به خود آنان تعلق ميگيرد افزايش مييابد.

4

چهارشنبه 24دي  29 1399جمادياالول  1442سال هفتم شماره Wed. Jan 13. 2021 1853

بازارسهام

بازارسرمايه

ريسكهاي تاثيرگذار روي بازارسهام چيست؟

جواد فالح ،مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك
بورسكااليايرانازتعريفگواهيسپردهكاالييقيرو
قراردادآتياينمحصولدرآيندهنزديكخبردادوعنوان
كرد :در راستاي توسعه بازار امالك و مستغالت بورس
كااليايران،قيربهعنواناولينمحصولانتخابيكهدر
ساختمانسازينيزبهكارميرودراهيبازارماليبورس
لابزارهايمالياين
كاالميشودتابهاينترتيبازپتانسي 
بازار براي رونق كاالهاي مصرفي در بخش ساختوساز
نيز استفاده ش��ود .وي عنوان كرد :با به نتيجه رسيدن
تعريف گواهي س��پرده كااليي روي قير ،اين محصول
اولينكااليخارجازگروهكشاورزيبهشمارميرودكه
اينابزارماليبرايآنتعريفشد،است.معافازماليات
بردرآمدبودنمعامالتگواهيسپردهكاالييوآتيقير
در بورس كاال ،يكي از داليلي است كه باعث خواهد شد
سرمايهگذاري روي اين اوراق مورد استقبال ذينفعان
اين بازار قرار گيرد .جواد فالح افزود :قير اولين محصول
مصرفي در بخش مسكن است كه پيشنهاد ورود آن به
بازار مشتقه بورس كاال داده شده ،اما اميدواريم در ادامه
شاهدتسريايننوعمعامالترويسايركاالهايحوزه
ساختماننيزباشيموبهزودياولينصندوقكاالييدر
اينزمينهنيزشكلبگيرد.

درياي متالطم بورس

گروهبورس|
بورس تهران پس از يك روز صعود ،روز س��ه ش��نبه
مجددا كاهشي شد و افزايش عرضه در سهام گروههاي
بزرگ دالري و غيردالري س��بب شد تا شاخصكل
س��هام با افت 3/1درص��د ،در ارتفاع ي��ك ميليون و
۲۶۰هزار واحد قرار گيرد .در اين روز نماگرهاي سهام
فراز و فرود چندباره را تجربه كردن د اما؛ درنهايت اين
بازار با سرخپوشي بسته شد .تقابل ميان خريداران و
فروشندگان در معامالت روز سه شنبه افزايش يافت
اما؛ همچنان ردپاي ترديد در دادوستدها نمايان بود
وليبيشترينترديدبرايفروشبودوسهامداراناغلب
اقبال به س��مت و سوي فروش داش��تند؛ در برخي از
موارد نيز سهامداران دست نگاه داشتند .در اين شرايط
از يكسو قيمتها در سطحي قرار گرفتهاند كه پس از
هر افتي ،سرمايهگذاران را در سمت خريد سهام فعال
ميكند و از سوي ديگر ريسك ناپايداري سياستها
چه بورسي و چه غيربورسي در كنار ديگر ريسكها به
ترديد بورسبازان افزوده است تا به موجب آن شاهد
شناسايي سود در كوتاهترين زمان ممكن باشيم.
طبيعت بازار تغيير يافت
روزگذشتهدرشرايطيبسياريازنمادهايحاضردرگروه
فلزاتاساسيوكانههايفلزيبهدليلصحبتهايمعاون
رييسجمهوروافزايشاحتماللغومصوبهفوالديصمت
با افزايش س��نگين تقاضا مواجه شدند كه به نظر ميآيد
اميدواري به بهبود ش��رايط سياس��ي و بازتر شدن حلقه
تحريمها در اقتصاد كشور توانس��ت اميدواري به آينده و
نمادهايبانكيوخودروييرانيزافزايشدهد.ازطرفياين
طوربهنظرميآيدكهرشدقيمتنفتدربازارهايجهانيو
رسيدنهربشكهنفتبرنتدريايشمالباقيمتبيش54
دالردرمعامالتروزهاياخيرعامليبودهكهتوانستهسهام
پتروپااليشيراباافزايشتقاضامواجهكنداما؛اينافزايش
تقاضاتنهادرروزنخستهفتهادامهداشتدرروزهايبعدي
نيزنزولكرد.البتهتوجهبهايننكتهنيزضرورياستكهبه
گفتهبسياريازكارشناسانپسازچندروزافتقيمتهر
نوع افزايش تقاضا در روند نزولي امري محتمل است و اين
روندبنابرپيشبينيهاتاهفتهآيندهادامهدارخواهدبودو
بيشازآنكهبرپايهاخباروتغييراتموجودرخدهدبيشتر
باتوجيهاينرويدادهااتفاقميافتد.
افزايش قيمت جذابيت بازار
سهام بورسي پس از ريزش چهار ماهه ،در حالحاضر به
سطوحي رسيدهاند كه از منظر معاملهگران (نه با توجه
به معيارهاي ارزندگي) جذاب برآورد ميش��وند .به اين
ترتيب  P/Eآيندهنگر بورس تهران كه در اوج حباب بازار
(مردادماه) به  ۲۲مرتبه نيز رس��يده بود ،در حالحاضر
كمتر از ۹/۵است .سيگنالي كه خود يكي از داليل تقويت
تقاضا و مرددشدن فروشندگان است .از همه ريسكهاي
مثبت و منفي ك��ه بگذريم ،آنچه روزهاي اخير س��بب
نوسان شاخص سهام و قيمتها شد ،ريسك ناپايداري
سياستهاست .جاييكه مسووالن بورسي و غيربورسي
بدون در نظر گرفتن عواقب اظهارنظرهاي خود ،پش��ت
تريبون قرار ميگيرند و با تغيير يك س��اعته سياس��ت
خود ،باري س��نگين بر دوش فعاالن بورسي ميگذارند.
همين مهم سبب شده تا اعتماد سهامداران به اين بازار
و سياستگذار آن بهصورت جدي خدشهدار شود .عالوه
بر قيمتهاي جهاني؛ ن��رخ دالر نيز از اهميت بااليي در
سودآوري شركتهاي كاموديتيمحور برخوردار است.
هرچند كمشدن تنشهاي فرامرزي ميتواند براي كل
اقتصادوجزئيترصنايعبزرگغيركاالييمفيدواقعشود،
اما كاهش نرخ دالر به اين دليل ،در نهايت كاهش س��ود
شركتهاي صادراتي را بهدنبال دارد .شركتهايي كه در
فضاي تورمي و با رش��د نرخ ارز ،درآمدهايشان صعودي
ميشود اما؛ هزينهها به علت ريالي بودن با تاخير زماني
افزايش ميياب��د .از اينرو افت ن��رخ دالر (با فرض ثابت

افزايش پروژههاي
مديريت شهري اصفهان

نگهداشتن عامل قيمتهاي جهاني) درآمد اين گروه از
شركتهاي بورسي را تحتتاثير قرار داده و رشد P/Eو در
ت نمادهاي مذكور را بهدنبال دارد.
نتيجه كاهش جذابي 
بازارهاي جهاني
بهطور تقريبي بيش از  60درصد ارزش كل بازارسهام در
اختيار شركتهاي كاموديتي محور است .شركتهايي
كهوابستگيزياديبهقيمتجهانينفتوفلزاتدارند.در
حالحاضر شرايط مناسبي در بازارهاي جهاني حكمفرما
است و حتي ثبات قيمتها ميتواند به افزايش سودآوري
گروههاي كااليي بينجامد .هرچند روز گذشته بازگشايي
منفيبازارهايجهانيتشديدفشارفروشدرسهامبزرگ
بورس��ي را بهدنبال داش��ت .قيمت نفت در معامالت روز
دوشنبه بهدنبال افزايش محدوديتهاي قرنطينهاي در
اروپاوچين،باافتقيمتهمراهشدهاست.مسنيزدرادامه
روندي كه در پايان هفته گذش��ته تجربه كرد ،ديروز افت
حدود  ۱ /۲درصدي ثبت كرد و پس از  ۴روز به زير ۸هزار
دالر نزول كرد .مهمترين عامل نزوليش��دن بازار جهاني
كه از جمعه گذشته آغاز ش��ده بود ،رشد شاخص دالر ،با
وعدههاي جو بايدن براي تزريق محركهاي مالي بيشتر
به واسطه افزايش نرخ اوراق خزانهداري امريكا بود .ضمن
اينكه تعطيالت سال نو ميالدي و كاهش تقاضاي ناشي از
آنقيمتآلومينيومرابرايساعاتيبهزير۲هزاردالرهدايت
كرد.هرچنددرادامهبازگشتخريداران،قيمتآلومينيوم
را مجددا به باالي ۲هزار دالر رساند .چشمانداز صعودي و
تمايالتخوبخريددربازارچينازمحركهايصعودي
بازار آلومينيوم اس��ت .در هر حال بايد ديد چه در انتظار
بازارهايجهانياست.
چرا بورس نوساني است؟
سلماننصيرزاده،كارشناسبازارسرمايهدرگفتوگوباايرنا
به افت شاخص بورس در معامالت ديروز بازار سهام اشاره
و اضافه ميكند :مجموعه عوامل بني��ادي و رواني بر بازار
حاكم است ،اين موضوع نشات گرفته از ابهامهاي منفي
استكهبهبازارتزريقشدهاست.بيشتراينموضوعناشي
از انتظارات تورمي و نرخ ارز بود و منجر به افزايش قيمت
سهامشد،اكنوننقطهمقابلاينمسائلدربازارايجادشده
استوبازارانتظاركاهشسرعتنرختورمراداردونگراناين
استكهنرخدالربيشازاينهاكاهشپيداكند.نصيرزادهبا
تاكيدبراينكهدرطولسالهاييكهبورسدرحالفعاليت

پرهيز دولت از اقدام شتابزده در بازار سهام

امين دليري ،معاون اس��بق وزارت اقتص��اد درگفتوگو
با تسنيم با اش��اره به اينكه ،درمنطق تحوالت اقتصادي
بازارهايماليوسرمايه،بيشترينتأثيرپذيريرادردوران
رونق يا ركود اقتصاديدارند،گفت:غيرازعوامل اقتصادي
تأثيرگذار،عواملاجتماعيوسياسيوتحوالتفرهنگينيز
بهسهمخوددردرنوساناتبازارسرمايهميتواندنقشآفرين
باشد.بهعنوانمثالبيماريكروناكهيكعاملاجتماعي
تاثيرگذار در نوس��انان بازارسرمايه محسوب ميشود ،در
كشورهاييكهدرگيراينبيماريشدهاند،ازطريقكاهش
فعاليتهاي كس��ب وكار ،تأثيرات منفي زيادي درحالت
ركودياقتصادكشورهايدرگيرداشتهاست.
البته متغيرهاي اقتصادي ،مالي وپولي تاثيرگذار بر بازار
سرمايهباعالمتهايقبليدراقتصادداخليوخارجيبروز
ميكنند.اينمتغييرهابهصورتبنياديوريشهايميتواند
بازار سرمايه را دچار دگرگوني كنند .در عدم تبعيت بازار
سرمايهبهمتغيرهايمذكور،مسلماًاثراتآندرزمانديگر
بروزخواهدكرد.بهطوركليدورانرونقياركوداقتصادي،
بازارسرمايهازآنتأثيرميپذيرد،دارندگانسهامبايدروند
تغييرات شركتهايي كه س��هام آنها به بورس ارايه شده
با رصد تحوالت اقتصادي داخلي و خارجي ،تأثيرگذاري
متغيراقتصاديرادرتصميماتخودلحاظكنند.اگرخود
فرصتانجاماينتحليلرانداشتهباشنديابهعلتتخصصي
بودنموضوع،ازعهدهتحليلآنبرنيايند،الزماستازنظر
خبرگان اين رشته استفاده نمايند .با اين استدالل مجدداً
تأكيدميشودسهامدارانحقيقيتازهواردنبايدباهرخبر
مثبت يامنفي كه از منابع موهومي مختلف ميرسد فوراً
عكسالعملنشاندهندودرصفخريديافروشقرارگيرند
معاوناسبقوزارتاقتصادتاكيدكرد،بورسازقبلازانقالب

گواهي سپرده و قرارداد آتي قير
در راه بورسكاال

اسالميفعاليتخودرابهصورتبطئيوغيرمحسوسآغاز
كرد .در بعد از انقالب اسالمي از س��ال  63شوراي بورس
صرفاًباتشكيلجلساتي،بيشتردرخصوصنحوهچگونگي
فعاليتبازارسرمايهوراهاندازيآنتشكيلميشد.وليبازار
سرمايهعم ً
الازسال 68فعاليتخودرابهطورجدآغازنمود.
درحالحاضرپرداختنتاريخبورسدرايرانمدنظرنيست.
فقطخواستمبهقدمتفعاليتبورسدرايرانگذريداشته
باشيموبهنوپابودناينبازاردرمقاممقايسهباسايربازارهاي
سرمايهجهانكهازنظرفعاليتيكقدمتصدسالهيابيشتر
دارندنگاهگذراداشتهباشيم.باوجودسابقهفعاليتكمبازار
سرمايه در اقتصاد كشور ،نقش آفريني اين بازار به واسطه
حضور سهامدارن حقيقي وحقوقي به بازار سرمايه قابل
توجه است .طبق آمار منتشر شده بيش از 50ميليون كد
سهامداريبرايمتقاضيانبازارسرمايهصادرشدهاست.اين
نشانازاقبالخوبجامعهاعمازسهامدارانخردوكالنبه
بازار سرمايه است .از طرف ديگر تأمين سرمايه شركتها
وبنگاهايتوليديازطريقبازارسرمايهحايزاهميتاست.
طبق اظهارات رييس سازمان بورس تا آذر ماه  99حدود
 450هزارميلياردتومانازطريقبورس،تأمينسرمايهشده
است.ويافزود،درحاليكهاينرقمطيسال 98بهميزان
 260هزار ميليارد تومان ودرسال 97حدود 125ميليارد
تومانبودهاست.بهترتيبرشد 73،108درصدينسبت
بهسالقبل،تأمينسرمايهبنگاهاياقتصاديازطريقبازار
بورسرشدداشتهاست.بهگفتهاينكارشناساقتصادي،
بازار سرمايه در ايران به رغم فراز ونشيبهايي كه تاكنون
داشته ،ولي درمقام مقايسه با ساير بازارهاي موازي نظير
سكه ،ارز ،مس��كن وخودرو باتوجه به آمار وشاخصهاي
اندازهگيري از بازدهي بيشتري برخوردار بوده و گذشته از

بود تورم محور بوده است ،ميگويد :با توجه به اينكه سهام
شركتهاي جديد به بورس ورود كردند اما رشد اين بازار
نشاتگرفتهازتورمبودهاست،بدينمعناكههرزمانتورم
باجهشهمراهشدهاستبورسباسرعتزياديدرمسير
افزايشي قرار گرفت ،اكنون هم بازار با نقطه مقابل اين فضا
روبهرو شده است .وجود برخي از تصميمگيريها در مورد
قيمتگذاريهادربازاردركنارانتظاراتتورميباعثايجاد
نوسان در معامالت بورس و كاهش اعتماد سرمايهگذاري
دربازارسرمايهشدهاست.وياظهارميكند:اكنوندربازار
با دو نوع تورم جهاني و داخلي روبهرو هستيم ،در بازارهاي
جهاني به دليل متورم بودن قيمتها ،قيمتهاي جهاني
رو به افزايش است ،با توجه به قيمتهاي جهاني روند بازار
ميتوانستبهترازاينهاباشدوازفضايبازارجهانيمنتفع
شود اما اكنون بحث قالب در بازار موضوع انتظارات تورمي
وتغييرفضادربحثتورمداخلياست.بهمحضاينكهبازار
واردمسيرتعادليميشود،برخيازتصميمگيريهابازاررا
ازمسيرخودخارجوواردمدارنزوليميكند.اينكارشناس
بازارسرمايه بيان ميكند :از ديد ميانمدت ميتوان آن را
اصالحتلقيكردامادركوتاهمدتبازاربهداليليمانندانتشار
گزارشهايفصلي،فصلمجامعوتحوالتبازارجهانيدر
تالشبرايتغييررونداستوممكناستبهصورتموقتي
دوبارهبهمسيرصعوديبازگردد.نصيرزادهبااشارهبهاينكه
اكنون نرخ دالر در محدوده  ٢٥هزار تومان قرار دارد و اين
بازاردارايدونگاهاست،اظهارميكند:نگاهخوشبينانهبدين
صورت اس��ت كه دالر اكنون در كف قيمتي قرار دارد و در
حالآمادهسازيبرايرشددوبارهاست.اينكارشناسبازار
سرمايهخاطرنشانميكند:اگرايناتفاقرخدهدروزهاي
خوبيپيشرويبازارسرمايهقرارخواهدگرفت،نگاهديگر
اين است كه دالر در حال سقفسازي در اين قيمت است
وباگشايشهايسياسيازهيجاننرخارزكاستهميشود
و ممكن است نرخ دالر تا محدوده  ٢٠هزار تومان كاهش
يابدكهاينموضوعبهنوبهخودبرروندنزوليبازارتاثيرگذار
خواهد بود .وي در نهايت تاكيد ميكند :از االن به بعد بايد
حداقلها را در بازار س��رمايه لحاظ كنيم كه اين امر باعث
كنترل ريسك و ايجاد ثبات در بازار ميشود و از اين طريق
ميتوان با تمركز بيشتري در اين بازار سرمايهگذاري كرد.
درصورتايجادثباتنسبيدرقيمتدالرونرختورم،بازار
سرمايه از باقي بازارها پيشي ميگيرد و بازدهي بهتري را
در اختيار س��هامداران قرار ميدهد .پتانسيل و اميدواري
پيشروي فعاالن بازار ناشي از انتظار انتشار گزارشهاي

خريداران خرد كه به صورت هيجاني و آبشاري با مشاهده
هرگونهنوسانياباشايعهپراكنيسيگنالي،فضاهايمجازي
درصففروشقرارميگيرندوازبورسخارجميشوند،جزو
بازارهايپرسودنسبتبهسايربازارهامحسوبميگردد.
براساس ش��واهد آماري ،طي 10س��ال گذشته ( 88الي
 ،)1398بازدهي س��هام خريداري ش��ده در بازار بورس
 27برابررشد كرده ودر مقايسه با ساير بازارها رتبه بااليي
داشته است .به عنوان مثال :بازدهي بازار ارز 17برابر ،سكه
 13برابر ،مس��كن  7برابر وبانك  4برابر دردوره مورد نظر
رشد كرده است .مشاهده ميشود ،رشد بازارهاي موازي
در مقام مقايسه با رش��د شاخص كل بورس در دوره مورد
اشاره 27برابر بوده ،فاصله زيادي دارد .از ابتداي سال 99تا
پايانآذرماهنيزبازارسرمايه 180درصدرشدداشتهاست.
درحاليكهرشدبازارهايموازيمانندسكهودالربهترتيب
فقط 98و 60درصدبودهاست.بازمشاهدهميشودباوجود
ريزش شديد شاخص كل بورس از سقف دوميليون واحد
به يك ميليون و دويست هزار واحد از مردادماه 99تا نيمه
آبان ماه سال جاري ،ولي رشد متوسط شاخص كل بورس
ازابتدايسال 99تاپايانآذرماهسالجارينسبتبهساير
بازارهايموازيازرشدباالتريبرخورداربودهاست.دليري
در پاسخ به اين س��وال كه ،آيا شاخص بورس با تغييرات
بازارهاي موازي مانند س��كه و ارز واكنش نش��ان داده يا
تغييراتآنبدونتبعيتازايندومتغيرتاثيرگذار،راهخود
راطيكردهاست؟گفت:بهمنظورمقايسهتغييراتشاخص
بورس،باتغييراتارزوسكهدردورهيكساله(ازاولديماه
 98اليپايانآذرماه)99درنظرگرفتهشدهوميتوانارتباط
ياعدمارتباطآنهارابايكديگرسنجيد.شاخصكلبورساز
ديماه 98تامردادماه 99بهرغمنوساناتماهانهبهاوجخود

مثبت ٩ماه شركتها است كه اين موضوع خود ميتواند
بهعنوانيكمحركوسرعتگيرافتدربازارقلمدادشود
اماسهامداراننبايدانتظاررشدهايغافلگيركنندهراداشته
باشند در عين حال با اين محرك در مقطع كنوني انتظار
افتهايسنگينراهمنميتوانداشت.
وضعيت بورس تهران
حقوقيها در روز گذش��ته بازار حدود هزار و۹۰۰ميليارد
تومان وارد بازار س��هام كردن��د .ارزش كل معامالت خرد
۱۳ه��زار و ۴۷۰ميلي��ارد تومان بود ،اش��خاص حقوقي
۲۳درصد يعني س��ه هزار ميليارد تومان سهام خريدند و
مازاد خريدشان ۱۴درصد از كل معامالت شد .بيشترين
تزريقپولحقوقيهادربازارسهامدرگروههاي«محصوالت
ش��يميايي»« ،فلزات اساس��ي» و «بانكها و موسسات
اعتباري»رقمخورددرحاليكهبرآيندمعامالتگروههاي
«مواد و محصوالت دارويي» و «ماشينآالت و تجهيزات»
بهنفعحقيقيهاتمامشد.ارزشكلمعامالتخردبورس
و فرابورس نيز در مجموع به۱۳هزار و۴۴۰ميليارد تومان
رسيد.حقيقيهاحدودهزارو۸۷۰ميلياردتوماننقدينگي
ازبازارخارجكردند.روزگذشتهبازارافزايشسهامحقيقيها
در۸۱نماد و افزايش سهام حقوقيها در۲۶۸نماد به بيش
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته
اول۴۶۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم دو هزار
و۳۵۰ميلياردتومانبود.
تغييرمالكيت ۳.۱ميليارداوراقبهادارمالي
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از يكميليون
و ۲۷۶هزار ميليارد تومان رسيد .معاملهگران روز گذشته
فرابورس بيش از ۳.۱ميليارد سهام حقتقدم و اوراق مالي
در  ۷۶۲هزار و  ۶۲۲نوبت معامله و به ارزش  ۸هزار و ۳۶۳
ميليارد تومان داد و س��تد كردن��د .در چهارمين روز بازار
نمادهاي«صنعتيمينو»«،توسعهوعمراناستانكرمان»
و «توزيع داروپخش» بيشترين اثر تقويتي و «سنگ آهن
گهرزمين»«،پليمرآرياساسول»و«پتروشيميزاگرس»
بيشترين اثر كاهشي را بر ش��اخص فرابورس داشتهاند.
همچنين«توسعهوعمراناستانكرمان»«،صنايعچوب
خزركاسپين»«،پتروشيمياروميه»«،سرمايهگذاريمالي
سپهر صادرات»« ،سپيدار سيستم آسيا»« ،برق و انرژي
پيوندگسترپارس»و«صنعتيمينو»نمادهايپرتراكنش
روزگذشتهدرفرابورسبودند.

