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 تجارت با وعده  واكسن
  ارز 17500تومانيدر ناصرخسرو

 نوسان و گراني مي آفريند 

به دنبال واكسن كرونا  در معروف ترين خيابان تهران

دالالن  1000 تا هزار و 200 يورو براي  واكسن كرونا طلب مي كنند

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

يادداشت- 1

 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 مي پذيرد ك��ه توليد 
افزايش يابد. مدتي اس��ت كه 
نوسانات نرخ دالر از تب و تاب 
افتاده اس��ت. به نظر  مي رسد 
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 
كاهش انتظارات تورمي است.  ادامه در صفحه 5

امراله   اميني

يادداشت- 2

 شيوه صحيح 
قيمت گذاري فوالد

اخي��را بحث هاي��ي پيرامون 
قيمت گذاري 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 قيمت گذاري دستوري 
ص��ورت نمي گيرد. س��ابق بر 
اين قيمت گذاري دس��توري 
در صنايع باالدس��ت ص��ورت گرفته و همچن��ان ادامه 
دارد.  در حال حاضر ف��والد در بورس عرضه مي ش��ود و 
تنها كف قيمت را تغيي��ر داده اند. تغيير قيمت به معناي 
قيمت گذاري دس��توري نيس��ت. وقتي 50درصد توليد 
فوالد در كشور مازاد است و بايد صادر شود اين به معناي 
بيشتر بودن عرضه بر تقاضا است. اين موضوع نشان دهنده 
ادامه در صفحه 5 عرضه نادرست فوالد است.  

بهرام شكوري

 صفحه 7 

 صفحه 2 

دو كارشناس با ارايه 
تحليلي به »تعادل« 

بررسي كردند

واكنش تند رييس 
كميسيون اقتصادي 
مجلس به اظهارات  

جهانگيري

تجربه جهاني 
 تخصيص 
 ارز دولتي 
به واردات

 مسوول
  ارز

4200  توماني 
كيست؟

»تعادل« نقش توليد بيت كوين در مزارع خاص  در مصرف برق ، خاموشي  و آلودگي را بررسي مي كند

درآمد ۱۰۸ ميليون توماني  استخراج هر واحد بيت كوين در ايران

رازآلودگي دردستان » رمز ارزها«
نرگس رس�ولي | ش��ايد دولت فكرش را هم نمي كرد 
ك��ه روزي، مصوبه اش در مورد قانون��ي خواندن رمزارزها 
يا همان بيت كوين باعث شود تا برق پايتخت ايران فداي 
توليد بيت كوين ها ش��ود. چندي است كه ماجراي توليد 
بيت كوين در مزارع خاص در ايران سروصداي زيادي به پا 
كرده و هر چه اين ماجرا توسط رسانه ها واكاوي مي شود، 

جزييات جديد و قابل توجهي هم از آن بيرون مي آيد. 

   رمزارزها كي لو رفتند 
چند هفته پي��ش بود كه يك باره آلودگ��ي هواي تهران 
موجب ش��د تا اس��ناد و مدارك قديم��ي ورق خورده و 
صحبت هاي محسني بندپي، اس��تاندار تهران در مورد 
اس��تفاده از مازوت در كارخانه هاي صنعتي و نيروگاه ها 
به عنوان عامل اصلي آلودگي هوا بر س��ر زبان ها بيفتد؛ 
ماجرايي كه اگرچه قديمي بود و س��ال ها قدمت داشت 
اما ش��دت و حدت اي��ن هفته ه��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��يخ الوزراي نفتي دولت 
كه وزارتخانه اش را مجبور به اي��ن كار خواند و در نهايت 
گفت سرما اجازه نمي دهد گاز به نيروگاه ها بدهيم ضمن 
اينكه بازار داشته باش��يم همه مازوت هاي مان را صادر 
مي كنيم نه مصرف داخ��ل، تا وزير نيرو ك��ه اعالم كرد 
براي تامين برق خانگي نيروگاه ها مجبور به اس��تفاده از 
سوخت مازوت هستند. اما نكته همين جا بود، در روزهاي 
محدوديت كرونا كه برق اتوبان ها و خيابان ها براي ذخيره 
نيروگاهي خاموش مي ش��ود و به خاطر فصل زمستان 

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.  نكته اي 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 
كم مصرف ها به رايگان ش��دن برق ش��ان ف��از جديدي 

در كاهش مص��رف را آغاز ك��رد تا ه��م كم مصرف ها را 
خوشحال كند و هم دهك هاي 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 خاموشي هاي 
گس��ترده اي كه حتي در تابس��تان س��ال هاي گذشته 

هم روي نداده را از محلي ديگر جست وجو كرد.  همين 
كنكاش ها بود كه يك باره نام رمزارزها و افزايش قيمت 
آنها موجب توجه به آنها ش��د. قرار گرفتن قيمت ارزان 
توليد برق، زمين هاي مستعد كش��اورزي جهت ايجاد 
مزارع بيت كوين، توجه س��هامداران زيان ديده بورسي 
به سمت س��رمايه گذاري در رمزارزها كم كم پازل دليل 

آلودگي هوا، خاموشي ها و سكوت برخي را كامل كرد.
 

  قانوني ديرينه اما امضايي تازه 
 تابستان ٩٦ بود 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 سرمايه گذاري 
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 بيت كوين قانون نوشت.  ٩ تير 
ماه ١٣٩٩ هيات وزيران با هدف تس��هيل فضاي كسب 
و كار در كشور و رفع سردرگمي فعاالن حوزه استخراج 
رمز، امكان پذيري نظارت، كنترل و برنامه  ريزي دولتي بر 
فعاليت هاي استخراج رمزارز، شفاف سازي، ساماندهي 
و س��المت فعاليت هاي اين حوزه و حفاظ��ت از منابع 
عمومي در حوزه برق و انرژي، نس��بت به تعيين تكليف 
تجهيزات استخراج رمزارز موجود در كشور تصميماتي 
ادامه در صفحه 7 را اتخاذ كرد.  

مهدي بيك |  آخرين بار حدود بيستم دي ماه بود كه س��خنگوي دولت در نشستي كه با خبرنگاران در 
حياط دولت داشت از برنامه ريزي 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 خاموشي هاي 
گسترده در اغلب مناطق پايتخت و بيش��تر كالن شهرهاي كشور شد. ش��ركت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ بعد از انتقادات دامنه دار مردم در اين خصوص اعالم كرد كه توق��ف توليد برق در برخي نيروگاه ها 
علت »خاموش��ي هاي پراكنده« در تهران بوده اس��ت. اين شركت خواس��تار كاهش مصرف برق از سوي 
مشتركان به ميزان ده درصد شده است. برخي زمزمه هاي غيررسمي هم در خصوص استخراج بيت كوين 
از طريق دستگاه هاي چيني منتشر ش��د كه هنوز هيچ تاييديه يا تكذيبيه اي در خصوص آنها ارايه نشده 
است. بالفاصله پس از گسترش خاموشي ها شبكه هاي اجتماعي پر شدند از گاليه هاي مردمي كه به دليل 
گسترش خاموشي ها آسيب هاي گسترده اي به فرايند كسب و كار و فعاليت هاي آنان آنها وارد ساخته است. 
شهرونداني از مش��اغل مختلفي چون خياطي، آموزش هاي آنالين، كارگاه هاي خرد و خانگي و...از جمله 
بخش هايي بودند كه نسبت به اين خاموشي اعتراض كردند. خاموشي ها اما صداي صنعتگران را هم درآورد. 
آن هم در شرايطي كه بخش قابل توجهي از فعاليت هاي صنايع و كشاورزي از طريق برق انجام مي شود و 
ادامه در صفحه 6 صنعت برق تعهداتي را براي سرويس دهي آنان پذيرفته است.  

»تعادل« تبعات اقتصادي خاموشي هاي گسترده را بررسي مي كند
گزارش

اقتصاد در خاموشي



طرحي كه بنا بود گره گشاي اقتصاد ايران باشد، حاال به 
محل اصلي بحث و اختالف نظر تبديل شده و هرچه به 
روزهاي پاياني بررسي اليحه بودجه در مجلس نزديك 

مي شويم، اين اختالف نظرها جدي تر مي شود.
اقتصاد ايران كه در طول سال هاي 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 30 هزار 
تومان نيز عبور كرد اما در پاييز و با پيروزي جو بايدن در 
انتخابات رياست جمهوري امريكا، تغيير رويه داد و با 
كاهش جدي قيمت مواجه شد. هرچند بانك مركزي 
در هفته هاي بعد بازار را به ثبات رساند تا جايي كه در 
روزهاي گذش��ته دالر در مرز 25 هزار تومان به ثباتي 
نسبي رسيده اما همچنان عملكرد سال هاي گذشته با 

اما و اگرهاي جدي مواجه است.
در وهله نخست، آنچه كه تقريبا در تمامي دولت هاي 
قبل رخ داده بود، در دولت روحاني نيز تجربه شد. نرخ 
دالر در اين دولت ازحدود س��ه هزار تومان به 30 هزار 
تومان نيز رسيده و حتي اگر نرخ فعلي 25 هزار 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 تحريم هاي س��ه 
سال گذشته دولت ترامپ مي بينند. دولت مي گويد، 
در سال هاي ابتدايي فعاليتش توانسته نرخ ارز را كنترل 
كند اما به محض آغاز گمانه زني ها 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 
ماه هاي پاياني س��ال 96 و همزمان با آغاز تهديدات 
ترامپ در رابطه با برجام  س��پس ت��داوم اين روند در 
ماه هاي بعد است. مخالفان اما مي گويند 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 تحريم هاي 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، طرح هاي دول��ت براي مديري��ت بازار 
كاالهاي اساسي نيز همچنان محل بحث و گمانه زني 
است. اصلي ترين طرح دولت در اين زمينه تخصيص 
ارز 4200 توماني بود، ارزي كه در سه سال گذشته به 
تعدادي از كاالهاي اساسي داده شده و هرچند دولت 
مي گويد نتايج مثبتي داش��ته اما در عمل ابهام هاي 
فراواني در مسير اجراي آن باقي مانده و حاال اين دعواها 

رسانه اي شده است.
روز دوش��نبه اس��حاق جهانگي��ري در جمع فعاالن 
اقتصادي گف��ت: گاهي اوقات بانك مرك��زي در روز 
150 ميليون دخالت در ب��ازار مي كرد و اما موجودي 
ما در بانك مركزي كه حتي االن هم مي ترس��م آن را 
بيان كنم محدود بود. در چنين شرايطي بود كه اعالم 
كردند ترامپ مي خواهد از برجام خارج شود لذا دولت 

به اتفاق آرا تصميم گرفت نرخ ارز ثابت 4200 نباشد 
و براس��اس تورم تغيير كند و ل��ذا در مرداد ماه نرخ به 
4400 رس��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 همان 4200 
تومان باش��د. حاال همه مي گويند كه فالني اين كار 
را انجام داده اس��ت، در حالي كه مواضع ما در مسائل 

اقتصادي روشن است.

    آدرس غلط ندهيد
اين صحبت هاي جهانگيري نشان از آن داشت كه بر 
خالف برخي تصورات، او مس��وول ارز 4200 توماني 
نبوده و در جلسه اي 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 صحبت هاي 
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس كه در اين جلس��ه حضور داشت مطرح شد و 
حاال او به صحبت هاي جهانگيري واكنشي تند نشان 

داده است.
پورابراهيمي گفته: آقاي جهانگيري بهتر است درباره 
ارز 4200 توماني واقعي��ات را به مردم بگوييم. تاريخ 
گواهي مي دهد كه تصميم دولت در فروردين 9۷ منجر 
به تعيين ارز به نرخ 4200 توماني ش��د كه آن زمان 
مجلس و كميسيون اقتصادي با آن مخالفت كرده بود. 

اكنون آثار زيانبار اين تصميم را به خوبي مي توان ديد. 
صحبت هاي آقاي جهانگيري مبني بر اينكه تصميمات 
براي نرخ ارز 4200 توماني 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 4200 توماني تصميم گرفتيد اساسا جلسه اي 

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 
مي دهيد؟ به جاي اين حرف ها مسووليت و تبعات 
اين اقدام را بپذيري��د. قبول كنيد كه تعيين نرخ ارز 
4200 توماني به معناي تحميل هزينه هاي سنگين 
به كشور است. كميسيون اقتصادي از روز اول با اين 
موضوع مخالف بود. همان زمان جلس��ه اي 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 مي كني��م؛ پس خواهش مي كنم 
آدرس غلط به مردم ندهيد. اين صحبت ها در حالي 
مطرح ش��ده كه مجلس به ش��كل همزمان بررسي 

بودج��ه را نيز آغاز كرده و اين بررس��ي ها به چالش بر 
سر نرخ ارز رسيده و به نظر مي رسد ارز 4200 توماني 
شانسي براي ماندن ندارد. ابوالفضل ابوترابي نماينده 
مردم نجف آباد 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 
1400 همچنين سيد شمس الدين حسيني درباره 
اليحه بودجه نكاتي را مطرح كردند. وي با بيان اينكه 
در اين جلسه درباره فروش نفت، يارانه ها و نرخ ارز در 
سال 1400 نكاتي مطرح شد، افزود: دولت نرخ ارز را 
در اليحه بودجه سال آينده 25 هزار تومان پيش بيني 
كرده است كه ما در مجلس آن را 1۷ هزار و 500 تومان 
در نظر گرفتيم. دولت سال گذشته 15 ميليارد دالر 
ارز 4 هزار و 200 توماني براي تامين كاال هاي اساسي 
اختص��اص داد كه اين رانت در اختي��ار برخي از افراد 
قرار گرفت و مردم هيچ اثري از ارزاني ها نديدند؛ ما در 
مجلس به دنبال اين هستيم كه تا شيوه اختصاص ارز 

4200 توماني را اصالح كنيم.
با در كنار هم قراردادن اين صحبت ها به نظر مي رسد، 
دعوا بر س��ر ارز 4200 توماني باال گرفته و احتماال در 
روزهاي آينده نيز صحبت ها در اين رابطه ادامه خواهد 
داشت. در اين ميان آنچه كه به نظر مي رسد فراموش 
شده، سرنوشت اقشار كم درآمد است كه چه ارز دولتي 
تخصيص يابد و چه نيابد، مشخص نيست چه مشكالتي 

از زندگي آنها برطرف خواهد شد.
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 دشمنان جز زبان قدرت
زبان ديگري نمي فهمند

با حضور وزراي دفاع و راه و شهرسازي، رييس سازمان 
ملي استاندارد، رييس سازمان عقيدتي سياسي وزارت 
دفاع، مسووالن ستاد كل نيروهاي مسلح و مديران عامل 
سازمان وزارت دفاع، دومين همايش راهبردي استاندارد 
و كيفيت نيروهاي مسلح و رونمايي از تمبر اختصاصي 
اعطاي جايزه س��ال سپاس نيروهاي مسلح به ميزباني 
موسسه استاندرد ملي وزارت دفاع برگزار شد. به گزارش 
وزارت دفاع، امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در اين مراسم با درود به روان پاك و مطهر 
شهدا به ويژه شهيد دانشمند، دكتر محسن فخري زاده 
گفت: خوشبختانه در اين سال ها تعامل بسيارتنگاتنگي 
با وزارت راه و شهر سازي و همچنين مركز ملي استاندارد 
رقم خورد كه اين موضوع نش��انگر درك و عمق بينش 

هر چه بيشتر مديران اين سازمان ها از منافع ملي است.
امير سرتيپ حاتمي با تقدير از تمامي اركان نيروهاي 
مسلح و موسسه استاندارد دفاعي در تدوين و پياده سازي 
استانداردهاي دفاعي گفت: ما در گام اول و دوم انقالب 
بحث پياده سازي و تكميل تمدن ايراني اسالمي را دنبال 
مي كنيم كه رعايت استانداردهاي دفاعي در تمامي ابعاد 
نقش بسزايي در اين مهم خواهد داشت. وزير دفاع با بيان 
اينكه دشمن درصدد توقف و ايجاد سد در برابر حركت 
و رشد انقالب اس��المي در منطقه و جهان است گفت: 
نظام سلطه براي نيل به اهداف شوم خود تمامي ابزارها و 
امكانات خود را به كار بست و در اين مسير جنگ تحميلي، 
تحريم هاي ظالمانه و در نهايت نيز ترور دانش��مندان 
ميهن مان را در دس��تور كار خود قرار داد. امير سرتيپ 
حاتمي با بيان اينكه تمام حربه ها و توطئه هاي دشمنان 
در متوقف كردن جمهوري اسالمي با شكست مواجه شده 
است خاطرنشان ساخت: تمام هدف آنها از محدود سازي 
ايران در ابعاد مختلف اقتصادي و نظامي اعم از تحريم ها 
و كاهش برنامه هاي موشكي، كاهش قدرت جمهوري 
اسالمي و تضعيف و نهايتًا تسليم ايران است. وي با بيان 
اينكه رفتارهاي خصمانه دش��منان ب��ه ويژه امريكاي 
جنايتكار بر همگان واضح و آشكار است گفت: دشمنان در 
مقابل ما تمام قد ايستاده اند و ايراني ها را تروريست عنوان 
مي كنند؛ بنابراي��ن در اين فضاي نا عادالنه و بي منطق 
ناگزيريم روز به روز قدرتمند شويم؛ چرا كه آنها جز زبان 

قدرت، زبان ديگري را نمي فهمند.
وزير دفاع با بيان مولفه هاي قدرت در اقتدار جمهوري 
اسالمي گفت: قدرت شاخصه ها و ابعاد مختلفي از جمله 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... در پيشبرد اهداف يك 
كشور دارد؛ اما اقتدار نظامي و قدرت دفاعي در جمهوري 
اسالمي بعد بس��يار مهم قدرت است چرا كه موقعيت 
ژئوپوليتيك ايران اس��المي، وج��ود ذخاير متعدد و به 
ويژه عمق راهبردي كشورمان در منطقه ايجاب مي كند 
اين وجه از قدرت در كشور روز به روز افزايش يابد. امير 
سرتيپ حاتمي با يادآوري رشادت هاي سردار سرافزار 
اسالم سپهبد حاج قاسم سليماني در منطقه غرب آسيا 
گفت: دشمنان با تشكيل داعش و گروه هاي تروريستي 
در منطقه به دنبال تغيير وضعيت منطقه و تسلط برآن 
از طريف دامن زدن به شكاف ها 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 
شكست مواجه ساخت بلكه موجب انسجام و پيوستگي 
اي��ن منطقه به ويژه به لحاظ امنيتي ش��د. وزير دفاع با 
بيان اينكه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران جزو 
بهترين ارتش هاي جهان هستند گفت: طراحي و توليد 
تس��ليحات راهبردي خود را ه��ر روز به لحاظ كيفيت 
افزايش مي دهيم و با كاهش زمان ايده تا محصول و قيمت 
توليدات دفاعي توان بازدارندگي كشور را ارتقا مي دهيم 
كه البته اس��تاندادها در رسيدن به هر سه مولفه نقش 

تعيين كننده دارند و بايد مورد توجه جدي قرار گيرند.

غني سازي 20 درصدي ايران 
نگران كننده است

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي 
ضمن ابراز نگراني از آغاز غني سازي 20 درصدي ايران، 
بر حمايت اتحاديه اروپا از توافق هسته اي و لزوم بازگشت 
امريكا به آن تاكيد كرد. به گزارش خبرگزاري آناتولي، 
اتحاديه اروپا از ايران خواست اقداماتش براي غني سازي 
اورانيوم 20 درصدي را كنار گذاشته و تعهداتش در توافق 
هس��ته اي را اجرا كند. جوزپ بورل مسوول سياست 
خارج��ي اتحاديه اروپا در بياني��ه اي گفت كه اتحاديه 
به حمايت از برجام )توافق هس��ته اي( كه ميان ايران و 
قدرت هاي جهاني امضا شد، ادامه مي دهد. بورل گفت 
كه آغاز غني سازي اورانيوم تا 20 درصد در تاسيسات 
فردو »يك پيشروي جدي و موضوعي عميقا نگران كننده 
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 
هسته اي و اعمال تحريم ها عليه ايران را تاييد مي كند، 
مدعي شد كه اتحاديه اروپا به تعهداتش پايبند مانده است 

و تحريم ها را لغو كرد.

 پرونده هواپيماي اوكرايني
با بيانيه سياسي حل نمي شود

س��فير كش��ورمان در اوكراين تاكيد كرد:  حل و فصل 
منصفانه پرونده PS۷52 - هواپيماي اوكرايني- و تامين 
حقوق جانباختگان بي گناه سانحه و خانواده هاي داغدار 
آنان نه با مصاحبه و بيانيه هاي تند سياسي بلكه از مسير 
مذاك��ره و پاي بندي همه به مقررات بين المللي محقق 
خواهد شد. منوچهر مرادي س��فير ايران در كي يف در 
توييتي نوش��ت: جمهوري اسالمي ايران پيش از فرجه 
تعيين شده -و قابل تمديد- در كنوانسيون شيكاگو پيش 
نويس گزارش نهايي فني سانحه هوايي هواپيماي اوكرايني 
را به اوكراين و ديگر كشورهاي ذي ربط ارسال كرده و در 
 انتظار اعالم نظر آنها اس��ت. همچنين درخواست هاي
 اوكراين در دوم مذاكرات در تهران - با اينكه در چارچوب 
تعهدات بين المللي ايران نبود- طي روزهاي اخير اجابت 

شده است. 

نحوه هزينه كرد مابه التفاوت ارز 
بررسي مي شود

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 گفت 
كه اين كميسيون در پي مصوبه پيشين خود مبني بر 
اصالح قيمت از و تك نرخي كردن آن، نحوه هزينه كرد 
106 هزار ميليارد تومان ما به التفاوت ارز را تا پايان هفته 
مورد بررسي قرار مي دهد. رحيم زارع با اشاره به جلسه 
غيرعلني صبح امروز مجلس در مورد بودجه گفت: در 
اين جلسه بحث ها درباره نرخ ارز بود و اينكه چرا بايد ارز 
تك نرخي در بودجه بياوريم. در اليحه بودجه ارز حاصل 
از نفت با قيمت 11 هزار و 500 تومان محاسبه شده و در 
برخي جاها نيز دولت مي خواست موافقت هايي را بگيرد 
كه ارز را با نرخ نيمايي بفروشد. وي افزود: بحث اين بود 
كه 106 هزار ميليارد تومان ما به التف��اوت ارز 4200 
توماني و ارز 1۷ هزار و 500 توماني چطور به دست مردم 
برسد. ما تا آخر هفته در اين زمينه تصميم مي گيريم كه 
اين ما به التفاوت به شكل بن كارت، يارانه نقدي، يا يارانه 
دارويي و سالمت باشد. زارع با اشاره به آخرين مصوبات 
كميس��يون تلفيق گفت: به وزارت جهاد كشاورزي و 
شركت هاي وابسته اجازه داديم تا مبلغ 2۷ هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي از طريق بانك كشاورزي براي 
طرح هاي مهم كشاورزي از جمله مهار آب هاي مرزي، 
سامانه هاي گرمسيري و سردسيري، آبخيرداري، مهار 
ريزگردها، توليد واكسن دامي، بذر و نهاده هاي كشاورزي، 
آب و فاضالب و آسفالت راه هاي روستايي و آبهاي نوين 
منتش��ر كنند. سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه 
افزود: همچنين 96 ميليارد و 500 ميليون تومان براي 
آبرساني به روستاها و حوزه هاي عشايري در نظر گرفته 
شد. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: در مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مشتركان برق 
روستايي و عشايري و برق چاه هاي كشاورزي از عوارض 
موضوع ماده 5 صنعت برق معاف شدند. زارع همچنين 
گفت: طبق مصوبه ديگر كميسيون تلفيق كارفرمايان 
واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، خدماتي و اصناف 
كه از بهمن 9۸ كاركنان خود را حفظ كرده يا افزايش 
داده اند از كليه جرايم بيمه تامين اجتماعي معاف شدند. 
همچنين آنه��ا كه كاركنان خ��ود را تعديل كردند در 
صورت بازگشت به كار آنها از كليه جرايم تامين اجتماعي 
 معاف مي شوند. وي يادآور شد: در مصوبه اي ديگر مبلغ

 2 هزار ميليارد تومان در قالب تسهيالت براي برق رساني 
چاه هاي كش��اورزي و همچنين 2 هزار ميليارد تومان 
جهت بهسازي روستاها و تهيه و اجراي طرح هاي هادي 
روستايي به دولت اجازه داديم كه از محل سرجمع بودجه 
توازن منطقه اي در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي 
قرار دهد. وي يادآور ش��د: در مصوبه اي ديگر در اجراي 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور 
براي ايجاد زير س��اخت براي پيمان كاران و كارگزاران 
تا س��قف 10 هزار ميليارد تومان به دولت اجازه داديم 
زير ساخت ها را براي همسان س��ازي واگذاري، صدور 
موافقت نامه و فاكتورينگ فراهم كند. زارع اضافه كرد: 
براساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق عوارض انشعاب 
برق در كالن شهرها به سه دسته تفكيك شد كه دسته 
سوم از پرداخت عوارض انشعاب معاف شدند و مقرر شد 
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 
در كميسيون تلفيق هفته آينده به اتمام مي رسد، اظهار 
كرد: بعد از آن 10 روز فرصت ارايه پيشنهادات نمايندگان 
است احتماال بودجه از نيمه دوم بهمن در صحن علني 

مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.

 معيارهاي تعلق
 يارانه 100 و 120 هزارتوماني 

سخنگوي طرح حمايت معيشتي كرونا درباره چرايي عدم 
پرداخت بسته معيشتي كرونا به برخي از افراد، توضيحاتي 
داد. حسين ميرزايي سخنگوي طرح حمايت معيشتي 
كرونا در بخش خبري 21 اظهار ك��رد: وزارت رفاه تنها 
متولي شناسايي مشموالن است و براساس تعدادي كه 
سازمان برنامه و بودجه به وزارت رفاه اعالم كرده بود، 34 
ميليون نفر شناسايي شدند. وي با اشاره به اينكه كساني 
كه در قدم اول يارانه معيش��تي دريافت مي كنند افراد 
را براي پرداخت كمك معيشتي كرونا انتخاب كرديم، 
گفت: افرادي كه فاقد درآمد و شغل ثابت باشند، بيمه پرداز 
نداشته باشند مشمول دريافت حمايت معيشتي كرونا 
هستند همچنين شاخص چهارمي نيز وجود دارد و آن 
وضعيت تراكنش بانكي افراد بود، واريز هاي افراد از سال 95 
تا 9۸ و 6 ماهه سال 99 راتحليل كرديم. ميرزايي با بيان 
اينكه از 34 ميليون نفر 9 ميليون تحت پوشش بهزيستي 
و كميته امداد هستند، بيان كرد: به اين افراد در موضوعات 
مختلف كمك هاي حمايتي واريز شده است به همين 
دليل اطالعات افراد را داريم. وي تصريح كرد: بسياري از 
افرادي كه در حال حاضر معترض هستند، مطلع نيستند 
دريافت كردند يا خير. اطمينان داريم كساني كه دريافت 
كردند مشمول واقعي بودند. سخنگوي حمايت معيشتي 
كرونا بيان كرد: بسياري از افراد با داشتن شرايط مشمول 
نشدند چراكه 34 ميليون نفر شناسايي شد اگر سازمان 
برنامه و بودجه اعالم كند كه تعداد بيشتري را مي توانيم 
معيش��تي كرونا پرداخ��ت كنيم وزارت رف��اه آمادگي 
شناسايي گروه جديد را دارد. ميرزايي خاطرنشان كرد: 

هيچ راه اعتراضي براي اعتراض جاماندگان وجود ندارد.

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 99( تا پانزدهم بهمن ماه تمديد شد. 
مسيحي با اشاره به بند 6 بخشنامه شماره 66/99/200 
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور گفت: موديان 
مالياتي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پانزدهم 
بهمن ماه فرصت دارند نس��بت به تكميل و تس��ليم 

اظهارنامه فصل پاييز 99 اقدام كنند.

