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يادداشت- 1

احياي سهميه هاي نفتي
نشانه هاي روش��ني از حضور 
دوب��اره اي��ران در بازاره��اي 
بين المللي نمايان شده است و 
ايران مهياي نقش آفريني تازه در 
بازار نفت و اوپك است؛ نقشي كه 
بعد از تمام تالش هاي نافرجام 
امريكا براي به حاشيه كشاندن 
كشورمان آغاز ش��ده و در ادامه 
نيز تداوم خواهد يافت. امريكاي مدل ترامپ نه تنها به برجام 
پشت پا زد، بلكه ترامپ در آخرين روزهاي حيات سياسي 
خود دست به رفتارها و اعمال عجيبي زد كه به نوعي جهان 
را در بهت و حيرت فرو برد. ترامپ در روزهاي پاياني حضور 
در كاخ سفيد كشورهايي چون چين، روسيه، تركيه و... را 
تحريم كرد. اين رفتارها باعث شد ساير كشورها نيز متوجه 
اين واقعيت عريان شوند كه تنها ايران نيست كه بهاي تحريم 
امريكا را خواهد پرداخت، بلكه رويكردهاي يكجانبه گرايانه 
امريكا سرانجام ساير كشورها را نيز گرفتار خواهد ساخت. 
بنابراين برخي از كشورها متوجه شدند كه خطر رويكردهاي 
تحريمي امريكا جدي است و دير يا زود دامن آنها را نيز خواهد 
گرفت. در اين راس��تا، از يك طرف، بسياري از قدرت هاي 
اقتصادي جهاني از جمله چين و روس��يه نيز سعي كردند 
با تحري��م امريكا مقابله به مثل كنند و از س��وي ديگر، به 
تحريم هايي كه اياالت متحده عليه ساير كشورها از جمله 
ايران وضع كرده، پشت پا بزنند. اين رويكرد تازه باعث شد 
تا فرصت و افقي تازه، پيش روي اقتصاد ايران در بخش هاي 
مختلف گشوده شود و كاالهاي ايران در بازارهاي جهاني 
به فروش رس��يدند. در اين بازه زماني و بعد از اخباري كه 
در خصوص احياي برجام رسانه اي شدند، ايران به سمت 
مشتريان سنتي خود در بازار نفت و صادرات غير نفتي نزديك 
شد. مجموعه اين عوامل در كنار اخبار خوشي كه مذاكرات 
در وين شنيده مي شود، جايگاه سنتي ايران در اوپك و بازار 
نفت را نيز احيا كرد. هرچند امريكا تالش بسياري كرد تا 
خودش را نشكند و در برابر ايران دست باال را داشته باشد، اما 
واقعياتي كه در صحنه مناسبات بين المللي شكل گرفتند 
در نهايت امريكا را ناچار كرد كه توافقي هرچند ديرهنگام با 
ايران منعقد كند.  ادامه در صفحه 3

حسن مرادي

بيت كوين از صعود در بازار رمزارزها جا مانده است

دوجكوينميتازد

يادداشت-3يادداشت-2

يادداشت-4

سياست هاي ناصحيح  در بورسقانون دارويني توليد!

كاهش انتظارات يا ارزپاشي

مس��ووالن دولتي و حكومتي 
هر از چند گاهي و اين روزها به 
كرات خبر از احياي بنگاه هاي 
صنعت��ي و كارخانه ه��ا و... 
مي دهند. اخب��اري كه در كنار 
كلنگ زني يا آغاز بهره برداري 
از پروژه هاي مختلف اقتصادي 
توس��ط همي��ن مس��ووالن 
مجموعه اي متناقض از جايگاه دولت در اقتصاد و فعاليت 
بنگاه ها در كشورمان ترسيم مي كند.   در نظريات اقتصادي 
مساله تا حدود بس��ياري واضح و روشن است؛ كار دولت 
تامين كاالي عمومي اس��ت. كااليي كه غير رقابتي و غير 
قابل استثنا باشد. يعني بهره گيري فردي مانع بهره بردن 
ديگري نشود )مصرف آن كاال موجب كاهش دسترسي 
به آن نشود( و ديگر آنكه هيچ كس را نتوان از دسترسي به 
آن محروم كرد يا وادار به پرداخت هزينه براي استفاده از 
آن نمود. مثال مورد استفاده در بيان اين مقوله هم موضوع 
تامين »امنيت« است كه مي بايست براي تمامي شهروندان 
يك كش��ور بي هيچ تبعيض و اغماضي فراهم باشد. البته 
كاالي عمومي متناسب با روند توسعه اي كشورها و ميزان 
كارآمدي بازارها مي تواند تا حدي متفاوت از يكديگر باشد 
و به قولي شكس��ت بازاري مي تواند امكان حضور دولت را 
در عرصه هايي و در دوره هاي زماني خاصي توجيه كند. از 
جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و... اما تقريبا در هيچ 
كش��وري »بنگاهداري« ديگر كاالي عمومي و در حيطه 
اداره دولت ها نيست و از جمله دخالت هاي اختالل زا و غير 
ضرور برشمرده مي شود.  اخيرا روزنامه دولت از بازگشت 
2400 واحد صنعتي به مدار توليد خب��ر داد. واحدهاي 
صنعتي كه طبق اين خبر »بعضًا به دليل نداش��تن بازار و 
كمب��ود نقدينگي مجبور به خروج از فرايند توليد ش��ده 
بودند« )روزنامه ايران- 1400/2/4(. بر اين اساس اگر اين 
بازگشت در روندي طبيعي و در چارچوب نظام بازار و عرضه 
و تقاضا )ايجاد بازار جديد يا تامين نقدينگي غير رانتي و...( 
صورت گرفته باشد امري پسنديده و نشانه رشد و توسعه 
صنعتي است. اما اگر بنابر مالحظات سياسي و اجتماعي و 
با اجراي انواع بسته هاي حمايتي و توزيع منابع ارزان قيمت 
ريالي و دالري و اختصاص سهميه هاي انرژي و مواد اوليه يا 
بلندتر كردن ديوار تعرفه باشد، به شدت آسيب زا و پيام آور 
تداوم سياست هاي غلط گذشته است.  تالش براي احياي 
واحدهاي صنعتي بعضا فاقد توجيه اقتصادي و گسترش 
فضاي گلخانه اي تحت عنوان تامين نياز داخل و مقابله با 
تحريم ها و وابستگي به خارج و... نه فقط كمكي به ارتقاي 
توليد و صنعت كش��ور نمي كند بلكه گرهي بر گره هاي 
توسعه اقتصادي و صنعتي كشور مي افزايد.   اين رفتار غلط 
و امتحان پس داده را بايد متوقف كرد و باور داشت اگر دولت 
و حاكميت همان وظايف اصلي خود را در حد كشورهاي 
همسايه همچون كش��ور تركيه انجام دهند و كار توليد و 
بنگاهداري و ايجاد يا تعطيلي بنگاه ها را به توليد كنندگان و 
صنعتگران بسپارند و در جايگاه سياست گذار و داور به ايجاد 
ادامه در صفحه 5 زمين بازي مناسب و...  

در كل موافق هرگونه رويكردي 
كه دولت، مسووالن اقتصادي 
يا سران س��ه قوه به هر عنواني 
دغدغه فعاالن بازارس��رمايه را 
به هر شكل، تحت عنوان يك 
مصوبه يا نشست هايي كه برگزار 
مي كنند به اين مسائل بپردازند 
بسيار مطلوب اس��ت، اما بهتر 
از آن اين اس��ت كه راهكارهاي عملياتي و قابل اجرا را در 
بازار به تصويب برس��انند به گونه اي كه شبهه و ذهنيت با 
عنوان رفع مس��ووليت در بازار پيش آيد.  بندبند مواردي 
كه پيش از اين هم مطرح شده بود نشان دهنده واگذاري 
مسووليت و تحميل بارمالي به شخص يا اشخاص و فعالين 
بازار و شركت هاس��ت. اين بدان معناست كه خود مسائل 
به طور مش��خص بر روي دوش افراد گذاشته شده است.  
ازجمله انتشار سهام خزانه، مالياتي كه سال جاري دريافت 
خواهد ش��د درصورتي كه دولت در سال گذشته تمامي 
1۷ هزارميليارد تومان را برداش��ت كرده است يا صندوق 
توسعه ملي نيز يك بار مالي تك تك افراد در اين صندوق 
يك سهمي و پس اندازي داشتند و براي موضوعات ملي و 
سرمايه گذاري در زيرساخت ها استفاده مي شود كه حاال 
ادامه در صفحه 5 برداشت كنيم يا...  

بعد از صحبت هاي روز گذشته 
رييس جمه��وري در خصوص 
ضرورت تعديل قيمت ها و آغاز 
روند كاهشي نرخ ارز در بازارهاي 
كشور، برخي گروه هاي منتقد 
دولت تالش مي كنند تا اين روند 
كاهشي نرخ ارز را به مناسبات 
انتخابات��ي و تالش دولت براي 
آنچه كه »ارزپاشي« خوانده مي شود، نسبت دهند. در سوي 
ديگر نيز كارشناسان اقتصادي قرار گرفته اند كه روند تعديل 
نرخ ارز را برآمده از كاهش طبيعي انتظارات تورمي جامعه 
ارزيابي مي كنند كه بعد از مذاكرات دامنه دار ديپلماتيك در 
وين و احتمال احياي برجام به وقوع پيوسته است. از منظر 
تحليلي معتقدم كه ايده كارشناسان اقتصادي و اساتيد 
علم اقتصاد در خصوص كاهش انتظارات تورمي به واقعيت 
نزديك تر است و احتمال وقوع آن به مراتب بيشتر از ادعاي 
ارزپاشي توسط دولت و متوليان امر است. اين تصور كه دولت 
در حال ارزپاشي در بازار است تا نرخ ارز را پايين نگه دارد، با 
شواهد ميداني چندان همخوان نيست. اقتصاد ايران بعد از 
دوره اي از تنش هاي فزاينده دوره ترامپ، وارد دوره اي شده 
كه تنش هاي سياس��ي به مراتب كمتر است و چشم انداز 
روشني نيز در خصوص احياي برجام از دل مذاكرات وين 
ادامه در صفحه 3 ايجاد شده است.  

فردين آقابزرگيحسين حقگو

ميثم رادپور

 دالر در بازار آزاد 20946 تومان
و سكه 9.3 ميليون تومان معامله شد

 حسن روحاني
رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: 

كار مذاكره كنندگان ما در وين بزرگ بوده است

رشد بازارسرمايه 
در آخرين روزكاري هفته

ريزش 25 درصدي قيمت مسكن 
هم گره گشا نخواهد بود

بازوي پژوهشي مجلس اعالم كرد

 282 ميليارد دالر در سال هاي 1381-98 
ارز مداخله اي در بازار تزريق شده است 

 »تعادل« به بهانه  محاكمه  سيف 
تزريق ارز به بازار در دو دهه گذشته را  بررسي مي كند 

معاون گمرك ايران 
در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

 سقوط دالر 
به كانال ۲۰ هزار تومان 

صفحه3 صفحه2

صفحه6
صفحه4

صفحه7

صفحه7

صفحه5

تحريم شكسته شده است

دردي  از  بورس  
دوا  نشد

چشم انداز مبهم 
خانه دار شدن 

عقب ماندگي 
 ايران 

در واكسيناسيون

اتهام: ۳۰ ميليارد دالر
 و ۶۰ تن طالي  بر باد رفته 

عامل حبس 
كاالها توسط 
۵۰ واردكننده 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
دادستان عمومي و انقالب تهران از محاكمه ولي اهلل سيف، 
رييس كل سابق بانك مركزي در دادگاه ويژه رسيدگي به 
مفاسد اقتصادي خبر داده و در رسانه ها، اتهام رييس سابق 
بانك مركزي، به باد دادن ۳0 ميليارد دالر و ۶0 تن طال اعالم 
شده است. دادستان تهران از ارسال پرونده ولي اهلل سيف، 
رييس سابق بانك مركزي ايران به دادگاه ويژه اخالل در 
نظام اقتصادي خبر داد و افزود: »تضييع« بيش از ۳0 ميليارد 
دالر منابع ارزي و ۶0 تن ذخاير طال با ارزش ريالي »حدود 
۸00 هزار ميليارد تومان« در طول سال هاي ۹۵ تا ۹۷ رخ 
داده است. »تضييع« اين موارد به دليل »نقض مقررات و 
ترك فعل ها« از سوي بانك مركزي در طول آن سال ها بوده 
است. به گفته دادس��تان تهران در نتيجه نقض مقررات و 
ترك فعل ها از سوي رييس كل سابق بانك مركزي، عالوه بر 
وقوع اخالل در نظام اقتصادي، ۳0 ميليارد و 200 ميليون 

دالر منابع ارزي و ۶0 تن ذخاير طال تضييع شده است.
القاصي مهر درباره آخرين وضعيت پرونده مداخالت ارزي 
مسووالن ارش��د دولتي در فاصله زماني س��ال ۹۵ تا ۹۷ 
پرداخت و گفت: در سال هاي ۹۵ تا ۹۷ نه تنها قوانين مرتبط 
با نظام ارزي كشور نقض شده است، بلكه تكاليف قانوني 
داير بر لزوم تصويب مداخله ارزي و فروش سكه هاي طال در 
شوراي پول و اعتبار براي پرداخت منابع ارزي به نيازمندان 
واقعي و جلوگيري از تشكيل بازار واسطه گري و داللي نسبت 
به اين منابع نيز رعايت نشد. يكي از پرونده هاي مهمي كه در 
دادسراي تهران رسيدگي شد و پرونده را با كيفرخواست به 
دادگاه ارسال كرديم، پرونده مربوط به مداخله ارزي است.

القاصي ادام��ه داد: در اين مدت بالغ بر ۳0 ميليارد و 200 
ميلي��ون دالر و ۷ ميليون و ۶12 هزار و 40۳ عدد س��كه 
بهار آزادي كه ش��امل حدود ۶0 تن از ذخاير طال مي شود 
تضييع شده و براي آن كيفرخواست صادر و پرونده جهت 
رسيدگي به دادگاه هاي ويژه اخالل در نظام اقتصادي ارسال 
شده اس��ت. همچنين برخي رسانه ها در سال گذشته، از 
بازداشت يكي از مديران ارشد حوزه ارزي بانك مركزي به 
اتهام دريافت رشوه در پرونده توزيع ۳۵ ميليارد دالر ارزهاي 
مداخله اي بانك مركزي خبر داد ولي مشخص نيست كه 
اين فرد چه كسي بوده و پرونده اش به كجا رسيد. پيش از 
اين خبرهايي درباره يك پرونده فساد ارزي در بانك مركزي 
ايران و بازداشت و محاكمه معاون ارزي بانك مركزي، معاون 
بين الملل، و رييس حراست بانك مركزي، در دوره مديريت 
ولي اهلل سيف منتشر شده بود. ساالر آقاخاني، عامل بانك 
مركزي در توزيع ارز، كه از او به عنوان متهم اصلي پرونده 
فس��اد ارزي در بانك مركزي نام برده مي شد، مرداد ۹۸ از 
ايران »فرار كرد« و تاكنون خبري درباره رسيدگي به پرونده 
او منتشر نشده است. نماينده دادستان نيز گفته بود متهمان 
پرونده »چوب حراج به دارايي كش��ور زدند و بخش قابل 
توجهي از ذخاير ارزي را وارد بازار كردند«. ولي اهلل سيف در 
مورد سابقه دخالت بانك مركزي براي تزريق ارز مداخله اي 
در گفت وگو با يك رس��انه گفته بود كه در سال هاي قبل 
بيش از 200 ميليارد دالر ارز مداخله اي در بازار تزريق شده 
اس��ت. در سال هاي 1۳۸1 تا قبل از مديريت من در بانك 
مركزي، ۵۸ درصد از فروش ارز بانك مركزي يعني بيش 
از 1۶0 ميليارد دالر به مصرف مداخله در بازار رسيده است. 
اين در حالي است كه در دوره پنج ساله مسووليت اينجانب 

فقط 2۳ درصد از فروش ارز بانك مركزي به ميزان تقريبي 
۳۵ ميليارد دالر به اين امر اختصاص يافته است. مداخله 
بانك مركزي اصول و مالحظاتي هم دارد. يكي از مهم ترين 
اين مالحظات اين است كه نرخ مداخله ارزي به هيچ وجه 
نبايد كمتر از نرخ بازار باشد و از اين طريق هيچگونه رانتي به 
وجود نيايد.  عده اي اين انتقاد را مطرح كرده اند كه دولت در 
سال ۹۷ و با ارز 4200 توماني، 1۸ ميليارد دالر را به باد داده 
است. آقاي روحاني رييس جمهور اعالم كرد كه براساس 
گزارش بانك مركزي از رق��م 1۸ ميليارد دالر، ۷ ميليارد 
و ۳00 ميليون دالر كاالهاي اساس��ي و درماني و پزشكي 
وارد شده است و تمام فهرست آن كامال مشخص مي باشد. 
12 ميليارد دالر هم كاالهاي ديگري وارد شده كه ليست 
همه آنها مشخص است به جز يك ميليارد دالر كه اختالف 
حساب وجود دارد و در اين زمينه به تعزيرات اعالم شده كه 
بررسي هاي الزم را انجام دهد.  ولي اهلل سيف نخستين رييس 
كل بانك مركزي در دولت روحاني بود و از سال 1۳۹2 تا 
1۳۹۷ در اين سمت قرار داشت. افزايش قيمت ارز پس از 
خروج امريكا از برجام سبب شد تا مديريت سيف با ايراد و 
انتقاد همراه شود. سيف و دو تن از معاونانش پس از بركناري 
با اتهام هاي اقتصادي متعددي روبرو شده اند. در سال هاي 
۹۵ تا ۹۷ نه  تنها قوانين مرتبط با نظام ارزي كشور نقض 
شده، بلكه تكاليف قانوني داير بر لزوم تصويب مداخله ارزي 
و فروش سكه هاي طال در شوراي پول و اعتبار براي پرداخت 
منابع ارزي به نيازمندان واقعي و جلوگيري از تشكيل بازار 
واسطه  گري و داللي نسبت به اين منابع نيز رعايت نشد. 
مهم ترين اتهام ولي اهلل س��يف به دو برنامه او براي كنترل 
نرخ ارز و طال برمي گردد. حراج سكه طال يكي از برنامه هاي 
پيش��گيرانه بانك مركزي پيش از اعالم خ��روج امريكا از 
برجام بود. از بهمن 1۳۹۶ حدود ۶0 تن طال به صورت سكه 
پيش فروش شد. اين طرح نتوانست سبب كاهش قيمت 
طال ش��ود و در فاصله كوتاه 4 ماهه قيمت سكه طال ۳00 
درصد افزايش يافت. دومين اتهام سيف به واگذاري منابع 
ارزي براي كنترل قيمت در سال هاي ۹۵ تا ۹۷ بازمي گردد 
و گفته شد مبلغ 1۸ ميليارد دالر بر اثر بي تدبيري، به افرادي 
واگذار شد و برخي از آن سوء استفاده كردند. همچنين در 
سال هاي بحران ارز و سكه، وحيد مظلومين به اتهام مداخله 

در بازار سكه و با عنوان »سلطان سكه« اعدام شد.
در حالي كه به تزريق 1۸ ميليارد دالر به بازار ارز در س��ال 
۹۶ يا ۳0 ميليارد دالر و ۶0 تن طال در دوره مديريت سيف 
ايراد گرفته مي شود، بايد توجه داشت كه تزريق ارز در بازار 
باهدف كنترل بازار در كل س��ال هاي بعد از انقالب وجود 
داش��ته و در اين 40 سال، بيش از 400 ميليارد دالر براي 
كنترل بازار تزريق ش��ده اس��ت و مخارج ارزي كشور نيز 
بيش از 2400 ميلي��ارد دالر درآمد نفت و گاز و ميعانات 
و صادرات غيرنفتي بوده اس��ت.  طبق اعالم پژوهشكده 
پولي و بانكي از سال 1۳۸2 تاكنون و در مدت مديريت ۵ 
رييس كل بانك مركزي، 2۸2 ميليارد دالر ارز مداخله اي 
به منظور كنترل قيمت به بازار تزريق شده است. در دولت 
احمدي نژاد »محمود بهمني« در ۵ سال مديريت بانك 
مركزي، مبلغ 1۶0 ميليارد دالر )معادل ساالنه ۳2 ميليارد 
دالر( ارز به بازار تزريق كرده اند. »طهماس��ب مظاهري« 
در يك س��ال مديريت بانك مركزي، ۳0 ميليارد دالر ارز 
به بازار تزريق كرده اس��ت.  در دول��ت خاتمي، »ابراهيم 

شيباني« در 4 س��ال مديريت بانك مركزي، ۵۷ ميليارد 
دالر )معادل س��االنه 14.2 ميليارد دالر( ارز به بازار تزريق 
كرده است.  در دولت روحاني، »ولي اهلل سيف« در ۵ سال 
مديريت بانك مركزي، ۳۵ ميليارد دالر )معادل ساالنه ۷ 
ميليارد دالر( ارز به بازار تزريق كرده اس��ت. براين اساس، 
تزريق ارز در دوره س��يف كمتر از ميانگين ساالنه روساي 
قبلي بانك مركزي بوده است.  »عبدالناصر همتي« نيز به 
خاطر كاهش شديد درآمدهاي ارزي كشور شرايطي كه 
هيچگاه در كشور سابقه نداشته، و به دليل شرايط تحريمي 
بيش از ۸0 درصد درآمد ارزي ناشي از نفت، گاز و ميعانات 
گازي تقليل يافته، در 2 سال مديريت بانك مركزي بيش 
از يك ميليارد دالر ارز از بازار جذب كرده است. به عبارت 
ديگر، از سال 1۳۸2 تاكنون يعني حدود هجده سال، 2۸2 
ميليارد دالر ارز مداخله اي به منظور كنترل قيمت به بازار 
ارز تزريق شده و ميانگين ساالنه 1۶ ميليارد دالر بوده است. 
براين اساس در شرايطي كه طي سال ۹۶ و ۹۷ بحران ارزي 
بوده و انتظارات تورمي و سوداگري، تقاضا براي ارز را افزايش 
داده، آيا تزريق 1۸ ميليارد دالر با هدف كنترل تورم و نرخ 
ارز، باالتر از ميانگين سال هاي قبل بوده است؟ در عين حال 
بايد توجه داشت كه عامل عمده افزايش نرخ ارز، تحريم، 
رشد نقدينگي، كنترل سال هاي قبل، ورود بانك ها به بازار 
ارز و صدها عامل مختلف ديگر از جمله ورود افراد عادي به 
بازار بوده كه تقاضا را به شدت رش��د داده و كاهش درآمد 
ارزي نيز مزيد بر علت بوده و نرخ ها تا ۶ برابر رشد كرده است 
و اگر دولت و بانك مركزي دخالت نمي كرد وضعيت قطعا 
بدتر مي شد.  اين استدالل در مورد دالر 4200 توماني نيز 
برقرار است و نتايج بررسي بانك مركزي نشان داده كه اگر 
دالر حمايتي پرداخت نمي شد وضعيت قيمت گوشت و 
مرغ و ساير كاالهاي اساسي مورد نياز مردم بدتر مي شد و 
تورم باالتري را شاهد مي بوديم. براين اساس مداخله بانك 
مركزي در بازار قطعا بدون نتيجه و غير موثر نبوده است و 
نباي��د آن را حيف و ميل و هدر رفتن منابع ارزيابي كنيم . 
زيرا در آن صورت 2400 ميليارد دالر درآمد و مخارج ارزي 
يا تزريق 2۸2 ميليارد دالر در 1۸ سال يا 400 ميليارد دالر 
در 40 سال اخير را بايد هدر رفتن منابع ارزيابي كنيم زيرا 
رشد اقتصادي و بهره وري و توليد به اندازه كافي رشد نكرده 
است.  برخي كارشناسان مي گويند كه اگر تزريق روزانه ۵0 
ميليون دالر به بازار اسكناس ارز نبود، قطعا روند صعودي 
نرخ ارز و طال بيش از اين آش��كار مي ش��د و سوداگران به 
بازارهاي ديگر هجوم مي بردند و نرخ دالر بازار سياه نيز بيش 
از اين بر ساير كاالها اثرگذار مي شد. در نتيجه نبايد در يك 
شرايط غيرعادي، انتظار عملكرد متعارف و متناسب داشته 
باشيم و بانك مركزي را مسوول آنچه رخ داده معرفي كنيم. 
زيرا بخش هاي ديگر اقتصاد نيز قطعا اثرگذار بوده اند.  در 
سال هاي بعد از انقالب، در مجموع بيش از 2400 ميليارد 
دالر درآمد ارزي حاص��ل از نفت و گاز، ميعانات، صادرات 
غيرنفتي در كشور داشته ايم اما به دليل وابستگي توليد و 
صنعت و خدمات و مصرف به خارج كشور، هر سال بر ميزان 
مخارج ارزي افزايش يافت و به دنبال رشد جمعيت و افزايش 

مصرف، نيازهاي ارزي بيشتر شد. 
در برخي سال ها به دليل رشد درآمد نفت، فشار براي افزايش 
نرخ ارز وجود نداشته و حتي قبل از فروش ارز در بازار، مبالغ 
ريالي معادل آن از بانك مركزي دريافت شده و خرج شده و 

از جمله در شش سال اول دولت احمدي نژاد، متاثر از رشد 
درآمد نفت و باال رفتن قيمت نفت، قيمت دالر بين ۸00 تا 
1200 تومان بود و هر سال بر ميزان واردات و رشد نقدينگي 
افزوده شد. در دوره اول تحريم هاي امريكا و شوراي امنيت 
در س��ال هاي ۹1 تا ۹۳ قيمت دالر تا 4 ه��زار تومان باال 
رفت اما پس از پذيرش برجام، تورم و نرخ ارز كنترل شد و 
متناسب با درآمدهاي ارزي، قيمت ارز به اندازه سال هاي 
۹۷ تا ۹۹ نداشت. اما پس از خروج ترامپ از برجام، به دليل 
فشار حداكثري و نبود درآمد ارزي و نفتي، و همچنين تداوم 
نيازهاي مصرفي و جمعيت و نيازهاي داخلي، قيمت دالر 
تا ۳0 هزار تومان باال رفت و دولت و بانك مركزي ذخاير و 
منابع ارزي كافي براي كنترل اين نرخ نداشتند.  در چنين 
شرايطي كه دالالن، فعاالن اقتصادي و مردم عادي، اقدام 
به پيش خور كردن قيمت ارز و تورم و طال مي كنند، تقاضا 
بيش از واقعيت رشد مي كند و از سوي ديگر عرضه و درآمد 
ارزي محدود شده است. در نتيجه هر چه در بازار عرضه شود، 
بازهم قيمت ارز باالتر خواهد رفت. زيرا انتظارات تورمي در 
حال افزايش است و قيمت ارز و طال و به دنبال آن قيمت 
كاالها، خودرو، مسكن و سهام نيز رشد مي كند.  اكنون به 
اين پرسش پاسخ دهيم كه در چنين شرايطي در سال ۹۶ 
كه پيش بيني مي شود امريكا از برجام خارج مي شود و بازار 
واكنش نشان داده چه بايد كرد و وقتي هر روز قيمت ارز باال 

مي رود، راه حل چيست؟

  عدم دخالت دولت در بازار
يا دولت و بانك مركزي بايد اعالم كند كه در بازار دخالت 
نمي كن��د. و ذخاي��ر ارزي را وارد ب��ازار نمي كنيم و اجازه 
مي دهيم كه قيمت دالر تا ۵0 هزار تومان باال برود و تا هر جا 
خواست افزايش يابد و مكانيزم بازار و آزادي قيمت ها و بازار 
را مي پذيريم كه در آن صورت هر روز خبر تنش و نوسان 
و التهاب بازار، بر فضاي سياسي و اقتصادي اثرگذار خواهد 
بود و قيمت ها و تورم بيشتر مي شود تا بازار كار خود را انجام 
دهد. در اين حالت قيمت گوشت به جاي 120 تا 1۸0 هزار 
تومان، احتماال به باالي 200 هزار تومان افزايش مي يافت 
و قيمت دالر به جاي 20 تا ۳0 هزار تومان، احتماال تا ۵0 
هزار تومان باال خواهد رفت و دولت عمال كاري از دستش بر 
نمي آيد و حتي قيمت كاالهاي اساسي با دالر 4200 توماني 

نيز بيشتر از امروز با تورم باالتر به مردم مي رسيد. 

  كنترل شديد و بستن بازار
راه حل دوم اين است كه اعالم شرايط جنگي كنيم و بازار 
بسته شود و تنها دالر حمايتي 4200 توماني براي كاالهاي 
اساسي اختصاص يابد. نتيجه اين روش اين است كه اوال 
كمبود كاال در بازار رخ مي دهد و گراني و بازار سياه و كمبود 
مشاهده خواهد شد و احتكار كاال افزايش مي يابد و كاالهاي 
اساسي مانند گوشت و مرغ نيز مانند امروز بدون اثرگرفتن 
از دالر 4200 تومان بازهم باال خواهد رفت و اوال نه بازار كار 
مي كند و نه دولت مي تواند كاالهاي اساس��ي را به قيمت 
پايين و در ش��رايط جنگ اقتصادي تامين كند و كمبود 
همراه با گراني و بازار سياه رخ مي دهد و بگير و ببند مانند 
سال هاي جنگ و كنترل شديد اقتصاد رخ مي دهد و توليد 

نيز به شدت كاهش مي يابد.
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سخنراني مجازي  رهبر  انقالب 
به مناسبت  روز  قدس

رهبر انقالب اسالمي در آخرين جمعه ماه مبارك 
رمضان مص��ادف ب��ا روز قدس، خط��اب به ملت 
ايران س��خن خواهن��د گفت.به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران ج��وان، آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب 
اس��المي در آخري��ن جمعه ماه مب��ارك رمضان 
مصادف با روز قدس، خطاب به امت اسالمي و ملت 
ايران س��خن خواهند گفت.اين سخنراني ساعت 
3۰: ۱۴ روز ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ به صورت زنده از 
شبكه هاي داخلي و برون مرزي صداوسيما، سايت 
و حساب هاي KHAMENEI.IR در شبكه هاي 
اجتماعي و سايت باشگاه خبرنگاران جوان پخش 

خواهد شد.

راهكار قانوني مجلس براي 
آتش زدن كاالي قاچاق و ارز!

نماينده اصولگراي شاهين شهر در مجلس شوراي 
اسالمي خبر داد: »نمايندگان طرحي را براي آتش 
زدن كاال و ارز قاچ��اق تهي��ه كرده اند.« به گزارش 
خبرگزاري فارس، او توضيح داد: »در اين طرح كه 
تحت عنوان طرح اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز تهيه و تدوين ش��ده، كاال و ارز قاچاق كش��ف 
شده توسط ضابطين قضايي بايد آتش زده شود.« 
بر اس��اس آنچه در »طرح اصالح فصل نهم قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز« مطرح ش��ده: »ماده ۱- 
م��اده )۵3( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 
۱3۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدي به ش��رح ذيل 
اصالح مي ش��ود: ماده۵3 � دس��تگاه هاي كاشف، 
ضابطين قضايي و مامورين اجرايي موظفند پس از 
كشف كاال يا ارز قاچاق اعم از كاالهاي مجاز، مجاز 
مشروط، يارانه اي و ارز و ارجاع مراتب به دادگاه صالح 
يا سازمان تعزيرات حكومتي و صدور حكم قطعي 
توس��ط مرجع صالح، با حضور نماينده دادس��تان 
استان يا نماينده سازمان تعزيرات حكومتي كاالها 
و ارز مذكور را آتش زده و معدوم نمايند.« همچنين 
در تبصره دوم اين ماده آمده است: »تبصره ۲� آتش 
زدن و مع��دوم نمودن كاال ي��ا ارز قاچاق با حضور 
مرتكبين جرم و با حضور نمايندگان اصناف مختلف 
و مرتب��ط ب��ا آن كاال انجام مي ش��ود. عدم حضور 
اشخاص مذكور مانع اجراي حكم اين ماده نيست.«

تاييد واگذاري ساختمان هاي 
فدراسيون فوتبال به شستا !