يعنيبهرقمبااليدوميليونواحدرسيد.وليرشدقيمت
ارزوسكهدربازارداخليبههمراهنوساناتماهانه،پيكرشد
اين دومتغيربه ترتيب درنيمه اول مهرماه و در آبانماه99
اتفاق افتاد .به اين معني گرچه شاخص كل بورس ،قيمت
ارز و سكه از دي ماه سال 98تا مرداد99به همراه نوسانات
سينوسي،صعوديبوده،امانقاطپيكرشدبازارارز،سكهو
بازاربورسيكساننبودهبهنحويكهپيكشاخصبورس
در مرداد ماه ،99ارز از نيمه اول مهرماه و س��كه درآبان ماه
 99اتفاقافتادهاست.
دليري گفت :به س��هامداران بازار س��رمايه ب��ه ويژه به
سهامداران خرد توصيه ميشود به بازارسرمايه به عنوان
بازاري كه در بلندمدت بازدهي آن از ساير بازارها بيشتر
بوده،نگاهكنندوسرمايهگذاريدرآنرابهعنوانبازاريكه
دركوتاهوبلندمدتبازدهيبيشتريخواهدداشت،توجه
داشته باشند.خامساً ،دولت و مسووالن بورس بايد قواعد
عرضه و تقاضا را هنگام عرضه سهام شركتهاي دولتي
در شرايطي كه ارزش سهام درروند كاهشي قرار دارد ،در
نظرداشته باشند .چون تجربه نشان داده توجه نكردن به
اين امرناخواسته سبب در ريزش شاخص كل بازار بورس
شده و نقش تعيين كنندهاي دراين ريزشهاي ناگهاني
دارد .اين كارشناس اقتصادي در پايان تأكيد كرد،دولت
بايد از هرگونه اقدام كه باعث وخامت بازارس��رمايه شده
و هيجانات سهامداران خرد را در تصميمگيري شتابزده
تحريكميكند،بهشدتاجتنابنمايدودرجهتحمايت
از بازار سرمايه گامهاي اساسي برداشته وقوانين و مقررات
تسهيل كننده در انجام معامالت بازار سهام با كمك قوه
مقننهوضعكندتاموجبتسهيل،شفافيتتبادلوخريد
وفروش سهام در بازار سرمايه گردد.

ايرج مظفر ،معاون عمران ش��هري شهرداري اصفهان
گف��ت :قراردادهايي كه ش��هرداري اصفه��ان با ترك
تش��ريفات منعقد كرده از سال 96تا 99روند كاهشي
داشتهاستبهطوريكهدرسال 96ازمجموعقراردادها
 33درصد با ترك تشريفات اجرا شده و در سال 99اين
رقمبه 16درصدكاهشيافتهاست.ويبااشارهبهاينكه
مقايسه شرايط عمراني كنوني مقايسه سه سال با 14
سالاست،اظهاركرد:ازهمينروافرادبايددرقضاوتها
انصاف داشته باشند و شرايط كش��ور ،تحريم ،كرونا و
افزايش ناگهاني قيمتها را در حال حاضر در مقايسه با
قبللحاظكنندچراكهقراردادهايمابايدطبققوانين
بسته شود و تش��ديد نظارتها در اين دوره شهرداري
بيشترازقبلبودهاست.معاونعمرانشهريشهرداري
اصفهان با اش��اره به برگزاري مناقصه عمومي و ترك
تشريفاتبراياجرايطرحهايعمرانيادامهداد:ازاول
دي ماه 96تا يك��م دي ماه 97از مجموع 106قرارداد
منعقدشده 21درصدمناقصهعمومي 33،درصدترك
تشريفاتو 46درصدقراردادباسازمانهايوابستهبوده
است.ازسال 97تا 98ازمجموع 177قرارداد 47درصد
مناقصهعمومي 17،درصدتركتشريفاتو 36درصد
قرارداد با سازمانهاي وابس��ته بوده است .وي افزود :از
سال 98تا 99ازمجموع 211قراردادمنعقده 51،درصد
مناقصهعمومي 16،درصدتركتشريفاتو 34درصد
سازمانهايوابستهاست.مظفربيانكرد:طبقاينآمار
هر س��اله به آمار مناقصههاي عمومي اضافه شده و در
سال 96تا 97فقطدرسازمانعمرانبيشاز 93ميليارد
تومان قرارداد منعقد شده است كه ساير سازمانها هم
كارهاي عمراني زيادي در حال اجرا دارند به خصوص
سازمانساماندهيمشاغلشهريكهبهاندازهسهمنطقه
پروژه در حال اجرا دارد .وي ادامه داد :در سال  ۹۸مبلغ
ايننوعقراردادهابه ۵۲۲ميلياردتومانودرسال ۹۹به
 ۶۰۳ميلياردتومانافزايشيافت.معاونعمرانشهري
شهردارياصفهانبااشارهبهاجرايپروژههايتاسيسات
زيربنايي از سوي شهرداري گفت :اين پروژهها شامل
خطوط انتقال آب و تصفيه خانه پساب است تا نگراني
برايآبياريفضايسبزبرطرفشود.برهميناساسبعد
ازپروژهاجالسسرانورينگچهارمترافيكي،بيشترين
اعتباردراينحوزههزينهميشود.

پرداختسودسهامازطريقسجام

حسين قشمي ،مدير سيستمهاي تسويه و پرداخت
شركتسپردهگذاريمركزيدربرنامهبهوقتتحليل
ش��بكه ايران كاال دراس��توديو فرابورس به بررس��ي
موضوع پرداخت سود سهام از طريق سجام و بينيازي
س��هامداران از مراجع��ه به بانكها پرداخ��ت .وي در
خصوص اينكه چرا با وجود سامانه سجام باز هم سود
سهام اكثر شركتها از طريق بانكها انجام ميشود،
گفت:ناشرانتاامروزبهصورتسنتيوازطريقجدول
زمانبندي كه منتشر ميكنند با مراجعه به بانكها،
سود را پرداخت ميكنند اما ش��ركتسپردهگذاري
مركزي از آنجاييكه پرداخت س��ود و تسويه وجوه بر
اساس قانون بازار سرمايه بر عهده اين شركت است ،از
سال۹۷سامانه سجام را راهاندازي و از سال ۹۹سامانه
پرداختسودراراهاندازيكرد.مديرسيستمهايتسويه
وپرداختشركتسپردهگذاريمركزيدربارهاينكهتا
امروزچهتعدادناشرازاينامكانشركتسپردهگذاري
مركزي براي پرداخت س��ود به س��هامداران استفاده
كردهاند ،بيان كرد :تا پايان روز جاري از نزديك به۷۰۰
شركت حاضر در بازار س��رمايه ۱۰۵ ،ناشر به سامانه
پرداخت سود سجاممتصل شدند و البته اتفاق خوبي
كه در حال رخ دادن است ،افزايش شتاب ورود ناشران
بهاينسامانهبرايپرداختآنالينسوداست.بههمين
دليل پيشبيني ميشود در دو ماهه پاياني سال تعداد
بيشتريازناشرانازاينخدماتسپردهگذاريمركزي
استفاده كنند .قشمي با تاكيد بر توسعه بازار سرمايه
و افزايش رجيس��تريها گفت :امروز دراكوسيس��تم
موجوددربازارسرمايه،رجيستريهابهبيشاز ۱۰برابر
رسيده و شركتي كه تا سال گذشته ۴۰تا۵۰سهامدار
داش��ته ،امروز ۵۰۰سهامدار دارد؛ به همين دليل هم
خدماتدهي با روشهاي سنتي براي سيستم بانكي
توجيهاقتصادينداردوگاهاامكانپذيرهمنيست.مدير
سيستمهاي تسويه و پرداخت شركت سپردهگذاري
مركزي با تاكيد بر آمادگي كامل زيرساختهاي اين
مجموعهبرايخدماتدهيآنالينبهسهامدارانگفت:
همه ناشران بازار سرمايه از طريق درگاه دانا ميتوانند
پرداختسودخودراآنالينكنند.

ادامهازصفحهاول
تقويت ارزش پول ملي
با رونق توليد

در كنار اين اقدامات ديگري براي مديريت پولي اقتصاد
كشورآغازشد.ازجملهاينكهبانكمركزيبرايكنترلبهتر
متغيرهايپولي،ازديماهبرايرشدترازنامهبانكهاسقف
معين قرار داد .اما هنوز پاشنه آشيل اقتصاد ايران پابرجا
است؛تورمكهيكيازداليلآنكمبودكاالهااست.كمبود
كاال در يك اقتصاد از دو راه تامين ميش��ود كه يكي از آن
وارداتوديگريتوليدداخلياست.متاسفانهاقتصادايران
درهردوجنبهدارايمشكالتجانبياست.وارداتماباارز
ترجيحي نقاط ضعفي دارد كه مهمترين آن نبود نظارت
دقيق بر هزينهكرد ارز دولتي تخصيص داده ش��ده براي
كاالهاياساسياستكهگاهيبهمصارفديگرميرسد.
از س��وي ديگر ،در بخش توليد ،رقابتپذيري بسياري از
شركتهابهپايينترينحدخودرسيدهاست.شركتهايي
كهرشدسهامآنهادربورستوقعاتباالييراايجادكرداما
نتوانستندبهموقعخودراباجريانمثبتيكهبورسدرآغاز
سالايجادكرد،همراهسازندوترازكيفيوكميمحصوالت
خودراباالببرند.بهعقيدهكارشناسان،شركتهايماهنوز
نتوانس��تهاند وارد «فضاي توليد» شوند .فضايي كه براي
حركتدرمسيرآن،پيششرطهاييهمچون«رفعواقعي
موانعتوليد»«،بهبودمحيطكسبوكار»«،مبارزهبافساد»،
«امنيت سرمايهگذاري»« ،اجرا و نظارت دقيق بر قوانين
حوزهتوليدوتجارت»«،ايجادفضايرقابتيوغيررانتي»،
«اصالحسياستهايبانكي»«،ثباتدرقوانين»«،حمايت
ازتوليدصادراتمحور»و«گسترشبازارهايهدف»دارد.
لوازميكهنههمهآن،امايكسرآنبهنظامبانكيوپايههاي
آن به سياستهاي حاكميتي قواي سهگانه باز ميگردد.
برايكنترلتورممجموعهايازتنظيمگري،محدوديتهاو
نظمهاييرابايدبانكمركزيدرپيشبگيردكهيكسري
ازاينمواردبسيارمهماستوبرخيديگراهميتكمتري
دارد،يكيازموارديكهبسيارمهماستكنترلنقدينگي،
آنهمازسويبانكهااست.بهاينصورتكهبانكهابايد
ضوابطخودرارعايتكردهوبراساسترازنامهمصوبعمل
كنند و به اصطالح خلق پولي نداشته باشند و بدهيهاي
خودرابهبانكمركزيبتواننددرموعدمشخصپرداخت
كنند.دراينشرايطاينبانكهاهستندكهبايدبهوظايف
ذاتي خود عمل كنند ،وظايف ذاتي بانكها اين است كه
در حوزههايي كه تعيين شده ،عمل كنند و مهمترين كار
آنها اين است كه به سمت و سوي حمايت از توليدكننده
حركتكنندوبيشتريندغدغهآناناعطايتسهيالتبه
بخش توليد باشد؛ چرا كه اگر توليدكنندگان رشد كنند،
بانكها نيز به رشد حقيقي دست مييابند و سود واقعي
كسبميكنند.چنيناقداماتيدرنظامبانكيدركاهش
تورمموثراستامايكسرياقداماتديگرينيزوجوددارد
كهبرايتحققآن،بانكمركزيبايدحتماآناستقالليكه
نياز دارد ،داشته باشد .به اين صورت كه به هيج وجه اجازه
ندهد دولت كسري بودجه خود را از راه استقراض و چاپ
پولتامينكندوبايددرمقابلاينفشارهاايستادگيكند.
بانكمركزيبرايجبرانكسريبودجهدولتنبايدزيربار
فشارها برود ،خلق پول و استقراض دولت از بانك مركزي
مشكلآفرين ميشود .همچنين بانك مركزي بايد تمام
تالش خود را در اين موضوع بگذارد كه ارزش پول ملي را
حفظكندواينامرزمانيانجامميپذيردكهتوليدافزايش
يابدوتورموجودنداشتهباشد.اكنونجامعهمابيشترازهر
چيز به فضايي نياز دارد كه در اصطالح به آن فضاي توليد
گفته ميشود .تجربهاي كه بسياري از كشورها داشتهاند
وموفقبودهاند.

شيوهصحيح قيمتگذاريفوالد
در واقع عرضه قطرهچكاني س��بب افزايش قيمت شده و
بنابراين وزارتخانه قيمت پايه را كاهش ميدهد .مس��اله
مهمايناستكه تغييرپايهوكف قيمتنيز تاثير مطلوبي
به دنبال ندارد و مجددا به علت عرضه نامناسب ،قيمتها
افزايش پيدا ميكند .راهحل اين مس��اله اين اس��ت كه با
توجه به نياز كشور ،به عنوان مثال حدود10درصد ،از مازاد
توليدات فوالد را در بورس عرضه كنند .اين عرضهها بايد
به صورت مرت��ب و مداوم صورت گيرد تا قيمتها بيش از
90درصدقيمتجهانيافزايشپيدانكند.مسووالنوزارت
صمتنيزبايدنسبتهايصنايعباالدستيرااصالحكننديا
امكانيفراهمكنندتاصنايعباالدستينيزبتوانندمحصوالت
خود را در بازار سرمايه ارايه كنند .در واقع در شرايط فعلي
اينصنايعبيشترينآسيبرامتحملميشوند.تعيينكف
و قيمت پايه براي ف��والد در بورس هيچ تاثيري بر كنترل
افزايشقيمتهاوتورمنخواهدداشت.اگرعرضههمچنان
به صورت قطرهچكاني صورت گيرد ،حتي اگر قيمت كف
 ۵۰يا۷۰درصدينيزتعيينشود،رقابتيصورتميگيرد
كهتعدادتقاضاهانسبتبهميزانعرضهآندربازارسرمايه
پيشيميگيرد.بهعنواننتيجهقيمتهايپيشنهاديدر
رقابتبايكديگرباالترميرود.راهكاركنترلتورمعرضههاي
مناسبياستكهبايددربازارسرمايهصورتگيردتاقيمت
نهازبازارجهانيباالتررودونهاز 85تا90درصدازقيمتهاي
جهاني كاهش پيدا كند .در صورت كاهش قيمتها سود
توليدكنندگان فوالدي كاهش ميياب��د .به صورت كلي
ميتوانگفتكه90درصدقيمتهايجهانيعددمعقولي
اس��ت .اما تعيين قيمتي باالتر يا پايينتر از قيمت جهاني
پيامدهاييبهدنبالدارد؛يعنيزمانيكهقيمتفوالدباالتر
از قيمت جهاني باشد ،صنايع پاييندستي زيان ميكنند
كهدرنهايتمردممتضررخواهندشد.اگرقيمتهابهطرز
چشمگيريپايينترازقيمتهايجهانيباشددرواقعرانت
ايجاد ميش��ود ،مانند رانتي كه در حال حاضر وجود دارد
و به علت قيمتگذاري دستوري كنسانتره ،گندله و آهن
اسفنجيبهوجودآمدهاست.درواقعقيمتيازشمشفوالد
براي آنهادرنظرگرفته ميشوددرنهايت منجربهزيان آنها
نيز شده است .در حال حاضر فوالديها با50درصد قيمت
جهاني كنسانتره را خريداري ميكنند ولي با قيمتهاي
جهاني و گاهي با قيمتهاي باالتر از قيمت جهاني آنها را
ميفروشند.اينپولنصيبفوالديهاشدهوبرايآنهارانت
ايجاد ميكند .قيمت تمامشده در فوالد حدودا بين 3هزار
و 800تا 4هزار تومان است؛ اما با قيمت 12هزار تومان به
فروش ميرسانند .سود معقول به هيچ عنوان 300درصد
نيست .قيمت دس��توري عامل ايجاد رانت است .اگر تمام
محصوالت فوالديدربازار سرمايهعرضه شود ،قيمتهااز
90درصدقيمتجهانيبيشترنخواهدشد.درنتيجهرانتي
ايجادنميشودومصرفكنندهمتضررنخواهدشد.

راهوشهرسازي
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رييس كميته شفافسازي شوراي شهر :فيش گاز و برق صنايع دولتي منتشر شود

درجستوجوي منشأ «مه دود» در تهران نيمهتعطيل

گروهراهوشهرسازي|
در ش��رايطي كه هواي ديروز تهران براي شش��مين روز
متوالي براي همه ش��هروندان ناس��الم بود ،بخش قابل
توجهي از نشس��ت علني ديروز ش��وراي شهر به مساله
آلودگي هوا اختصاص يافت .بهاره آروين ،رييس كميته
ش��فافيت ش��وراي ش��هر در اين رابطه تصريح كرد ،در
شرايطي كه ش��هر به دليل كرونا نيمه تعطيل است ،اما
آلودگيهوانسبتبهسالهايگذشتهبسياربيشتراست.
از اين رو ،براي مشخص شدن مقصر آلودگي هوا فيش گاز
و برق صنايع دولتي منتشر شود .آرش ميالني حسيني
نيز با تقبيح برگزاري دربي در ي��ك روز آلوده و ضرورت
احترامگذاشتنبهقانونهوايپاك،اعالمكردكهسوخت
كارخانههاونيروگاههاياطرافتهرانمازوتنيست،وآنها
از گازوييل پرگوگرد اس��تفاده ميكنند .زهرا نژاد بهرام،
عضو هيات ريسه شوراي شهر نيز ديروز در نامه خطاب
به رييسجمهور با بيان اينكه ريه شهروندان از مازوت پر
شدهاست،خواستاراقدامعاجلبرايرفعآلودگيهواشد.
بخش عمده مصرف انرژي كشور
در كجاست؟
بهاره آروين ،عضو شوراي اس�لامي شهر تهران ديروز در
دويست و شصت و چهارمين جلسه علني شوراي شهر در
نطق پيش از دستور خود ،با انتقاد از آلودگي هواي تهران
گفت:آلودگيهواميكشد،آلودگيهواتنهامعضلاينشهر
است كه مستقيم و بيواسطه سالمت و جان شهروندان را
هدفميگيردوهرنوعراهحلفرديهمدربرابرآنبيثمر
است،مسالهايكهجزازطريقسياستگذاريجامعنگرو
پيگيرانهقابلحلنخواهدبود.وياظهاركرد:اينجمالت
را هفتم آبان ماه ۹۶در صحن علني شورا در همان ماههاي
ابتداييآغازبهكارشورايپنجمگفتم.امروزبيستوسوم
ديماه ۹۹وآخرينماههايكارشورايپنجماست.بيشاز
سهسالگذشتهوهوايشهرآنچنانمستمروشديدآلوده
است كه نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است.
در تمام سه سال گذشته ترافيك و آلودگي هوا ،نه فقط
اولويتدارترين مساله از ديدگاه شهروندان تهراني بلكه
اولويتدارترينموضوعبرايتمامتالشهاوپيگيريهاي
ما اعضاي پنجمين دوره ش��وراي اس�لامي شهر تهران
بوده است .از پيگيريهاي مستمر و بيوقفه براي وصول
اعتبارات مترو و تجهيز و گس��ترش ناوگان حملونقل
عمومي گرفته تا سياستگذاريهاي معطوف به كاهش
ترافيك و آلودگي هوا از طريق هزينهزا كردن اس��تفاده
غيرضروري از خودروي شخصي .اما امروز آلودگي هوا از
هر زمان ديگري شديدتر است.
چرا و چگونه چنين شده است؟
آروينتصريحكرد:درحاليكهبهدليلشرايطناشيازشيوع
ويروسكروناشهرنيمهتعطيلاست،مدارسودانشگاههابه
شكلمجازيفعالند،همايشهاوجلساتورويدادهايالغو
شدهانديابهصورتمجازيبرگزارميشوند،اولويتكاردر
بخش دولتي و خصوصي با دوركاري است و خالصه عبور
و مرور در شهر به حداقل رسيده است اما آلودگي هوا از هر
زمانديگريشديدتراست.چراوچگونهچنينشدهاست؟
ويگفت:دياكسيدگوگردپسازسالهاآنهمباشدتي
عجيبوباورناپذيربهشهربازگشتهاست.هيچكسپاسخگو
نيست ،هيچ پاسخ صريح و شفافي داده نميشود .جسته
و گريخته شنيده ميش��ود در نيروگاهها و صنايع اطراف
شهرهامازوتياگازوييلغيراستانداردوبادرجهگوگردباال