واكنش تند رييس كميسيون اقتصادي مجلس به اظهارات  جهانگيري

رهاورد جديد نشست سران 3 قوه

مسوول ارز 4200  توماني كيست؟

نشست اقتصادي مشترك پاستور و بهارستان برگزار مي شود
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 
هفته هاي 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 ديدگاه هاي 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 
پيش ببريم. خيلي خوشحالم كه جلسات سران نسبت 
به گذشته با فاصله زماني كمتر برگزار مي شود و اين 
جلسات نسبت به جلسات گذشته با نزديكي و تمركز 
بيشتر بر موضوعات مهم و اساسي كشور مورد بحث 
قرار مي گيرد. رييس مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: اين مباحث به دو صورت راهبردي و روشي مطرح 
مي شود و اولويت حل مشكالت مردم است؛ امروز نيز 
تاكيد شد كه اين جلسات با فاصله زماني كمتر تشكيل 
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 
سه قوه به دنبال اين هستيم كه كاهش وابستگي بودجه 

به نفت را بيشتر از گذشته پيش ببريم.
قاليباف در توضيح كاهش وابستگي به نفت در بودجه 
1400 اضافه كرد: اين مس��اله بدين معني است كه 

درآمدهاي نفتي را صرف هزينه هاي جاري نكنيم.
وي ادام��ه داد: آقاي رييس جمهور نيز بر اين مس��اله 
تاكيد و عنوان كرده بودند كه چون ما به سمت كاهش 
وابس��تگي به نفت حركت مي كنيم به ما »بارك اهلل « 
بگوييد؛ من در جلس��ه امروز به ايشان گفتم و اينجا 
هم تكرار مي كنم كه »ب��ارك اهلل و صدبارك اهلل«! در 
اين مس��ير گام برداريم و اين يكي از محورهاي مهم و 
اساسي در اصالح ساختار بودجه و تورمي است كه هر 

روز افزايش مي يابد.
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 كميته هاي مصرف و درآمد و 
همچنين رييس كميسيون تلفيق نشستي را با ستاد 
اقتصادي دولت داشته باشند تا در روش ها 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 گونه اي عمل كند كه معيشت و سالمت مردم را به 

بهترين نحو پيش ببرد.
وي تصريح كرد: در مجلس شوراي اسالمي و دولت با 
نظر رهبر معظم انقالب در راستاي تحقق سياست هاي 
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 ، رييس جمهور نيز پس از برگزاري اين 
جلسه، به مردم اطمينان داد سه قوه در مسير كاهش 
فشارها بر مردم اقدام خواهند كرد. رييس جمهوري 
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 ميليون ها دوز واكسني كه از اين طريق 
خريداري شده در اختيار قرار مي گيرد 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 
اقتصادي بوديم و مردم با ايستادگي و مقاومت توانستند 
از پيچ و خم هاي 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 
بحث هايي درباره آنچه در اليح��ه دولت آمده بوده و 
آنچه در كميسيون تلفيق انجام مي گيرد، گفت وگو 
شد. تالش ما اين است كه نظرات دولت و مجلس بهم 
نزديك تر شود و بتوانيم به اهدافي كه در اين اليحه مورد 
نظر ما بوده است توسط كميسيون تلفيق و بعد مجلس 
شوراي اسالمي با نزديك شدن افكار و همفكري هايي 

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 گونه اي تصويب شود كه به نفع همه مردم و 

اقتصاد و رشد و توسعه كشور باشد.
رييس جمه��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 
هزينه هاي 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 نمي توان 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 
سختي ها وارد كرديم. مقداري كه الزم بوده اجناسي را 
صادر كنيم به هر قيمتي صادرات را انجام داديم. امسال 
هم تا اين مقطعي كه هستيم، رقم صادرات و واردات 

قابل قبول است.
 رييس جمهوري 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 1400 وارد مي شود بحث شد. همه نيازهاي 
مردم در سال 99 هم خريداري و هم تامين شده است 

و براي سال آينده هم انجام مي گيرد.
سيدابراهيم رييسي نيز در پايان نشست سران قوا با بيان 
اينكه امروز انتظار مردم از قواي سه گانه آن است كه در 
اقدامات شان اميدآفرين و گره گشا باشند، اظهار داشت: 
تالش همه دستگاه ها بايد بر شعار »ما مي توانيم« باشد؛ 
حقيقتا توليد را جهش دهند و موانع توليد را رفع كنند.

رييس دس��تگاه قضا افزود: اي��ن اقدامات مي تواند به 
خنثي س��ازي تحريم ها و بي اثر كردن آنها بينجامد؛ 
مديران و كارآفرينان و سرمايه گذاراني كه در اين ميدان 

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 مي كنيم كه مي تواند سالمت 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و يك نظام سالم اداري 

را رقم بزند.
آيت اهلل رييس��ي تاكيد كرد: اين نظام سالمت اداري 
مي تواند براي مردم رفع دغدغه كند و براي آنها افزايش 

اميد و اعتماد به دنبال داشته باشد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بحت نرخ ارز مناسب در بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد 
و موضوع تعيين نرخ ارز ۴2۰۰، و ۱۱5۰۰، و ۱75۰۰ يا نرخ 
نيمايي همچنان مورد نظر كارشناسان و نمايندگان قرار 
دارد و اين پرسش مطرح است كه ۱۰۶ هزار ميليارد تومان 
مابه التفاوت ارز ۴2۰۰ توماني و ارز ۱7 هزار و 5۰۰ توماني 
چطور به دست مردم برسد؟ و باالخره سال آينده چه نرخي 
بايد در بودجه حاكم شود؟ رحيم زارع سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۰ گفت كه اين كميسيون در پي 
مصوبه پيش��ين خود مبني بر اصالح قيمت و تك نرخي 
ك��ردن ارز، نحوه هزين��ه كرد ۱۰۶ هزار ميلي��ارد تومان 
ما به التفاوت ارز را تا پايان هفته مورد بررسي قرار مي دهد. 
وي با اشاره به جلسه غير علني مجلس در مورد بودجه گفت: 
در اين جلسه بحث ها درباره نرخ ارز بود و اينكه چرا بايد ارز 
تك نرخي در بودجه بياوريم. در اليحه بودجه ارز حاصل از 
نفت با قيمت ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان محاسبه شده و در برخي 
جاها نيز دولت مي خواست موافقت هايي را بگيرد كه ارز را با 
نرخ نيمايي بفروشد. وي افزود: بحث اين بود كه ۱۰۶ هزار 
ميليارد تومان مابه التفاوت ارز ۴2۰۰ توماني و ارز ۱7 هزار 
و 5۰۰ توماني چطور به دست مردم برسد. ما تا آخر هفته در 
اين زمينه تصميم مي گيريم كه اين مابه التفاوت به شكل 

بن كارت، يارانه نقدي، و يا يارانه دارويي و سالمت باشد.
زارع با اشاره به آخرين مصوبات كميسيون تلفيق گفت: 
به وزارت جهاد كش��اورزي و ش��ركت هاي وابسته اجازه 
داديم تا مبلغ 27 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي 
از طريق بانك كش��اورزي براي طرح هاي مهم كشاورزي 
از جمله مهار آب هاي مرزي، س��امانه هاي گرمس��يري و 
سردس��يري، آبخيرداري، مهار ريزگردها، توليد واكسن 
دامي، بذر و نهاده هاي كشاورزي، آب و فاضالب و آسفالت 
راه هاي روستايي و آبهاي نوين منتشر كنند.همچنين ۹۶ 
ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان براي آبرس��اني به روستاها 
و حوزه هاي عش��ايري در نظر گرفته شد.در مصوبه ديگر 
كميسيون تلفيق مشتركان برق روستايي و عشايري و برق 
چاه هاي كشاورزي از عوارض موضوع ماده 5 صنعت برق 
معاف شدند. كارشناسان مي گويند: با وجود كرونا، فشار 
تحريم ها و مشكالت معيش��تي مردم؛ مجلس بايد نگاه 
ويژه اي به بودجه ۱۴۰۰ داش��ته باشد و يكي از مهم ترين 
تصميماتي كه اثر مستقيم بر اقتصاد خواهد داشت، نرخ 
ارز در بودجه خواهد بود. پس از آنكه بودجه ۱۴۰۰ از سوي 
معاون پارلماني دولت تقديم مجلسي ها شد، نماينده ها آن 
را غير قابل قبول اعالم كردند وبارها و بارها بر لزوم اصالحات 
ساختاري تاكيد ورزيدند. اعالم شد كه »ما معتقديم اليحه 
بودجه ۱۴۰۰ نياز به اصالحات اساسي دارد چرا كه كسري 
تراز عملياتي اليحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱7 
درصد رشد داشته و هزينه ها ۴7 درصد افزايش پيدا كرده، 
در حالي كه درآمدها حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است.« 
تا به امروز اوج اختالف دولت و مجلس در خصوص اليحه 
بودجه ۱۴۰۰ قيمت 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 مي گيرند كه به آن نرخ تسعير ارز 
يا نرخ ارز بودجه گفته مي ش��ود. نرخ تسعير ارز در بودجه 
۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار تومان از سوي دولت در نظر گرفته 
شده كه در آن ارز نيمايي ۴2۰۰ توماني هم به قوت خود 
باقي است.اما برخي از نمايندگان در اين رابطه نظر ديگري 
دارند، آنان نرخ تسعير ارز ۱75۰۰ توماني را براي بودجه 
مناسب ترمي دانند زيرا براساس اعتقاد آنان جلوي رانت 
و فساد ارز ۴2۰۰ توماني را مي گيرد. در اين زمينه، رحيم 
زارع سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ١۴٠٠ 
گفته است »با مصوبه اين كميس��يون در مورد حذف ارز 
۴٢٠٠ توماني از محاسبات بودجه، جلوي ارز رانتي گرفته 
مي شود. دولت در اليحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پيش 
بيني كرده بود، ما در مجلس نرخ جديدي نياورديم و همه 
محاسبات را با نرخ ١٧ هزار و 5٠٠ تومان انجام داديم، البته 
ممكن اس��ت در بخش هزينه اي، ارز ۴2۰۰ توماني 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 ١٧ هزار و 5٠٠ تومان انجام 

شده است.« عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي هم 
در مخالفت با اين تصميم احتمالي گفته است كه »تعيين 
نرخ ۱75۰۰ تومان به ازاي هر دالر و رسميت دادن به اين 
نرخ تس��عير ارز در بودجه را با توج��ه به توفيقات اخير در 
صدور نفت و فرآورده هاي نفتي و خنثي كردن تحريم هاي 
جاري از يك ط��رف و نيز روند تحوالت و احتمال كاهش 
تحريم ها در سال آتي از طرف ديگر، به صالح اقتصاد كشور 
نمي دانم.«رييس كل بانك مركزي همچنين به افزايش پايه 
پولي در صورت تصويب نرخ تسعير ۱75۰۰ توماني اشاره 
و تاكيد كرده كه »نكته اي كه بايد توجه شود موضوع تاثير 
آن بر رشد پايه پولي است، ممكن است در ظاهر اين اقدام 
با كم كردن از ميزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج 
بودجه بشود ولي براساس تجربه كشور و رابطه مالي دولت 
و بانك مركزي، تاثي��ر آن در نقدينگي را نمي توان ناديده 
گرفت.« مصوبه پر سروصدا مجلسي ها درباره نرخ تسعير 
ارز تنها آرامش دولت را برهم نزده، بلكه برخي از كارشناسان 
اقتصادي را نيز درباره احتمال نهايي شدن اين تصميم با 
واكنش واداشته و هشدار داده اند كه در صورت روي دادن 
اين اتفاق شرايط معيشتي مردم سخت تر از امسال خواهد 
شد و بايد منتظر انفجار قيمتي و تورم افسارگسيخته بود. 
علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: 
»اين بودجه ريزي دو تاثير خواهد گذاشت، يكي اين است 
كه بخشي از ارز دريافتي حاصل از فروش ثروت، تبديل به 
پايه پولي و تورم خواهد شد و اين تورم فاجعه بار خواهد بود. 
اگر اين اتفاق رخ دهد بانك مركزي چاره اي نخواهد داشت 
مگر اينكه با سركوب قيمت كاالي وارداتي، تورم را كنترل 
كند. اين هم تورم را به صورت واقعي كنترل نمي كند 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، 
صنعت زدايي و تخريب توليد ملي خواهيم داشت. يعني ما 
از ارز حاصل از فروش ثروت براي تخريب اقتصاد استفاده 
مي كنيم.« اين در حالي اس��ت كه قرار برآن بود تا بودجه 
۱۴۰۰ توجه ويژه اي به اقشارآسيب پذير داشته باشد و با 
تاكيد بر حمايت معيشتي و توسعه سرمايه گذاري تنظيم 
شود. نمايندگان محترم مجلس بايد در نظر داشته باشند 
كه گرچه نرخ تورم ماهانه كاهش يافته، اما همچنان روند 
افزايش قيمت گروه كاالهاي خوراكي و آشاميدني به عنوان 
اصلي ترين سبد خريد اقشار كم درآمد روند صعودي دارد 
و چنانچه بر تصميم خود اصرار ورزند، شرايط سال آينده 
بسيار سخت تر از امسال خواهد بود. البته از آنجا كه الياس 
نادران، رييس كميسيون تلفيق مجلس گفته است »هر 
ميزاني كه دولت تا پايان بررسي بودجه در كميسيون تلفيق 
و مجلس بتواند نرخ ارز را پايين بياورد ما قيمتي پايين تر از آن 
را مالك محاسبه بودجه قرار خواهيم داد.« به نظر مي رسد 
احتمال عقب نشيني نمايندگان از اين پيشنهاد وجود دارد، 
با اين حال گرچه مساله فوق با اما و اگر همراه است و عضوي 
در كميسيون آن را تاييد شده اعالم مي كند، عضو ديگري 
خالف آن نظر مي دهد، بايد در نظر داشت كه تغييراتي از 
اين دست و يك شبه تاثيرات به مراتب مخرب تري نسبت 
به تصميم ارز ۴2۰۰ برجاي خواهد گذاشت و مهم تر اينكه 
نبايد فراموش كرد توان مردم براي گذران زندگي معمولي 

بيش از اين نيست، پس سخت تر ساختن شرايط بيش از هر 
طبقه اي گروهي را مورد توجه قرار خواهد داد كه به عنوان 

حل مشكالت آنان مجلس يازدهم كار خود را آغاز كرد.

     واكنش پورابراهيمي به اظهارات 
جهانگيري درباره ارز ۴۲۰۰ توماني

محمدرض��ا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس از صحبت هاي اخير مع��اون اول رييس جمهور 
درباره نحوه تعيين نرخ ارز ۴2۰۰ توماني انتقاد كرد.آقاي 
جهانگيري بهتر است درباره ارز ۴2۰۰ توماني واقعيات را 
به مردم بگوييم. تاريخ گواهي مي دهد كه تصميم دولت در 
فروردين ۹7 منجر به تعيين ارز به نرخ ۴2۰۰ توماني شد 
كه آن زمان مجلس و كميسيون اقتصادي با آن مخالفت 
كرده بود. اكنون آثار زيانبار اين تصميم را به خوبي مي توان 
ديد.صحبت هاي آقاي جهانگيري مبني بر اينكه تصميمات 
براي نرخ ارز ۴2۰۰ توماني در مرداد ماه چند س��ال قبل و 
در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گرفته شده، به 
معناي دادن آدرس غلط به مردم اس��ت. چون شما وقتي 
در فروردين ماه چند سال قبل براي تعيين نرخ ارز ۴2۰۰ 
توماني تصميم گرفتيد اساسا جلسه اي تحت عنوان سران قوا 
وجود نداشت. پورابراهيمي يادآور شد: مقام معظم رهبري 
در ارديبهشت و خرداد ماه همان سال دستور تشكيل جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور را دادند و در مرداد 
ماه كار انجام شده شما در دستور كار دولت قرار گرفت. پس 
چرا آدرس غل��ط به مردم مي دهيد؟ به جاي اين حرف ها 
مسووليت و تبعات اين اقدام را بپذيريد. قبول كنيد كه تعيين 
نرخ ارز ۴2۰۰ توماني به معناي تحميل هزينه هاي سنگين 
به كشور است. كميسيون اقتصادي از روز اول با اين موضوع 
مخالف بود. همان زمان جلسه اي با رييس مجلس وقت با 
حضور وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي در دفتر آقاي 
جهانگيري برگزار شد و جمع بندي شما اين بود كه مجلس 
كار خودش را انجام دهد و دولت هم كار خودش را بكند. ما 
تصميم گرفتيم و اجرايي مي كنيم؛ پس خواهش مي كنم 

آدرس غلط به مردم ندهيد.

     ابقاي ارز ۴۲۰۰ توماني تصميم سران قوا بود
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ابق��اي ارز ۴2۰۰ 
توماني تصميم سران قوا بود گفت: همه در روزهاي سخت 
از مسووليت شانه خالي مي كنند و هر كاري هم مي كنند 
ب��ه دنبال يك قرباني هس��تند و مي خواهند يك نفر اين 
مسووليت را بر عهده برگيرد. برخي از دوستان طوري در 
مورد نرخ 3 گانه ارز صحبت مي كنند كه انگار براي اولين بار 
در جمهوري اسالمي اين اتفاق افتاده است. از زمان نخست 
وزيري آقاي موس��وي نرخ ارز چندگانه بود و اين اتفاق در 
دولت ما نيفتاد. در شهريور ماه س��ال ۹2 كه كار را شروع 
كرديم، اولين كار ما اين شد كه نرخ ۱22۴ توماني زمان آقاي 
احمدي نژاد را حذف كنيم و ارز را 2 نرخ كرديم اما تفاوت نرخ 
اين دو ارز كمتر از ۱۰ درصد بود. وي افزود: با شروع جنگ 
اقتصادي و با شوك اوليه اي كه در ارديبهشت سال ۹7 اتفاق 
افتاد، آن موقع مهم ترين كار بانك مركزي براي دخالت در 
بازار، تزريق اسكناس دالر در بازار بود. در سال هاي قبل در 
روز به ميزان ۱5۰ ميليون دالر بانك مركزي در بازار دخالت 

مي كرد اما موجودي ما در فروردين سال ۹7 به قدري بود 
كه االن مي ترسم عددش را اعالم كنم. جهانگيري با اشاره 
ب��ه ارز ۴2۰۰ توماني، گفت: تصميم دولت اين بود كه ارز 
۴2۰۰ توماني براي چند ماه در اقتصاد كشور باشد و با نرخ 
تورم، افزايش يابد كه در مرداد ماه همان سال نرخ اين ارز به 
۴,۶۰۰ تومان 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 مي گويد در آن جلسه حضور داشت، با توجه به 
شرايط كشور مقرر شد كه ارز ۴2۰۰ توماني ابقاء شود.حال 
يك دفعه مي گويند كه فالني اين كار را كرده اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه مواضع ما همواره مشخص بوده است. 
در همين سال ۹8 ميزان تخصيص ارز ۴2۰۰ توماني ۱5 
ميليارد دالر بود چه كسي ايستاد كه اين عدد بدون تنش 
به 8 ميليارد دالر تقليل يابد؟ وي با بيان اينكه سه سال نفس 
گير را داشته ايم، گفت: همه در روزهاي سخت از مسووليت 
شانه خالي مي كنند و هر كاري هم مي كنند به دنبال يك 
قرباني هس��تند و مي خواهند يك نفر اين مسووليت را بر 
عهده برگيرد. وقتي مي خواهيم در مورد تحريم به كساني 
كه هيچ اطالعي از تحريم ندارند، بگوييم، مي گويند همه 
اينها مش��كالت خودتان است. اما توجه نمي كنند كه آيا 
شرايط براي صادرات يك قلم كاال، همان شرايط گذشته 
است؟ سال گذشته چند كشتي داشتيم كه در كشور دوست 
ما در شرق آسيا اجازه پهلوگيري نيافتند. حال كاال ارسال 
شد، صادركننده چگونه مي خواهد پول را برگرداند؟ تحريم 
شرايطي ايجاد كرد كه حتي كشورهاي دوست ما نيز توان 

كمك نداشتند.

     ارز ۴۲۰۰ يك رانت مثبت بود
كه از آن سوءاستفاده شد

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: من 
با ارز ۴2۰۰ مخالف 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��اره اي نداريم. در يك 
كشور در حال توس��عه به دليل نابرابري ها معموال يكي 
از سياس��ت ها دادن رانت براي كم كردن فاصله طبقاتي 
اس��ت كه اين ارز ۴2۰۰ توماني هم رانت است ولي رانت 
مثبت است و اگر كسي سوءاستفاده مي كند، به اين معنا 
نيست كه رانت بدي است.به نظر من، چاره اي نداريم جز 
اينكه بخشي از درآمدهاي ارزي كشور را به هر شكلي كه 
مي آيد، صرف تامين نيازهاي اساس��ي مردم كنيم، ولي 
بايد سخت گيري بيش��تري در اين زمينه براي آنهايي 
كه از اين رانت ها سوء اس��تفاده مي كنند، انجام شود. اگر 
وضعيت اقتصادي كنوني پايدار بماند و درآمدهاي نفتي 
و غيرنفتي ما نيز تغييري نكند، صالح نيست در شرايط 
فعلي، جايگزيني براي ارز ۴2۰۰ توماني داشته باشيم و آن 
هم جايگزيني كه افزايش قيمت را در پي داشته باشد. وي 
درباره افزايش ناگهاني و بي برنامه نرخ ارز هشدار داد و افزود: 
مخصوصا آنكه تبعات آن، كاالهاي اساسي را به شدت گران 
مي كند كه به نظر من گريزي از اين مورد وجود ندارد، اما 
نبايد ناديده گرفت كه در اين دو سه سال فاصله طبقاتي 
خيلي افزايش يافته و افراد زيادي زير خط فقر رفته اند. اين 
اقتصاددان بعد نظارتي تخصيص ارز را مهم ترين مساله 
دانست و خاطرنش��ان كرد: در تخصيص ارز بايد نظارت 
بيشتري وجود داشته باشد و وزارت صمت استنطاق شود 
كه ارز كمياب را به كاالهاي غيرضرور اختصاص ندهد و 
تمام تالشمان را بر روي اين قضيه متمركز كنيم.ما اگر 
نرخ ارز را رها كنيم چه اتفاقي مي افتد؟ پاسخ روشن است، 
همين تعداد افراد زير خط فقر هم افزايش پيدا مي كند 
و يا فقرشان بيشتر مي شود. افقه در پاسخ به اين فرضيه 
كه برخي مي گويند اگر نرخ ارز ۴2۰۰ توماني را برداريم 
قيمت ها باالتر از اين نم��ي رود، اظهار كرد: اين حرف به 
نظرم حرف اشتباهي است و بدون منطق گفته شده است. 
چرا كه يك سري مواد اوليه كه با ارز ۴2۰۰ توماني تامين 
مي شوند، اگر نرخ ارز پايه افزايش پيدا كند، هزينه توليد 
آنها هم باال رفته و در نتيجه، در يك بازه زماني قيمت ها 

به طور كلي افزايش شديد مي يابد.
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پذيرش تراكنش هاي بانكي
با كد ملي از 5  بهمن99

مهران محرميان، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي، 
با اشاره به اين موضوع كه براي اشخاص حقيقي، »كد 
ملي« و براي اش��خاص حقوقي، »شناسه ملي« آنها، 
»كد شهاب« قلمداد مي شود، تاكيد كرد: از 5 بهمن ماه 
امسال، تمام تراكنش هاي بدون كد شهاب در »ساتنا« 
برگشت مي خورند. اين اقدام تاثيري بر فعاليت مشترياني 
كه اطالعات هويتي ايش��ان نزد بانك ها و موسس��ات 
اعتباري موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب ها 
و تراكنش هايي را كه فاقد شناسه ملي هستند را متاثر 
خواهد كرد.  به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، 
معاون فناوري هاي نوين اين بانك در خصوص شناسايي 
هويت تراكنش هاي بانكي گفت: در راس��تاي اجراي 
قانون از چند سال قبل به دنبال آن بوديم كه از هويت 
تمام تراكنش هاي بانكي مطمئن ش��ويم و بتوانيم از 
انجام تراكنش هايي كه مشخص نيست به كدام شخص 
حقيقي يا حقوقي مربوطند جلوگيري كنيم و در اين 
زمينه، تاكنون فعاليت ها و اقدام��ات زيادي به ويژه در 
تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شركت ها، 
وزارت كشور و ساير نهادهاي ذي ربط انجام شده است.

وي با بيان اينكه با زحمات همكاران در ش��بكه بانكي 
مقدمات اجراي كامل قانون فراهم شده است، تصريح 
كرد: در صورتي كه تراكنش  ساتناي هموطنان گرامي 
برگشت داده شد، مي توانند 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 

تعيين شده تمديد نخواهد شد.

دو بانك دويچه و سيگنيچر 
ترامپ را تحريم كردند

بانك هاي مورد عالقه ترامپ در ميان عواقب شورش 
واشنگتن، وي را تحريم كردند. به گزارش بلومبرگ، 
به دنب��ال ناآرامي هاي هفته گذش��ته در پايتخت 
اياالت متحده، دو بانك مورد عالقه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور ميلياردر را تحريم كردند. بانك دويچه 
تصميم گرفته است از تجارت بيشتر با و شركت وي 
خودداري كند، ترامپ بيش از 3۰۰ ميليون دالر به 
اين بانك وام دهنده مستقر در فرانكفورت بدهكار 
استو بانك س��يگنيچر، اين بانك نيويوركي گفت 
با اصرار براي اس��تعفاي وي با ترامپ، وي را حذف 
مي كند. س��خنگوي اين بانك روز دوشنبه گفت: 
در حال بستن دو حساب شخصي ترامپ به ارزش 
حدود 5.3 ميليون دالر است. اين بانك روز دوشنبه 
در بيانيه جداگانه اي گفت: ما معتقديم اقدام مناسب 
استعفاي رييس جمهور اياالت متحده است كه به 
نفع ملت و ملت امريكاست.بانك سيگنيچر به ترامپ 
و نزديكان وي شامل ايوانكا ترامپ، جارد كوشنر و 
مايكل كوهن خدمت كرده است. در سال 2۰۱۱، 
بانك ايوانكا را به عنوان هيات مديره خود منصوب 
كرد، اما او چند سال بعد از سمت خود كناره گيري 
كرد. نيويورك تايمز اوايل روز دوشنبه از قطع روابط 
خبر داد.سيگنيچر در بيانيه خود گفت: ما قباًل هرگز 
در مورد موضوعات سياس��ي اظهارنظر نكرده ايم و 

اميدواريم كه ديگر هرگز اين كار را نكنيم.

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

 ارز 175۰۰توماني
 نوسان و گراني مي آفريند 

ربيعي در پاسخ به پرس��ش خبرنگار »تعادل« در 
خصوص ارز ۱75۰۰ تومان��ي و تبعات مخرب آن 
براي اقتصاد گفت: ارزيابي هاي دقيق كارشناسي 
از روند تصميم س��ازي هاي گذشته نشان مي دهد 
كه جداي از عوامل بيروني و تحريم هاي اقتصادي، 
مهم ترين عاملي كه باعث بروز نوسانات عديده در 
فضاي اقتصادي كش��ور و معيشت مردم مي شود، 
برخي تصميم س��ازي هاي اقتص��ادي و راهبردي 
غيركارشناسي و خلق الساعه است، تصميماتي كه در 
واقع باعث تشديد نوسانات بازار و افزايش تكانه هاي 
تورمي مي ش��وند. در واقع ريشه اصلي مشكالت را 
بايد در ريل گذاري هاي اشتباه اقتصادي و معيشتي 
جس��ت وجو كرد. خبرنگار »تعادل« از سخنگوي 
دولت پرسيد: در شرايطي كه موضوع تداوم ثبات 
در بازارها يكي از مهم ترين نيازهاي اقتصاد ايران در 
شرايط فعلي است، تصميم نمايندگان در خصوص 
تغيير ارز مبنا به۱75۰۰ تومان از منظر كارشناسان، 
عاملي است كه ثبات موجود در بازارهاي كشور را 
با چالش هاي جدي مواجه مي س��ازد.۴برابر شدن 
قيمت ارز مبنا بدون ترديد تكانه هاي تورمي فراواني 
را متوجه اقتصاد و معيش��ت خواه��د كرد. برخي 
تحليل ها 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. 
مي فرماييد 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 بي ثباتي 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 صاحب نظران 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 مي دهد و اين اقدام 
و افزايش قيمت ارز تعرفه ها اگر در مجلس تصويب 
شود باعث تورم خواهد شد. وي افزود: طي روزهاي 
اخير خبر تصميم مجلس براي افزايش نرخ تسعير 
ارز در بودجه ۱۴۰۰ به حول و حوش عدد۱75۰۰ 
تومان منتش��ر ش��ده چون بيانات متفاوت در اين 
زمينه شنيده مي شود بايد منتظر بمانيم و از تصميم 
نهايي مطلع بشويم. به هر حال به اعتقاد بسياري از 
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين تصميم هم 
انتظار تورم��ي را افزايش مي دهد، 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 مي شود. ربيعي 
يادآور شد: زندگي مردم در بحران ها بايد حمايت 
ش��ود، موضوع ارز ۴2۰۰ توماني 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 طرح هاي حمايت معيشتي 
دارد، گفت: بنابراين دولت صراحتا اعالم كرده هر 
كسي كه از ارز ۴2۰۰ توماني براي تامين كاالهاي 
اساسي سوءاستفاده كرده، حتما به دستگاه قضايي 
معرفي ش��وند. ما در حال گذر از شرايط نامتعادل 
هستيم و بايد تا عادي شدن شرايط اقتصادي از مردم 
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 طرح هاي عمراني با بودجه دولت امرارمعاش 
مي كنند 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 25 درصد 
افزايش دهيم، يادآور شد: پرداخت فوق العاده ويژه 
و همسان س��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.