فدراسيون فوتبال اعالم كرد: در زمان رياست مهدي تاج 
مبلغ دو ميليون يورو را براي پرداخت بخشي از قرارداد 
مارك ويلموتس از شستا قرض كرده بود كه خسارت 
ناشي از اين قرارداد و بدهي فدراسيون به شستا، موجب 
انتقال شش دانگ سند تك برگ فدراسيون فوتبال و سه 

دانگ ساختمان باشگاه پرسپوليس به نام شستا شد.
به گزارش ايسنا، شستا )شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي( در ازاي بدهي دو ميليون يورويي فدراسيون 
فوتبال به اي��ن هلدينگ، اقدام ب��ه توقيف و مالكيت 
س��اختمان هاي اين فدراس��يون ك��رده و از اين پس 
فدراس��يون به جاي پرداخت بدهي، بايد به فكر مكان 
جدي��دي غير از مح��ل كنوني باش��د. همچنين اين 
پرونده پاي باشگاه پرسپوليس را هم به وسط كشيده 
و مالكيت س��ه دانگ از س��اختمان اين باشگاه كه در 
مالكيت فدراسيون بود، به شستا واگذار شده است. در 
حالي كه تاكنون فدراسيون فوتبال نسبت به اين اتفاق 
سكوت كرده بود، ميرشاد ماجدي، عضو هيات رييسه 
اين فدراسيون به شستا حمله كرده و آنها را تداخل در 
آماده سازي تيم ملي فوتبال ايران براي حضور در انتخابي 
جام جهاني متهم كرده است. اين فدراسيون در واكنش 
به اين موضوع نوشت: فدراسيون فوتبال در زمان رياست 
مهدي تاج مبلغ دو ميليون يورو را براي پرداخت بخشي 
از قرارداد مارك ويلموتس از شستا قرض كرده بود كه 
حاال خسارت ناش��ي از اين قرارداد و بدهي فدراسيون 
به شستا، انتقال شش دانگ سند تك برگ فدراسيون 
فوتبال و سه دانگ س��اختمان باشگاه پرسپوليس به 
نام شستا صورت گرفت. ميرشاد ماجدي، عضو هيات 
رييسه فدراسيون فوتبال گفت: متاسفانه سرمربي سابق 
تيم ملي باتوجه به مشكالتي كه براي فدراسيون و تيم 
ملي فوتبال ايجاد كرده، اكنون همه ما را دچار دردسر 
كرده است. فدراسيون جديد در راس كار آمده و هر روز 
با مشكالتي جديدي كه از قبل به جا مانده درگير است. 
اين بدان معنا نيست كه نمي خواهيم مشكالت را حل 
نكنيم بلكه نياز داريم در بهترين زمان ممكن اقدام به حل 
معضالت كنيم.  وي افزود: اكنون تمام ايران بايد كمك 
حال فدراسيون فوتبال و تيم ملي فوتبال كشورمان باشند 
تا اين تيم بتواند در مسابقات انتخابي كه خردادماه در 
بحرين برگزار مي شود موفق شود. به جاي كمك كردن 
پا روي خرخره فدراسيون گذاشته شده و هر دم شاهد 
بروز يك مشكل جديد هستيم. رييس كميته جوانان در 
ادامه بيان كرد: اين موضوعات قابل حل است. اي كاش 
شركت شستا صبر مي كرد و بعد از مقدماتي جام جهاني 
و ديدارهاي س��خت پيش رو، اقدام به اين كار مي كرد. 
اكنون وقت حمايت از فدراسيون است و بايد تمركزمان 
روي مسائل فني و تداركاتي تيم ملي بگذاريم نه اينكه 
شاهد بروز مشكل باشيم. عضو هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال معتقد است اكنون زمان حمايت و پشتيباني 
از فدراس��يون و تيم ملي فوتبال است نه اينكه با فشار، 
ش��رايط را به گونه اي فراهم كنند ك��ه در نهايت دچار 
مشكالت عديده شويم. وي ادامه داد: چه زماني دولت و 
مسووالن كمك خواهند كرد؟ زماني كه كار از كار بگذرد 
همه منتقد مي شوند، نمايندگان مجلس بايد پا پيش 
بگذارند و به فوتبال كمك كنند. نمي توانند اين فوتبال 
را به حال خود رها كنند. ماجدي در پايان گفت: رييس 
فدراسيون فوتبال يك تنه در حال فراهم كردن شرايطي 
است كه تيم ملي با خيال راحت به بحرين سفر كند. اين 
انصاف نيست كه در اين زمان بسيار حساس مجموعه 

فدراسيون را زير فشار بگذارند.

رييس جمه��وري در جلس��ه دي��روز هي��ات دولت، 
اظهار كرد: امروز مردم ايران ثمره ايس��تادگي، صبر و 
مقاومت شان را در وين مي بينند. اگر دغل كاري و جناح 
بازي نشود و گزارش درست به گوش مردم برسانيم اين 
نشان عظمت ملت ايران و نشان اين است كه طرف هاي 
برجام فهميده اند راهي جز بازگشت به قانون، تعهدات 

و قطعنامه ۲۲3۱ وجود ندارد.
به گزارش ايس��نا، وي ادامه داد: اين پيروزي دولت در 
ماه هاي پاياني آن است. من به عنوان رييس دولت به 
مردم اعالم مي كنم تحريم شكسته شده و اگر همه با هم 
متحد باشيم به زودي تحريم برداشته مي شود؛ چرا كه 
طرف مقابل مي داند راهي جز اينكه به قانون، مقررات 

و تعهدات در برجام بازگردد وجود ندارد..
روحاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
موضوع كرونا و تالش براي مهار آن در كشور تاكيد كرد: 
ما به راحتي مي توانيم در ماه هاي پيش رو ميليون ها 
واكس��ن به كش��ور وارد كنيم و اين واكسن ها تزريق 
شود. حتما اگر همه دست به دست هم بدهيم و دست 
بخش خصوصي را براي واردات واكس��ن باز بگذاريم 
تمام افرادي كه به خاطر س��ن ش��ان و بيماري هاي 
زمينه اي شان در خطر هس��تند واكسن خواهند زد. 
يعني گروه يك، گروه دو و بخشي از گروه سه تا پايان 

تير واكسن مي زنند.
وي اضافه كرد: ان شاءاهلل واكسن داخلي هم به ميدان 
مي آيد، واكسن خارجي هم آماده است و ما اميدواريم 
ده ها ميليون دوز واكسن در هفته هاي آينده در اختيار 
مردم مان قرار گيرد. ما در يك جا يك بيست ميليون 
و در يك جا يك ۱۰ ميليون داريم و اگر همه دس��ت 
به دست هم دهيم سريع وارد مي شود. بانك مركزي 
هم با وجود اينكه در تامين ارز مش��كل دارد اما اعالم 
كرده اس��ت كه در زمينه واكسن من بالدرنگ پول را 

پرداخت مي كنم.
وي با بيان اينكه بانك مركزي وظيفه مهمي بر دوش 
دارد و كار بزرگي انجام مي دهد عنوان كرد: اين روزها 
كه مي بينيد قيمت دالر كاهش پيدا مي كند به معناي 
افزايش ارزش پول ملي و كاهش تورم اس��ت تا مردم 
راحت ت��ر بتوانند اجناس مورد نيازش��ان را با قيمت 
عادالنه تر خريداري كنند. ما حركتي را كه اين روزها 
شاهد هستيم در روزهاي آينده هم اين مسير ادامه پيدا 

مي كند و شاهد آن خواهيم بود.
روحان��ي افزود: صهيونيس��ت ها از ابتدا خيلي تالش 
كردند عليه ملت ايران فعاليت كنند و انقالب و ملت 
ايران را سرنگون كنند. ريشه بسياري از مشكالت ما 
هم همين صهيونيست ها هس��تند. به طور مثال در 

س��ال ۹3 برجام تمام شده و توافق نهايي شده بود اما 
صهيونيست ها و ارتجاع منطقه در اروپا سر امريكا كاله 
گذاشتند و گفتند چرا عجله مي كنيد، صبر كنيد ما 
قيمت نفت را پايين مي بريم و آن وقت هر چه بگوييد 
ايران گوش مي دهد. حتي نفت را از ۱۱۰ دالر تا ۲۵ دالر 
پايين آوردند و فشار آوردند كه برجام به تاخير افتاد و 
در س��ال ۹۴ نهايي شد. وقتي هم برجام پيروز شد باز 

توطئه هاي بزرگي كردند تا آن را به هم بزنند.
روحاني با تاكيد بر اينكه در سال ۹۴ هيچ كس در دنيا 
عصباني تر از صهيونيست ها نبود خاطرنشان كرد: در 
آن زمان همه دوستان ما در كشورهاي منطقه از عراق 
و سوريه و افغانستان گرفته تا ساير دوستان مان مثل 
حزب اهلل به من تلفني تبريك گفتند اما صهيونيست ها 

عصباني و ناراحت بودند كه چرا امريكا قبول كرد و از 
همان زمان به دنبال توطئه رفتند و آن را ادامه دادند تا 
اينكه از طريق انتخابات امريكا توانستند توطئه خود را 
عملي كنند و كار بزرگي كردند كه ترامپ پيروز شد. چرا 
كه مي دانستند او ناشي است و سرش كاله گذاشتند تا 

برجام را به هم بزنند.
رييس جمهور ادامه داد: بعد از به هم زدن برجام فكر 
كردند همه چيز تمام شده و با تحريم و جنگ اقتصادي 
انقالب ما تمام مي شود. اينكه ترامپ مي گفت ايران سه 
ماه بيشتر نمي ماند حرف صهيونيست ها بود. چرا كه او 
اين چيزها حالي اش نمي شد و مي گفت ايران سه ماه 
بيشتر دوام نمي آورد. به همين دليل مي گويم مقاومت 
و صبر و اتحاد ملت ايران در اين سه سال و نيم در تاريخ 
بي نظير است. ملت يكصدا و مقاوم دست به دست هم 

دادند و در اين جنگ اقتصادي پيروز شدند.
وي اضافه كرد: ما جنگ اقتصادي را شكست داديم و 
آنها فهميدند به اهدافشان نمي رسند. هدف اصلي آنها 
سرنگوني نظام و از بين بردن و تكه پاره كردن ايران بود 
اما به آن اهداف نرس��يدند و هيچ وقت هم نمي رسند. 
از طرفي صهيونيس��ت ها ت��الش مي كردند بين ما و 
كش��ورهاي منطقه فاصله بيندازند. مي دانيد كه چه 
تالش هايي در مقابل كشورهاي عربي منطقه كردند تا 
آنها از ما فاصله بگيرند ولي اين توطئه آنها هم در حال 

شكست خوردن است.
روحاني با بيان اينكه امروز روز عزاي صهيونيست ها 
در روز قدس ۱۴۰۰ است تاكيد كرد: امروز هم جنگ 
اقتصادي كه صهيونيست ها از طريق امريكا راه انداختند 
و هم فاصله اي كه مي خواستند بين ايران و كشورهاي 
منطقه به وجود بياورند در مسير شكست خوردن است 
و كشورهاي منطقه دارند به اين نتيجه مي رسند كه با 
ايران خوب باشند و حتي مي گويند ما با برجام مشكلي 

نداريم. دو فتنه بزرگ صهيونيست ها به خاطر مقاومت 
ملت ايران در اين سه سال و نيم امروز در حال شكست 
نهايي است. توطئه عليه ملت ايران در برجام و توطئه 
عليه روابط خوب ايران با همس��ايه ها هر دو در حال 

شكسته شدن است.
رييس دولت تدبي��ر و اميد همچنين به گزارش روز 
يكشنبه س��ازمان برنامه و بودجه اشاره كرد و گفت: 
سال ۹۹ يكي از سخت ترين سال هاي تاريخ ايران بود. 
فقط براي اينكه بدانيد اين س��ال چقدر سخت بوده 
بايد بدانيد كه اتكاي ما در بودجه به نفت و ميعانات دو 
درصد و به نفت و فرآورده ها شش درصد بوده است. 
يعني همه تكيه ما در بودجه به نفت هش��ت درصد 
بوده كه اين از زمان كشف نفت و ورود آن به اقتصاد 
ايران در تاريخ بي سابقه است كه بودجه بدون اتكا به 

نفت اداره شود.
وي ادامه داد: آنها كه دولت را مورد نقد قرار مي دهند كه 
اگر نقدشان درست باشد از آنها متشكريم به اين نكات 
هم توجه كنند. ما در سال ۹۹ با وجود بسته شدن مرزها 
و مشكالت صادرات و واردات و گردشگري و كسب و كار 
به خاطر كرونا در كنار تحريم ها اينگونه كشور را اداره 
كرديم. من ديدم در يكي از برنامه هاي صدا و سيما در 
اخبار كارشناسي مي گفت كه دولت هر زمان كم بياورد 
از بودجه عمراني بر م��ي دارد و در بودجه جاري خرج 
مي كند. البته ممكن است گاهي اينجور باشد اما ما در 
سال ۹۹ به بودجه عمراني خود بيش از مصوب عمل 
كرديم كه اين هم در تاريخ كم س��ابقه است. يعني در 
سخت ترين سال كشور ۸۸ هزار ميليارد تومان بودجه 
عمراني بوده ولي آنچه ما به آن عمل كرديم ۹۲ هزار 
ميليارد تومان بوده است. ما در بخش عمراني بيشتر 
كار كرديم چون سال جهش توليد بود و مي خواستيم 

به دستور مقام معظم رهبري عمل كنيم.

حسن روحاني، رييس جمهوري در جلسه هيات دولت: 

تحريم شكسته شده است

نقد آمارتيا سن به جان رالز؛ دو راهبرد تحول خواهي
آمارتيا سن در يكي از كتاب هاي 
خ��ود به ن��ام انديش��ه عدالت 
 )The Idea of Justice(
كه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده 
به نقد نظريه جان رالز پرداخته 
است.]۱[ همواره تصور مي شد 
نظري��ه ج��ان رالز، فيلس��وف 
سياس��ي بزرگ با نوبليس��ت 
اقتصاد مكمل يكديگرند. جان رالز به عنوان يكي از فيلسوفان 
بزرگ سياسي قرن بيستم و آمارتيا سن به عنوان يكي از 
اقتصاددانان بزرگ معاصر، هر دو در چارچوب نظري واحدي 
به بس��ط نظريه عدالت پرداخته اند. جان رالز نش��ان داد، 
مي توان در سنت ليبراليستي از توزيع درآمد و ثروت يا همان 
عدالت توزيعي دفاع كرد و آمارتيا سن به تبيين رابطه آزادي 
با توسعه پرداخت و نشان داد آزادي سياسي در كاهش فقر 
بسيار موثر است. يكي ليبراليسم را با عدالت توزيعي آشتي 
داد و ديگري توسعه اقتصادي را با آزادي سياسي. اين دو را 
همراه با كنث آرو )Kenneth Arrow( در باب عدالت 
متأثر از جان رالز مي دانند. به طور مثال سن مي گويد: »من 
 The( اين توفيق را داش��تم تا درباره كتاب نظريه عدالت
Theory Of Justice( پيش از انتش��ار آن نظر بدهم و 
از نظريه او بهره فراوان گرفتم. نظريه رالز همواره بر انديشه 
من سايه انداخته است، اما اينك به نقص ها و نارسايي هاي 

اساسي در انديشه عدالت رالز رسيده ام )ص: ۸۴(.]۲[
كتاب انديشه عدالت از يك س��و به رالز تقديم شده است 
و از س��وي ديگر صرفًا نقدي به آراي اوس��ت. آمارتيا سن 
سنت روش��نفكري را به دو دسته تقسيم مي كند: سنت 
استعاليي )Transcendental( و سنت مقايسه اي يا 

.)  Comparative(تطبيقي
آمارتيا س��ن، جان رالز را در س��نت نخس��ت و خود را در 
سنت دوم جاي مي دهد. هابز، روسو و كانت بنيان گذاران 
سنت نخس��ت و آدام اس��ميت، جان اس��توارت ميل و 
كارل ماركس بنيان گذاران س��نت دوم هس��تند. كتاب 
انديشه عدالت از جهات مختلف از معرفت شناسي گرفته 
ت��ا كاربردهاي عملي، اين دو س��نت فكري را مقايس��ه 
مي كند. در سنت استعاليي، تحقق عدالت منوط به ايجاد 
نهادهايي خاص است. از اين رو آمارتيا سن آن را نهادگرايي 
 )Transcendental Institutionalism( استعاليي
مي نام��د. در اين چارچ��وب فكري ب��راي تحقق عدالت 
 Just Institutional( بايد ترتيبات نه��ادي عادالن��ه
Arrangement( شود، در صورتي كه در سنت فكري 
مقايس��ه اي، عدالت ورزي در ترتيب��ات مختلف نهادي 
امكان پذير نيست و براي عادالنه شدن روابط اقتصادي نبايد 
منتظر تحقق نهادهاي خاص بود. تفاوت سنت استعاليي 
با سنت مقايسه اي را با نقل قول آمارتيا سن از آدام اسميت 

مي توان درك كرد: 
قتل نوزادان تقريبًا در هم��ه مناطق يونان حتي در ميان 
آتني هاي متمدن مرسوم بود. هر زمان كه پرورش فرزند با 
شرايط والدين دشوار مي شد رها كردن كودك در چنگال 
گرسنگي يا در برابر حيوانات وحشي فارغ از هر سرزنشي 
معمول بود. ارسطو نيز در اين باره آن چنان سخن مي گويد 
كه يك قاض��ي از حكم خ��ود دفاع مي كن��د و افالطون 
انسان دوس��ت نيز چنين باوري دارد. با همه عش��ق خود 
به انسانيت كه ظاهراً جان بخش همه آثار اوست در هيچ 
موردي بر چنين عملي خط بطالن نمي كشد )ص: ۴۹۹( .

آمارتيا سن اين مطلب را از كتاب احساسات اخالقي آدام 
اسميت نقل كرده است. امروزه ديگر اين عمل بي رحمانه 
در ميان انس��ان ها از ميان رفته اس��ت و بشر ديگر به اين 
عمل شنيع و ظالمانه دست نمي زند. چگونه ما به سمت 
جامعه اي كمتر ظالمانه حركت كرده ايم؟ ديگر فرزند خود 

را به دست گرگ نمي س��پاريم. پاسخ به اين سوال خاص 
كاوشي عميق در تاريخ بش��ر مي خواهد، اما به طوركلي 
آمارتيا سن مي خواهد با اين مثال پروژه حركت به سوي 
عدالت را توضيح ده��د. اين فرض پذيرفتني اس��ت كه 
اكثريت مردم متمدن يونان نسبت به اين عمل احساس 
غيراخالقي نداش��تند و به همين علت اين رفتار رايج بود 
و ارسطو و افالطون هم آن را غيراخالقي نمي دانستد، اما 
با وجود اين در ميان مردم يونان كساني بودند كه اين رفتار 
را غيراخالقي مي دانستند. احتمااًل مردم يونان با شناخت 
جوامع ديگر خودآگاهي بيش��تري درباره رفتار خود پيدا 
كردند و به نتايج نادرست رفتار خود واقف شدند. عقل ورزي 
عمومي نسبت به اين رفتار در آن جامعه روي داد و آن سنت 

ظالمانه كنار گذاشته شد.
در تاريخ بشر، موفقيت هاي بسياري از اين نوع به دست آمده 
اس��ت. اگر در جامعه ايران خودمان دقت كنيم، در پنجاه 
سال گذش��ته، حقوق كودك در مدرسه، منزل، حضانت 
و رفتار عمومي نسبت به آنها در شهر و روستا چقدر تغيير 
يافته است. بشر به س��مت جامعه كمتر ظالمانه حركت 
كرده و منتظر تحقق نهادهاي الزم براي برپايي جامعه اي 
سراپا عادالنه نمانده است. نقطه آغاز عدالت ورزي همين 
احساس هاي متفاوت اخالقي نسبت به وضعيت موجود 
اس��ت. اگر گفت وگو بر س��ر اين وضعيت صورت بگيرد، 
مي توان اميدوار بود به وضعيت عادالنه تري دست يابيم. 
گفت وگوي عمومي كه آمارتيا سن آن را حكومت كردن بر 
 )Government by Discussion( اساس گفت وگو

مي نامد در ترتيبات نهادي مختلف امكان پذير است.
پيشنهاد عجيب جيمز ميل و پاس��خي كه ريكاردو به او 
مي دهد رهيافت آمارتيا سن را روشن تر مي سازد. انگلستان 
در تابستان ۱۸۱۶ با قحطي شديدي روبرو شد. در تابستان 
آن سال دماي هوا همواره زير صفر بود و از همين رو آن سال 
را سال بدون تابستان ناميدند. توليد غالت به شدت كاهش 
يافت و بسياري از مردم از گرسنگي جان باختند. جيمز، 
پدر جان استوارت ميل، به ريكاردو نوشت: بريدن سر مردم 

گرسنه چه بسا رحمتي بر آنها باشد )ص: ۴۸۱( .
توصيه جيمز ميل بسيار ظالمانه است، اما پاسخ ريكاردو 
براي حل مساله قحطي متفاوت بود. او كتاب اصول اقتصاد 
 On the Principles of( سياس��ي و ماليات س��تاني
Political Economy and Taxation( را در سال 
۱۸۱۷ نوشت و در آن كتاب راه حل مبارزه با كمبود مواد 
خوراكي در انگلس��تان را آزادسازي تجارت معرفي كرد و 
نظريه مزيت نسبي خود را ارايه داد. آزاد كردن واردات، مساله 
كمبود مواد خوراكي را حل مي كند و نه تنها در مواقع بحراني، 
بلكه بر اساس نظريه ريكاردو همواره به نفع مردم انگلستان و 
هر كشوري است كه اين نظريه را بپذيرد، اما طبقه زميندار 
انگلستان با پيشنهاد ريكاردو مخالف بود؛ زيرا درآمد آنها با 
محدود و بسته بودن تجارت خارجي سازگار بود. كمبود 
مواد خوراكي با آزادسازي تجارت خارجي و واردكردن گندم 
حل مي شد، اما طبقه زميندار منافع خود را از دست مي داد. 
نظريه ريكاردو سياست اقتصادي انگلستان را تغيير داد. 
دولت مجبور شد منافع عمومي را بر منافع زمينداران ترجيح 
دهد و واردات مواد خوراكي آزاد شد. گفته مي شود كتاب 
ريكاردو از آن چنان محبوبيتي برخوردار شد كه مادران در 
هنگام الاليي خواندن براي ن��وزادان خود اين كتاب را در 
دست مي گرفتند و مي خواندند؛ البته اين اندازه محبوبيت 
احتماال قصه است و خواندن كتاب ريكاردو به اين سادگي 
نيست، اما روش متفاوتي براي مقابله با قحطي در وجدان 

مردم انگليس حك شد.
آمارتيا سن معتقد است با بررسي موارد تجربي مي توان به 
قواعدي دست يافت كه عادالنه تر شدن جهان يا ظالمانه 
ش��دن آن را توضيح دهد. او اين ش��يوه انديش��ه ورزي را 

رهيافت مقايسه اي مي نامد. با مقايسه وضعيت بسته بودن 
تجارت مواد خوراكي و آزاد بودن تجارت خارجي و مقايسه 
رفتارهاي متفاوت با كودكان در جوامع مختلف مي توان 
به ش��رايط عادالنه تر رهنمون ش��د. در مقابل اين شيوه 
انديشه ورزي انديشه استعاليي قرار دارد كه مي خواهد بر 
اساس اصول موضوعه جامعه اي را طراحي كند كه عادالنه 
باش��د. در دو مثال فوق توجه كنيم كه چگونه انسان ها از 
سربريدن قحطي زدگان و كشتن كودكان خود منصرف 
ش��دند و عادالنه تر رفتار كردند. احتماال در هر دو تجربه، 
بسياري از آدم ها نسبت به وضعيت موجود متنفر بودند. 
اين تنفر يا همان حس ناعادالنه بودن يا غيرانساني بودن 
نقطه آغاز اس��ت. اگر آدم ها به ويژه مسووالن بتوانند براي 
تامين خوراك مردم كاري بكنند، اما دس��ت روي دست 
بگذارند تنفر عمومي نسبت به وضعيت موجود موجب آغاز 
مي شود. گروهي از مردم كشتن يا حتي مرگ قحطي زدگان 
و كودكان را ناعادالنه مي داند و از كس��اني كه قدرت را در 
دست دارند يا مي توانند از مرگ همنوعان خود جلوگيري 
كنند مي خواهند آنها )حاكمان( وضعيت را تغيير دهند. 
احس��اس بد بودن يا انزجار زماني برانگيخته مي شود كه 
راه حلي متصور باشد. اين احساس انزجار و راه حل متصور 
موجب گفت وگو مي شود؛ گفت وگو براي خروج از وضعيت 
ظالمانه. از دل گفت وگوي عمومي گاهي پيشنهاد امثال 
ريكاردو بيرون مي آيد و گاهي گروهي ناشناس راه حلي را 
پيش پاي بشر قرار مي دهند. گفت وگو بر سر آنچه زندگي 
ما را تحت تأثير قرار داده، حتي اگر با پيشنهادهاي عجيب 
جيمز ميل آغاز شود، به يك عقل ورزي بي طرفانه يا عادالنه 
)Impartial Reasoning( منجر مي شود. انسان ها 
وضعيت هاي موجود را از نظر ميزان خوبي و بدي مقايسه 
مي كنند، يكي را بر ديگري ترجي��ح مي دهند و آنها را بر 
اساس ميزان مطلوبيت دسته بندي مي كنند؛ البته همه به 
هر وضعيتي امتياز مشابهي نمي دهند؛ همان طور كه برخي 
سيب را بر پرتقال را ترجيح مي دهند، برخي محدود شدن 
تجارت را مي پسندند و برخي باز بودن آن را و برخي قتل 
كودك را امري درست مي دانند و برخي ديگر نادرست. اگر 
گفت وگو بر سر اين وضعيت صورت بگيرد، مي توان اميدوار 
بود به وضعيت عادالنه تري دست يافت. گفت وگوي عمومي 
كه آمارتيا س��ن آن را حكومت كردن بر اساس گفت وگو 
مي نامد در جوامع مختلف صورت گرفته است. گفت وگو 
بر س��ر عادالنه بودن يا نبودن وضعي��ت موجود به تغيير 
مي انجامد و جامعه را به سمت وضعيت كمتر ظالمانه هدايت 
مي كند. نقطه آغاز براي نزديك ش��دن به وضعيت كمتر 
ظالمانه، گفت وگو براي برطرف ساختن بي عدالتي هاي 
درمان پذي��ر )Remediable Injustices( اس��ت. 
اصطالح بي عدالتي ه��اي درمان پذير مفهوم محوري در 
انديشه آمارتيا سن است. به جاي طراحي نهادهاي كامال 
عادالنه بايد درباره بي عدالتي هاي درمان پذير فكر كنيم. 
پيرامون ما آكنده از بي عدالتي هاست، اما همه آنها درمان 
نمي شوند. سنت نهادگرايي استعاليي مي خواهد جامعه اي 
بسازد كه همه اشكال ظلم منتفي شود، كار را يك سره كند و 
براي هميشه شر بي عدالتي را بكند. اگر بتوان اين نهادهاي 
درست )Right Institutions( را برقرار ساخت، جهاني 
عادالنه خواهيم داشت. به دو اصل نخست جان رالز توجه 
كنيد كه اگر محقق شوند، نهادها يا جامعه اي كامال عادالنه 

برپا شده است: 
الف- همه افراد در دستيابي به آزادي هاي پايه حقي برابر 

دارند كه بايد با آزادي ساير افراد سازگار باشد؛ 
ب- نابرابري اقتصادي و اجتماعي در صورتي موجه است 
 The Least( كه بيشترين منافع را براي محروم ترين افراد

Advantaged( داشته باشد.
اگر انسان هاي عقل ورز بر اصول فوق توافق كنند و جامعه اي 

بر پايه اين اصول بنا شود، عدالت يك بار براي هميشه حاكم 
خواهد شد.

چرا آمارتيا سن با اين رويكرد مخالف است؟ با مثال هايي 
كه او مي آورد علت مخالفت را راحت تر مي توان درك كرد: 
مثال اول: فرض كنيد بهترين نقاشي بشر موناليزا است، اما 
شما به آن دسترسي نداريد و در برابر خود دو اثر از دو نقاش 
ديگر داريد )يك اثر از پيكاس��و و اثر ديگري از ونگوگ( و 
مي خواهيد يكي از اين دو اثر را انتخاب كنيد. آيا غور كردن 
در موناليزا و درك عظمت اين اثر كمكي به حل مس��اله 
واقعي شما خواهد داشت؟ از نظر آمارتيا سن غور كردن در 
اثر داوينچي نه تنها كمكي به انتخاب واقعي ما نمي كند، بلكه 
مي تواند براي انتخاب ميان حاالت ممكن گمراه كننده باشد. 
ما در دنياي واقعي بايد از ميان شقوق ممكن يكي را انتخاب 
كنيم. انتخاب ميان عدالت كامل )Perfect Justice( و 
بي عدالتي نيست، بلكه ما مجبور هستيم ميان وضعيت هاي 
كمتر ظالمانه )Less Unjust( انتخاب كنيم. از ميان آن 
وضعيت ها بايد يكي را انتخاب كنيم و براي تحقق آن تالش 
كنيم، درحالي كه در س��نت فكري بسياري از فيلسوفان 
سياسي - كه جان رالز نيز فردي از اين سنت است - به دنبال 

طراحي جامعه آرماني عادالنه هستند )ص: ۴3(. 
مثال دوم: وضعيتي را در نظر بگيريد كه دو كودك خواهان 
ني لبكي هستند و شما تنها يك ني لبك داريد. يكي از اين 
دو كودك هيچ اسباب بازي ندارد و دومي اسباب بازي هاي 
ديگري هم دارد. از س��وي ديگر ك��ودك اول نمي تواند با 
ني لبك بنوازد اما كودك دوم هنرمند است. اگر به كودك 
اول ني لبك را بدهيد به مساوات نزديك تر است، اما بسياري 
از افراد از موسيقي كودك دوم لذت خواهند برد و مطلوبيت 
كل جامعه افزايش مي يابد. آيا عقال مي توانند اين مشكل را 
حل كنند و ني لبك را به يكي از اين دو كودك بدهند؟ جان 
رالز تالش دارد اين توافق را ايجاد كند، اما آمارتيا سن آن را 
ناممكن مي داند. اين دو كودك هر يك براي دست يافتن به 
ني لبك استدالل خود را دارند. يكي مي گويد محروم كردن 
من با احساس محروميت همراه اس��ت و شانس نوازنده 
شدن يا حتي شاد بودن را از من خواهيد گرفت و ديگري 
مي گويد من جامع��ه را بهره مند مي كنم و مطلوبيت كل 
مردم افزايش مي يابد. فيلسوفان مساوات گرا به نفع كودك 
فقير و فيلسوفان طرفدار حداكثر شدن مطلوبيت به نفع 
كودك دوم رأي مي دهند. توافق ميان اين دو كودك ممكن 
نيست، اما آيا ساير انسان ها مي توانند به توافقي دست يابند 
و همگي به يك رأي در مورد توزيع ني لبك ميان دو كودك 
توافق كنند؟ پاسخ آمارتيا سن منفي است؛ بشر نمي تواند 
با استدالل منطقي به درك واحدي از عدالت دست يابد. 
برعكس جان رالز تالش داش��ت به اصولي دست يابد كه 

همه انسان هاي عقل ورز بر سر آن توافق كنند )ص: 3۹( .
پس آمارتيا سن معتقد اس��ت ايجاد توافق براي طراحي 
نهادهاي استعاليي نه ممكن است و نه مفيد، اما او عالوه 
بر اين ايراد بزرگ ديگري هم بر انديش��ه استعاليي وارد 
مي سازد. ايراد او به دوست ديگرش توماس نيگل نقد سوم 

سن به انديشه استعالباوري را نشان مي دهد: 
نفي كامل موضوع »انديشه عدالت جهاني« را در نگاه يكي 
از اصولگراترين، توانمندترين و انسان مدارترين فالسفه 
عصر ما، دوست من توماس نيگل، در نظر بگيريد كه از او 
بسيار آموخته ام. او در مقاله اي بسيار جذاب در سال ۲۰۰۵ 
با طرح دقيق برداشت استعاليي خود از عدالت به اين نتيجه 
مي رسد كه عدالت جهاني قابل  بحث نيست؛ زيرا نمي توان 
به الزامات دقيق عادالنه نهادي در سطح جهان دست يافت. 
نيگل مي نويسد به باور من مقاومت در برابر مدعاي هابز در 
خصوص نسبت بين عدالت و حاكميت بسيار دشوار است. 
چنانچه نظر هابز درست باشد انديشه عدالت در غياب يك 

دولت جهاني، پنداري بيش نخواهد بود )ص: ۵3(.
به  عبارت ديگر همان  طور كه هابز معتقد بود در ساختار 
دوگانه سياسي )كليس��ا و دولت( حل مسائل اساسي هر 
كشوري ناممكن است و بايد به يكپارچگي قدرت صورت 
گيرد، نيگل نيز دستيابي به عدالت در سطح جهان را نيازمند 
ساختار ويژه اي از حاكميت سياسي در عرصه بين المللي 
مي داند و از آنجا كه اين ساختار سياسي جهاني امكان ناپذير 
است بحث عدالت جهاني از دستور كار خارج مي شود. اين 
رهيافت به بي عملي در عرصه عدالت جهاني مي انجامد؛ زيرا 
تا زماني كه ساختار حكمراني بين المللي تغيير نكند براي 