ميسوزانند .اينها تكذيب ميشود ،تأييد ميشود ،نفس
شهروندان روز به روز تنگتر ميشود و واقعيت در هالهاي
تيرهوكدرازتأييدوتكذيبهايمدامپنهانميشود.
عضو شوراي شهر با بيان اينكه نفس شهروندان به شماره
افتادهاستوهيچكسپاسخگويعلتاصليوواقعياين
حجم از آلودگي هواي شهرها نيست ،گفت :براي ساليان
متمادي ،تردد ش��هروندان با خودروي شخصي در سطح
شهر،عاملاصليآلودگيهوايپايتختشناختهميشدو
بار اصلي كاهش آلودگي هوا بر دوش آنها گذاشته ميشد،
حاال شهر نيمه تعطيل است و مقايسه ترافيك خيابانها
با س��الهاي گذشته نشان ميدهد كه حجم خودروهاي
شخصي در معابر اگر كمتر نشده باشد ،بيشتر هم نشده
است.هواامابسيارآلودهتراست.عجيبآنكهبازهممقصر
مردم دانس��ته ميش��وند كه با مصرف باالي ب��رق و گاز،
نيروگاههاراناگزيرازمازوتسوزيكردهاند.
جاي قاضي و متهم عوض شده است
آروين افزود :در تاريكي و تيرگي حاصل از عدم شفافيت،
جايقاضيومتهمعوضميشود.مردمكهبايدقضاوتگر
عملكرد حاكمان و دولتمردان در مديريت شرايط باشند
ميشوند .متهم رديف اول ،گاز و برق كمتر مصرف كنيد
تا مازوت سوزانده نشود! وي ادامه داد :ما نمايندگان مردم
نيز مانند موكلين خود خشمگين و مستاصل هستيم و
هيچكسپاسخدرستينميدهد.يكيازمسووالنچيزي
ميگويد و ديگري تكذيب ميكند .در اين آلودگي تاريك
كه چش��م چشم را نميبيند ش��فافيت كمهزينهترين و
ممكنترين راهي است كه اندكي از اين حجم از تيرگي و
آلودگيفشردهكمميكند.آروينتصريحكرد:بهنمايندگي
ازشهروندانتهرانيازوزارتخانههاينفتونيروميخواهم
فيشگازوبرقتماممشتركينپرمصرفدربخشدولتي
و صنايع را شفاف كنند تا معلوم شود بخش عمده مصرف
انرژيدركشوركجاست؛تاشفافشودكهچقدربرقوگاز

در انبوه پرشمار ساختمانهاي دولتي چند ده طبقه هدر
ميرود چون البد براي دولت و زيرمجموعهاش ،پول اين
حجمازمصرفگازوبرقازاينجيببهآنجيبمحسوب
ميشود و زور دولت و نصايحش درباره صرفهجويي فقط
برايشهروندانومشتركينخانگياست.
نيروگاهها گازوييل پرگوگرد ميسوزانند
درهمينحال،آرشحسينيميالنيرييسكميتهمحيط
زيست شوراي شهرتهران در حاشيه جلسه ديروز شوراي
شهردرجمعخبرنگارانگفت:شورايشهررسماًبهمحيط
زيست اعالم كرده اس��ت كه اگر مازوت سوزي درصنايع
و نيروگاههاي مس��تقر اطراف تهران در حال انجام است،
به ش��ورا اعالم كنند تا ما عليه اين اقدام به مراجع قصايي
شكايت كنيم .براساس اعالم مراجع مورد اعتماد در حال
حاضر مازوت در نيروگاهها و صنايع مصرف نميشود ،اما
گازوييل پر گوگرد درحال مصرف اس��ت .وي با اشاره به
تشكيل جلسه كميس��ون اصل  ۹۰درخصوص آلودگي
هواي ش��هرها ،گفت :در اين جلسه دستگاهها در جريان
تكاليف خود قرار گرفتهاند .شوراي شهر اختياراتش مثل
مجلسنيستواختياراتمجلسوسيعتراست.حسيني
ميالنيدرخصوصشرايطتعطيليتهرانبراساسقوانين
نيز توضيح داد :در ش��رايط اضطرار ك��ه كميته اضطرار
مسووليتشرادارداگر ۴روزپيدرپيهوايشهردرشرايط
ناسالمباشدويا ۴۸ساعتميانگينغلظتآاليندههاباالي
 ۲۰۰قرارگيرد،شهربايدتعطيلشودامابازهماينتصميم
بهصالحديدكميتهاضطراراست.
نامه به رييسجمهور:
ريهها پر از مازوت است
زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييس��ه شوراي اسالمي شهر
تهراننيزديروزطينامهايبهحسنروحاني،رييسجمهور
دربارهتداومآلودگيهوايتهرانووضعيتنگرانكنندهاي

شهروندانراتهديدميكندنوشت:ريهشهروندانتهرانيپر
ازمازوتشدهاست.درايننامهآمدهاست:سوختمازوتتا
 6برابرمرگوميرناشيازويروسكروناراافزايشميدهد،
اينجانبدرجايگاهنمايندگيمردمشريفتهراندرشوراي
اسالميشهرازجنابعاليبهعنوانرييسجمهورمنتخب
كشورمان تقاضا دارم با استفاده از ظرفيت و اقتدار ناشي از
مقام رياستجمهوري به عنوان دومين شخص عاليرتبه
نظام دستور فرماييد اقدام عاجل جهت جلوگيري از ادامه
مصرفسوختمازوتدرنيروگاههايكشورصورتپذيرد.
اعالم وصول سوال از حناچي در شورا
محسن هاشمي ،رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز
در حاشيه جلسه ديروز اين شورا با اشاره به سوال ۸نفر از
اعضايشورايشهرازشهردارتهراندربارهسرپرستانيكه
مدت سرپرستي آنها چندين ماه گذشته است ،گفت :در
نهايتبهايننتيجهرسيديمكهبراساسآييننامهزماني
كه تذكر داده ميشود ،تذكردهنده ميتواند آن را تبديل
به سوال كند به دليل اينكه تعداد اين تذكرات زياد شده
بود تعدادي آن را تبديل به سوال كردند و بنده هم موظف
بودمبراساسآييننامهاينموضوعرابهشهردارابالغكنم
تاويظرفمدت ۱۰روزبهصحنشوراآمدهوپاسخدهد.
هاشمي با بيان اينكه شورا تصميم به ارجاع اين سوال به
كميسيونبرنامهوبودجهگرفتهشد،عنوانكرد:تابادعوت
از سوال كنندگان در كميسيون برنامه و بودجه ،شهردار
در كميسيون حاضر و پاسخ دهد و اگر افراد قانع نشدند،
اين موضوع در صحن مطرح ش��ود .البت��ه از تعداد امضا
كنندگان حدود  ۶نفر امضاي خود را پس گرفتند و تنها
شايد ۳نفرامضاخودراارايهدادند.اليحه «الزام شهرداري
تهران براي ميزباني دهمين اجالس سازمان جهاني
گردشگري» نيز ديروز با موافقت اعضاي شوراي شهر
تصويبوشهرداريتهرانباوجودبرخيمخالفتها،به
تامين تمهيدات براي اين ميزباني مكلف شد.

نايبرييس اتحاديه مشاوران امالك :عدهاي قيمت مسكن را با آگهيهاي انبوه هدايت شده در سايتها شارژ ميكردند

اكران دوباره قيمت مسكن در فضاي مجازي

گروه راه و شهرسازي|
پسازچندينماهتوقفانتشارقيمتواحدهايمسكوني
در فضاي مجازي به دس��تور مرجع قضايي ،از ديروز با
رفع اين ممنوعيت ،قيمتهاي پيشنهادي به تابلوهاي
مجازي بازگش��تند .در اين ميان ،حسام عقباي ،نايب
رييساتحاديهمشاورانامالكاستانتهرانبابياناينكه
ت در كنار امكان درج قيمت در آگهي ،تهديد
نبود نظار 
بالقوهايبرايبازارهااست،بهگونهايكهشبكهايازافراد
آگهيهاي انبوه را به صورت هدايت شده با هدف تغيير
قيمتها و اثرگذاري بر بازار وارد سايتها ميكردند.
به گ��زارش «تع��ادل» ،موضوعي كه همواره از س��وي
شهروندان و در برخي موارد از سوي فعاالن بازار مسكن
موردغفلتقرارميگيرد،مسالهتفكيكميانقيمتهاي
پيشنهادي و قيمتهاي معامله شده است .قيمتهاي
پيشنهادي معموال از س��وي مالكان و البته با مشورت
مش��اوران امالك يا مديران سايتها و استارت آپهاي
اينترنتي تعيين ميش��ود ،اما الزاما روي اين قيمتها
معاملهاي صورت نميگيرد .از اي��ن رو ،در برخي موارد
به نظر ميرس��د كه برخي از مالكان فراتر از بازار گرمي
براي ملك خود ،در اقدامي هماهنگ با گروهي از مالكان
ديگر ،تالش دارند تا فضاي قيمت گذاري را دستخوش
تغيي��ر كرده تا با افزاي��ش هيجان در ب��ازار ،خود از آب
گل آلود ماهي بگيرند .حال آنكه قيمتهايي كه پس از
انجامكارشناسيازسويخريدارومشاوراحتماليآنودر
توافق با مالك حاصل ميآيد يا همان قيمتهاي معامله
ش��ده ،بايد مالك ش��هروندان و فعاالن بازار قرار گيرد.
سامانهاطالعاتبازارامالككشوركهپسازوقفهايچند
ماههبهروزشدهاست،تالشدارندتابانمايشقيمتهاي
معامله ش��ده ،اين نقيصه را برطرف كرده و فضاي بازار
امالك را ش��فاف كند .هر چند با تغييرات اين سامانه،
ويژگي ذكر شده براي آن ديگر متصور نيست ،چه آنكه
در اين سامانه در حال حاضر ،صرفا قراردادهاي مربوط به
اجاره به نمايش گذاشته ميشود.

نميتوانيم از تجارت الكترونيك فرار كنيم
عقبايي در گفتوگو با ايلنا درباره برگشت درج قيمت در
آگهيهاي اينترنتي خريد و فروش مسكن اظهار كرد :ما
با فرآيند تجارت الكترونيك مواجه هستيم و نميتوانيم
از تجارت الكترونيك فرار كنيم و دنيا هم به اين سمت
پيش رفته است اما ايران در اين حوزه رتبه بااليي ندارد و
عقبماندگي در اين بخش باعث شده افراد غيرحرفهاي
و آماتور با ورود به چنين بس��ترهايي ب��ه دنبال منافع
خود باش��ند .وي ادامه داد :از اين رو شاهد آن هستيم
كه سودجويان به ش��بكههاي تبليغاتي در بخشهاي
مهم اقتصادي دسترس��ي پيدا ميكنند كه يكي از اين
ش��بكههاي تاثيرگذار در اقتصاد بخش مسكن است.
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به ورود اين
افراد به بازار مسكن و ارايه آگهيهاي انبوه در سايتها و
اپليكيشنهاتاكيدكرد:مامخالفتوسعهفضايمجازي
در بازار نيستيم و اساسا نميتوانيم با اين روند مخالفت
كنيمچراكهچشماندازاقتصاددردنياهمبههمينسمت
ميرود اما تفاوت ايران با ساير دنيا اين است كه در اين
زيرساختها و اين فعاليتها نظارت وجود ندارد .البته
نظارت نه به عنوان سانس��ور بلكه به عنوان پيشگيري
از وقوع تخلف .عقبايي ادام��ه داد :نبود اين نظارتها از
موجبات اختالل و بينظمي در بازار است كه ميتواند
موجهاي گراني فصلي ايجاد كند كه شاهد اين اتفاق هم
در بازار مسكن بوديم و فعاليت عدهاي در فضاي مجازي
و انتش��ار آگهيهاي انبوه و غيرواقعي باعث ايجاد موج
گراني در بازار مسكن شد.

نظارت اهميت دارد
نايب رييس اتحاديه مش��اوران ام�لاك با بيان اينكه
مسكن از جمله بازارهاي اقتصادي مهم كشور است
كه اثر عميقي بر ساير بازارها دارد ،گفت :درج قيمت
يا عدم درج قيمت در آگهيهاي مسكن مهم نيست و
موضوع بحث نظارت است .در روزهاي اول كه با ورود

سايتهاي اينترنتي به آگهيهاي مسكن و معامالت
مخالفت ميكرديم نگران ايجاد موج گراني با فعاليت
اين سايتهاي اينترنتي در بازار بوديم چرا كه ديديم
در برخ��ي از اي��ن آگهيها قيمتهاي درج ش��ده از
ميانگين و معدل قيمتهاي منطقهاي درصدي باالتر
بود و همين آگهيها باعث ش��د بازار هم خود به خود
قيمتها را باال ببرد.
عقبايي با تاكيد بر اينكه معتقدم بايد نظارت شديدي
روي ش��ركتها و كمپانيهاي��ي كه اي��ن تبليغات را
ميپذيرند انجام شود گفت :معتقدم در ايران اين نظارت
بايد از س��وي وزارت ارش��اد ،وزارت ارتباطات ،وزارت
اقتصاد و وزارت صم��ت صورت بگيرد و اين چهار ضلع
مربعدركنترلسايتهاواپليكيشنهايفعالدربخش
آگهيهاي مسكن دخالت داشته باشند .وي افزود :در
همه دنيا هم نهادهاي مربوطه نظارت دقيق بر فعاليت
سايتهاييكهدربخشتبليغاتمشغولبهكارهستند
دارند تا تفكرات سرمايهداري به اين شبكهها نفوذ نكند و
ايننابهسامانيهادربازارايجادنشودامادرايرانمتاسفانه
اين نظارت وجود ندارد يا بسيار كم رنگ و ناكارآمد است.
عقبايي ادامه داد :معتقدم نمايندگان مجلس يا هيات
دولتبايدقانونيبراينظارتبرفعاليتشركتهاييكه
آگهي ميپذيرند و در اين بخش فعال هستند تصويب
كنند تا از سوي نهادهاي ناظر و مجري به اجرا برسد.
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك با تاكيد بر اينكه
فيلترهاي س��ختگيرانه بايد براي اي��ن كمپانيها در
نظر گرفته ش��ود ،اظهار داش��ت :اي��ن كمپانيها بايد
تعهدهاي سنگيني به دستگاههاي نظارتي ارايه دهند و
مجازاتهاي سنگيني هم براي كوتاهي و بروز تخلفات
دراينسايتهاتعيينشودتاشركتهايپذيرندهآگهي
جرات نكنند وارد چنين فضايي شوند.
وي با بيان اينكه نبود اين نظارتها در كنار امكان درج
ي تهديد بالقوهاي براي بازارها است ،گفت:
قيمت در آگه 
ديديم كه اين تهديد عملي شد و فعاليت اين شركتها

و درج آگهيهاي غيرواقعي در افزايش قيمتهاي بازار
مسكن اثرگذار بود.
عقباييگفت:شايدعنوانشوددراينمدتيكهسايتها
بدون درج قيمت آگهي ارايه ميدادند هم بازار نابسامان
بود و هم قيمتهاي نامتعارف وجود داشت اما اين نكته
بايد گفته شود كه بازار مسكن يك بازار مقاوم است و هر
اثري در اي��ن بازار طوالني مدت خواهد بود و نبايد بازار
مسكنرابابازارهاييمانندطالوارزمقايسهكرد.عقبايي
ادامه داد :اثر قيمتگذاريهاي نامتعارف در آگهيهاي
اينترنتي تا سالها در بازار مسكن ماندگار خواهد بود و
اينگونه نيس��ت كه حذف درج قيمت و يا اصالح آن به
سرعت در بازار مسكن اثرگذار باشد.
عقباي��ي با تاكيد بر اينك��ه در نب��ود نظارتها عدهاي
سودجوييهاي كالني با استفاده از اين سايتها كردند،
ادامه داد :اين سايتها نبايد ابزاري براي ايجاد موج گراني
به نفع بخشي از جامعه باشد تا بخش ديگري از جامعه
دچار آسيب شوند.
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك ب��ا بيان اينكه
آگهيهاي انبوه از مسكن به صورت هدايت شده به اين
سايتهاارايهميشد،گفت:شبكهايازافرادكهمشخص
هس��تند آگهيهاي انبوه از اموال خود يا شركتهاي
وابس��تگان خود را به س��ايتهاي پذيرنده آگهي ارايه
ميدادن��د و از آنجايي كه بابت اين آگهيها پول كالني
وارد اين شركتها ميشود شركت هم تمام اين آگهيها
را ميپذيرفت .اين در حالي بود كه اين آگهيهاي انبوه
به صورت هدايت شده وارد ميشد و قيمتها در بازار را
تغيير ميداد و اين موضوع بسيار متفاوت از آگهيهايي
است كه يك مالك مس��كن به صورت انفرادي در اين
سايتها بارگذاري ميكرد.
عقبايي تاكيد كرد :سايتهاي پذيرنده آگهي هم به اين
موضوع واقف بودند كه اين آگهيهاي انبوه از سمت چه
كسي وارد ميشود و تجربه نشان داد كه اين آگهيها بر
گرانيهاي مسكن سهم داشتند.

ايرانشهر
افزايش  ۳۹درصدي پروانههاي
ساختماني در تابستان

نتايجاطالعاتمركزآمارنشانميدهدپروانههايصادر
شدهبراياحداثساختمانتوسطشهرداريدرتابستان
امسال در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته ۳۹.۳
درصد افزايش داشته است .به گزارش ايرنا ،مركز آمار
نتايج طرح «گردآوري اطالعاتپروانههاي ساختماني
صادر شده توسط ش��هرداريهاي كشور»در تابستان
سال ١٣٩٩رامنتشركرد.براساسايننتايجپيشبيني
ميش��ود ،تعداد ۱۳۷هزار و ۴۳۱واحد مس��كوني در
پروانههاي صادرش��ده احداث شود كه نسبت به فصل
گذشتهحدود ۳۴.۵درصدونسبتبهفصلمشابهسال
است .متوسط
گذشتهحدود ٣٩.٣درصدافزايشداشته 
تعداد واحد مس��كوني در هر پروان ه احداث ساختمان
 ٢.٨واحد بوده است .متوس��ط مساحت زيربنا در اين
پروانهها ٥٢٤مترمربعبودهاست.براساساينگزارش،
در تابستان امسال پيشبيني ش��ده بود كه  ۱۳هزار و
 ۸۲۲واحد مس��كوني در پروانههاي ساختماني صادر
ش��ده از سوي شهرداري تهران احداث شود كه نسبت
به فصل گذش��ته حدود ۷.۸درصد افزايش و نس��بت
به فصل مشابه سال گذشته حدود  ٤.٩درصد كاهش
داشتهاست .متوسطتعدادواحدمسكونيبرايهريك
ازاينپروانههاياحداثساختمان ٧.٦واحدبودهاست.
مجموعمساحتزيربنادرپروانههاياحداثساختمان
ي تهران در تابستان ١٣٩٩
صادرشده از سوي شهردار 
بيشازدوهزارو ۴۲۶هزارمترمربعبودهاستكهنسبت
به فصل گذش��ته حدود ۶.۴درصد افزايش و نسبت به
فصلمشابهسالگذشتهحدود٩.٠درصدكاهشداشته
است.متوسطمساحتزيربنايايندستهازپروانههادر
دورهموردبررسيحدود ١٣٣٤مترمربعبودهاست.

 ١١٥هزار نفر در دور سوم
ن ملي ثبتنام كردند
مسك 

معاون ساختمان و مس��كن وزارت راه و شهرسازي از
ثبتنام  ۱۱۵هزار نفر در مرحله س��وم طرح مس��كن
ملي خبر داد و گفت :ثبتنام در ۲۲استان كشور تا۲۵
ديماه ادام��ه دارد .به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و
شهرسازي،محمودمحمودزادهدربارهتازهترينوضعيت
ثبتناممرحلهسومطرحمسكنمليافزود:تاكنون۱۱۵
هزارنفردرسامانهطرحاقداممليمسكنثبتنامكردند.
وي ش��رايط ثبتنام را مختص متقاضياني دانست كه
پيشترموفقبهثبتنامنشدهاندودرخصوصثبتنام
تهرانيها در س��امانه طرح اقدام ملي مس��كن در اين
دوره ،گفت :تنها ساكنان و بوميان  ۵شهر رباط كريم،
نصيرشهر،نسيمشهر،صالحيهوگلستانميتواننددر
مرحله سوم اقدام به ثبتنام كنند .محمودزاده توضيح
داد:تهرانيهاتنهادرشهرهايجديدكهدرمراحلقبل
برايآنهاتعريفشدهبود،ميتوانستندثبتنامراانجام
دهندوسابقه ۵سالسكونتدرشهرموردتقاضايكياز
شروط مهمي است كه متقاضيان بايد به آن توجه ويژه
داشتهباشند.محمودزادهتوضيحداد:متقاضيانيكهدر
طرح اقدام ملي مسكن در انتخاب شهر اشتباه كردهاند
در فرصتي كه در آينده اعالم خواهد شد امكان اصالح
شهرموردتقاضاراخواهنديافت.