بخشودگي1۰۰ درصدي
جريمه ديركرد بيمه شخص ثالث

در صورتي كه افراد از اول تا پايان بهمن ماه ۹۹ نسبت 
به تمديد بيمه ش��خص ثالث خودرو خود اقدام كنند 
مشمول بخشودگي جريمه ديركرد تمديد بيمه ثالث 
مي شوند. طبق بخشنامه  ابالغي از سوي بيمه مركزي 
به شركت هاي بيمه، به مناسبت آغاز دهه فجر، 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 مي توانن��د از اول تا پايان بهم��ن ماه، بدون 
پرداخت جريمه ديركرد نس��بت به تمديد بيمه نامه 
شخص ثالث خود اقدام كنند و از اين بخشودگي بيمه اي 
بهره مند شوند.  بر اساس اين طرح، در صورتي كه افراد 
تا پايان بهمن ماه ۹۹ نسبت به تمديد بيمه شخص ثالث 
خودرو خود اقدام نكنند، ملزم به پرداخت كامل جريمه 
ديركرد تمديد بيمه ثالث هستند. در واقع اين بخشودگي 
تنها شامل آن دسته از مالكان است كه تا پايان بهمن بيمه 

ثالث خودروي خود را تمديد كنند.

مصادره واحدهاي توليدي 
توسط بانك ها، شايعه يا واقعيت؟!

بارها در محافل به ظاهر رسانه اي اين ادعا مطرح شده 
كه »بانك ها واحدهاي توليدي را مصادره مي كنند«، 
اما تاكنون كسي به پشت پرده اين ادعاها پرداخته و 
صحت و سقم آنها را بررس��ي كرده است. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، بنگاه هاي توليدي هنگام دريافت 
تسهيالت بانكي متعهد مي شوند كه اين منابع را در راه 
توليد هزينه كنند و به همين منظور نيز وثايقي را در 
اختيار بانك قرار مي دهند. بانك هم كه منابع خود را 
از محل سپرده هاي مردمي تجهيز كرده، به نيابت از 
سپرده گذاران اين منابع را در اختيار توليدكننده قرار 
مي دهد تا با اين روش هم چرخ توليد بچرخد و هم سود 
ناشي از اين تبادل اقتصادي ميان بانك و سپرده گذار 
تقسيم شود.با اين حال برخي »توليد كننده نماها« با 
سوءاستفاده از قوانين و مقررات در دوره هاي خاص، 
منابع بانك را دريافت كرده و در محلي غير از آنچه تعهد 
كرده بودند هزينه كرده اند. اين عده اكنون نه تنها منابع 
بانك يا به عبارت ديگر منابع مردم را باز نمي گردانند، 
بلكه با توسل به طرح هايي كه در واقع براي حمايت از 
توليدكنندگان واقعي عملياتي شده اند، قصد دارند به 
هر شكل ممكن از بازپرداخت بدهي خود اجتناب كنند. 
در اين شرايط، وقتي بانك ها براي وصول مطالبات خود 
به روش هاي قانوني متوسل مي شوند، طرف مقابل 
تالش مي كند 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 مي تواند به خوبي نشان 
دهد كه بانك ها نه تنها عليه توليد نيستند، بلكه حامي 
توليدكنندگان اند. روابط عمومي بانك ملي ايران، اعالم 
كرد: به تازگي دادستان عمومي و انقالب مركز استان 
خراسان جنوبي به همراه رييس اداره امور شعب بانك 
ملي ايران در اين اس��تان در جريان بازديد از شهرك 
صنعتي بيرجند، ضمن سركشي به واحدهاي توليدي 
كه با وجود دريافت تس��هيالت بانكي، به هيچ گونه 
فعاليتي اشتغال ندارند، بر لزوم وصول مطالبات بانك 
به منظور تزريق آن به واحدهاي توليدي واقعي تاكيد 
كردند. تنها سه واحد »آجر نسوز سفال نيلوي شرق«، 
كارخانه توليد »محصوالت بهداشتي استريل آغشته« 
و يك واحد »لوله و پروفيل« در اين شهرك صنعتي 
تاكنون بيش از ۶۰ ميليارد تومان به اين بانك بدهكارند 
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 
خراسان جنوبي بانك ملي ايران در اين بازديد با تقدير 
از مساعدت هاي قوه قضاييه براي بازپس گيري اموال 
مردم، تاكيد كرد: اولويت ما همواره كمك به ادامه توليد 
بنگاه هاست و در اين راه از پرداخت هر گونه تسهيالت 
براي تامين سرمايه ثابت يا سرمايه در گردش با رعايت 

ضوابط قانوني استقبال مي كنيم. 

زارع: نحوه هزينه كرد مابه التفاوت ارز در كميسيون تلفيق بررسي مي شود

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

صعود دالر با وجود تزريق 8 تريليون دالري

بحث نرخ ارز مناسب در بودجه ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد

نوسان قيمت سكه در كانال 11 ميليوني
گروه بانك و بيمه |

قيم��ت ارز در بازار داخلي، تحت تأثي��ر اخبار مذاكرات 
ايران با كره جنوبي براي آزادسازي 7 ميليارد دالر منابع 
ارزي بلوكه شده بانك مركزي است. بازار تصور مي كند 
آزاد سازي اين منابع به معناي گشايش در تحريم ناشي از 
نقل و انتقاالت است. در نتيجه تمايل به كاهش قيمت ها 
ايجاد ش��ده و بايد در هفته هاي آينده شاهد اثرات آن بر 
قيمت ارز و طال باش��يم. در ح��ال حاضر قيمت دالر 2۴ 
ه��زار و ۹۰۰ تومان، قيمت يورو 3۰ ه��زار و 3۰۰ تومان 
و درهم امارات ۶ هزار و 82۰ تومان اعالم ش��ده است. در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته و دالر ۱۰۰ تومان كاهش داشته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 2۴ هزار و 85۰ تومان 
و قيمت خريد دالر از مردم 2۴ هزار تومان تعيين ش��ده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 3۰ هزار و ۱8۰ تومان 
و قيمت خريديورو نيز 2۹ هزار و 33۰ تومان اعالم شده 
است.همچنين قيمت خريد دالر دربازار متشكل ارزي 
2۴ هزار و 5۱۶ تومان و قيمت فروش آن 2۴ هزار و 7۶۱ 
تومان بود. عالوه براين نرخ خريد يورو در اين بازار 2۹ هزار 
و ۶5۱ تومان و نرخ فروش آن 2۹ هزار و ۹۴7 تومان اعالم 

شد.براساس اين گزارش در سامانه سنا در روز معامالتي 
گذشته )دوشنبه(، هر يورو با قيمت ميانگين 2۹ هزار و 
7۴2 تومان به فروش رس��يد و هر دالر نيز به قيمت 2۴ 
هزار و ۴۹۴تومان معامله شد.ضمن اينكه در سامانه نيما 
نيز در روز دو شنبه، حواله يورو با ميانگين قيمت 3۱ هزار 
و 38۴ توم��ان فروخته و قيمت حواله دالر نيز 25 هزار و 

۱۹۶ تومان ثبت شد.

    نوسان قيمت سكه در كانال 11 ميليوني
.بررسي ها نشان مي دهد، هفته هاي 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 
كارشناسان افت بيشتر انس جهاني طال در هفته هاي آينده 
را پيش بيني كرده اند. كاهش ريسك هاي بين المللي پس از 
پذيرش شكست از سوي دونالد ترامپ و معرفي جو بايدن به 
عنوان رييس جمهوري قانوني آينده امريكا نيز بر اين روند 
تاثيرگذار بوده است.عالوه براين انتظار مي رود با آغاز توزيع 
واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي درماه هاي آينده، 
ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري 

كاهش پيدا كند. به دنبال افزايش قيمت هر اونس جهاني 
طال ب��ه ۱8۶3 دالر و اعالم قيمت دالر ب��ه نرخ 2۴۹۰۰ 
تومان، قيمت طال و س��كه با يك روند با ثبات نس��بت به 
روزهاي قبل همراه بود و قيم��ت طالي۱8عيار هرگرم 
يك ميليون و ۱۰2 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد۱۱ ميليون و ۱5۰ هزار تومان، قيمت س��كه 
طرح قديم ۱۰ ميليون و 8۰۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون تومان، ربع سكه بهار آزادي ۴ ميليون 
تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 3۰۰ هزار تومان وهر مثقال 
طال ۴ ميليون و 775 هزار 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 7 ميليارد دالر منابع 
ارزي بلوكه ش��ده بانك مركزي است. بازار تصور مي كند 
آزاد سازي اين منابع به معناي گشايش در تحريم ناشي 
از نقل و انتقاالت اس��ت.نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است و 
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 

مي كند. قيمت هر اونس طال ب��ا ۰.8۶ درصد افزايش به 
۱85۹ دالر 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 قيمت ها شد. در حالي كه دموكرات ها در 
مجلس نمايندگان امريكا در تالش براي استيضاح ترامپ 
به دليل حمايت از حمله كنندگان به س��اختمان كنگره 
هستند، ارزش سهام در بازارهاي آسيايي شاهد افت بوده 
اس��ت.نيكوالس فراپل تحليلگر بازار طال در موسسه اي 
بي س��ي بوليون گفت: »تصوير كلي ب��ازار طال همچنان 
افزايش��ي اس��ت... در كوتاه مدت قيمت طال در برابر 
تقويت دالر و افزايش سوددهي اوراق قرضه آسيب پذير 
است، اما به نظر مي رسد كه در سطح ۱83۰ دالر از يك 
پشتيباني فني قابل قبول برخوردار گشته و ممكن است 
در آينده از اين سطح باالتر برود.« ميزان سوددهي اوراق 
قرضه ده ساله خزانه داري امريكا همچنان در باالترين 
س��طح ۱۰ ماه اخير قرار دارد و اين مساله سبب رشد 
ارزش دالر و گرانتر شدن طال براي خريداراني شده كه 

با ارزهاي غيردالري خريد مي كنند.



گروه بورس|
بورس تهران پس از يك روز صعود، روز س��ه ش��نبه 
مجددا كاهشي شد و افزايش عرضه در سهام گروه هاي 
بزرگ دالري و غيردالري س��بب شد تا شاخص كل 
س��هام با افت 3/1  درص��د، در ارتفاع ي��ك ميليون و 
۲۶۰هزار واحد قرار گيرد. در اين روز نماگرهاي سهام 
فراز و فرود چندباره را تجربه كردند  اما؛ درنهايت اين 
بازار با سرخ پوشي بسته شد. تقابل ميان خريداران و 
فروشندگان در معامالت روز سه شنبه افزايش يافت 
اما؛ همچنان ردپاي ترديد در دادوستدها نمايان بود 
ولي بيشترين ترديد براي فروش بود و سهامداران اغلب 
اقبال به س��مت و سوي فروش داش��تند؛ در برخي از 
موارد نيز سهامداران دست نگاه داشتند. در اين شرايط 
از يكسو قيمت ها در سطحي قرار گرفته اند كه پس از 
هر افتي، سرمايه گذاران را در سمت خريد سهام فعال 
مي كند و از سوي ديگر ريسك ناپايداري سياست ها 
چه بورسي و چه غيربورسي در كنار ديگر ريسك ها به 
ترديد بورس بازان افزوده است تا به موجب آن شاهد 

شناسايي سود در كوتا ه ترين زمان ممكن باشيم. 

    طبيعت بازار تغيير يافت 
روز گذشته در شرايطي بسياري از نمادهاي حاضر در گروه 
فلزات اساسي و كانه هاي فلزي به دليل صحبت هاي معاون 
رييس جمهور و افزايش احتمال لغو مصوبه فوالدي صمت 
با افزايش س��نگين تقاضا مواجه شدند كه به نظر مي آيد 
اميدواري به بهبود ش��رايط سياس��ي و بازتر شدن حلقه 
تحريم ها در اقتصاد كشور توانس��ت اميدواري به آينده و 
نمادهاي بانكي و خودرويي را نيز افزايش دهد. از طرفي اين 
طور به نظر مي آيد كه رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و 
رسيدن هر بشكه نفت برنت درياي شمال با قيمت بيش 54 
دالر در معامالت روزهاي اخير عاملي بوده كه توانسته سهام 
پتروپااليشي را با افزايش تقاضا مواجه كند اما؛ اين افزايش 
تقاضا تنها در روز نخست هفته ادامه داشت در روزهاي بعدي 
نيز نزول كرد. البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه به 
گفته بسياري از كارشناسان پس از چند روز افت قيمت هر 
نوع افزايش تقاضا در روند نزولي امري محتمل است و اين 
روند بنابر پيش بيني ها تا هفته آينده ادامه دار خواهد بود و 
بيش از آنكه بر پايه اخبار و تغييرات موجود رخ دهد بيشتر 

با توجيه اين رويداد ها اتفاق مي افتد. 

    افزايش قيمت جذابيت بازار
سهام بورسي پس از ريزش چهار ماهه، در حال حاضر به 
سطوحي رسيده اند كه از منظر معامله گران )نه با توجه 
به معيارهاي ارزندگي( جذاب برآورد مي ش��وند. به اين 
ترتيب P/E آينده نگر بورس تهران كه در اوج حباب بازار 
)مردادماه( به ۲۲ مرتبه نيز رس��يده بود، در حال حاضر 
كمتر از 5/ ۹ است. سيگنالي كه خود يكي از داليل تقويت 
تقاضا و مردد شدن فروشندگان است. از همه ريسك هاي 
مثبت و منفي ك��ه بگذريم، آنچه روزهاي اخير س��بب 
نوسان شاخص سهام و قيمت ها شد، ريسك ناپايداري 
سياست هاست. جايي كه مسووالن بورسي و غيربورسي 
بدون در نظر گرفتن عواقب اظهارنظرهاي خود، پش��ت 
تريبون قرار مي گيرند و با تغيير يك س��اعته سياس��ت 
خود، باري س��نگين بر دوش فعاالن بورسي مي گذارند. 
همين مهم سبب شده تا اعتماد سهامداران به اين بازار 
و سياست گذار آن به صورت جدي خدشه دار شود. عالوه 
بر قيمت هاي جهاني؛ ن��رخ دالر نيز از اهميت بااليي در 
سودآوري شركت هاي كاموديتي محور برخوردار است. 
هر چند كم شدن تنش هاي فرامرزي مي تواند براي كل 
اقتصاد و جزئي تر صنايع بزرگ غيركااليي مفيد واقع شود، 
اما كاهش نرخ دالر به اين دليل، در نهايت كاهش س��ود 
شركت هاي صادراتي را به دنبال دارد. شركت هايي كه در 
فضاي تورمي و با رش��د نرخ ارز، درآمدهايشان صعودي 
مي شود اما؛ هزينه ها به علت ريالي بودن با تاخير زماني 
افزايش مي ياب��د. از اين رو افت ن��رخ دالر )با فرض ثابت 

نگه داشتن عامل قيمت هاي جهاني( درآمد اين گروه از 
شركت هاي بورسي را تحت تاثير قرار داده و رشد P/E و در 

نتيجه كاهش جذابيت  نمادهاي مذكور را به دنبال دارد.

   بازارهاي جهاني
به طور تقريبي بيش از ۶۰ درصد ارزش كل بازارسهام در 
اختيار شركت هاي كاموديتي محور است. شركت هايي 
كه وابستگي زيادي به قيمت جهاني نفت و فلزات دارند. در 
حال حاضر شرايط مناسبي در بازارهاي جهاني حكمفرما 
است و حتي ثبات قيمت ها مي تواند به افزايش سودآوري 
گروه هاي كااليي بينجامد. هر چند روز گذشته بازگشايي 
منفي بازارهاي جهاني تشديد فشار فروش در سهام بزرگ 
بورس��ي را به دنبال داش��ت. قيمت نفت در معامالت روز 
دوشنبه به دنبال افزايش محدوديت هاي قرنطينه اي در 
اروپا و چين، با افت قيمت همراه شده است. مس نيز در ادامه 
روندي كه در پايان هفته گذش��ته تجربه كرد، ديروز افت 
حدود ۲/ 1 درصدي ثبت كرد و پس از 4 روز به زير ۸هزار 
دالر نزول كرد. مهم ترين عامل نزولي ش��دن بازار جهاني 
كه از جمعه گذشته آغاز ش��ده بود، رشد شاخص دالر، با 
وعده هاي جو بايدن براي تزريق محرك هاي مالي بيشتر 
به واسطه افزايش نرخ اوراق خزانه داري امريكا بود. ضمن 
اينكه تعطيالت سال نو ميالدي و كاهش تقاضاي ناشي از 
آن قيمت آلومينيوم را براي ساعاتي به زير ۲هزار دالر هدايت 
كرد. هر چند در ادامه بازگشت خريداران، قيمت آلومينيوم 
را مجددا به باالي ۲هزار دالر رساند. چشم انداز صعودي و 
تمايالت خوب خريد در بازار چين از محرك هاي صعودي 
بازار آلومينيوم اس��ت. در هر حال بايد ديد چه در انتظار 

بازارهاي جهاني است.

    چرا   بورس   نوساني  است؟
سلمان نصيرزاده، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو با ايرنا 
به افت شاخص بورس در معامالت ديروز بازار سهام اشاره 
و اضافه مي كند: مجموعه عوامل بني��ادي و رواني بر بازار 
حاكم است، اين موضوع نشات گرفته از ابهام هاي منفي 
است كه به بازار تزريق شده است. بيشتر اين موضوع ناشي 
از انتظارات تورمي و نرخ ارز بود و منجر به افزايش قيمت 
سهام شد، اكنون نقطه مقابل اين مسائل در بازار ايجاد شده 
است و بازار انتظار كاهش سرعت نرخ تورم را دارد و نگران اين 
است كه نرخ دالر بيش از اينها كاهش پيدا كند.نصيرزاده با 
تاكيد بر اينكه در طول سال هايي كه بورس در حال فعاليت 

بود تورم محور بوده است، مي گويد: با توجه به اينكه سهام 
شركت هاي جديد به بورس ورود كردند اما رشد اين بازار 
نشات گرفته از تورم بوده است، بدين معنا كه هر زمان تورم 
با جهش همراه شده است بورس با سرعت زيادي در مسير 
افزايشي قرار گرفت، اكنون هم بازار با نقطه مقابل اين فضا 
روبه رو شده است. وجود برخي از تصميم گيري ها در مورد 
قيمت گذاري ها در بازار در كنار انتظارات تورمي باعث ايجاد 
نوسان در معامالت بورس و كاهش اعتماد سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه شده است. وي اظهار مي كند: اكنون در بازار 
با دو نوع تورم جهاني و داخلي روبه رو هستيم، در بازارهاي 
جهاني به دليل متورم بودن قيمت ها، قيمت هاي جهاني 
رو به افزايش است، با توجه به قيمت هاي جهاني روند بازار 
مي توانست بهتر از اين ها باشد و از فضاي بازار جهاني منتفع 
شود اما اكنون بحث قالب در بازار موضوع انتظارات تورمي 
و تغيير فضا در بحث تورم داخلي است. به محض اينكه بازار 
وارد مسير تعادلي مي شود، برخي از تصميم گيري ها بازار را 
از مسير خود خارج و وارد مدار نزولي مي كند. اين كارشناس 
بازارسرمايه بيان مي كند: از ديد ميان مدت مي توان آن را 
اصالح تلقي كرد اما در كوتاه مدت بازار به داليلي مانند انتشار 
گزارش هاي فصلي، فصل مجامع و تحوالت بازار جهاني در 
تالش براي تغيير روند است و ممكن است به صورت موقتي 
دوباره به مسير صعودي بازگردد. نصيرزاده با اشاره به اينكه 
اكنون نرخ دالر در محدوده ٢٥ هزار تومان قرار دارد و اين 
بازار داراي دو نگاه است، اظهار مي كند: نگاه خوشبينانه بدين 
صورت اس��ت كه دالر اكنون در كف قيمتي قرار دارد و در 
حال آماده سازي براي رشد دوباره است. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان مي كند: اگر اين اتفاق رخ دهد روزهاي 
خوبي پيش روي بازار سرمايه قرار خواهد گرفت، نگاه ديگر 
اين است كه دالر در حال سقف سازي در اين قيمت است 
و با گشايش هاي سياسي از هيجان نرخ ارز كاسته مي شود 
و ممكن است نرخ دالر تا محدوده ٢٠ هزار تومان كاهش 
يابد كه اين موضوع به نوبه خود بر روند نزولي بازار تاثيرگذار 
خواهد بود.  وي در نهايت تاكيد مي كند: از االن به بعد بايد 
حداقل ها را در بازار س��رمايه لحاظ كنيم كه اين امر باعث 
كنترل ريسك و ايجاد ثبات در بازار مي شود و از اين طريق 
مي توان با تمركز بيشتري در اين بازار سرمايه گذاري كرد. 
در صورت ايجاد ثبات نسبي در قيمت دالر و نرخ تورم، بازار 
سرمايه از باقي بازارها پيشي مي گيرد و بازدهي بهتري را 
در اختيار س��هامداران قرار مي دهد. پتانسيل و اميدواري 
پيش روي فعاالن بازار ناشي از انتظار انتشار گزارش هاي 

مثبت ٩ ماه شركت ها است كه اين موضوع خود مي تواند 
به عنوان يك محرك و سرعت گير افت در بازار قلمداد شود 
اما سهامداران نبايد انتظار رشدهاي غافلگيركننده را داشته 
باشند در عين حال با اين محرك در مقطع كنوني انتظار 

افت هاي سنگين را هم نمي توان داشت.

   وضعيت  بورس تهران 
حقوقي ها در روز گذش��ته بازار حدود هزار و ۹۰۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت خرد 
13ه��زار و 4۷۰ميلي��ارد تومان بود، اش��خاص حقوقي 
۲3درصد يعني س��ه هزار ميليارد تومان سهام خريدند و 
مازاد خريدشان 14درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي ها در بازارسهام در گروه هاي »محصوالت 
ش��يميايي«، »فلزات اساس��ي« و »بانك ها و موسسات 
اعتباري« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»مواد و محصوالت دارويي« و »ماشين آالت و تجهيزات« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. ارزش كل معامالت خرد بورس 
و فرابورس نيز در مجموع به 13هزار و 44۰ميليارد تومان 
رسيد. حقيقي ها حدود هزار و ۸۷۰ميليارد تومان نقدينگي 
از بازار خارج كردند.روز گذشته بازار افزايش سهام حقيقي ها 
در ۸1نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۲۶۸نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول 4۶۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم دو هزار 

و 35۰ميليارد تومان بود.

       تغيير مالكيت ۳.۱ ميليارد اوراق بهادار مالي
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از يك ميليون 
و ۲۷۶ هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران روز گذشته 
فرابورس بيش از 3.1 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي 
در ۷۶۲ هزار و ۶۲۲ نوبت معامله و به ارزش ۸ هزار و 3۶3 
ميليارد تومان داد و س��تد كردن��د. در چهارمين روز بازار 
نمادهاي »صنعتي مينو«، »توسعه و عمران استان كرمان« 
و »توزيع داروپخش« بيشترين اثر تقويتي و »سنگ آهن 
گهر زمين«، »پليمر آريا ساسول« و »پتروشيمي زاگرس« 
بيشترين اثر كاهشي را بر ش��اخص فرابورس داشته اند. 
همچنين »توسعه و عمران استان كرمان«، »صنايع چوب 
خزر كاسپين«، »پتروشيمي اروميه«، »سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات«، »سپيدار سيستم آسيا«، »برق و انرژي 
پيوند گستر پارس« و »صنعتي مينو« نمادهاي پرتراكنش 

روز گذشته در فرابورس بودند.
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كاهش ۵۸ درصدي
ارزش سهام عدالت

س��هام عدالتي كه سال هاست 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 3۰ درصد 
سهام خود را به فروش رسانده و از عوايد آن استفاده 
كنند. در مرحله دوم آزادس��ازي نيز در 1۸ مردادماه 
3۰ درصد ديگر اين س��هام آزاد شد. اما دقيقا دو روز 
پس از آزادس��ازي مرحله دوم بازار سرمايه وارد فاز 
اصالح شد و تا ۲۰ آبان ماه حدود 45 درصد كاهش 
در شاخص كل را تجربه كرد. با بررسي داليل ريزش 
ب��ازار در آن مقطع زماني، مي توان س��هام عدالت را 
يكي از اصلي ترين داليل اين ري��زش عنوان كرد. با 
آزادسازي مرحله دوم سهام عدالت، افراد داراي اين 
س��هام ها با فرض اينكه مبلغ ۶۰ درصد سهامشان 
حداقل ۹ ميليون تومان خواهد شد، سريع شروع به 
فروش سهام خود كردند. عرضه آبشاري نمادهايي كه 
در ليست سهام عدالت قرار دارند، در آن زمان نشان 
مي دهد، يكي از داليل ريزش بازار در مردادماه همين 
عرضه بي حساب و كتاب سهام عدالت توسط بانك ها 
و كارگزاري ها بوده اس��ت. با توجه به ارزش س��هام 
عدالت مي توان گفت تاكنون 5۸ درصد از ارزش اين 
سهام نسبت به اول مرداد ماه سال جاري كاهش يافته 
اس��ت. كاهش ارزش سهام عدالت تا 11 آبان ماه 4۸ 
درصد بوده كه اين مساله نشان مي دهد سهام عدالت 
در ماه هاي گذشته به ش��دت كاهش يافته است. با 
نگاهي به نمادهاي موجود در سبد سهام عدالت افراد، 
مي توان سهم هاي با ارزش و بنيادي را مالحظه كرد 
كه تنها به دليل عدم مديريت بازار سرمايه ارزش آنها 
به شدت كاهش يافته اس��ت. تركيب سهام عدالت 
مركب از س��هام 3۶ شركت بورس��ي و 13 شركت 
غيربورسي است كه آن 13 شركت هم قرار است در 
قالب يك هلدينگ در آينده وارد بورس شوند. تعداد 
4۹ ميليون نفر س��هامدار عدالت در كشور داريم كه 
در زمان آزادسازي س��هام عدالت در خردادماه سال 
جاري، تعداد 1۹ ميليون نفر روش مس��تقيم و 3۰ 
ميليون نفر روش غيرمستقيم را برگزيده اند. در حال 
حاضر مجلس به دنبال تصويب ثبت نام از جاماندگان 
سهام عدالت است. نماينده شيراز و زرقان در مجلس 
مي گويد: پيشنهاد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در 
كميسيون تلفيق مطرح شد و اعضاي اين كميسيون 
نيز با توجه به ماهيت عادالنه اين پيشنهاد، با ثبت نام 
۷ميليون جا مانده از سهام عدالت موافقت كردند. حال 
بايد ديد وضعيت 4۹ ميليون سهامدارعدالت كه در 
حال حاضر سهام آنها با چنين كاهش ارزشي مواجه 

شده اند، چگونه خواهد شد.

