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محروميت حس ناخوشايند هفته هاي پر تنش در بورس

مس��كن مقوله اي بسيار مهم 
براي اقتصاد كالن كشور است 
و عوامل مختل��ف جمعيتي، 
تش��كيل خانواره��ا، ضريب 
استهالك و ضريب تخريب و 
همچنين نرخ تورم و ساختار 
اقتص��ادي كش��ور و حت��ي 
مس��ائلي مثل ورود س��رمايه 
خارجي به ايران يعني مس��ائلي كه در آن طرف مرزهاي 
ما اتفاق مي افت��د، در آن دخيل اس��ت. با توج��ه به اين 
مسائل و همچنين با توجه به اينكه در دوره كرونا، قيمت 
مسكن با شدت بسيار بااليي رشد كرد يعني ماهانه بين 
7 تا 10درصد رشد داشته است، افت حدود يك درصدي 
قيمت در آذر ماه از نگاه ما صرفا مس��اله اي رواني اس��ت. 
خوب همه منتظر نتيجه انتخابات امريكا، جهت گيري 
ش��اخص هاي اقتصاد كالن بودند و به همين دليل يك 
مقداري در سرمايه گذاري در مسكن تامل كردند. مساله 
اين است كه س��ازندگان مس��كن در ايران، خرده سازان 
هستند يعني 95درصد مسكن كشور را بخش خصوصي 
توليد مي كند و از اي��ن 95درصد، زير 8درصد توس��ط 
توليدكنندگان انبوه و مابقي آن را خرده سازان مي سازند. 
ادامه در صفحه 3 اساسا انبوه ساز در كشور نداريم.  

پيگيري هاي ميداني وضعيت 
بازاره��اي اقتص��ادي بع��د از 
تحوالت اخير اياالت متحده و 
پس از حضور طرفداران ترامپ 
در كنگره گوياي اين واقعيت 
روش��ن اس��ت كه اكثر بازارها 
بدون اينكه واكنش هاي تندي 
به اين تحوالت نشان دهند در 
حال رصد موضوع و ارزيابي دقيق تحوالت هستند و تغيير 
خاصي در نظام اقتصادي اياالت متح��ده و متعاقب آن 
ساير اقتصاد جهاني رخ نداده است. روند قيمت طال، نفت، 
بازارهاي مالي جهاني و... نشان مي دهد كه تكانه خاصي 
كه برآمده از اي��ن تحوالت باش��د در وضعيت اقتصادي 
بين المللي رخ نداده است. امري كه نشان دهنده قوام قابل 
توجه اقتصاد اين كشور است كه طي دهه هاي متمادي 
در يك وضعيت تثبيت ش��ده قرار گرفته است. واقع آن 
است كه اقتصاد امريكا از يك ساز و كار منطقي و اصولي در 
شؤون مختلف مالي، صنعتي، انرژيك و... پيروي مي كند 
و تحوالت سياس��ي و اجتماعي هرچند در بخش هايي 
ممكن اس��ت اثرات كوتاه مدتي به جاي بگذارد، اما اين 
تحوالت از جنس تحوالت كش��ورهاي در حال توسعه، 
ادامه در صفحه 7 جهان سوم يا عقب مانده نيست كه... 

يكي از عوام��ل اصلي كاهش 
صادرات نفت و رسيدن آن به 
آمار منتشر شده توسط بانك 
مركزي تش��ديد تحريم ها در 
سال هاي اخير اس��ت. چراكه 
اگر كشورهاي خريدار از ايران 
نفت خريداري كنند، جريمه 
خواهند ش��د. با توجه به اين 
موضوع كشورهايي كه سابق بر اين از عمده خريداران نفت 
ايران بودند، بازار ايران را ترك كردن��د. از زمان برقراري و 
تش��ديد تحريم ها توسط رييس جمهور س��ابق امريكا، 
»دونالد ترامپ«، كميته اي تشكيل ش��د. تعداد اعضاي 
اين كميته كه به بررس��ي مس��ائل ايران مي پرداختند 
نسبت به زمان رياس��ت جمهوري »باراك اوباما« بسيار 
افزايش پيدا كرده بود. متاس��فانه مجموع��ه اين عوامل 
باعث شد كه فروش نفت ما به طرز چشمگيري كاهش 
پيدا كند. از طرفي، معموال كشورهايي كه در زمان تحريم 
اقدام به خريد نف��ت از ايران كرده اند، ب��ه دنبال خريد با 
قيمتي بسيار پايين تر از ارزش واقعي آن هستند. عالوه 
بر اين كشورهايي نظير »عراق، روسيه، امريكا و عربستان 
سعودي« با شروع تحريم ها جايگزين ايران براي فروش 
نفت شدند.  ادامه در صفحه 3