وزير راه :راهداري جزو مشاغل
حاكميتي است نه تصديگري

محمد اس�لامي ،وزارت راه و شهرسازي ،در نشست
علني روز سه شنبه ۲۳ ،دي ماه مجلس به سوال علي
بابايي كارنامي نماينده ساري و مياندرود ،پاسخ داد و
اين نماينده به صورت مشروط از پاسخ وزير قانع شد.
اسالميديروزدرمجلساظهاركرد:بالغبر ۲۰هزارنفر
در مجموعه سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
فعالهستندكه ۱۱هزارو ۵۰۰نفرازنيروهاشركتي يا
قراردادي محسوب ميشوند كه با حضور شبانهروزي
در راههاي كش��ور و به ويژه شرايط اقليمي بارش كار
سخت و طاقتفرس��ايي را تجربه ميكنند .وزير راه و
شهرسازي ادامه داد :اين نيروها در مسير بهرهبرداري
 ۳۰۰هزار پل بزرگ و كوچك ۳ ،هزار دس��تگاه تونل،
 ۲۲هزار كيلومتر محاف��ظ جادهاي و  ۵هزار كيلومتر
روش��نايي را به صورت مس��تمر نگهداري ميكنند.
وي تأكيد كرد :ش��غل راهداري مشكالت سنگيني
به دنبال دارد و بايد جزو مشاغل حاكميتي محسوب
ش��ود نه تصديگري ،چرا كه بالغ بر ۹هزار دس��تگاه
ماشينآالت براي نگهداري و بهسازي راهها و جادهها
مورداستفادهقرارميگيرد.دراينزمينهتخصصهاي
گوناگو نومتنوعموردنيازاستكهبسياريازنيروهاي
خبره در وزارتخانه به دليل بازنشستگي ديگر حضور
ندارند ،بنابراين بايد نيروهاي جديد تخصصي جذب
شوند تا ش��غل راهداري به شكل حاكميتي تعريف و
از ش��كل تصديگري خارج شود .اسالمي با تأكيد بر
اينكه با حاكميتي شدن شغل راهداري امكان قرارداد
مستقيم با س��ازمان راهداري وجود دارد ،بيان كرد:
نميتوان كار راهداري را پيمانسپاري كرد ،پيش از
اين چنين تجربهاي داش��تيم كه در نهايت منجر به
فساد شد و با تغيير رويكرد از تصديگري به حاكميتي
ظرفيتهايبهسازيراههابهگونهايديگررقمخواهد
خورد .عضو كابينه دولت دوازدهم درخواس��ت كرد:
مجلس شرايطي فراهم كند تا نيروهاي راهداري در
قالب كار حاكميتي مانند پليس و اورژانس در فرآيند
راهها بتوانند به ارايه خدمات خود ادامه دهند .وزير راه
و شهرس��ازي گفت :در بخش توسعه زيرساختهاي
حمل و نقل كش��ور و با توجه به تغييرات س��اختاري
بعد از ادغام وزارت راه و شهرسازي نياز داريم نيروهاي
اس��تخدامي كه داراي مهارتهاي متنوع هس��تند
استخدامونسبتبهمسووليتشبانهروزياقدامكنند.
وي تصريح كرد :ي��ك بار در هيأت دولت عقد قرارداد
مستقيم با نيروهاي راهداري تصويب شده بود اما در
هيأت تطبيق مصوبات اين مصوبه ملغي شد .از اين رو
نياز داريم از طريق م��اده واحدهاي بتوانيم از مجلس
مجوز بگيريم تا فرآيند جذب نيروي انساني و گزينش
افراد داراي مهارت و دانش فراهم شود.

دنيايفناوري
سومينبدافزارمورداستفادهدر
حملهسايبريبهامريكاشناساييشد
ش��ركت امنيت سايبري كراود اس��ترايك كه در حال
تحقيق در مورد حمله به س��والرويندز است ،سومين
رشتهبدافزارمورداستفادهدرحمالتهكرييادشدهرا
شناساييكردهاست.بهگزارشمهربهنقلاززددينت،
بدافزار يادش��ده كه ساناس��پات نام دارد ،در كنار دو
بدافزار ديگر به نام سانبرست و تيردراپ براي سرقت
اطالعات مورد اس��تفاده قرار گرفته است .اگرچه اين
بدافزارسومينبدافزارمورداستفادهبرايانجامحمالت
هكري به سوالرويندز و نفوذ به دهها شركت فناوري و
س��ازمان دولتي و وزارتخانه در امريكا بوده ،اما در عمل
اولين بدافزاري بوده كه بدين منظور مورد استفاده قرار
گرفتهاست.بدافزارساناسپاتدرسپتامبرسال۲۰۱۹
براي اولين بار به كار گرفته شد و هكرها با استفاده از آن
بهشبكهداخليسوالرويندزنفوذكردند.بدافزاريادشده
روي رايانههاي سرور شركت سوالرويندز نصب شد و
توانست به نرمافزارهاي مختلف اين شركت نفوذ كند.
همچنيناينبدافزارازهمينطريقفرامينخرابكارانه
خود را اجرا ك��رد و از جمله نرماف��زار محبوب اوريون
سوالرويندزراآلودهكردكهبراينظارتوكنترلمنابع
آيتيدرپلتفرمهايمختلفبهكارميرودودرسراسر
جهان ۳۳هزارمشتريدارد.ساناسپاتكدهايمخرب
خ��ود را در درون نرمافزار اوريون مخفي كرد و زمينه را
براياجرايدوبدافزارديگروگسترشفعاليتهايآنها
فراهم كرد .در نتيجه شبكههاي رايانهاي و بسياري از
نرم افزارهاي مورد استفاده مشتريان سوالرويندز نيز
آلودهشدند.آزمايشفعاليتهايموفقاينبدافزارهااز
سپتامبرتانوامبرسال۲۰۱۹صورتگرفتوحملهاصلي
هكرها از مارس تا ژوئن سال ۲۰۲۰رخ داد.

مسووليتپذيركردن
شبكههاي اجتماعي استراليا
بيش از ۵۰نفر از نمايندگان مجلس استراليا يك گروه
پارلمانيتشكيلدادهاندتاشبكههاياجتماعيرادربرابر
اطالعات منتشر شده از طريق پلتفرمهايشان مسوول
نگهدارند .به گزارش مهر به نقل از زددينت ،اين گروه
ميگويند قصد دارند يك مجمع بيطرف را در پارلمان
استرالياتشكيلدهندتاضمنبررسيمحيطووضعيت
شبكههاي اجتماعي پركاربرد ،خطرات و چالشهاي
ناشيازفعاليتكاربراندرآنهارامشخصكنند.اعضاي
اينگروهاينمسالهرانيزبررسيخواهندكردكهچگونه
بايدپلتفرمهايشبكههاياجتماعيرابهرفتارمسووالنه
وادار كرد و چه اقداماتي بايد در حوزه سياس��تگذاري
انجام ش��ود تا دولتها از امنيت شبكههاي اجتماعي
مطمئنشوند.كارناندروزوزيرعلوماستراليانيزدراين
گروهعضويتداردوخواستارآغازگفتوگوباشبكههاي
اجتماعي براي افزايش مس��ووليت پذي��ري آنها و نيز
حمايت از كاربران شده است .وي همچنين از شفافيت
بيشتر شبكههاي اجتماعي دفاع كرده است .قرار است
اين گروه طي روزهاي آينده فعاليت خود را آغاز كند و
البتهسازوكاراجرايياقداماتآنمشخصنشدهاست.

تحقيقاتتركيه
از تغييرات جنجالي واتساپ
دولت تركيه تحقيقاتي را در خصوص بهروزرساني
جديدي كه كاربران اپليكيشن پيامرسان واتساپ
رابهموافقتبااشتراكگذارياطالعاتبافيسبوك
ملزم ميكن��د ،آغاز كرد .به گزارش ايس��نا به نقل
از يورونيوز ،س��خنگوي فيسب��وك تاييد كرد كه
بهروزرس��اني سياس��تهاي حريم خصوصي در
صنعت متداول اس��ت و اين شركت همه اطالعات
الزم را در اختي��ار كاربرانش ق��رار ميدهد .با اين
حال مقامات تركيه تاييد كردند كه از فيسبوك و
واتساپ در خصوص اين سياست تحقيق ميكنند
و خواس��تار تعليق اجراي ش��رايط جديد تا زمان
تكميل اين تحقيقات شدند .وزيران متعدد دولت
هم از شهروندان تركيه خواستند از اپليكيشنهاي
پيامرسان بومي نظير  BiPكه توسط اپراتور تلفن
همراه ترك سل طراحي شده است ،استفاده كنند.
اپليكيشن  BiPيكشنبه هفته جاري اعالم كرد دو
ميليون نفر اين برنامه را در مدت  ۴۸ساعت از زمان
آپديت واتساپ دانلود كردهاند.

پاكستان سيستم پرداخت
ديجيتال دولتي راهاندازي ميكند
دولتپاكستانازراهاندازييكسيستمپرداختفوري
ديجيتالخبردادهكه«راست»نامداردوباهدفتقويت
روندديجيتاليشدناقتصاداينكشورابداعشدهاست.
به گزارش مهر به نقل از زددينت ،سيس��تم پرداخت
ديجيتال جديد دولت پاكستان ابزاري موثر ،كمهزينه
و سريع براي صاحبان مش��اغل كوچك و افراد عادي
توصيفشدهتاازاينطريقبتوانبهسرعتوبااستفاده
ازابزارديجيتالپرداختهايمختلفرادرفضايمجازي
انجام داد .اين سيستم پرداخت ،مورد پشتيباني بانك
مركزي پاكس��تان است و به افراد فقير و حاشيهنشين
نيز ام��كان ميدهد تا بدون نياز به مراجعه حضوري به
بانكها بتوانند به خدمات بانكي دسترسي يابند۴۰ .
درصدازجمعيتپاكستانراافرادفقيروبادرآمداندك
تشكيلميدهندكهتنها ۱۴درصدازآنهادارايحساب
بانكي هس��تند .مرحله اول راهاندازي سيستم راست
مبتنيب��ر ايجاد يك ماژول پرداخت ديجيتال اس��ت
كه ديجيتالي كردن روند پرداخت حقوق و دستمزد و
ديگرپرداختهايسازمانهاواداراتدولتيراتسهيل
ميكند .در مرحله دوم مش��اغل كوچ��ك و بازرگانان
ميتوانندازاينخدماتبهرهمندشوندودرمرحلهسوم
ديگر عالقهمندان از خدمات يادش��ده بهره ميگيرند.
سيستمديجيتاليادشدهشاملارايهخدماتپرداخت
فردينيزهستوتمهيداتمختلفيبرايايمنسازي
آندرنظرگرفتهشدهاست.
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اخبار

دانش و فن

واتساپ از كاربران خواسته با جمعآوري اطالعاتشان شامل شماره تلفن و مكان توسط فيسبوك موافقت كنند

اگر قوانين جديد را نميپذيريد ،جمع كنيد و برويد

با وجود اينكه واتساپ اع�لام كرده قصد دارد اطالعات
كاربرانش را با مجموعه فيسبوك به اش��تراك بگذارد،
برخي كارشناسان فناوري اطالعات معتقدند بسياري از
كاربران در ايران به حساسيت دادههايشان واقف نيستند،
از س��وي ديگر از آنجايي كه تلگرام بيش از دو سال است
كه فيلتر ش��ده و پيامرس��انهاي بومي ه��م بين مردم
چندان همهگير نيستند ،احتماال تغييري در استفاده از
پيامرسانها در ايران رخ نميدهد .اين در حالي است كه
در سراسر دنيا موجي از كوچ كاربران از واتساپ به ساير
پيامرسانها رخ داده و بسياري اپليكيشنهاي ديگري
مانند سيگنال و تلگرام و حتي پلتفرمهاي بومي خود را
ترجيح دادهاند.
وات��ساپ بهتازگي از كاربران خواس��ته ب��ا جمعآوري
اطالعاتشان شامل شماره تلفن و مكان توسط فيسبوك
و زيرمجموعههاي آن موافقت كنن��د و اگر تا  ٨فوريه با
شرايطجديداستفادهازسرويسواتساپموافقتنكنند،
دسترسي به اين اپليكيشن را از دست خواهند داد .برخي
از فعاالن حريم خصوصي در توييتر اقدام واتساپ كه «يا
جمعآوري اطالعاتتان را بپذيريد يا بيرون برويد» را زير
سوالبردهوبهكاربرانپيشنهادكردندبهاپليكيشنهايي
نظير س��يگنال و تلگرام مهاجرت كنند .در اين راس��تا
واتساپ قوانين خود را ب��هروز و اعالم كرده كه از اين به
بعد به عنوان عضوي از مجموع��ه فيسبوك ،اطالعات
كاربر را با ساير اپليكيشنهاي گروه فيسبوك به اشتراك
ميگذارد كه اين فقط به واتساپ هم خالصه نميشود،
بلكه اطالعات واتساپ ،اينستاگرام و فيسبوك با هم به
اشتراك گذاشته ميشود و اين كل كاربرهاي جهان را در
برميگيرد .كاربر ممكن است در فيسبوك تصاويري را
بهصورت عموميتر با ديگران به اشتراك گذاشته باشد،
اما وقتي از يك پيامرس��ان اس��تفاده ميكند ،اطالعات
خصوصيتري در مقايسه با شبكههاي اجتماعي دارد و از
اين به بعد فيسبوك قرار است به كل اطالعات واتساپ
دسترسي داشته باشد .واتساپ به كاربران صفحهاي را
نشان ميدهد كه در آن آمده اس��ت :اين قوانين جديد
ماس��ت و براي استفاده از اين اپليكيش��ن بايد قوانين را
تاييد ك��رده و در غير اين صورت ،ديگر نميتوانيد از اين
اپليكيشن استفاده كنيد .در اين اطالعيه حتي با ادبيات
تندي نوش��ته ش��ده كه اگر اين قوانين را نميپذيريد،
ميتوانيد راهنمايي حذف اكانت را بخوانيد.
كاربران تاثيرگذاري كه از واتساپ
ميروند
ميالد نوري ،كارش��ناس فناوري اطالعات ،با اش��اره به
واكنشه��ا درباره تصمي��م واتساپ ،اظه��ار كرد :اين
اتفاق باعث شده بس��ياري از افراد تاثيرگذار مانند پاول
دوروف ،مدير تلگرام و ايالن ماس��ك ،مدير تسال درباره
اي��ن موضوع اظهارنظر كنند و كارب��ران در كل دنيا كه
برايشان حفاظت از ديتا مهمتر است ،عكسالعمل نشان
دادند و حتي تصويري را در شبكههاي اجتماعي منتشر
كردند كه در حال حذف واتساپ هستند .در اپاستور
اپل در كشورهاي زيادي ،روز گذشته پيامرسان سيگنال
وتلگرام،درترندهاياولقرارگرفتندوايننشانميدهد
كاربران دنيا برايشان مهم اس��ت و در حال مهاجرت به
اپليكيشنهاي ديگر هس��تند .نوري خاطرنشان كرد:
در سيس��تمهاي يادگيري ماشين و هوش مصنوعي و
استفادهكالنازديتا،ازاطالعاتردوبدلشدهالگوبرداري
ميش��ود .همانطور كه وقتي وارد س��ايتي ميش��ويد،
تبليغات مرتبطي به ش��ما پيش��نهاد ميشود ،چون بر
اساس رفتار ش��ما ،محتوا را كدگذاري و الگوي رفتاري
ايجاد كردهاند؛ بنابراين اينكه اطالعات پيامرس��ان در
اختيار فيسبوك قرارگيرد ،به اين معنا نيست كه كلمه
به كلمه چت را بخوانند ،بلكه به اين معناست كه رفتار
كاربر را تحليل ميكنند و بر مبناي آن ،يا اتفاقات دنيا را
پيشبينيكردهيااستفادهاقتصاديوتبليغاتيميكنند.
وي با اشاره به ادعاي واتساپ مبنيبر كدگذاري دوطرفه
پيامها بيان كرد :اينكه وات��ساپ ميگويد اطالعات را
دوطرفه كدگذاري ميكند ،ادعايي است كه ثابت نشده

است؛ كما اينكه بنيانگذار تلگرام بارها در كانال تلگرامي
و توييتر ،واتساپ را به خاطر اين مساله به چالش كشيده
است .بنيانگذاران سيگنال هم بارها واتساپ را به دليل
اين موضوع به چالش كشيدند زيرا سورس واتساپ در
اختيارمانيستوكسينميتواندادعايرمزنگاريپيامها
راتاييدكند.اينكارشناسفناورياطالعاتادامهداد:اين
درحالياستكهتلگراميكپيامرساناوپنسورساست
و كارشناسان فناوري و برنامهنويسان در دنيا ميتوانند
سورس تلگرام را بررسي و اين ادعا را راستيآزمايي كنند
ن از كدگذاري دوطرفه
و اين مس��اله كه اين پيامرس��ا 
استفاده ميكند ،ثابتشده اس��ت .حتي زماني داعش
كه ميخواست در كشورهاي مختلف عملياتي را انجام
دهد،ازتلگرامبرايپيامرسانيبهاعضايخودشاستفاده
ميكردوپسازمدتيكهاستفادهداعشازاينپيامرسان
زياد ش��د ،تلگرام همه اكانتها و كانالهايشان را بست.
نوري با بيان اينكه واتساپ در دنيا بزرگترين كاربر را
ميان پيامرسانها دارد ،افزود :صرف نظر از اينكه ممكن
اس��ت خيلي از كاربران از واتساپ ناراضي باشند ،اين
پيامرسانقدمتزياديدارد،زيرمجموعهبرندفيسبوك
بوده و تماس صوتي تصويري باكيفيتي داشته كه مورد
استفادهبسياريازكاربراندردنياست؛درحاليكهتلگرام
دريكسالگذشتهتماسصوتيوتصويريرااضافهكرد
و براي مردم دنيا خيلي شناختهشده نبوده است .ايران
و روس��يه و بعضي از كشورهاي آسيايي از ابتدا از تلگرام
اس��تفاده كردند ،اما االن موجي شروع شده كه كاربران
اروپايي و امريكايي هم با اين پيامرس��ان آشنا شده اند؛
همانطوركههمينحاالهمتلگراموسيگنالدرترندهاي
اپاستورهاي مختلف باال آمده است.
نشر اطالعات براي كاربران ايراني
حساسيتبرانگيز نيست
با اين اوصاف وضعيت آماري اس��تفاده از واتساپ در
ايران در اين شرايط چطور خواهد بود؟ اين كارشناس
در اين ب��اره گفت :بعيد ميدانم در اي��ران عدد و رقم
جابهجاشده قابل توجه باشد .اوال در ايران تلگرام فيلتر
است؛ در حاليكه مردم جهان به عنوان يك پيامرسان
جديد به سمت تلگرام ميروند ،در ايران مردم از قبل
تلگرام داشتند و فيلترينگ باعث شده مردم كمتر از
آن استفاده كنند .ش��ايد همچنان برخي كاربران در
تلگرام باش��ند ،اما كمتر به آن مراجعه ميكنند .اين
كارش��ناس فناوري اطالعات ادام��ه داد :از طرفي در
ايران قانون خاصي درباره حفاظت از اطالعات كاربران
وجود ندارد و به مردم هم اطالعرساني نشده است .اگر
با كاربران ايراني صحبت كنيد كه قرار است اطالعات
خصوصيتانازطريقواتساپبافيسبوكبهاشتراك
گذاشتهشود،خيليبرايشانحساسيتبرانگيزنيست.
همانطوركهدرنشراطالعات،زمانيكهيكاپراتورهك
ميشود ،ليست س��فرهاي كاربران منتشر ميشود،
سامانهاي هك شده و كدملي و آدرسش فاش ميشود،
براي كاربر مهم نيست.