پيشبرد عدالت نمي توان كاري كرد.
هر چند بحث آمارتيا س��ن و انتقادش به رالز معطوف به 
عدالت است، اما اختالف ميان اين دو در اصل نشان دهنده 
دو رهيافت متفاوت به تحول خواهي است. در يك سنت، 
تحول خواهي تالشي براي طراحي نهادهاي متعالي است 
و در سنتي ديگر تالشي براي دور شدن از وضعيت نسبتا 
بد به وضعيت نسبتا خوب ديگر است. وضعيت كنوني جاي 
خود را به وضعيت ايده آل نمي دهد. اينكه اين تغيير با چه 
مجموعه اي از نهادها ميسر مي شود از پيش نامشخص است 
و از دل گفت وگوي اجتماعي بيرون مي آيد تمريني براي 

عدالت اجتماعي و همگاني است نه تأملي فلسفي.
در انديشه آمارتيا سن و ساير طرفداران سنت مقايسه اي 
بايد در حركت بشر به سوي وضعيت هاي كمتر ظالمانه 
غور كرد و به درك قواعدي دست يافت. نويسنده در سير 
خود در تاريخ شرق و غرب به قاعده اي ساده دست مي يابد: 
تنفر از يك وضعيت و گفت وگو بر سر تغيير آن ما را به سوي 
جهان بهتر هدايت مي كند. در كنار اين قاعده كلي هر تالشي 
براي زيست جمعي بهتر، چه كامياب و چه شكست خورده، 
به ما مي آموزد چگونه در عدالت ورزي موفق شويم. تنفر از 
بي عدالتي و گفت وگو يا چانه زني براي حل آن در هيچ كجا و 
هيچ زماني نبايد متوقف بشود. به تعبير سن، اين گفت وگو در 
حكومت اكبرشاه )مغول اعظم( سومين پادشاه گوركاني در 
هند يا پس از تسخير هند توسط اسكندر نيز متوقف نماند. 
عدالت ورزي مدنظر سن هيچ موعدي متوقف نمي شود؛ 
عدالت ورزي تالشي است بي وقفه براي رفع بي عدالتي هاي 

ريز و درشت.
منبع: صدا نت

احمد ميدري



گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
قيمت دالر در هر بازار رسمي و آزاد وارد كانال 20 هزار تومان 
ش��د و صرافي ملي نرخ اعالمي را اعداد 20532.6 تومان 
براي خري��د و 20947.4 تومان براي فروش ثبت كرد. در 
بازار آزاد نيز قيمت 20946 تومان براي دالر به ثبت رسيده 
ضمن اينكه قيمت دالر در بازار متشكل ارزي نيز براي خريد 
20646 تومان و براي فروش 20846.4 تومان ثبت شده 
است. به دنبال كاهش قيمت دالر، قيمت سكه و طال نيز 
كاهش يافته و صبح چهارشنبه قيمت سكه طرح جديد 9 
ميليون و 370 هزار تومان، اعالم شد اما در ساعات عصر به 
كانال 8 ميليون تومان رسيد.  سيرنزولي قيمت ها در بازار 
ارز درحالي ادامه دارد كه دالر از روز چهارشنبه، وارد كانال 
20 هزار تومان شده است، آنطور كه فعاالن بازار مي گويند 
احتمال كاهش بيشتر قيمت دالر وجود دارد.پس از تعطيلي 
يك روزه بازار، دوباره شاهد تداوم روند كاهشي نرخ دالر و 
ساير ارزها در معامالت بازار ارز هستيم. روند نزولي شكل 
گرفته در بازار ارز، تحت تاثير حضور پرقدرت بازارس��از و 
افزايش عرضه در مقابل كاهش تقاضا، است. به گونه اي كه 
پس از ورود دالر امريكا به كانال بيست و يك هزار توماني، 
همچنان نظاره گر كاهش پلكاني اسكناس امريكايي در بازار 
و افت تقاضاي سفته بازي هستيم. هر اسكناس دالر امريكا 
در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور به نرخ 20984 
تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل با كاهش 323 
توماني نسبت به روز دوشنبه، به قيمت 2۱408 تومان به 
متقاضي دريافت دالر فروخته مي ش��ود. اين نرخ نسبت 
به نخستين روز ارديبهشت امسال، حدود دو هزار تومان 
كاهش يافته است. همچنين ديگر ارز ُپرطرفدار بازار يعني 
يورو نيز در اين صرافي ها، به قيمت 25343 تومان از مردم 
خريداري مي شود و در مقابل به قيمت 25855 تومان به 
متقاضي دريافت يورو فروخته مي شود. نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر نيز گفت: به علت افت نرخ ارز، روز چهارشنبه 
۱5 ارديبهشت شاهد كاهش قيمت ها در بازار سكه و دالر 
هستيم.قيمت اونس جهاني ۱777 دالر قيمت گذاري شده، 
و قيمت س��كه طرح جديد 9 ميليون و 370 هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم 9 ميليون و 300 هزار تومان، نيم 
سكه 5 ميليون و ۱50 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 250 
هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 850 هزار تومان به 
فروش مي رسد.هر گرم طالي ۱8 عيار 9۱7 هزار و 500 
تومان و هر مثقال طال 3 ميليون و 975 هزار تومان فروخته 
مي شود. بازار ارز درحالي همچنان در مسير كاهشي قرار 
دارد كه خبرهاي اميدواركننده از مذاكرات هسته اي وين و 
تقويت احتمال لغو تحريم ها باعث شده تا ريزش قيمت ها 
در اين بازار با ش��تاب بيشتري همراه شود. يكي از فعاالن 
بازار به خبرنگار ما گفت: قيمت دالر كه در آغاز معامالت 
در كانال 2۱ هزار تومان در نوس��ان بود با افزايش عرضه و 
باالرفتن تعداد فروشنده ها در بازار به كانال 20 هزار تومان 
بازگشته است.فعاالن بازار در روزهاي اخير به دفعات بر ُشل 
بودن بازار تأكيد داشته و مي گويند كه اين روزها خريداري 
در بازار وجود ندارد و همه فروشنده اند؛ جو رواني حاكم در 
بازار ارز باعث شده تا ديگر كسي به نيت كسب سود و ... مايل 

به خريد ارز نباشد.

سكه۸ميليونيميشود
وي افزود: با اعالم قيمت دالر 2۱ هزار و 300 تومان، قيمت 
يورو 25 هزار و 800 توم��ان و درهم امارات 5 هزار و 940 
توم��ان، قيمت طالي ۱8عيار هرگ��رم 906 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 9 ميليون و 270 
هزار تومان وقيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 9 
ميليون تومان است.نيم سكه بهار آزادي 4 ميليون و 900 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 2 ميليون و 950 هزار تومان 
و سكه يك گرمي يك ميليون و 750 هزار تومان تعيين شده 
است و به فروش مي رسد و هر مثقال طال 3 ميليون و 925 
هزار تومان ارزش گذاري شده است. گفتني است، به دليل 
موج جديد كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و 

جواهر تهران نيز به مدت 2 هفته تعطيل اعالم شده است؛ 
قيمت هاي درج شده در اين خبر نيز با استناد به نرخ هاي 
اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات 
قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام 
و ... قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه 
حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران شود و امكان كاهش چشمگيرقيمت ارز وجود ندارد 
و نهايتا دالر در كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند. 
در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري 
قبل كاهش يافته اس��ت؛ برهمين اساس، قيمت فروش 
دالر 20 هزار و 947 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 20 
هزار و 532 تومان تعيين ش��ده است. قيمت فروش يورو 
نيز معادل 25 ه��زار و 300 تومان و قيمت خريديورو نيز 
24 هزار و 790 تومان اعالم شده است.نرخ خريد و فروش 
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.

قيمتجهانيطال
قيمت هر اونس طال با 0.۱5 درصد افزايش به ۱78۱ دالر 
و 75 سنت رسيد.به دنبال عقب نشيني دالر قيمت طال 
شاهد افزايش بود، هرچند سخنان رييس فدرال رزرو كه 
گفته نرخ بهره ممكن است نياز به افزايش داشته باشد رشد 
قيمت فلز زرد را محدود ساخت. روز سه شنبه پس از آنكه 
وزير خزانه داري امريكا گفت كه جهت افزايش نرخ تورم 
مشكلي وجود ندارد و اظهارنظرهاي قبلي در مورد اينكه 
براي جلوگيري از افزايش تورم بايد نرخ بهره افزايش يابد 
را كمرنگ جلوه داد قيمت طال شاهد كاهش بيش از يك 
درصدي بود. افزايش نرخ بهره ضمن باال بردن هزينه فرصت 
سرمايه گذاري در بازارهاي امن، سبب كاهش جذابيت بازار 
طال مي شود.سرمايه گذاران منتظر انتشار آمارهاي بازار كار 
امريكا در ماه آوريل هستند كه قرار است روز جمعه منتشر 
شود و سرنخ هاي بيشتري از وضعيت اقتصاد اين كشور به 
دست دهد.از نظر رييس فدرال رزرو بازار كار امريكا هنوز به 

نقطه اي نرسيده كه ضرورت داشته باشد تعديل سياست 
خريد دارايي ها مورد بحث قرار گيرد.

افتقيمتدالربهضررتوليداست
درحالي كه بازار ارز با روند كاهشي مواجه شده و يكي دو روز 
گذشته نرخ دالر با كاهش قيمت قابل توجهي مواجه شده 
است، يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان اينكه كاهش 
قيمت ارز به نفع بخش بازرگاني و به ضرر توليد داخل تمام 
مي شود، راهكاري در اين زمينه ارايه كرد و گفت: احتمال 
اينكه دالر همانند سال ۱394 ريزش 20 درصدي داشته 
باش��د، وجود دارد.  اين روزها ب��ازار ارز تحت تاثير اخبار 
مذاكرات وين قرار گرفته است و دو هفته اي مي شود كه روند 
كاهشي را سپري مي كند. طييكي دو روز گذشته اوج كاهش 
قيمت ها در اين بازار بود و دالر با كاهش 2000 توماني در 
بازار آزاد وارد كانال 2۱ هزار تومان شده و وضعيت اين ارز 
در صرافي هاي مجاز نيز به همين منوال است. همچنين 
در روزهاي اخير تعداد فروشندگان ارز در بازار از خريداران 
آن پيشي گرفته است كه موجب شكل گيري صف فروش 
در اين بازار پس از مدت ها شد. علي سعدوندي، كارشناس 
اقتصادي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: روند كاهشي 
قيمت ها در بازار ارز ناشي از جو رواني است و در حال حاضر 
حجم زي��ادي دالر خانگي داريم كه مردم با ش��روع روند 
كاهشي قيمت، دالرهاي خود را براي فروش به بازار عرضه 
كرده اند. همچنين اگر محدوديت هاي تحريمي كاهش پيدا 
كند، بخشي از انباشت ارز در خارج از كشور حاصل صادرات 
غير نفتي به داخل باز مي گردد؛ بنابراين تا مدتي حتي اگر 
دولت هم اقدام به ارزپاشي نكند، قيمت ارز نزولي خواهد بود. 
وي افزود: سقف كاهش قيمت دالر به سياست هاي دولت 
و بانك مركزي بستگي دارد كه پيشنهاد من در اين زمينه 
حذف محدوديت هاي وارداتي و اعمال ماليات بر واردات از 
طريق نرخ ارز باالتر است، زيرا اين روش نسبت به كاهش 
نرخ ارز، بيشتر براي اقتصاد كشور نفع دارد. اين تحليلگر 
اقتصادي ادامه داد: اكنون قيمت  كاالها در بازار داخل خيلي 
بيشتر از نرخ دالر است و در صورت حذف محدوديت هاي 
وارداتي، نرخ كاالها تحت تاثي��ر كاهش قيمت دالر، كم 
مي شود اما در غير اين صورت با كاهش يا ثبات نرخ ارز در 
محدوده ۱5 هزار تومان توليد كشور متضرر مي شود؛ چرا 
كه مثال لوازم خانگي داخلي يكي از بخش هاي توليدي است 

كه به شدت آسيب مي بيند. 

توليدباكاهشنرخارزضررميبيند
س��عدوندي بيان كرد كه كاهش انتظارات تورمي به 
معناي كاهش قيمت ها نيست زيرا قيمت ها چسبندگي 
دارند و از يك سطحي پايين تر نخواهد آمد. با كاهش 
نرخ ارز ممكن اس��ت از نرخ تورم كاس��ته شود اما در 
ميان مدت و بلندمدت با بودجه متورم و كس��ري آن، 
افزايش نقدينگي را خواهيم داشت و بعدها موج تورمي 
بازخواهد گش��ت.  وي در پاس��خ به اينكه آيا احتمال 
كاهش 20 درصدي قيمت دالر همانند سال ۱394 
وجود دارد؟ گفت: بله. احتم��ال ريزش 20 درصدي 
قيمت دالر وج��ود دارد كه اين ريزش به ضرر اقتصاد 
ملي و به نفع واردكنندگان مي شود. به عبارت ديگر، 
تحت تاثير اين امر بخش بازرگاني كشور رشد و بخش 

توليد داخل صدمه خواهد ديد.

دالردرمعامالتخارجيباالرفت
ارزش دالر مقابل همه ارزهاي مهم افزايش پيدا كرد.شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.33 درصد افزايش نسبت 
به روز گذشته در سطح 9۱.25 واحد بسته شد.در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.۱4 درصد كاهش نسبت به روز 
قبل خود و به ازاي ۱.389 دالر مبادله شد. يورو 0.29 درصد 
پايين رفت و با ماندن در كانال ۱.20 به ۱.202 دالر رسيد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.34 درصد 
افزايش به ۱09.267 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.298 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.473 يوان چين اعالم شد.

  دوج كوين ركورد زد
ارزش دوج كوين براي نخستين بار از نيم دالر عبور كرد.به 
گزارش سي ان بي سي، نوسانات شديد ارزهاي ديجيتالي 
كماكان ادامه دارد و همين مس��اله باع��ث از زيان ديدن 
بخش قابل توجهي از معامله گران تازه كار شده است. ارز 
دوج كوين كه يكي از پرنوسان ترين ارزهاي بازار محسوب 
مي شود با عبور از 0.5 دالر و ثبت ركورد تاريخي جديد، به 
چهارمين ارز ديجيتالي بزرگ جهان تبديل شد. جامعه 
معامله گران دوج كوين كه ب��ه ارتش دوج كوين معروف 
هستند اميدوارند تا با عبور قيمت اين ارز يك دالر، اين ارز 

را وارد فاز جديدي كنند.

مديريتبازارباتزريقارزتدريجي
راه حل سوم اين است كه اجازه دهيم بازار به كار خود 
ادامه دهد تا مانند س��ال هاي اخير كاال در بازار يافت 
ش��ود و مردم كاال در بازار و مغازه ها ببينند كه البته با 
تورم باال و چند برابر شدن نرخ ارز و قيمت كاالها همراه 
خواهد بود.  در اين حالت، عالوه بر تخصيص ارز 4200 
توماني براي كنترل قيمت كاالهاي اساسي، مقاديري 
به صورت روزانه به بازار ارز تزريق مي شود تا بخشي از 
تقاضاي بازار را پاسخ دهد و اجازه نوسان بسيار شديد و 
التهاب هر روزه را ندهد و افزايش قيمت ها كمتر باشد.  
هر چند كه در اين حالت، چند ماه يا چند سال سفته 
بازي ادامه يافته و داللي و س��وداگري رشد مي كند و 
گفته خواهد شد كه منابع ارزي كشور هدر رفته و به 
بازار تزريق شده و مثال 30 ميليارد دالر و 60 تن طال به 
بازار تزريق شد و نتيجه نداد، اما بايد توجه داشت كه اگر 
اين كار صورت نمي گرفت در آن صورت دولت چه كار 
ديگري بايد انجام مي داد و وقتي متهم به ناكارآمدي و 
بي تدبيري مي شود چه پاسخي بايد بدهد و به عنوان 
دولت، چه اقدام ديگري مي تواند انجام دهد؟ ش��بيه 
آنچه در دوره مديريت سيف در بانك مركزي رخ داده 
و مديران و كارشناسان بانك مركزي سعي داشتند از 
طريق حضور در كانال ها و شبكه هاي فروش ارز فردايي 
و... روي بازار اثر بگذارند و اجازه التهاب بيش از حد را 
ندهند، در دولت هاي ديگر نيز رخ داده است از جمله در 
دولت آقاي هاشمي، با رشد نقدينگي و تورم، نرخ دالر 
افزايش يافت و به ۱00 و 200 و 300 تومان رس��يد و 
دكتر عادلي رييس كل بانك مركزي سياست تزريق ارز 

5 هزار دالر به ازاي هر نفر را به كار بست تا بتواند بر بازار 
اثرگذار باشد.  هر چند كه اين سياست باعث رشد سفته 
بازي و كسب سود از طريق فاصله ارز بانك مركزي و ارز 
آزاد شد و با انتقاد مواجه شد، اما دولت در حاشيه بازار و 
براي كنترل بازار نمي توانست كار ديگري انجام دهد. يا 
بايد اجازه مي داد نرخ دالر همچنان باالتر رود يا با تزريق 

تدريجي از سرعت آن جلوگيري كند. 
به عبارت ديگر، مشكل بازار ارز ايران در شرايطي كه 
كسري بودجه، كاهش درآمد نفت، كمبود ارز، جنگ، 
تحريم اقتصادي و... رخ مي دهد نه تنها مديريت بازار 
ارز و تزريق كردن يا تزريق نكردن نيس��ت، بلكه رشد 
نقدينگي و انتظارات تورم��ي و پيش خور كردن نرخ 
دالر، سفته بازي و سوداگري، عامل عمده افزايش نرخ 
ارز است و اينكه دولت چه كاري انجام دهد مهم نيست 
زيرا نرخ دالر همچنان افزايش خواهد يافت و تا زماني 
كه شرايط به سمت بهبود و عادي شدن حركت نكند، 

نمي توان انتظار كاهش قيمت را داشت. 
نگاهي به روند نرخ ارز پس از پيروزي بايدن در انتخابات 
امريكا نشان مي دهد كه بالفاصله پس از مطرح شدن 
احتمال بازگش��ت امريكا به برجام، انتظارات تورمي 
كاهش يافت، نرخ دالر از باالي 26 هزار تومان اكنون 
به 2۱ هزار تومان رس��يده اس��ت و هنوز درآمد ارزي 
كشور و فروش نفت و آزادسازي پول هاي بلوكه شده 
اتفاق نيفتاده، اما قيمت دالر كاهش يافت زيرا كاهش 
انتظ��ارات تورمي و پيش خور ك��ردن كاهش قيمت 
جاي روند قبلي يعن��ي افزايش انتظ��ارات تورمي و 

پيش خوركردن افزايش قيمت ها را گرفته است. 

اكنون با اين تصوير، به سال 96 برگرديم و سوال كنيم 
كه دولت و بانك مركزي بايد چه كاري انجام مي داد؟ 
از يك سو، ترامپ اعالم كرده كه براي آخرين بار ماندن 
در برجام را پذيرفته و اگر ايران پاي ميز مذاكره نيايد، 
از ارديهش��ت 97 از برجام خارج خواهد ش��د. همين 
موضوع عامل رش��د انتظارات تورمي و قيمت دالر و 
طال بود و تا س��ال 98 ادامه يافت و هر روز التهابي تازه 
در بازار ايجاد كرد. از سوي ديگر، دولت و بانك مركزي 
با كاهش درآمد ارزي، بلوكه شدن دارايي ها، و كاهش 
عرضه و مشكالت ارز صادراتي مواجه شده و سفته بازي، 
سوداگري، رشد انتظارات تورمي، افزايش قيمت ها و 
چند برابرش��دن قيمت دالر و از همه بدتر، پيش خور 
كردن رشد قيمت دالر مواجه است. يعني قيمت دالر و 
طال بيش از اندازه واقعي و بدون تناسب با اثر تحريم ها، 
رشد نقدينگي و تورم افزايش يافته و مشخص نيست 
كه امريكا چه زماني قرار است به برجام برگردد. موجي 
از انتقادها و نگراني ها و التهاب بازار وجود دارد. هر روز در 
رسانه ها و مجلس و محافل مختلف اين پرسش مطرح 
است كه چه بايد كرد و دولت و بانك مركزي قرار است 
چه كاري انجام دهند؟ اكنون اين پرسش مطرح است 
كه آيا تزريق دالر در بازار سال 96 و 97 كه تا حدودي 
به تقاضاي بازار پاسخ داده و بخشي از اين دالرها همين 
حاال در خانه ها و شركت ها موجود است، اشتباه بوده و 

دولت نبايد اصال اقدامي انجام مي داد؟
آيا بازار ارز را كامال مي بست و تراكنش هاي بانكي، چك، 
كارت بانكي و حساب هاي بانكي و هر نوع گردش مالي 
را كنترل مي ك��رد و از اين طريق معامالت را به جاي 

صرافي ها به كوچه هاي خيابان فردوس��ي و بازارهاي 
جنوب ش��هر منتقل مي كرد و كنترل ب��ازار را كامل 
به دوبي و س��ليمانيه و هرات واگذار مي كرد يا اينكه 
حداقل كاري كه مي توانس��ت را باي��د انجام مي داد و 
بخشي از سيل نقدينگي و بازار و سفته بازاي و انتظارات 
تورمي را پاس��خ مي داد؟ اين كه در سال ۱400 و قبل 
از انتخابات رياست جمهوري و در شرايط مذاكره براي 
بازگشت امريكا به برجام، بخواهيم در مورد عملكرد 
بانك مركزي در سال 96 و 97 قضاوت كنيم در حالي 
كه در آن سال ها پاسخي براي كنترل بازار نداشته ايم 
و خبري از بازگش��ت امريكا به برج��ام نبوده، قدري 

بي انصافي است. 
قطعا مديران بان��ك مركزي 30 ميلي��ارد دالر و 60 
تن طال را با هدف هدر رفت��ن منابع به بازار ارز تزريق 
نكرده ان��د بلكه هدف آنه��ا كنترل نوس��ان ها بوده و 
همانطور كه هزينه مبادله تحريم بر تمام اقتصاد اثرگذار 
بوده طبيعي اس��ت كه بر منابع ارزي و بازار ارز نيز اثر 

داشته باشد. 
لذا اگر مي توانيم در مورد كسري بودجه دولت، كاهش 
درآمد ارزي، تحريم، هزينه مبادله، سوداگري و سفته 
بازي، رشد نقدينگي و انتظارات تورمي ايراد بگيريم، 
بايد به همان ان��دازه نيز از عملكرد بانك مركزي ايراد 
بگيريم. قطعا اگ��ر اين اقدامات ص��ورت نمي گرفت 
هزينه ايجاد ش��ده براي اقتصاد كمتر از آن نمي بود و 
معادل هزينه 30 ميليارد دالري يا بيش از آن به ساير 
بازارها، تورم، قدرت خري��د مردم، توليد و صنعت و... 

وارد مي شد. 
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FATFبايدتصويبشود
عضو سابق كميس��يون اقتصادي مجلس با تاكيد بر 
لزوم تصويب قوانين FATF به منظور كاستن از ميزان 
تحريم ها، عملكرد بانك مركزي در مقابله با پولشويي را 
موفقيت آميز دانست. معصومه آقاپور عليشاهي، عضو 
سابق كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ارزياب��ي خ��ود را از اقدام��ات بانك مرك��زي در حوزه 
مقابله با پولشويي در گفت وگو با  ايِبنا چنين بيان كرد: 
فعاليت هاي بانك مركزي در مورد اشاره شده به خصوص 
طي6 ماهه دوم سال 99 واقعا جاي تبريك دارد، زيرا با 
وجود مقاومت هاي زياد موفق شدند تا حدودي كه ابزار 
در اختيار دارند، اين كار را به ثمر برسانند. وي درباره اين 
ابزارها تاكيد كرد: انتظارات در زمينه چنين مس��ائلي 
ممكن است زياد باشد، اما نبايد فراموش كرد كه اهداف 
و ابزار تحت اختياريك ارگان يا س��ازمان بس��يار مهم 
محسوب مي شود و همانطور هم كه اشاره داشتم بانك 
مركزي با توجه به اين موارد به نظر مي رسد كه به نتيجه 
خوبي دس��ت پيدا كرده است. آقاپور عليشاهي در اين 
رابطه كه بانك مركزي ب��ه غير از كارهاي صورت داده، 
چه اقدامات ديگري را مي توانست عملياتي سازد، اظهار 
داشت: يكي از مواردي كه در شرايط فعلي بانك مركزي 
بايد مدنظر قرار دهد، حمايت از بخش واردات كاال است. با 
توجه به اينكه مشكل منابع بسيار جدي است و نمي توان 
از كنار آن به سادگي عبور كرد، اما بايد مدنظر داشت كه 
واحدهاي توليدي هم نقش بسزايي در اين تخصيص ها 
برعهده داشته و دارند، بنابراين تخصيص ارز به واحدهاي 
توليدي بايد بخشي از اولويت هاي كشور قرار گيرد زيرا 
در زماني كه مواد خام وجود نداشته باشد و وارد نشود، 
شرايط مشكل تر خواهد شد. اين عضو سابق كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در ادامه تصريح كرد: 
متاسفانه يكي از سخت گيري هايي كه در تخصيص ارز 
صورت مي گيرد درباره واحدهاي توليدي است و اين در 
حالي كه اين گروه به سختي كار خود را انجام مي دهد. 
به خصوص آنكه صادركننده هم باشد، براي انجام اين 
كار مجبور هستند تحريم ها را دور بزنند تا ارز وارد كشور 
سازند، بنابراين همانطور كه اشاره كردم بهتر آن است كه 
در اين موارد سخت گيري ها كمتر شود. وي درباره تاثير 
اين سختگيري هايادآور شد: اولويت در شرايط فعلي با 
اشتغال و حمايت از توليد است و به نظر مي رسد با كاهش 
سختگيري ها در امر تخحصيص ارز از بحران  جلوگيري 
به عمل خواهد آمد. بهتر آن است تا اين كار حداقل براي 
يك دوره موقت 6 تا 9 ماه مدنظر قرار گيرد تا از شكنندگي 
بدنه اشتغال جلوگيري به عمل آيد. آقاپور عليشاهي در 
ادامه ابراز كرد: كنار صحبت هاي مطرح شده بايد اين 
نكته را هم مورد توجه داشت كه براي مبارزه با پولشويي 
بايد تمام ارگان ها دست به دست دهند زيرا بدون شك با 
يك دست، كار به اين مهمي نتيجه مورد انتظار را به ثمر 
نخواهد رساند، بنابراين در اين رابطه وزارت اطالعات، 
اطالعات س��پاه، نيروي انتظامي، وزارت كشور و حتي 

مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بايد به پاي كار آيد.
اين عضو سابق كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي در اين باره افزود: تصوي��ب قوانين FATF از 
موارد مهمي در اين زمينه به حس��اب مي آيد كه نبايد 
دور از نظر داشت، با تصويب اين قانون مي توانيم تونل 
شكنجه تحريم را بگذرانيم و به يك گشايش اقتصادي 

دست يابيم.

راهبرايجلوگيريازچاپ
پولتوسطدولت

مرتضي عزتي، اقتصاددان گفت: واگذاري گس��ترده 
دارايي ها، استقراض از مردم و بانك ها و كاهش هزينه ها 
3 راهكاري است كه دولت مي تواند در پيش بگيرد تا براي 

تامين هزينه ها مجبور به چاپ پول نباشد.
وي با اشاره به عوامل مختلف تاثيرگذار بر رشد نقدينگي 
اظهار كرد: دو عامل حجم باالي پول و سرعت گردش 
پول از اصلي ترين داليلي هستند كه بر رشد نقدينگي در 
اقتصاد كشور اثر مي گذارند. با فرض ثابت بودن حجم 
پول، سرعت گردش پول هرچه بيشتر باشد نقدينگي را 
هم باال مي برد.  مرتضي عزتي در گفت وگو با ايِبنا تصريح 
كرد: به دليل تورم باال اف��راد تمايل زيادي براي خريد 
داشتند و سريعا پول خود براي خريد صرف مي كردند. به 
عنوان نمونه فروشنده اي كه كاالي خود را مي فروخت به 
سرعت كاالي ديگري خريداري مي كرد تا جايگزين كند. 
اصطالحا در شرايط پول سوزي يا پول داغ اين وضعيت 
وجود دارد كه پول گردش سريعي پيدا مي كند كه اين امر 
بر رشد نقدينگي تاثيرگذار خواهد بود و اين اثرات منفي 
باعث مي شود نقدينگي يا همان پايه پولي افزايش يابد. 

به گفته اين اقتصاددان، متاسفانه در دو سه سال اخير 
انتشار پول از س��وي بانك مركزي هم باال رفته بود كه 
دليل اصلي آن تامين بودجه دولت بوده است. به دليل 
تحريم و عدم فروش نفت، درآمدهاي نفتي نداشتيم و 
بنابراين دولت براي تامين هزينه هاي خود دس��تور به 
چاپ پول داده است.  عزتي افزود: هرچند بانك مركزي 
همواره اعالم كرده كه ت��الش مي كند تا جلوي چاپ 
پول را بگي��رد و اين كار را انجام نده��د، اما به هر حال 
بانك مركزي هم نمي تواند خارج از چارچوب سيستم 
و مغاير با اهداف دولت كاري كند چرا كه در اين صورت 
هم خودش و هم كشور دچار مشكل خواهند شد.  او با 
بيان اينكه دولت مي توانست به جاي استقراض از بانك 
مركزي، دارايي هايش را با قيمت معقول در بازار بفروشد 
كه البته بايد ساز و كارهاي مناسبي را فراهم مي كرد، 
اظهار كرد: متاسفانه دولت بخشي از دارايي هاي خود 
را گران فروخت و ضمن اينكه ميزان فروش هم محدود 
بود. حتي اين گران فروختن به بازار سرمايه هم ضربه زد 
و اعتماد به بازار را پايين آورد.  اين اقتصاددان ادامه داد: 
معموال دارايي هاي دولتي به ويژه آنهايي كه ناكارا هستند 
خيلي پايين تر از دارايي هاي مشابه بخش خصوصي بايد 
به فروش برود. عزتي با اش��اره به راهكارهايي كه دولت 
مي توانست از آنها پيروي كند، گفت: دولت مي توانست 
حجم بيشتري از دارايي هاي خود را با قيمت مناسب 
واگذار كند تا انتشار پول را كم كند. راه ديگر هم استقراض 
از مردم يا انتشار قرضه در قالب اوراق مشاركت است كه 

همه يك مفهوم را دارد. 

كاهشانتظاراتياارزپاشي
بررسي تاريخي و تطبيقي بازار ارز كشور طي دهه هاي 
اخير نشان مي دهد، هر زمان كه اقتصاد ايران با دوران 
كم تشنج تري در صحنه مناسبات بين المللي مواجه 
ش��ده، معضالتي چون خروج س��رمايه نيز كاهش 
پيدا كرده و م��ردم ميل كمتري براي ذخيره ارزهاي 
خارجي پي��دا مي كنند. كاهش اس��تقبال عمومي 
از خريد و ذخيره س��ازي ارز در كن��ار كاهش خروج 
سرمايه ها از كشور دليل اصلي نوسانات كاهشي نرخ 
ارز طي روزهاي اخير است. همانطور كه در طول تمام 
سال هاي گذشته نيز اين روند تداوم داشته است. در 
غياب اين تقاضاها بسياري از مردم در مقابل صرافي ها 
براي فروش دالرهاي خود صف مي كشند و اين روند 
در تعديل نرخ ارز تاثيرگذار است. البته افكار عمومي 
و فعاالن اقتصادي بايد متوجه باش��ند كه نبايد توقع 
كاهش قابل توجه نرخ ارز را نيز داش��ته باشند. تصور 
مي كنم اين روند تعديلي موقتي است و تا زماني كه 
بازارهاي اقتصادي كشورمان در مدار ثبات بلندمدت 
قرار بگيرند، هنوز راه درازي باقي مانده است. پيش از 
اين در سال هاي 94 و 95 نيز تجربه اي مشابه تجربياتي 
اي��ن روز بازارها در ايران تجربه ش��د. در آن زمان هم 
۱0ال��ي ۱5درصد نرخ ارز كاهش پي��دا كرد. قبل از 
زماني كه روحاني در سال 92 دولت را در دست گرفت، 
قيمت ارز 3700 تومان بود، بعد از پيروزري روحاني و 
آغاز مذاكرات اين نرخ به محدوده 3200توماني رسيد. 
بنابراين نبايد توقع فزاينده نرخ ارز را داشت، حداكثر 
20الي 25درصد مي توان توقع تعديل نرخ ارز را داشت. 
ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه نسخه ابتدايي برجام 
به مراتب تكانه هاي افزون تري را در اقتصاد ايران ايجاد 
كرد. برخالف نسخه جديد احياي برجام كه مخاطبان 
با بدبيني هاي بيشتري اين توافق را پيگيري مي كنند. 
نكته عجيب در اين ميان برخي نگراني هايي است كه 
از سوي برخي گروه ها و جريانات به دليل كاهش نرخ 
ارز مشاهده مي شود. به نظر مي رسد، اين جريانات از 
تعديل نرخ ارز به داليل سياسي و جناحي و انتخاباتي 
خوشحال نيستند. اين در حالي است كه اين جريانات 
قبل از وقوع تعديل هاي اخي��ر انتقاد مي كردند چرا 
دولت و متوليان س��اختارهاي پولي و مالي كش��ور، 
رون��د فزاينده نرخ ارز را كنترل نمي كنند، بعد از آغاز 
تعديل نسبي، باز هم انتقاد مي كنند كه دولت در حال 
ارزپاشي اس��ت. البته همان طور كه اشاره كردم، يك 
برنامه جامع همكاري مشترك در حد برجام نمي تواند 
مجموعه مش��كالت اقتصادي و معيشتي كشورمان 
را حل كند. تا زماني كه براي مش��كالت اصلي حوزه 
سياست خارجي و مقوالتي مانند FATF فكر عاجل 
و پايداري نش��ود، نمي توان توقع حل و فصل جامع 
مشكالت اقتصادي را داشت. اين نوع تفاهمات در حد 
مسكن هاي مقطعي هستند و براي دوران محدودي 
مي توانند منشأ اثرگذاري تلقي ش��وند. براي اينكه 
اقتصاد اي��ران وارد دوراني از ثبات و پايداري و مانايي 
شود، بايد هرچه سريع تر پرونده هاي ايران در صحنه 
روابط بين الملل، بسته شوند و مناسبات ارتباطي با 
جهان پيراموني بهبود پيدا كند. البته اين تحليل به 
اين معنا نيس��ت كه نبايد از احي��اي برجام و تعديل 
قيمت ها استقبال كرد. اين حركت هم در سطح خود 
قابل توجه است و مي تواند، بستري براي حل مشكالت 

اساسي تر فرض شود.