اكنون در وضعيت��ي زندگي 
مي كنيم كه فاصله و شكاف 
طبقات��ي بي��ن دهك ه��اي 
درآم��دي در جامعه باال رفته 
و متأسفانه در سال هاي اخير 
اين فاصله و ش��كاف شديدتر 
نيزش��ده تا جاييكه بخشي از 
طبقه متوس��ط نيز از جايگاه 
طبقاتي خ��ود خ��ارج و دچار تح��رك طبقاتي نزولي 
شده اند. حال اگر اين ش��اخص را در كنار شاخص خط 
فقر هم قرار دهيد و به صورت تركيبي، نابرابري و فقر را 
در هم ضرب كنيد وضعيت بسيار وخيم تر هم مي شود.

بطور معمول دسترس��ي و توزيع نابراب��ر فرصت ها در 
جامعه باعث بروز و وقوع نابراب��ري در جوامع به صورت 
عيني و ذهني مي شوديعني هم نابرابري عيني داريم 
در جامعه و هم احس��اس نابراب��ري. نابرابري عيني بر 
مبناي شاخص ها قابل بررسي است اما نابرابري ذهني 
در واقع اش��اره به اين موضوع دارد كه آدم ها خود را در 
جريان يك مقايس��ه اجتماعي قرار مي دهن��د. افراد و 
گروه هاي اجتماعي خود را با هم مقايسه كرده و اگر اين 
فاصله بسيار زياد باشد يك احساس محروميت شديد 
به افراد دست مي دهد. اين احساس محروميت احساس 
ادامه در صفحه 8 ناخوشايندي است و... 

تنش، نگران��ي و ه��راس در 
روزهاي اخير بازار سرمايه به 
اوج خود رس��يده ب��ا توجه به 
نوسانات ش��ديد البته بيشتر 
به سمت و سوي نزول و قرمز 
بودن بوده اس��ت، سهامداران 
كه خريدهاي خ��ود را در اوج 
ب��ازار انج��ام داده بودند و حد 
ضرر را هم رعايت نكرده بودند و تابع برخي مقررات كه 
حتي در آموزش هاي ابتدايي نيز توصيه مي ش��ود كه 
ميزان حد ضرر برخي م��وارد اوليه را نيز رعايت نكردند 
و ب��ه اميد آنكه ب��ازار به روزهاي پر س��ود، ب��از خواهد 
گشت اما اين باور س��هامداران به واقعيت تبديل نشد و 
بسياري از آنها به زيان هاي باالي 70درصد رسيده اند. 
در برخي روزها بازار به سمت س��بز شدن پيش رفت و 
اميد اندكي به بازار تزريق شد اما با وجود برگشت دوباره 
به سمت قرمز شدن بازار اميدها كمرنگ تر و اعتماد به 
بازار س��رمايه از بين رفت. اين عوامل براي بازار بس��يار 
نگران كننده اس��ت. در آينده  بورس مناسب نيست كه 
در كمترين نوسان در بازار س��هامداران هيجاني عمل 
كرده و بازار به صف فروش و بعضًا خريد نيز مي كشانند 
كه بيش��تر منفعت را دالالن و س��ودجويان از عملكرد 
هيجاني عمده س��هامداران برداش��ت مي كنن��د . در 