ادامهازصفحهاول
«تعادل» تبعات اقتصادي خاموشيهاي گسترده را بررسي ميكند

اقتصاد در خاموشي
خسارت اقتصادي ناشي از خاموشيها
هرچنددركشورمانهنوزآمارهايشفافيدرخصوص
ميزان آس��يبهاي برآمده از خاموشيهاي گسترده
وجود ن��دارد ،اما با پيگيري آماره��اي جهاني در اين
خصوص ميتوان تصويري از تبعات اين خاموشيها
در اقتصاد به دس��ت آورد .محمدعلي وحدتي رييس
سنديكاي ش��ركتهاي توليدكننده برق در اين باره
ميگويد« :ضرر و زيان واحدهاي توليدي و صنعتي از
قطع برق دو بخش آشكار و پنهان دارد .اما يك قاعده
كلي در دنيا براي محاسبه خسارت اقتصادي ناشي از
قطع برق وجود دارد كه ب��ر مبناي آن ميتوان گفت
كه با وقوع خاموش��ي بين  ۱۰۰ت��ا  ۱۵۰برابر هزينه
برق توليدي خس��ارت به اقتصاد وارد ميشود .توليد
ناخالص داخلي ايران االن تحت تأثير اين خاموشيها
قرار دارد .در مقياس وسيع اين رقم به صدها ميليارد
تومان خواهد رسيد ».در زمان قطعي برق اين هزينهها
متوقفنميشوندوتوليدكنندگانمجبورندباپايانهر
ماه هزينههاي مذكور را پرداخت كنند.
مشكل مصرف باالست
شركت توزيع نيروي برق تهران با صدور اطالعيهاي
از مش��تركان برق پايتخت خواسته« تا با كاهش ۱۰
درصدي مصرف برق در شبانه روز ،به پايداري شبكه

برق كمك كنند ».اين ش��ركت علت اختالل اخير را
«مصرف بيش از حد گاز» در هفتههاي اخير و به اين
دليل كه «سوخت بسياري از نيروگاههاي كشور گاز
ش��هري بوده» اعالم كرده است ».اين اطالعيه تاييد
كرده كه توليد ب��رق در برخ��ي از نيروگاههاي ايران
متوقف و از مدار خارج ش��ده است؛ «كه اين موضوع
باعث به وجود آمدن برخي قطعيهاي برق به صورت
پراكنده در سطح شهر پايتخت شده است ».مصطفي
رجبيمشهدي ،سخنگوي صنعت برق خاموشيها
را «مقطعي» اعالم كرد و به ايس��نا گفت« :در برخي
از مناطق كش��ور محدوديت موقتي به دنبال موضوع
محدوديت س��وخت نيروگاهها اعمال شده است كه
باعث شد در برخي مناطق خاموشي مقطعي داشته
باشيم».بهغيرازچندينشهركهباقطعيبرقمواجهند
بعضي ديگر از شهرها هم هشدار قطعي برق دريافت
كردند و بالفاصله پس از آن روند خاموش��يها در اين
كالنشهرها و شهرها آغاز شد .شهرهايي چون كرج،
تبريز ،مش��هد و ...از جمله ش��هرهايي بودند كه خبر
خاموشيهاي گسترده در آنها رسانهاي شد.
گاليهه�اي صاحب�ان كس�ب و كار از
خاموشيها
«فاطمه -م» يكي از فعاالن كسب و كار كه در حوزه

پيامرسان بومي چطور ميتواند
جاي واتساپ را بگيرد؟
در ش��رايطي كه وات��ساپ اعالم كرده كارب��ران بايد با
اشتراكگذاري اطالعاتشان با فيسبوك موافقت كنند
و در اعتراض به اين موضوع ،موج كوچ جهاني به س��اير
پيامرس��انها آغاز ش��ده ،يك حقوقدان فضاي مجازي
ميگويد مهاجرت كارب��ران ايراني از وات��ساپ به اين
وابسته اس��ت كه پيامرسانهاي داخلي خدماتشان را با
چه كيفيتي ارايه دهند و چطور مس��ائل را تنظيم كنند
كه حري��م خصوصي اف��راد نقض نش��ود .محمدجعفر
نعناكار ،حقوقدان فضاي مجازي ،نيز با اشاره به خريداري
واتساپ و اينستاگرام توس��ط فيسبوك بيان كرد :در
راس��تاي ادغام اين اپليكيشنها ،فيسبوك اطالعات را
ادغام و پلتفرم جامعتري را ايجاد خواهد كرد و اين مساله
بهخودي خود منجر ميش��ود كه حريم خصوصي براي
بخشي از كس��اني كه از اين پلتفرمها استفاده ميكنند،
به خطر بيفتد .وي با بيان اينكه در كل دنيا اصلي درباره
حريم خصوصي و استفاده از پلتفرمهايي كه داده جابهجا
ميكنند وجود دارد ،گفت :در دنيا ،افراد مكاتبات اداري،
اسناد مالي و حقوقي و اطالعات خصوصي خود را معموال
ازطريقبسترايميلجابهجاميكنند.شركتهاازدامين
وهاست ش��خصي خود عموم مردم هم از سرويسهايي
كه بهصورت رايگان يا پولي در اختيارشان قرار ميگيرد،
اس��تفاده ميكنند .در هر دو صورت چه در اليس��نس
ت (ج��واز پيم��ان) پلتفرمه��اي عمومي و چه
اگريمن 
هاستهاي داخلي و ميزباني داخلي شركتها ،تعريف
حريم خصوصي مشخص اس��ت .اين حقوقدان فضاي
مجازي با بيان اينكه فرهنگ سايبري در ايران دستخوش
تغييرشدهوتمامافرادازپيامرسانهابهعنواناتوماسيون
اس��تفاده ميكنند ،افزود :مخصوصا پس از فيلتر شدن
تلگرام ،اقبالي از واتساپ شد و در حال حاضر افراد براي
ارسال اطالعات ش��خصي و حتي در ادارات براي ارسال
اسناد ،به جاي ايميل ،از پلتفرمهاي ارسال پيام استفاده
ميكنند .البته سال گذشته شوراي عالي فضاي مجازي
مصوبهاي ابالغ و استفاده نهادهاي دولتي و شركتها و
موسساتيكهبهنوعيبهحاكميتودولتمتصلهستند،
اس��تفاده از پيامرس��انهاي خارجي را ب��راي مبادالت
خودشان در راستاي جلوگيري از نقض حريم خصوصي
ممنوع كرد.
پلتفرمهاي خارجي
پاسخگويمشكالتدرايراننيستند
نعناكار ادامه داد :متاسفانه در ايران قانون خاص و مدون
قابل ارجاعي كه حري��م خصوصي را تعريف كند ،وجود
ندارد .هرچند بهصورت پراكنده چه در منش��ور حقوق
شهروندي و چه در قوانين ديگر به موضوع حريم شخصي
پرداخته شده ،اما بهصورت جامع تعريف چندان درستي
از اين مجموع��ه نداريم .نكته ديگ��ر اينكه پلتفرمهاي
خارجي متاس��فانه به اين علت كه با نظام حاكميتي ما
همراه نيستند ،پاس��خگوي ما هم نيستند .بنابراين در

خياطي و سريدوزي در سطح استان البرز فعاليت
ميكند .او در جريان گفتوگو با خبرنگار «تعادل» با
اشاره به تبعات خاموشيها بر كسب و كار خود گفت:
من سرپرست خانواده هستم و همسرم را چند سال
قبل از دست دادهام .روزي من و خانوادهام از اين كار
ميگذرد .بر اساس تعهداتي كه به مشتريانم دادهام
هر روز تا پايان ديماه بايد ميزان مش��خصي كاال را
تحويل بدهم.
اما خاموش��يها باعث شده تا روند برنامهريزيهايم
با مشكل مواجه شود .وقتي نتوانم تعهداتم را به اجرا
برسانم ،بدون ترديد مشتريانم سراغ ديگران خواهند
رف��ت و من در تامين معيش��ت خ��ودم و خانوادهام
با مش��كل روبهرو ميش��وم ».او در ادامه ميگويد«:
حداقل اگر خاموشيها از قبل اطالعرساني ميشد،
ميتوانس��تيم براي آن برنامهاي بريزيم و در ساعات
ديگر جبران كنيم .اما ب��دون هيچ اطالعي چندين
ساعت برق منطقه ما قطع شده و هنوز هم كه با شما
صحبت ميكنم ،مش��خص نيس��ت چه زماني قرار
است خاموشي تمام ش��ود ».مهران-الف ،شهروند
ديگري اس��ت كه در زمينه توليد مواد پالس��تيكي
كارگاه كوچك��ي را اداره ميكند .مهران با اش��اره به
تبعات گسترده قطعي برق به اين نكته اشاره ميكند:
«حدود 7نفر در كارگاه كوچك من در حال فعاليت

ش��رايطي كه اتفاقي در خصوص نقض حريم خصوصي
در اين پلتفرمها براي شما بيفتد ،يا خسارتي وارد و احيانا
غرامتي درخواست ش��ود ،ممكن است نتوانيد مساله را
از صاحب پلتفرم پيگيري كنيد .وي در پاس��خ به اينكه
در ش��رايطي كه واتساپ اعالم ك��رده اطالعاتش را با
فيسبوك به اشتراك ميگذارد ،واكنش كاربران ايراني
چيست ،توضيح داد :اينكه آيا ايرانيها با اين موج جهاني
كه ايجاد شده ،به پيامرسان ديگري مهاجرت ميكنند يا
خير ،خيلي به اين وابسته است كه پيامرسانهاي داخلي
ما ،يعني آن پنج پيامرسان مطرح ،با چه كيفيتي خدمات
ارايه ميدهند ،ديگر اينكه چه ارزش افزودهاي براي كاربر
ايراني ايجاد ميكنند و نكته سوم اينكه چطور مسائل را
تنظيمميكنندكهحريمخصوصيافرادنقضنشود.اين
حقوقدان فضاي مجازي با بيان اينكه پنج پيامرساني كه
در ايران كار ميكنند ،از جاي خاصي پروانه بهخصوصي
ندارند و فعاليتشان تحت يك بنگاه تجاري است ،افزود:
اليس��نس اگريمنت يا جواز پيماني كه پيامرسانهاي
داخلي تدوين كردهاند كه حريم خصوصي افراد را نقض
نكنند ،تحت نظارت سازماني نيست و اين ضعف بزرگ
پيامرسانهاي داخلي است .اگر اين مشكل حل شده و
ارزشافزودهايهمبرايكاربرانايجادشود،ماننداستفاده
از فناوريهاي حوزه فينت��ك ،كيف پول الكترونيكي،
پرداختهاي خرد و اخذ خدمات دولتي ،احتماال ايرانيان
هم مانند بسياري از كش��ورهاي ديگر از پيامرسانهاي
بومي استقبال خواهند كرد .نعناكار ادامه داد :تا زماني كه
ايناتفاقنيفتد،اينشائبهونگرانيوجودداردكهسيستم
فيلترينگ كشور نقض شود ،يعني مردم بيشتر به همان
تلگرام رجوع كنند كه هرچند فيلتر شده ،اما فيلترشكن
بهوفور در دس��ترس است و نسخههاي ديگر بيفيلتر از
تلگرام هم وجود دارد ،ديگر اينكه سراغ پيامرسان ديگري
مانند سيگنال بروند كه توسط ايالن ماسك توصيه شده
كه اينجا باز هم پهناي باند كشور در اختيار مجموعهاي
قرار ميگيرد كه تحت سيطره حاكميت نيست.

پيامرسان بومي چه زماني
مورد اقبال قرار ميگيرد
وي با اش��اره به تجربه بينالمللي براي همهگير ش��دن
پيامرس��انها ،اظهار كرد :يك��ي از داليلي كه واتساپ،
تلگرام يا سيگنال مورد اقبال جهاني هستند ،به اين دليل
است كه روابط جهاني برقرار ميكنند و كاربر ميتواند از
طريق آنها با كاربران كشورهاي ديگر ارتباط برقرار كند .با
وجود اين ،هر كشوري معموال يك پيامرسان داخلي هم
دارد كه خدمات ديگري را ارايه ميدهد و مردم از آن هم
استفاده ميكنند .در ايران هم طبيعتا بايد اينطور باشد.
ش��ما واتساپ را داريد و با خارجيه��ا ارتباطات برقرار
ميكنيد و يك پيامرسان داخلي هم داريد .اين حقوقدان
فضاي مجازي در ادامه با بيان اينكه اگر پيامرسان داخلي
بخواهد فراگير شود ،بايد اين دو اتفاق بيفتد ،توضيح داد:
الزم است توسط پيامرسانها ارزش افزوده داخلي ايجاد
شده و زندگي براي مردم تسهيل شود ،از جمله امكاناتي
مانندخريدنبليت،پرداختماليات،نوبتدهيپزشكي،
نسخه الكترونيكي ،تبادالت مالي ،دريافت اخبار،ارتباط
گرفتن با نهادهاي حاكميتي روي پيامرسانها تعريف
شود .اين ارايه خدمات منجر ميشود كه اقبالي صورت
گيرد و مردم از اين پلتفرمها اس��تفاده كنند .نعناكار در
ادامه با اشاره به لزوم وجود نهاد نظارتي در پيامرسانها
گفت :مردم بايد مطمئن باشند كه از آنها صيانت ميشود
و اگر حقوقشان در يك پلتفرم داخلي ضايع شد ،مرجعي
هست كه از حقوقشان دفاع و پيگيري كند و حق و حقوق
افراد را بگيرد و از طرفي قوانين دستوپاگير هم براي آنها
وضع نكند .اين اتفاق در تمام كشورها افتاده و صيانت از
حقوق مردم به عالوه ارزش افزوده داخلي ،اقبال نسبت
به پيامرسانهاي داخلي را افزايش ميدهد كه البته اين
نافي اين نيست كه كسي از پيامرسان بينالمللي استفاده
كند ،بلكه هر كدام از پلتفرمهاي داخلي و خارجي جايگاه
خ��ود را دارد و بايد از ظرف زم��ان و مكان خودش مورد
بررسي قرار گيرد.

هستند .قطع برق براي واحدهاي خرد به منزله بحران
جدي در تامين تعهداتي است كه بايد به سرعت انجام
شود .البته خاموشي يكي -دو روزه را ميتوان پوشش
داد و با اضافهكاري و شبكاري آن را جبران كرد .اما
اگر اين خاموشيها بيشتر شود جبران خسارات آن
ممكن نيست و حتي ممكن است منجر به تعطيلي
واحد توليدي ش��ود ».او در ادامه گفت :همين چند
وق��ت قبل بود كه مس��ووالن از برق مجاني صحبت
ميكردند ،نهتنها برق مجاني نشد بلكه خاموشيهاي
گسترده باعث وارد آمدن خسارتهاي گستردهاي به
كسب و كار مردم شده است .اين روند در موضوعات
آموزشي هم خسارتبار است.
دختر من امروز امتحان درس��ي آنالين داش��ته ،اما
موفق به شركت در آزمون تحصيلي نشده و مشخص
نيس��ت چه عواقب��ي خواهد داش��ت ».در حالي كه
اظهارات مردم در شبكههاي اجتماعي از قطعي برق
بس��ياري از منازل و كارگاهها در مناطق ،۹ ،۶ ،۳ ،۲
 ۱۴ ،۱۳ ،۱۰شهر تهران خبر دادهاند از گيالن ،كرج،
اراك ،اصفهان ،خوزستان ،سمنان ،قم و اردبيل نيز
خبرهاي��ي درباره قطعي برق ميرس��د .بايد ديد آيا
اين روند خاموش��يها طي روزهاي آينده نيز ادامه
خواهد داشت يا اين روند مخرب به پالن نهايي خود
رسيده است.

فيسبوك تصميمي براي رفع
مسدوديت حساب ترامپ ندارد
يكي از مديران ارش��د فيسبوك اعالم كرد هنوز
تصميمي براي رفع مس��دوديت حساب كاربري
ترامپ ندارد .همچنين ترامپ نميتواند نسبت به
تعليقحسابكاربرياشبههياتنظارتفيسبوك
اعتراض كند .به گزارش مهر به نقل از رويترز ،شريل
س��ندبرگ مدير بخش عملياته��اي فيسبوك
روز گذش��ته اعالم كرد اين شبكه اجتماعي هيچ
تصميميبرايرفع مسدوديت حسابهايكاربري
دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا ندارد .سندبرگ
طي يك س��خنراني در كنفران��س رويترز گفت:
خوشحال است كه فيسبوك حسابهاي كاربري
ترامپ را مسدود كرده است .به گفته او اگر ترامپ
بخواهد نسبت به حذف محتوايي كه منتشر كرده،
تجديد نظر شود ،بايد از طريق هيأت نظارت اقدام
كند .البته فيسبوك اعالم كرده ترامپ نميتواند از
اين هيأت بخواهد درباره تعليق حساب كاربرياش
تجديد نظر كنند .اين مدير ارشد فيسبوك در اين
باره افزود :اين روند نش��ان ميدهد رييسجمهور
باالتر از قوانين ما نيست .البته پيش از اين مديران
ارشد فيسبوك قوانين پلتفرم را بهطور كامل براي
سياستمداراناجرانميكردندوادعاميكردندمردم
حق دارند بيانيههاي رهبران شأن را ببينند .اما در
نهايت اين شبكه اجتماعي در مواجهه با انتقادات
مجبور ش��د تا موضعي اتخاذ كند و برچسبهايي
به پستهاي رييسجمهور اضافه كند .چند ساعت
پس از اين سخنراني ،فيسبوك عبارت «دزدي را
متوقفكنيد»نيزممنوعواعالمكردازايناصطالح
برايسازماندهيرويدادهايياستفادهشدهكهنتايج
انتخاباترياستجمهوريامريكارازيرسوالميبرد
و همزمان احتمال ايجاد خشونت را در بر دارد.

افزايش  ۵۵برابري پهناي باند
اينترنت قم در هفت سالگذشته
جواد غالمپور ،مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات
قم در گفتوگو با ايرنا گفت :پهناي باند اس��تان در
ابتداي سال ۹۳حدود چهار گيگابيت برثانيه بود كه
اين پهنا هم اكنون به ۲۲۰گيگابيت بر ثانيه افزايش
يافته اس��ت .وي ادامه داد :با وجود اينكه با ش��يوع
كرونا و غيرحضوري شدن فعاليت بسياري از ادارات،
دانشگاهها ،مراكز آموزشي و كسب و كارها ،با افزايش
چش��مگير مصرف اينترنت در استان مواجه بوديم
ولي به دليل ظرفيتها و زيرس��اختهاي مناسب،
شبكه ديتاي اس��تان به خوبي توان پاسخگويي به
اين افزايش مصرف را نشان داد .مديركل ارتباطات و
فناوري اطالعات قم ،با تاكيد بر اينكه شبكه ديتاي
اس��تان از پايداري مطلوبي برخوردار اس��ت ،اظهار
داش��ت :ظرفيت پهناي باند استان  ۲۲۰گيگابيت
بر ثانيه است كه در اوج مصرف به ۱۰۰گيگابيت بر
ثانيه رسيديم .وي اظهار داشت :با عنايت به توسعه
وس��يع زير س��اختهاي ارتباطي ،با وجود افزايش
پهناي باند و ترافيك مصرفي در ايام كرونا به جهت
اجراي آموزشه��اي مج��ازي در مقاطع مختلف
تحصيلي ،استان از وضعيت پايداري برخوردار است.
مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات قم ،ادامه داد:
همچنين ضريب نفوذ مشتركان پهناي باند سيار در
سطح استان به بيش از  ۹۷.۶۲درصد افزايش يافته
است .غالم پور افزود :هم اكنون بيش از يك ميليون
و  ۳۶۴ه��زار مش��ترك اپراتوره��اي مختلف تلفن
همراه در اين اس��تان به پهناي باند سيار دسترسي
دارند .وي ادامه داد :با توسعه سايتهاي فعال شبكه
توسط اپراتورهاي تلفن همراه ،هم اكنون  ۸۲۸هزار
مش��ترك همراه اول ۴۸۴ ،هزار مشترك ايرانسل و
 ۵۲هزارمشتركرايتلبهپهنايباندسياردسترسي
دارند .مديركل ارتباط��ات و فناوري اطالعات قم ،با
تاكيدبرضرورتبهروزرسانيوتوسعهزيرساختهاي
ارتباطي گفت :توس��عه زيرس��اختهاي ارتباطي
پايانناپذيربودهوبيوقفههمگامباتوسعهتكنولوژي
فناوري اطالعات ،بهروزرساني و توسعه مييابند.

كاهش ارزش سهام توئيتر
پس از تعليق دايم حساب ترامپ
پس از آنكه توئيتر حس��اب كاربري دونالد ترامپ را
براي هميش��ه تعليق كرد ،ارزش سهام آن در بورس
 ۱۲درصد كاه��ش يافت .به گزارش مه��ر به نقل از
سيانبيسي ،در نخس��تين روز فعاليت بورس پس
از تعليق دايمي حس��اب كاربري دونال��د ترامپ در
توئيتر ،ارزش سهام اين شركت  ۱۲.۳درصد سقوط
كرد .چنين كاهش ارزشي معادل كم شدن ۵ميليارد
دالر از س��رمايه بازار توئيتر است .اين درحالي است
كه پس از حمله طرف��داران ترامپ به كنگره امريكا،
توئيتر روز جمعه اعالم كرد به دليل ريس��ك تشديد
خشونتها حس��اب كاربري رييسجمهور امريكا را
حذف كرده است .اقدام توئيتر ممكن است به تجديد
بحث و گفتوگو براي لغو بخش  ۲۳۰قانون اينترنت
امريكامنجرشود.طبقاينبخشازقانون،شبكههاي
اجتماعي مسووليتي درباره پس��تهاي كاربران در
پلتفرمهايشانندارند.پسازحملهطرفدارانترامپبه
كنگرهامريكا،توئيترنخست ۲۴ساعتحسابكاربري
دونالد ترامپ را تعليق كرد اما پس از آنكه ترامپ دوباره
توئيتهايي منتشر كرد و احتمال افزايش خشونت به
وجود آمد ،اين شبكه اجتماعي رييسجمهور امريكا
را براي هميش��ه تعليق كرد .پيش از اين نيز توئيتر
به پس��تهاي دونالد ترامپ واكنش نشان داده بود و
در جريان كمپين براي انتخابات رياس��تجمهوري
به برخي از آنها برچس��بهايي اضافه كرده بود .اين
درحالياستكهشبكههاياجتماعيديگرنيزنسبت
بهنقشترامپدرحملهبهكنگرهواكنشنشاندادهاند
وفيسبوكتعليق ۲۴ساعتهبرحسابكاربريدونالد
ترامپ را به مدت زمان نامعيني تمديد كرد.

اخبارمهم
توضيحاتي درباره صدور مجوز
افزايش قيمت روغن موتور

ف�ارس| س��ازمان حماي��ت مص��رف كنن��دگان
و توليدكنن��دگان در اواي��ل آبان ماه امس��ال با صدور
بخشنامهايمجوزافزايشقيمت 53درصديروغنهاي
ديزلي و  40درصدي روغنهاي بنزيني را براي مصرف
داخل��ي اين محصوالت صادر كرد ،اين در حالي اس��ت
كه در حال حاضر  4ش��ركت نفت ايرانول ،نفت پارس،
نفت سپاهان و نفت بهران توليد كنندگان اصلي روغن
موتورهايبنزينيوديزليازلوبكاتحاصلازنفتهستند
كهاينمادهجزواصليومادهاوليهتوليدروغنموتوراست
و حدود  85الي  95درصد آن را تشكيل ميدهد ،ضمن
اينكه ماده اوليه بلوكات يكي از برشهاي نفتي اس��ت
كه به عنوان فرآورده ويژه در پااليشگاههاي نفت توليد
ميشود.مديركلدفترهماهنگياموراستانهاونظارت
بر تشكلهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان در اين
رابطهبهفارسگفتكهحسبمكاتباتودرخواستهاي
مكرردريافتيتوسطسازمانحمايتمصرفكنندگان
و توليدكنن��دگان از س��وي انجم��ن پااليش��گاههاي
روغنسازي ايران ازخرداد ماه سال جاري مبني برلزوم
بازنگريدرقيمتتمامشدهروغنموتوربهدليلافزايش
هزينههاي توليد و احتمال اخت�لال جدي در تامين و
توزيع انواع محصوالت مذكور درس��طح بازار ،حس��ب
وظيفه محوله سازمان حمايت نسبت به بررسي ،تهيه
گزارشكارشناسيبهايتمامشدهروغنموتوروانعكاس
آن به دبيرخانه ستاد تنظيم بازار اقدام كرد .ارغنده پور
بيان داشت :دراين ارتباط جلسهاي در مورخ 99.8.10با
حضورمعاونوزيردادگستريورييسسازمانتعزيرات
حكومتي،نمايندگانمعاونتبازرگانيداخلي،وزارتراه
و شهرسازي ،رييس انجمن حمايت از مصرفكنندگان
ورييسهياتمديرهانجمنپااليشگاههايروغنسازي
ايراندرمحلاينسازمانتشكيلوضمناستماعنظرات
شركتكنندگانودرنهايتبهمنظورجلوگيريازهرگونه
افتدرتأمينوبروزكمبودانواعروغنموتوردرسطحبازار
وحفظوضعيتتاپايانسالجاريتوسطچهارشركت
يادشدهتوافقشدقيمتروغنموتورديزليوبنزينيبه
ترتيب 53درصدو40درصدنسبتبهنرخارديبهشتماه
سالگذشتهافزايشيابد.ويبيانداشت:ازطرفيبرخي
ازمحصوالتتوليديشركتهايمذكورمانندلوبكاتو
روغن پايه در بورس كاال عرضه ميشود كه طبق قوانين
جاريكشورقيمتگذارياقالممذكورمطابقباضوابط
قانونيتابعمقرراتبورسبودهوسودآنمحدودبهضوابط
قيمتگذاريكاالهايتوليدداخلمصوبهياتتعيينو
تثبيتقيمتهانيست.