احيايسهميههاينفتي
ماحصل هر نوع قراردادي در كنار معاني مختلفي كه 
خواهد داشت، باعث خواهد شد تا ايران جايگاه خود 
را در بازار نفت به دس��ت آورد. تجربه تاريخي ايران 
در سال هاي پس از انقالب، گوياي اين واقعيت است 
كه ايران از اين توانايي و پتانس��يل برخوردار است 
كه به سرعت خود را با ش��رايط تازه تطبيق دهد و 
به ب��ازار نفت باز گردد.در س��ال هاي پس از جنگ 
8ساله كه ايران دچار مشكالت عديده تحريمي و 
دشواري هاي فراواني در حوزه فروش نفت و حركت 
تانكرهاي خود بود، بالفاصل��ه پس از پايان جنگ 
توانست انعطاف الزم را ايجاد كند و به شرايط عادي 
در بازار نفت بازگردد و سهميه هاي خود را پر كند. 
س��رمايه گذاري هاي خوبي كه در زمان دولت هاي 
س��ازندگي و اصالحات صورت گرفت، باعث شد تا 
ظرفيت هاي توليد نفت كشور افزايش قابل قبولي 
پيدا كند. روندي كه روند توليد نفت در دولت هاي 
نهم و دهم را افزايش چشمگيري داد. اما متاسفانه 
دول��ت احمدي نژاد نتوانس��ت از اي��ن ظرفيت ها 
بهره الزم را ببرد. چنانچه اس��تفاده درستي از اين 
ظرفيت ها مي شد و درآمدهاي نجومي ايران در اين 
بازه زماني به درس��تي به جاي طرح هاي غيرمولد 
صرف س��رمايه گذاري هاي پاي��دار در حوزه هاي 
زيرساختي مي ش��د، ايران امروز به مراتب شرايط 
مطلوب تري را داشت. اما فقدان رفتارهاي معقول 
از س��وي دولت وق��ت و خاص��ه خرجي هايي كه 
انجام شد در كنار رفتارهاي حاشيه ساز در صحنه 
مناس��بات بين المللي، مش��كالت عديده اي را در 
كشور ايجاد كرد. روندي كه باعث شد دولت يازدهم 
با تحريم هاي فراگي��ر، فعاليت هاي خ��ود را آغاز 
كند و علي رغم تالش ها نتواند تمام تبعات مخرب 
تصميم سازي هاي دولت قبلي را از پيكره اقتصاد و 
معيشت ايرانيان بزدايد. اين روند خوشبختانه در 
ماه هاي پاياني عمر دول��ت دوازدهم با تالش هاي 
ديپلماتيك و راهبردي در حال تغيير است. احياي 
برجام مي توان��د ايران را به بازار نف��ت باز گرداند و 
سهميه هاي سنتي كش��ورمان را دوباره بازسازي 
كند. براي رسيدن به يك چنين جايگاهي نيازمند 
هماهنگي دروني و سرمايه گذاري هاي زيربنايي در 
حوزه نفت هستيم. اقتصاد ايران بايد به سرعت خود 
را بازسازي كند تا مهياي حضور در بازارهاي نفتي 
و غير نفتي ش��ود. معتقدم ايران نه تنها قادر است 
سهميه خود را احيا كند، بلكه مي تواند ظرفيت هاي 

تازه اي نيز در اين بازار كسب كند. 
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داده هاي بازار نش��ان مي دهد ك��ه معامله گران حرفه اي 
به شدت در حال انباشت بيت كوين در كف قيمت هستند. 
 اين در حالي اس��ت كه معامله گران خرد به دنبال معامله

 آلت كوين ها هستند. در مقابل، قيمت دوج كوين با جهشي 
قابل توجه موفق شد كه اوج تاريخي جديدي را ثبت كند. 
اين جهش پس از آن اتفاق افتاد كه صرافي جميناي اعالم 
كرد كه دوج كوين را به فهرست ارزهاي پشتيباني شده خود 
اضافه مي كند. با احتساب جهش اخير، قيمت دوج كوين 
طي يك سال گذش��ته، 27.000 درصد رشد كرده است. 
به گ��زارش كوين تلگراف، قيمت بيت كوي��ن حدودا دو 
هفته اس��ت كه تالش مي كند حماي��ت ۵۵ هزار دالري 
خود را حفظ كند. به عبارت دقيق ت��ر از )2۸ فروردين( و 
همزمان با ليكوييد ش��دن ۵ ميليارد دالر قرار آتي خريد، 
بيت كوين به دنبال حفظ اين حمايت است. به نظر مي رسد 
اصالح قيمت بعد از رسيدن به اوج ۶۴ هزار و ۹00 دالري، 
تأثيرات مخرب بس��ياري روي احساس��ات حاكم بر بازار 
داشت. اين در حالي است كه علي رغم عملكرد نه چندان 
قدرتمند اخير بيت كوين و سقوط ۶.۵ درصدي اش در دو 
روز گذشته، معامله گران حرفه اي به دنبال خريد در كف 
هستند. همزمان با افزايش حجم خريد اين معامله گران، 
معامله گران خرد بي سروصدا عمل مي كنند. اين داده ها 
نشان مي دهد كه معامله گران خرد علي رغم سقوط دو روزه 
و ۹ درصدي قيمت بيت كوين، همچنان رغبت چنداني به 
موقعيت هاي خريد ندارند. فعاليت خريد معامله گران، ديروز 
و پس از سقوط قيمت بيت كوين به زير ۵۵ هزار دالر آغاز 
شد. اين آمارها نشان مي دهد كه اطمينان معامله گران، در 
حال حاضر بيشتر از زماني است كه قيمت بيت كوين تا اوج 
۶۴ هزار و ۹00 دالري پيش رفت. بنابراين با وجود كاهش 
قيمت بيت كوين، معامله گران حرفه اي رويكردي كاماًل 
صعودي به بازار دارند. اين در حالي است كه معامله گران 
خرد، تمايل بيشتري به فعاليت در بازار آلت كوين ها دارند. 
در حال حاضر، ۱۸ آلت كوي��ن از ۵0 آلت كوين برتر بازار، 
چيزي در حدود ۴۵ درصد س��ود در يك ماه گذشته ثبت 

كرده اند.

  دوج كوين به رتبه چهارم صعود كرد
به گزارش كريپتواسليت، در حال حاضر هر واحد دوج كوين 
با جهشي ۵۶ درصدي نس��بت به 2۴ ساعت گذشته، در 
محدوده 0.۶۹ دالر معامله مي شود. قيمت دوج كوين طي 
يك هفته گذشته هم ۱00 درصد رشد داشته است. جهش 
اخير دوج كوين باعث شد تا اين ارز ديجيتال پرحاشيه بعد 
از بيت كوين، اتريوم و بايننس كوين، در رده چهار بازار قرار 

گيرد. حساب توييتري اينتودبالك در توييتي با اشاره به 
عبور قيمت اين ارز ديجيتال از س��د مقاومت 0.۵ دالري، 
نوشت: »۱.000 دالر سرمايه گذاري در دوج كوين در ابتداي 
سال جاري ميالدي، امروز مساوي ۱00.000 دالر سرمايه 
بود.« رشد قيمت دوج كوين با اضافه شدن اين ارز ديجيتال 
به فهرست معامالتي صرافي جميناي همزمان شد. اين 
صرافي اعالم كرد ك��ه دوج كوين را به پلتفرم معامالتي و 
خدمات اماني خود اضافه مي كند. جميناي در توييت خود 
نوشت: »سپرده گذاري دوج كوين از همين حاال آغاز شده 
است.« پلتفرم معامالتي رابينهود هم يك ساعت بعد از آغاز 
معامالت دوج كوين در جميناي و رشد شديد قيمت دوج 
كوين، اعالم كرد كه روند معامالت اين پلتفرم با مشكالتي 
همراه شده اس��ت. از سوي ديگر، بسياري از نام هاي آشنا 
در صنايع مختلف هم به تمجيد از دوج كوين پرداختند. 
شركت بادوايزر و اسليم جيم، از جمله شركت هايي بودند 
كه توييت هايي در تمجيد از دوج كوين منتش��ر كردند. 
نكته جالب در اين ميان، س��كوت ايالن ماسك بود. او كه 
به توييت هاي جنجالي در مورد دوج كوين مشهور است، 
در جهش اخير دوج كوين، اظهارنظري نكرد. ميك ميل، 
رپر معروف امريكايي، در توييتر خود اعالم كرده كه ديگر از 
اينكه از روندهاي صعودي دوج كوين جا بماند خسته شده 
و باالخره دوج كوين خريده است. البته اين اولين باري نيست 
كه او فعاليتي در حوزه ارزهاي ديجيتال انجام مي دهد. ميك 
ميل در ماه ژانويه )دي( نيز درباره بيت كوين توييت كرد و 
حتي نماد اين ارز ديجيتال را به بيوي توييتر خود افزود. جاي 

تعجب نيست كه اين ستاره موسيقي هيپ هاپ حسرت 
مي خورد كه چرا پيش از اين در دوج كوين سرمايه گذاري 
نكرده است، چراكه طي دو روز گذشته اين ارز ديجيتال در 
يك جهش قيمتي به رده چهارم برترين ارزهاي ديجيتال 
رسيد و ريپل را پشت سر گذاشت. البته دوج كوين مخالفاني 
هم دارد. اسپنس��ر بوگارت، از مديران شركت بالكچين 
كپيتال، در اظهارنظر اخير خود به سرمايه گذاران دوج كوين 
هشدار داد كه اين ارز ديجيتال توسعه دهنده و كاربر واقعي 
ندارد. او در مصاحبه خود با بلومبرگ با اشاره به ماهيت طنز 
دوج كوين، حمايت ماسك از اين ارز ديجيتال را ناشي از 
»شوخ طبيعي« او دانست. به عقيده وي، از آنجايي كه ماسك 

آدم شوخي است! دوج كوين را دوست دارد.

  دوج كوين، يك شوخي كه جدي شد
ارز ديجيتال دوج كوين )Dogecoin( و الگوي رفتاري 
طرفداران آن در شبكه هاي اجتماعي به پديده اي عجيب 
شده و توجه بسياري از كارشناسان را به خود جلب كرده 
است. مايكل جي كيسي، مدير ارشد محتواي وب سايت 
كوين دسك، در مقاله اي كه اخيراً منتشر كرده است، نگاهي 
به نقش دوج كوين در تحول مفهوم پول داش��ته است. او 
معتقد است براي بازانديشي درباره پول، هيچ روايتي مهم تر 
از داستاني نيست كه دوج كوين خلق كرده است. او مي گويد: 
»جالب است در هفته اي كه براي بازارها بد بود، خبري كه 
بيشتر موردتوجه رسانه هاي جريان اصلي قرار گرفت، نه 
افت چشمگير 2۴ درصدي بيت كوين، بلكه صعود تماشايي 

دوج كوين در اواسط هفته گذشته بود. اين پديده در حالي 
كه به معناي واقعي كلمه بر يك مفهوم شوخي بنا شده، 
چيزي نيست كه بخواهيم به آن بخنديم. نفوذ شگفت آور 
ارتش دوج كوين درباره بازآرايي قدرت در عصر ديجيتال 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.« او همچنين خاطرنشان 
مي كند: »جنون دوج كوين فقط ظاهري احمقانه ندارد، 
بلكه واقعًا احمقانه است؛ شاهد آن نيز تالش ناكام جامعه 
دوج كوين در هفته گذشته براي افزايش قيمت آن تا 0.۶۹ 
دالر در روز سه شنبه بود. جامعه دوج كوين تصميم گرفتند 
به افتخار يك جوك قديمي به تاريخ 20 آوريل ۱۹۶۹، قصد 
داشتند قيمت دوج كوين را فقط با خريد مصنوعي به ۶۹ 
سنت برسانند. با تمام اين حركات احمقانه، پاي پول واقعي 
و جدي در ميان است. دوج بخشي از رقابتي شديد براي معنا 
در دنياي پول است. اين ارز ديجيتال شاهدي بر جابه جايي 
قدرت در قرن بيست و يكم است كه با دو بحران مالي مجزا 
و ظهور شبكه هاي اجتماعي شدت يافته است. رسانه هاي 
اجتماعي ساختار متمركزي را كه جامعه پيش از اينترنت را 
سازماندهي مي كرد، به چالش كشيده اند. اگرچه اينترنت در 
مجموع نتوانسته است نابرابري در توزيع ثروت را حل كند، 
اما دادن قدرت انتشار نظرات با نام مستعار به همه افراد تأثير 
دموكراتيكي داشته است و به جوامع اين امكان را داده است 
كه روايت هاي جديدي توليد كنند تا گرد آن سازمان يابند.«

  تاثير رسانه هاي اجتماعي بر بازار رمزارزها
مايكل جي كيس��ي مي گويد: »رسانه هاي اجتماعي 
امكان جمع س��پاري روايت هاي پيرام��ون ميم ها را 
فراهم مي كنند و اين امكان هم به نوبه خود اش��كال 
جدي��دي از باور، احس��اس هدف و رفاق��ت را ايجاد 
مي كند و به اين ترتيب، اين جوامع مي توانند دست كم 
يك بار در برابر نظم مستقر ايستادگي كنند. اين همان 
چيزي است كه در پديده گيم استاپ شاهد بوديم. يك 
جامعه هفت ميليوني در رديت، قيمت سهام شركت 
خرده فروش ب��ازي موردعالقه خ��ود را افزايش داد. 
صندوق هاي پوشش ريسك با اين ديدگاه كه قيمت 
سهام اين شركت از ارزش واقعي آن كمتر است، تالش 
داشتند روي آن سرمايه گذاري شورت انجام دهند، اما با 
اين اقدام كاربران رديت خسارت هنگفتي ديدند. پديده 
دوج كوين هم مشابه اين است فقط يك تفاوت اساسي 
دارد: هيچ نقطه مركزي وجود ندارد كه يك نهاد تنظيم 
مقررات يا يك مدير دارايي قدرتمند در وال استريت 
عليه آن اعمال فشار كند. اين يك تفاوت بزرگ با مورد 

گيم استاپ دارد. 
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ميليون ها سيستم  رايانه اي 
در معرض خطر آسيب پذيري

درايوري كه مصرف كنندگان از دستگاه هاي رايانه اي 
Dell به س��مت آن س��وق داده ش��ده اند، داراي 
چندين آسيب پذيري است كه مي تواند به افزايش 
دسترسي هاي سيستم منجر شود و صدها ميليون 
رايانه Dell، از روميزي و لپ تاپ تا تبلت، اين درايور 
آس��يب پذير را دريافت مي كنند. به گزارش ايسنا، 
درايوري كه از ۱2 سال گذشته مصرف كنندگان و 
شركت هاي استفاده كننده از دستگاه هاي رايانه اي 
Dell به س��مت آن س��وق داده ش��ده اند، داراي 
چندين آسيب پذيري است كه مي تواند به افزايش 
دسترسي هاي سيستم منجر ش��ود. تخمين زده 
مي شود كه صدها ميليون رايانه Dell، از روميزي 
و لپ تاپ ت��ا تبل��ت، از طريق به روزرس��اني هاي 
BIOS، درايور آسيب پذير را دريافت مي كنند. اين 
آسيب پذيري مركز از آسيب پذيري پنج گانه اي است 
كه در درايور دستگاه هاي Dell كشف شده است 
و هنگام فرايند به روزرس��اني BIOS آن را نصب و 
دانلود مي كنند كه در هنگام راه اندازي مجدد بعدي 
unload مي شود. كدهاي مهاجمي كه با اين سطح 
از مجوزها اجرا مي شوند، بدون محدوديت، به تمام 
سخت افزارهاي موجود در سيستم، از جمله ارجاع 
به ه��ر آدرس از حافظه اعمال مي ش��وند. به گفته 
كاسيف دكل، محقق امنيتي شركت امنيت سايبري 
SentinelOne، مي توان از اين آس��يب پذيري 
براي افزايش دسترس��ي ها از يك كاربر غيرادمين 
به دسترس��ي kernel سوءاستفاده كرد. شركت

Dell يك راهنماي امنيتي براي اين آسيب پذيري 
تهيه كرده اما بنا بر گفته اين محقق، اين ش��ركت 
گواهينامه درايور آسيب پذير را لغو نكرده است و اين 
به اين معني است كه يك مهاجم سايبري همچنان 
مي تواند از آن سوءاس��تفاده كند. مهاجمي كه به 
شبكه يك سازمان دسترس��ي دارد، ممكن است 
دسترسي به اجراي كد در سيستم هاي Dell وصله 
نش��ده را نيز به دس��ت آورد و از اين آسيب پذيري 
براي دستيابي به دسترس��ي هاي محلي استفاده 
كند. همچني��ن مهاجمان س��ايبري مي توانند از 
ساير تكنيك ها براي پيمايش گسترده تر در شبكه 
استفاده كنند. اين نوع آسيب پذيري، حياتي تلقي 
نمي ش��ود چرا كه مهاجمي كه از آن سوءاستفاده 
مي كند بايد قباًل رايانه را آلوده كرده باشد. بااين حال، 
ب��ه نفوذگران و بداف��زار اجازه مي دهد ت��ا بر روي 
سيستم آلوده ماندگار باشند. ديگر اطالعات فني، 
لينك راهنماي امنيتي شركت DELL و همچنين 
لينك ويدئوي نش��ان دهنده چگونگ��ي افزايش 
دسترس��ي هاي محلي به درايور اين ش��ركت، در 
پايگاه الكترونيكي مركز مديريت راهبردي افتا قرار 

گرفته است.

 انجام ۱۶ ميليون
 مكالمه از طريق رومينگ ملي

اجراي رومينگ ملي يعني درص��ورت نبود آنتن يك 
اپراتور در منطقه اي، بتوان از آنتن اپراتور ديگر استفاده 
كرد و در سه ماهه  پاياني سال ۱۳۹۹، بيش از ۱۶ ميليون 
مكالمه از طريق رومينگ ملي صورت گرفته است.  به 
گزاش ايسنا، رومينگ ملي نخستين بار در خردادماه 
۱۳۹۳ بين اپراتور رايتل، همراه اول و ايرانس��ل برقرار 
ش��د. اجراي طرح رومينگ ملي با اين هدف انجام شد 
كه چنانچه در منطقه اي، سيم كارت مشتركان آنتن 
نداش��ت، آنها بتوانند از آنتن اپراتوره��اي ديگر كه در 
آن منطقه پوشش دارند، اس��تفاده كنند. اين طرح از 
سال ۱۳۹7، بين هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور 
روس��تايي به صورت فراگير به اجرا درآمد. آخرين آمار 
منتشرشده توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي درباره مكالمات از طريق رومينگ ملي، حاكي 
از آن است كه در مجموع ۱۶ ميليون و ۱۹۸ هزار و 20۵ 
مكالمه از طريق رومينگ ملي بين اپراتورهاي مختلف 
تلفن همراه صورت گرفته است. تعداد مكالمات از طريق 
رومينگ ملي به تفكيك اپراتور در جدول زير آمده است.

 افزايش درآمد 
ساالنه ۳۱ درصدی »همراه«

بيش��ترين ميزان درآمد »همراه« در بخش »کارکرد 
مشترکين خطوط اعتباری« بوده است. به گزارش گروه 
تحقيق بورس نيوز، ش��رکت ارتباطات سيار ايران در 
گزارش فعاليت ماهانه منتهی به فروردين ماه سال ۱۴00 
مجموع درآمد های شناسايی شده از »فروش/خدمات« 
 طی اين دوره يک ماهه را برابر با 20.۹۵۴ ميليارد ريال 
به ثبت رسانده و مقدار سرمايه اعالم شده نيز مبلغی بالغ 
 بر ۱۹.200 ميليارد ريال بوده، همچنين ميزان درآمدی 
که »همراه« در س��ال گذشته از خود بر جای گذاشته 
بالغ  بر 2۳۴.۳7۳ ميليارد ريال گزارش ش��ده است. بر 
پايه اين گزارش، شرکت ارتباطات سيار ايران نسبت به 
سال گذشته با افزايش درآمد ۳۱ درصدی مواجه بوده 
و در مقايسه با ماه گذشته نيز کمتر از 0.۵ درصد کاهش 
داشته، همچنين بيش��ترين ميزان درآمد »همراه« از 
»خدمات/فروش« در بخش »کارکرد مشترکين خطوط 
اعتباری« با ۱۱.7۸7 ميليارد ريال بوده و رتبه بعدی را نيز 
»کارکرد مشترکين خطوط و دائمی« با 7.۶۵۴ ميليارد 

ريال در اختيار داشته است.

بيت كوين از صعود در بازار رمزارزها جا مانده است

دوجكوينميتازد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ليس لالِنس��ان االاّ ما سعي؛ براي انسان، جز حاصل 

تالش او نيست. »  آيه ۳۹ سوره النجم «
پيامبر اسالم )ص( بوسه زند بر دستان كسي كه براي 
آس��ايش و آرامش خانواده، با تكيه بر توان بازوانش 

روزي حالل كسب مي كند.
به راستي كارگران تالشگر مجموعه فوالد خوزستان 
مصداق دس��تي هس��تند كه آتش نمي بيند. آري 
سرمايه هاي بي بديلي كه ش��بانه روز در خط مقدم 
جبهه اقتصادي جانفشاني مي كنند. كارگراني كه 
مخلصانه و بسيجي وار از جان و دل مايه مي گذارند 

و هرگز از اين تالش جهادگونه دست نمي كشند.
ارزش كار و كارگر ارزش��ي هميش��گي است كه از 
ابتداي عالم وجود داشته و تا انتهاي عالم نيز وجود 
خواهد داشت.  اينجانب روز كار و كارگر و هفته بسيج 
همگان را آرزومندم.تبريك عرض نموده و از خداوند منان توفيق روزافزون كارگري را خدمت كاركنان مجموعه فوالد خوزستان 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت محمد )ص(: عبادت هفتاد جزو اس��ت كه 
بهترين آن، كوش��ش در به دست آوردن مال حالل 
است. دست هايت كه آيينه تالش روزگارند، پر بركت 
باد. چشمه س��ار زالل زندگي با كار، جال و روشني 
مي يابد و كارگران پيش��گامان اي��ن حيات بديع و 

نشاط آفرينند.
كارگر يعني سازندگي، حركت بدون  توقف، چرخش 
چرخ صنعت، سرباز جبهه اقتصاد؛ كارگر يعني شب 

و روز در تالش بودن.
پينه هاي دستان كارگر نشان از روشني مشعل توليد 
دارد. لحظه اي آرام و قرار ندارد، روزها در تالش براي 
آرامش شب ها، شب ها در تكاپو براي آسايش روزها.

اينجانب خجسته  روز كارگر را به يكايك تالشگران 
مجموعه فوالد خوزستان صميمانه تبريك مي گويم. 
سربازان شايسته اي در عرصه صنعت لقب بگيريم.امام  عصر )ع��ج( و پيروي از منويات رهبري بتوانيم اميد كه با توكل به خداوند منان، در سايه توجهات 

 پيام رييس هيات مديره شركت فوالد خوزستان
 به مناسبت روز كار و كارگر

   مراسم گراميداشت هفته بسيج كارگري و تجليل از كارگران بسيجي شركت فوالد خوزستان برگزار شد

 پيام مديرعامل فوالد خوزستان 
به مناسبت روز كار و كارگر

به گزارش خبرنگار روابط  عمومي، مراسم گراميداشت 
هفته بس��يج كارگري ب��ا حضور حجت االس��الم 
والمسلمين سيد عبدالنبي موسوي فرد نماينده ولي 
فقيه در استان خوزستان، س��ردار نعمت اهلل باقري 
جانش��ين فرماندهي س��پاه حضرت وليعصر )عج( 
استان خوزستان، حجت االسالم ميرعاليي فرمانده 
س��پاه ناحيه امام عل��ي )ع( اهواز، امي��ن ابراهيمي 
مديرعامل و جمعي از مسووالن و بسيجيان شركت 
فوالد خوزستان، هفتم ارديبهشت ماه ۱۴00 در تاالر 
طوبي واقع در فرهنگسراي دويست دستگاه برگزار 
شد. حجت االسالم والمسلمين موسوي فرد نماينده 
ولي فقيه در اس��تان خوزستان ضمن تبريك ميالد 
كريم اهل بيت، امام  حسن مجتبي )ع( اظهار داشت: 
ثمره يك ماه روزه و بندگي راه يافتن به مقام متقي 
است. بسيجيان مصداق متقون هستند. در نظام هاي 
مادي ارزش در سه نقطه ثروت، قدرت و افراد تحت 

امر خالصه مي شود. اما در دين اسالم از نگاه موالي 
متقيان مالك ارزش؛ علم و عمل است، بدان معنا كه 
علم همراه با عمل باشد و به كار آيد. حلم دومين مالك 
ارزش است. عبادت را سومين پايه ارزش دانستند. 
عبادت مصداق جهاد اكبر است. موسوي فرد در ادامه 
گفت: ُش��كر به معناي سپاس از نعمات فراوان الهي 
چهارمين مالك ارزش است. با گذشت بيش از چهار 
دهه از انقالب در اس��تان خوزستان توسعه بسياري 
رخ داده است. راه اندازي كارخانجات توليدي، فعاليت 
ش��ركت هاي پتروش��يمي در بنادر استان، فعاليت 
شركت هاي نيشكر و صنايع جانبي، رونق كشاورزي 
و دامداري بخش��ي از اين موارد اس��ت. استغفار نيز 
پنجمين ركن ارزش اس��ت. نماين��ده ولي فقيه در 
خوزستان در پايان توسعه و توجه به بازار صادراتي را 
ركن رونق اقتصاد دانست و افزود: محصوالت ايراني 
توان رقابت با محصوالت مش��ابه خارج��ي را دارند. 

مسووالن اجرايي بايد ش��رايطي را فراهم كنند كه 
عالوه بر حذف واردات محصوالت مختلف، صادرات 
رونق بگيرد. در اين صورت توس��عه و اش��تغال زايي 
در كش��ور اتفاق مي افتد. جانشين فرماندهي سپاه 

حض��رت وليعصر )عج( اس��تان خوزس��تان در اين 
مراس��م اظهار داش��ت: كارگران همچون سربازان 
اقتصاد مقاومتي در مقابل تحريم هاي دش��من در 
حال فعاليت هستند.  سردار نعمت  اهلل باقري به نقل 

از فرمايشات مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: به 
معيشت و امنيت شغلي كارگران بايد رسيدگي شود.  
وي افزود: امروز به پاس تالش كارگران در ش��ركت 
فوالد خوزستان كه به عنوان يكي از صنايع مادر در 
دنيا، كشور و استان خوزس��تان معرفي شده است، 
حاضر شده ايم تا از زحمات اين عزيزان كه به  صورت 
جهادي تالش مي نمايند، تش��كر و قدرداني كنيم. 
مديرعامل شركت فوالد خوزستان پيش از سخنان 
نماينده ولي فقيه در خوزستان، بسيج را يك فرهنگ 
دانست و افزود: بسيج بيش از آنكه يك سازمان موفق 
و محلي براي س��ازماندهي افراد مسلح براي دفاع از 
كشور و كانوني براي برقراري نظم عمومي باشد، يك 
فرهنگ موفق است. ابراهيمي در ادامه اظهار داشت: 
بسيج براي خدمت بي منت به مردم با همديگر مسابقه 
مي دهند. در جامعه بسيجي از جنگ قدرت خبري 
نيس��ت، بس��يجي ها اعتقاد به تصدي امور از سوي 

شايسته  ترين ها دارند، لذا از قبول مسووليت طفره 
مي روند. در جامعه بس��يجي اسراف و تجمل گرايي 
جايي ندارد، مكتب بس��يج مكت��ب قناعت  و انفاق 
است. مديرعامل ش��ركت فوالد خوزستان در پايان 
ضمن گرامي داش��ت ياد و خاطره كارگران ش��هيد 
فوالد خوزس��تان گفت: كارگراني ك��ه در ايام دفاع 
مقدس خطر حضور و كار در شركت فوالد خوزستان 
را با فداكاري و جانفش��اني پذيرفتند و در اين راه به 
افتخار شهادت نائل شدند، الگوي بي بديل هستند. 
در سايه ايستادگي و  از خودگذشتگي آن بزرگواران 
است كه امروز شاهد توليد، فعاليت و افتخارآفريني 
در شركت فوالد خوزستان هستيم. در پايان مراسم 
پس از اجراي گروه تواشيح العباد، با حضور نماينده 
ولي فقيه و جانشين فرماندهي سپاه حضرت وليعصر 
)عج( و مديرعامل شركت فوالد خوزستان از بسيجيان 

نمونه تقدير شد.



گروه راه و شهرسازي|
با بر داشتن هر گام به س��مت توافق هسته اي، افت 
بيش��تر قيمت ها در بازارهاي م��وازي رخ مي دهد و 
انتظارات تورمي متعادل تر مي ش��ود. در اين ميان، 
 برخ��ي از كارشناس��ان و فع��االن بازار مس��كن با 
نيم نگاهي به تحوالت بازارهاي ارز و طال و همچنين 
ريزش شاخص كل بورس بر اين باورند كه بازار ملك 
نيز آبس��تن ريزش هاي قيمتي دستكم تا سطح 25 
درصد است. مساله اي كه البته با ترديد هايي همراه 
است و در برخي موارد ريزش قيمت در بازار مسكن 
را منوط به تثبيت قيمت اسمي مي كند. اين تحوالت 
و انتظارات، صحنه بازار اج��اره را هم تا حدي تحت 
تاثير خود قرار خواهد داد، اما معضل مس��كن از نگاه 
خانوار و متقاضي مصرفي همچنان يكي از بزرگ ترين 
مشكالت معيشتي در كشور باقي خواهد ماند، چرا كه 
با فرض ريزش 25 درصدي قيمت ها، فاصله بودجه 
خانوار تا هزينه خريد مسكن همچنان فاصله اي بيش 

از 50 سال خواهد بود.

بانكمركزيعاملافزايشقيمتها
در همين رابط��ه، مصطفي قلي خس��روي، رييس 
اتحاديه مش��اوران امالك اظهار ك��رد: اخيرا برخي 
از مس��ووالن اعالم كرده اند كه قيمت مسكن تا 25 
درصد ريزش خواهد داشت اما معتقدم كاهش نرخ 
مسكن پس از تحوالت پيش رو بيشتر از 25 درصد 

خواهد بود.
خسروي با بيان اينكه شاهد ريزش قيمت دالر، سكه، 
طال و... هستيم، گفت: قيمت مسكن از ساير بازارها 
تاثير مي پذيرد و از تابس��تان امسال ريزش بيش از 
25 درصدي قيمت مسكن را در بازار مي بينيم. وي با 
اشاره به اجاره بها با توجه به ريزش قيمت مسكن در 
بازار گفت: اجاره بها تابعي از بهاي ملك است و با ريزش 
قيمت مسكن، اجاره هم كاهش مي يابد.خسروي با 
بيان اينكه يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن بانك 
مركزي است، گفت: متاسفانه داده هاي بانك مركزي 
از بازار مس��كن اشتباه است و هر ماه اعداد نادرستي 
از ميانگين قيمت مسكن اعالم مي كند كه اين اعداد 

باعث تشنج بازار مسكن مي شود.