ايجاد خصوصي سازي واقعي
در كشور با رقابتي شدن قيمت ها

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران به  مردمي شدن 
بازار سرمايه در سال ۹۹ اشاره كرد و گفت: اقتصاد كشور 
را بايد به قبل و بعد از س��ال ۹۹ تقس��يم   كرد؛ در بهار 
امسال بورس كشور مردمي شد به نحوي كه از حدود 
4۰۰ تا 5۰۰ هزار سهامدار فعال، هم اكنون  شاهد آن 
هستيم كه چند ده ميليون سهامدار در بازار سرمايه 
حضور دارن��د و 1۲۰۰ تريليون تومان ثروت مردم  در 
بازاره��اي اول و دوم فرابورس ايران اس��ت.  هاموني با 
اش��اره به اينكه در حال حاضر بسياري  از خانوارهاي 
ايراني را از طريق س��هامداري آنان در ش��ركت هاي 
بزرگ اعم از پااليشگاهي، پتروش��يمي، فوالدي و   ... 
ش��ريك توليد كش��ور كرده ايم، عنوان كرد: در حال 
حاضر اغلب اقش��ار جامعه در بازار سرمايه سهامدار 
هس��تند  و اين خانواره��ا به طور مس��تقيم در توليد 
كشور نيز نقش آفريني مي كنند.  به گفته مديرعامل 
فرابورس وجود س��ازمان هايي نظير سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و نظام قيمت گذاري  شايد زماني 
موضوعيت داشت كه براي انتفاع و نفع عموم جامعه 
ايران كه ۸۰ ميليون مصرف كننده بودند  برنامه ريزي 
كنيم، اما حال كه بسياري از اين افراد در توليد نقش 
دارند شايد الزم است اين سازمان را همانند  عنواني كه 
در گذشته داشت به سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليدكننده تغيير دهيم.  هاموني با اشاره به اينكه در 
اين حوزه به نظر مي آيد بهترين ابزار تخصيص منابع 
بايد بازار سرمايه و بورس  باشد، گفت: اين نهاد كمك 
مي كند تا اقتصاد پيش بيني پذير و رقابتي شود و زماني 
كه بازار سرمايه مردمي شد،  به طور قطع مردمي كه تا 
ديروز تنها مصرف كننده منابع بودند چون در شرايط 
جديد شريك توليد نيز هس��تند  و سود شركت ها از 
طريق مجامع به حس��اب آنها واريز مي شود، بنابراين 
در زمينه رقابتي كردن نرخ ها و مصرف  بهينه انرژي ها 
بعضا رغبت بيشتري از خود نش��ان مي دهند. وي با 
بيان اينكه مهم ترين و مس��تقيم ترين خاصيت بازار 
سرمايه و بورس رقابت پذيري و قيمت رقابتي در اين 
 بازار است، خاطرنشان كرد: با رقابتي شدن قيمت ها 
قطعا خصوصي س��ازي واقعي در كشور شكل گرفته 
و اصالح  الگوي مصرف رق��م مي خورد و در فاز بعدي 
مي توان اميدوار ب��ود كه هدفمندي يارانه ها نيز روند 
رو به  بهب��ودي را طي كند و در نهايت مديريت بهينه 
كسري بودجه دولت محقق  ش��ود.  هاموني در پايان 
دس��تيابي به اين اهداف را در گ��روي مردمي كردن 
بازار سرمايه و بورس دانس��ت و افزود: وقتي  بسياري 
از خانوارهاي ايراني س��هامدار شركت هاي بزرگ در 
صنايعي نظير خودروس��ازي، س��يماني، نيروگاهي ، 
 فوالدي، پااليش��گاهي و ... مي شوند، طبيعتا حاضر 
نيستند اتالف منابع صورت بگيرد و سود آن شركتي 
كه  سهامدارش هستند به واسطه نظام قيمت گذاري 
دس��توري و غيررقابتي كاهش يابد؛ چراكه با رقابتي 
شدن و  واقعي شدن قيمت ها، سود شركت ها و در نتيجه 
سودي كه به خود آنان تعلق مي گيرد افزايش مي يابد. 

گواهي سپرده و قرارداد آتي قير 
در راه بورس كاال

جواد فالح، مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك 
بورس كاالي ايران از تعريف گواهي سپرده كااليي قير و 
قرارداد آتي اين محصول در آينده نزديك خبر داد و عنوان 
كرد: در راستاي توسعه بازار امالك و مستغالت بورس 
كاالي ايران، قير به عنوان اولين محصول انتخابي كه در 
ساختمان سازي نيز به كار مي رود راهي بازار مالي بورس 
كاال مي شود تا به اين ترتيب از پتانسيل  ابزارهاي مالي اين 
بازار براي رونق كاالهاي مصرفي در بخش ساخت وساز 
نيز استفاده ش��ود. وي عنوان كرد: با به نتيجه رسيدن 
تعريف گواهي س��پرده كااليي روي قير، اين محصول 
اولين كاالي خارج از گروه كشاورزي به شمار مي رود كه 
اين ابزار مالي براي آن تعريف شد، است. معاف از ماليات 
بر درآمد بودن معامالت گواهي سپرده كااليي و آتي قير 
در بورس كاال، يكي از داليلي است كه باعث خواهد شد 
سرمايه گذاري روي اين اوراق مورد استقبال ذي نفعان 
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 
شاهد تسري اين نوع معامالت روي ساير كاالهاي حوزه 
ساختمان نيز باشيم و به زودي اولين صندوق كااليي در 

اين زمينه نيز شكل بگيرد.

افزايش پروژه هاي
مديريت شهري اصفهان

ايرج مظفر، معاون عمران ش��هري شهرداري اصفهان 
گف��ت: قراردادهايي كه ش��هرداري اصفه��ان با ترك 
تش��ريفات منعقد كرده از سال ۹۶ تا ۹۹ روند كاهشي 
داشته است به طوري كه در سال ۹۶ از مجموع قراردادها 
33 درصد با ترك تشريفات اجرا شده و در سال ۹۹ اين 
رقم به 1۶ درصد كاهش يافته است. وي با اشاره به اينكه 
مقايسه شرايط عمراني كنوني مقايسه سه سال با 14 
سال است، اظهار كرد: از همين رو افراد بايد در قضاوت ها 
انصاف داشته باشند و شرايط كش��ور، تحريم، كرونا و 
افزايش ناگهاني قيمت ها را در حال حاضر در مقايسه با 
قبل لحاظ كنند چراكه قراردادهاي ما بايد طبق قوانين 
بسته شود و تش��ديد نظارت ها در اين دوره شهرداري 
بيشتر از قبل بوده است. معاون عمران شهري شهرداري 
اصفهان با اش��اره به برگزاري مناقصه عمومي و ترك 
تشريفات براي اجراي طرح هاي عمراني ادامه داد: از اول 
دي ماه ۹۶ تا يك��م دي  ماه ۹۷ از مجموع 1۰۶ قرارداد 
منعقد شده ۲1 درصد مناقصه عمومي، 33 درصد ترك 
تشريفات و 4۶ درصد قرارداد با سازمان هاي وابسته بوده 
است. از سال ۹۷ تا ۹۸ از مجموع 1۷۷ قرارداد 4۷ درصد 
مناقصه عمومي، 1۷ درصد ترك تشريفات و 3۶ درصد 
قرارداد با سازمان هاي وابس��ته بوده است. وي افزود: از 
سال ۹۸ تا ۹۹ از مجموع ۲11 قرارداد منعقده، 51 درصد 
مناقصه عمومي، 1۶ درصد ترك تشريفات و 34 درصد 
سازمان هاي وابسته است. مظفر بيان كرد: طبق اين آمار 
هر س��اله به آمار مناقصه هاي عمومي اضافه شده و در 
سال ۹۶ تا ۹۷ فقط در سازمان عمران بيش از ۹3 ميليارد 
تومان قرارداد منعقد شده است كه ساير سازمان ها هم 
كارهاي عمراني زيادي در حال اجرا دارند به خصوص 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري كه به اندازه سه منطقه 
پروژه در حال اجرا دارد. وي ادامه داد: در سال ۹۸ مبلغ 
اين نوع قراردادها به 5۲۲ ميليارد تومان و در سال ۹۹ به 
۶۰3 ميليارد تومان افزايش يافت. معاون عمران شهري 
شهرداري اصفهان با اشاره به اجراي پروژه هاي تاسيسات 
زيربنايي از سوي شهرداري گفت: اين پروژه ها شامل 
خطوط انتقال آب و تصفيه خانه پساب است تا نگراني 
براي آبياري فضاي سبز برطرف شود. برهمين اساس بعد 
از پروژه اجالس سران و رينگ چهارم ترافيكي، بيشترين 

اعتبار در اين حوزه هزينه مي شود.

پرداخت سود سهام از طريق سجام
حسين قشمي، مدير سيستم هاي تسويه و پرداخت 
شركت سپرده گذاري مركزي در برنامه به وقت تحليل 
ش��بكه ايران كاال در  اس��توديو فرابورس به بررس��ي 
موضوع پرداخت سود سهام از طريق سجام و بي نيازي  
س��هامداران از مراجع��ه به بانك ها پرداخ��ت. وي در 
خصوص اينكه چرا با وجود سامانه سجام باز هم سود 
سهام اكثر شركت ها از طريق بانك ها انجام مي شود، 
گفت: ناشران تا امروز به  صورت سنتي و از طريق جدول 
زمان بندي كه منتشر مي كنند با مراجعه به بانك ها، 
سود را پرداخت مي كنند اما ش��ركت  سپرده گذاري 
مركزي از آنجايي كه پرداخت س��ود و تسويه وجوه بر 
اساس قانون بازار سرمايه بر عهده اين شركت است، از 
سال ۹۷  سامانه سجام را راه اندازي و از سال ۹۹ سامانه 
پرداخت سود را راه اندازي كرد. مدير سيستم هاي تسويه 
و پرداخت شركت سپرده گذاري مركزي درباره اينكه تا 
امروز چه تعداد ناشر از اين امكان شركت سپرده گذاري 
مركزي براي پرداخت س��ود به س��هامداران استفاده 
 كرده اند، بيان كرد: تا پايان روز جاري از نزديك به ۷۰۰ 
شركت حاضر در بازار س��رمايه، 1۰5 ناشر به سامانه 
پرداخت سود سجام  متصل شدند و البته اتفاق خوبي 
كه در حال رخ دادن است، افزايش شتاب ورود ناشران 
به اين سامانه براي پرداخت آنالين سود  است. به همين 
دليل پيش بيني مي شود در دو ماهه پاياني سال تعداد 
بيشتري از ناشران از اين خدمات سپرده گذاري مركزي 
 استفاده كنند. قشمي با تاكيد بر توسعه بازار سرمايه 
و افزايش رجيس��تري ها گفت: امروز در  اكوسيس��تم 
موجود در بازار سرمايه، رجيستري ها به بيش از 1۰ برابر 
رسيده و شركتي كه تا سال گذشته 4۰ تا 5۰  سهامدار 
داش��ته، امروز 5۰۰ سهامدار دارد؛ به همين دليل هم 
خدمات دهي با روش هاي سنتي براي سيستم بانكي   
توجيه  اقتصادي ندارد و گاها امكان پذير هم نيست. مدير 
سيستم هاي تسويه و پرداخت شركت سپرده گذاري 
مركزي با تاكيد بر آمادگي كامل زيرساخت هاي اين 
مجموعه براي  خدمات دهي آنالين به سهامداران گفت: 
همه ناشران بازار سرمايه از طريق درگاه دانا مي توانند 

پرداخت سود خود را آنالين كنند. 

ريسك هاي تاثيرگذار روي بازارسهام چيست؟

درياي متالطم بورس

پرهيز دولت از اقدام شتابزده در بازارسهام
امين دليري، معاون اس��بق وزارت اقتص��اد درگفت وگو 
با تسنيم با اش��اره به اينكه، درمنطق تحوالت اقتصادي 
بازارهاي مالي و سرمايه، بيشترين تأثيرپذيري را دردوران 
رونق يا ركود اقتصادي دارند، گفت: غيراز عوامل اقتصادي 
تأثيرگذار، عوامل اجتماعي و سياسي وتحوالت فرهنگي نيز 
به سهم خود در در نوسانات بازار سرمايه مي تواند نقش آفرين 
باشد. به عنوان مثال بيماري كرونا كه يك عامل اجتماعي 
تاثيرگذار در نوس��انان بازارسرمايه محسوب مي شود، در 
كشورهايي كه درگير اين بيماري شده اند، ازطريق كاهش 
فعاليت هاي كس��ب وكار، تأثيرات منفي زيادي درحالت 

ركودي اقتصاد كشورهاي درگيرداشته است.
البته متغيرهاي اقتصادي، مالي وپولي تاثيرگذار بر بازار 
سرمايه با عالمت هاي قبلي در اقتصاد داخلي و خارجي بروز 
مي كنند. اين متغييرها به صورت بنيادي وريشه اي مي تواند 
بازار سرمايه را دچار دگرگوني كنند. در عدم تبعيت بازار 
سرمايه به متغير هاي مذكور، مسلماً اثرات آن در زمان ديگر 
بروز خواهد كرد. به طور كلي دوران رونق يا ركود اقتصادي، 
بازار سرمايه از آن تأثير مي پذيرد، دارندگان سهام بايد روند 
تغييرات شركت هايي كه س��هام آنها به بورس ارايه شده 
با رصد تحوالت اقتصادي داخلي و خارجي، تأثيرگذاري 
متغيراقتصادي را در تصميمات خود لحاظ كنند. اگر خود 
فرصت انجام اين تحليل را نداشته باشند يا به علت تخصصي 
بودن موضوع، ازعهده تحليل آن بر نيايند، الزم است از نظر 
خبرگان اين رشته استفاده نمايند. با اين استدالل مجدداً 
تأكيد مي شود سهامداران حقيقي تازه وارد نبايد باهرخبر 
مثبت يامنفي كه از منابع موهومي مختلف مي رسد فوراً 
عكس العمل نشان دهند ودرصف خريد يا فروش قرارگيرند

معاون اسبق وزارت اقتصاد تاكيد كرد، بورس از قبل از انقالب 

اسالمي فعاليت خودرا به صورت بطئي وغيرمحسوس آغاز 
كرد. در بعد از انقالب اسالمي از س��ال ۶3 شوراي بورس 
صرفاً با تشكيل جلساتي، بيشتر درخصوص نحوه چگونگي 
فعاليت بازار سرمايه و راه اندازي آن تشكيل مي شد. ولي بازار 
سرمايه عماًل از سال ۶۸ فعاليت خود را به طور جد آغاز نمود. 
درحال حاضر پرداختن تاريخ بورس در ايران مد نظر نيست. 
فقط خواستم به قدمت فعاليت بورس در ايران گذري داشته 
باشيم و به نوپا بودن اين بازار در مقام مقايسه با ساير بازارهاي 
سرمايه جهان كه از نظر فعاليت يك قدمت صد ساله يا بيشتر 
دارند نگاه گذرا داشته باشيم. باوجود سابقه فعاليت كم بازار 
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 5۰ ميليون كد 
سهامداري براي متقاضيان بازار سرمايه صادر شده است. اين 
نشان از اقبال خوب جامعه اعم ازسهامداران خرد وكالن به 
بازار سرمايه است. از طرف ديگر تأمين سرمايه شركت ها 
وبنگاهاي توليدي از طريق بازار سرمايه حايز اهميت است. 
طبق اظهارات رييس سازمان بورس تا آذر ماه ۹۹ حدود 
45۰ هزار ميليارد تومان ازطريق بورس، تأمين سرمايه شده 
است. وي افزود،  درحالي كه اين رقم طي سال ۹۸ به ميزان 
۲۶۰ هزار ميليارد تومان ودرسال ۹۷ حدود 1۲5 ميليارد 
تومان بوده است. به ترتيب رشد 1۰۸، ۷3 درصدي نسبت 
به سال قبل، تأمين سرمايه بنگاهاي اقتصادي ازطريق بازار 
بورس رشد داشته است. به گفته اين كارشناس اقتصادي، 
بازار سرمايه در ايران به رغم فراز ونشيب هايي كه تاكنون 
داشته، ولي درمقام مقايسه با ساير بازارهاي موازي نظير 
سكه، ارز، مس��كن وخودرو باتوجه به آمار وشاخص هاي 
اندازه گيري از بازدهي بيشتري برخوردار بوده و گذشته از 

خريداران خرد كه به صورت هيجاني و آبشاري با مشاهده 
هرگونه نوسان يا با شايعه پراكني سيگنالي، فضاهاي مجازي 
درصف فروش قرار مي گيرند و از بورس خارج مي شوند، جزو 
بازارهاي پر سود نسبت به ساير بازارها محسوب مي گردد. 
براساس ش��واهد آماري، طي 1۰ س��ال گذشته )۸۸ الي 
13۹۸(، بازدهي س��هام خريداري ش��ده در بازار بورس 
۲۷ برابررشد كرده ودر مقايسه با ساير بازارها رتبه بااليي 
داشته است. به عنوان مثال: بازدهي بازار ارز 1۷ برابر، سكه 
13 برابر، مس��كن ۷ برابر وبانك 4 برابر دردوره مورد نظر 
رشد كرده است. مشاهده مي شود، رشد بازارهاي موازي 
در مقام مقايسه با رش��د شاخص كل بورس در دوره مورد 
اشاره ۲۷ برابر بوده، فاصله زيادي دارد. از ابتداي سال ۹۹ تا 
پايان آذرماه نيز بازار سرمايه 1۸۰ درصد رشد داشته است. 
درحالي كه رشد بازارهاي موازي مانند سكه و دالر به ترتيب 
فقط ۹۸ و۶۰ درصد بوده است. باز مشاهده مي شود با وجود 
ريزش شديد شاخص كل بورس از سقف دوميليون واحد 
به يك ميليون و دويست هزار واحد از مردادماه ۹۹ تا نيمه 
آبان ماه سال جاري، ولي رشد متوسط شاخص كل بورس 
از ابتداي سال ۹۹ تا پايان آذر ماه سال جاري نسبت به ساير 
بازارهاي موازي از رشد باال تري برخوردار بوده است .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 
تغييرات آن بدون تبعيت از اين دومتغير تاثيرگذار، راه خود 
را طي كرده است؟ گفت: به منظور مقايسه تغييرات شاخص 
بورس، با تغييرات ارز وسكه در دوره يك ساله )ازاول دي ماه 
۹۸ الي پايان آذرماه ۹۹( درنظر گرفته شده و مي توان ارتباط 
يا عدم ارتباط آنها را با يكديگر سنجيد. شاخص كل بورس از 
دي ماه ۹۸ تا مردادماه ۹۹ به رغم نوسانات ماهانه به اوج خود 

يعني به رقم باالي دو ميليون واحد رسيد. ولي رشد قيمت 
ارز و سكه دربازار داخلي به همراه نوسانات ماهانه، پيك رشد 
اين دومتغيربه ترتيب درنيمه اول مهرماه و در آبان ماه ۹۹ 
اتفاق افتاد. به اين معني گرچه شاخص كل بورس، قيمت 
ارز و سكه از دي ماه سال ۹۸ تا مرداد ۹۹به همراه نوسانات 
سينوسي، صعودي بوده، اما نقاط پيك رشد بازار ارز، سكه و 
بازار بورس يكسان نبوده به نحوي كه پيك شاخص بورس 
در مرداد ماه ۹۹، ارز از نيمه اول مهرماه و س��كه درآبان ماه 

۹۹ اتفاق افتاده است.
دليري گفت: به س��هامداران بازار س��رمايه ب��ه ويژه به 
سهامداران خرد توصيه مي شود به بازارسرمايه به عنوان 
بازاري كه در بلندمدت بازدهي آن از ساير بازارها بيشتر 
بوده، نگاه كنند و سرمايه گذاري در آن رابه عنوان بازاري كه 
در كوتاه و بلندمدت بازدهي بيشتري خواهد داشت، توجه 
داشته باشند.خامسًا، دولت و مسووالن بورس بايد قواعد 
عرضه و تقاضا را هنگام عرضه سهام شركت هاي 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 كننده اي دراين ريزش هاي 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 تصميم گيري شتابزده 
تحريك مي كند، به شدت اجتناب نمايد و در جهت حمايت 
از بازار سرمايه گام هاي اساسي برداشته وقوانين و مقررات 
تسهيل كننده در انجام معامالت بازار سهام با كمك قوه 
مقننه وضع كند تا موجب تسهيل، شفافيت تبادل و خريد 

وفروش سهام در بازار سرمايه گردد.



گروه راه و شهرسازي|
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 
آلودگي هوا نسبت به سال هاي گذشته بسيار بيشتر است. 
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 
احترام گذاشتن به قانون هواي پاك، اعالم كرد كه سوخت 
كارخانه ها و نيروگاه هاي اطراف تهران مازوت نيست، و آنها 
از گازوييل پرگوگرد اس��تفاده مي كنند. زهرا نژاد بهرام، 
عضو هيات ريسه شوراي شهر نيز ديروز در نامه خطاب 
به رييس جمهور با بيان اينكه ريه شهروندان از مازوت پر 
شده است، خواستار اقدام عاجل براي رفع آلودگي هوا شد.

  بخش عمده مصرف انرژي كشور 
در كجاست؟

بهاره آروين، عضو شوراي اس��المي 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: آلودگي هوا مي كشد، آلودگي هوا تنها معضل اين شهر 
است كه مستقيم و بي واسطه سالمت و جان شهروندان را 
هدف مي گيرد و هر نوع راه حل فردي هم در برابر آن بي ثمر 
است، مساله اي كه جز از طريق سياست گذاري جامع نگر و 
پيگيرانه قابل حل نخواهد بود. وي اظهار كرد: اين جمالت 
را هفتم آبان ماه ۹۶ در صحن علني شورا در همان ماه هاي 
ابتدايي آغاز به كار شوراي پنجم گفتم. امروز بيست و سوم 
دي ماه ۹۹ و آخرين ماه هاي كار شوراي پنجم است. بيش از 
سه سال گذشته و هواي شهر آن چنان مستمر و شديد آلوده 
است كه نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است. 
در تمام سه سال گذشته ترافيك و آلودگي هوا، نه فقط 
اولويت دارترين مساله از ديدگاه شهروندان تهراني بلكه 
اولويت دارترين موضوع براي تمام تالش ها و پيگيري هاي 
ما اعضاي پنجمين دوره ش��وراي اس��المي شهر تهران 
بوده است. از پيگيري هاي مستمر و بي وقفه براي وصول 
اعتبارات مترو و تجهيز و گس��ترش ناوگان حمل ونقل 
عمومي گرفته تا سياست گذاري هاي معطوف به كاهش 
ترافيك و آلودگي هوا از طريق هزينه زا كردن اس��تفاده 
غيرضروري از خودروي شخصي. اما امروز آلودگي هوا از 

هر زمان ديگري شديدتر است.

    چرا و چگونه چنين شده است؟
آروين تصريح كرد: درحالي كه به دليل شرايط ناشي از شيوع 
ويروس كرونا شهر نيمه تعطيل است، مدارس و دانشگاه ها به 
شكل مجازي فعالند، همايش ها و جلسات و رويدادها يا لغو 
شده اند يا به صورت مجازي برگزار مي شوند، اولويت كار در 
بخش دولتي و خصوصي با دوركاري است و خالصه عبور 
و مرور در شهر به حداقل رسيده است اما آلودگي هوا از هر 
زمان ديگري شديدتر است. چرا و چگونه چنين شده است؟

وي گفت: دي اكسيد گوگرد پس از سال ها آن هم با شدتي 
عجيب و باورناپذير به شهر بازگشته است. هيچ كس پاسخگو 
نيست، هيچ پاسخ صريح و شفافي داده نمي شود. جسته 
و گريخته شنيده مي ش��ود در نيروگاه ها و صنايع اطراف 
شهرها مازوت يا گازوييل غيراستاندارد و با درجه گوگرد باال 

مي سوزانند. اين ها تكذيب مي شود، تأييد مي شود، نفس 
شهروندان روز به روز تنگ تر مي شود و واقعيت در هاله اي 

تيره و كدر از تأييد و تكذيب هاي مدام پنهان مي شود.
عضو شوراي شهر با بيان اينكه نفس شهروندان به شماره 
افتاده است و هيچ كس پاسخگوي علت اصلي و واقعي اين 
حجم از آلودگي هواي شهرها نيست، گفت: براي ساليان 
متمادي، تردد ش��هروندان با خودروي شخصي در سطح 
شهر، عامل اصلي آلودگي هواي پايتخت شناخته مي شد و 
بار اصلي كاهش آلودگي هوا بر دوش آنها گذاشته مي شد، 
حاال شهر نيمه تعطيل است و مقايسه ترافيك خيابان ها 
با س��ال هاي گذشته نشان مي دهد كه حجم خودروهاي 
شخصي در معابر اگر كمتر نشده باشد، بيشتر هم نشده 
است. هوا اما بسيار آلوده تر است. عجيب آنكه باز هم مقصر 
مردم دانس��ته مي ش��وند كه با مصرف باالي ب��رق و گاز، 

نيروگاه ها را ناگزير از مازوت سوزي كرده اند.

  جاي قاضي و متهم عوض شده است
آروين افزود: در تاريكي و تيرگي حاصل از عدم شفافيت، 
جاي قاضي و متهم عوض مي شود. مردم كه بايد قضاوت گر 
عملكرد حاكمان و دولتمردان در مديريت شرايط باشند 
مي شوند. 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 
هيچ كس پاسخ درستي نمي دهد. يكي از مسووالن چيزي 
مي گويد و ديگري تكذيب مي كند. در اين آلودگي تاريك 
كه چش��م چشم را نمي بيند ش��فافيت كم هزينه ترين و 
ممكن ترين راهي است كه اندكي از اين حجم از تيرگي و 
آلودگي فشرده كم مي كند. آروين تصريح كرد: به نمايندگي 
از شهروندان تهراني از وزارت خانه هاي نفت و نيرو مي خواهم 
فيش گاز و برق تمام مشتركين پرمصرف در بخش دولتي 
و صنايع را شفاف كنند تا معلوم شود بخش عمده مصرف 
انرژي در كشور كجاست؛ تا شفاف شود كه چقدر برق و گاز 

در انبوه پرشمار ساختمان هاي دولتي چند ده طبقه هدر 
مي رود چون البد براي دولت و زيرمجموعه اش، پول اين 
حجم از مصرف گاز و برق از اين جيب به آن جيب محسوب 
مي شود و زور دولت و نصايحش درباره صرفه جويي فقط 

براي شهروندان و مشتركين خانگي است.

  نيروگاه ها گازوييل پرگوگرد  مي سوزانند 
در همين حال، آرش حسيني ميالني رييس كميته محيط 
زيست شوراي شهرتهران در حاشيه جلسه ديروز شوراي 
شهر درجمع خبرنگاران گفت: شوراي شهر رسماً به محيط 
زيست اعالم كرده اس��ت كه اگر مازوت سوزي درصنايع 
و نيروگاه هاي 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 نيروگاه ها و صنايع مصرف نمي شود، اما 
گازوييل پر گوگرد درحال مصرف اس��ت. وي با اشاره به 
تشكيل جلسه كميس��ون اصل ۹۰ درخصوص آلودگي 
هواي ش��هرها، گفت: در اين جلسه دستگاه ها در جريان 
تكاليف خود قرار گرفته اند. شوراي شهر اختياراتش مثل 
مجلس نيست و اختيارات مجلس وسيع تر است. حسيني 
ميالني درخصوص شرايط تعطيلي تهران براساس قوانين 
نيز توضيح داد: در ش��رايط اضطرار ك��ه كميته اضطرار 
مسووليتش را دارد اگر ۴ روز پي در پي هواي شهر در شرايط 
ناسالم باشد و يا ۴۸ ساعت ميانگين غلظت آالينده ها باالي 
۲۰۰ قرار گيرد، شهر بايد تعطيل شود اما باز هم اين تصميم 

به صالحديد كميته اضطرار است.

     نامه به رييس جمهور: 
ريه ها پر از مازوت است

زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييس��ه شوراي اسالمي شهر 
تهران نيز ديروز طي نامه اي به حسن روحاني، رييس جمهور 
درباره تداوم آلودگي هواي تهران و وضعيت نگران كننده اي 

شهروندان را تهديد مي كند نوشت: ريه شهروندان تهراني پر 
از مازوت شده است. در اين نامه آمده است: سوخت مازوت تا 
۶ برابر مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا را افزايش مي دهد، 
اينجانب در جايگاه نمايندگي مردم شريف تهران در شوراي 
اسالمي شهر از جنابعالي به عنوان رييس جمهور منتخب 
كشورمان تقاضا دارم با استفاده از ظرفيت و اقتدار ناشي از 
مقام رياست جمهوري به عنوان دومين شخص عاليرتبه 
نظام دستور فرماييد اقدام عاجل جهت جلوگيري از ادامه 
مصرف سوخت مازوت در نيروگاه هاي كشور صورت پذيرد.