موافقت با آزاد شدن
صادرات شيرخشك به يك شرط

مهر|رييسانجمنصنفيتوليدشيرخشككشور با
بياناينكهانجمنمابهدنبالرفعتنگناهاوموانعتوليدي
برايتوليدكنندگانشيرخشكصنعتياست،گفت:در
اين راستا اقدامات بسيار زيادي انجام شده كه پيگيري
رفع ممنوعيت صادرات مهمترين آنها است .سياوش
سليميبااشارهبهممنوعيتصادراتشيرخشكازسال
 ۹۷تاكنون،افزود:متأسفانهصادراتشيرخشكبدون
ارايههيچدليلمنطقيممنوعاعالمشده،عليرغماينكه
ما عالوه بر تأمين نياز داخل ،مازاد نيز داريم .وي با بيان
اينكهتاجرانبهسختياقدامبهبازاريابيبرايمحصوالت
خود ميكنند ،تصريح كرد :اقدامات غيركارشناسانه
منجر به از دس��ت رفتن بازارهاي هدف و سرخوردگي
صادركنن��دگان ميش��ود در نتيجه اين ام��ر بر روي
توليدكنندگانودامداراننيزتأثيرگذاراست.سليميبا
اشارهبهاينكهدولتبهبهانهتخصيصارز ۴۲۰۰توماني
برايوارداتنهادههايدامي،اجازهصادراتشيرخشك
رانميدهد،اضافهكرد:باتوجهبهچالشهايتخصيص
ارز ۴۲۰۰تومانيبرايواردات،ماكام ً
الموافقحذفاين
ارز هس��تيم و دولت در ازاي حذف آن از واردات كاالها،
اجازهصادراتبدهدتابازاربهتعادلبرسد.ويدربخش
ديگري از سخنان خود با اشاره به توسعه توليد كره در
داخل كشور گفت :يكي از اقدامات موثر ما تغيير گروه
كااليي محصول كره از يك ب��ه دو بود كه به دنبال اين
اتفاق واردات آن كاهش يافت و صنايع توليدي داخل
تقويتشدندكهايناتفاقبسيارخوبيبود.

حتي يك نانوا در تهران
كرونا نگرفتهاست

مهر|رييساتحاديهنانوايانسنتيتهرانمقدماظهار
داشت :با شروع كرونا در اسفندماه سال گذشته اعالم
شدكهنانوايانباتوجهبهاهميتتأمينقوتغالبمردم
جزودستهاول قراردارندكهبايدبهكارشانادامهدهند.
درابتداشناختدرستيازويروس كرونا وجودنداشت
و بيش از آنكه مردم متوجه راههاي انتقال و پيشگيري
آن باش��ند دچار ترس از كرونا ش��ده بودند و از اين رو
خانوادههاي كارگران مش��غول به كار در نانواييها كه
اكثراًدر شهرستانها ساكنهستندخواستاربازگشت
فرزندانش��ان از تهران بودند تا در معرض آسيب ابتالء
به كرونا قرارنگيرند .نوروزيمقدمبهنگرانيهادررابطه
با احتمال قرنطينه شدن تهران و كمبود نان در ابتداي
شيوع كرونا اشارهكردوگفت:باايجاد ترسونگرانياز
كم بودن نان در جامعه چند روزي با هجوم مردم براي
خريد نان مواجه بوديم .به همين دليل نانواييها تا۱۰
شبوبعضاً ۱۱شببهپختادامهدادندتامردممطمئن
شوندآردموردنيازوجودداردوپختانجامخواهدشدو
چيزيبهنامقحطيناناتفاقنخواهدافتاد .ويدررابطه
باآمارمرگوميرياابتالينانواييهابه كرونا نيزگفت:تا
كنونهيچگونهگزارشيازمرگوميرياابتالي كرونا در
ميان نانواييهاي تهران نداشتيم زيرا گرماي باالي۶۰
درجهپاشنهآشيلبيماريكرونااستيعنياززمانتهيه
خميروچانهنانتاقرارگرفتندرتنوريبادمايحداقل
 ۳۰۰تا ۴۰۰درجهامكانبقاياينويروسوجودندارد.
البته براي حفظ ايمني فروشندگان نان هم تصميم بر
اين شد كه حداقل ارتباط را با مشتري داشته باشند و
فروشندگان ماس��ك بزنند و از دريافت پول نقد تا حد
ممكنخودداريكنندتافضايامننانواييحفظشود.

صنعت،معدنوتجارت
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دو كارشناس با ارايه تحليلي به «تعادل» بررسي كردند

تجربه جهاني تخصيص ارز دولتي به واردات
تعادل|
بازگشت دور دوم تحريمها در سال ،97كاهش درآمدهاي
ارزي و تشديد مشكالت ،موجب شد اقتصاد كشور در اين
دوره نسبت به دور اول با چالشهاي بيشتري مواجه شود.
بطوري كه طي س��الهاي اخير بهتدريج فهرس��ت اقالم
مش��مول ارز ترجيحي محدودتر شده است .اين فهرست
در سال  ۱۳۹۹تنها ش��امل «جو ،ذرت ،گندم ،روغنخام،
دانههاي روغني (س��ويا) و نيز دارو و تجهيزات پزش��كي»
ميش��ود .طي يك سال گذشته ،روند كاهشي درآمدهاي
دولت با استمرار تحريمها ،محدوديت رشد توليد ناخالص
داخلي و شيوع كرونا شدت يافته كه اين امر موجب تشديد
محدوديتها براي تامين ارز ترجيحي شده است .براساس
تحليل«النازمياندوآبچي»و«زهراآقاجاني»اعضايهيات
علميموسسهمطالعاتوپژوهشهايبازرگانيكهدرزمينه
در «سياست تخصيص ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي
اساسي»دراختيار«تعادل»قراردادهاند.براساساينتحليل
دو ديدگاه تداوم يا توقف در مورد اجراي سياست تخصيص
ارز دولتي مطرح است كه مهمترين آثار و تبعات هر يك از
اينگزينههامورداشارهقرارگرفتهاست.اماتجربهسهكشور
«لبنان،ونزوئالوسوريه»كهبامشكالتاقتصاديومحدويت
منابع ارزي روبهرو هس��تند ،در زمينه تخصيص ارز با نرخ
يارانهاي براي واردات كاالهاي اساسي نشان ميدهد ،تداوم
تخصيصارزدولتيبرايوارداتكاالهاياساسي،فشارمالي
قابلتوجهيبردولتهاواردميكند.بهدليلهمينفشارها،
اخيرا دولت لبنان از ارز ترجيحي بين نرخ ارز دولتي و نرخ
بازار و دولت ونزوئال از ارز شناور مديريت شده براي واردات
كاالهاي اساسي بهره ميگيرند.اين دو كارشناس در ادامه
سه پيش��نهاد را براي اجراي سياست تخصيص ارز دولتي
تجويزميكنند.

تجربهارزي سهكشور
اين تحليل ب��ه «بهبود و تكميل سياس��ت تخصيص ارز
ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي كشاورزي با توجه
به تجربيات جهان��ي» ميپردازد .براس��اس اين گزارش،
تخصيص ارز با نرخ يارانهاي براي واردات كاالهاي اساسي
دركشورهاييكهبامشكالتاقتصاديومحدوديتشديد
منابعارزيمواجهاند،باوجودتبعاتآنامرياجتنابناپذير
است.بررسيتجربياتجهانينشانميدهداينسياستدر
برخيكشورهابهاجرادرآمدهاستكهدرادامهبهچندنمونه
ازاينتجربياتاشارهميشود.
لبنان :با بروز بحرا ن اقتصادي از س��ال  ،2019نظام ارزي
چندنرخي در اين كشور به اجرا درآمد .ارز دولتي تنها براي
وارداتگندم،دارووسوختتخصيصمييافتكهبهدليل
محدوديتمنابع،اجرايآنازنوامبر 2020متوقفشد.امابا
توجهبهوابستگي 85درصديلبنانبهوارداتموادغذايي،
در حال حاضر ارز ترجيحي (بين نرخ رسمي و بازار آزاد) به
واردات حدود  300قلم ان��واع مواد اوليه و نهادههاي توليد
و محصوالت غذايي تخصيص مييابد .با اين حال رويكرد
دولت در استراتژي ملي كش��اورزي ( ،)2020-25تقويت
بخش كش��اورزي و محدود كردن هر چه بيش��تر اعطاي
اين نوع يارانه است .عالوه بر اين ،از سال  2011برنامه ملي
هدفگذاريفقردرلبناناجراميشودكهيكيازمحورهاي
آن،عرضهموادغذاييرايگانازطريقكارتهايالكترونيكي
به خانوارهاي بسيار فقيراست .پيشبيني شده با توجه به
بحرانهاي اخير ح��دود  22درصد جمعيت نيازمند اين
كمكهاباشند.
سوريه:اينكشوربهدليلشرايطبحرانيومحدوديتمنابع
ارزي،ازنظامارزچندنرخياستفادهميكند.ارزدولتيبراي
وارداتكاالتوسطشركتدولتيبازرگانيسوريهتخصيص
مييابدكهازطريقشبكهفروشگاهيخود،موادغذاييرابا
قيمتهاي يارانهاي به مردم عرضه ميكند .ارز ترجيحي با
نرخيباالترازنرخارزدولتينيزبرايوارداتانواعمواداوليهو
نهادههايبخشكشاورزيوصنعتتخصيصدادهميشود.
البتهدولتاقداماتينظيركاهشتعرفههايگمركيواردات

گزينه

آثارمثبت

آثارمنفي

تداوم
اجرا

تكاالهاياساسي
اطمينانازكنترلنسبيقيم  -امكان تامين و حفظ ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي با هزينه معقول

 تداوم فساد ،رانت و قاچاق در زنجيره تامين كاالي اساسيعدمبهرهمنديمصرفكنندگانازتماميمنافعمتصور -ايجاد مانع در برابر تحقق خودكفايي توليد محصوالتي نظير روغن خام ،ذرت و جو

توقف اجرا

 كاهش فشار بر منابع ارزي دولتامكاناجرايسياستهايحمايتيجايگزيندر بخش توليد و مصرف كاالي اساسي از محل منابع آزاد شده

 احتمال بروز التهاب در بازار با افزايش بيش از پيش قيمت كاالهاي اساسي -افزايش هزينههاي تامين ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي

مواداوليهونهادههارادربرنامههايساالنهكاهشوابستگي
به واردات كاال به اجرا در ميآورد.
ونزوئال :اين كش��ور به دليل واردات گسترده موادغذايي
ارزانقيم��ت با درآمدهاي نفتي و غفلت از توس��عه بخش
كش��اورزي ،بهش��دت به واردات م��واد غذايي (مخصوصا
گندم) وابسته است .تا سال  2018ارز دولتي براي واردات
محصوالت اساسي كش��اورزي ،دارو و برخي فرآوردههاي
نفتيتخصيصمييافتكهبهدليلتشديدمشكالتمالي
دولت كنار گذاشته شد .هماكنون ارز شناور مديريت شده
(ديكوم) براي واردات كاالهاي اساس��ي تخصيص مييابد
كه فهرست كاالهاي مش��مول آن ،بطور مستمر در حال
محدودتر شدن اس��ت .در حال حاضر ديكوم تنها نرخ ارز
رسمي ونزوئال است .دولت ونزوئال برنامههاي گستردهاي
را براي حمايت از اقشار آسيبپذير اجرا ميكند كه عرضه
كاالهاي اساسي با قيمتهاي يارانهاي از طريق كوپنهاي
الكترونيكدرفروشگاههايزنجيرهايدولتيوتحويلسبد
مواد غذايي به خانوارهاي فقير از آن جمله هستند .البته با
تشديد مشكالت اقتصادي ،اجراي برنامه تحويل مستقيم
مواد غذايي با مشكالت متعددي مواجه شده و تعداد اقالم
سبدوتناوبتحويلآنبهشدتكاهشيافتهاست.مشاهده
ميشودكهتداومتخصيصارزدولتيبرايوارداتكاالهاي
اساسي ،فشار مالي قابل توجهي بر دولتها وارد ميكند .به
دليلهمينفشارها،اخيرادولتلبنانازارزترجيحيبيننرخ
ارزدولتيونرخبازارودولتونزوئالازارزشناورمديريتشده
برايوارداتكاالهاياساسيبهرهميگيرند.
چند پيشنهاد
استمرارسياستارزترجيحيتازمانعبورازشرايطبحراني
ودرعينحالاصالحآن:شرايطاقتصاديخاصكشوردراثر
تشديد تحريمها ،افزايش نرخ ارز در بازار به بيش از  20هزار
تومان و تورم دو رقمي ،هزينهه��اي زيادي را بر بخشهاي
توليديوخانوارهاتحميلكردهاست.لذاحذفارزترجيحي

حداقلدرمقطعفعليميتواندپيامدهاياقتصادي،اجتماعي
و امنيتي در پي داشته باشد .از طرف ديگر تداوم اجراي اين
سياستبانرخفعلينيزفشارماليزياديبردولتواردميكند.
بطوريكهدرهفتماههاولسال،99ميزانارزتخصيصي13
درصدكاهشيافتهاست.باتوجهبهتجربياتجهانيپيشنهاد
ميشودامكانافزايشنرخارزدولتيبهنرخيجديد(پايينتر
ازارزنيمايي)موردنظرقرارگيرد.بدينترتيبباكاهششكاف
بين ارز دولتي و ديگر ارزها ،ضمن كاستن از بار مالي اجراي
اين سياست ،رانت و سودجويي در واردات كاالهاي اساسي
نيز محدودتر ميشود .اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك بر
بستر يك بانك اطالعاتي جامع :سياست پرداخت شبهنقد
به اقشار ضعيف براي كاالهاي اساس��ي يا انواع مواد غذايي،
سالهاستكهدركشورهاييماننداياالتمتحده،هندوستان
واندونزياجراميشود.درلبنانوونزوئالنيزسيستمكاالبرگ
الكترونيك به موازات سياس��ت تخصيص ارز براي واردات
كاالهاي اساس��ي به اجرا درآمده است .با توجه به تجربيات
موجود،اجرايطرحكاالبرگالكترونيكدرايرانميتواندابزار
موثريبرايكمكبهتامينامنيتغذايياقشارآسيبپذير
باشد .اما كارآمدي اين طرح مستلزم وجود بانك اطالعاتي
جامع براي ب��رآورد هزينه و درآمد م��ردم به منظور تعيين
خانوارهايمشمولودركنارآناطمينانازتامينمنابعپايدار
مالي براي اجراي طرح است .توجه به سياستهاي حمايتي
كشاورزي براي كاهش وابستگي به واردات در ميانمدت و
بلندمدت :در مورد اغلب اقالم مش��مول ارز ترجيحي به جز
گندم،وابستگيقابلتوجهيبهوارداتوجوددارد.ميزاناين
وابستگي در مورد ذرت ،جو و روغنخام به ترتيب  50 ،90و
 70درصد است .اين در حالي است كه طبق ماده  31قانون
برنامهششمتوسعه،دستيابيبهخودكفايي 95درصديدر
محصوالتاساسيكشاورزيهدفگذاريشدهاستكهطبعا
كاهش ارزبري واردات اين كاال را در پي خواهد داشت .در اين
راستا ،كمك به تامين نهادههاي باكيفيت با هزينه معقول،
اختصاصهدفمندتريارانههابرايكاهشهزينههايكشت

ادامهازصفحهاول
ي و آلودگي را بررسي ميكند
«تعادل» نقش توليد بيتكوين در مزارع خاص در مصرف برق  ،خاموش 

رازآلودگي دردستان « رمز ارزها»

بر اين اساس ،كليه دارندگان دستگاههاي استخراج رمزارز
(ماينر)مكلفشدندحداكثرظرفمدتيكماهاززماناعالم
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نسبت به ثبت مشخصات
هويتيخودبههمراهتعدادونوعدستگاههاييكهدرمالكيت
آنها اس��ت ،در سامانهاي كه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تعيينميكند،مطابقفرمموجوددراينسامانهاقدامكردهو
حسبموردازطريقدرگاهپرداختاينترنتيتعبيهشدهدر
همينسامانه،نسبتبهپرداختكليهحقوقوعوارضدولتي
اقدامكنند.دولتهمچنينوزارتصنعت،معدنوتجارترا
مكلفكردظرفمدتيكماهازتاريخعملياتيشدنسامانه
موضوعاينمصوبه،فهرستمراكزدارايجوازتاسيسدراين
صنعترااعالمكند.دارندگاندستگاههامكلفندازتاريخاعالم
فهرستمذكور،ظرفمدتيكماه،تمامدستگاههايخودرا
بهمراكزيادشدهتحويلدهنديانسبتبهاخذمجوزفعاليت
اقدامكنند.مراكزتحويلگيرندهنيزمكلفندرسيدتحويلرا
در سامانه مذكور بارگذاري كنند .با اين تصميم ،استفاده از
ماينردرخانهودرمراكزتجاريممنوعشدهوتنهااستفادهاز
آنهادرمراكزتعيينشدهامكانپذيرخواهدبود.
برق ٩٦٥تومانيماينرها
دول��ت در آن زمان براي ماينرها ش��رايط و ضوابطي را هم
تعيين كرد كه يكي فروش به قيم��ت ٩٦٥تومان براي هر
واتش��ان بود تا كمي از بار جذابيت توليد رمزارزها بكاهد.
مشهديرجبي ،سخنگوي صنعت برق درباره اين تصميم
گفته بود ،قيمت برق اين مراكز معادل متوس��ط نرخ برق
صادراتي خواهد بود كه بر اين اساس اين ميزان ۹۶۵تومان
بهازايهركيلوواتساعتتعيينشدهاست .ميگويندبعد

از مهلت يك ماهه دولت طبق آمارها اعالم كرد كه تنها٢٤
مركز ماينر در ايران فعال هس��تند اما نامي از آنها و مالكيت
اصلي آنها برده نش��د .گو اينكه جذابيت ماينرها در پوشش
مزارع كشاورزي و مرغداريها موجب شد تا كماطالعي از
بيتكوين فضا را ب��راي خاصهاي اقتصادي باز كرده و اين
رانت جديد تنها براي گروهي مهيا باش��د .اين اتفاق زماني
افتاد كه بحث استخراج ماهي از خليجفارس ،انعقاد قرارداد
خاص با چينيها ،حضور نظامي چينيها در جنوب و دهها
خبرديگردرموردگسترشروابطاقتصاديچشمباداميها
با ايران اجازه ندهد اخبار درگوشي در مورد اجاره زمينهاي
ايراني براي توليد بيتكوين توس��ط چين آنچنان پوشش
دادهشود.البتهنميتوانازجذابيتسرمايهگذاريدربورس
ورسيدنبهسودهايكالنبرايآنعدهكهازسرمايهگذاري
در دالر ،طال ،مسكن ،خودرو به بورس دلخوش كرده بودند
مجالتفكردرموردرمزارزهارانداد .البتهعدهايدستهاي
پشت پرده و مالكيتهاي خاص مزارع ماينرها را نيز دليل
ديگري براي عدم اجازه ورود سرمايهگذاران كوچك به اين
بازارميخوانندومعتقدندرانتهايگروههايخاص،برخي
نهادهاي نظامي و سازمانهاي بزرگ اقتصادي كه از رانت
اطالعاتي خاصي برخوردار هس��تند موجب شده تا كمتر
اجازه فعاليت به افراد عادي در اين بخش داده ش��ود .و حاال
كهمردمبايدآلودگيهواناشيازسوختنمازوتبرايتوليد
برقيابهتربگويمبرايتوليدبيتكوينراتحملكنند،بهتر
استتاحداقلحقيقتهايپشتپردهاينماينرهارابدانند
و مسووالن بهجاي كتمان شفافسازي كنند بهگونهاي كه
نايبرييس هياتمديره س��نديكاي صنعت برق ،احتمال
مقصر بودن بيتكوين در آلودگي هوا را رد ميكند اما يك