مداخلهاشتباهدربازاراجاره
خسروي درباره وضعيت قراردادهاي اجاره و رعايت 
سقف مجاز افزايش اجاره بها كه از سوي وزارت راه  و 
شهرسازي و ستاد ملي مبارزه با كرونا اعالم مي شود، 
اظهار داشت: مالكيت در اسالم محترم است و دخالت 

دولت در تعيين نرخ اجاره اقدام اشتباهي است.
وي در گفت وگو با ايلنا تاكيد كرد: سال گذشته شاهد 
آن بوديم كه موجر و مستاجر براي افزايش اجاره بها 
تا سقف ۱5 درصد به توافق رسيده بودند اما دخالت 
دولت و نرخ گذاري آن باعث شد همين قراردادها به 
افزايش نرخ 25 درصدي برس��د و برخي از موجران 
اعالم مي كردند كه دولت حق افزايش قيمت ها تا 25 

درصد را به آنها داده  است.
ريي��س اتحاديه مش��اوران ام��الك با بي��ان اينكه 
دخالت ه��اي دولت سيس��تم و اصل را زير س��وال 
مي برد، ادامه داد: اساسا وزارت راه وشهرسازي حق 
ندارد عددي را براي تعيين نرخ اجاره بها اعالم كند.

خس��روي با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ اجاره توافقي 
است بين مالك و موجر گفت: دولت با دخالت هايي 
كه انجام مي دهد، مالك را روبروي مستاجر مي گذارد 
 و اين اشتباه است. وي با اشاره به شرايط حال حاضر 
بازار مس��كن گفت: بازار مسكن چه در بحث خريد و 
فروش چ��ه اجاره در حالت انتظار قرار دارد و بازار در 

حالت ركود و افت قيمت است.

خريدخانههمچناندورازدسترس
اگرچه در ريزش قيمت هاي مس��كن تا س��طح 25 
درصد حرف و حديث بسيار است- روزنامه »تعادل« 
هم پيش از اين در گزارش ها و يادداشت هاي خود به 
 اين مباحث پرداخته اس��ت- اما با فرض صحت اين 
پيش بيني ها همچنان تهيه مسكن براي قشر متوسط 
يك رويا است. چه آنكه حتي پوشش تسهيالت بانكي 
نيز در تامين هزينه مسكن سهم بااليي ندارد. يكي از 
راهكارهايي كه در مقاطع گوناگون براي ساماندهي 
بازار مس��كن مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه، پرداخت 
تسهيالت خريد مسكن به منظور توانمندسازي تقاضا 

مصرفي براي عرض اندام در بازار به حساب مي آيد.
سياس��ت پرداخ��ت تس��هيالت خريد مس��كن در 
دوره هاي سياس��ي متفاوتي از جمله دولت حس��ن 
روحاني، دول��ت اول محمود احمدي ن��ژاد و دولت 
محمد خاتمي براي س��اماندهي بازار مسكن مورد 
استفاده قرار گرفته و در بازه هاي زماني متفاوت مبلغ 

تسهيالت خريد مسكن افزايش پيدا كرده است.
طبيعتا بررسي نتايج هر سياستي مي تواند آشكارترين 
گواه قضاوت پيرامون راهكار اتخاذ شده تلقي شود. از 
همين رو براي درك صحيح از تاثير تسهيالت خريد 
مسكن بر ساماندهي بازار مسكن، بررسي نقش اين 
تسهيالت بر شاخص هاي بازار مسكن بايد در دستور 

كار قرار گيرد.
 به گ��زارش فارس، تاثير س��قف تس��هيالت خريد 
مسكن به منظور افزايش قدرت خريد واحد مسكوني 
تحت عنوان ش��اخصي ب��ا نام »قدرت تس��هيالت 
خريد مسكن بر حس��ب هزينه پوشش خريد واحد 
مسكوني« مش��خص مي ش��ود. براي محاسبه اين 
شاخص، رقم سقف تسهيالت خريد بر قيمت هر متر 
مربع واحد مس��كوني تقسيم شده و در نهايت متراژ 
واحد مسكوني در شهرهاي مختلف كه با استفاده از 
حداكثر تسهيالت مي توان نسبت به خريد آن اقدام 

كرد، مشخص خواهد شد.
به منظور محاسبه شاخص مذكور بايد توجه داشت 
سقف تس��هيالت خريد مسكن در 4 س��ال اخير 4 
مرتبه افزايش داشته اس��ت و هم اكنون با رقم 200 
ميليون تومان در اختيار متقاضيان خريد مس��كن 

قرار مي گيرد.توجه به نمودار شاخص مذكور از دي ماه 
95 تاكنون مويد شكل تكراري و چرخه مشابه ايجاد 
شده پس از افزايش رقم سقف تسهيالت در هر مرتبه 
است. در حقيقت رشد بدون توقف قيمت مسكن در 
سال هاي اخير منجر به آن شده كه راهكار تحريك 
تقاضا با ابزارهايي نظير افزايش سقف تسهيالت خريد 
مس��كن، تاثيري در روند كاهش قدرت خريد مردم 
نداشته باشد و بعضا ش��رايط را براي سرعت گرفتن 

بازار مسكن مهيا سازد.
بررسي نتايج افزايش سقف تسهيالت خريد، بيانگر آن 
است كه اين تسهيالت در كوتاه مدت بخش عمده اي 
از سهم خريد يك واحد مسكوني را پوشش مي دهد 
اما در ميان مدت شاهد تاثير منفي اين تسهيالت بر 

ساماندهي بازار مسكن هستيم.

عاملاصليعملكردنامطلوبتس�هيالت
خريد

تفسير عملكرد نامطلوب تسهيالت خريد مسكن از 
طريق توجه به عرضه و تقاضاي بازار مسكن به عنوان 

بازيگران اصلي تعيين قيمت قابل انجام است.
در همين ارتباط، علي قدس، كارشناس حوزه مسكن، 
با بيان اينكه راهكارهاي سامان دادن به بازار مسكن در 
سه دسته راهكارهاي تحريك تقاضا، تحريك عرضه 
و تحريك توامان عرضه و تقاضا رده بندي مي شوند، 
گفت: » استفاده از سياست تسهيالت خريد مسكن، 
يك سياست تحريك تقاضا است و در شرايطي كه با 
تحريك همزمان عرضه توام نش��ود، شرايط را براي 
افزايش قيمت مسكن مهيا مي س��ازد، زيرا بخشي 
از تقاضاي بي اثر بازار را ب��ه تقاضاي موثر بدل كرده 
اما س��مت عرضه پاس��خي براي اين تقاض��ا ندارد و 
همين افزايش تقاضا زمينه افزايش قيمت اس��ت.« 
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به اينكه افزايش 
تقاضاي موثر بايد همزمان با افزايش عرضه واحدهاي 
مس��كوني باش��د، گف��ت: » اگر به ش��اخص قدرت 
تس��هيالت خريد مسكن بر حس��ب هزينه پوشش 
خريد واحد مسكوني شهر تهران در طول چهارساله 
گذشته مراجعه شود، ش��اهد اين هستيم كه 2 ماه 
پس از افزايش سقف تسهيالت، كاهش اين شاخص 

آغاز شده و بازار مسكن همچنان سامان نمي يابد.« 
با توجه به اظهارات كارشناسان، دليل اصلي ناكامي 
تسهيالت خريد مسكن در ساماندهي بازار، بي توجهي 
اين سياست به بخش عرضه واحدهاي مسكوني است. 
به عبارت ديگر در ش��رايط كنوني كه بخش اعظمي 
از تقاضاي مصرفي بازار ت��وان عرضه اندام در بازار را 
ندارند، شاهد تطبيق كم عرضه واحدهاي مسكوني 
با تقاضاي موجود هستيم و نياز به ساخت مسكن در 
بازار حس مي شود. حال اگر با استفاده از تسهيالت 
خريد، بخشي از تقاضاي مصرفي غير موثر به تقاضاي 
موثر بدل شود، كمبود عرضه مي تواند زمينه افزايش 

قيمت مسكن را مهيا سازد.
به منظور پوشش اين نقص تسهيالت خريد مسكن، 
مي توان از ساير بسته هاي سياستي اين حوزه نظير 
تس��هيالت س��اخت اس��تفاده كرد. زماني كه شما 
به جاي وام خريد، به متقاضي تس��هيالت ساخت 
مي دهيد، عرض��ه يك واحد مس��كوني براي موثر 
كردن يك تقاضاي مصرف��ي را تضمين كرده و لذا 
عالوه بر توجه به بخش تقاضا، س��مت عرضه را هم 

در نظر گرفته ايد.
در همي��ن رابطه فرش��يد ايالت��ي، در بي��ان اينكه 
تحريك توامان عرضه با تقاضا به وس��يله تسهيالت 
ساخت ممكن اس��ت، گفت: »در شرايطي كه زمين 
متناسب با نياز و به ش��يوه اجاره 99 ساله در اختيار 
تقاضاي مصرفي قرار گرفته و تس��هيالت س��اخت 
از منابع داخلي بانكي تامين ش��ود، ش��اهد تحريك 
توامان عرضه و تقاضا و به دنبال آن س��اماندهي بازار 
مسكن هس��تيم.«با توجه به در نظر گرفتن تجربه 
ارايه تس��هيالت حوزه مس��كن در طول 40 س��ال 
گذشته اخيرا، مجلس شوراي اسالمي در قالب قانون 
بودجه ۱400، پرداخت ۱.2 ميليون تسهيالت 300 
ميليون توماني را در قالب تسهيالت ساخت در نظر 

گرفته است.
در همين رابطه به نظر مي رس��د، توام شدن عرضه 
زمين توس��ط وزارت راه و شهرس��ازي و استفاده از 
سياست صحيح پرداخت تسهيالت ساخت مي تواند 
زمينه خارج ش��دن بازار مس��كن از شرايط اسف بار 

گذشته را در سال ۱400 به همراه داشته باشد.

در شهر 

ادامه از صفحه اول
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وروداتوبوسهايبرقي
10ميليارديبهتهران

رييس كميسيون حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
در خصوص ورود اتوبوس هاي برقي به تهران گفت: اولين 
اتوبوس برقي در راه ايران اس��ت و قيمت هر اتوبوس ۱0 
ميليارد تومان است.محمد عليخاني رييس كميسيون 
حمل و نقل ش��وراي اسالمي شهر تهران در گفت وگو با 
فارس از ورود 50 دستگاه اتوبوس برقي خارجي خبر داد و 
گفت: اولين نمونه اين اتوبوس برقي در راه ايران است كه 
شهرداري تهران با مشاركت سرمايه گذار اين اقدام را انجام 
مي دهد. 30 درصد پول هر اتوبوس را شهرداري و دولت 
پرداخت كرده و الباقي را سرمايه گذار مي دهد و بعد از آن 
از محل فروش بليت و تبليغات هزينه هاي سرمايه گذار 
تأمين مي شود.به گفته وي به احتمال زياد اين اتوبوس ها 
در مسير خيابان جمهوري مورد استفاده قرار مي گيرند. 
قيمت هر دس��تگاه از اين اتوبوس هاي برقي حدود ۱0 
ميليارد تومان است. رييس كميسيون حمل و نقل شوراي 
اسالمي شهر تهران در خصوص زمان ورود اين اتوبوس ها 
گفت: اولين نمونه در راه ايران است. البته قرار است دولت 
نيز ۱60 ميليارد تومان براي خريد اين اتوبوس ها پرداخت 
كند و اگر اين پرداخت انجام شود كار سريع تر انجام خواهد 
شد. وي تأكيد كرد: اتوبوس هاي برقي براي اولين بار و به 
عنوان حمل و نقل پاك وارد ايران مي شوند و با توجه به 
وضعيت آلودگي هواي ش��هر تهران مي تواند به كاهش 

آلودگي كمك كند.

سياستهايناصحيحدربورس
 نكنيم صرفا اگر بحراني در بورس ايجاد شده و ناخواسته 
باشد از هرمحلي مانند س��اير دولت ها در دنيا بايد چتر 
حمايتي گسترده شود و شامل حال بازارسرمايه باشد اما 
زماني كه دولت منابع و ماخذ ايجاد ناماليمات در بورس 
است از طريق ش��ركت هاي تحت پوشش، صندوق ها، 
بانك ها ي��ا كليه نهادهاي��ي كه به صورت مس��تقيم يا 
غيرمستقيم تحت امر دولت هستند وقتي منابع كل اين 
شركت ها تحت اختيار و به اصطالح تحت عنوان انتشار 
اوراق براي انجام عمليات بازار باز و كاهش نرخ بهره، كه 
شكل ظاهر بدين صورت است منابع به طور كل معطوف 
مي شود به دولت و برداشتي كه توسط دولت به قول آقاي 
دهقان دهنوي ۱399 فقط ۷00 هزارميليارد تومان بوده 
يعني نقدينگي خارج كرده و در اينچنين فضايي انتظار 
مي رود دولت سهم خود را بپردازد و حتي سران سه قوه اين 
موضوع را از مسوول اجرايي كشور يعني دولت بخواهند، 
زماني كه به صورت نقد دريافت مي كند و حمايت را هم به 
صورت نقد انجام دهد همانند تمامي بازارهاي مالي، موكول 
كردن به ويزاي پنج ساله، شركت ها سهم خزانه منتشر 
كنند يا امهال بدهي و امثال آن، اولويت و ضرورت نياز بازار 
را تامين نمي كند. ضمن اينكه ايجاد كننده اين نابساماني 
مشخصا سياست هاي ناصحيح، كاستي هاي سياست هاي 
اقتصادي دولت بوده و اعمال نفوذ و نظر به عوامل اجرايي 
حتي سازمان بورس، گسترده كردن اين نابساماني به دليل 
سياست هاي ضد و نقيضي كه از سال ۱399 تاكنون بوده 
)سال گذشته هشت بار تركيب دارايي هاي صندوق هاي با 
درآمدهاي ثابت تغيير كرد، حدود چهار بار ضريب اعتباري 
صعنت كارگزاري ها تغيير كرد اين يعني آزمون و خطا(، 
بحث گذشته را تكرار مي كنم تا بازهم بگويم كه منابع و 
ماخذ ايجاد اين نابساماني ها خود دولت بوده است. سال 
۱399 بازار سه تغيير مديريتي در سازمان بورس به خود 
ديد اين مجموعه عوامل باعث مي شود انتظارات افزايش 
پيدا كند و اين بسته 3+۷ به وضوح نشان از وضعيت دولت 
و موكول كردن و تحميل ك��ردن بار مالي بر عهده خود 
اشخاص و شركت هاست. به نظر بنده در كل بدون اشاره 
به جزييات بايد گفت اين موضوع بسيار ضعيف، ناكارآمد و 
تامين كننده خواسته فعاالن بازار سرمايه نيست و به مرور 
زمان در حقيقت مسووليت به همين اشخاص )حقيقي-

حقوقي( بازگشته است.

قانونداروينيتوليد!
 رعايت قواعد بازي ش��وند، مش��كالت يك به يك حل 
مي ش��ود و توليد، س��ودآور و توليدكنندگان منتفع و 
بنگاه هاي بيشتري به طور طبيعي ايجاد و توسعه مي يابند 
و مردم نيز كاالي بهتر و با كيفيت تري خريداري مي كنند 
و كيك اقتصاد رش��د كرده و بزرگ و بزرگ تر مي شود. با 
رتبه ۱62در بين ۱۷۱ كشور جهان در شاخص »آزادي 
اقتص��ادي« و رتبه ۱2۷ در بين ۱90 كش��ور جهان در 
»فضاي كس��ب و كار« هيچ فعاليت مول��دي دوام و بقا 
نخواهد داش��ت و ايجاد فضاي آزاد، مناس��ب و رقابتي 
ضرورت حياتي براي فعاليت بنگاه هاس��ت.  باور داشته 
باشيم در فضاي رقابتي، صنايع باكيفيت و كارآمد زنده 
مانده و رشد مي كنند و بي كيفيت ها از رده خارج مي شوند. 
به قول رونالد كوز اين »قانون دارويني« است و گريزي از 
آن نيست: »دستورالعمل پنهاني براي موفق نگه داشتن 
بنگاه ها وجود ندارد. انتخاب دارويني تنها سازوكار موجود 
براي حفظ منابع اقتصادي در جاي مناسب است... آنچه 
دولت مي تواند كمك كند تس��هيل در ايجاد بنگاه هاي 
جديد و تسهيل در انحالل شركت هاي ورشكسته است تا 
منابع باقيمانده آنها بتواند به راحتي براي بهره برداري بهتر 

آزاد شود« )چين چگونه سرمايه داري شد- رونالد كوز(

خسارت۸ميليارديسيستم
بهداشتشهرداريتهراندرماه

تامين و جبران خسارت سيستم درمان شهرداري تهران 
باي��د از طريق اختيارات كرونايي دولت انجام ش��ود، اما 
تاكنون بودجه اي در اين زمينه به شهرداري پرداخت نشده 
است.به گزارش ايسنا، درمانگاه هاي شركت شهر سالم 
شهرداري تهران پس از آغاز پاندمي كرونا از اسفند سال 
9۸ خدمت رساني به كاركنان شهرداري و ساير شهروندان 
تهراني را به صورت مضاعف و با برنامه آغاز و تا امروز كه موج 
چهارم كرونا را شاهد هستيم، ادامه داده است. تا جايي كه 
مراجعات كرونايي به مركز درماني منطقه 5 به حدود ۱50 

نفر در روز رسيده است.

خسارت100ميلياردتوماني
سيالبهاياخيربهجادهها

فرهاد مهرياري، مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز 
ماشين آالت اين سازمان درباره آخرين وضعيت جاده ها 
پس از س��يل روزه��اي اخير گفت: بر اث��ر بارش هاي 
رگباري شديد و تگرگ در روزهاي گذشته در محورهاي 
مواصالتي برخي اس��تان هاي كش��ور از جمله تهران، 
سيستان و بلوچستان، اصفهان، يزد، كرمان، خراسان 
شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي شاهد جاري 
شدن سيالب و ايجاد انسدادهاي موقت بوديم.به گزارش 
ايلنا، وي افزود: با توجه به شدت و حجم بارش ها در زمان 
كوتاه و جاري شدن سيالب همراه سنگ و تنه درختان، 
برخي راه ها مسدود شد و امكان حركت وسايل نقليه 
در اين مسيرها ميسر نبود.او با بيان اينكه در محدوده 
جاجرود در محور تهران - بومهن، حجم باالي خودرو در 
زمان جاري شدن سيل و گرفتار شدن آنها باعث ترافيك 
سنگين و كندي عمليات پاكسازي و هدايت سيالب 
توسط عوامل راهداري شد، افزود: خوشبختانه سيالب در 
تهران خسارات جاني و مالي براي هموطنان نداشت ولي 
آسيب هايي به بدنه راه وارد شده است. مهرياري توضيح 
داد: در حال حاضر هيچ يك از مسيرها در شهرهايي كه 
دچار سيل شده اند مسدود نيست و با كمك نيروهاي 
راهداري مسيرها بازگشايي شده اند. اين مقام مسوول 
تصريح كرد: در ديگر استان هاي كشور مانند سيستان 
و بلوچستان، خراس��ان رضوي، خراسان جنوبي، يزد، 
اصفهان و كرمان، بروز س��يالب و انسدادهاي مقطعي 
باعث آسيب به جاده ها و ابنيه فني شد كه برآورد اوليه، 
خسارت بيش از ۱00 ميليارد توماني را نشان مي دهد. 
وي تاكيد كرد: پس از انجام عمليات پاكسازي و اقدامات 
الزم توسط اكيپ هاي راهداري به همراه ماشين آالت 
سنگين، نسبت به بازگشايي مس��يرهاي اعالم شده 
در كوتاه ترين زمان ممكن اقدام ش��د.  مديركل دفتر 
مديريت بحران و تجهيز ماشين آالت سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي اضافه كرد: در جريان سيل اخير 
متاسفانه يكي از راهداران اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان يزد در حين كمك رساني به هموطنان 
دچار حادثه ش��د و جان خود را از دس��ت داد. مهرياي 
بيان كرد: از مهم ترين اقدامات راهداري در بحران سيل 
مي توان به رفع گرفتگي آبروها؛ هدايت روان آب هاي 
س��طحي به آبروهاي كناري؛ پاكسازي س��طح راه از 
باقيمانده رسوبات سيل و مقاوم سازي موقت ابنيه و بدنه 
راه، كه دچار آسيب شده اند و نهايتًا بازگشايي راه براي 
جريان ترافيك اشاره كرد.وي اشاره كرد: توصيه سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي به هموطنان اين است 
كه قبل از هرگونه اقدام به سفر به هشدارهاي هواشناسي 
توجه كرده و از سفرهاي غيرضروري در زمان بارش هاي 
بهاري در مناطق و جاده هاي كوهس��تاني يا كويري با 
سابقه سيل خودداري كنند و در هنگام بروز سيل ضمن 
توقف در مكان مناسب، مسير راه را براي وسايل نقليه 

راهداري و امدادي باز كنند.

رگبارووزشبادهايشديد
دربرخياستانها

فريبا گودرزي، كارشناس سازمان هواشناسي گفت: 
ازروز پنجشنبه دما در استان هاي ساحلي خزر و اردبيل 
به شكلي محسوس كاهش خواهد داشت، عالوه بر آن 
درياي خزر و شرق تنگه هرمز مواج و متالطم خواهد 
بود. كارشناس سازمان هواشناسي گفت: در استان هاي 
ش��مال غرب، دامنه جنوبي البرز، س��واحل شمالي، 
خراسان شمالي، استان هاي واقع در دامنه هاي جنوبي 
زاگرس، مركزي و اس��تان هايي مثل اصفهان، شمال 
فارس، غرب ي��زد و ارتفاعات كرمان، رگبار پراكنده و 
گاهي رعدوبرق رخ خواهد داد. انتظار مي رود بارش ها 

همچنان تا اوايل هفته آتي ادامه داشته باشد.

ظرفيتهايسرمايهگذاري
دربنادرپسازلغوتحريمها

فرهاد منتصر كوهساري، معاون امور بندري و اقتصادي 
س��ازمان بنادر و دريان��وردي اعالم ك��رد: در صورت 
برداشته شدن موانع و تحريم ها ظرفيت هاي بسياري 
در بخش هاي مختلف بن��دري از ص��ادرات، واردات، 
ترانزيت، ترانشيپ و در حوزه لجستيكي و زيرساختي 
براي س��رمايه گذاري بخش خصوصي خارجي وجود 
دارد.منتصر كوهس��اري در گفت وگو با ايس��نا درباره 
اينكه ظرفيت هاي موجود براي سرمايه گذاري خارجي 
در بنادر كش��ور در صورت برداشته ش��ده تحريم ها، 
اظهاركرد: اگر تحريم ها و موانع سرمايه گذاري خارجي 
در كشور برداشته شود، ظرفيت هاي بسياري در بنادر 
شمالي و جنوبي كشور وجود دارد تا بتوان سرمايه هاي 
عظيمي را براي رونق و توسعه بيشتر بنادر جذب كرد.

وي افزود: در حوزه  ظرفي��ت صادراتي و وارداتي بنادر 
كشور مي توان گفت ظرفيت هاي خالي بسياري وجود 
دارد كه با سرمايه گذاري خارجي مي توان آن را پر كرد 
 TEU و به عنوان مثال بندر شهيد رجايي 5.۷ ميليون
و در بنادر شمالي كشور 30 ميليون تن ظرفيت وجود 
دارد. در حالي كه در اين زمينه به ترتيب س��ه ميليون 
TEU و حدود ش��ش ميليون تن از آنها فعال اس��ت و 
شركت هاي خارجي مي توانند با استفاده از جوينت با 
يك شركت ايراني در اين زمينه سرمايه گذاري كنند تا 
اين ظرفيت هاي خالي پر شود.كوهساري ادامه داد: در 
حوزه ديگر مانند ترانزيت و به خصوص ترانشيپ كاال از 
بندري به بندر ديگر مي توان سرمايه گذاري زيادي در 
بنادر به ويژه در بندر شهيد رجايي انجام داد تا اين بندر 
تبديل به مركز ترانشيپ خليج فارس و منطقه تبديل 
شود و با اراده تخفيفات بندري مي توان كاالها را براي 
توزيع و ارسال به ساير بنادر دنيا از بندر شهيد رجايي 
تراشيپ كرد.معاون امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر 
و دريانوردي با اشاره به ساير ظرفيت هاي سرمايه گذاري 
در بنادر كش��ور، اعالم كرد: از نظ��ر ارزي محدوديتي 
براي سرمايه گذاري در بنادر وجود ندارد و مي توان در 
 حوزه هاي ديگري از جمله لجستيك، زيرساخت ها و 

رو ساخت هاي مختلف بندري سرمايه گذاري كرد..

ريزش 25 درصدي قيمت مسكن هم گره گشا نخواهد بود

خريد واكسن كرونا توسط شهرداري منتفي شد، آمار مرگ و مير در تهران كاهش يافت

چشم انداز مبهم خانه دار شدن در ايران

درخواستورودسازمانمللبهواكسيناسيونافغانستانيها
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه خريد واكس��ن كرونا توس��ط شهرداري 
تهران منتفي ش��ده اس��ت، رييس كميته سالمت و 
محيط زيست شوراي اسالمي شهر تهران از سازمان 
ملل متحد خواس��ت تا براي تامين واكسن مورد نياز 
كليه مهاجران س��اكن در ايران و ب��ه ويژه پاكبانان و 
كارگران افغانستاني شاغل در شهر تهران اقدام كند. 
به گفته او، آمار مرگ و مير در ته��ران از ۱50 به زير 
۱20 رسيده و البته همچنان آمار نسبت به هفته آخر 

اسفند باالست. 
ناهي��د خداكرمي رييس كميته س��المت و محيط 
زيست ش��وراي اسالمي ش��هر تهران درباره چرايي 
خروج بحث تأمين هزينه هاي خريد واكسن توسط 
شهرداري از دستور كار شورا گفت: خريد واكسن در 
وزارت بهداشت انجام مي شود، اما دولت خواست كه 
شركت هاي خصوصي هم در بخش خريد كمك كنند. 
ما هم فكر كرديم براي كمك به دولت و همچنين با 
توجه به اينكه نيروهاي خدماتي زيادي در شهرداري 
در اولويت تزريق واكسن هس��تند، ما اين واكسن را 
خريداري كنيم. بس��ياري از افراد نيازمند در اولويت 
باالي تزريق واكسن قرار دارند، در نتيجه ما طرحي را 
آماده كرديم كه امكان خريد واكسن فراهم شود و قرار 
بود كه هزينه هاي آن هم از محل بودجه رفاهي خود 
كاركنان شهرداري و بودجه بيماري هاي واگيردار كه 
در رديف هاي بودجه شهرداري براي گروه هاي پرخطر 
بود، تأمين شود كه توضيح مي دهم چرا اين موضوع از 
دستور خارج شد. او افزود: قرار بود كه بخش خصوصي 

هم در تأمين واكسن كمك كند، اما به دليل مشكالتي 
كه وجود دارد فعال نمي توانند بخش خصوصي اين كار 
را انجام دهند و ما هم فعال طرح خريد واكسن توسط 
شهرداري را از دستوركار خارج كرديم، اما اگر امكانات 
دوباره فراهم ش��ود و تأييديه هاي الزم داده شود، به 
فوريت اين طرح به صحن شورا آمده و بحث و بررسي 

درباره آن انجام مي شود.
خداكرمي تصريح كرد: كل ارايه خدمات پايه سالمت 
وظيفه حاكميتي است، به هر حال در همه جاي دنيا 
دولت ها اين كار را انجام مي دهند و البته كشور ما هم 
در ارايه خدمات اوليه سالمت مانند واكسيناسيون هاي 
رايگان پيشرو بوده است و رتبه خوبي هم داشته است، 
اما واكسن كرونا موضوعش متفاوت است. با توجه به 
شرايط تحريم ها و محدوديت ها قدري كار سخت شده 

است و روند به كندي انجام مي شود.
او افزود: نكته بعدي اين اس��ت ك��ه به خاطر كمبود 
واكس��ن در دنيا برخي كش��ورها ك��ه منابع محدود 
دارند، بخش خصوصي وارد شده و اين واكسن را تأمين 
مي كند و افراد برخوردار هم هزينه واكس��ن خود را 
پرداخت مي كنند و الباقي منابع هم براي قشر نيازمند 
و كس��اني كه قدرت تهيه واكس��ن را ندارند مصرف 
مي شود. ما كشوري را داريم كه يك ميليون دز بخش 
خصوصي واكسن وارد كرده است و هر كسي بخواهد 
مي تواند آن را تهيه كند. البته در كشورهاي اندونزي 
و پاكس��تان هم اين اتفاق رخ داده است و قرار بود در 
كش��ور آلمان هم بخشي از واكس��ن آزاد شود، اما به 
خاطر عدم وجود واكسن هنوز اين امر رخ نداده است.

 او گفت: فعال چون نمي تواند بخش خصوصي اقداماتي 
انجام ده��د و تقريبا امكان پذير نيس��ت، فعال طرح 
خريد واكس��ن از دستور كار ش��هرداري خارج شده 
اس��ت. ممكن است برخي از ش��ركت ها هنوز مجوز 
ندارند يا اينكه قيمت ها بس��يار باالست. در بسياري 
از ش��ركت هايي كه واكس��ن توليد مي كنند بخش 
خصوصي هم ش��ريك اس��ت و احتمال مي رفت كه 
واكسن بخش خصوصي وارد بازار و به فروش برسد، 
اما هنوز براي شركت هاي خصوصي ايران دسترسي 
خريداري واكسن امكان پذير نيست. ولي اشكالي هم 
ندارد، يك��ي از راه هاي برقراري عدالت در جوامع اين 
است كه گروه هاي برخوردار از منابع دولتي كمتر يا 
محدودتر استفاده كنند و گروه هاي برخوردار با هزينه 
شخصي خودش��ان واكسن را تهيه و منابع دولتي در 
اختيار افرادي قرار گيرد كه توانايي تأمين واكس��ن 

را ندارند.
رييس كميته سالمت شوراي شهر در پاسخ به اينكه 
شنيده شده اس��ت كه به پاكبان هاي افغان واكسن 
تزريق نمي شود، اظهار كرد: پاكبان ها ابتدا در اولويت 
اول نبودند و به نظر من اگر با ما مشورت مي كردند، بعد 
از تطهيركنندگان بهشت زهرا، سيستم حمل و نقل 
عمومي )رانندگان تاكسي و اتوبوس( در اولويت بودند. 
ما در ۱4 ماه گذش��ته 240 راننده تاكسي را به دليل 
كرونا از دست داده ايم، اما دو نفر از پاكبانان جان خود 
را از دست داده اند، البته همين جا تأكيد مي كنم كه 
جان همه انسان ها ارزشمند است. گروه پزشكي خط 
اول بودند و بايد واكسيناسيون براي آنها انجام مي شد. 

پاكبان ها در جدول وزارت بهداش��ت در اولويت سوم 
بودند اما با تغيير مكانيزم در اولويت اول قرار گرفتند.

او اف��زود: نامه نگاري هايي صورت گرفته اس��ت، كه 
رانندگان تاكسي و اتوبوس در اولويت واكسيناسيون 
قرار گيرن��د. البته باي��د در اين موارد ش��هرداري با 
كميسيون سالمت مش��ورت مي كرد كه نكرد، البته 
ما هم نمي دانيم با چ��ه مكانيزمي اولويت ها جابه جا 
شده است. اولويت بندي توسط وزارت بهداشت انجام 
مي شود و ش��هرداري نقش��ي ندارد . او تصريح كرد: 
پاكبانان افغان هم اگر وزارت بهداشت آنها را در اولويت 
قرار دهد آن را انجام مي دهيم اما انتظار داريم سازمان 
ملل در مورد اين افراد ورود پيدا كند و تمامي مهاجران 
در ايران مشمول اين واكسيناسيون قرار گيرند. دست 
شهرداري تهران نيس��ت براي ما هم كارگر افغان با 
ايران��ي فرقي ندارد. ما فقط ليس��ت تهيه مي كنيم و 
وزارت بهداشت بر اساس ليست ما دز و اكسن مي دهد. 