    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 ۸ نفر از 
اعضاي شوراي شهر از شهردار تهران درباره سرپرستاني كه 
مدت سرپرستي آنها چندين ماه گذشته است، گفت: در 
نهايت به اين نتيجه رسيديم كه بر اساس آيين نامه زماني 
كه تذكر داده مي شود، تذكر دهنده مي تواند 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 
بودم بر اساس آيين نامه اين موضوع را به شهردار ابالغ كنم 
تا وي ظرف مدت ۱۰ روز به صحن شورا آمده و پاسخ دهد. 
هاشمي با بيان اينكه شورا تصميم به ارجاع اين سوال به 
كميسيون برنامه و بودجه گرفته شد، عنوان كرد: تا با دعوت 
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 ۶ نفر امضاي خود را پس گرفتند و تنها 
شايد ۳ نفر امضا خود را ارايه دادند. اليحه »الزام شهرداري 
تهران براي ميزباني دهمين اجالس سازمان جهاني 
گردشگري« نيز ديروز با موافقت اعضاي شوراي شهر 
تصويب و شهرداري تهران با وجود برخي مخالفت ها، به 

تامين تمهيدات براي اين ميزباني مكلف شد.
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 تقويت ارزش پول ملي
 با رونق توليد 

در كنار اين اقدامات ديگري براي مديريت پولي اقتصاد 
كشور آغاز شد. از جمله اينكه بانك مركزي براي كنترل بهتر 
متغيرهاي پولي، از دي ماه براي رشد ترازنامه بانك ها سقف 
معين قرار داد.  اما هنوز پاشنه آشيل اقتصاد ايران پابرجا 
است؛ تورم كه يكي از داليل آن كمبود كاالها است. كمبود 
كاال در يك اقتصاد از دو راه تامين مي ش��ود كه يكي از آن 
واردات و ديگري توليد داخلي است. متاسفانه اقتصاد ايران 
در هر دو جنبه داراي مشكالت جانبي است. واردات ما با ارز 
ترجيحي نقاط ضعفي دارد كه مهم ترين آن نبود نظارت 
دقيق بر هزينه كرد ارز دولتي تخصيص داده ش��ده براي 
كاالهاي اساسي است كه گاهي به مصارف ديگر مي رسد. 
از س��وي ديگر، در بخش توليد، رقابت پذيري بسياري از 
شركت ها به پايين ترين حد خود رسيده است. شركت هايي 
كه رشد سهام آنها در بورس توقعات بااليي را ايجاد كرد اما 
نتوانستند به موقع خود را با جريان مثبتي كه بورس در آغاز 
سال ايجاد كرد، همراه سازند و تراز كيفي و كمي محصوالت 
خود را باال ببرند. به عقيده كارشناسان، شركت هاي ما هنوز 
نتوانس��ته اند وارد »فضاي توليد« شوند. فضايي كه براي 
حركت در مسير آن، پيش شرط هايي همچون »رفع واقعي 
موانع توليد«، »بهبود محيط كسب وكار«، »مبارزه با فساد«، 
»امنيت سرمايه گذاري«، »اجرا و نظارت دقيق بر قوانين 
حوزه توليد و تجارت«، »ايجاد فضاي رقابتي و غيررانتي«، 
»اصالح سياست هاي بانكي«، »ثبات در قوانين«، »حمايت 
از توليد صادرات محور« و »گسترش بازارهاي هدف« دارد. 
لوازمي كه نه همه آن، اما يك سر آن به نظام بانكي و پايه هاي 
آن به سياست هاي حاكميتي قواي سه گانه باز مي گردد. 
براي كنترل تورم مجموعه اي از تنظيم گري، محدوديت ها و 
نظم هايي را بايد بانك مركزي در پيش بگيرد كه يك سري 
از اين موارد بسيار مهم است و برخي ديگر اهميت كمتري 
دارد، يكي از مواردي كه بسيار مهم است كنترل نقدينگي، 
آن هم از سوي بانك ها است. به اين صورت كه بانك ها بايد 
ضوابط خود را رعايت كرده و بر اساس ترازنامه مصوب عمل 
كنند و به اصطالح خلق پولي نداشته باشند و بدهي هاي 
خود را به بانك مركزي بتوانند در موعد مشخص پرداخت 
كنند .در اين شرايط اين بانك ها هستند كه بايد به وظايف 
ذاتي خود عمل كنند، وظايف ذاتي بانك ها اين است كه 
در حوزه هايي كه تعيين شده، عمل كنند و مهم ترين كار 
آنها اين است كه به سمت و سوي حمايت از توليدكننده 
حركت كنند و بيشترين دغدغه آنان اعطاي تسهيالت به 
بخش توليد باشد؛ چرا كه اگر توليدكنندگان رشد كنند، 
بانك ها نيز به رشد حقيقي دست مي يابند و سود واقعي 
كسب مي كنند. چنين اقداماتي در نظام بانكي در كاهش 
تورم موثر است اما يك سري اقدامات ديگري نيز وجود دارد 
كه براي تحقق آن، بانك مركزي بايد حتما آن استقاللي كه 
نياز دارد، داشته باشد. به اين صورت كه به هيج وجه اجازه 
ندهد دولت كسري بودجه خود را از راه استقراض و چاپ 
پول تامين كند و بايد در مقابل اين فشارها ايستادگي كند. 
بانك مركزي براي جبران كسري بودجه دولت نبايد زير بار 
فشارها برود، خلق پول و استقراض دولت از بانك مركزي 
مشكل آفرين مي شود. همچنين بانك مركزي بايد تمام 
تالش خود را در اين موضوع بگذارد كه ارزش پول ملي را 
حفظ كند و اين امر زماني انجام مي پذيرد كه توليد افزايش 
يابد و تورم وجود نداشته باشد.اكنون جامعه ما بيشتر از هر 
چيز به فضايي نياز دارد كه در اصطالح به آن فضاي توليد 
گفته مي شود. تجربه اي كه بسياري از كشورها داشته اند 

و موفق بوده اند.

شيوه صحيح  قيمت گذاري فوالد
در واقع عرضه قطره چكاني س��بب افزايش قيمت شده و 
بنابراين وزارتخانه قيمت پايه را كاهش مي دهد. مس��اله 
مهم اين است كه تغيير پايه و كف قيمت نيز تاثير مطلوبي 
به دنبال ندارد و مجددا به علت عرضه نامناسب، قيمت ها 
افزايش پيدا مي كند.  راه حل اين مس��اله اين اس��ت كه با 
توجه به نياز كشور، به عنوان مثال حدود ۱۰درصد، از مازاد 
توليدات فوالد را در بورس عرضه كنند. اين عرضه ها بايد 
به صورت مرت��ب و مداوم صورت گيرد تا قيمت ها بيش از 
۹۰درصد قيمت جهاني افزايش پيدا نكند. مسووالن وزارت 
صمت نيز بايد نسبت هاي صنايع باالدستي را اصالح كنند يا 
امكاني فراهم كنند تا صنايع باالدستي نيز بتوانند محصوالت 
خود را در بازار سرمايه ارايه كنند. در واقع در شرايط فعلي 
اين صنايع بيشترين آسيب را متحمل مي شوند. تعيين كف 
و قيمت پايه براي ف��والد در بورس هيچ تاثيري بر كنترل 
افزايش قيمت ها و تورم نخواهد داشت. اگر عرضه همچنان 
به صورت قطره چكاني صورت گيرد، حتي اگر قيمت كف 
۵۰ يا ۷۰درصدي نيز تعيين شود، رقابتي صورت مي گيرد 
كه تعداد تقاضاها نسبت به ميزان عرضه آن در بازار سرمايه 
پيشي مي گيرد. به عنوان نتيجه قيمت هاي پيشنهادي در 
رقابت با يكديگر باالتر مي رود. راهكار كنترل تورم عرضه هاي 
مناسبي است كه بايد در بازار سرمايه صورت گيرد تا قيمت 
نه از بازار جهاني باالتر رود و نه از ۸۵ تا ۹۰درصد از قيمت هاي 
جهاني كاهش پيدا كند. در صورت كاهش قيمت ها سود 
توليد كنندگان فوالدي كاهش مي ياب��د. به صورت كلي 
مي توان گفت كه ۹۰درصد قيمت هاي جهاني عدد معقولي 
اس��ت. اما تعيين قيمتي باالتر يا پايين تر از قيمت جهاني 
پيامدهايي به دنبال دارد؛ يعني زماني كه قيمت فوالد باالتر 
از قيمت جهاني باشد، صنايع پايين دستي زيان مي كنند 
كه در نهايت مردم متضرر خواهند شد. اگر قيمت ها به طرز 
چشمگيري پايين تر از قيمت هاي جهاني باشد در واقع رانت 
ايجاد مي ش��ود، مانند رانتي كه در حال حاضر وجود دارد 
و به علت قيمت گذاري دستوري كنسانتره، گندله و آهن 
اسفنجي به وجود آمده است. در واقع قيمتي از شمش فوالد 
براي آنها درنظر گرفته مي شود در نهايت منجر به زيان آنها 
نيز شده است. در حال حاضر فوالدي ها با ۵۰ درصد قيمت 
جهاني كنسانتره را خريداري مي كنند ولي با قيمت هاي 
جهاني و گاهي با قيمت هاي باالتر از قيمت جهاني آنها را 
مي فروشند. اين پول نصيب فوالدي ها شده و براي آنها رانت 
ايجاد مي كند. قيمت تمام شده در فوالد حدودا بين ۳ هزار 
و ۸۰۰ تا ۴ هزار تومان است؛ اما با قيمت ۱۲ هزار تومان به 
فروش مي رسانند. سود معقول به هيچ عنوان ۳۰۰درصد 
نيست. قيمت دس��توري عامل ايجاد رانت است. اگر تمام 
محصوالت فوالدي در بازار سرمايه عرضه شود، قيمت ها از 
۹۰درصد قيمت جهاني بيشتر نخواهد شد. در نتيجه رانتي 

ايجاد نمي شود و مصرف  كننده متضرر نخواهد شد.

افزايش ۳۹ درصدي پروانه هاي 
ساختماني در تابستان 

نتايج اطالعات مركز آمار نشان مي دهد پروانه هاي صادر 
شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري در تابستان 
امسال در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته ۳۹.۳ 
درصد افزايش داشته است.  به گزارش ايرنا، مركز آمار 
نتايج طرح »گردآوري اطالعات پروانه هاي ساختماني 
صادر شده توسط ش��هرداري هاي كشور«در تابستان 
سال ١٣٩٩ را منتشر كرد. براساس اين نتايج پيش بيني 
مي ش��ود، تعداد ۱۳۷ هزار و ۴۳۱ واحد مس��كوني در 
پروانه هاي صادرش��ده احداث شود كه نسبت به فصل 
گذشته حدود ۳۴.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته حدود ٣٩.٣ درصد افزايش داشته است.   متوسط 
تعداد واحد مس��كوني در هر پروانه  احداث ساختمان 
٢.٨ واحد بوده است. متوس��ط مساحت زيربنا در اين 
پروانه ها ٥٢٤ مترمربع بوده است. براساس اين گزارش، 
در تابستان امسال پيش بيني ش��ده بود كه ۱۳ هزار و 
۸۲۲ واحد مس��كوني در پروانه هاي ساختماني صادر 
ش��ده از سوي شهرداري تهران احداث شود كه نسبت 
به فصل گذش��ته حدود ۷.۸ درصد افزايش و نس��بت 
به فصل مشابه سال گذشته حدود ٤.٩ درصد كاهش 
داشته است.   متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك 
از اين پروانه هاي احداث ساختمان ٧.٦ واحد بوده است. 
مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان  
صادرشده از سوي شهرداري  تهران در تابستان ١٣٩٩ 
بيش از دو هزار و ۴۲۶ هزار مترمربع بوده است كه نسبت 
به فصل گذش��ته حدود ۶.۴ درصد افزايش و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٠ درصد كاهش داشته 
است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در 

دوره  مورد بررسي حدود ١٣٣٤ مترمربع بوده است.

 ١١٥ هزار نفر در دور سوم
 مسكن  ملي ثبت نام كردند

معاون ساختمان و مس��كن وزارت راه و شهرسازي از 
ثبت نام ۱۱۵ هزار نفر در مرحله س��وم طرح مس��كن 
ملي خبر داد و گفت: ثبت نام در ۲۲ استان كشور تا ۲۵ 
دي ماه ادام��ه دارد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، محمود محمودزاده درباره تازه ترين وضعيت 
ثبت نام مرحله سوم طرح مسكن ملي افزود: تاكنون ۱۱۵ 
هزار نفر در سامانه طرح اقدام ملي مسكن ثبت نام كردند.

وي ش��رايط ثبت نام را مختص متقاضياني دانست كه 
پيش تر موفق به ثبت نام نشده اند و در خصوص ثبت نام 
تهراني ها در س��امانه طرح اقدام ملي مس��كن در اين 
دوره، گفت: تنها ساكنان و بوميان ۵ شهر رباط كريم، 
نصيرشهر، نسيم شهر، صالحيه و گلستان مي توانند در 
مرحله سوم اقدام به ثبت نام كنند. محمودزاده توضيح 
داد: تهراني ها تنها در شهرهاي جديد كه در مراحل قبل 
براي آنها تعريف شده بود، مي توانستند ثبت نام را انجام 
دهند و سابقه ۵ سال سكونت در شهر مورد تقاضا يكي از 
شروط مهمي است كه متقاضيان بايد به آن توجه ويژه 
داشته باشند. محمودزاده توضيح داد: متقاضياني كه در 
طرح اقدام ملي مسكن در انتخاب شهر اشتباه كرده اند 
در فرصتي كه در آينده اعالم خواهد شد امكان اصالح 

شهر مورد تقاضا را خواهند يافت.

وزير راه: راهداري جزو مشاغل 
حاكميتي است نه تصدي گري

محمد اس��المي، 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.
 اسالمي ديروز در مجلس اظهار كرد: بالغ بر ۲۰ هزار نفر 
در مجموعه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
فعال هستند كه ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از نيروها شركتي يا 
قراردادي محسوب مي شوند كه با حضور شبانه روزي 
در راه هاي كش��ور و به ويژه شرايط اقليمي بارش كار 
سخت و طاقت فرس��ايي را تجربه مي كنند. وزير راه و 
شهرسازي ادامه داد: اين نيروها در مسير بهره برداري 
۳۰۰ هزار پل بزرگ و كوچك، ۳ هزار دس��تگاه تونل، 
۲۲ هزار كيلومتر محاف��ظ جاده اي و ۵ هزار كيلومتر 
روش��نايي را به صورت مس��تمر نگهداري مي كنند. 
وي تأكيد كرد: ش��غل راهداري مشكالت سنگيني 
به دنبال دارد و بايد جزو مشاغل حاكميتي محسوب 
ش��ود نه تصدي گري، چرا كه بالغ بر ۹هزار دس��تگاه 
ماشين آالت براي نگهداري و بهسازي راه ها و جاده ها 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين زمينه تخصص هاي 
گوناگون  و متنوع مورد نياز است كه بسياري از نيروهاي 
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 تصدي گري خارج شود. اسالمي با تأكيد بر 
اينكه با حاكميتي شدن شغل راهداري امكان قرارداد 
مستقيم با س��ازمان راهداري وجود دارد، بيان كرد: 
نمي توان كار راهداري را پيمان سپاري كرد، پيش از 
اين چنين تجربه اي داش��تيم كه در نهايت منجر به 
فساد شد و با تغيير رويكرد از تصدي گري به حاكميتي 
ظرفيت هاي بهسازي راه ها به گونه اي ديگر رقم خواهد 
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 
راه ها بتوانند به ارايه خدمات خود ادامه دهند. وزير راه 
و شهرس��ازي گفت: در بخش توسعه زيرساخت هاي 
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 مهارت هاي متنوع هس��تند 
استخدام و نسبت به مسووليت شبانه روزي اقدام كنند.

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 واحده اي بتوانيم از مجلس 
مجوز بگيريم تا فرآيند جذب نيروي انساني و گزينش 

افراد داراي مهارت و دانش فراهم شود.

رييس كميته شفاف سازي شوراي شهر: فيش گاز و برق صنايع دولتي منتشر شود 

در جست وجوي منشأ »مه دود« در تهران نيمه تعطيل

نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك: عده اي قيمت مسكن را با آگهي هاي انبوه هدايت شده در سايت ها شارژ مي كردند

اكران دوباره قيمت مسكن در فضاي مجازي
گروه راه و شهرسازي|

پس از چندين ماه توقف انتشار قيمت واحدهاي مسكوني 
در فضاي مجازي به دس��تور مرجع قضايي، از ديروز با 
رفع اين ممنوعيت، قيمت هاي پيشنهادي به تابلوهاي 
مجازي بازگش��تند. در اين ميان، حسام عقباي، نايب 
رييس اتحاديه مشاوران امالك استان تهران با بيان اينكه 
نبود نظارت  در كنار امكان درج قيمت در آگهي ، تهديد 
بالقوه اي براي بازارها است، به گونه اي كه شبكه اي از افراد 
آگهي هاي انبوه را به صورت هدايت شده با هدف تغيير 

قيمت ها و اثرگذاري بر بازار وارد سايت ها مي كردند.
به گ��زارش »تع��ادل«، موضوعي كه همواره از س��وي 
شهروندان و در برخي موارد از سوي فعاالن بازار مسكن 
مورد غفلت قرار مي گيرد، مساله تفكيك ميان قيمت هاي 
پيشنهادي و قيمت هاي معامله شده است. قيمت هاي 
پيشنهادي معموال از س��وي مالكان و البته با مشورت 
مش��اوران امالك يا مديران سايت ها و استارت آپ هاي 
اينترنتي تعيين مي ش��ود، اما الزاما روي اين قيمت ها 
معامله اي صورت نمي گيرد. از اي��ن رو، در برخي موارد 
به نظر مي رس��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 قيمت هايي كه پس از 
انجام كارشناسي از سوي خريدار و مشاور احتمالي آن و در 
توافق با مالك حاصل مي آيد يا همان قيمت هاي معامله 
ش��ده، بايد مالك ش��هروندان و فعاالن بازار قرار گيرد. 
سامانه اطالعات بازارامالك كشور كه پس از وقفه اي چند 
ماهه به روز شده است، تالش دارند تا با نمايش قيمت هاي 
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 مي شود.

  نمي توانيم از تجارت الكترونيك فرار كنيم
عقبايي در گفت وگو با ايلنا درباره برگشت درج قيمت در 
آگهي هاي اينترنتي خريد و فروش مسكن اظهار كرد: ما 
با فرآيند تجارت الكترونيك مواجه هستيم و نمي توانيم 
از تجارت الكترونيك فرار كنيم و دنيا هم به اين سمت 
پيش رفته است اما ايران در اين حوزه رتبه بااليي ندارد و 
عقب ماندگي در اين بخش باعث شده افراد غيرحرفه اي 
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��بكه هاي تبليغاتي در بخش هاي 
مهم اقتصادي دسترس��ي پيدا مي كنند كه يكي از اين 
ش��بكه هاي تاثيرگذار در اقتصاد بخش مسكن است. 
نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به ورود اين 
افراد به بازار مسكن و ارايه آگهي هاي انبوه در سايت ها و 
اپليكيشن ها تاكيد كرد: ما مخالف توسعه فضاي مجازي 
در بازار نيستيم و اساسا نمي توانيم با اين روند مخالفت 
كنيم چراكه چشم انداز اقتصاد در دنيا هم به همين سمت 
مي رود اما تفاوت ايران با ساير دنيا اين است كه در اين 
زيرساخت ها و اين فعاليت ها نظارت وجود ندارد. البته 
نظارت نه به عنوان سانس��ور بلكه به عنوان پيشگيري 
از وقوع تخلف. عقبايي ادام��ه داد: نبود اين نظارت ها از 
موجبات اختالل و بي نظمي در بازار است كه مي تواند 
موج هاي گراني فصلي ايجاد كند كه شاهد اين اتفاق هم 
در بازار مسكن بوديم و فعاليت عده اي در فضاي مجازي 
و انتش��ار آگهي هاي انبوه و غيرواقعي باعث ايجاد موج 

گراني در بازار مسكن شد.

    نظارت اهميت دارد
نايب رييس اتحاديه مش��اوران ام��الك 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 آگهي هاي مسكن مهم نيست و 
موضوع بحث نظارت است. در روزهاي اول كه با ورود 

سايت هاي اينترنتي به آگهي هاي مسكن و معامالت 
مخالفت مي كرديم نگران ايجاد موج گراني با فعاليت 
اين سايت هاي اينترنتي در بازار بوديم چرا كه ديديم 
در برخ��ي از اي��ن آگهي ها قيمت هاي درج ش��ده از 
ميانگين و معدل قيمت هاي منطقه اي درصدي باالتر 
بود و همين آگهي ها باعث ش��د بازار هم خود به خود 

قيمت ها را باال ببرد.
عقبايي با تاكيد بر اينكه معتقدم بايد نظارت شديدي 
روي ش��ركت ها و كمپاني هاي��ي كه اي��ن تبليغات را 
مي پذيرند 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 
مربع در كنترل سايت ها و اپليكيشن هاي فعال در بخش 
آگهي هاي مسكن دخالت داشته باشند. وي افزود: در 
همه دنيا هم نهادهاي مربوطه نظارت دقيق بر فعاليت 
سايت هايي كه در بخش تبليغات مشغول به كار هستند 
دارند تا تفكرات سرمايه داري به اين شبكه ها نفوذ نكند و 
اين نابه ساماني ها در بازار ايجاد نشود اما در ايران متاسفانه 
اين نظارت وجود ندارد يا بسيار كم رنگ و ناكارآمد است. 
عقبايي ادامه داد: معتقدم نمايندگان مجلس يا هيات 
دولت بايد قانوني براي نظارت بر فعاليت شركت هايي كه 
آگهي مي پذيرند 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��خت گيرانه بايد براي اي��ن كمپاني ها در 
نظر گرفته ش��ود، اظهار داش��ت: اي��ن كمپاني ها بايد 
تعهدهاي سنگيني به دستگاه هاي نظارتي ارايه دهند و 
مجازات هاي سنگيني هم براي كوتاهي و بروز تخلفات 
در اين سايت ها تعيين شود تا شركت هاي پذيرنده آگهي 

جرات نكنند وارد چنين فضايي شوند.
وي با بيان اينكه نبود اين نظارت ها در كنار امكان درج 
قيمت در آگهي  تهديد بالقوه اي براي بازارها است، گفت: 
ديديم كه اين تهديد عملي شد و فعاليت اين شركت ها 

و درج آ گهي هاي غيرواقعي در افزايش قيمت هاي بازار 
مسكن اثرگذار بود.

عقبايي گفت: شايد عنوان شود در اين مدتي كه سايت ها 
بدون درج قيمت آگهي ارايه مي دادند هم بازار نابسامان 
بود و هم قيمت هاي 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 
مسكن را با بازارهايي مانند طال و ارز مقايسه كرد. عقبايي 
ادامه داد: اثر قيمت گذاري هاي نامتعارف در آگهي هاي 
اينترنتي تا سال ها 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 نظارت ها عده اي 
سودجويي هاي كالني با استفاده از اين سايت ها كردند، 
ادامه داد: اين سايت ها 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 
آگهي هاي انبوه از مسكن به صورت هدايت شده به اين 
سايت ها ارايه مي شد، گفت: شبكه اي از افراد كه مشخص 
هس��تند آگهي هاي انبوه از اموال خود يا شركت هاي 
وابس��تگان خود را به س��ايت هاي پذيرنده آگهي ارايه 
مي دادن��د و از آنجايي كه بابت اين آگهي ها پول كالني 
وارد اين شركت ها مي شود شركت هم تمام اين آگهي ها 
را مي پذيرفت. اين در حالي بود كه اين آگهي هاي انبوه 
به صورت هدايت شده وارد مي شد و قيمت ها در بازار را 
تغيير مي داد و اين موضوع بسيار متفاوت از آگهي هايي 
است كه يك مالك مس��كن به صورت انفرادي در اين 

سايت ها بارگذاري مي كرد.
عقبايي تاكيد كرد: سايت هاي پذيرنده آگهي هم به اين 
موضوع واقف بودند كه اين آ گهي هاي انبوه از سمت چه 
كسي وارد مي شود و تجربه نشان داد كه اين آگهي ها بر 

گراني هاي مسكن سهم داشتند.
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فيس بوك تصميمي براي رفع 
مسدوديت حساب ترامپ ندارد

يكي از مديران ارش��د فيس بوك اعالم كرد هنوز 
تصميمي براي رفع مس��دوديت حساب كاربري 
ترامپ ندارد. همچنين ترامپ نمي تواند نسبت به 
تعليق حساب كاربري اش به هيات نظارت فيس بوك 
اعتراض كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، شريل 
س��ندبرگ مدير بخش عمليات ه��اي فيس بوك 
روز گذش��ته اعالم كرد اين شبكه اجتماعي هيچ 
تصميمي براي رفع مسدوديت حساب هاي كاربري 
دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا ندارد. سندبرگ 
طي يك س��خنراني در كنفران��س رويترز گفت: 
خوشحال است كه فيس بوك حساب هاي 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 فيس بوك اعالم كرده ترامپ نمي تواند از 
اين هيأت بخواهد درباره تعليق حساب كاربري اش 
تجديد نظر كنند. اين مدير ارشد فيس بوك در اين 
باره افزود: اين روند نش��ان مي دهد رييس جمهور 
باالتر از قوانين ما نيست. البته پيش از اين مديران 
ارشد فيس بوك قوانين پلتفرم را به طور كامل براي 
سياستمداران اجرا نمي كردند و ادعا مي كردند مردم 
حق دارند بيانيه هاي رهبران شأن را ببينند. اما در 
نهايت اين شبكه اجتماعي در مواجهه با انتقادات 
مجبور ش��د تا موضعي اتخاذ كند و برچسب هايي 
به پست هاي رييس جمهور اضافه كند. چند ساعت 
پس از اين سخنراني، فيس بوك عبارت »دزدي را 
متوقف كنيد« نيز ممنوع و اعالم كرد از اين اصطالح 
براي سازماندهي رويدادهايي استفاده شده كه نتايج 
انتخابات رياست جمهوري امريكا را زير سوال مي برد 

و همزمان احتمال ايجاد خشونت را در بر دارد.

سومين بدافزار مورد استفاده در 
حمله سايبري به امريكا شناسايي شد

ش��ركت امنيت سايبري كراود اس��ترايك كه در حال 
تحقيق در مورد حمله به س��والرويندز است، سومين 
رشته بدافزار مورد استفاده در حمالت هكري يادشده را 
شناسايي كرده است. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، 
بدافزار يادش��ده كه سان اس��پات نام دارد، در كنار دو 
بدافزار ديگر به نام سان برست و تيردراپ براي سرقت 
اطالعات مورد اس��تفاده قرار گرفته است. اگرچه اين 
بدافزار سومين بدافزار مورد استفاده براي انجام حمالت 
هكري به سوالرويندز و نفوذ به ده ها شركت فناوري و 
س��ازمان دولتي و وزارتخانه در امريكا بوده، اما در عمل 
اولين بدافزاري بوده كه بدين منظور مورد استفاده قرار 
گرفته است. بدافزار سان اسپات در سپتامبر سال ۲۰۱۹ 
براي اولين بار به كار گرفته شد و هكرها با استفاده از آن 
به شبكه داخلي سوالرويندز نفوذ كردند. بدافزار يادشده 
روي رايانه هاي سرور شركت سوالرويندز نصب شد و 
توانست به نرم افزارهاي مختلف اين شركت نفوذ كند. 
همچنين اين بدافزار از همين طريق فرامين خرابكارانه 
خود را اجرا ك��رد و از جمله نرم اف��زار محبوب اوريون 
سوالرويندز را آلوده كرد كه براي نظارت و كنترل منابع 
آي تي در پلتفرم هاي مختلف به كار مي رود و در سراسر 
جهان ۳۳ هزار مشتري دارد. سان اسپات كدهاي مخرب 
خ��ود را در درون نرم افزار اوريون مخفي كرد و زمينه را 
براي اجراي دو بدافزار ديگر و گسترش فعاليت هاي آنها 
فراهم كرد. در نتيجه شبكه هاي رايانه اي و بسياري از 
نرم افزارهاي مورد استفاده مشتريان سوالرويندز نيز 
آلوده شدند. آزمايش فعاليت هاي موفق اين بدافزارها از 
سپتامبر تا نوامبر سال ۲۰۱۹ صورت گرفت و حمله اصلي 

هكرها از مارس تا ژوئن سال ۲۰۲۰ رخ داد.

مسووليت پذير كردن
شبكه هاي اجتماعي استراليا

بيش از ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس استراليا يك گروه 
پارلماني تشكيل داده اند تا شبكه هاي اجتماعي را در برابر 
اطالعات منتشر شده از طريق پلتفرم هايشان مسوول 
نگهدارند. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، اين گروه 
مي گويند قصد دارند يك مجمع بي طرف را در پارلمان 
استراليا تشكيل دهند تا ضمن بررسي محيط و وضعيت 
شبكه هاي اجتماعي پركاربرد، خطرات و چالش هاي 
ناشي از فعاليت كاربران در آنها را مشخص كنند. اعضاي 
اين گروه اين مساله را نيز بررسي خواهند كرد كه چگونه 
بايد پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي را به رفتار مسووالنه 
وادار كرد و چه اقداماتي بايد در حوزه سياس��ت گذاري 
انجام ش��ود تا دولت ها از امنيت شبكه هاي اجتماعي 
مطمئن شوند. كارن اندروز وزير علوم استراليا نيز در اين 
گروه عضويت دارد و خواستار آغاز گفت وگو با شبكه هاي 
اجتماعي براي افزايش مس��ووليت پذي��ري آنها و نيز 
حمايت از كاربران شده است. وي همچنين از شفافيت 
بيشتر شبكه هاي اجتماعي دفاع كرده است. قرار است 
اين گروه طي روزهاي آينده فعاليت خود را آغاز كند و 
البته سازوكار اجرايي اقدامات آن مشخص نشده است.