روزهاي اخير كه صبر س��هامداران به سر آمده است در 
بسياري از گروه هاي ش��بكه اجتماعي كه تعداد زيادي 
از سهامداران در گروه هاي مختلف وجود دارند به بحث 
و تبادل نظ��ر مي پردازند و بعد از چني��ن ريزش هايي 
كه به وجود آمده پيش��نهاد تجمع اعتراضي در خيابان 
را داده اند و اس��تقبال نيز ش��ده اما اين موض��وع كه با 
تجمع اعتراضي مس��ائل پيش آم��ده و تخلفات برخي 
حقوقي هاي كه بازار را به تنش كش��انده محرز اس��ت، 
ولي حال ن��وش دارو فايده اي براي س��هامداران ندارد، 
فقط بايستي شيوه نامه اي درست و منطقي باشد كه از 
رخدادهاي اينچنيني جلوگيري شود.  مسووالن كه در 
اين ايام بسيار در مورد بازار سرمايه صحبت مي كنند از 
عاليرتبگان بازار سرمايه كه مردم را به صبر در اين بازار 
و دعوت به آموزش س��خن مي گون��د و برخي رده هاي 
دولتي نيز در پي خش��مگين ش��دن عمده سهامداران 
س��خنراني در م��ورد ايجاد فض��اي امن و ب��دون زيان 
س��خن گفتند كه اين مباحث  بدون زيان ب��راي بازار 
س��رمايه كه يكي از پر ريس��ك ترين بازارهاي موجود 
است، كامال اشتباه است.  زماني كه شهروندان را به اين 
سرمايه گذاري در بورس دعوت مي كردند، بايد آموزش 
را از قبل چاشني ورود افراد مي كردند. حال كه آب از سر 
گذشته است توصيه اكثر مسووالن خريد از صندوق هاي 
ادامه در صفحه 7 سرمايه گذاري است و ...  

محمدحسين برخوردارمحسن جليلوند بيت اهلل ستاريان

امان اهلل قرايي حامد علي محمد

 »تعادل« 
  ابعاد اقتصادي 

 تسخير كنگره را 
 در بازارهاي مالي جهان

بررسي مي كند

شورش ترامپ



رهبر معظم انقالب اسالمي تصريح كردند: امريكايي ها 
اگر توانسته بودند واكسن توليد كنند اين افتضاح كرونايي 
در كشورش��ان به وجود نمي آمد كه در يك روز حدود ۴ 
هزار نفر تلفات داش��ته باشند. ضمن اينكه اساسًا به آنها 
اعتمادي نيست و گاهي اين واكسن ها براي آزمايش بر 

روي ملت ها است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
صبح روز جمعه در سخناني تلويزيوني به مناسبت سالروز 
قيام ۱۹ دي ۱۳۵۶ مردم قم، بر ضرورت حراست از ياد و 
نام اين قيام تعيين كننده و مضمون ديني و ضّدامريكايي 
آن تأكيد كردند و با افتخارآميز خواندن توليد واكس��ن 
كرونا در كش��ور، گفتند: حضور منطق��ه اي و ثبات آور و 
افزايش قدرت دفاعي و موشكي ايران ادامه خواهد يافت، 
در مورد برج��ام هم ما اصرار و عجله اي براي بازگش��ت 
امريكا نداريم مهم اين اس��ت كه تحريم ها بايد فوري و 

كامل برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمي قبل از بيان مباحث اصلي خود درباره 
حماس��ه ۱۹ دي ۱۳۵۶ مردم قم و برخي مسائل روز، از 
حضور حماس��ي و خودجوش مردم در تجليل از سردار 
شهيد حاج قاسم س��ليماني و شهيد ابومهدي قدرداني 
و تأكيد كردند: اين فعاليت خودجوش و حماس��ه گونه، 
ناش��ي از عواطف، بصيرت و انگيزه هاي عالي مردم بود و 