براي كارگران افغان بايد سازمان ملل ورود كند.
خداكرمي در خصوص آخرين آمار فوتي ها در تهران بر 
اثر كرونا نيز گفت: كار بهشت زهرا نسبت به هفته هاي 
گذشته سبك تر شده است و ميزان مرگ و مير از ۱50 
نفر در روز به زير ۱20 نفر رسيده است. ولي همچنان 
باالست، چراكه ما در هفته آخر اسفند به 9 نفر در روز 
رسيده بوديم و حال ۱20 نفر هستيم. باز هم من در 
همين جا از تمام كاركنان بهشت زهرا تشكر مي كنم 
كه در اين ايام تمام و كمال خدمت رساني كردند البته 
سردخانه هاي بهشت زهرا گسترش پيدا كرده و قبور 

آماده هم در بهشت زهرا به اندازه كافي داريم.



تعادل| رقيه ندايي|
ديگر س��هامداران و بورس بازان امي��دي به مصوبات 
دولتي و س��ازماني ندارند و نگاه هاي خود را به اخبار 
و تحوالت سياس��ي داخلي و خارجي كشور همانند 
انتخابات رياست جمهوري، بازگشت برجام و مذاكرات 
منطقه اي و بين المللي معط��وف كرده اند. اميدها در 
بورس به پايين ترين حد خود رسيده و گروهي از فعالين 
بورسي بر اين نظرند كه مصوبات دردي و از دردهاي 
بازار دوا نمي كند و بايد به دنبال يك مسوول واقعي بود!

از زمان شيوع ويروس كرونا تا ميانه هاي تابستان سال 
گذشته افراد بسيار زيادي براي كسب سودهاي چند 
صددرصدي وارد بازار سرمايه شدند اما بسياري از اين 
تازه واردان به علت عدم آگاهي كامل از دانش بورسي و 
اقتصادي در ابتداي ريزش بازار زيان هاي بزرگي شدند 
و هم اكنون ني��ز ادامه دارد، درحال حاضر فرقي ندارد 
كه شما چه زماني وارد بورس شده باشيد به احتمال 
بسيار قوي حداقل يكي از سهم هاي شما در زيان است.

مسووالن از مردادماه سال گذشته مصوبه هاي بسيار 
زي��ادي دادند اما هيچ يك به طور عملي ب��ه درد بازار 
نخورد و كار به جايي رس��يد كه فعالين بازار سرمايه 
و انجمن توسعه س��رمايه گذاري حرفه اي نيز دست 
به كارش��دند تا با نامه اي مش��كالت بازارس��هام را به 
مسووالن مربوطه گوشزد كنند ولي اگر به عمق بازار 
نگاه كنيم اينچنين نامه ها هيچ دردي از بورس تهران 

دوا نمي كند.
انجمن توسعه سرمايه گذاري حرفه اي اعالم كرده بود 
كه، تقريبًا نيمي از ايرانيان ۴۰درصد دارايي خود را در 
بورس از دست دادند و اينك بي پناه و درمانده در بحران 
كرونا يا به صورتي كاماًل كوركورانه راهي بازارهايي نظير 
رمز ارزها ش��ده اند كه بي ترديد به خروج نقدينگي از 
كشور منجر شده يا در بازار ارز و سكه به انتظار سقوط 
اقتصاد كشور يا در بازار امالك به دنبال گراني و تورم 
آينده هستند. به راس��تي آيا هيچ كشوري در جهان 
مي تواند خود را در برابر از دست رفتن دارايي و ثروت 
نيمي از مردم خود بي تفاوت بداند؟ سوال اينجاست 
كه براي مسووالن اقتصادي كشورمهم نيست كه ۴۶ 
ميليون ايراني حداقل ۴۰ درصد س��رمايه خود را در 
بورس از دست داده اند؟ به راستي مسووالن اقتصادي 

كشور به چه موضوعاتي فكر مي كنند؟
همان گونه كه گفته ش��د نگاه سرمايه گذاران بورسي 
به اخبار او تحوالت سياس��ي داخلي و خارجي است 
چراكه طي روزهاي اخيرباتوجه ب��ه اخبار مذاكرات 
شاهد كاهش نرخ دالر در بازار بوديم كه اين موضوع در 
بلندمدت مي تواند بر روي بورس و نحوه سرمايه گذاري 

در بازارهاي مالي اثرگذار باشد.
»تعادل« در گزارش هاي پيشين خود نحوه اثرگذاري 
مذاك��رات برجام و ن��رخ دالر بر روي بازارس��رمايه را 
بررسي كرده بود و برهمين اساس اگر سايه تحريم ها 
از روي اقتصاد كش��ور برداشته شود شاهد يك تحول 

در حوزه باشيم.
يكي از كارشناسان اقتصادي درگفت وگو با »تعادل« 
پيش از اين نيز گفته بود: در حال حاضر دو ديدگاه در 
بازار وجود دارد. نخست اينكه هرگونه مصالحه يا به 
نتيجه رسيدن در حوزه پرونده تحريمي و برداشتن 
شدن تحريم ها ممكن است موجبات ريزش در بازار 
س��هام را فراهم سازد چون نرخ دالر كاهش مي يابد. 
يك ديدگاه ديگر هم كالن تر است و اينكه زماني كه 
تحريم بر اقتصاد ايران نباشد، اقتصاد ايران مي تواند 
رش��د كند و زماني كه اين رش��د انجام گيرد صنايع 

ايران در حوزه صادرات، ش��ركت هاي پتروشيمي، 
ش��ركت هاي معدني مي تواند جذب سرمايه گذاري 
انجام دهد و درنتيجه اتفاق هاي مثبت تري در اين بازار 
رقم بخورد. اگر به سمت دالر ۲۰ هزار توماني حركت 
كنيم، شاهد تعديل در رقم فروش ريالي يك سري از 
شركت ها خواهيم بود. اما چشم انداز درحالت دوم كه 
برداشت تحريم هاست، مثبت است و من بنده اعتقاد 
دارم هرچه اقتصاد كش��ور به رشد برسد و تحريم ها 
برداش��ته ش��ود به كليت اقتصاد مفيد بوده و باعث 
رشد اقتصادي مي ش��ود و درنهايت تاثير بسزايي بر 
بازار سرمايه خواهد داشت. اهميت ارزيابي ها ممكن 
اس��ت زماني كه بازار در وضعيت پر رونق قرار دارد و 
صعودي است، چندان اهميت خود را نمايان نكنند، 
اما زماني كه وضعيت بازار نوس��اني ش��د و شاخص 
در داالن نزول��ي ق��رار گرفت اين اطالع��ات جامع 
اهميتي حياتي و بنيادين پيدا مي كنند. فقدان اين 
ارزيابي هاي تحليلي بدون ترديد سهامداران را دچار 
مشكالت فراواني خواهد كرد. چه خوب است قبل از 
اينكه س��رمايه گذاران به بورس وارد شوند اطالعات 
خود را در خصوص رتبه بندي شركت ها، چشم انداز 
فعاليت ه��اي آين��ده و... افزايش دهند. متاس��فانه 
مشكالت امروز س��هامداران خرد در بورس برآمده 
از فقدان اين اطالعات ضروري و مهارت هاي حياتي 
اس��ت. معتقدم در دوره جديد برنامه ريزي ها براي 
سرمايه گذاري در بورس سهامداران بايدخود را مجهز 
به اين مهارت هاي حياتي كنند تا سرمايه هاي آنان 
به نوعي در برابر تحوالت نوساني بورس روتين شود.

به ط��ور كل��ي اميده��ا در ب��ورس كاه��ش يافته و 
سرمايه گذاران به دنبال يك بازار مالي به امنيت و سود 
بيشتر هستند كه در اين ميان عده اي از سرمايه گذاران 
بورسي، سرمايه خود را از اين بازار خارج و در بازارارزهاي 
ديجيتال سرمايه گذاري كرده اند و نبايد فراموش كرد 
كه اين بازار همانند ديگر بازارهاي مالي داراي ريسك 
است. مديران و مسووالن بورسي بايد به فكر اين بازار 

باشند و تنها با مصوبات نمي توان وضعيت يك بازار مالي 
با دربرگيري بسيار بزرگ را تغيير داد.

    رشد دوباره شاخص كل بازار
برپايه معامالت آخرين روز كاري هفته جاري بيش از 
چهار ميليارد و ۲۶۲ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۳۱ هزار و ۳۲۷ ميلي��ارد ريال داد و 
ستد ش��د. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۱۷۷ 
واحد كاهش ب��ه ۴۲۲ هزار و ۸۴۸ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۱۱۵ واحد افت به ۲۷۵ هزار و ۸۲ 
واحد رسيدند. شاخص بازار اول ۶ هزار و ۱۹۳ واحد و 
شاخص بازار دوم دو هزار و ۳۰۲ واحد افزايش داشتند.

حقوقي ها در اين روز حدود ۳۳۰ميليارد تومان وارد 
بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد دو هزار و 
۲۵۰ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي ۳۰درصد 
يعن��ي ۶۹۰ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدش��ان ۱۵درصد از كل معامالت شد بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه 
»فرآورده هاي نفتي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »فلزات اساس��ي« رقم خورد در حال��ي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »واسطه گري هاي مالي و پولي« و 
»شركت هاي چندرشته اي صنعتي« به نفع حقيقي ها 
تمام شد. عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد »ملي 
صنايع مس اي��ران« با دو ه��زار و ۹۷۳ واحد، »بانك 
پاس��ارگاد« با يك هزار و ۴۴۵ واحد، »فوالد مباركه 
اصفه��ان« با يك ه��زار و ۲۹۴ واح��د، »بانك ملت« 
با يك ه��زار و ۷۲ واحد، »صنايع پتروش��يمي خليج 
فارس« با ۶۴۰ واحد، »شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي« با ۴۲۲ واحد، »فوالد خوزستان« با ۴۲۱ 
واحد، »شركت س��رمايه گذاري غدير« با ۳۹۲ واحد، 
»پتروشيمي نوري« با ۲۴۵ واحد و »آلومينيوم ايران« 

با ۲۲۶ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل »پااليش نف��ت اصفهان« ب��ا ۵۶۵ واحد، 
»گروه مپنا« با ۴۶۵ واح��د، »پااليش نفت تهران« با 

۴۶۴ واحد، »ايران خ��ودرو« با ۴۴۱ واحد، »پااليش 
نفت بندرعباس« با ۴۲۶ واحد، »سايپا« با ۲۸۱ واحد، 
»توس��عه معادن و فلزات« با ۲۴۹ واحد، »ش��ركت 
س��رمايه گذاري صدر تامين« با ۲۲۲ واحد، »صنايع 
ش��يميايي ايران« با ۱۵۰ واحد و »شركت ارتباطات 
س��يار ايران« با ۱۴۲ واحد تاثير منفي را بر ش��اخص 
بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، نماد »ملي صنايع 
مس ايران«، »ايران خودرو«، »بانك ملت«، »پااليش 
نفت اصفهان«، »گ��روه دارويي بركت«، »ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي« و »فرآوري معدني 
اپال كاني پ��ارس« در گروه نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. گروه بانك ها هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد 
و ۱۴ ميليون برگه س��هم به ارزش چهار هزار و ۲۵۸ 

ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز چهارشنبه ش��اخص فرابورس نيز حدود هشت 
واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۴۲۵ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۶۵۲ ميليون و 
۱۹۲ هزار برگه سهم به ارزش ۶۰ هزار و ۴۹۲ ميليارد 
ريال دادوستد شد. در آخرين روز كاري هفته تنها نماد 
»هلدينگ صنايع معدن��ي خاورميانه«، »پليمر آريا 
ساسول«، »توليد نيروي برق دماوند«، »پتروشيمي 
زاگرس«، »پتروشيمي تندگويان«، »بيمه پاسارگاد«، 
»صنعتي دوده فام« و »ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تامين« تاثير مثبت بر ش��اخص اين بازار داشتند. در 
مقابل »سنگ آهن گهرزمين«، »سهامي ذوب آهن 
اصفهان«، »شركت آهن و فوالد ارفع«، »پتروشيمي 
مارون«، »توس��عه مولد نيروگاه��ي جهرم«، »بيمه 
سامان«، »گروه توسعه مالي مهر آيندگان«، »صنايع 
ماشين هاي اداري ايران«، »بهمن ديزل«، »توليدات 
پتروشيمي قائد بصير« و »بيمه اتكايي ايرانيان« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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دود سركوب قيمت سنگ آهن 
در چشم سهامداران عدالت!

احمد بيات، كارشناس بازارهاي كااليي درگفت وگو 
با ايسنابا بيان اينكه دولت با قيمت گذاري دستوري 
قيمت سنگ آهن را طي سال هاي اخير سركوب كرده 
است، گفت: درنهايت دود اين كار به چشم سهامدار 
از سهامدار سهام عدالت گرفته تا افرادي كه از بورس 
سهام شركت هاي معدني را خريده اند كه عامه مردم 
هس��تند مي رود؛ اما عرضه مس��تمر سنگ آهن در 

بورس كاال قطعا به سود سهامداران خواهد بود.
وي در خصوص اينكه ورود سنگ آهن به بورس كاال 
در نهايت چقدر به نفع مصرف كننده نهايي اس��ت؟ 
عنوان كرد: هر كااليي كه به بورس كاال وارد شود از 
اين پيش شرط برخوردار است كه براي آن كشف نرخ 
شفاف و درستي اتفاق بيفتد. قطعًا ورود سنگ آهن 
به بورس كاال نيز از اين منظر اهميت مضاعفي دارد، 
چراكه كشف قيمت در حلقه هاي مختلف زنجيره 
فوالد )از س��نگ آهن گرفته تا مقاطع ساختماني و 

صنعتي( بسيار با اهميت است.
بيات ادامه داد: نكته اي كه بايد در نظر داش��ت اين 
اس��ت كه طبيعت��ًا در ابتداي زنجيره ف��والد تعداد 
توليدكننده هاي س��نگ آهن و همچني��ن تعداد 
مصرف كننده ها محدود هس��تند ك��ه همين كار 
قيمت گذاري را دشوار مي كند. حتي گاهي با اين مورد 
مواجه مي شويم كه كاال روي تابلو عرضه مي شود اما 

تقاضايي براي آن وجود ندارد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: نكته ديگري كه بايد 
در مورد آن كارشناسي صورت بگيرد اين است كه چرا 
برخي كاالها قبل از اينكه وارد بورس شوند، متقاضي 
دارند اما وقتي روي تابلوي ب��ورس قرار مي گيرند، 
خريداري براي آنها پيدا نمي شود كه بسيار عجيب 
اس��ت و مطمئنًا اگر اين پرسش اساسي پاسخ داده 

شود خيلي از مسائل حل مي شود.
بيات در ادامه درباره برخي موانع عرضه هاي بورسي 
س��نگ آهن، گفت: س��ازوكاري كه ب��راي معامله 
سنگ آهن در خارج از بورس وجود دارد اگر بخواهم 
صريح و شفاف بگويم براي برخي از توليدكننده ها 
سودده تر است چراكه وقتي آمارها به وسيله بورس 
ش��فاف مي ش��ود برخي اقداماتي كه در گذشته در 
فضاي مه آلود بازار سنتي انجام مي شد، كنار مي رود 
و به اين ترتيب برخي توليدكننده ها ترجيح مي دهند، 
اطالعاتشان را در اختيار همگان قرار ندهند. برخي 
فروشندگان هم از شفافيت بورس فراري هستند و 
ترجيح مي دهد قيمتي اعالم كنند كه براي خريداران 
جذابيتي نداشته باشد تا بتوانند محصول را در بازار 
آزاد و با شيوه دلخواه خود به فروش برسانند. وي در 
خصوص اينكه آيا عرضه سنگ آهن به نفع سهامداران 
شركت هاي معدني خواهد بود يا خير؟ عنوان كرد: 
قطعًا به نفع آنان و حتي س��هامداران فوالدي است. 
هم اكنون يكي از مشكالتي كه وجود دارد اين است 
كه فالن شركت توليدكننده شمش فوالد مي گويد 
چرا بايد كاال را با قيمت پايه اي كه دولت در نظر گرفته 
عرضه كند درحالي كه متقاضي حاضر اس��ت آن را 
خارج از بورس با ن��رخ باالتر خريداري كند؛ در واقع 
واقعي سازي قيمت سنگ آهن روندي براي اصالح 
نرخ كل زنجيره فوالد است و به نفع كل سهامداران 
اين حوزه است.  اين كارش��ناس بازار سرمايه ادامه 
داد: دولت با قيمت گذاري دس��توري قيمت سنگ 
آهن را طي س��ال هاي اخير سركوب كرده است كه 
درنهايت دود آن به چشم سهامدار از سهامدار سهام 
عدالت گرفته تا افرادي كه از بورس سهام شركت هاي 
معدني را خريده اند كه عامه مردم هس��تند مي رود 
بيات عنوان كرد: طبيعتًا در هرجايي كه س��ركوب 
قيمتي رخ دهد، عموم مردم هستند كه زيان مي بينند 
و قطعًا در جاهايي كه دولت س��هام دارد بيت المال 
نيز مورد آس��يب خواهد ديد كه به ضرر كل جامعه 
است. همچنين با سركوب قيمت، منافع سهامداران 
ش��ركت هاي خصوصي و خرد نيز به جيب عده اي 
خاص مي رود كه از رانت دولتي استفاده مي كنند و 
منافع آن اصاًل به دست مصرف كننده نهايي كه هدف 
سياست گذاران هستند، نمي رسد. اين كارشناس 
بازارهاي كااليي افزود: متأس��فانه، تلقي بخشي از 
دولت اين اس��ت كه با سياس��ت قيمت دستوري، 
محصول را با قيمت ارزان به دست خريدار مي رساند 
اما تجربه نشان داده با اين شيوه عرضه اي در بورس 
انجام نمي شود و درنهايت، مصرف كننده مجبور است 
كاال را با نرخ بازار آزاد و باالترين قيمت تهيه كند. اما 
اگر اجازه داده ش��ود كاال براساس مكانيزم عرضه و 
تقاضا در عرضه هاي بورسي كشف شود، كاال نيز به 
قيمت پايين تري به دست مشتري مي رسد و سود آن 
به همه خواهد رسيد.البته قطعًا در اين ميان افرادي 
كه به دنبال رانت و فروش محصول با قيمت بازار آزاد 
هستند سنگ اندازي خواهند كرد و از قيمت گذاري 
دستوري دفاع خواهند كرد اما بايد با اجراي درست 

قوانين بورس كاال، اجازه نداد كاري از پيش ببرند.

تغيير نصاب سرمايه گذاري 
صندوق هاي سرمايه گذاري

در اطالعيه سازمان بورس آمده است: صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، مجاز به سرمايه گذاري در اوراق 
اختيار فروش تبعي حداكثر به ميزان ۵۰درصد از 
حجم هر يك از اوراق اختيار فروش تبعي منتشره 
هستند. مشروط به اينكه سرمايه گذاري صندوق 
در دارايي پايه و اوراق اختيار فروش تبعي مربوطه، 
بيش از ۵درص��د ارزش كل دارايي هاي صندوق 
نش��ود.«مطابق ابالغي��ه ش��ماره ۱۲۰۲۰۱۸۷ 
م��ورخ ۱۳ ارديبهش��ت ۱۴۰۰مديريت نظارت 
بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
نصاب سرمايه گذاري صندوق ها در اوراق اختيار 
فروش تبعي )موض��وع بند يك ابالغيه ش��ماره 
۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۹( به شرح زير 

تغيير يافته است.

گشايش نمادهاي معامالتي تحويل 
روزانه و هفتگي در بازار مشتقه برق

علي نقوي، مديرعامل ب��ورس انرژي درخصوص 
گشايش نمادهاي معامالتي با دوره تحويل روزانه 
و هفتگي در بازار مش��تقه )خرده فروش��ي( ويژه 
مصرف كنندگان نهايي و س��اير خري��داران مجاز 
در تابل��وي ب��رق بورس ان��رژي از روز ش��نبه ۱۸ 
ارديبهشت ماه توضيح داد و گفت: در بازار برق باالي 
۵ مگاوات تاكنون تنها امكان معامالت با دوره تحويل 
ماهانه مقدور بود اما به جهت توس��عه مش��اركت 
مصرف كنندگان اين حوزه، امكان معامله نمادهاي 
معامالتي روزانه و هفتگي هم فراهم شد.مديرعامل 
بورس انرژي افزود: اين اقدام كه با هدف فراهم آوردن 
شرايط مشاركت حداكثري اين دسته از فعاالن و 
به درخواست آنها پيگيري و صورت پذيرفته است 
امكان جدي��دي را هم براي مصرف كنندگان و هم 
خرده فروش��ي ها ايجاد مي كند. نقوي ادامه داد: با 
اين اقدام، تنوع دوره هاي عرضه بيشتر شد و اگرچه 
در گذشته تنها دوره هاي تحويل ماهانه را داشتيم 
اما اكنون ش��رايط براي دوره هاي تحويل روزانه و 
هفتگي هم فراهم ش��ده و قطع��ا امكان معامالت 
بيشتري براي فعاالن حوزه برق ايجاد خواهد شد و 
فروشندگان نيزراحت تر مي توانند به مشتريان خود 
در شرايط مختلف پاسخگو باشند. مديرعامل بورس 
انرژي يكي از رويدادهاي مهم اين بورس را در سال 
گذشته انتشار اوراق س��لف موازي استاندارد نفت 
صادراتي عنوان كرد و گفت: اواخر سال ۹۹ بالغ بر 
۱۵۰۰ ميليارد تومان از اين اوراق منتشر شد و در 
حال حاضر معامالت ثانويه آن در بازار انجام مي شود. 
نقوي با بي��ان اينكه بورس انرژي پتانس��يل قابل 
توجهي در تامين مالي صنعت نفت و برق دارد اظهار 
داشت: توس��عه معامالت بازار فيزيكي را با جديت 
دنبال مي كنيم و خوشبختانه حجم و ارزش معامالت 
فروردين ماه گواه آن است كه رشد قابل توجهي در 
هر دو بخش اتفاق افتاده و عرضه كنندگان بيشتري 
تمايل به عرضه فرآورده هاي خود از طريق بورس 

انرژي دارند.

نحوه دريافت كد بورسي 
ايرانيان خارج نشين

مژگان صفري، مدير مركز تم��اس ۱۵۶۹ درگاه 
يكپارچ��ه ذي نفعان بازار س��رمايه مق��دم از در 
دسترس بودن سايت س��جام براي ايرانيان مقيم 
خارج از كش��ور خبر داد و گفت: سامانه سجام به 
تازگي در كشورهاي ديگر نيز قابل دسترسي است 
و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند در سجام 
ثبت نام كنند. البته پيش ش��رط سجامي شدن، 
كارت ملي هوشمند اس��ت. زيرا اين فرآيند بايد 
به صورت الكترونيكي انجام ش��ود. وي افزود: بعد 
از اينكه فرآيند احراز هويت الكترونيك س��جام با 
كارت ملي هوش��مند انجام شد، كد بورسي براي 
افراد پيامك مي ش��ود. براي معامله هم كه بايد از 
طريق كارگزاري اقدام كنند. برخي كارگزاري ها 
در كشورهاي ديگر شعبه دارند. البته اين قسمت 
در حيطه كار شركت سپرده گذاري مركزي نيست. 
مدير مركز تماس ۱۵۶۹ درگاه يكپارچه ذي نفعان 
بازار س��رمايه ادامه داد: هزينه ثبت نام در سجام 
۱۰هزار تومان اس��ت. اگر فرد حساب ايراني دارد 
مي تواند تراكنش را انجام ده��د. اگر هم بخواهد 
مي تواند در لينك هاي رايگان سجام ثبت نام كند.

۱۰ ميليون وارث سهام عدالت 
فعال صبر كنند

حسين فهيمي، مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي ب��ا بيان اينكه تمام صاحبان س��هام داران 
عدالت چه گروه روش مس��تقيم و چه گروه روش 
غير مستقيم، سهام دار شركت سرمايه گذاري اميد 
ايرانيان خواهند شد، اظهار داشت: تمام جمعيت 
۵۰ ميليون نفري دارندگان سهام عدالت سهام دار 
ش��ركت س��رمايه گذاري اميد ايرانيان مي شوند. 
اين شركت شامل ۱۳ ش��ركت غير بورسي و غير 
فرابورسي است.وي ادامه داد: شركت سرمايه گذاري 
اميد ايرانيان يك شركت س��رمايه گذار از تركيب 
سهام چند شركت است و هر دارنده سهام عدالت 
بر اساس ارزش اسمي سهامي كه دارد )برگه هاي 
يك ميليون تومان��ي و ۵۰۰ هزار تومان��ي( از اين 
شركت س��هم خواهد داش��ت. مديرعامل شركت 
سپرده گذاري مركزي همچنين درباره رفع مشكل 
عدم فروش سهام عدالت در بازار گفت: براي خريد 
عمده س��هام عدالت در بورس، صندوقي در حال 
تشكيل است كه مراحل نهايي را پشت سر مي گذارد 
و اين صندوق توس��ط چند موسسه در بازار شروع 
به كار خواهد ك��رد. فهيمي همچنين درباره زمان 
واگذاري سهام عدالت متوفيان اظهار داشت: شرايط 
به گونه اي اس��ت كه نمي تواني��م پذيراي مراجعه 
فيزيكي وراث سهام عدالت باشيم بنابراين بستري 
در حال ايجاد است كه تمام مراحل واگذاري سهام 
عدالت آنالين و برخط باشد. وي با بيان اينكه بايد 
توجه داشته باش��يم در حال حاضر جمعيت وراث 
سهام عدالت به ۱۰ ميليون نفر رسيده است، افزود: 
در اين ش��رايط سخت ش��يوع بيماري كرونا، اين 
جمعيت ۱۰ ميليون نفري نمي توانند براي انتقال 
س��هام عدالت اموات خود حضور فيزيكي داش��ته 
باشند. مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري مركزي 
ادامه داد: در حال حاضر مي توانيم بگوييم اين افراد 
و متقاضيان براي انتقال س��هام به دفاتر پيشخوان 
مراجعه كنند اما نمي خواهيم جمعيت ۱۰ ميليون 
نفري در شرايط س��خت نسبت به اين حق قانوني 
خود اقدام كنند. بنابراين بهتر اس��ت صبر كنند تا 
زيرس��اخت هاي انتقال انالين سهام با لينك تمام 

نهادهاي مربوطه آماده شود.

رشد بازارسرمايه در آخرين روزكاري هفته

دردي  از  بورس  دوا  نشد

كاهش هيجان با تصميمات جديد در بازارسرمايه
عباس آرگون، نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق بازرگاني تهران درگفت وگوي اخير بود به مصوبات 
اخير سران قوا براي بهبود وضعيت بازار سرمايه و تاثير آن 
بر معامالت بورس اش��اره كرد و افزود: سياست هايي كه 
مسووالن حاضر در كشور براي تغيير شرايط بازار در پيش 
گرفتند، نشان دهنده آن اس��ت كه وسعت بازار و تعداد 
سهامداراني كه درگير اين بازار شده اند با سال هاي گذشته 
تغيير زيادي كرده است و اكنون رقمي بيش از ۵۰ ميليون 
س��هامدار در اين بازار حضور پيدا كرده اند.گستردگي و 
وسعت بازار سهام باعث شده است تا سران قوا، مجلس، 
دولت و ديگر س��اير اركان اصلي بازار تصميمات الزم را 
ب��راي بهبود وضعيت بازار اتخاذ كنن��د كه اين موضوع، 
نشان دهنده اهميت باالي بازار سهام در ميان مسووالن 

ارشد كشور است.
آرگون اظهار داشت: با توجه به بزرگي بازار سهام نبايد از 
اين به بعد به اظهارنظرهاي غيرتخصصي در بورس براي 
خريد سهام توجه كرد بلكه بهتر است سهامداران با در نظر 
گرفتن زواياي مختلف معامالت بورس سرمايه هاي خود 
را وارد اين بازار كنند.نايب رييس كميسيون بازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه بازار سهام از 
ظرفيت بسيار بااليي براي سرمايه گذاري برخوردار است 
و باعث انتقال نقدينگي از بخش هاي غيرمولد به بخش 

مولد خواهد شد.

   كاهش هيجان هاي ايجاد شده در بورس 
با تصميمات جديد سران قوا

وي با تاكيد بر اينكه بخش عمده اي از سياس��ت هاي 
جديد اتخاذ شده از سوي س��ران قوا منجر به افزايش 
قدرت تقاضا در بازار در مقابل عرضه هاي صورت گرفته 
مي شود، افزود: اين موضوع زمينه كاهش هيجان هاي 
ايجاد شده در بازار، روند نزولي شاخص بورس و ايجاد 
تع��ادل در بازار را فراهم مي كند.براس��اس مصوبه اين 
جلسه بانك ها و موسس��ات اعتباري براي برنامه هاي 

حمايت از بازار سرمايه در چارچوب مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 
موانع توليد خارج خواهند بود كه اين موضوع به شدت بر 
روند بازار تاثير گذاشته بود و باعث شتاب در افت شاخص 
بورس ش��ده بود در حالي كه اكنون اين بحث منتفي 
شده است و مي تواند مانع از ريزش شاخص بورس شود. 
اين مقام مسوول به ديگر بند مصوبات سران قوا مبني 
بر جب��ران زيان خريداران واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق قابل معامله پااليش يكم اشاره كرد وگفت: در 
اين جلسه مقرر شده است تا زيان خريداران واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق قابل معامله پااليش يكم از طريق 
اعطاي سهام جبران شود، با اين اقدام ميزان تقاضا در 
بازار افزايش و عرضه كاهش پيدا مي كند كه به دنبال 
آن نقدينگي بيشتري وارد بازار مي شود و معامالت آن 
به تعادل خواهد رس��يد.نمي توان از تاثير مثبت ١٠٠ 
درصدي اين مصوبات بر بازار س��هام سخن گفت بلكه 
بايد در ابتدا در انتظار مشخص شدن بار مالي آن در بازار 
باشيم .در بعد رواني حمايتي از بازار صورت گرفته است 
كه اين موضوع مي تواند نشان دهنده حمايت سران سه 
قوه از بازار باش��د و آرامش��ي را در بازار بين سهامداران 

ايجاد كند.

   كاهش حاشيه سود شركت ها
با  قيمت گذاري دستوري

وي به بحث قيمت گذاري دستوري اشاره كرد و افزود: اين 
موضوع براي بازار از جمله مسائل بسيار مهم تلقي مي شود 
زيرا س��هامداري كه اقدام به خريد سهام شركتي كرد، 
در انتظار كس��ب بازدهي قابل توجه است.هر محصولي 
قيمت تمام شده اي دارد كه براساس آن بايد قيمت نهايي 
مشخص شود اما با قيمت گذاري دستوري حاشيه سود 
كاهش مي يابد كه به دنبال آن سهامداران در بازار با ضرر و 
زيان زيادي همراه مي شوند و به بازار آسيب جدي خواهد 
رساند. اميدواريم در اقتصاد كشور قيمت گذاري دستوري 

برداشته شود و به طور حتم قيمت ها براساس مكانيزم بازار 
تعيين شود. وس��عت بازار به حدي گسترده شده است 
كه ديگر فقط با تصميم گيري يك سازمان يا وزارتخانه 

نمي توان در انتظار بهبود روند آن بود.

    علت تداوم روند نزولي معامالت بورس
آرگون به تداوم افت اين روزهاي معامالت بورس اش��اره 
كرد و گفت: از جمله داليل تاثيرگذار در ايجاد روند نزولي 
معامالت بورس، كاهش انتظ��ارات تورمي و انتظارهاي 
موجود براي كاهش نرخ ارز است، اين دو موضوع به شدت 
بر روند بازار تاثيرگذار بود و منجر ب��ه تداوم روند نزولي 
شاخص بورس شد.اين بازه زماني كه بازار سهام در مسير 
نزولي قرار گرفته است، نرخ ارز هم در مدار كاهشي است 
و افت بس��يار زيادي را نس��بت به زماني كه در اوج بود، 
تجربه كرده اس��ت كه اين موضوع به تناس��ب بر ريزش 
ش��اخص بورس در بازار تاثيرگذار بوده است.در صورت 
لغو تحريم ها، گشايش هايي در فرآيند عملياتي شركت ها 
ايجاد مي شود كه اين موضوع به مراتب تاثير مثبت خود 
را بر معامالت بورس خواهد گذاش��ت. آرگون با تاكيد بر 
اينكه با لغو تحريم ها زمينه كاهش بيشتر نرخ ارز در بازار 
و دسترسي كش��ور به منابع ارزي فراهم مي شود، گفت: 
از اين طريق مش��كالت صادرات نفت و س��اير كاالهاي 
غيرنفتي افزايش پيدا مي كند كه اين اتفاق به دنبال خود، 
افزايش ورودي ارز در كشور و افت نرخ ارز را فراهم خواهد 
كرد.نقطه مقابل اين روند، مسير قيمتي ارز در بازار سال 
گذش��ته بود كه نرخ آن به صورت غيرمعقولي صعودي 
شد، همچنين در كنار آن شاهد ايجاد تحريم هاي شديد 
و افزايش انتطارات تورمي در بازار بوديم كه اين موضوع 

باعث صعود غافلگيركننده شاخص بورس شد.