تحقيقات تركيه
از تغييرات جنجالي واتس اپ

دولت تركيه تحقيقاتي را در خصوص به روزرساني 
جديدي كه كاربران اپليكيشن پيام رسان واتس اپ 
را به موافقت با اشتراك گذاري اطالعات با فيس بوك 
ملزم مي كن��د، آغاز كرد. به گزارش ايس��نا به نقل 
از يورونيوز، س��خنگوي فيس ب��وك تاييد كرد كه 
به روزرس��اني سياس��ت هاي حريم خصوصي در 
صنعت متداول اس��ت و اين شركت همه اطالعات 
الزم را در اختي��ار كاربرانش ق��رار مي دهد. با اين 
حال مقامات تركيه تاييد كردند كه از فيس بوك و 
واتس اپ در خصوص اين سياست تحقيق مي كنند 
و خواس��تار تعليق اجراي ش��رايط جديد تا زمان 
تكميل اين تحقيقات شدند. وزيران متعدد دولت 
هم از شهروندان تركيه خواستند از اپليكيشن هاي 
پيام رسان بومي نظير BiP كه توسط اپراتور تلفن 
همراه ترك سل طراحي شده است، استفاده كنند. 
اپليكيشن BiP يكشنبه هفته جاري اعالم كرد دو 
ميليون نفر اين برنامه را در مدت ۴۸ ساعت از زمان 

آپديت واتس اپ دانلود كرده اند.

پاكستان سيستم پرداخت 
ديجيتال دولتي راه اندازي مي كند

دولت پاكستان از راه اندازي يك سيستم پرداخت فوري 
ديجيتال خبر داده كه »راست« نام دارد و با هدف تقويت 
روند ديجيتالي شدن اقتصاد اين كشور ابداع شده است. 
به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، سيس��تم پرداخت 
ديجيتال جديد دولت پاكستان ابزاري موثر، كم هزينه 
و سريع براي صاحبان مش��اغل كوچك و افراد عادي 
توصيف شده تا از اين طريق بتوان به سرعت و با استفاده 
از ابزار ديجيتال پرداخت هاي مختلف را در فضاي مجازي 
انجام داد. اين سيستم پرداخت، مورد پشتيباني بانك 
مركزي پاكس��تان است و به افراد فقير و حاشيه نشين 
نيز ام��كان مي دهد تا بدون نياز به مراجعه حضوري به 
بانك ها بتوانند به خدمات بانكي دسترسي يابند. ۴۰ 
درصد از جمعيت پاكستان را افراد فقير و با درآمد اندك 
تشكيل مي دهند كه تنها ۱۴ درصد از آنها داراي حساب 
بانكي هس��تند. مرحله اول راه اندازي سيستم راست 
مبتني ب��ر ايجاد يك ماژول پرداخت ديجيتال اس��ت 
كه ديجيتالي كردن روند پرداخت حقوق و دستمزد و 
ديگر پرداخت هاي سازمان ها و ادارات دولتي را تسهيل 
مي كند. در مرحله دوم مش��اغل كوچ��ك و بازرگانان 
مي توانند از اين خدمات بهره مند شوند و در مرحله سوم 
ديگر عالقه مندان از خدمات يادش��ده بهره مي گيرند. 
سيستم ديجيتال يادشده شامل ارايه خدمات پرداخت 
فردي نيز هست و تمهيدات مختلفي براي ايمن سازي 

آن در نظر گرفته شده است.

افزايش ۵۵ برابري پهناي باند 
اينترنت قم در هفت سال گذشته 
جواد غالمپور، مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
قم در گفت وگو با ايرنا گفت: پهناي باند اس��تان در 
ابتداي سال ۹۳ حدود چهار گيگابيت برثانيه بود كه 
اين پهنا هم اكنون به ۲۲۰ گيگابيت بر ثانيه افزايش 
يافته اس��ت. وي ادامه داد: با وجود اينكه با ش��يوع 
كرونا و غيرحضوري شدن فعاليت بسياري از ادارات، 
دانشگاه ها، مراكز آموزشي و كسب و كارها، با افزايش 
چش��مگير مصرف اينترنت در استان مواجه بوديم 
ولي به دليل ظرفيت ها و زيرس��اخت هاي 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 ۲۲۰ گيگابيت 
بر ثانيه است كه در اوج مصرف به ۱۰۰گيگابيت بر 
ثانيه رسيديم. وي اظهار داشت: با عنايت به توسعه 
وس��يع زير س��اخت هاي ارتباطي، با وجود افزايش 
پهناي باند و ترافيك مصرفي در ايام كرونا به جهت 
اجراي آموزش ه��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 ۹۷.۶۲ درصد افزايش يافته 
است. غالم پور افزود: هم اكنون بيش از يك ميليون 
و ۳۶۴ ه��زار مش��ترك اپراتوره��اي مختلف تلفن 
همراه در اين اس��تان به پهناي باند سيار دسترسي 
دارند. وي ادامه داد: با توسعه سايت هاي فعال شبكه 
توسط اپراتورهاي تلفن همراه، هم اكنون ۸۲۸ هزار 
مش��ترك همراه اول، ۴۸۴ هزار مشترك ايرانسل و 
۵۲ هزار مشترك رايتل به پهناي باند سيار دسترسي 
دارند. مديركل ارتباط��ات و فناوري اطالعات قم، با 
تاكيد بر ضرورت به روزرساني و توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي گفت: توس��عه زيرس��اخت هاي ارتباطي 
پايان ناپذير بوده و بي وقفه هم گام با توسعه تكنولوژي 

فناوري اطالعات، به روزرساني و توسعه مي يابند.

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 
۱۲ درصد كاه��ش يافت. به گزارش مه��ر به نقل از 
سي ان بي سي، در نخس��تين روز فعاليت بورس پس 
از تعليق دايمي حس��اب كاربري دونال��د ترامپ در 
توئيتر، ارزش سهام اين شركت ۱۲.۳ درصد سقوط 
كرد. چنين كاهش ارزشي معادل كم شدن ۵ ميليارد 
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 
خشونت ها حس��اب كاربري رييس جمهور امريكا را 
حذف كرده است. اقدام توئيتر ممكن است به تجديد 
بحث و گفت وگو براي لغو بخش ۲۳۰ قانون اينترنت 
امريكا منجر شود. طبق اين بخش از قانون، شبكه هاي 
اجتماعي مسووليتي درباره پس��ت هاي كاربران در 
پلتفرم هايشان ندارند. پس از حمله طرفداران ترامپ به 
كنگره امريكا، توئيتر نخست ۲۴ ساعت حساب كاربري 
دونالد ترامپ را تعليق كرد اما پس از آنكه ترامپ دوباره 
توئيت هايي منتشر كرد و احتمال افزايش خشونت به 
وجود آمد، اين شبكه اجتماعي رييس جمهور امريكا 
را براي هميش��ه تعليق كرد. پيش از اين نيز توئيتر 
به پس��ت هاي دونالد ترامپ واكنش نشان داده بود و 
در جريان كمپين براي انتخابات رياس��ت جمهوري 
به برخي از آنها برچس��ب هايي اضافه كرده بود. اين 
درحالي است كه شبكه هاي اجتماعي ديگر نيز نسبت 
به نقش ترامپ در حمله به كنگره واكنش نشان داده اند 
و فيس بوك تعليق ۲۴ ساعته بر حساب كاربري دونالد 

ترامپ را به مدت زمان نامعيني تمديد كرد.

با وجود اينكه واتس اپ اع��الم كرده قصد دارد اطالعات 
كاربرانش را با مجموعه فيس بوك به اش��تراك بگذارد، 
برخي كارشناسان فناوري اطالعات معتقدند بسياري از 
كاربران در ايران به حساسيت داده هايشان واقف نيستند، 
از س��وي ديگر از آنجايي كه تلگرام بيش از دو سال است 
كه فيلتر ش��ده و پيام رس��ان هاي بومي ه��م بين مردم 
چندان همه گير نيستند، احتماال تغييري در استفاده از 
پيام رسان ها در ايران رخ نمي دهد. اين در حالي است كه 
در سراسر دنيا موجي از كوچ كاربران از واتس اپ به ساير 
پيام رسان ها رخ داده و بسياري اپليكيشن هاي ديگري 
مانند سيگنال و تلگرام و حتي پلتفرم هاي بومي خود را 

ترجيح داده اند.
وات��س اپ به تازگي از كاربران خواس��ته ب��ا جمع آوري 
اطالعاتشان شامل شماره تلفن و مكان توسط فيس بوك 
و زيرمجموعه هاي آن موافقت كنن��د و اگر تا ٨ فوريه با 
شرايط جديد استفاده از سرويس واتس اپ موافقت نكنند، 
دسترسي به اين اپليكيشن را از دست خواهند داد. برخي 
از فعاالن حريم خصوصي در توييتر اقدام واتس اپ كه »يا 
جمع آوري اطالعاتتان را بپذيريد يا بيرون برويد« را زير 
سوال برده و به كاربران پيشنهاد كردند به اپليكيشن هايي 
نظير س��يگنال و تلگرام مهاجرت كنند. در اين راس��تا 
واتس اپ قوانين خود را ب��ه روز و اعالم كرده كه از اين به 
بعد به عنوان عضوي از مجموع��ه فيس بوك، اطالعات 
كاربر را با ساير اپليكيشن هاي گروه فيس بوك به اشتراك 
مي گذارد كه اين فقط به واتس اپ هم خالصه نمي شود، 
بلكه اطالعات واتس اپ، اينستاگرام و فيس بوك با هم به 
اشتراك گذاشته مي شود و اين كل كاربرهاي جهان را در 
برمي گيرد. كاربر ممكن است در فيس بوك تصاويري را 
به صورت عمومي تر با ديگران به اشتراك گذاشته باشد، 
اما وقتي از يك پيام رس��ان اس��تفاده مي كند، اطالعات 
خصوصي تري در مقايسه با شبكه هاي اجتماعي دارد و از 
اين به بعد فيس بوك قرار است به كل اطالعات واتس اپ 
دسترسي داشته باشد. واتس اپ به كاربران صفحه اي را 
نشان مي دهد 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 نمي توانيد از اين 
اپليكيشن استفاده كنيد. در اين اطالعيه حتي با ادبيات 
تندي نوش��ته ش��ده كه اگر اين قوانين را نمي پذيريد، 

مي توانيد راهنمايي حذف اكانت را بخوانيد.

   كاربران تاثيرگذاري كه از واتس اپ 
مي روند

ميالد نوري، كارش��ناس فناوري اطالعات، با اش��اره به 
واكنش ه��ا درباره تصمي��م واتس اپ، 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 مهم تر است، عكس العمل نشان 
دادند و حتي تصويري را در شبكه هاي اجتماعي منتشر 
كردند كه در حال حذف واتس اپ هستند. در اپ استور 
اپل در كشورهاي زيادي، روز گذشته پيام رسان سيگنال 
و تلگرام، در ترندهاي اول قرار گرفتند و اين نشان مي دهد 
كاربران دنيا برايشان مهم اس��ت و در حال مهاجرت به 
اپليكيشن هاي ديگر هس��تند. نوري خاطرنشان كرد: 
در سيس��تم هاي يادگيري ماشين و هوش مصنوعي و 
استفاده كالن از ديتا، از اطالعات ردوبدل شده الگوبرداري 
مي ش��ود. همانطور كه وقتي وارد س��ايتي مي ش��ويد، 
تبليغات مرتبطي به ش��ما پيش��نهاد مي شود، چون بر 
اساس رفتار ش��ما، محتوا را كدگذاري و الگوي رفتاري 
ايجاد كرده اند؛ بنابراين اينكه اطالعات پيام رس��ان در 
اختيار فيس بوك قرار  گيرد، به اين معنا نيست كه كلمه 
به كلمه چت را بخوانند، بلكه به اين معناست كه رفتار 
كاربر را تحليل مي كنند و بر مبناي آن، يا اتفاقات دنيا را 
پيش بيني كرده يا استفاده اقتصادي و تبليغاتي مي كنند. 
وي با اشاره به ادعاي واتس اپ مبني بر كدگذاري دوطرفه 
پيام ها بيان كرد: اينكه وات��س اپ مي گويد اطالعات را 
دوطرفه كدگذاري مي كند، ادعايي است كه ثابت نشده 

است؛ كما اينكه بنيان گذار تلگرام بارها در كانال تلگرامي 
و توييتر، واتس اپ را به خاطر اين مساله به چالش كشيده 
است. بنيان گذاران سيگنال هم بارها واتس اپ را به دليل 
اين موضوع به چالش كشيدند زيرا سورس واتس اپ در 
اختيار ما نيست و كسي نمي تواند ادعاي رمزنگاري پيام ها 
را تاييد كند. اين كارشناس فناوري اطالعات ادامه داد: اين 
در حالي است كه تلگرام يك پيام رسان اوپن سورس است 
و كارشناسان فناوري و برنامه نويسان در دنيا مي توانند 
سورس تلگرام را بررسي و اين ادعا را راستي آزمايي كنند 
و اين مس��اله كه اين پيام رس��ان  از كدگذاري دوطرفه 
استفاده مي كند، ثابت شده اس��ت. حتي زماني داعش 
كه مي خواست در كشورهاي مختلف عملياتي را انجام 
دهد، از تلگرام براي پيام رساني به اعضاي خودش استفاده 
مي كرد و پس از مدتي كه استفاده داعش از اين پيام رسان 
زياد ش��د، تلگرام همه اكانت ها و كانال هايشان را بست. 
نوري با بيان اينكه واتس اپ در دنيا بزرگ ترين كاربر را 
ميان پيام رسان ها دارد، افزود: صرف نظر از اينكه ممكن 
اس��ت خيلي از كاربران از واتس اپ ناراضي باشند، اين 
پيام رسان قدمت زيادي دارد، زيرمجموعه برند فيس بوك 
بوده و تماس صوتي تصويري باكيفيتي داشته كه مورد 
استفاده بسياري از كاربران در دنياست؛ در حالي كه تلگرام 
در يك سال گذشته تماس صوتي و تصويري را اضافه كرد 
و براي مردم دنيا خيلي شناخته شده 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 پيام رس��ان آشنا شده اند؛ 
همانطور كه همين حاال هم تلگرام و سيگنال در ترندهاي 

اپ استورهاي مختلف باال آمده است.

    نشر اطالعات براي كاربران ايراني 
حساسيت برانگيز نيست

با اين اوصاف وضعيت آماري اس��تفاده از واتس اپ در 
ايران در اين شرايط چطور خواهد بود؟ اين كارشناس 
در اين ب��اره گفت: بعيد مي دانم در اي��ران عدد و رقم 
جابه جاشده قابل توجه باشد. اوال در ايران تلگرام فيلتر 
است؛ در حالي كه مردم جهان به عنوان يك پيام رسان 
جديد به سمت تلگرام مي روند، 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 مي كنند. 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 اطالع رساني نشده است. اگر 
با كاربران ايراني صحبت كنيد كه قرار است اطالعات 
خصوصي تان از طريق واتس اپ با فيس بوك به اشتراك 
گذاشته شود، خيلي برايشان حساسيت برانگيز نيست. 
همانطور كه در نشر اطالعات، زماني كه يك اپراتور هك 
مي شود، ليست س��فرهاي كاربران منتشر مي شود، 
سامانه اي هك شده و كدملي و آدرسش فاش مي شود، 

براي كاربر مهم نيست.

    پيام رسان بومي چطور مي تواند
جاي واتس اپ را بگيرد؟

در ش��رايطي كه وات��س اپ اعالم كرده كارب��ران بايد با 
اشتراك گذاري اطالعاتشان با فيس بوك موافقت كنند 
و در اعتراض به اين موضوع، موج كوچ جهاني به س��اير 
پيام رس��ان ها آغاز ش��ده، يك حقوقدان فضاي مجازي 
مي گويد مهاجرت كارب��ران ايراني از وات��س اپ به اين 
وابسته اس��ت كه پيام رسان هاي 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 
واتس اپ و اينستاگرام توس��ط فيس بوك بيان كرد: در 
راس��تاي ادغام اين اپليكيشن ها، فيس بوك اطالعات را 
ادغام و پلتفرم جامع تري را ايجاد خواهد كرد و اين مساله 
به خودي خود منجر مي ش��ود كه حريم خصوصي براي 
بخشي از كس��اني كه از اين پلتفرم ها استفاده مي كنند، 
به خطر بيفتد. وي با بيان اينكه در كل دنيا اصلي درباره 
حريم خصوصي و استفاده از پلتفرم هايي كه داده جابه جا 
مي كنند وجود دارد، گفت: در دنيا، افراد مكاتبات اداري، 
اسناد مالي و حقوقي و اطالعات خصوصي خود را معموال 
از طريق بستر ايميل جابه جا مي كنند. شركت ها از دامين 
و هاست ش��خصي خود عموم مردم هم از سرويس هايي 
كه به صورت رايگان يا پولي در اختيارشان قرار مي گيرد، 
اس��تفاده مي كنند. در هر دو صورت چه در اليس��نس 
اگريمنت  )ج��واز پيم��ان( پلتفرم ه��اي عمومي و چه 
 هاست هاي داخلي و ميزباني داخلي شركت ها، تعريف 
حريم خصوصي مشخص اس��ت. اين حقوقدان فضاي 
مجازي با بيان اينكه فرهنگ سايبري در ايران دستخوش 
تغيير شده و تمام افراد از پيام رسان ها به عنوان اتوماسيون 
اس��تفاده مي كنند، افزود: مخصوصا پس از فيلتر شدن 
تلگرام، اقبالي از واتس اپ شد و در حال حاضر افراد براي 
ارسال اطالعات ش��خصي و حتي در ادارات براي ارسال 
اسناد، به جاي ايميل، از پلتفرم هاي ارسال پيام استفاده 
مي كنند. البته سال گذشته شوراي عالي فضاي مجازي 
مصوبه اي ابالغ و استفاده نهادهاي دولتي و شركت ها و 
موسساتي كه به نوعي به حاكميت و دولت متصل هستند، 
اس��تفاده از پيام رس��ان هاي خارجي را ب��راي مبادالت 
خودشان در راستاي جلوگيري از نقض حريم خصوصي 

ممنوع كرد.

    پلتفرم هاي  خارجي
پاسخگوي مشكالت در ايران نيستند

نعناكار ادامه داد: متاسفانه در ايران قانون خاص و مدون 
قابل ارجاعي كه حري��م خصوصي را تعريف كند، وجود 
ندارد. هرچند به صورت پراكنده چه در منش��ور حقوق 
شهروندي و چه در قوانين ديگر به موضوع حريم شخصي 
پرداخته شده، اما به صورت جامع تعريف چندان درستي 
از اين مجموع��ه نداريم. نكته ديگ��ر اينكه پلتفرم هاي 
خارجي متاس��فانه به اين علت كه با نظام حاكميتي ما 
همراه نيستند، پاس��خگوي ما هم نيستند. بنابراين در 

ش��رايطي كه اتفاقي در خصوص نقض حريم خصوصي 
در اين پلتفرم ها 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 واتس اپ اعالم ك��رده اطالعاتش را با 
فيس بوك به اشتراك مي گذارد، واكنش كاربران ايراني 
چيست، توضيح داد: اينكه آيا ايراني ها با اين موج جهاني 
كه ايجاد شده، به پيام رسان ديگري مهاجرت مي كنند يا 
خير، خيلي به اين وابسته است كه پيام رسان هاي داخلي 
ما، يعني آن پنج پيام رسان مطرح، با چه كيفيتي خدمات 
ارايه مي دهند، ديگر اينكه چه ارزش افزوده اي براي كاربر 
ايراني ايجاد مي كنند و نكته سوم اينكه چطور مسائل را 
تنظيم مي كنند كه حريم خصوصي افراد نقض نشود. اين 
حقوقدان فضاي مجازي با بيان اينكه پنج پيام رساني كه 
در ايران كار مي كنند، از جاي خاصي پروانه به خصوصي 
ندارند و فعاليتشان تحت يك بنگاه تجاري است، افزود: 
اليس��نس اگريمنت يا جواز پيماني كه پيام رسان هاي 
داخلي تدوين كرده اند كه حريم خصوصي افراد را نقض 
نكنند، تحت نظارت سازماني نيست و اين ضعف بزرگ 
پيام رسان هاي داخلي است. اگر اين مشكل حل شده و 
ارزش افزوده اي هم براي كاربران ايجاد شود، مانند استفاده 
از فناوري هاي حوزه فين ت��ك، كيف پول الكترونيكي، 
پرداخت هاي خرد و اخذ خدمات دولتي، احتماال ايرانيان 
هم مانند بسياري از كش��ورهاي ديگر از پيام رسان هاي 
بومي استقبال خواهند كرد. نعناكار ادامه داد: تا زماني كه 
اين اتفاق نيفتد، اين شائبه و نگراني وجود دارد كه سيستم 
فيلترينگ كشور نقض شود، يعني مردم بيشتر به همان 
تلگرام رجوع كنند كه هرچند فيلتر شده، اما فيلترشكن 
به وفور در دس��ترس است و نسخه هاي ديگر بي فيلتر از 
تلگرام هم وجود دارد، ديگر اينكه سراغ پيام رسان ديگري 
مانند سيگنال بروند كه توسط ايالن ماسك توصيه شده 
كه اينجا باز هم پهناي باند كشور در اختيار مجموعه اي 

قرار مي گيرد كه تحت سيطره حاكميت نيست.

    پيام رسان بومي چه زماني
مورد اقبال قرار مي گيرد

وي با اش��اره به تجربه بين المللي براي همه گير ش��دن 
پيام رس��ان ها، اظهار كرد: يك��ي از داليلي كه واتس اپ، 
تلگرام يا سيگنال مورد اقبال جهاني هستند، به اين دليل 
است كه روابط جهاني برقرار مي كنند و كاربر مي تواند از 
طريق آنها با كاربران كشورهاي ديگر ارتباط برقرار كند. با 
وجود اين، هر كشوري معموال يك پيام رسان داخلي هم 
دارد كه خدمات ديگري را ارايه مي دهد و مردم از آن هم 
استفاده مي كنند. در ايران هم طبيعتا بايد اينطور باشد. 
ش��ما واتس اپ را داريد و با خارجي ه��ا ارتباطات برقرار 
مي كنيد و يك پيام رسان داخلي هم داريد. اين حقوقدان 
فضاي مجازي در ادامه با بيان اينكه اگر پيام رسان داخلي 
بخواهد فراگير شود، بايد اين دو اتفاق بيفتد، توضيح داد: 
الزم است توسط پيام رسان ها ارزش افزوده داخلي ايجاد 
شده و زندگي براي مردم تسهيل شود، از جمله امكاناتي 
مانند خريدن بليت، پرداخت ماليات، نوبت دهي پزشكي، 
نسخه الكترونيكي، تبادالت مالي، دريافت اخبار،  ارتباط 
گرفتن با نهادهاي حاكميتي روي پيام رسان ها تعريف 
شود. اين ارايه خدمات منجر مي شود كه اقبالي صورت 
گيرد و مردم از اين پلتفرم ها اس��تفاده كنند. نعناكار در 
ادامه با اشاره به لزوم وجود نهاد نظارتي در پيام رسان ها 
گفت: مردم بايد مطمئن باشند كه از آنها صيانت مي شود 
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 دست وپاگير هم براي آنها 
وضع نكند. اين اتفاق در تمام كشورها افتاده و صيانت از 
حقوق مردم به عالوه ارزش افزوده داخلي، اقبال نسبت 
به پيام رسان هاي داخلي را افزايش مي دهد كه البته اين 
نافي اين نيست كه كسي از پيام رسان بين المللي استفاده 
كند، بلكه هر كدام از پلتفرم هاي داخلي و خارجي جايگاه 
خ��ود را دارد و بايد از ظرف زم��ان و مكان خودش مورد 

بررسي قرار گيرد.

واتس اپ از كاربران خواسته با جمع آوري اطالعاتشان شامل شماره تلفن و مكان توسط فيس بوك موافقت كنند 

اگر قوانين جديد را نمي پذيريد، جمع كنيد و برويد

»تعادل« تبعات اقتصادي خاموشي هاي گسترده را بررسي مي كند

اقتصاد در خاموشي
   خسارت اقتصادي ناشي از خاموشي ها

هرچند در كشورمان هنوز آمارهاي شفافي در خصوص 
ميزان آس��يب هاي برآمده از خاموشي هاي گسترده 
وجود ن��دارد، اما با پيگيري آمار ه��اي جهاني در اين 
خصوص مي توان تصويري از تبعات اين خاموشي ها 
در اقتصاد به دس��ت آورد. محمدعلي وحدتي رييس 
سنديكاي ش��ركت هاي توليد كننده برق در اين باره 
مي گويد: »ضرر و زيان واحد هاي 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 مي توان گفت 
كه با وقوع خاموش��ي بين ۱۰۰ ت��ا ۱۵۰ برابر هزينه 
برق توليدي خس��ارت به اقتصاد وارد مي شود. توليد 
ناخالص داخلي ايران االن تحت تأثير اين خاموشي ها 
قرار دارد. در مقياس وسيع اين رقم به صدها ميليارد 
تومان خواهد رسيد.« در زمان قطعي برق اين هزينه ها 
متوقف نمي شوند و توليدكنندگان مجبورند با پايان هر 

ماه هزينه هاي مذكور را پرداخت كنند.

   مشكل مصرف باالست
شركت توزيع نيروي برق تهران با صدور اطالعيه اي 
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 هفته هاي اخير و به اين 
دليل كه »سوخت بسياري از نيروگاه هاي كشور گاز 
ش��هري بوده« اعالم كرده است.« اين اطالعيه تاييد 
كرده كه توليد ب��رق در برخ��ي از نيروگاه هاي ايران 
متوقف و از مدار خارج ش��ده است؛ »كه اين موضوع 
باعث به وجود آمدن برخي قطعي هاي برق به صورت 
پراكنده در سطح شهر پايتخت شده است.« مصطفي 
رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق خاموشي ها 
را »مقطعي« اعالم كرد و به ايس��نا گفت: »در برخي 
از مناطق كش��ور محدوديت موقتي به دنبال موضوع 
محدوديت س��وخت نيروگاه ها اعمال شده است كه 
باعث شد در برخي مناطق خاموشي مقطعي داشته 
باشيم.« به غير از چندين شهر كه با قطعي برق مواجهند 
بعضي ديگر از شهرها هم هشدار قطعي برق دريافت 
كردند و بالفاصله پس از آن روند خاموش��ي ها در اين 
كالن شهرها و شهرها آغاز شد. شهرهايي چون كرج، 
تبريز، مش��هد و... از جمله ش��هرهايي بودند كه خبر 

خاموشي هاي گسترده در آنها رسانه اي شد.

   گاليه ه�اي صاحب�ان كس�ب و كار از 
خاموشي ها

»فاطمه- م« يكي از فعاالن كسب و كار كه در حوزه 

خياطي و سري دوزي در سطح استان البرز فعاليت 
مي كند. او در جريان گفت وگو با خبرنگار »تعادل« با 
اشاره به تبعات خاموشي ها بر كسب و كار خود گفت: 
من سرپرست خانواده هستم و همسرم را چند سال 
قبل از دست داده ام. روزي من و خانواده ام از اين كار 
مي گذرد. بر اساس تعهداتي كه به مشتريانم داده ام 
هر روز تا پايان دي ماه بايد ميزان مش��خصي كاال را 

تحويل بدهم.
 اما خاموش��ي ها باعث شده تا روند برنامه ريزي هايم 
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 خانواده ام 
با مش��كل روبه رو مي ش��وم.« او در ادامه مي گويد:» 
حداقل اگر خاموشي ها از قبل اطالع رساني مي شد، 
مي توانس��تيم براي آن برنامه اي 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 مي كنم، 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 مي كند. مهران با اش��اره به 
تبعات گسترده قطعي برق به اين نكته اشاره مي كند: 
»حدود ۷نفر در كارگاه كوچك من در حال فعاليت 

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 مي توان پوشش 
داد و با اضافه كاري و شب كاري آن را جبران كرد. اما 
اگر اين خاموشي ها 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 
مي كردند، نه تنها برق مجاني نشد بلكه خاموشي هاي 
گسترده باعث وارد آمدن خسارت هاي گسترده اي 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 شبكه هاي اجتماعي از قطعي برق 
بس��ياري از منازل و كارگاه ها در مناطق ۲، ۳، ۶، ۹، 
۱۰، ۱۳، ۱۴ شهر تهران خبر داده اند از گيالن، كرج، 
اراك، اصفهان، خوزستان، سمنان، قم و اردبيل نيز 
خبرهاي��ي درباره قطعي برق مي رس��د. بايد ديد آيا 
اين روند خاموش��ي ها طي روزهاي آينده نيز ادامه 
خواهد داشت يا اين روند مخرب به پالن نهايي خود 

رسيده است.