فعالصنعتماينينگ،صحتچنينموضوعيراامكانپذير
ميداند .پيام باقري ،نايبرييس هياتمديره س��نديكاي
صنعت برق معتقد است كه استخراج رمزارز در تابستان و
شرايط پيك مصرف ،ممكن است مشكالتي را براي شبكه
ايجاد كند اما در زمس��تان كه مصرف برق كاهش مييابد و
 ۲۰هزار مگاوات از توليدات صنعت برق نسبت به تابستان
آزاد ميشود ،ماينينگ نميتواند فشاري براي شبكه باشد.
امااميربيات،فعالصنعتماينينگمعتقداستاينموضوع
ميتواندكامالمنطقيباشد،براساسآمارهاحداقل8درصد
ازماينينگدنيادرايرانانجامميشودوبسياربعيداستكه
اينحجمازاستخراجباروشهايغيرقانونيوخانگيصورت
بگيرد؛بنابراينبهاحتمالقويبرخينهادهايدولتيكهبه
برقپرقدرتدسترسيدارنددرحالانجامماينينگصنعتي
هستند.بياتميگويد:ماينرهايمعموليبهمنابعيمثلبرق
پنجمگاواتيدسترسيندارندوچنينامكانيدركارخانههاي
بزرگ،نهادهايدولتييادرجوارنيروگاههايافتميشود.به
گفتهاو،دراينشرايطميتواننتيجهگرفتيامراكزدولتي
به صورت مستقيم در حال ماينينگ هستند يا اين امكان را
دراختيارافراديقراردادهاندكهازروابطويژهايبرخوردارند.
ميزانمصرفبرقماينرها
طبق برآوردها محققان دانشگاه كمبريج ،ميزان مصرف برق
بيتكوينازكلانرژيمصرفييككشورچونسوييسفراتر
رفتهاست.براساستخمينايننهادتوليدبيتكويندرجهان
درحالحاضردرحدودهفتگيگاواتبرقدريكسالمصرف
ميكند.اينمصرفدرطولسالبه ۶۴تراواتساعتمصرف
الكتريسيته ميرسد .مصرف برق ساالنه سوييس حدود۵۸

و توليد و تسهيل دسترسي به منابع مالي ،ميتواند راهگشا
باشد .هر چند بهتر است اين سياستها در چارچوب برنامه
جامعي براي بخش كشاورزي تدوين شوند تا اثربخشي الزم
رادرهماهنگيباديگرسياستهاياينبخشداشتهباشند.
تجربهكشورروسيهدرتقويتحمايتازبخشكشاورزيدر
مواجهه با تحريمهاي غرب از س��ال ( 2014در كنار شناور
شدن نظام ارزي از همان سال) و دستيابي به خودكفايي در
توليدانواعگوشت،شكروروغنازنمونههايموفقجهانيدر
اينزمينهاست.
دو ديدگاه بهتخصيص ارزدولتي
براساس اين گزارش ،در حال حاضر ديدگاههاي متفاوتي
در مورد تداوم يا توقف اجراي سياست تخصيص ارز دولتي
مطرحاستكهمهمترينآثاروتبعاتهريكازاينگزينهها
درجدولشمارهيكجمعبنديشدهاست.براساسديدگاه
نخس��ت كه موافق تداوم اجراي تخصيص ارز به كاالهاي
اساسياست،آثارمثبتآنراميتواندر«اطمينانازكنترل
تكاالهاياساسي»و«امكانتامينوحفظذخاير
نسبيقيم 
راهبرديكاالهاياساسيباهزينهمعقول»جستوجوكرد.
اماتبعاتيكهاجراياينسياستارزيبهدنبالدارد«،تداوم
فساد،رانتوقاچاقدرزنجيرهتامينكاالياساسي»«،عدم
بهرهمنديمصرفكنندگانازتماميمنافعمتصوروايجاد
مانعدربرابرتحققخودكفاييتوليدمحصوالتينظيرروغن
خام ،ذرت و جو» است .اما آثار مثبت ديدگاه دوم كه موافق
توقف اجراي تخصيص ارز ترجيحي ب��ه واردات كاالهاي
اساسي است ،ش��امل «كاهش فشار بر منابع ارزي دولت و
امكان اجراي سياس��تهاي حمايتي جايگزين در بخش
توليد» و «مصرف كاالي اساسي از محل منابع آزاد شده»
است .البته توقف آن در عين حال ميتواند باعث «احتمال
بروز التهاب در بازار با افزايش بيش از پيش قيمت كاالهاي
اساس��ي» و «افزايش هزينههاي تامي��ن ذخاير راهبردي
كاالهاياساسي»شود.

رويموجخبر
صنوف توليدي
بايد جايگاه خود را پيدا كنند

ش�اتا| معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت بيان
كرد :حدود  900شهرك و ناحيه صنعتي در كشور
داريم ،توسعه زيرساختها از وظايف ذاتي دولت
اس��ت و بايد توسعه كيفي و ارتقاء زيرساختها را
بهصورت جدي دنبال كنيم .او ادامه داد :راهاندازي
دوباره واحدهاي صنعتي راكد يا تكميل ظرفيت
آنها كار خوبي بود كه از سال  1398آغاز و در سال
جاري پررنگ شد و اين روند بايد ادامه داشته باشد.
زرندي همچنين تاكيد كرد :بايد شرايطي فراهم
ش��ود تا صنوف توليدي نيز به عن��وان بنگاههاي
اقتصادي خرد و كوچك جايگاه خود را در سازمان
صنايع كوچك و ش��هركهاي صنعتي ايران پيدا
كنند .به گفته وي ،در مناطق محروم  12اس��تان
تدابير وي��ژهاي از س��وي وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در دس��تور كار قرار گرفته كه بايد برنامه
منسجمي براي آنها درنظر گرفته شود.
معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صمت همچنين با
اشاره به پتانسيل باالي سازمان صنايع كوچك و
شهركهاي صنعتي ايران از نظر زيرمجموعههاي
استاني و نيروي انساني تصريح كرد :اين سازمان
توس��عهاي با اي��ن ظرفيت خود ي��ك وزارتخانه
محس��وب ميشود و بايد تالش ش��ود از ظرفيت
آن بهدرس��تي و در راس��تاي ارتقاء صنعت كشور
استفاده شود.
گفتني است در نشستي كه روز يكشنبه با حضور
معاون امور صنايع ،معاون طرح و برنامه و سرپرست
معاونت توسعه مديريت ،منابع و امور استانهاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنين معاون
وزي��ر و رييس هيأت عامل س��ازمان گس��ترش
و نوس��ازي صنايع ايران برگزار ش��د ،از خدمات
محسن صالحينيا تقدير و علي رسوليان به عنوان
معاون وزي��ر ،رييس هيأت مدي��ره و مديرعامل
س��ازمان صنايع كوچك و ش��هركهاي صنعتي
ايران معرفي شد.

سقوط قيمت خريد مرغ
از مرغداران به زير نرخ مصوب

ايلنا| نايب رييس كانون مرغداران گوشتي كشور
گفت :در حال حاضر هر كيلوگرم مرغ از مرغداران
درب مرغداري  13هزار و  500تا  14هزار تومان
اس��ت ،در حالي كه نرخ مصوب هر كيلوگرم مرغ
زنده  14هزار و  400تومان تعيين شده است.
حبيب اسداهللنژاد ادامه داد :در پي سقوط قيمت
خريد م��رغ از مرغداران ،قيمت م��رغ گرم براي
مصرفكننده در بازار نيز به زير نرخ مصوب كاهش
يافته است .وي قيمت امروز هر كيلوگرم مرغ براي
مصرف كننده در بازار را بين  19هزار تومان تا 20
هزار و  300تومان اعالم كرد.
وي يادآور شد :س��تاد تنظيم بازار نرخ مصوب هر
كيلوگرم مرغ گرم براي مصرف كننده را  20هزار
و  400توم��ان تعيين كرده اس��ت .اس��داهلل نژاد
درباره قيمت تمام ش��ده توليد هر كيلوگرم مرغ
براي مرغداران ،گفت :با توجه به باال رفتن قيمت
مولفههاي توليد ،متوسط هزينه تمام شده توليد
هر كيلوگرم مرغ براي مرغداران به  17هزار و 500
تومان رسيده است.
ناي��ب رييس كانون مرغداران گوش��تي كش��ور
مهمترين مولفهه��اي توليدي كه افزايش قيمت
داشتهاند را نهادههاي دامي و جوجه يكروزه عنوان
كرد .اسداهلل نژاد اظهار كرد :قيمت مصوبه جوجه
يك روزه 50درصد و قيمت مصوبه نهادههاي دامي
تا  20درصد افزايش داشته است.
به گفته وي؛ افزايش قيمت اي��ن مولفهها در بازار
آزاد بسيار بيشتر از افزايش نرخ مصوب بوده است.
نايب ريي��س كانون مرغداران گوش��تي كش��ور
تصريح كرد :به اين ترتيب ه��م اكنون مرغداران
هر كيلوگرم مرغ را با بيش از  3هزار تومان زيان به
فروش ميرسانند.

افزايش مجوزهايمعدنيطي
۹ماههامسالنسبت به سالگذشته

تراوات و مصرف برق چك در يكسال حدود ۶۲تراوات است.
مصرف متوسط انرژي س��االنه شبكه Bitcoinبيش از كل
كشورسوييسوچكبيشتراست.درسال ٢٠١٩بيتكوين
حدود ۲۵صدم درصد برق مصرفي جهان را تشكيل ميداد.
اينميزانبيشترمصرفبرقكلكتريهايبرقيبريتانيادر
 ۱۱سالاست،اينموضوعهمچنيننشانگرايناستكهكل
انرژيبههدررفتهدستگاههايالكترونيكيغيرفعالدراياالت
متحدهميتواندتوليدبيتكويندرجهانراچهاربرابركند.
درآمدبيتكويندرايران
جذابيتبيتكوينازآنجانشأتميگيردكهطبقمحاسبات
بلومبرگ با توجه به برق ارزانقيمت در ايران استخراج هر
واحد بيتكوين در ايران با ب��رق ارزان  ۱۰۸ميليون تومان
درآمد عايد اس��تخراجكننده بيتكوين ميكند .از سوي
ديگر بلومبرگ در گزارش خود كه يكس��ال قبل از قانوني
شدن رمزارزها در ايران منتشر كرده ،آورده بود كه توليد هر
واحدبيتكوينمعادلمصرفساالنه ۲۴خانهدرتهرانبرق
مصرف ميكند يا معادل مصرف برق يك خانه در تهران به
مدت ۲۴سال.يارانههركيلوواتبرق 500توماناستيعني
توليديكواحدبيتكوين،بايارانهدولتي،حدود 35ميليون
تومان،ياحدود ۲۷۰۰دالرهزينهميبرد.ايندرحالياست
كه اكنون نرخ بيتكوين ،به باالترين سطح خود رسيده و از
 ٣٤هزار دالر فراتر رفته است .به اين ترتيب با احتساب نرخ
 ٤٠هزار دالر ،درآمد اس��تخراج هر واحد بيتكوين( ،بدون
احتس��اب هزينه برق) تقريبا ٣٠٠ميليون تومان است .در
حال حاضر نرخ بيتكوين به ٨٩٢ميليون و ٨٨هزار و١٦٩
تومانرسيدهاست.

ايسنا| در  ۹ماهه سال  ۱۳۹۹معادل  ۷۰۱فقره
پروانه اكتشاف صادر شده كه نسبت به  ۶۶۹فقره
صدور پروانه اكتش��اف صادر شده در مدت مشابه
سال گذشته  ۴.۸درصد افزايش داشته است.
طي مدت مذكور س��ال ج��اري ب��ا افزايش ۱.۴
درصدي در صدور گواهي كشف معادن ۳۶۷ ،فقره
اين مجوز معدني صادر ش��ده است .در مجموع ۹
ماه ابتدايي سال گذشته  ۳۶۲فقره گواهي كشف
صادر شده بود.
طب��ق آم��ار وزارت صم��ت ،در ص��دور پروان��ه
بهرهبرداري طي  ۹ماهه س��ال ۱۳۹۹؛ نيز نسبت
به مدت مشابه سال گذش��ته رشد  ۳.۸درصدي
ديده ميشود .در  ۹ماهه امسال  ۴۶۲فقره پروانه
بهرهبرداري صادر ش��ده است؛ اين در حالي است
كه ميزان صدور پروانه بهرهبرداري در مدت مشابه
سال گذشته  ۴۴۵فقره بوده است.
همچنين در اين  ۹ماه سرمايه مجوزهاي صادره
براي گواهي كش��ف مع��ادن كه مع��ادل هزينه
صرفشده براي عمليات اكتشاف بوده است ،رشد
 ۸.۴درصدي داشته است.
در اي��ن مدت ،بيش از  ۹۱۰ميلي��ارد ريال صرف
عمليات اكتش��اف شده اس��ت؛ در صورتي كه در
مدت مشابه سال گذشته حدود  ۸۴۰ميليارد ريال
صرف ش��د .عالوهبر اين ميزان اشتغال به واسطه
صدور پروانههاي بهرهب��رداري در اين مدت افت
 ۰.۳درصدي داشته است .در  ۹ماهه سال گذشته،
 ۳۷۱۵نفر مشغول شدند اما در مدت مشابه سال
جاري ،ميزان اشتغال در اين حوزه  ۱۱نفر كم شده
و به  ۳۷۰۴نفر رسيده است.
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گلي ماندگار|اينجا همان جايي است
گزارش كه بر سر جان انسانها معامله ميكنند،
باور كردني نيست كه اين خيابان زيبا با
اين همه بناي تاريخي همان خيابان معروفي باشد
كه آدم هاش انگار با تمام آدمهاي ديگر فرق دارند،
كسيدلشبهحالبيماراننميسوزد،اگرميخواهي
اينجا قدم بزني و دنبال دارو بگردي بايد خيلي مراقب
باشي ،خريدن دارو از دالالن ناصر خسرو هم آداب و
رسوم خاص خودش را دارد ،اول بايد خوب به صداي
نجواهاي اين خيابان گوش بدهي ،آرام و آهسته در
گوشت نجوا ميكنند ،دارو  ...دارو  ...بعد كافي است
كه قدم سس��ت كني و بين رفتن و ماندن نگاهي به
صاحب صدا بيندازي .خيلي زود نزديك ميش��ود
و آرامت��ر از قبل ميگويد« :دنب��ال چي ميگردي؟
آبج��ي» براي گفتن كلمه «آبجي» س��عي ميكند
صدايش را كلفتتر كند ،شايد مردانهتر به نظر بيايد
و تو بيشتر اطمينان كني و دل به دريا بزني و سوالت
رابپرسياماسوالپرسيدنهماينجابههمينراحتي
نيس��ت .يعني س��وال را ميتواني بپرسي اما جواب
گرفتن خيلي سخت است .كافي است اسم يك دارو
را بياوري تا آماج سوال و جوابهاي دالل محترم قرار
بگيري .انگار دوره بازجويي ديده باشد .فالن دارو را
براي چه كاري ميخواه��ي ،چه دوزي ميخواهي،
اصال چرا آمدي اينجا دنبال دارو؟ و خيلي سوالهاي
ديگر كه اگر در جواب دادن تعلل كني باعث ميشوي
كه مشكوك شوند .پس از قبل جوابها را آماده كن
كه ك��م نياوري .وقتي تند تند به س��واالتش جواب
بدهي و كمي ه��م عجز و البه را چاش��ني صحبت
هايت كني بيشتر ترغيب ميشوند براي اينكه تو را
به دام بيندازند ،به نظ��ر طعمه خوبي ميآيي ،از آن
طعمههايي كه ميتوانند انواع و اقسام داروهاي تاريخ
مصرف گذشته را به اسم داروهاي درماني مورد نظر
تو با قيمتهاي نجومي برايت رديف كنند و سر آخر
هم با گفتن اين جمله كه مطمئن باش جاي ديگري
اين دارو را پيدا نميكني و اگر از ما نخري بعد حسرت
ميخوري كه چرا وقتي ميتوانس��تي جان عزيزت
را نجات ندادي ضربه آخررا كاريتر وارد ميكنند.
خيابان ناصر خسرو
حوالي ظهر يك روز آلوده
نفس كش��يدن در اي��ن خيابان آن هم با ش��اخص
آلودگي كه باالي  180قرار دارد كار راحتي نيست.
خبر

ت جديد
جزيياتكسرخدم 
ازدواج و كسري فرزند

رييسادارهسرمايهانسانيسربازستادكلنيروهاي
مس��لح جزييات و ش��رايط بهرهمندي از كس��ر
خدمت دو ماهه تاهل را تشريح كرد.امير غالمرضا
تدوماههبرايسربازان
رحيميپوردربارهكسرخدم 
متاهل،گفت:بهاستنادمصوبهفرماندهيمعظمكل
قوا خدم��ت كاركنان وظيفه متاهل دو ماه كاهش
داشته اس��ت ،اما ش��رط بهرهمندي از اين مصوبه
اين اس��ت كه فرد متقاضي حتما در تاريخ اول آذر
۹۹يا بعد از آن به خدمت سربازي اعزام شده باشد.
او درباره افرادي كه ممكن اس��ت در حين خدمت
متاهل شده باشند نيز گفت :اين افراد نيز به شرط
آنكه پس از تاريخ اول آذر  ۹۹اعزام ش��ده باش��ند،
ميتوانند مدارك خ��ود را به يگان خدمتي برده و
درخواست كسر خدمتشان را ثبت كنند.
رييسادارهسرمايهانسانيسربازستادكلنيروهاي
مس��لح درباره اينكه آيا اين كس��رخدمتها براي
تمامي سربازان و در تمام مناطق خدمتي نيز اعمال
خواهد شد يا خير به ايسنا گفت :اين كسرخدمت
دوماه براي تمام سربازان است و تنها شرط آن همان
تاريخاعزاماستكهبهآناشارهكردم.بهعنوانمثال
مدت خدمت كاركنان وظيفه غير بومي در مناطق
امنيتي درگير ۱۷ماه اس��ت يا طول اين مدت در
مناطقعملياتيوامنيتيغيردرگير،محروموبدآب
و هواي مرزي و ساير جزاير خليج فارس نيز ۱۸ماه
شدهاست،اگرسربازيكسريخدمتداشتهباشد،
دو ماه كسري نيز از مدت سربازياش كسر خواهد
ش��د.رحيمي پور درباره تاريخ عقد نيز اظهاركرد:
تاريخ ثبت عقد مهم نيست وهمانطور كه گفته شد
حتي اگر سربازي در حين خدمت نيز متاهل شده
باشد ،ميتواند از اين كسر خدمت بهرهمند شود.
او درباره كس��رخدمتهاي فرزند ني��ز گفت :اين
كسرخدمتهابرايتماميسربازاناستوربطيبه
تاريخ اعزام آنان ندارد .بر اين اساس به ازاي هر فرزند
سه ماه كسر خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت
و اگ��ر در حين خدمت نيز فرزن��دش به دنيا بيايد
ميتواند از اين كس��ر خدمت استفاده كند.رييس
ادارهسرمايهانسانيسربازستادكلنيروهايمسلح
درباره محدوديت سقف كسرخدمتهاي مربوط به
فرزندان نيز گفت :اين محدوديتها برداشته شده
و ديگر اينطور نيس��ت كه سقفي براي بهرهمندي
از آن وجود داش��ته باشد .هر سرباز هر تعداد فرزند
كه داش��ته باش��د ميتوان به ازاي هركدام سه ماه
كسرخدمت دريافت كند.رحيمي پور درباره اينكه
آيا تاريخ اعزام براي بهره مندي از كسرخدمتهاي
فرزند نيز باي��د بعد از آذر  ۹۹باش��د يا خير گفت:
همانطور كه گفتم بهرهمندي از اين كسرخدمتها
ارتباطي به تاريخ اعزام ندارد و اگر فردي قبل از اين
تاريخ هم اعزام شده باشد ميتواند از كسر خدمت
فرزند استفاده كند.

خبر روز

هواي  ۱۳شهر ناسالم است

هواي  ۱۳شهر ناسالم است كه از اين تعداد  ۹شهر ناسالم براي گروههاي حساس و سه شهر در شرايط ناسالم براي همه گروهها
قرار دارد .شبكه ملي پايش كيفي هواي محيط و صوت سازمان حفاظت محيط زيست ،هواي شهرهاي مشهد با شاخص ،۱۰۳
اراك  ،۱۰۶قزوين  ،۱۰۹اهواز  ،۱۱۰كرمانش��اه  ،۱۱۵اروميه  ،۱۱۹قم  ،۱۳۴تبريز  ،۱۳۷بجنورد  ۱۴۶ناسالم براي گروههاي
حساس و هواي شهرهاي كرج با شاخص  ،۱۶۴تهران  ۱۶۹و اصفهان  ۱۷۴در شرايط ناسالم براي تمام گروهها قرار دارد.هواي
شهرهاي خرم آباد با شاخص  ،۵۸يزد  ،۶۰سنندج  ،۶۱شيراز  ،۶۲شهركرد  ،۶۹بندر عباس  ،۷۵گرگان  ،۷۶سمنان  ،۸۶كرمان
 ۹۰و همدان  ۹۷در شرايط قابل قبول قرار دارد.