    ايجاد صف هاي طوالني خريد و فروش 
در بورس

آرگ��ون با بيان اينكه امس��ال رون��د معامالت بورس 

درست در نقطه مقابل سال گذشته قرار دارد، افزود: در 
بازار ميزان عرضه با افزايش همراه شده است اما هيچ 
تقاضايي از سوي سهامداران وجود ندارد و در كنار آن 
افت نرخ ارز و كاهش انتظارات تورمي بر ش��تاب افت 
بيشتر شاخص بورس تاثيرگذار بوده است.سهامداران 
با رفتارهاي هيجاني خود سبب ايجاد صف هاي خريد 
و فروش طوالني در بازار شدند.س��هامداران بايد اين 
موضوع را مدنظر داش��ته باش��ند كه بازار سرمايه در 
بلندمدت و در بازه زماني ١٠ ساله بيشترين بازدهي 
را نسبت به ساير بازارها به دس��ت آورده است و سود 

معقولي را در اين مدت در اختيار سهامداران قرار داد.

    نگاه سهامداران به بورس نبايد سه يا ۶ ماهه 
باشد

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران با بيان اينكه س��هامداران نبايد روند معامالت 
بورس در سال گذشته را مالك سرمايه گذاري خود 
قرار دهند، افزود: افرادي كه به دنبال ورود سرمايه هاي 
خود هستند نبايد به هيچ عنوان نگاه كوتاه مدت سه 
يا۶ ماه را به بازار داشته باشند و در اين مدت زمان كوتاه 
انتظار كسب بازدهي از معامالت بورس داشته باشند. 
وي با تاكيد بر اينكه بازار سهام تاكنون، روندي مانند 
سال گذشته را در پيش نگرفته و تجربه نكرده است 
كه بتواند روزي پنج درصد س��ود كسب كند، گفت: 
بعد از ريزش بازار، اعتماد س��رمايه گذاران براي ورود 
سرمايه هايش��ان به بورس كاهش پيدا كرد، اين امر 
باعث شد تا سرمايه گذاران بخشي از سرمايه هاي خود 
را وارد بازار رمز ارز و سپرده هاي بانكي كنند كه بارها 
اعالم شده است بازار رمز ارزها با ريسك سرمايه گذاري 
بس��يار بااليي همراه اس��ت.اكنون وضعيت بازار به 
گونه اي اس��ت كه مي��زان عرضه باال و تقاضا بس��يار 
كم اس��ت كه همين امر منجر به تداوم كاهش روزانه 

شاخص بورس شده است.



ويژه

صرفه جويي 10 ميليون ليتري 
مصرف بنزين در منطقه چالوس

با مصرف بيش از 6 ميليون كيلو گرم گاز CNG بيش از 
10 ميليون ليتر بنزين در منطقه چالوس صرفه جويي 
 CNG شد. تورج اماني مدير منطقه گفت: جايگاه هاي
منطقه چال��وس در فروردين م��اه 1400 با مصرف 6 
ميليون و138 هزارو 278 كيلو گرم گاز CNG تقريبا 
به ميزان 10 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي 
گرديده است. اماني اشاره كرد: طي بررسي هاي صورت 
گرفته ميزان مصرف CNG در فروردين س��ال جاري 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته تقريبا 70 درصد 
رشد داشته است. مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه چالوس خاطرنشان كرد كليه جايگاه هاي 
CNG منطق��ه با بيش از 200نازل فع��ال CNG در 
شرايط ايمن واستاندارد در سطح منطقه غرب مازندران 
آماده سوخت رساني به خودروها بوده و براساس آخرين 
آمارنزديك ب��ه 100 درصد جايگاه ه��اي اين منطقه 
توانس��تند گواهينامه استاندارد در س��ال 98 دريافت 
نمايند. وي همچنين اشاره كرد: طي بررسي هاي انجام 
شده از مصرف CNG در زمان قبل از مديريت مصرف 
س��وخت تعداد خودروهايي كه روزان��ه از جايگاه هاي 
CNG س��وخت گيري مي كردن��د به صورت تقريبي 
15 ه��زار خودرو بوده كه پ��س از انجام طرح مديريت 
مصرف س��وخت اين عدد به 27 ه��زار خودرو افزايش 
يافت وبا توجه به ظرفيت كمپرسور هاي جايگاه هاي 
CNG قابليت سوخت رساني به 50 هزار خودرو در روز 

را خواهند داشت.

 نيروي انساني عامل 
توسعه و خلق ارزش هاي سازمان

در جلس��ه معارفه حامد محمدي، مقدم بيگلريان 
مدير منطقه كه با حضور ويدئو كنفرانسي فخرايي 
مشاور مديرعامل و سرپرست مديريت توسعه منابع 
انس��اني ش��ركت انتقال گاز ايران و روساي منابع 
انس��اني مناطق عملياتي برگزار ش��د، گفت: هيچ 
چيز نمي تواند فردي را كه داراي نگرش��ي درست 
است از دستيابي به هدفش بازدارد و در مقابل هيچ 
چيز نمي تواند به فردي كه نگرش نادرس��تي دارد 
كمك كند. همه ما س��رمايه خود را نزد بهترين و 
مطمئن ترين افراد و موسسات خواهيم گذاشت و در 
سازمان ها مسووليت ايجاد ارزش افزوده سرمايه ها 
بر عهده مديران ارش��د و مديران و مسووالن منابع 
انساني است. لذا وجود نگرش خاص در حوزه منابع 
انساني و داشتن تفكر صحيح از ضروريات متوليان 
مذكور خواهد بود. موفق كس��ي نيست كه تحت 
ش��رايط خاص باشد، بلكه كسي اس��ت كه داراي 
نگرش خاص باش��د. وي افزود: امروزه س��ازمان ها 
بيش از پيش به مدي��ران توانمند با نگرش خاص 
در حوزه منابع انس��اني محتاجن��د؛ بايد پذيرفت 
كه با تغييرات نس��ل و عصر اطالعات و تكنولوژي 
بيشترين آثار بيماري ناشي از استرس و فشار هاي 
روحي و پيامدهاي آن، نقش مديران منابع انساني 
بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود. در ادامه محمدي 
سرپرست جديد منابع انساني منطقه ضمن تقدير 
از مديران حاضر در جلسه گفت: بسيار خشنودم كه 
در ادامه مس��ير شغلي بتوانم در شركت انتقال گاز 
به خصوص منطقه 9 عمليات انجام وظيفه نمايم. 
با برقراري تعامالت موثر و سازنده درون واحدي و 
ميان واحدي بتوانيم گام هاي استوار و محكمي براي 

كاركنان خدوم اين قسمت برداريم. 

نقض مصوبه ستاد ملي مبارزه با 
كرونا توسط شوراي اسالمي تهران

به نقل از آقاي بهروز جاللي رييس اتحاديه جرايد، شوراي 
اسالمي شهر تهران در اقدامي بي سابقه به موضوع تعيين 
نرخ اجاره بهاي كيوس��ك هاي عرضه گل و مطبوعات 
سطح شهر تهران ورود و براي سال 1399 ميزان آن را 
400 درصد افزايش داده است، صرف نظر از اينكه شورا 
در اين خصوص فاقد صالحيت قانوني مي باشد، نظر به 
اينكه مصوبه مذكور مغاير با مصوبه ستاد ملي مبارزه با 
كرونا در افزايش اجاره بها حداكثر به ميزان 25 درصد 
بوده، لذا به استناد تبصره 2 ماده 90 قانون شوراها و بند 
ح ماده 2 آيين نامه اجرايي هيات هاي حل اختالف و نحوه 
رسيدگي به شكايت از شوراهاي اسالمي ضمن اعتراض، 
از هيات مركزي حل اختالف وزارت كشور درخواست 
ابطال آن گرديده، ولي با گذشت 8 ماه از جلسه رسيدگي، 
برغ��م پيگيري هاي به عمل آمده، پاس��خي به ما داده 
نمي ش��ود كه اين تعلل و تاخير باعث ايجاد ش��ائبه و 
بدبيني در بين اعضاي صنف گشته و سوال مي كنند با 
وجود ايرادات فوق چرا هيات تصميم نمي گيرد و منتظر 

چه چيزي است؟ 

10۶۶روستاي استان اصفهان 
بهره مند از گاز طبيعي

مديرعامل شركت گاز استان اصفهان، با بيان اينكه، سال 
گذشته 8 روستاي ديگر اين استان از نعمت گاز برخوردار 
شدند، گفت: با اقدامات انجام شده هم اكنون ضريب نفوذ 
گازطبيعي در جمعيت روستايي استان به 99.08 درصد 
رسيده است. به گزارش روابط عمومي شركت استان 
اصفهان، سيد مصطفي علوي، اظهار داشت: تا پايان سال 
1399، تعداد 1066 روستا از نعمت الهي گاز طبيعي 
بهره مند شدند. وي، با بيان اينكه عمليات گازرساني به 
هفت روستاي خوشه اسالم آباد از توابع فريدونشهر در 
سال جاري در حال انجام اس��ت، افزود: درحال حاضر 
براي اجراي خط تغذيه اين پروژه، برنامه ريزي و با معرفي 
پيمانكار اجراي اين خط هم آغاز خواهد شد.وي  افزود: 
تعداد 172 روستا در سطح استان باقي مانده است كه از 
اين تعداد تنها 19 روستا واجد شرايط گازرساني هستند 
كه در دستور كار اين شركت براي سال جاري و 1401 
قرار دارند و ساير روستا ها عمال به صورت مكان مزرعه 

تلقي مي شوند و امكان گازرساني به آنها وجود ندارد.

تعادل | فرشته فريادرس|
جزييات كاالهاي دپو شده در گمركات كشور منتشر 
ش��د. براس��اس تازه ترين آمار اعالمي از سوي معاون 
گمرك ايران، موجودي كاال هاي اساسي مشمول ارز 
ترجيحي موجود در بنادر و گمركات بيش از4 ميليون 
و 154هزار تن برآورد مي ش��ود كه بي��ش از 3 تن آن 
در بندر امام خميني)ره( دپو ش��ده كه متعلق به 50 
واردكننده اس��ت. به عبارتي ديگر، بيش از 74 درصد 
كاالهاي اساسي با ارز 4200 تومان متعلق 50شركت 
واردكننده است كه در گمركات كشور دپو شده است. 
معاون فني گمرك در پاسخ به پرسش »تعادل« مبني 
اينكه اين كاالها چه مدت زماني است در گمركات دپو 
ش��ده و دليل عدم ترخيص آنها به خود صاحبان كاال 
برمي گردد يا عوامل ديگ��ري در اين بين نقش دارند، 
به اراي��ه توضيحاتي پرداخت. به گفت��ه او، ماندگاري 
كاالهاي اساس��ي در گمركات كشور، به طور متوسط 
بين 2تا 4 ماه يا حتي بيش��تر اس��ت، كه البته عوامل 
مختلفي در اين بين دخيل هس��تند، اما دليل اصلي 
دپوي اين ميزان كاال توسط 50 شركت واردكننده را 
مي توان عدم صدور كد رهگيري از سوي بانك مركزي 
عنوان كرد. البته به گفته ارونقي، با موافقت اخير دولت 
به كليه صاحبان كاالهاي اساسي اعالم شده، چنانچه 
تمايل دارند از رويه اعتباري استفاده كنند، درخواست 
خود را به بان��ك مركزي ارايه تا بان��ك مركزي نيز به 
فوريت، ظرف س��ه روز كاري از زمان اعالم، نسبت به 
موافقت با درخواست آنان اقدام كند.اقدام فوري ديگر 
براي ترخيص كاالها اينكه كارگروه تنظيم بازار موضوع 
اجازه ترخيص90 درصدي كاالهاي اساسي را كه قباًل تا 
اسفندماه سال 1399 وضع كرده بود را براي سال جاري 
تمديدكرده كه البته هنوز ابالغ نش��ده، كه در صورت 
اجراي اين مصوبه ديگر صاحبان كاال عذري براي عدم 

ترخيص كاالهاي شان نخواهند داشت.

    جزييات جديد از دپوي كاالها 
براس��اس تازه ترين اع��الم گمرك، مي��زان كاالهاي 
اساسي دپو ش��ده در بنادر و گمركات كشور مشخص 
شد. براساس آنچه معاون فني گمرك اعالم كرده، در 
حال حاضر موجودي شش قلم كاالي اساسي مشمول 
ارز ترجيحي 4200 توماني شامل »گندم، ذرت، جو، 
دانه هاي روغني، كنجاله سويا و روغن خام « درگمرك 
و بنادر به 4 ميليون و 154هزار و 980تن مي رسد كه 
از اين ميزان3ميليون و 89 هزار و585 تنو به عبارتي 
حدود 74 درصد كاالهاي اساسي مشمول ارز ترجيحي 
در بندر امام خميني )ره( دپو ش��ده كه متعلق به 50 
وارد كننده اس��ت، كه اس��امي آنها نيز به وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم شده است.  اما چه ميزان از اين كاالها 
اظهار نشده است؟ براساس آمار اعالمي از سوي مهرداد 
جمال ارونقي، از كاالهاي اساسي موجود در بندر امام 
بيش از 1.8 ميليون تن به گمرك اظهار و تش��ريفات 
گمركي آن انجام شده اما بالغ بر 1.2 ميليون تن هنوز 
اظهار هم نشده است.  همچنين مطابق آمار ارايه شده، 
عالوه بر كاالهاي اساس��ي اظهار شده و اظهارنشده به 
گمرك بندر امام خميني)ره(، 7 فروند ش��ناور حامل 
كاالهاي اساسي ذرت، كنجاله سويا، روغن و دانه هاي 
روغني به ميزان 199.1 هزار تن در كنار اسكله مشغول 
انجام تشريفات تخليه و8 فروند شناور حامل كاالهاي 
اساسي شامل كنجاله سويا، ذرت، گندم و جو به ميزان 
480.2 هزار تن در انتظار پهلوگيري هس��تند كه به 
گفته اين مقام مس��وول در گمرك اغل��ب آنها براي 
ترخيص مشكل اسنادي دارند. بنابراين در مجموع در 
بندر امام در حال حاضر بالغ بر 679.4 هزار تن كاال در 
شناورهاي درحال تخليه يا در انتظار پهلوگيري قرار 
دارد.  حال معاون فني گمرك در مكاتبه جديد خود با 

وزارت جهاد كشاورزي، اعالم كرده، با توجه به شرايط 
موجود و تصميمات ستاد اقتصادي دولت در مورد رفع 
مشكل رسوب كاالي اساسي در بنادر و گمركات كشور 
به ويژه بندر امام خميني)ره( كه به تاييد رييس جمهور 
نيز رسيده است، با اقدام فوري در مورد اين تصميمات 
هيچ گونه عذري ب��راي صاحب��ان كاال در مورد عدم 
ترخيص كاالهاي اساسي مشمول ارز 4200 در بندر 
امام و حتي س��اير بنادر و گمركات وجود ندارد و روند 
ترخيص كاالهاي اساسي سرعت ويژه اي خواهد گرفت 
كه پيش بيني مي شود ميزان ترخيص قطعي و ورود 
كاالي اساسي در بندر امام به ساير مقاصد روزانه از 25 

هزار تن به بيش از 60 هزار تن افزايش يابد.

    اما چرا كاالها در گمركات دپو شدند؟ 
باره��ا اين پرس��ش مطرح ش��ده كه چ��را كاالها در 
گمركات مي ماند و ترخيص نمي شوند؟ در نمونه اخير 
دپوي3 ميليون و 89 ه��زار و585 تن آن در بندر امام 
خميني)ره( كه متعلق به 50 واردكننده است. آيا اين 
شركت ها عمدا كاالهايش��ان را ترخيص نمي كنند يا 
مش��كل جاي ديگري اس��ت؟ معاون فني گمرك در 
پاسخ به پرسش »تعادل« در خصوص اينكه اين ميزان 
كاالهاي اساسي چه مدت زماني در گمركات مي مانند 
تا تشريفات گمركي آن انجام وترخيص شوند، گفت: 
به طور متوسط كاالهاي اساسي بين 2 تا 4 ماه يا حتي 
بيشتر در گمركات دپو مي شوند. مهرداد جمال ارونقي، 

در پاسخ به اينكه چرا 50 شركت واردكننده، تا به حال 
اقدام به ترخيص كاالهايش��ان نكرده اند، عنوان كرد: 
شركت هاي واركننده، كدرهگيري الزم براي ترخيص 
كاال را نداش��تند اما هم اكنون با تصميم جديد دولت 
اين مشكل مرتفع شده و آنها مي توانند براي ترخيص 
كاالهايشان با مراجعه به بانك مركزي درخواست خود 

را اعالم كنند. 
اما او در خصوص اينكه چرا اين اتفاق مي افتد، به ارايه 
توضيحاتي در اين زمينه پرداخت و گفت: نخس��تين 
مورد اين اس��ت كه اساس��ا صاحب كاال قبل از اينكه 
ثبت س��فارش را انجام ده��د، كاالهاي خ��ود را وارد 
گمركات كشور مي كند و همين امر سبب دپوي كاالها 
درگمركات مي شود. البته به گفته ارونقي، اين براساس 
قوانين موضوعه كشور صورت مي گيرد، كه اين اقدام از 
يك جنبه هم توجيه پذير است؛ چراكه ماندگاري كاالها 
در گمركات و بنادر به نوعي جزو ذخاير اس��تراتژيك 
كشور قلمداد مي شوند، كه در صورت نياز مبرم كشور 

امكان ورود اين كاالها زودتر فراهم مي شود. 
اما دليل دوم به گفته ارونقي كه سبب ماندگاري كاال در 
گمركات مي شود، مربوط به كاالهايي است كه مشكل 
تامين ارز دارند. موضوعي كه تاكنون به شكل يك مانع 
در مس��ير ترخيص كاالها عمل مي ك��رده اما اخيرا به 
پيشنهاد گمرك و براساس تصميمات جلسه ٢١٩ ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت در سي و يكم فروردين ماه 
1400 و كارگروه مربوطه، در خصوص »رفع مش��كل 

رسوب كاالهاي اساس��ي در بنادر و گمركات كشور به 
ويژه بندر امام خميني)ره(« كه به تأييدرييس جمهور نيز 
رسيده، مقرر شد گمرك ايران به كليه صاحبان كاالهاي 
اساسي اعالم كند چنانچه تمايل دارند از رويه اعتباري 
استفاده و كاالهاي موجود را ترخيص كنند، درخواست 
خ��ود را به بانك مركزي ارايه كنند تا بانك مركزي نيز 
به فوريت، ظرف سه روز كاري از زمان اعالم، نسبت به 
موافقت با درخواست آنان اقدام كند.براساس توضيحاتي 
كه معاون فني گمرك در اين رابطه به »تعادل« ارايه كرد: 
با توجه به موافقت و ابالغ اين دستورالعمل صاحبان كاال 
مي توانند، به صورت اعتباري براي ترخيص كاالهايشان 
اقدام كنند و مش��كل در اين زمينه ديگر وجود ندارد.  
اما عامل سومي كه به گفته معاون فني گمرك سبب 
دپوي كاال مي ش��ود، »عدم امكان ترخيص به صورت 
درصدي« اس��ت، كه با موافق��ت رييس جمهور، مقرر 
ش��د كارگروه تنظيم بازار موضوع مجوز ترخيص 90 
درصدي كاالهاي اساس��ي را كه قبال تا اسفندماه سال 
1399 وضع كرده بود، را براي سال جاري تمديد كند.
البته آنطور كه ارونقي به »تعادل« گفت: پيش نويس اين 
دستورالعمل در ستاد تنظيم بازار تدوين شده، اما هنوز 
ابالغ نشده، كه به محض ابالغ آن، ماهيت اجرايي پيدا 
خواهد كرد. در اين رابطه گمرك ايران تاكيدكرده كه 
حوزه معاونت مربوطه و حوزه معاونت بازرگاني داخلي 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با مالحظه اس��امي 
ش��ركت هاي واردكننده كاالهاي اساسي مشمول ارز 
ترجيحي، در صورت صالحدي��د، موافقت فوري خود 
را با ترخيص 90 درصد از كاالهاي اساسي اعالم كنند. 
اقدام ديگري كه از س��وي گمرك براي ترخيص فوري 
كاالها اعالم شده اين است كه وزارت جهاد كشاورزي در 
مهلت تعيين زماني تعيين شده و حين تخليه كاالهاي 
اساسي، نس��بت به تاييديه مجوز سامانه بازارگاه اقدام 
كند تا براي صدور مجوز بازارگاه در تشريفات ترخيص 
كاال هيچگون��ه معطلي اتفاق نيفت��اده و صدور مجوز 
سيستمي قرنطينه نباتي، به منزله صدور مجوز بازارگاه 
نيز تلقي شود.بنابراين، با توجه به اين سه اقدام فوري كه 
از سوي گمرك ايران اعالم شده، شركت هاي واردكننده 
مي توانند به راحتي براي ترخيص كاالهاي خود اقدام 
كنند، و ديگر عذري براي اين موضوع نخواهند داشت. 
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خسارت هاي اصناف
هنوز جبران نشده است

رييس اتاق اصناف ايران با اش��اره به آخرين مصوبات 
ستاد ملي مبارزه با كرونا گفت: آنچه ستاد ملي مقابله 
با كرونا در رابطه با كاهش فشار بر اصناف آسيب ديده 
مصوب كرد در برابر بسته پيشنهادي اتاق اصناف ايران 
بسيار ناكافي است. سعيد ممبيني با اشاره به صدمات 
اقتصادي ناش��ي از بيماري كرونا اظهار داش��ت: عدم 
تامي��ن حداقل هاي جبراني از س��وي دولت و اكتفا به 
برخي استمهال و تعويق تعهدات ديون دولتي شرايط 
سخت ناش��ي از محدوديت هاي كرونايي پيش روي 
اصناف را تشديد كرده است چرا كه همچنان بيشترين 
كم لطفي ها به كسب و كارها از سوي سازمان هاي تامين 
اجتماعي، ماليات، بانك ها و بعضي از مالكين واحدهاي 
تجاري كه بعضا  نيز از دستگاه هاي اجرايي يا نهاد هاي 
وابسته هس��تند صورت مي گيرد. وي تصريح كرد: با 
وجود مكاتبات مكرر و جلسات مستمر مسووالن اتاق 
اصناف ايران با مديران دولتي و مس��ووالن ستاد ملي 
مبارزه با كرونا، تصميمات اخير اين ستاد مبني بر الزام 
بانك ها به اجتناب از صدور گواهي عدم پرداخت چك 
تا 20 ارديبهشت و امهال پرداخت ماليات بر عملكرد و 
ماليات بر ارزش افزوده تا پايان خرداد اگرچه ارزشمند اما 
نا كافي است. رييس اتاق اصناف ايران تاكيد كرد: اگرچه 
اين تصميم دولت در جهت كاهش آسيب هاي وارده به 
جامعه اصناف كشور بوده اما اينگونه تصميمات و مدت 
امهال مذكور، به هيچ وجه متناسب با ميزان خسارات و 
ضرر و زيان اصناف طي14 ماه گذشته نخواهد بود. سعيد 
ممبيني يادآور شد: اكنون با گذشت بيش از چهارده ماه 
تمرين و ممارست در تالش براي مهار ويروس كرونا و 
قطع زنجيره آن، به نظر مي رسد دست اندركاران بايد 
با تمركز براين تجربيات ارزشمند، و همراهي كسبه در 
اجراي پروتكل ها، امكان فعاليت عادي كسب و كارها را 
فراهم كرده و از ضرر و زيان بيشتر ايشان جلوگيري كنند.
ممبين��ي ادام��ه داد: ات��اق اصن��اف ايران ب��ه دنبال 
پيشنهادات سال 1399، بارديگر خواستار بازنگري در 
محدوديت هاي فعاليت مشاغل كشور است. در همين 
راس��تا و از طريق كميته امنيتي، انتظامي و اجتماعي 
اين پيش��نهادات در حال پيگيري است، همچنين از 
روس��اي اتاق هاي سراسر كشور خواس��ته شده تا اين 
پيشنهادات ازطريق ستادهاي استاني نيز پبگيري شود 
و اميدواريم ستاد ملي كرونا هر چه سريعتر با آن موافقت 
و ابالغ نمايند. ممبيني گفت: اصناف به عنوان پيشاني 
تعامل هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه و به علت تعامل 
بيشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بيش از ساير نهادها در 
معرض اين ويروس بوده و ضرر و زيان و محدوديت هاي 
سنگين تري را نسبت به ساير بخش ها متحمل شده اند 
و نيز بيشترين همراهي و همكاري را با ستاد ملي مبارزه 
با كرونا در جه��ت رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي و 
پروتكل هاي بهداش��تي از خود به نمايش گذاشته اند. 
همچنين در همراهي و تبعيت از محدويت هاي اعالمي 
از سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا در خصوص ممنوعيت 
فعاليت گروه هاي شغلي در شهرهاي قرمز، نارنجي و 
زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذيري شده اند. 
وي گف��ت: انتظار م��ي رود دولت به پ��اس همراهي و 
تحمل خسارات سنگين اصناف و با عنايت به بسته هاي 
پيشنهادي متعددي كه از سوي اتاق اصناف ايران ارايه 
شده است، حداكثر حمايت ها را از جامعه اصناف كشور 
در خصوص امهال بيشتر ماليات بر عملكرد و ماليات بر 
ارزش افزوده، بخشودگي سهم كارفرما در بيمه تامين 
اجتماعي و چك هاي برگشتي داشته باشد چراكه لطمه 
به بزرگ ترين نهاد بخ��ش خصوصي اقتصاد مي تواند 
آثار جبران ناپذيري براي جامعه در پي داش��ته باشد. 
وي درپايان اظهار كرد: به مسووالن يادآوري مي كنيم 
جامعه اصناف كه عالوه بر خس��ارت هاي اقتصادي با 
آس��يب هاي روحي و رواني، افسردگي و بالتكليفي از 
آينده روبرو هستند نيز در آينده بايد با شدت بخشيدن 
به فعاليت هاي اقتصادي در برون رفت از شرايط حاضر 
نق��ش آفريني كنند و اين مس��تلزم توجه بيش��تر به 

مشكالت آنها و جبران جدي خسارات آنهاست.

به دنبال انحصار
در صنعت لوازم خانگي نيستيم

ايسنا |مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و لوازم 
خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( با تاكيد 
بر لزوم بهبود كيفيت و قيمت لوازم خانگي، از تشديد 
برخورد با قاچاق لوازم خانگي در سال جاري خبر داد 
و گفت ك��ه وزارت صمت به دنب��ال ايجاد انحصار در 
بازار لوازم خانگي نيست. كيوان گردان در گفت وگو با 
ايسنا، درباره بازگشت شركت هاي خارجي توليد لوازم 
خانگي به ايران گفت: موضع وزارت صمت اين است 
كه بازگش��ت برندهاي خارجي ضرورت��ي ندارد. وي 
همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با وجود تقاضا در 
بازار براي محصوالت كره اي و قاچاق اين كاالها به كشور 
تصريح كرد: در س��ال جاري برخورد جدي با قاچاق 
لوازم خانگي انجام مي شود، به طوري كه با سامانه هاي 
خوبي كه ايجاد شده لوازم خانگي قاچاق قابل رهگيري 
است. بنابراين بازرسان و دستگاه انتظامي مي توانند با 
حضور در مغازه ها به سرعت كاالي قاچاق را تشخيص 
دهند. گردان با بيان اينكه شناسه كاال يك كد عمومي 
است كه براي مثال همه يخچال هاي 20 فوت را شامل 
مي شود، تصريح كرد: اما كد رهگيري كه در سال جاري 
اجرايي مي ش��ود، مانند پالك خودرو است كه روي 
دستگاه لوازم خانگي نصب مي شود. توليدكنندگان 
مكلف هستند تا 20 ارديبهش��ت ماه كد رهگيري را 
دريافت و نصب كنند. از طرف ديگر به گفته اين مقام 
مسوول كاالي ايراني در حال حاضر با بهترين كيفيت 
و قابل رقابت با مش��ابه خارجي اس��ت، بنابراين هم 
مس��ووالن و هم مردم وظيفه دارند از توليد و سرمايه 
ايراني حمايت كنند. كره جنوبي نيز با حمايت داخلي 
خود توانست دروازه هاي جهاني را بگشايد. وي افزود: 
در حال حاضر وضعيت مشابهي در حوزه لوازم خانگي 

در كشور در حال رخ دادن است. 

معاون گمرك ايران در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

بازوي پژوهشي مجلس اعالم كرد

عامل حبس كاالها توسط ۵۰ واردكننده 

عقب ماندگي ايران در واكسيناسيون نسبت به همسايگان
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در گزارش��ي درب��اره 
واكسيناسيون در ايران با اش��اره به اينكه كشورمان در 
واكسيناسيون از بسياري از كشورهاي همسايه و منطقه 
عقب تر است، واردات واكسن از سوي بخش خصوصي را 
تاييد كرده و باتوجه به ش��رايط ايران مهم دانسته است. 
در اين گزارش نوش��ته ش��ده: » بخش خصوصي بازوي 
حمايتي براي واردات و دور زدن تحريم ها باشد و دولت 
با تكيه بر سياست هاي رفاهي به صورت ويژه اختصاص 
بودجه براي واكسيناسيون ملي به عنوان متولي تأمين 
س��المت ميان مردم و بخش خصوصي حضوري فعال 
داشته باشد. توزيع واكسن بايد صرفا توسط دولت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب سند ملي 
واكسيناسيون كشور و به صورت رايگان و عمومي صورت 
گيرد. در همين راس��تا بخش خصوصي تنها در واردات 
محصول و نه در هيچ  يك از مراحل ديگر به عنوان بازيگر 
حامي حضور خواهد داشت. تمام واكسن هاي وارد شده 
توس��ط بخش خصوصي، ضمن ثبت در سامانه تأمين 
و توزيع وزارت بهداش��ت، جهت توزيع در اختيار دولت 
قرار گيرد. سازوكار نظارت بر قيمت و كيفيت محصوالت 
توسط وزارت بهداش��ت بايد به صورت شفاف و تعريف 
ش��ده باش��د. به طوري كه قيمت و كيفيت واكسن هاي 
وارداتي توس��ط بخش خصوصي را تضمين نمايد. بايد 
توجه داشت كه هر نوع واكسن وارداتي، چه توسط بخش 
خصوصي و چه توسط بخش دولتي بايد با نظارت دقيق بر 
قيمت و كيفيت توسط وزارت بهداشت و طبق سند ملي 

واكسيناسيون تزريق شود.«
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود به عقب ماندگي 

ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه در واكسيناسيون 
اشاره كرده و آورده اس��ت: » قرار بود تا آخر سال 99 يك 
ميليون و 300 هزار نفر واكسينه شوند كه تا 12 ارديبهشت 
از اين رقم يك ميليون و 127 هزار و 54 نفر واكسن زده اند. 
براساس آخرين آمار منتشرشده توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي، تا تاريخ 02/12 /1400، يك 
ميليون و 175 هزار و 54 دوز واكسن در بين جمعيت ايران 
تزريق شده و سهم جمعيتي كه حداقل يك دوز واكسن 
درياف��ت كرده اند، 27 / 1 درصد از كل جمعيت كش��ور 
است. اين درحالي است كه براساس سند واكسيناسيون 
كشور پيش بيني ش��ده بود كه تا آخر سال 1399 -دو و 
نيم ماه قبل- )حدود يك ميليون و 300 هزار نفر( شامل 

700 هزار نفر كادر بهداشت و درمان و 600 هزار نفر نيز 
س��المندان مراكز نگهداري، مراكز معلولين جس��مي و 
حركتي، جانبازان )حدود 5 / 1 درصد( جمعيت كش��ور 
واكسينه ش��وند. بنابراين ميان برنامه وزارت بهداشت و 
واكسيناسيون انجام شده در كشور اختالف قابل توجهي 
وجود دارد در روزهاي گذشته بارها از سوي فعاالن بخش 
خصوصي و مس��ووالن اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران هم مورد تاكيد قرار گرفته است. رييس 
اتاق تهران مسعود خوانساري سه روز پيش با حضور در روم 
» چالش هاي واردات واكسن از سوي بخش خصوصي« 
در كالب هاوس در اين باره گفت: » واكسن در تمام جهان 
به صورت رايگان تزريق مي شود ما فكر كرديم در ايران هم 

اتاق ها و بخش خصوصي مثل سابق به كمك دولت بيايند 
و كاري براساس مسووليت اجتماعي انجام دهند. همانطور 
كه ما با ورود كرونا به كش��ور در اواخر سال 1398 شاهد 
بوديم اتاق هاي سراسر كشور به صورت فعال وارد شدند و 
چندين ميليارد تومان كمك كردند براي خريد تجهيزات 
الزم بيمارستان ها مانند ونتيالتور، گان، ماسك و... در اين 
مرحله هم ما فكر كرديم براي خريد و واردات واكسن وارد 
شويم و به كمك دولت و مردم بياييم. شركت هاي دارويي 
كه مسووليت واردات دارو را برعهده دارند پذيرفتند كه هيچ  
گونه سودي را از اين محل براي خودشان در نظر نگيرند 
و صرفا واكسن را به قيمت تمام شده عرضه كنند از طرف 
ديگر مديران و صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي 
پذيرفتند كه كليه كارگران و پرسنل ش��ان را به صورت 
رايگان واكسينه كنند؛ اين اقدام بزرگي است و شايد چند 
هزار ميليارد تومان براي دولت صرفه جويي باشد و با كمال 
ميل هم صاحبان واحدها پذيرفته اند كه اين كار را طبق 
مسووليت اجتماعي، انجام دهند. بنابراين اميدوار هستيم 
با هماهنگي ستاد وس��رعت بخشيدن به صدور مجوزها 
شاهد باش��يم كه كارگران واحدهاي توليدي بدون هيچ 
گونه پرداختي واكسينه ش��وند.« خوانساري همچنين 
گفت: » براي اينكه طبق برنامه ريزي ها و پروتكل ها، كار 
واكسيناسيون در واحدهاي توليدي انجام شود، نامه اي به 
آقاي روحاني نوشتم و در خواست كردم اولويت بندي ها و 
پروتكل ها در بحث تزريق واكسن وارداتي از سوي بخش 
خصوصي هم از سوي ستاد گذاشته شود و با ستاد كرونا 
و وزارت بهداشت براي توزيع و تزريق واكسن به كارگران 

هماهنگي ها صورت گيرد.« 

موجودی  )تن(نوع ارزنوع کاالصاحب کاالنام کاالرديف
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خبرروز

راه يابي »تارهاي ممنوعه« به دو جشنواره جهاني
فيلم مستند »تارهاي ممنوعه« به كارگرداني حسن نوري و تهيه كنندگي افسانه ساالري در تازه ترين حضور جهاني خود به چندين 
جش��نواره معتبر در امريكا راه پيدا كرد. فيلم نگاه شگفت انگيزي به خوشي ها و چالش هاي۴ عضو يك گروه و ابراز وجود از طريق 
موس��يقي دارد. مستند تارهاي ممنوعه ساخته حسن نوري فيلمساز افغانستاني ساكن ايران است كه پس از حضور در جشنواره 
بين المللي سينما حقيقت، نخستين نمايش جهاني خود را در )جشنواره بين المللي مستند آمستردام( داشت.تارهاي ممنوعه روايت 
چهار جوان افغانستاني ساكن ايران اس��ت كه به دنبال روياي ستاره  راك شدن و برگزاري اولين كنسرت، سفري از ايران به سوي 

افغانستان آغاز مي كنند؛ سفري كه با خطرهاي بسياري همراه است.