روح تازه اي در كالبد كشور و ملت دميد.
ايشان همچنين از تجمع بزرگ و شگفت انگيز مردم عراق 
در بغداد و چند شهر ديگر در سالگرد اين دوشهيد بزرگ 
تجليل كردند و ياد همراهان سردار سليماني و ابومهدي 
)شهيدان پورجعفري، مظفري نيا، طارمي، زماني نيا( و نيز 
شهداي عراقي همراه را گرامي داشتند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين با بزرگداشت ياد شهداي جانباخته 
كرمان در مراسم تشييع سردار سليماني و نيز شهيدان 
جان باخته در حادثه بسيار تلخ و ناگوار سانحه هواپيمايي 
در آسمان تهران، از خداوند متعال براي آن عزيزان لطف 
و رحمت و براي بازماندگان صبر و تساّل و آرامش مسألت 
كردند.  رهبر انقالب افزودند: مسووالن نيز در اين زمينه 
وظايفي دارند كه به آنها تذكر داده ش��ده است. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با اشاره به چهلمين روز شهادت دانشمند 
بزرگ كشور شهيد فخري زاده افزودند: دو شخصيت بزرگ 
علمي كه اين اواخر از دست داديم يعني شهيد فخري زاده 
و آيت اهلل مصباح يزدي، هر دو در عرصه هاي كاري خويش، 
چهره هاي برجسته اي بودند كه بايد از ميراث ارزشمند آنها 

مراقبت شود و راه آنان به بهترين وجه ادامه يابد.
رهبر انقالب در بخش اصلي سخنانشان با تأكيد بر تأثير 
تعيين كننده قي��ام ۱۹ دي ۱۳۵۶ م��ردم قم، نگهباني 
و حراس��ت از ياد اين حادثه و نيز مضم��ون عميق آن را 

ضروري برشمردند.
ايش��ان افزودند: قيام ۱۹ دي از نق��اط اوج حيات ملت 
ايران اس��ت چرا كه عزم، اراده و بصيرت ملت را نش��ان 
مي دهد. بنابراين بايد ياد آن زنده و ُپر نش��اط بماند و راه 
آينده را روش��ن كند. رهبر انقالب اس��المي با اشاره به 
تالش دست هاي خائن و تحليلگران مغرض براي تغيير 
مضمون و محتواي حوادث بزرگ ملت ها در جهت منافع 
قدرت هاي بزرگ گفتند: با گس��ترش وس��ايل ارتباط 
جمعي، امكان تغيير مضمون اينگونه حوادث بيشترشده 
است. ايشان تحريف واقعيت رويدادهاي مهم كشورها و 
جهان، آن هم با زبان و قلم اشخاص و نويسندگان معروف را 
از كارهاي مهم دستگاه هاي جاسوسي و امنيتي برشمردند 
و با اشاره به كتابي كه در زمينه اينگونه فعاليت هاي سازمان 
سيا منتشر شده است، افزودند: اين كتاب نشان مي دهد 
كه سيا چگونه با تسلط بر مطبوعات و رسانه هاي بزرگ 
امريكايي و حتي اروپايي، حوادث را تحريف و تفسيرهاي 
تأمين كننده منافع امريكا را به افكار عمومي القا مي كند. 
رهبر انقالب در تبيين ض��رورت نگهباني از مضمون 
قيام ۱۹ دي ۱۳۵۶ مردم قم افزودند: حادثه قم به اين 
شهر منحصر نماند و با الگوسازي و گسترش به ديگر 
شهرها، زمينه ساز پيروزي انقالب عظيم مردم ايران 
 شد، بنابراين بايد از مضمون آن به خوبي مراقبت كرد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، خش��م متراكم شده مردم 
نس��بت به رژيم ديكتاتور، فاس��د و وابسته پهلوي را 
يك��ي از دو مضم��ون اصلي قيام ۱۹ دي دانس��تند و 
افزودند: اين حركت تعيين كننده، اساس��ًا ديني بود 
چرا كه بر رهب��ري، بيانيه ها، س��خنان و درس هاي 
ام��ام خميني )ره( به عن��وان مرجع تقليد متكي بود 
و ايش��ان ه��م از روز اول قيام در س��ال ۱۳۴۱، مردم 
 را بر اس��اس مباني ديني رهب��ري و هدايت مي كرد.
رهب��ر انقالب اس��المي، مضمون دوم قي��ام ۱۹ دي 
۱۳۵۶ را »ضّد امريكايي و ضّد استكباري« خواندند و 
يادآوري كردند: چند روز قبل از آن قيام، رييس جمهور 
وقت امريكا در تهران حمايت صد در صدي خود را از 

رژيم منحط، مستبد و وابسته پهلوي اعالم كرده بود، 
بنابراين حركت مردم قم عليه رژيم پهلوي يك حركت 