به دنبال واكسن كرونا در معروفترين خيابان تهران

تجارت با وعده واكسن در ناصرخسرو

اصال سر و كله زدن با دالالن اين خيابان در اين هواي
آلوده ميتواند مرگ آور هم باشد ،اما سعي ميكنم
به اعصابم مسلط باشم .راسته ناصر خسرو را پايين
ميآيم ،هنوز به اواسط خيابان نرسيدهام كه پسري
 20و چند ساله آرام بيخش گوش��م ميگويد :دارو
 ...دارو..
همين كه پا سس��ت ميكنم خيلي س��ريع نزديك
ميشود و ميگويد« :بيا تا پاساژ»
پاساژي در كار نيست ،يك داالن باريك با چند مغازه
ابزار و يراق فروش��ي  ...پشت سرش وارد ميشوم به
انتهاي داالن كه ميرس��يم ،ميگويد« :حاال من در
خدمتم»
مي گويم :راس��ت اس��ت كه اينجا واكس��ن كرونا
ميفروشند.
چشمانش را تنگ ميكند و ميگويد « :حتما هست
كه ميگن .تو چي ميخواي ...ببخشيد شما»
 من هم براي خريدن واكسن آمدهام ،پدرم خيليپير است و براي او ميخواهم .مادرم را همين يك ماه
پيش به خاطر كرونا از دست دادم و نميخواهم پدرم
را هم از دست بدهم.
«ببين آبجي اگر واقعا دنبال واكسن ميگردي بايد
با پول بيايي اينجا ،تومن نه  ...يورو ...حتما ميدوني،
اول بيعانه ميدي و بعد كه واكس��ن حاضر شد بهت
خبر ميديم ميياي ميبري ،تا بيعانه هم ندي بيشتر
از اين حرفي نداريم بزنيم»
 خب از كجا معلوم كه ش��ما واقعا واكسن كرونا بهمن ميدهيد؟
«خب خواهرم اگر اطمينان نداري برو داروخانه بخر
چرا اومدي اينجا؟»
به بهانه اينكه پول همراهم نيس��ت از پاساژ بيرون
ميآيموهنوزدوكوچهپايينترنرفتمكهمرديمسن
راهم را س��د ميكند و ميگويد« :ديدم با اون پسره
رفتي تو پاساژ چي ميخواي؟»
 دنبال واكس��ن كرونا ميگردم .براي پدرم ،خيليپير است و ...
«براي من قصه تعريف نكن» اگر پول داري بيا بريم

چند تا خيابان پايينتر كارت رو راه بندازم وگرنه برو
با پول برگرد.
 چقدر پول ميخواد؟« براي بيعانه حداقل بايد  300يورو بدي .بعد شماره
تماس ميدي و چند روز بع��د براي تحويل گرفتن
واكسن ميياي همين جا».
 خب قيمت كامل واكسنه چقدره و چرا االن تحويلنميديد؟
«فكر كردي ما اينجا واكسن انبار كرديم دختر .بيعانه
كه بدي ما سفارش ميديم و واكسن رو برامون ميارن.
در نهايت بايد بي��ن  1000تا هزار و  200يورو بدي.
ولي تو انگار خريدار نيستي ،دنبال چي ميگردي؟»
 گفتم كه واكسن را براي پدرم ميخواهم.«پس برو با پول بيا ،اون پسره چقدر بيعانه خواست
ازت؟»
 هيچي نگفت.بدون هيچ حرفي از مرد ميانسال دور ميشوم .پس
ش��ايعه خريد و فروش واكسن در ناصر خسرو تا اين
جاي كار درست از آب در آمده است .اما اينكه واقعا

جامعه

بسته آموزشي كرونا براي سالمندان تدوين شد

رييس اداره سالمت س��المندان وزارت
بهداش��ت ،درم��ان و آموزش پزش��كي
از تدوين بس��ته آموزش��ي در خصوص
بيماري كرون��ا در س��المند و اطرافيان
آنها و همكاري در تهيه بس��ته خدمت
آموزشي براي خانواده خبر داد .محسن
شتي درباره اقدامات وزارت بهداشت در
شرايطكروناييبرايسالمندانافزود:در
شرايطكرونايياقداماتيدرحوزهسالمندانانجامشده
كه تدوين دستورالعمل مراكز نگهداري و توانبخشي
بهزيس��تي با همكاري معاونت توانبخش��ي سازمان
بهزيس��تي و اس��اتيد هيات علمي دانشگاههاي علوم
پزشكيدرخصوصپيشگيريوكنترلبيماريكرونا،
تدوينچكليستودستورالعملتكميلآنبرايپايش
و ارزيابي مراكز نگهداري و توانبخشي ،آغاز زودهنگام
آموزش كارشناسان سالمت سالمندان دانشگاههاي
علوم پزش��كي همزمان با ش��روع همهگيري كرونا در

ش��هر ووهان چين ،از جمله اين برنامهها
بودن��د .او افزود :همچني��ن در اين مدت،
آم��وزش عموم جامعه ش��امل آموزش از
طريق رس��انههاي عموم��ي مانند صدا و
سيماومطبوعاتوشبكههاياجتماعيدر
خصوص همهگيري ،سه دوره غربالگري
تلفني اكثريت سالمندان جامعه (در هر
مرحله حدودا  ۷ميليون نفر س��المند) و
آموزش و ارجاع موارد محتمل به مراكز ۱۶ساعته براي
ارزيابيهاي بيشتر بر اساس غربالگريهاي دورهاي نيز
انجام شده است .رييس اداره سالمت سالمندان وزارت
بهداش��ت تصريح كرد :ارايه مشاوره تخصصي تلفني
 ۲۴ساعته به سالمندان براي پاسخگويي به نيازهاي
بهداشتي و درماني توسط سامانه  ۴۰۳۰و پويش ملي
همدلي با سالمندان با مش��اركت انجمن علمي طب
سالمنديوسالمندشناسي،مشاركتفعالدانشگاههاي
علومپزشكيكشوربودهاست.

 ۹۸فوتي جديد كرونا در كشور

س��خنگوي وزارت بهداشت جديدترين
مواردشناساييوفوتيناشيازكوويد۱۹-
در كشور طي  ۲۴ساعت گذشته را اعالم
كرد .دكتر سيماس��ادات الري گفت :بر
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي۶ ،
هزارو ۴۰۸بيمارجديدمبتالبهكوويد۱۹
در كشور شناسايي شد كه ۶۸۳نفر از آنها
بستريشدند.مجموعبيمارانكوويد۱۹
در كش��ور به يك ميليون و ۲۹۹هزار و ۲۲نفر رس��يد.
الري ادامه داد :متاس��فانه در طول ۲۴ساعت گذشته،
 ۹۸بيماركوويد ۱۹جانخودراازدستدادندومجموع
جانباختگاناينبيماريبه ۵۶هزارو ۳۶۰نفررسيد.به
گفتهاو،خوشبختانهتاكنونيكميليونو ۸۸هزارو۴۵۶

نفرازبيماران،بهبوديافتهوياازبيمارستانها
ترخيص ش��دهاند .همچنين  ۴۵۰۷نفر
از بيم��اران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت
شديداينبيماريتحتمراقبتقراردارند.
س��خنگوي وزارت بهداش��ت ادامه داد :تا
كنون ۸ميليونو ۲۶۲هزارو ۱۶۶آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده
اس��ت .او گفت :در حال حاضر و بر اساس
آخرينتحليلها ۷،شهرستانساري،آمل،فريدونكنار،
قائمشهرونكادراستانمازندرانوبندرگزوكردكويدر
استان گلس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند .همچنين
 ۳۰شهرستان در وضعيت نارنجي ۲۱۹،شهرستان در
وضعيتزردو ۱۹۲شهرستاندروضعيتآبيقراردارند.

واكسن ميفروشند يا داروي ديگر را به جاي واكسن
قالب ميكنند مسالهاي اس��ت كه به اين راحتيها
نميشود از آن سر درآورد.
از صوراسرافيل تا سوله بحران
كميپايينترميآيم،بهخيابانصوراسرافيلميرسم،
آن دست خيابان شلوغتر است و عرض خيابان را رد
ميكنم تا در ش��لوغي آن سوي خيابان شايد بتوانم
دالالن بيش��تري را پيدا كنم .اين خياب��ان از ابتدا تا
انتهاپاتوق دالالن دارو است .اينجا كرونا هم معنايي
ندارد ،كمتر كس��ي را ميبينم كه ماسك زده ،روي
در اغلب مغازهها نوش��ته بدون ماسك وارد نشويد،
اما حتي فروشندهها هم ماس��ك ندارند .اين سمت
خيابان بيشتر مغازههاي فروش لوازم جانبي دوربين
اس��ت .به مردم نگاه ميكنم ،به نظرم نميآيد كسي
براي خريد دارو به اين خيابان آمده باش��د ،همهچيز
در پوشش اين مغازهها و رفت آمد مردم رنگ و بوي
ديگري دارد .پير مردي روي يك چهارپايه نشسته و
نگاهم ميكند .كمي كه نزديكتر ميشوم ميگويد:

«دنبال دارو ميگردي؟»
 بله دنبال واكسن كرونا ميگردم .شما داريد؟پوزخندي ميزن��د و ميگويد« :دختر جان هر كي
بهت گفته اينجا واكس��ن ميفروش��ن دروغ گفته.
واكسن كجا بود؟ آدماي اينجا براي بازار گرمي اين
شايعه را سر زبانها انداختند تا از آب گل آلود ماهي
بگيرند ،وگرنه همچين خبري اينجا نيس��ت ،دارو
كرونا بخواي دارم 8 ،ميليون همون داروي معروف
رمدسيور .االن هندي اين دارو را دارم اگر آلمانيش
رو بخواي ميره باالي10ميليون .البته االن ارزون
شده اون اوايل هنديش رو هم زير  20ميليون پيدا
نميكردي».
 اما چند نفر اينج��ا به من گفتند بيعانه بدهم برايمواكسن ميآورند!
«بيخود گفتن .ش��ايد چند ماه طول بكش��ه  ...اونا از
حاال ازت پول ميگيرن و بعد هي دس��ت به س��رت
ميكنن .اگر واكسن اينجا پيدا ميشد كه االن ناصر
خسرو جاي س��وزن انداختن نبود .البته بعضي بي
وجدانها هم هستن كه داروي تاريخ مصرف گذشته
رو به اس��م واكس��ن به مردم قالب ميكنند .اونا كه
ديگه حسابشون با خداس��ت .تو هم وقتت رو اينجا
تلفنكن».
چند خيابان پايينت��ر ،معتاداني را ميبينم كه زير
نور كم رنگ خورشيد زمستاني در حال چرت زدن
هستند .خيلي راحت كنار خيابان نشستهاند و كسي
هم كاري به كارشان ندارد ،صورت و دستهايشان
آنقدر سياه است كه انگار زغال فروشند .چند گوني
كاغذ پاره هم كمي آن طرفتر كنار ديوار گذاشتهاند.
وارد يكي از پاساژها ميش��وم .حضور زني در كنار
در يكي از مغازهها توجه��م را جلب ميكند ،اينجا
لوازم پزشكي ميفروشند .مردي ميان در ايستاده و
آرام با زن صحبت ميكند .صدايشان خيلي واضح
نيس��ت .اما كامال مش��خص اس��ت كه بحث بر سر
داروي آلبومين است .خيلي نميتوانم نزديك شوم
اما صداي زن را ميش��نوم كه با التماس ميگويد:
«حداقل ارزانتر بده 10،تا احتياج دارم ،براي دخترم

ميخوام .من كه هميشه از شما اين دارو را ميخرم،
چرا هر روز گران ترش ميكنيد؟»
ازپاساژبيرونميآيمومنتظرميشوم.چنددقيقهبعد
زن در حالي كه آمپولها را توي كيفش جا ميدهد از
پاساژ بيرون ميآيد.
نزديكش ميشوم و س��ر صحبت را با او باز ميكنم.
ميگويد« :دخترم س��رطان خ��ون دارد ،اين دارو را
براي او ميخواهم .سال  95اين دارو را  80هزار تومان
ميخريدم و االن هر آمپول آن شده  350هزار تومن
تازه امروز ميگفت  450ه��زار تومن كمتر نميده،
چارهاي ن��دارم ،آنقدر التماس كردم تا به  400تومن
راضي شد».
اتوبوس كه از راه ميرسد پا تند ميكند و خودش را
به اتوبوس ميرساند.
به آن س��وي خيابان ميروم ،س��وله بحران ،بحران
كرونا اما نياز به سوله ندارد كه  ...بحران دارو هم سوله
نميخواهد ،همانطور كه بحران آلودگي هوا...
پس��ر جواني با لباسهاي شيك كنار ديوار ايستاده،
نگاهش ك��ه ميكن��م ،لبخند ميزن��د و ميگويد:
«دارو »...اين بار من نزديكتر ميروم.
 واكسن كرونا داريد؟« نه آبجي ،واكسن كه هنوز نيومده»...
 خب همكارهاتون گفتن دارند.« نه آبجي اشتباه متوجه شدي ،واكسن ندارند ،بيعانه
ميگيرند ،سفارش ميدن ،مسافري برات مييارن»
 واكسن كرونا را هم مسافري ميآورند؟«يهچيزيتوهمينمايهها،حاالشماواكسنروبگير،
چ��ي كار داري چه جوري مي��اد ،اگر بخواي من هم
ميتونم برات انجامش بدم .در ضمن رمدسيورارزون
هم دارم ،هندي فقط  10تومن .اين االن بيشتر از هر
چيزي جواب ميده».
 من واكس��ن كرونا را براي پدرم ميخواهم ،سنشباالست و ميترسم كرونا بگيرد.
رمدسيور كه داروي درماني است چه ربطي به واكسن
دارد؟
« گفتم اگه الزم داري با قيمت خوب بهت بفروشم،
نميخوايبهسالمت.راستياگرواكسنهمميخواي
 500بيعانه بده تا برات سفارش بدم .يورو نه تومن».
به س��وي انتهاي خيابان ميروم ،همان خيابان كه
نبض خيل��ي از زندگيه��ا در آن ميتپ��د و گاه باز
ميايستد .اينجا ناصر خسرو است محله داللي دارو
به قيمت جان.

رويداد

ي هوا اختالالت رواني را تشديد ميكند
آلودگ 
آاليندهها به لحاظ تشكيالت ش��يميايي افزون بر
عوارض جسماني ،س��بب اختالالت رواني از جمله
استرسوافسردگيدرافراددرمعرضميشود.زماني
كهفرديبراثراستنشاقهوايآلودهدچارتنگينفس
شد در واقع به وضعيتي دچار ميشود كه احساس
ميكند ديگر نميتواند بطور عميق نفس بكش��د و
به همين منظور ممكن است در انجام فعاليتهاي
روزانه نظير راه رفتن ،دويدن و ساير تحركات بدني با
محدوديتمواجه شود.افراديكه دارايبيماريهاي
زمينهاياعمازفشارخون،ديابت،ناراحتيهايقلبي
وعروقيوبهخصوصتنگينفسهستنددرزمانيكه
آلودگيها تشديد ميشود افزون بر تشديد مشكالت
جسمي،بهاذعانبسياريازمشاورانورواندرمانگر،
دچاراختالالتروانيازجملهاسترسوافسردگينيز
ميشوند.ريحانهعابدنيا،رواندرمانگرتحليليبهايرنا
دراينبارهگفت:ازآنجاكهافسردگيتاثيريمنفيبر
روي سالمت ذهني و حتي جسمي افراد ميگذارد،
در زمان تش��ديد آلودگيهاي محيط زيست ،بطور
طبيعي دغدغه و مشكالتي در فعاليتهاي زندگي
اين دس��ته افراد به وجود خواه��د آمدكه منجر به

بيماريهاي رواني خواهد شد .او افزود :آلودگي هوا
بطورمستقيمبرسيستمعصبيبدنتاثيرگذاراست
به نحوي كه چنانچه آاليندهه��ا به مرز خطرناكي
برسد تنفس در اين وضعيت با مشكل مواجه خواهد
شد و اعصاب به مقابله با آلودگي وارد ميدان ميشود
و اگر در اين مبارزه سيستم عصبي ،به ويژه اعصاب
افراد داراي اختالالت رواني نتواند درست عمل كند،
آلودگي هوا فرد را آسيب پذيرتر كرده و از اين رو باعث
بروز اختالالتي مثل افسردگي ،اضطراب و استرس
ميشود.آلودگي هوا حتي بر شخصيت فرد يا افراد به
اشكال مختلف ميتواند اثرگذار باشد به نحوي كه

موسيقي

ساخت قطعهاي در اوكراين
براساس ترانه شمس لنگرودي

فشارهاي عصبي وارده به فرد چنانچه داراي برخي
اختالالت اضطرابي باشد ضمن احساس كم تواني و
زودرنجي ميتواند اين عده را پرخاشگر و متخاصم
كند ،حتي ميتواند در صورت عدم كنترل منجر به
خودكشي در اين دسته افراد شود.اين روان درمانگر
بابياناينكهسلسهاعصابدرافرادسالمندياكودكان
از ضعفهايي برخوردار است و امكان ابتال به بيماري
در اين قشر دور از انتظار نيست ،گفت :فردي كه به
افسردگي مبتال است در روزهايي كه احتمال شدت
بيماري براي او زياد است بايد از تردد در هواي آلوده
پرهيز كند تا اس��ترس و افس��ردگي تشديد نشود.
عابدنيا گفت :در روزهاي كه آلودگي هوا زياد است،
بيماران تنفس��ي و داراي اخت�لاالت روحي بايد با
ماندن در منزل و تغذيه مناسب اعم از خوردن ميوه
و خوراكيهاي داراي فيبر عالوه بر حفظ س�لامتي
جس��مي ،قواي روحي و رواني خود را تقويت كنند
و اعضاي خانواده ضمن اس��تفاده از دستگاه تصفيه
هوا حتي المق��دور از ورود آالين��ده و ريزگردها به
داخ��ل خانه براي حفظ تعادل اي��ن عده از بيماران
جلوگيريكنند.

سينما

سينماهايمالزي
دوبارهتعطيلميشوند

حضور كالس اوليها و دوميها در مدارس

معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و
پرورش درباره روند بازگش��ايي مدارس
و آموزش حضوري پايهه��اي اول و دوم
ابتدايي از ابت��داي بهمن ماه توضيحاتي
ارايه داد .رضوان حكي��مزاده درباره روند
بازگشاييمدارسگفت:براساستصميم
ستاد ملي مقابله با كرونا قرار شده است تا
دانشآموزان پايههاي اول و دوم ابتدايي و
دانشآموزانهنرستانيشاخهكاردانشوفنيوحرفهاي
در مناطق زرد و آبي ،ب��راي دروس عملي و با جمعيت
كمتر از  ۵٠نفر آم��وزش را بهطور حضوري ببينند .در
تمام مناطق زرد يا آبي روند آموزش حضوري مدارس
ادامه دارد .او اظهار داشت :دستورالعمل ابالغي از سوي
وزير آموزش و پرورش ابالغ ش��ده ك��ه بر اجراي دقيق
شيوهنامههايبهداشتيتاكيددارد.اميدواريمشرايطرو

به بهبود باشد تا بتوان براي ساير پايههاي
تحصيلي هم آموزش حض��وري را برگزار
كرد.بههرحالآموزشهايمجازيدردوره
ابتدايينميتواندمنبعخوبيبراييادگيري
باشد .واقعيت اين اس��ت كه آموزشهاي
مجازي ،دانشآموزان ابتدايي را بيش��تر
از س��اير مقاطع تحت تاثير قرار ميدهد.
حكيمزاده افزود :طب��ق پروتكل اعالمي
تحت هيچ شرايطي نبايد بيش از ۱۰نفر دانشآموز در
كالسهاي درس حضور پيدا كنند همچنين شوراي
مدرس��ه در مورد زمان حضور در هفته ،زمان برگزاري
كالسوساعاتورودوخروجتصميمگيريخواهدكرد.
حضوريكساعتدرهفتهدانشآموزانابتداييدرروند
يادگيريآنهاتاثيرگذارخواهدبودواميدواريمشرايطبه
گونهايپيشرودكهبتوانيمزمانآموزشرابيشتركنيم.

ترانهاي از سرودههاي ش��مس لنگرودي در قالب يك قطعه موسيقي اجرا
خواهد شد .ترانه شمس لنگرودي با نام «روح باران» با صداي نويد نوروزي
در زمستان امسال منتشر خواهد شد« .روح باران» براساس تِمي از موسيقي
كردي و به آهنگسازي محمد فرمانيان ساخته شده است .ضبط اين اثر در
شهر كي اف ،در كش��ور اوكراين با همكاري اركس��تر ويرتوزهاي اوكراين
ضبط ش��ده است .در شكلگيري اين اثر ش��مس لنگرودي ترانه خود را بر
روي ملودي شكل داده است .فضاي غالب اثر عاشقانه است و ابيات آغازين
آن اينگونه اس��ت :در اين زمستان به س��وي تو پناه جانم /چگونهايم بسته
پايم نميتوانم
تمام عمرم در اين غربت به هيچ باغي /نديدهام من گلي حتي به خوابهايم
اين آهنگ با دكلمهاي از ش��مس لنگرودي آغاز ميشود و در ادامه در چند
جاي ديگر هم صداي شمس لنگرودي را با دكلمه كالم ميشنويم.

ي بار ديگر به دليل محدوديتهاي ناش��ي از شيوع
درهاي س��ينماهاي مالز 
ويروس كرونا بسته ميشود .با آغاز موج س��وم شيوع ويروس كرونا در مالزي،
سينماهاي اين كش��ور بار ديگر تعطيل ميشوند.نخستوزير مالزي از اجراي
محدوديتهاي رفت و آمد در پنج ايالت و سه منطقه فدرالي خبر داد .به موجب
اين محدوديت ،رفت و آمدهاي داخل ايالتي ممنوع خواهد بود و اغلب كسب
و كارهاي غيرضروري دركنار سينماها به مدت  ۲هفته تعطيل خواهند شد .با
كاهشمحدوديتهادرماهدسامبر،اخيراشمارمبتاليانبهويروسكرونادراين
كشور افزايش پيدا كرده است .روز دوشنبه  ۲۲۳۲مورد جديد ابتال به ويروس
كرونادرمالزيگزارششد.اززمانشيوعويروسكرونادرمالزيحدود۱۳۵هزار
مبتال و ۵۵۰مورد مرگ بر اثر ابتال به اين ويروس گزارش شده است .سينماهاي
«گلدن اسكرين» و چند مورد از سينماهاي زنجيرهاي اين كشور اعالم كردهاند
از چهارشنبه تعطيل خواهند شد.