ادامه از صفحه اول



تعادل| 
بازگشت دور دوم تحريم ها در سال 97، كاهش درآمدهاي 
ارزي و تشديد مشكالت، موجب شد اقتصاد كشور در اين 
دوره نسبت به دور اول با چالش هاي بيشتري مواجه شود. 
بطوري كه طي س��ال هاي اخير به تدريج فهرس��ت اقالم 
مش��مول ارز ترجيحي محدودتر شده است. اين فهرست 
در سال ۱۳99 تنها ش��امل »جو، ذرت، گندم، روغن خام، 
دانه هاي روغني )س��ويا( و نيز دارو و تجهيزات پزش��كي« 
مي ش��ود. طي يك سال گذشته، روند كاهشي درآمدهاي 
دولت با استمرار تحريم ها، محدوديت رشد توليد ناخالص 
داخلي و شيوع كرونا شدت يافته كه اين امر موجب تشديد 
محدوديت ها براي تامين ارز ترجيحي شده است. براساس 
تحليل »الناز مياندوآبچي« و »زهرا آقاجاني«  اعضاي هيات 
علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني كه در زمينه 
در »سياست تخصيص ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي 
اساسي« در اختيار »تعادل« قرار داده اند. براساس اين تحليل 
دو ديدگاه تداوم يا توقف در مورد اجراي سياست تخصيص 
ارز دولتي مطرح است كه مهم ترين آثار و تبعات هر يك از 
اين گزينه ها مورد اشاره قرار گرفته است. اما تجربه سه كشور 
»لبنان، ونزوئال و سوريه« كه با مشكالت اقتصادي ومحدويت 
منابع ارزي روبه رو هس��تند، در زمينه تخصيص ارز با نرخ 
يارانه اي براي واردات كاالهاي اساسي نشان مي دهد، تداوم 
تخصيص ارز دولتي براي واردات كاالهاي اساسي، فشار مالي 
قابل توجهي بر دولت ها وارد مي كند. به دليل همين فشارها، 
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  مي گيرند.اين دو كارشناس در ادامه 
سه پيش��نهاد را براي اجراي سياست تخصيص ارز دولتي 

تجويز مي كنند. 

    تجربه ارزي  سه كشور
اين تحليل ب��ه »بهبود و تكميل سياس��ت تخصيص ارز 
ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي كشاورزي با توجه 
به تجربيات جهان��ي« مي پردازد. براس��اس اين گزارش، 
تخصيص ارز با نرخ يارانه اي براي واردات كاالهاي اساسي 
در كشورهايي كه با مشكالت اقتصادي و محدوديت شديد 
منابع ارزي مواجه اند، با وجود تبعات آن امري اجتناب نا پذير 
است. بررسي تجربيات جهاني نشان مي دهد اين سياست در 
برخي كشورها به اجرا در آمده است كه در ادامه به چند نمونه 

از اين تجربيات اشاره مي شود. 
لبنان: با بروز بحران  اقتصادي از س��ال 20۱9، نظام ارزي 
چندنرخي در اين كشور به اجرا درآمد. ارز دولتي تنها براي 
واردات گندم، دارو و سوخت تخصيص مي يافت كه به دليل 
محدوديت منابع، اجراي آن از نوامبر 2020 متوقف شد. اما با 
توجه به وابستگي 85 درصدي لبنان به واردات مواد غذايي، 
در حال حاضر ارز ترجيحي )بين نرخ رسمي و بازار آزاد( به 
واردات حدود ۳00 قلم ان��واع مواد اوليه و نهاده هاي توليد 
و محصوالت غذايي تخصيص مي يابد. با اين حال رويكرد 
دولت در استراتژي ملي كش��اورزي )25-2020(، تقويت 
بخش كش��اورزي و محدود كردن هر چه بيش��تر اعطاي 
اين نوع يارانه است. عالوه بر اين، از سال 20۱۱ برنامه ملي 
هدف گذاري فقر در لبنان اجرا مي شود كه يكي از محورهاي 
آن، عرضه مواد غذايي رايگان از طريق كارت هاي الكترونيكي 
به خانوارهاي بسيار فقيراست. پيش بيني شده با توجه به 
بحران هاي اخير ح��دود 22 درصد جمعيت نيازمند اين 

كمك ها باشند.
سوريه: اين كشور به دليل شرايط بحراني و محدوديت منابع 
ارزي، از نظام ارز چندنرخي استفاده مي كند. ارز دولتي براي 
واردات كاال توسط شركت دولتي بازرگاني سوريه تخصيص 
مي يابد كه از طريق شبكه فروشگاهي خود، مواد غذايي را با 
قيمت هاي يارانه اي به مردم عرضه مي كند. ارز ترجيحي با 
نرخي باالتر از نرخ ارز دولتي نيز براي واردات انواع مواد اوليه و 
نهاده هاي بخش كشاورزي و صنعت تخصيص داده مي شود. 
البته دولت اقداماتي نظير كاهش تعرفه هاي گمركي واردات 

مواد اوليه و نهاده ها را در برنامه هاي ساالنه كاهش وابستگي 
به واردات كاال به اجرا در مي آورد.

ونزوئال: اين كش��ور به دليل واردات گسترده موادغذايي 
ارزان قيم��ت با درآمدهاي نفتي و غفلت از توس��عه بخش 
كش��اورزي، به ش��دت به واردات م��واد غذايي )مخصوصا 
گندم( وابسته است. تا سال 20۱8 ارز دولتي براي واردات 
محصوالت اساسي كش��اورزي، دارو و برخي فرآورده هاي 
نفتي تخصيص مي يافت كه به دليل تشديد مشكالت مالي 
دولت كنار گذاشته شد. هم اكنون ارز شناور مديريت شده 
)ديكوم( براي واردات كاالهاي اساس��ي تخصيص مي يابد 
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 برنامه هاي گسترده اي 
را براي حمايت از اقشار آسيب پذير اجرا مي كند كه عرضه 
كاالهاي اساسي با قيمت هاي يارانه اي از طريق كوپن هاي 
الكترونيك در فروشگاه هاي زنجيره اي دولتي و تحويل سبد 
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 
سبد و تناوب تحويل آن به شدت كاهش يافته است. مشاهده 
مي شود كه تداوم تخصيص ارز دولتي براي واردات كاالهاي 
اساسي، فشار مالي قابل توجهي بر دولت ها وارد مي كند. به 
دليل همين فشارها، 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  مي گيرند.

    چند  پيشنهاد
استمرار سياست ارز ترجيحي تا زمان عبور از شرايط بحراني 
و در عين حال اصالح آن: شرايط اقتصادي خاص كشور در اثر 
تشديد تحريم ها، افزايش نرخ ارز در بازار به بيش از 20 هزار 
تومان و تورم دو رقمي، هزينه ه��اي زيادي را بر بخش هاي 
توليدي و خانوارها تحميل كرده است. لذا حذف ارز ترجيحي 

حداقل در مقطع فعلي مي تواند پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي 
و امنيتي در پي داشته باشد. از طرف ديگر تداوم اجراي اين 
سياست با نرخ فعلي نيز فشار مالي زيادي بر دولت وارد مي كند. 
بطوريكه در هفت ماهه اول سال 99، ميزان ارز تخصيصي ۱۳ 
درصد كاهش يافته است. با توجه به تجربيات جهاني پيشنهاد 
مي شود امكان افزايش نرخ ارز دولتي به نرخي جديد )پايين تر 
از ارز نيمايي( مورد نظر قرار گيرد. بدين ترتيب با كاهش شكاف 
بين ارز دولتي و ديگر ارزها، ضمن كاستن از بار مالي اجراي 
اين سياست، رانت و سودجويي در واردات كاالهاي اساسي 
نيز محدودتر مي شود. اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك بر 
بستر يك بانك اطالعاتي جامع: سياست پرداخت شبه نقد 
به اقشار ضعيف براي كاالهاي اساس��ي يا انواع مواد غذايي، 
سال هاست كه در كشورهايي مانند اياالت متحده، هندوستان 
و اندونزي اجرا مي شود. در لبنان و ونزوئال نيز سيستم كاالبرگ 
الكترونيك به موازات سياس��ت تخصيص ارز براي واردات 
كاالهاي اساس��ي به اجرا درآمده است. با توجه به تجربيات 
موجود، اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك در ايران مي تواند ابزار 
موثري براي كمك به تامين امنيت غذايي اقشار آسيب پذير 
باشد. اما كارآمدي اين طرح مستلزم وجود بانك اطالعاتي 
جامع براي ب��رآورد هزينه و درآمد م��ردم به منظور تعيين 
خانوارهاي مشمول و در كنار آن اطمينان از تامين منابع پايدار 
مالي براي اجراي طرح است. توجه به سياست هاي حمايتي 
كشاورزي براي كاهش وابستگي به واردات در ميان مدت و 
بلندمدت: در مورد اغلب اقالم مش��مول ارز ترجيحي به جز 
گندم، وابستگي قابل توجهي به واردات وجود دارد. ميزان اين 
وابستگي در مورد ذرت، جو و روغن خام به ترتيب 90، 50 و 
70 درصد است. اين در حالي است كه طبق ماده ۳۱ قانون 
برنامه ششم توسعه، دستيابي به خودكفايي 95 درصدي در 
محصوالت اساسي كشاورزي هدف گذاري شده است كه طبعا 
كاهش ارزبري واردات اين كاال را در پي خواهد داشت. در اين 
راستا، كمك به تامين نهاده هاي باكيفيت با هزينه معقول، 
اختصاص هدفمندتر يارانه ها براي كاهش هزينه هاي كشت 

و توليد و تسهيل دسترسي به منابع مالي، مي تواند راهگشا 
باشد. هر چند بهتر است اين سياست ها در چارچوب برنامه 
جامعي براي بخش كشاورزي تدوين شوند تا اثربخشي الزم 
را در هماهنگي با ديگر سياست هاي اين بخش داشته باشند. 
تجربه كشور روسيه در تقويت حمايت از بخش كشاورزي در 
مواجهه با تحريم هاي غرب از س��ال 20۱4 )در كنار شناور 
شدن نظام ارزي از همان سال( و دستيابي به خودكفايي در 
توليد انواع گوشت، شكر و روغن از نمونه هاي موفق جهاني در 

اين زمينه است.

    دو ديدگاه به تخصيص ارز دولتي
براساس اين گزارش، در حال حاضر ديدگاه هاي متفاوتي 
در مورد تداوم يا توقف اجراي سياست تخصيص ارز دولتي 
مطرح است كه مهم ترين آثار و تبعات هر يك از اين گزينه ها 
در جدول شماره يك جمع بندي شده است. براساس ديدگاه 
نخس��ت كه موافق تداوم اجراي تخصيص ارز به كاالهاي 
اساسي است، آثار مثبت آن را مي توان در »اطمينان از كنترل 
نسبي قيمت  كاالهاي اساسي« و »امكان تامين و حفظ ذخاير 
راهبردي كاالهاي اساسي با هزينه معقول« جست وجو كرد. 
اما تبعاتي كه اجراي اين سياست ارزي به دنبال دارد، »تداوم 
فساد، رانت و قاچاق در زنجيره تامين كاالي اساسي«، »عدم 
بهره مندي مصرف  كنندگان از تمامي منافع متصور و ايجاد 
مانع در برابر تحقق خودكفايي توليد محصوالتي نظير روغن 
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��ت هاي حمايتي جايگزين در بخش 
توليد« و »مصرف كاالي اساسي از محل منابع آزاد شده« 
است. البته توقف آن در عين حال مي تواند باعث »احتمال 
بروز التهاب در بازار با افزايش بيش از پيش قيمت كاالهاي 
اساس��ي« و »افزايش هزينه هاي تامي��ن ذخاير راهبردي 

كاالهاي اساسي« شود.
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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 
بخشنامه اي مجوز افزايش قيمت 5۳ درصدي روغن هاي 
ديزلي و 40 درصدي روغن هاي بنزيني را براي مصرف 
داخل��ي اين محصوالت صادر كرد، اين در حالي اس��ت 
كه در حال حاضر 4 ش��ركت نفت ايرانول، نفت پارس، 
نفت سپاهان و نفت بهران توليد كنندگان اصلي روغن 
موتورهاي بنزيني و ديزلي از لوبكات حاصل از نفت هستند 
كه اين ماده جزو اصلي و ماده اوليه توليد روغن موتور است 
و حدود 85 الي 95 درصد آن را تشكيل مي دهد، ضمن 
اينكه ماده اوليه بلوكات يكي از برش هاي نفتي اس��ت 
كه به عنوان فرآورده ويژه در پااليشگاه هاي نفت توليد 
مي شود. مديركل دفتر هماهنگي اموراستان ها و نظارت 
بر تشكل هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان در اين 
رابطه به فارس گفت كه حسب مكاتبات و درخواست هاي 
مكرر دريافتي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان از س��وي انجم��ن پااليش��گاه هاي 
روغن سازي ايران ازخرداد ماه سال جاري مبني برلزوم 
بازنگري درقيمت تمام شده روغن موتور به دليل افزايش 
هزينه هاي توليد و احتمال اخت��الل جدي در تامين و 
توزيع انواع محصوالت مذكور درس��طح بازار، حس��ب 
وظيفه محوله سازمان حمايت نسبت به بررسي، تهيه 
گزارش كارشناسي بهاي تمام شده روغن موتور وانعكاس 
آن به دبيرخانه ستاد تنظيم بازار اقدام كرد. ارغنده پور 
بيان داشت: دراين ارتباط جلسه اي در مورخ 99.8.۱0 با 
حضور معاون وزير دادگستري و رييس سازمان تعزيرات 
حكومتي، نمايندگان معاونت بازرگاني داخلي، وزارت راه 
و شهرسازي، رييس انجمن حمايت از مصرف كنندگان 
و رييس هيات مديره انجمن پااليشگاه هاي روغن سازي 
ايران در محل اين سازمان تشكيل و ضمن استماع نظرات 
شركت كنندگان و در نهايت به منظور جلوگيري از هرگونه 
افت در تأمين و بروز كمبود انواع روغن موتور در سطح بازار 
و حفظ وضعيت تا پايان سال جاري توسط چهار شركت 
يادشده توافق شد قيمت روغن موتور ديزلي و بنزيني به 
ترتيب 5۳ درصد و 40درصد نسبت به نرخ ارديبهشت ماه 
سال گذشته افزايش يابد. وي بيان داشت: از طرفي برخي 
از محصوالت توليدي شركت هاي مذكور مانند لوبكات و 
روغن پايه در بورس كاال عرضه مي شود كه طبق قوانين 
جاري كشور قيمت گذاري اقالم مذكور مطابق با ضوابط 
قانوني تابع مقررات بورس بوده و سود آن محدود به ضوابط 
قيمت گذاري كاالهاي توليد داخل مصوب هيات تعيين و 

تثبيت قيمت ها نيست. 

 موافقت با آزاد شدن 
صادرات شيرخشك به يك شرط

مهر| رييس انجمن صنفي توليد شير خشك كشور با 
بيان اينكه انجمن ما به دنبال رفع تنگناها و موانع توليدي 
براي توليدكنندگان شيرخشك صنعتي است، گفت: در 
اين راستا اقدامات بسيار زيادي انجام شده كه پيگيري 
رفع ممنوعيت صادرات مهم ترين آنها است. سياوش 
سليمي با اشاره به ممنوعيت صادرات شيرخشك از سال 
97 تاكنون، افزود: متأسفانه صادرات شيرخشك بدون 
ارايه هيچ دليل منطقي ممنوع اعالم شده، عليرغم اينكه 
ما عالوه بر تأمين نياز داخل، مازاد نيز داريم. وي با بيان 
اينكه تاجران به سختي اقدام به بازاريابي براي محصوالت 
خود مي كنند، تصريح كرد: اقدامات غيركارشناسانه 
منجر به از دس��ت رفتن بازارهاي هدف و سرخوردگي 
صادركنن��دگان مي ش��ود در نتيجه اين ام��ر بر روي 
توليدكنندگان و دامداران نيز تأثيرگذار است. سليمي با 
اشاره به اينكه دولت به بهانه تخصيص ارز 4200 توماني 
براي واردات نهاده هاي دامي، اجازه صادرات شيرخشك 
را نمي دهد، اضافه كرد: با توجه به چالش هاي تخصيص 
ارز 4200 توماني براي واردات، ما كاماًل موافق حذف اين 
ارز هس��تيم و دولت در ازاي حذف آن از واردات كاالها، 
اجازه صادرات بدهد تا بازار به تعادل برسد. وي در بخش 
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 

تقويت شدند كه اين اتفاق بسيار خوبي بود.

 حتي يك نانوا در تهران
كرونا نگرفته است

مهر| رييس اتحاديه نانوايان سنتي تهران مقدم اظهار 
داشت: با شروع كرونا در اسفندماه سال گذشته اعالم 
شد كه نانوايان با توجه به اهميت تأمين قوت غالب مردم 
جزو دسته اول قرار دارند كه بايد به كارشان ادامه دهند. 
در ابتدا شناخت درستي از ويروس كرونا وجود نداشت 
و بيش از آنكه مردم متوجه راه هاي انتقال و پيشگيري 
آن باش��ند دچار ترس از كرونا ش��ده بودند و از اين رو 
خانواده هاي كارگران مش��غول به كار در نانوايي ها كه 
اكثراً در شهرستان ها ساكن هستند خواستار بازگشت 
فرزندانش��ان از تهران بودند تا در معرض آسيب ابتالء 
به كرونا قرار نگيرند. نوروزي مقدم به نگراني ها در رابطه 
با احتمال قرنطينه شدن تهران و كمبود نان در ابتداي 
شيوع كرونا اشاره كرد و گفت: با ايجاد ترس و نگراني از 
كم بودن نان در جامعه چند روزي با هجوم مردم براي 
خريد نان مواجه بوديم. به همين دليل نانوايي ها تا ۱0 
شب و بعضاً ۱۱ شب به پخت ادامه دادند تا مردم مطمئن 
شوند آرد مورد نياز وجود دارد و پخت انجام خواهد شد و 
چيزي به نام قحطي نان اتفاق نخواهد افتاد.  وي در رابطه 
با آمار مرگ و مير يا ابتالي نانوايي ها به كرونا نيز گفت: تا 
كنون هيچ گونه گزارشي از مرگ و مير يا ابتالي كرونا در 
ميان نانوايي هاي تهران نداشتيم زيرا گرماي باالي ۶0 
درجه پاشنه آشيل بيماري كرونا است يعني از زمان تهيه 
خمير و چانه نان تا قرار گرفتن در تنوري با دماي حداقل 
۳00 تا 400 درجه امكان بقاي اين ويروس وجود ندارد. 
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 
ممكن خودداري كنند تا فضاي امن نانوايي حفظ شود.

 صنوف توليدي
 بايد جايگاه خود را پيدا كنند

ش�اتا| معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت بيان 
كرد: حدود 900 شهرك و ناحيه صنعتي در كشور 
داريم، توسعه زيرساخت ها از وظايف ذاتي دولت 
اس��ت و بايد توسعه كيفي و ارتقاء زيرساخت ها را 
به صورت جدي دنبال كنيم. او ادامه داد: راه اندازي 
دوباره واحدهاي صنعتي راكد يا تكميل ظرفيت 
آنها كار خوبي بود كه از سال ۱۳98 آغاز 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 بنگاه هاي 
اقتصادي خرد و كوچك جايگاه خود را در سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران پيدا 
كنند. به گفته وي، در مناطق محروم ۱2 اس��تان 
تدابير وي��ژه اي 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 
شهرك هاي صنعتي ايران از نظر زيرمجموعه هاي 
استاني و نيروي انساني تصريح كرد: اين سازمان 
توس��عه اي با اي��ن ظرفيت خود ي��ك وزارتخانه 
محس��وب مي شود و بايد تالش ش��ود از ظرفيت 
آن به درس��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 استان هاي 
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 صالحي نيا تقدير و علي رسوليان به عنوان 
معاون وزي��ر، رييس هيأت مدي��ره و مديرعامل 
س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 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 ۱۳ هزار و 500 تا ۱4 هزار تومان 
اس��ت، در حالي كه نرخ مصوب هر كيلوگرم مرغ 

زنده ۱4 هزار و 400 تومان تعيين شده است. 
حبيب اسداهلل نژاد ادامه داد: در پي سقوط قيمت 
خريد م��رغ از مرغداران، قيمت م��رغ گرم براي 
مصرف كننده در بازار نيز به زير نرخ مصوب كاهش 
يافته است. وي قيمت امروز هر كيلوگرم مرغ براي 
مصرف كننده در بازار را بين ۱9 هزار تومان تا 20 

هزار و ۳00 تومان اعالم كرد. 
وي يادآور شد: س��تاد تنظيم بازار نرخ مصوب هر 
كيلوگرم مرغ گرم براي مصرف كننده را 20 هزار 
و 400 توم��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 
مولفه هاي توليد، متوسط هزينه تمام شده توليد 
هر كيلوگرم مرغ براي مرغداران به ۱7 هزار و 500 

تومان رسيده است. 
ناي��ب رييس كانون مرغداران گوش��تي كش��ور 
مهم ترين مولفه ه��اي توليدي كه افزايش قيمت 
داشته اند را نهاده هاي دامي و جوجه يكروزه عنوان 
كرد. اسداهلل نژاد اظهار كرد: قيمت مصوبه جوجه 
يك روزه 50 درصد و قيمت مصوبه نهاده هاي دامي 

تا 20 درصد افزايش داشته است. 
به گفته وي؛ افزايش قيمت اي��ن مولفه ها 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 ۳ هزار تومان زيان به 

فروش مي رسانند.

افزايش مجوزهاي معدني طي 
۹ماهه امسال نسبت به سال گذشته

ايسنا| در 9 ماهه سال ۱۳99 معادل 70۱ فقره 
پروانه اكتشاف صادر شده كه نسبت به ۶۶9 فقره 
صدور پروانه اكتش��اف صادر شده در مدت مشابه 

سال گذشته 4.8 درصد افزايش داشته است.
طي مدت مذكور س��ال ج��اري ب��ا افزايش ۱.4 
درصدي در صدور گواهي كشف معادن، ۳۶7 فقره 
اين مجوز معدني صادر ش��ده است. در مجموع 9 
ماه ابتدايي سال گذشته ۳۶2 فقره گواهي كشف 

صادر شده بود.
طب��ق آم��ار وزارت صم��ت، در ص��دور پروان��ه 
بهره برداري طي 9 ماهه س��ال ۱۳99؛ نيز نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته رشد ۳.8 درصدي 
ديده مي شود. در 9 ماهه امسال 4۶2 فقره پروانه 
بهره برداري صادر ش��ده است؛ اين در حالي است 
كه ميزان صدور پروانه بهره برداري در مدت مشابه 

سال گذشته 445 فقره بوده است.
همچنين در اين 9 ماه سرمايه مجوزهاي صادره 
براي گواهي كش��ف مع��ادن كه مع��ادل هزينه 
صرف شده براي عمليات اكتشاف بوده است، رشد 

8.4 درصدي داشته است. 
در اي��ن مدت، بيش از 9۱0 ميلي��ارد ريال صرف 
عمليات اكتش��اف شده اس��ت؛ در صورتي كه در 
مدت مشابه سال گذشته حدود 840 ميليارد ريال 
صرف ش��د. عالوه بر اين ميزان اشتغال به واسطه 
صدور پروانه هاي بهره ب��رداري در اين مدت افت 
0.۳ درصدي داشته است. در 9 ماهه سال گذشته، 
۳7۱5 نفر مشغول شدند اما در مدت مشابه سال 
جاري، ميزان اشتغال در اين حوزه ۱۱ نفر كم شده 

و به ۳704 نفر رسيده است.

دو كارشناس با ارايه تحليلي به »تعادل« بررسي كردند

تجربه جهاني تخصيص ارز دولتي به واردات

آثار منفي آثار مثبت گزينه

تداوم 
اجرا

- اطمينان از كنترل نسبي قيمت  كاالهاي اساسي
- امكان تامين و حفظ ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي با هزينه معقول

- تداوم فساد، رانت و قاچاق در زنجيره تامين كاالي اساسي 
- عدم بهره مندي مصرف  كنندگان از تمامي منافع متصور

- ايجاد مانع در برابر تحقق خودكفايي توليد محصوالتي نظير روغن خام، ذرت و جو

توقف اجرا
- كاهش فشار بر منابع ارزي دولت

- امكان اجراي سياست هاي حمايتي جايگزين 
در 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 هزينه هاي تامين ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي

»تعادل« نقش توليد بيت كوين در مزارع خاص  در مصرف برق ، خاموشي  و آلودگي را بررسي مي كند

رازآلودگي دردستان » رمز ارزها«
بر اين اساس، كليه دارندگان دستگاه هاي استخراج رمزارز 
)ماينر( مكلف شدند حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات 
هويتي خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هايي كه در مالكيت 
آنها اس��ت، در سامانه اي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعيين مي كند، مطابق فرم موجود در اين سامانه اقدام كرده و 
حسب مورد از طريق درگاه پرداخت اينترنتي تعبيه شده در 
همين سامانه، نسبت به پرداخت كليه حقوق و عوارض دولتي 
اقدام كنند. دولت همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
مكلف كرد ظرف مدت يك ماه از تاريخ عملياتي شدن سامانه 
موضوع اين مصوبه، فهرست مراكز داراي جواز تاسيس در اين 
صنعت را اعالم كند. دارندگان دستگاه ها مكلفند از تاريخ اعالم 
فهرست مذكور، ظرف مدت يك ماه، تمام دستگاه هاي خود را 
به مراكز ياد شده تحويل دهند يا نسبت به اخذ مجوز فعاليت 
اقدام كنند. مراكز تحويل گيرنده نيز مكلفند رسيد تحويل را 
در سامانه مذكور بارگذاري كنند. با اين تصميم، استفاده از 
ماينر در خانه و در مراكز تجاري ممنوع شده و تنها استفاده از 

آنها در مراكز تعيين شده امكان پذير خواهد بود.

   برق ٩٦٥ توماني ماينرها
دول��ت در آن زمان براي ماينرها ش��رايط و ضوابطي را هم 
تعيين كرد كه يكي فروش به قيم��ت ٩٦٥ تومان براي هر 
وات ش��ان بود تا كمي از بار جذابيت توليد رمزارزها بكاهد. 
مشهدي رجبي، 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 9۶5 تومان 
به ازاي هر كيلووات ساعت تعيين شده است.  مي گويند بعد 

از مهلت يك ماهه دولت طبق آمارها اعالم كرد كه تنها ٢٤ 
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 مرغداري ها موجب شد تا كم اطالعي از 
بيت كوين فضا را ب��راي خاص هاي اقتصادي باز كرده و اين 
رانت جديد تنها براي گروهي مهيا باش��د.  اين اتفاق زماني 
افتاد كه بحث استخراج ماهي از خليج فارس، انعقاد قرارداد 
خاص با چيني ها، حضور نظامي چيني ها در جنوب و ده ها 
خبر ديگر در مورد گسترش روابط اقتصادي چشم بادامي ها 
با ايران اجازه ندهد اخبار درگوشي در مورد اجاره زمين هاي 
ايراني براي توليد بيت كوين توس��ط چين آنچنان پوشش 
داده شود. البته نمي توان از جذابيت سرمايه گذاري در بورس 
و رسيدن به سودهاي كالن براي آن عده كه از سرمايه گذاري 
در دالر، طال، مسكن، خودرو به بورس دلخوش كرده بودند 
مجال تفكر در مورد رمزارزها را نداد.  البته عده  اي دست هاي 
پشت پرده و مالكيت هاي خاص مزارع ماينرها را نيز دليل 
ديگري براي عدم اجازه ورود سرمايه گذاران كوچك به اين 
بازار مي خوانند و معتقدند رانت هاي گروه هاي خاص، برخي 
نهادهاي نظامي و سازمان هاي 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 
كه مردم بايد آلودگي هوا ناشي از سوختن مازوت براي توليد 
برق يا بهتر بگويم براي توليد بيت كوين را تحمل كنند، بهتر 
است تا حداقل حقيقت هاي پشت پرده اين ماينرها را بدانند 
و مسووالن به  جاي كتمان شفاف سازي كنند به گونه اي كه 
نايب  رييس هيات مديره س��نديكاي صنعت برق، احتمال 
مقصر بودن بيت كوين در آلودگي هوا را رد مي كند اما يك 

فعال صنعت ماينينگ، صحت چنين موضوعي را امكان پذير 
مي داند. پيام باقري، نايب رييس هيات مديره 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 مي يابد و 
20 هزار مگاوات از توليدات صنعت برق نسبت به تابستان 
آزاد مي شود، ماينينگ نمي تواند فشاري براي شبكه باشد. 
اما امير بيات، فعال صنعت ماينينگ معتقد است اين موضوع 
مي تواند كامال منطقي باشد، براساس آمارها حداقل 8درصد 
از ماينينگ دنيا در ايران انجام مي شود و بسيار بعيد است كه 
اين حجم از استخراج با روش هاي غيرقانوني و خانگي صورت 
بگيرد؛ بنابراين به احتمال قوي برخي نهادهاي دولتي كه به 
برق پرقدرت دسترسي دارند در حال انجام ماينينگ صنعتي 
هستند. بيات مي گويد: ماينرهاي معمولي به منابعي مثل برق 
پنج مگاواتي دسترسي ندارند و چنين امكاني در كارخانه هاي 
بزرگ، نهادهاي دولتي يا در جوار نيروگاه ها يافت مي شود. به 
گفته او، در اين شرايط مي توان نتيجه گرفت يا مراكز دولتي 
به صورت مستقيم در حال ماينينگ هستند يا اين امكان را 
در اختيار افرادي قرار داده اند كه از روابط ويژه اي برخوردارند.