جامعه خبر

تشديد بارش در ۱۲ استان
س��ازمان هواشناسي نسبت به تش��ديد بارش در 
نفاط مختلف كشور هش��دار داد و درباره امتناع از 
كوهنوردي توصيه كرد. سازمان هواشناسي با صدور 
هشدار نارنجي رنگ با اشاره به تشديد فعاليت سامانه 
بارشي آورده است: وقوع رگبار باران و رعد و برق و 
وزش باد شديد موقت، خيزش گرد و خاك و احتمال 
تگرگ )۱۶ ارديبهشت ماه( براي استان هاي اردبيل، 
آذربايجان شرقي، نيمه شمالي آذربايجان غربي، 
البرز و تهران پيش بيني مي شود.اين شرايط جوي 
جمعه )۱۷ ارديبهشت ماه( در استان هاي آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، كرمان، خراسان 
شمالي، شمال شرق سمنان و زنجان و شنبه )۱۸ 
ارديبهشت ماه( در شمال ش��رق تهران، سمنان، 
خراسان شمالي و خراس��ان رضوي حاكم خواهد 
بود.احتمال باال آمدن ناگهاني سطح آب رودخانه ها، 
جاري شدن روان آب موقت در مسيل ها، آبگرفتگي 
معابر، صاعقه و برق گرفتگي، شكستن درختان و 
احتمال آسيب رسيدن به سازه هاي سست دور از 
انتظار نيست و نسبت به خودداري از تردد و توقف 
در كنار رودخانه ها و مسيل ها، امتناع از كوهنوردي 
و عدم چراي دام در ارتفاعات و حاشيه رودخانه ها و 
مسيل ها به ويژه در ساعات بعدازظهر و شب، تحكيم 
سازه هاي موقت و سس��ت، عدم عبور از جاده هاي 
آب گرفته توصيه مي ش��ود. سازمان هواشناسي با 
صدور هش��دار زرد رنگ با اشاره به فعاليت سامانه 
بارشي و رش��د ابرهاي همرفتي آورده است: وقوع 
رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد موقت، خيزش 
گرد و خاك و احتمال تگرگ به ويژه پنج شنبه )۱۶ 
ارديبهشت ماه( براي استان هاي زنجان، سمنان، 
شمال قزوين، خراسان شمالي، مازندران، گلستان، 
كرمان و سيستان و بلوچستان پيش بيني مي شود.

حاكميت اين شرايط جوي جمعه )۱۷ ارديبهشت 
ماه( در اس��تان هاي مازندران، گلس��تان، گيالن، 
شمال خراس��ان رضوي و شمال هرمزگان و شنبه 
)۱۸ ارديبهش��ت م��اه( در نيمه جنوب��ي كرمان، 
شمال شرق اصفهان و شمال شرق يزد دور از انتظار 
نيس��ت.از مخاطرات حاكميت اين شرايط جوي 
مي توان به احتمال جاري شدن روان آب موقت در 
مسيل ها، صاعقه و برق گرفتگي در مناطق مرتفع و 
مستعد، احتمال شكستن درختان فرسوده وآسيب 
به س��ازه هاي موقت اش��اره كرد بنابراين سازمان 
هواشناسي نس��بت به احتياط در تردد و توقف در 
كنار رودخانه ها و مسيل ها، احتياط در كوهنوردي 
و چراي دام  در مناطق مرتفع و حاشيه رودخانه ها 
و مسيل ها به ويژه در س��اعات بعد از ظهر و شب و 

تحكيم سازه هاي موقتي توصيه مي كند.
هشدار نارنجي  رنگ سازمان هواشناسي پيش بيني 
مي ش��ود كه پديده اي جوي اثرات منفي به دنبال 
داشته باشد و خسارت هاي احتمالي را سبب شود. 
هشدار نارنجي براي آماده باش دستگاه هاي مسوول 
براي مقابله با يك پديده خسارت زا صادر مي شود. 

۳۴۹فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اع��الم وزارت بهداش��ت، ۳۴۹ 
بيمار كوويد۱۹ در كشور به دليل اين 
بيماري جان خود را از دس��ت دادند.
بنابر اع��الم مركز رواب��ط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت تاكنون 
يك ميلي��ون و ۱۱۵ هزار و ۷۲۲ نفر 
ُدز اول واكس��ن كرونا و ۲۳۴ هزار و 
۵۶۸ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 

و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كشور به 
يك ميليون و ۳۵۰ هزار و ۲۹۰ ُدز رسيد.بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۵ هزار و ۸۷۲ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه دو هزار و ۴۴۹ نفر از آنها بستري شدند.مجموع 

بيماران كووي��د۱۹ در كش��ور به دو 
ميليون و ۵۹۱ هزار و ۶۰۹ نفر رسيد. 
خوش��بختانه تاكنون دو ميليون ۳۹ 
هزار و ۴۲۷ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. 
پنج هزار و ۴۹۹ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت 
قرار دارند.تاكنون ۱۶ ميليون و ۵۱۱ هزار و ۹۸۷ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است.در حال حاضر ۱۰۲ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۲۳۵ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۱ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند.

سالمت دانش آموزان مهم تر است
گرچه اي��ن امتحان��ات در پايه هاي 
تحصيلي آين��ده دانش آموزان موثر 
اس��ت، ام��ا س��المت دانش آموزان 
و خانواده ه��اي آنها بس��يار مهم تر 
است.س��خنگوي وزارت بهداش��ت 
در واكن��ش به برگ��زاري حضوري 
امتحانات نهايي ب��ا بيان اين مطلب 
گف��ت: تصميم گي��ري در خصوص 

امتحان��ات نهايي بر عهده س��تاد مل��ي مقابله با 
كرونا و وزارت آموزش و پرورش است، اما آن چه 
مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اس��ت، رعايت فاصله گذاري، پرهيز از تجمع در 
فضاي بس��ته و بدون تهويه مناسب است.سيما 
س��ادات الري افزود: برگ��زاري امتحانات به هر 
حال منوط به تصميم گيري در ستاد ملي مقابله 
با كرونا خواهد بود، همچنين شرايط بيماري در 

هفته هاي آتي در اين زمينه موثر است 
و بايد شرايط شيوع بيماري در كشور 
در اين زمينه بررسي شود.سخنگوي 
وزارت بهداش��ت در مورد پيش بيني 
ش��رايط كرونا در تابستان، بيان كرد: 
خوشبختانه در هفته هاي اخير روند 
واكسيناسيون تسريع شده و با توجه 
به ورود محموله هاي جديد واكس��ن 
كرونا به كشور، اين روند سرعت بيشتري خواهد 
گرفت. او ادامه داد: فاز اول واكسيناسيون كرونا 
به خوبي طي شده و وارد فاز دوم واكسيناسيون 
كرونا در كش��ور ش��ده ايم كه اميدواريم با ورود 
محموله هاي بعدي واكس��ن كرون��ا و همچنين 
پيوس��تن واكس��ن هاي توليد داخل به فرآيند 
واكسيناس��يون كوويد ۱۹ در كش��ور، اين روند 

سرعت روزافزون بگيرد.

تهران به ۲۰ ميليون ُدز واكسن كرونا نياز دارد
در استان تهران حدود ۱۰ ميليون 
نفر داوطلب واكسيناس��يون كرونا 
وجود دارد و با توجه به دستورالعمل 
تزريق ۲ ُدز واكس��ن براي هر فرد، 
ع��دد واكسيناس��يون نهايي به ۲۰ 

ميليون تزريق مي رسد.
ريي��س دانش��گاه علوم پزش��كي 
اي��ران با بي��ان اين مطل��ب گفت: 

واكسيناسيون س��المندان باالي ۸۰ سال سن 
در دانش��گاه علوم پزش��كي ايران آغاز ش��ده و 
س��اير گروه هاي س��ني ني��ز به م��رور به جمع 
مراجعه كنندگان مراكز بهداشت اضافه مي شوند.

دكتر جليل كوهپايه زاده به سهم ۴ ميليون نفري 
دانشگاه علوم پزش��كي ايران در واكسيناسيون 
كرونا اشاره كرد و گفت: اين ميزان واكسيناسيون 
عدد كوچكي نيست و نياز به برنامه ريزي دقيق 

و ايج��اد س��از و كار چندين ماهه در 
كنار ارايه س��اير خدم��ات ضروري 
كه در حال انجام اس��ت، وجود دارد. 
او خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاضر 
دغدغه نبود واكس��ن نداريم و از اين 
فرصت بايد براي پوش��ش س��ريع و 
حداكثري واكسيناس��يون مردم بر 
اساس اولويت هاي اعالم شده از سوي 

وزارت بهداشت اقدام كنيم.
كوهپاي��ه زاده با بي��ان اينكه حماي��ت خيرين 
س��المت در اين اقدام بزرگ را فراموش نكنيد، 
اف��زود: همه گي��ري كرون��ا و در ح��ال حاض��ر 
واكسيناسيون همگاني موجب شده تا فرهنگ 
مشاركت هاي اجتماعي در جامعه تقويت شود 
و اين همگرايي و توجه فرصتي بزرگ براي نظام 

سالمت است.

نس�رينهزارهمق�دم| از جزييات 
طرح تامين اجتماعي فراگير و پوشش 
حمايتي براي همه  هيچ اطالعي نداريم. 
نمي دانيم اين طرح كه تحت عنواِن سياست هاي كلي 
رفاه و تامين اجتماعي در مجمع تشخيص كليد خورده 
است، دقيقًا چيست؛ هيچ جزيياتي از آن نمي دانيم. 
نه در رس��انه ها چيزي در اين رابطه منتشر شده و نه 

كارشناسان امر، از آن اطالعي دارند!
در س��ال بحران كرونا و آسيب هاي مرگباِر آن، بحث 
»تامين اجتماعي فراگير« داغ شد گرچه انديشمندان 
و دغدغه مندان رفاه و تامين اجتماعي از همان ابتداي 
مطرح ش��دن اين بحث به خوبي مي دانس��تند كه 
رسيدن از نظام ناعادالنه بيمه اي امروز به يك ساختار 
فراگير براي تامين اجتماعي، كار س��اده اي نيست و 
زيرساخت هاي بسيار مي خواهد. براي نمونه، عليرضا 
حيدري )كارش��ناس رفاه و تامين اجتماعي( در اين 
رابطه مي گويد: »تا وقتي داده هاي كافي و مناسب از 
سطح اقتصادي و درآمدي آحاد مردم نداريم، وقتي 
سخنگوي ستاد يارانه اعتراف مي كند هنوز با التماس 
از مردم اطالعات مي گيريم، استقرار تامين اجتماعي 
فراگير، يك پارادايم دور از دسترس است و قاعدتاً فقط 
در ژانِر »گفتمان آفريني صرف« مي گنجد؛ يعني فقط 

حرف است و عملي نمي شود!«

  بودجه ناكافي/ تعدد نهادي
جدا از نداش��تن اطالعات، آنچه مانع اصلي استقرار 
يك نظام تامين اجتماعي فراگير مي ش��ود، نبودن 
بودجه كافي و عليحده براي اين منظور و همچنين 
مشخص نبودن دستگاه هاي اصلي متولي امر است؛ 
چگونه بايد س��ه اليه بيمه اي، ام��دادي و حمايتي 
كشور را زير يك چتر فراگير قرار دهيم. وقتي بيش 
از ۳۰ نه��اد امدادي و حمايتي ي��ا صندوق بيمه اي 
داريم ك��ه هر كدام داعيه حماي��ت و ارايه خدمات 
رفاهي دارند؟ آي��ا س��ازمان هاي امدادگري مانند 
بهزيستي و كميته امداد امام )ره( كه علي القاعده در 
اليه هاي حمايتي و امدادي نظام فراگير قرار دارند، 
قابل تجميع و قرار گرفتن ذيل يك مديريت يكسان 
و يكپارچه هس��تند؟ چگونه مي توانيم به تجميع و 
يكپارچه سازي در چنين سطح كالني اميد ببنديم 
وقتي هنوز در اليه بيمه اي نظام تامين اجتماعي كه 
متشكل از چندين صندوق بيمه اي  و بازنشستگي 

است، نه مديريت يكپارچه داريم، نه قواعد يكسان 
و نه عدالت در انجام تعهدات مالي. دولت براي فردي 
كه بيست ميليون تومان از خزانه دولت حقوق مي گيرد 
به همان ان��دازه فردي كه ۴ ميلي��ون تومان حقوق 
مي گيرد، حق بيمه مي پردازد يعني براي هر دو، ۱۳ 
درصد به صندوق بازنشستگي از جانب دولت پرداخت 
مي شود؛ همين برابري بي معنا يك شاهد عريان براي 
نش��ان دادن بي عدالتي است؛ حق بيمه سهم كارگر 
براي همه كارگران بيمه شده تامين اجتماعي، ۷ درصد 
است؛ چه حداقل بگير باشند و كمتر از ۴ ميليون تومان 
حقوق بگيرند چه سقف بگير باش��ند و هفت برابِر ۴ 
ميليون تومان درآمد داشته باشند؛ اين برابري از معنا 
تهي شده نيز نماِد آشكاِر ديگري از بي عدالتي بيمه اي 
اس��ت. بنابراين در شرايطي كه اليه بيمه اي ساختار 
تامين اجتماعي ايران هنوز نيازمند اصالحات اساسي 
است تا به معيارهاي عدالت و كارآمدي نزديك شود، 
چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم در سال جاري، 
هر سه اليه تامين اجتماعي فراگير، طراحي، تدوين 
و مستقر شوند آنهم با معيارهايي عادالنه و كارآمد؟! 
آيا لفِظ »تامين اجتماعي فراگير« كه در ذيِل شركاي 
بن��د )و( تبصره ۲ اليحه بودجه ۱۴۰۰ آمده اس��ت، 
صرفًا درج يك كليشه براي رفع تكليف نبوده است؟ 
آيا از بودجه محدود بند )و(، در طول سال جاري، واقعًا 

مبلغي صرف استقرار اين نظام فراگير خواهد شد؟!

  ۶۱هزار ميليارد تومان براي تقسيم
 ميان چندين بودجه خوار

اول اسفندماه، در كميسيون تلفيق، با پرداخت ۱۵۰ 
هزار ميلي��ارد تومان از مح��ل حق االمتياز واگذاري 
س��هام و حقوق مال��كان طرح هاي تمل��ك دارايي 
سرمايه اي و طرح هاي سرمايه گذاري متعلق به دولت 
و ش��ركت هاي دولتي براي كمك ب��ه صندوق هاي 
بازنشستگي و رد بخش��ي از بدهي دولت به سازمان 
تأمين اجتماعي، رتبه بندي معلمان و متناسب سازي 
حقوق اعضاي هيات علمي و همچنين مطالبات قانون 
حمايت از معل��والن، تأمين نظام اجتماعي فراگير و 

متناسب سازي حقوق بازنشستگان كشوري، لشكري 
و تأمين اجتماعي موافقت شد.

با مطالبه گري و تالش بس��يار كارگ��ران، در جريان 
تصويِب نهايي بودجه مصوب ش��د ۸۹ هزار ميليارد 
تومان از اين اعتب��ار ۱۵۰ هزار ميليارد توماني براي 
پرداخت بدهي انباش��ته دولت به س��ازمان تامين 
اجتماعي در نظر گرفته ش��ود؛ با اين حس��اب، فقط 
۶۱ ه��زار ميليارد توم��ان براي چند منظ��ور باقي 
مي مان��د: حمايت از معل��والن كش��ور، رتبه بندي 
معلمان، متناسب س��ازي حقوق استادان و كمك به 
صندوق هاي كشوري و لشكري. به جز رد ديون دولت 
به تامين اجتماعي، هيچ تفكيك و تمايزگذاري براي 
مصارف اعتبار باقيمانده بند )و( در نظر گرفته نشده 
است؛ بنابراين ۶۱ هزار ميليارد تومان اعتبار است و 
بودجه خواران متعددي كه مشخص نيست سهم هر 

كدام چقدر خواهد شد!
در چنين ش��رايطي، نمي توانيم اميدوار باش��يم كه 
استقراِر نظاِم تامين اجتماعي فراگير در سال جاري به 
جايي برسد؛ هرچند از آبان ماه سال گذشته، بارها در 

ارتباط با ضرورت عاجل استقرار اين نظام صحبت شده 
اما در عمل، نه بودجه مشخصي اختصاص داده اند و 
نه برنامه ريزي و كار كارشناسي خاصي صورت گرفته 
اس��ت؛ حتي از طرح اوليه اين نظام هيچ اطالعي در 

دست نيست.

  كلياتي از روند كار/ كارشناسان هم چيزي 
نمي دانند!

فرآيند تدوين سياست هاي كلي رفاه و تأمين اجتماعي 
از تاريخ ۱۱ آبان سال قبل با ابالغ ايده اوليه توسط دفتر 
مقام معظم رهبري، سرعت گرفته و ضمن برگزاري 
نشست هاي متعدد كميته اجتماعي دبيرخانه مجمع 
به منظور مشاركت فراگير صاحبنظران و دستگاه هاي 
مرتبط، در كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي به 
ويرايش پانزدهم رسيد كه در تاريخ ۳۰ ارديبهشت 
۱۳۹۹ به كميسيون مشترك ارسال شد و در نهايت، 
پس از س��ير مراحل نهايي، در جلسه صحن مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است. اول بهمن 
ماه سال قبل نيز خبر تصويِب »كليات سياست هاي 

كلي تامين اجتماعي« در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، رسانه اي شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجدداً چهارشنبه 
بيس��ت و نهم بهمن ماه ۹۹ به رياست آيت اهلل آملي 
الريجاني و با حضور اعضاء تش��كيل جلس��ه داد. در 
اين نشست كه نمايندگان دولت از وزارت كار، رفاه و 
تامين اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي نيز حضور داش��تند، پس از ارايه پيشنهاد 
كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع و بحث و 
بررسي اعضا، يك بند ديگر از سياست هاي كلي تامين 
اجتماعي به تصويب رسيد. اما هيچ اطالع دقيق و قابل 
اطميناني از جزييات اين سياست هاي كلي در دست 
نيست؛ حتي كليات نيز به سختي قابل فهم است! تا 

آنجا كه كارشناسان هم چيز زيادي نمي دانند!
بايزيد مردوخي )اقتصاددان توس��عه و برنامه ريزي( 
در ارتباط با طرحي كه در مجمع تشخيص در حال 
پيگيري اس��ت، مي گوي��د: از جزييات اي��ن طرح و 
چيدمان آن اطالعي در دست نيست؛ هيچ اطالعي 
نداريم كه اين طرح كه تحت عنواِن سياس��ت هاي 
كلي رفاه و تامين اجتماعي در مجمع تشخيص كليد 
خورده اس��ت، دقيقًا چيس��ت؛ هيچ جزيياتي از آن 
نمي دانيم. نه در رسانه ها چيزي در اين رابطه منتشر 
شده و نه كارشناسان امر، از آن اطالعي دارند؛ بنابراين 
نمي توانم در مورد اين طرح اظهارنظر كنم يا در مورد 
كيفيت و كارايي آن نظر بدهم. نمره دادن به اين طرح 
يا اظهارنظر در مورد آن، نياز به داده ها و اطالعات دارد 

كه متاسفانه اين اطالعات موجود نيست.
او تاكيد مي كند: تا زماني كه از محتواي طرح و جزييات 
آن، اطالعي نداشته باشيم نمي توانيم با قاطعيت در 
مورد آن نظر بدهيم يا با قطعيت بگوييم كه اين طرح، 
دقيقاً همان نظام تامين اجتماعي فراگيِر تصريح شده 
در اصل ۲۹ قانون اساسي است اما مي توانيم با قاطعيت 
بگوييم كه گس��ترش چتر حمايت ه��اي اجتماعي 
براساس الزامات قانون اساسي، يك ضرورت غيرقابل 
انكار است كه بايد بسيار پيش از اين، عملي مي شد؛ 
در اين زمينه، كاستي هايي داشته ايم و دهه ها غفلت 

در كار بوده و اميدواريم باالخره ورق برگردد و هرچه 
زودتر، اين مهم اجرايي شود.

  هم »بيمه ش�دگان« و ه�م »فاقدان بيمه« 
مشكالت بسيار دارند

كرونا و آس��يب هاي آن، اس��تقرار يك نظاِم تامين 
اجتماعي فراگير را بيشتر از هميشه تبديل به ضرورتي 
غيرقابل انكار كرده است؛ بسياري از فاقدان بيمه كه 
بايد قاعدتًا در اليه هاي حمايتي و امدادي اين نظام 
قرار بگيرند، ه��م كار خود را از دس��ت داده اند و هم 
به دليل ابتال به كرون��ا، در تامين هزينه هاي درماني 
ناتوان مانده اند. بيمه ش��دگان ني��ز وضعيت بهتري 
ندارند؛ هنوز كارگران و بازنشس��تگان كه سي سال 
تمام، ُنه درصد حق بيمه خ��ود را به صندوق درمان 
تامين اجتماعي واريز كرده اند تا خيال ش��ان از بابت 
دوا و درمان راحت باشد، مجبور هستند ماهانه چند 
صد هزارتومان اضافي بابت »بيمه تكميلي« بپردازند؛ 
بيمه اي گران قيمت اما ناكارآمد كه اگر كرونا بگيري 
و ب��ه بخش خصوصي مراجعه كن��ي، به هيچ كارت 
نخواهد آم��د: بيمه هاي تكميلي هزينه هاي كرونا را 
پوشش نمي دهند. در چنين شرايطي، اگر اهتمامي 
واقعي و اساسي براي اجراي بي تنازل اصل ۲۹ قانون 
اساسي در كار باشد، بايستي قبل از هر چيز، بودجه 
مناس��ب و مكفي براي گس��ترش كيفيت و كميت 
خدمات تامين اجتماعي همگان��ي اختصاص يابد؛ 
وقتي نمايندگان مجلس يازدهم )مجلسي كه ادعاي 
بسيار براي حمايت از فرودستان دارد و خود را حامي 
طبقات پايين دس��ت وامي نماياند( فق��ط ۶۱ هزار 
ميليارد توم��ان اعتبار براي چند منظور كلي در نظر 
گرفته اند، معلوم است كه چنين اهتمامي در بساط 
قانونگذاران و مجريان يافت نمي شود و ترديدي نيست 
كه كل اين اعتباِر ۶۱ هزار ميليارد توماني بند )و( به 
آنهايي مي رسد كه بلندگو و قدرت دارند، مثل اعضاي 
هيات علمي دانشگاه ها يا بازنشستگان غيرحداقل بگير 
صندوق كشوري. كارگران بيمه شده و بيمه نشده و 
نظام تامين اجتماعي، هيچ سهمي از اين اعتبار ناكافي 
نخواهند داشت؛ وقتي اليه بيمه اي تامين اجتماعي 
ما عادالنه نيست و نمي تواند به مشموالِن كم درآمد، 
خدمات درمان��ي رايگان ارايه دهد، تامين اجتماعي 
فراگير و پوشش حمايتي براي همه ، فقط يك روياي 
دور از دسترس است، اتوپيايي كه نه در ۱۴۰۰ كه در 

سال هاي بعدتر نيز به واقعيت نخواهد پيوست!

گزارش
كارگران و بازنشستگان مبالغ هنگفتي بابت بيمه تكميلي مي پردازند

اعتبار۶۱هزارميلياردتومانيبند)و(نصيبچهكسانيميشود؟

رويداد

سال هاي زيادي است كه در مورد از بين رفتن اكوسيستم 
دريايي از سوي كارشناسان محيط زيست هشدار داده 
مي شود اما متاسفانه اين هشدارها نه تنها نتوانسته مانع 
از افزايش عوامل تخريب ش��ود كه حتي س��رعت اين 
تخريب ها را افزايش هم داده است. فرقي نمي كند، درياي 
شمال باشد يا سواحل زيباي خليج فارس، هرچه هست 
اين روزها تمام انسان ها گويي كمر همت بسته اند تا آنجا 
كه مي توانند محيط زيس��ت را مورد تخريب و تعرض 
قرار دهند. اتفاقي كه البته كشور ما و مردمش هم از آن 
مستثني نيس��تند. بهره برداري بي رويه انسان از دريا از 
گذشته تهديدي براي منابع آبي بوده، گاه اين بهره برداري 
با ت��وان خودپااليي دريا قابل جبران اس��ت و گاه آنقدر 
مهلك خواهد بود كه جبران خسارات آن از عهده توان 
خودپااليي خارج است.در واقع طبيعت و محيط زيست 
به طور طبيعي توان اين را دارد كه حجم زيادي از آلودگي 
را از خود دور كند؛ البته در چند سال اخير انسان با فشار 
زيادي كه به طبيعت آورده اين توان را از اكوسيستم گرفته 
از اين رو ديگر با كوچك ترين فشار، فرياد طبيعت بلند 
مي شود كه مي توان اين درد بر پيكره محيط زيست را با 
بروز گرد و غبار، خشكسالي، سيالب و آتش سوزي هاي 

مداوم مشاهده كرد.

  وضعيت شكننده خزر و فارس
گزارش هاي متعددي نشان مي دهد كه محيط زيست 
خليج فارس و درياي خزر وضعيت مناسبي ندارد و بسيار 
شكننده است، ساخت سكوهاي نفتي، آلودگي هاي ناشي 
از استخراج و كشف ميدان هاي نفتي در آب و جابه جايي و 
تردد نفتكش ها، انتشار دود و گازهاي سمي و آلوده، نشت 
مستقيم مواد نفتي به درون آب و از سوي ديگر ساخت 
جزاير مصنوعي باعث آسيب ديدگي محيط دريا و محل 
تخم ريزي و زندگي آبزيان شده و با تغيير در چرخش آب 

در خليج فارس موجب ايجاد خسارت به محيط زيستي 
شده كه نسل هاي بعدي هم حق استفاده از آن را دارند.

  ساخت جزاير و پيچيدگي هاي
 زيست محيطي

هر چند كنوانس��يون۱۹۸۲ حقوق درياها، اجازه ايجاد 
جزيره مصنوعي در درياي سرزميني تا ۱۲ مايل را داده 
اس��ت اما امروزه حركت رو به رش��د ساخت اين جزاير، 
ساخت و س��ازهاي س��احلي، پيچيدگي هاي زيست 
محيطي زيادي را ايجاد كرده اس��ت كه بايد مراقب آنها 
باشيم.در كنار فشار ساخت و ساز اما فشار منابع آالينده به 
دريا معضل ديگري كه دامن پهنه هاي آبي كشور را گرفته 
است كه محمود رضايي مديركل دفتر بررسي و مقابله 
با آلودگي هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: چند سالي است كه شاهد توسعه مناطق مسكوني 
و تمركز صنايع در س��واحل كشور هستيم كه موجب 
افزايش نفوذ منابع آالينده به پهنه هاي آبي شده و همين 
مساله محيط زيست درياها را با چالش مواجه كرده است.

او افزود: حضور انس��ان ها و بهره ب��رداري بي  رويه و غير 
اصولي از دريا از قديم االيام تهديدي براي منابع آبي بوده 
اس��ت، گاه اين بهره برداري با توان خودپااليي دريا قابل 
جبران و جايگزيني است و گاه آنقدر اين بهره برداري و 
سوءاس��تفاده مهلك خواهد بود كه اثرات آن تا چندين 
س��ال از بين نخواهد رفت و بدين طريق حيات آبزيان و 
زيس��تگاه هاي دريايي را تحت الشعاع قرار مي دهد و به 

مرور نابود خواهد كرد.

  سرعت باالي تخريب
مديركل دفتر بررسي و مقابله با آلودگي هاي دريايي 
سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: اين نابودي 
نبايد ب��ا عمر كوتاه و حافظه كوت��اه آدمي ملموس 

باشد ليكن سرعت اين تخريب و نابودي و تغييرات 
پيش آمده در اكوسيس��تم و جمعيت آبزيان آنقدر 
باال است كه حتي در نتايج يك مطالعه كوتاه مدت 
هم مي تواند خود را نشان دهد.او اظهارداشت: خليج 
فارس بدليل موقعيت خاص آن و جا دادن سفره هاي 
عظيم سوخت هاي فسيلي داراي شكنندگي بسيار 
باالست و در سال هاي اخير نگراني هاي فراواني را در 
ذهن متخصصان، پژوهشگران و حتي عوام به وجود 
آورده است، سرعت آاليندگي و تخريب ها از سرعت 
خودپااليي اين اكوسيستم حساس پيشي گرفته و 
در صورتي كه همچنان ادامه داشته باشد ديگر اثري 
از حيات در آن باقي نخواهد ماند و حتي تا مقاوم ترين 

گونه هاي آبزي را در خود حل و نابود خواهد كرد.

  اكوسيستم دريايي رو به نابودي است
رضاي��ي گفت: از جمل��ه فعاليت هاي موث��ر بر اين 
اكوسيستم كه به سرعت به زوال زيستگاه ها كمك 
خواهد كرد؛ اسقرار صنايع نفت و گاز و فعاليت هاي 
غير اصولي و خارج از چارچوب محيط زيست، ورود 
پساب ها و پسماندهاي حاصل از فعاليت هاي صنايع 
و مناطق مس��كوني در س��احل، پيشروي ساحل با 
اس��تحصال دريا و در نتيجه تخريب حساس ترين 
زيستگاه دريايي )سواحل(، تخليه و رهاسازي مواد 
نفتي ب��ه روش هاي مختل��ف و ورود گونه هاي غير 
بومي به اين پهنه آبي تنها بخشي از عوامل مخرب و 

تاثيرگذار بر اين اكوسيستم است.
مديركل دفتر بررس��ي و مقابله با آلودگي هاي دريايي 
سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: لذا كمك مردم، 
سازمان هاي مردم نهاد و ارايه آموزش و فرهنگ سازي از 
مهم تري��ن عوامل جلوگيري از آلودگي هاي بيش��تر و 

حفاظت از اين اكوسيستم ارزشمند است.

تخريب اكوسيستم دريايي همچنان ادامه دارد
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