  ميزان مصرف برق ماينرها
طبق برآوردها محققان دانشگاه كمبريج، ميزان مصرف برق 
بيت كوين از كل انرژي مصرفي يك كشور چون سوييس فراتر 
رفته است. براساس تخمين اين نهاد توليد بيت كوين در جهان 
در حال حاضر در حدود هفت گيگاوات برق در يك سال مصرف 
مي كند. اين مصرف در طول سال به ۶4 تراوات ساعت مصرف 
الكتريسيته مي رسد. مصرف برق ساالنه سوييس حدود 58 

تراوات و مصرف برق چك در يك سال حدود ۶2 تراوات است. 
مصرف متوسط انرژي س��االنه شبكه Bitcoin بيش از كل 
كشور سوييس و چك بيشتر است. در سال ٢٠١٩ بيت كوين 
حدود 25صدم درصد برق مصرفي جهان را تشكيل مي داد. 
اين ميزان بيشتر مصرف برق كل كتري هاي برقي بريتانيا در 
۱۱ سال است، اين موضوع همچنين نشانگر اين است كه كل 
انرژي به هدر رفته دستگاه هاي الكترونيكي غيرفعال در اياالت 

متحده مي تواند توليد بيت كوين در جهان را چهار برابر كند.

  درآمد بيت كوين در ايران
جذابيت بيت كوين از آنجا نشأت مي گيرد كه طبق محاسبات 
بلومبرگ با توجه به برق ارزان قيمت در ايران استخراج هر 
واحد بيت كوين در ايران با ب��رق ارزان ۱08 ميليون تومان 
درآمد عايد اس��تخراج كننده بيت كوين مي كند. از سوي 
ديگر بلومبرگ در گزارش خود كه يك س��ال قبل از قانوني 
شدن رمزارزها در ايران منتشر كرده، آورده بود كه توليد هر 
واحد بيت كوين معادل مصرف ساالنه 24 خانه در تهران برق 
مصرف مي كند يا معادل مصرف برق يك خانه در تهران به 
مدت 24 سال. يارانه هر كيلووات برق 500 تومان است يعني 
توليد يك واحد بيت كوين، با يارانه دولتي، حدود ۳5 ميليون 
تومان، يا حدود 2700 دالر هزينه مي برد. اين در حالي است 
كه اكنون نرخ بيت كوين، به باالترين سطح خود رسيده و از 
٣٤ هزار دالر فراتر رفته است. به اين ترتيب با احتساب نرخ 
٤٠ هزار دالر، درآمد اس��تخراج هر واحد بيت كوين، )بدون 
احتس��اب هزينه برق( تقريبا ٣٠٠ ميليون تومان است. در 
حال حاضر نرخ بيت كوين به ٨٩٢ ميليون و ٨٨ هزار و ١٦٩ 

تومان رسيده است.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

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

۹۰ و همدان ۹۷ در شرايط قابل قبول قرار دارد.

رويداد

آالينده ها به لحاظ تشكيالت ش��يميايي افزون بر 
عوارض جسماني، س��بب اختالالت رواني از جمله 
استرس و افسردگي در افراد در معرض مي شود.زماني 
كه فردي بر اثر استنشاق هواي آلوده دچار تنگي نفس 
شد در واقع به وضعيتي دچار مي شود كه احساس 
مي كند ديگر نمي تواند بطور عميق نفس بكش��د و 
به همين منظور ممكن است در انجام فعاليت هاي 
روزانه نظير راه رفتن، دويدن و ساير تحركات بدني با 
محدوديت مواجه شود.افرادي كه داراي بيماري هاي 
زمينه اي اعم از فشارخون، ديابت، ناراحتي هاي قلبي 
و عروقي و به خصوص تنگي نفس هستند در زماني كه 
آلودگي ها تشديد مي شود افزون بر تشديد مشكالت 
جسمي، به اذعان بسياري از مشاوران و روان درمانگر، 
 دچار اختالالت رواني از جمله استرس و افسردگي نيز 
مي شوند.ريحانه عابدنيا، روان درمانگر تحليلي به ايرنا 
در اين باره گفت: از آنجا كه افسردگي تاثيري منفي بر 
روي سالمت ذهني و حتي جسمي افراد مي گذارد، 
در زمان تش��ديد آلودگي هاي محيط زيست، بطور 
طبيعي دغدغه و مشكالتي در فعاليت هاي زندگي 
اين دس��ته افراد به وجود خواه��د آمدكه منجر به 

بيماري هاي رواني خواهد شد. او افزود: آلودگي هوا 
بطور مستقيم بر سيستم عصبي بدن تاثيرگذار است 
به نحوي كه چنانچه آالينده ه��ا به مرز خطرناكي 
برسد تنفس در اين وضعيت با مشكل مواجه خواهد 
شد و اعصاب به مقابله با آلودگي وارد ميدان مي شود 
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 
مي شود.آلودگي هوا حتي بر شخصيت فرد يا افراد به 
اشكال مختلف مي تواند اثرگذار باشد به نحوي كه 

فشارهاي عصبي وارده به فرد چنانچه داراي برخي 
اختالالت اضطرابي باشد ضمن احساس كم تواني و 
زودرنجي مي تواند اين عده را پرخاشگر و متخاصم 
كند، حتي مي تواند در صورت عدم كنترل منجر به 
خودكشي در اين دسته افراد شود.اين روان درمانگر 
با بيان اينكه سلسه اعصاب در افراد سالمند يا كودكان 
از ضعف هايي 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��الالت روحي بايد با 
ماندن در منزل و تغذيه مناسب اعم از خوردن ميوه 
و خوراكي هاي داراي فيبر عالوه بر حفظ س��المتي 
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 

جلوگيري كنند.

آلودگي  هوا اختالالت رواني را تشديد مي كند
جامعه خبر

جزييات كسرخدمت  جديد 
ازدواج و كسري فرزند

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مس��لح جزييات و ش��رايط بهره مندي از كس��ر 
خدمت دو ماهه تاهل را تشريح كرد.امير غالمرضا 
رحيمي پور درباره كسرخدمت  دوماهه براي سربازان 
متاهل، گفت: به استناد مصوبه فرماندهي معظم كل 
قوا خدم��ت كاركنان وظيفه متاهل دو ماه كاهش 
داشته اس��ت، اما ش��رط بهره مندي 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 ۹۹ اعزام ش��ده باش��ند، 
مي توانند مدارك خ��ود را به يگان خدمتي برده و 

درخواست كسر خدمتشان را ثبت كنند.
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي 
مس��لح درباره اينكه آيا اين كس��رخدمت ها 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 
تاريخ اعزام است كه به آن اشاره كردم. به عنوان مثال 
مدت خدمت كاركنان وظيفه غير بومي در مناطق 
امنيتي درگير۱۷ ماه اس��ت يا طول اين مدت در 
مناطق عملياتي و امنيتي غيردرگير، محروم و بد آب 
و هواي مرزي و ساير جزاير خليج فارس نيز۱۸ ماه 
شده است، اگر سربازي كسري خدمت داشته باشد، 
دو ماه كسري نيز از مدت سربازي اش 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، مي تواند از اين كسر خدمت بهره مند شود.
او درباره كس��رخدمت هاي فرزند ني��ز گفت: اين 
كسرخدمت ها براي تمامي سربازان است و ربطي به 
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 
مي تواند از اين كس��ر خدمت استفاده كند.رييس 
اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح 
درباره محدوديت سقف كسرخدمت هاي مربوط به 
فرزندان نيز گفت: اين محدوديت ها برداشته شده 
و ديگر اينطور نيس��ت كه سقفي براي بهره مندي 
از آن وجود داش��ته باشد. هر سرباز هر تعداد فرزند 
كه داش��ته باش��د مي توان به ازاي هركدام سه ماه 
كسرخدمت دريافت كند.رحيمي پور درباره اينكه 
آيا تاريخ اعزام براي بهره مندي از كسرخدمت هاي 
فرزند نيز باي��د بعد از آذر ۹۹ باش��د يا خير گفت: 
همانطور كه گفتم بهره مندي از اين كسرخدمت ها 
ارتباطي به تاريخ اعزام ندارد و اگر فردي قبل از اين 
تاريخ هم اعزام شده باشد مي تواند از كسر خدمت 

فرزند استفاده كند.

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 
شرايط كرونايي براي سالمندان افزود: در 

شرايط كرونايي اقداماتي در حوزه سالمندان انجام شده 
كه تدوين دستورالعمل مراكز نگهداري و توانبخشي 
بهزيس��تي با همكاري معاونت توانبخش��ي سازمان 
بهزيس��تي و اس��اتيد هيات علمي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي در خصوص پيشگيري و كنترل بيماري كرونا، 
تدوين چك ليست و دستورالعمل تكميل آن براي پايش 
و ارزيابي مراكز نگهداري و توانبخشي، آغاز زودهنگام 
آموزش كارشناسان سالمت سالمندان دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي همزمان با ش��روع همه گيري كرونا در 

ش��هر ووهان چين، از جمله اين برنامه ها 
بودن��د. او افزود: همچني��ن در اين مدت، 
آم��وزش عموم جامعه ش��امل آموزش از 
طريق رس��انه هاي عموم��ي مانند صدا و 
سيما و مطبوعات و شبكه هاي اجتماعي در 
خصوص همه گيري، سه دوره غربالگري 
تلفني اكثريت سالمندان جامعه )در هر 
مرحله حدودا ۷ ميليون نفر س��المند( و 
آموزش و ارجاع موارد محتمل به مراكز ۱۶ ساعته براي 
ارزيابي هاي بيشتر بر اساس غربالگري هاي دوره اي نيز 
انجام شده است. رييس اداره سالمت سالمندان وزارت 
بهداش��ت تصريح كرد: ارايه مشاوره تخصصي تلفني 
۲۴ ساعته به سالمندان براي پاسخگويي به نيازهاي 
بهداشتي و درماني توسط سامانه ۴۰۳۰ و پويش ملي 
همدلي با سالمندان با مش��اركت انجمن علمي طب 
سالمندي و سالمندشناسي، مشاركت فعال دانشگاه هاي 

علوم پزشكي كشور بوده است.

۹۸  فوتي جديد كرونا در كشور 
س��خنگوي وزارت بهداشت جديدترين 
موارد شناسايي و فوتي ناشي از كوويد-۱۹ 
در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته را اعالم 
كرد. دكتر سيماس��ادات الري گفت: بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ 
هزار و ۴۰۸ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۶۸۳ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 

در كش��ور به يك ميليون و ۲۹۹ هزار و ۲۲ نفر رس��يد. 
الري ادامه داد: متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
 ۹۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۵۶ هزار و ۳۶۰ نفر رسيد. به 
گفته او، خوشبختانه تا كنون يك ميليون و ۸۸ هزار و ۴۵۶ 

نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستانها 
ترخيص ش��ده اند. همچنين ۴۵۰۷ نفر 
از بيم��اران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت ادامه داد: تا 
كنون ۸ ميليون و ۲۶۲ هزار و ۱۶۶ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
اس��ت. او گفت: در حال حاضر و بر اساس 
آخرين تحليل ها، ۷ شهرستان ساري، آمل، فريدونكنار، 
قائمشهر و نكا در استان مازندران و بندرگز و كردكوي در 
استان گلس��تان در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين 
۳۰ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۱۹ شهرستان در 
وضعيت زرد و ۱۹۲ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

حضور كالس اولي ها و دومي ها در مدارس 
معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و 
پرورش درباره روند بازگش��ايي مدارس 
و آموزش حضوري پايه ه��اي اول و دوم 
ابتدايي از ابت��داي بهمن ماه توضيحاتي 
ارايه داد. رضوان حكي��م زاده درباره روند 
بازگشايي مدارس گفت: بر اساس تصميم 
ستاد ملي مقابله با كرونا قرار شده است تا 
دانش آموزان پايه هاي اول و دوم ابتدايي و 

دانش آموزان هنرستاني شاخه كاردانش و فني و حرفه اي 
در مناطق زرد و آبي، ب��راي دروس عملي و با جمعيت 
كمتر از ۵٠ نفر آم��وزش را به طور 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 
شيوه نامه هاي بهداشتي تاكيد دارد. اميدواريم شرايط رو 

به بهبود باشد تا بتوان براي ساير پايه هاي 
تحصيلي هم آموزش حض��وري را برگزار 
كرد. به هر حال آموزش هاي مجازي در دوره 
ابتدايي نمي تواند منبع خوبي براي يادگيري 
باشد. واقعيت اين اس��ت كه آموزش هاي 
مجازي، دانش آموزان ابتدايي را بيش��تر 
از س��اير مقاطع تحت تاثير قرار مي دهد. 
حكيم زاده افزود: طب��ق پروتكل اعالمي 
تحت هيچ شرايطي نبايد بيش از ۱۰ نفر دانش آموز در 
كالس هاي درس حضور پيدا كنند همچنين شوراي 
مدرس��ه در مورد زمان حضور در هفته، زمان برگزاري 
كالس و ساعات ورود و خروج تصميم گيري خواهد كرد. 
حضور يك ساعت در هفته دانش آموزان ابتدايي در روند 
يادگيري آنها تاثيرگذار خواهد بود و اميدواريم شرايط به 
گونه اي پيش رود كه بتوانيم زمان آموزش را بيشتر كنيم.

موسیقي

ترانه اي از سروده هاي 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 ِتمي 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 شكل گيري 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/ چگونه ايم بسته 

پايم نمي توانم
تمام عمرم در اين غربت به هيچ باغي/ نديده ام من گلي حتي به خواب هايم

اين آهنگ با دكلمه اي از ش��مس لنگرودي آغاز مي شود و در ادامه در چند 
جاي ديگر هم صداي شمس لنگرودي را با دكلمه كالم مي شنويم.

 ساخت قطعه اي در اوكراين
 بر اساس ترانه شمس لنگرودي

سینما

درهاي س��ينماهاي مالزي  بار ديگر به دليل محدوديت هاي ناش��ي از شيوع 
ويروس كرونا بسته مي شود. با آغاز موج س��وم شيوع ويروس كرونا در مالزي، 
سينماهاي اين كش��ور بار ديگر تعطيل مي شوند.نخست وزير مالزي از اجراي 
محدوديت هاي 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 ۲ هفته تعطيل خواهند شد .با 
كاهش محدوديت ها در ماه دسامبر، اخيرا شمار مبتاليان به ويروس كرونا در اين 
كشور افزايش پيدا كرده است. روز دوشنبه ۲۲۳۲ مورد جديد ابتال به ويروس 
كرونا در مالزي گزارش شد. از زمان شيوع ويروس كرونا در مالزي حدود ۱۳۵هزار 
مبتال و ۵۵۰ مورد مرگ بر اثر ابتال به اين ويروس گزارش شده است. سينماهاي 
»گلدن اسكرين« و چند مورد از سينماهاي زنجيره اي اين كشور اعالم كرده اند 

از چهارشنبه تعطيل خواهند شد.

سينماهاي مالزي 
دوباره تعطيل مي شوند

گليماندگار|اينجا همان جايي است 
كه بر سر جان انسان ها معامله مي كنند، 
باور كردني نيست كه اين خيابان زيبا با 
اين همه بناي تاريخي همان خيابان معروفي باشد 
كه آدم هاش انگار با تمام آدم هاي ديگر فرق دارند، 
كسي دلش به حال بيماران نمي سوزد، اگر مي خواهي 
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 مي كنند، دارو ... دارو ... بعد كافي است 
كه قدم سس��ت كني و بين رفتن و ماندن نگاهي به 
صاحب صدا بيندازي. خيلي زود نزديك مي ش��ود 
و آرام ت��ر از قبل مي گويد: »دنب��ال چي مي گردي؟ 
آبج��ي« براي گفتن كلمه »آبجي« س��عي مي كند 
صدايش را كلفت تر كند، شايد مردانه تر به نظر بيايد 
و تو بيشتر اطمينان كني و دل به دريا بزني و سوالت 
را بپرسي اما سوال پرسيدن هم اينجا به همين راحتي 
نيس��ت. يعني س��وال را مي تواني بپرسي اما جواب 
گرفتن خيلي سخت است. كافي است اسم يك دارو 
را بياوري تا آماج سوال و جواب هاي دالل محترم قرار 
بگيري.  انگار دوره بازجويي ديده باشد. فالن دارو را 
براي چه كاري مي خواه��ي، چه دوزي مي خواهي، 
اصال چرا آمدي اينجا دنبال دارو؟ و خيلي سوال هاي 
ديگر كه اگر در جواب دادن تعلل كني باعث مي شوي 
كه مشكوك شوند. پس از قبل جواب ها 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 مي شوند براي اينكه تو را 
به دام بيندازند، به نظ��ر طعمه خوبي مي آيي، از آن 
طعمه هايي كه مي توانند انواع و اقسام داروهاي تاريخ 
مصرف گذشته را به اسم داروهاي درماني مورد نظر 
تو با قيمت هاي نجومي برايت رديف كنند و سر آخر 
هم با گفتن اين جمله كه مطمئن باش جاي ديگري 
اين دارو را پيدا نمي كني و اگر از ما نخري بعد حسرت 
مي خوري كه چرا وقتي مي توانس��تي جان عزيزت 

را نجات ندادي ضربه آخررا كاري تر وارد مي كنند. 

    خيابان ناصر خسرو 
حوالي ظهر يك روز آلوده

نفس كش��يدن در اي��ن خيابان آن هم با ش��اخص 
آلودگي كه باالي ۱۸۰ قرار دارد كار راحتي نيست. 

اصال سر و كله زدن با دالالن اين خيابان در اين هواي 
آلوده مي تواند مرگ آور هم باشد، اما سعي مي كنم 
به اعصابم مسلط باشم. راسته ناصر خسرو را پايين 
مي آيم، هنوز به اواسط خيابان نرسيده ام كه پسري 
۲۰ و چند ساله آرام بيخش گوش��م مي گويد: دارو 

... دارو..
همين كه پا سس��ت مي كنم خيلي س��ريع نزديك 

مي شود و مي گويد: »بيا تا پاساژ«
پاساژي در كار نيست، يك داالن باريك با چند مغازه 
ابزار و يراق فروش��ي ... پشت سرش وارد مي شوم به 
انتهاي داالن كه مي رس��يم، مي گويد: »حاال من در 

خدمتم«
مي گويم: راس��ت اس��ت كه اينجا واكس��ن كرونا 

مي فروشند.
چشمانش را تنگ مي كند و مي گويد: » حتما هست 

كه مي گن. تو چي مي خواي... ببخشيد شما«
- من هم براي خريدن واكسن آمده ام، پدرم خيلي 
پير است و براي او مي خواهم. مادرم را همين يك ماه 
پيش به خاطر كرونا از دست دادم و نمي خواهم پدرم 

را هم از دست بدهم.
»ببين آبجي اگر واقعا دنبال واكسن مي گردي بايد 
با پول بيايي اينجا، تومن نه ... يورو... حتما مي دوني، 
اول بيعانه مي دي و بعد كه واكس��ن حاضر شد بهت 
خبر مي ديم مي ياي مي بري، تا بيعانه هم ندي بيشتر 

از اين حرفي نداريم بزنيم«
- خب از كجا معلوم كه ش��ما واقعا واكسن كرونا به 

من مي دهيد؟ 
»خب خواهرم اگر اطمينان نداري برو داروخانه بخر 

چرا اومدي اينجا؟«
به بهانه اينكه پول همراهم نيس��ت از پاساژ بيرون 
مي آيم و هنوز دو كوچه پايين تر نرفتم كه مردي مسن 
راهم را س��د مي كند و مي گويد: »ديدم با اون پسره 

رفتي تو پاساژ چي مي خواي؟«
- دنبال واكس��ن كرونا مي گردم. براي پدرم، خيلي 

پير است و ...
»براي من قصه تعريف نكن« اگر پول داري بيا بريم 

چند تا خيابان پايين تر كارت رو راه بندازم وگرنه برو 
با پول برگرد.

- چقدر پول مي خواد؟
» براي بيعانه حداقل بايد ۳۰۰ يورو بدي. بعد شماره 
تماس مي دي و چند روز بع��د براي تحويل گرفتن 

واكسن مي ياي همين جا«.
- خب قيمت كامل واكسنه چقدره و چرا االن تحويل 

نمي ديد؟
»فكر كردي ما اينجا واكسن انبار كرديم دختر. بيعانه 
كه بدي ما سفارش مي ديم و واكسن رو برامون ميارن. 
در نهايت بايد بي��ن ۱۰۰۰ تا هزار و ۲۰۰ يورو بدي. 
ولي تو انگار خريدار نيستي، دنبال چي مي گردي؟«

- گفتم كه واكسن را براي پدرم مي خواهم.
»پس برو با پول بيا، اون پسره چقدر بيعانه خواست 

ازت؟« 
- هيچي نگفت.

بدون هيچ حرفي از مرد ميانسال دور مي شوم. پس 
ش��ايعه خريد و فروش واكسن در ناصر خسرو تا اين 
جاي كار درست از آب در آمده است. اما اينكه واقعا 

واكسن مي فروشند يا داروي ديگر را به جاي واكسن 
قالب مي كنند مساله اي اس��ت كه به اين راحتي ها 

نمي شود از آن سر درآورد.

    از صوراسرافيل تا سوله بحران
كمي پايين تر مي آيم، به خيابان صوراسرافيل مي رسم، 
آن دست خيابان شلوغ تر است و عرض خيابان را رد 
مي كنم 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 مي بينم كه ماسك زده، روي 
در اغلب مغازه ها نوش��ته بدون ماسك وارد نشويد، 
اما حتي فروشنده ها هم ماس��ك ندارند. اين سمت 
خيابان بيشتر مغازه هاي فروش لوازم جانبي دوربين 
اس��ت. به مردم نگاه مي كنم، به نظرم نمي آيد كسي 
براي خريد دارو به اين خيابان آمده باش��د، همه چيز 
در پوشش اين مغازه ها و رفت آمد مردم رنگ و بوي 
ديگري دارد. پير مردي روي يك چهارپايه نشسته و 
نگاهم مي كند. كمي كه نزديك تر مي شوم مي گويد: 

»دنبال دارو مي گردي؟«
- بله دنبال واكسن كرونا مي گردم. شما داريد؟

پوزخندي مي زن��د و مي گويد: »دختر جان هر كي 
بهت گفته اينجا واكس��ن مي فروش��ن دروغ گفته. 
واكسن كجا بود؟ آدماي اينجا براي بازار گرمي اين 
شايعه را سر زبان ها انداختند تا از آب گل آلود ماهي 
بگيرند، وگرنه همچين خبري اينجا نيس��ت، دارو 
كرونا بخواي دارم، ۸ ميليون همون داروي معروف 
رمدسيور. االن هندي اين دارو را دارم اگر آلمانيش 
رو بخواي مي ره باالي۱۰ميليون. البته االن ارزون 
شده اون اوايل هنديش رو هم زير ۲۰ ميليون پيدا 

نمي كردي.«
- اما چند نفر اينج��ا به من گفتند بيعانه بدهم برايم 

واكسن مي آورند!
»بيخود گفتن. ش��ايد چند ماه طول بكش��ه ... اونا از 
حاال ازت پول مي گيرن و بعد هي دس��ت به س��رت 
مي كنن. اگر واكسن اينجا پيدا مي شد كه االن ناصر 
خسرو جاي س��وزن انداختن نبود. البته بعضي بي 
وجدان ها هم هستن كه داروي تاريخ مصرف گذشته 
رو به اس��م واكس��ن به مردم قالب مي كنند. اونا كه 
ديگه حسابشون با خداس��ت. تو هم وقتت رو اينجا 

تلف نكن.«
چند خيابان پايين ت��ر، معتاداني را مي بينم كه زير 
نور كم رنگ خورشيد زمستاني در حال چرت زدن 
هستند. خيلي راحت كنار خيابان نشسته اند و كسي 
هم كاري به كارشان ندارد، صورت و دست هايشان 
آنقدر سياه است كه انگار زغال فروشند. چند گوني 
كاغذ پاره هم كمي آن طرف تر كنار ديوار گذاشته اند. 
وارد يكي از پاساژها مي ش��وم. حضور زني در كنار 
در يكي از مغازه ها توجه��م را جلب مي كند، اينجا 
لوازم پزشكي مي فروشند. مردي ميان در ايستاده و 
آرام با زن صحبت مي كند. صدايشان خيلي واضح 
نيس��ت. اما كامال مش��خص اس��ت كه بحث بر سر 
داروي آلبومين است. خيلي نمي توانم نزديك شوم 
اما صداي زن را مي ش��نوم كه با التماس مي گويد: 
»حداقل ارزان تر بده، ۱۰ تا احتياج دارم، براي دخترم 

مي خوام. من كه هميشه از شما اين دارو را مي خرم، 
چرا هر روز گران ترش مي كنيد؟«

از پاساژ بيرون مي آيم و منتظر مي شوم. چند دقيقه بعد 
زن در حالي كه آمپول ها را توي كيفش جا مي دهد از 

پاساژ بيرون مي آيد. 
نزديكش مي شوم و س��ر صحبت را با او باز مي كنم. 
مي گويد: »دخترم س��رطان خ��ون دارد، اين دارو را 
براي او مي خواهم. سال ۹۵ اين دارو را ۸۰ هزار تومان 
مي خريدم و االن هر آمپول آن شده ۳۵۰ هزار تومن 
تازه امروز مي گفت ۴۵۰ ه��زار تومن كمتر نمي ده، 
چاره اي ن��دارم، آنقدر التماس كردم تا به ۴۰۰ تومن 

راضي شد.«
 اتوبوس كه از راه مي رسد پا تند مي كند و خودش را 

به اتوبوس مي رساند. 
به آن س��وي خيابان مي روم، س��وله بحران، بحران 
كرونا اما نياز به سوله ندارد كه ... بحران دارو هم سوله 

نمي خواهد، همانطور كه بحران آلودگي هوا...
پس��ر جواني با لباس هاي شيك كنار ديوار ايستاده، 
نگاهش ك��ه مي كن��م، لبخند مي زن��د و مي گويد: 

»دارو...« اين بار من نزديك تر مي روم. 
- واكسن كرونا داريد؟

» نه آبجي، واكسن كه هنوز نيومده...«
- خب همكارهاتون گفتن دارند.

» نه آبجي اشتباه متوجه شدي، واكسن ندارند، بيعانه 
مي گيرند، سفارش مي دن، مسافري برات مي يارن« 

- واكسن كرونا را هم مسافري مي آورند؟
» يه چيزي تو همين مايه ها، حاال شما واكسن رو بگير، 
چ��ي كار داري چه جوري مي��اد، اگر بخواي من هم 
مي تونم برات انجامش بدم. در ضمن رمدسيورارزون 
هم دارم، هندي فقط ۱۰ تومن. اين االن بيشتر از هر 

چيزي جواب مي ده.«
- من واكس��ن كرونا را براي پدرم مي خواهم، سنش 

باالست و مي ترسم كرونا بگيرد. 
رمدسيور كه داروي درماني است چه ربطي به واكسن 

دارد؟
» گفتم اگه الزم داري با قيمت خوب بهت بفروشم، 
نمي خواي به سالمت. راستي اگر واكسن هم مي خواي 

۵۰۰ بيعانه بده تا برات سفارش بدم. يورو نه تومن.«
به س��وي انتهاي خيابان مي روم، همان خيابان كه 
نبض خيل��ي از زندگي ه��ا در آن مي تپ��د و گاه باز 
مي ايستد. اينجا ناصر خسرو است محله داللي دارو 

به قيمت جان.

گزارش
به دنبال واكسن كرونا  در معروف ترين خيابان تهران

تجارت با وعده  واكسن در ناصرخسرو
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