ضد امريكايي هم بود.
ايشان در جمع بندي اين بخش از سخنانشان گفتند: 
قيام ديني و ضد امريكايي ۱۹ دي در واقع اولين ضربه 
تب��ر ابراهيمي بر پيكر بت بزرگ به حس��اب مي آيد، 

ضرباتي كه تا امروز ادامه يافته است.
رهبر انقالب با اش��اره به اوضاع در هم ريخته بت بزرگ 
استكبار افزودند: »افتضاح انتخاباتي«، »حقوق بشري كه 
هر چند روز يك سياهپوست قرباني آن مي شود«، »بر مال 
شدن ماهيت ارزش هاي ادعايي امريكا كه موجب تمسخر 
دنيا حتي دوستان امريكا شده«، »اقتصاد فلج«، و »ده ها 
ميليون بيكار و گرسنه و بي خانمان« نشان دهنده اوضاع 
نابسامان امريكا است كه البته عجيب نيست، اما عجيب 

اين است كه عده اي هنوز آرزو و قبله شان امريكا است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: عده اي خيال مي كنند 
كه اگر با امريكا آشتي كرديم، كشور بهشت برين مي شود. 
اين افراد بايد به ايران قبل از انقالب نگاه كنند كه چگونه 
حماي��ت امريكا باعث جلوگيري از پيش��رفت كش��ور، 
گسترش فقر اقتصادي و علمي و رواج فساد و بي بند و باري 
فرهنگي شد. ضمن اينكه امروز هم اوضاع رژيم هايي كه در 
 منطقه قربان صدقه امريكا مي روند، بر همه روشن است.

رهبر انقالب، بازگشت به سلطه جهنمي قبل از انقالب 
را هدف اصلي امريكايي ها در فشارهاي ۴۲ ساله بر ايران 
دانستند و افزودند: فرق امريكا با برخي اروپايي ها در اين 
است كه امريكايي ها به علت سابقه سلطه قبلي خود بر 
ايران و منطقه، دنبال تكرار آن وضع هستند و بايد همه 
در مقابل اين هدف شوم هوشيار باشند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اش��اره به س��خنان صريح يك كارش��ناس 
معروف امريكايي گفتن��د: امريكايي ها تا هنگامي كه بر 
منطقه س��لطه نيابند، منافع خ��ود را در ايجاد بي ثباتي 
در ايران، عراق، سوريه، لبنان و ديگر كشورهاي منطقه 
جس��ت وجو مي كنند كه اين هدف را گاهي با كارهايي 
شبيه فتنه ۸۸ در ايران و گاهي با تشكيل داعش پيگير 
مي شوند. ايش��ان با اش��اره به حوادث روزهاي اخير در 
امريكا مانند حمله به كنگره و فرار نمايندگان از تونل هاي 
مخفي افزودند: آنها در فتنه ۸۸ به دنبال نا امني و ايجاد 
آشوب و جنگ داخلي در ايران بودند كه موفق نشدند و 
 خداوند همين مساله را در سال ۹۹ بر سر خودشان آورد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي بخش ديگري از سخنانشان را 
به پاسخ قطعي و پاياني نظام اسالمي به ادعاهاي جبهه 
استكبار به سركردگي امريكا عليه جمهوري اسالمي 
در ۳ موضوع »تحري��م«، »حضور منطقه اي ايران« و 
 »توان دفاعي و قدرت موشكي كشور« اختصاص دادند.

ايشان در خصوص مساله تحريم تأكيد كردند: جبهه 
غرب و دشمنان موظفند حركت خباثت آميز تحريم 
عليه ملت اي��ران را كه واقعًا يك خيان��ت، جنايت و 
دشمني بي جهت عليه مردم است، فوراً متوقف كنند و 

همه تحريم ها را بردارند.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: البته بارها تأكيد كرده ايم 
كه بايد اقتصاد را با فرض برداشته نشدن تحريم ها جوري 
برنامه ريزي كنيم تا كش��ور به خوبي اداره شود و با رفتن 
و آمدن تحريم و با بازيگري هاي دش��من دچار مشكل 

نشود كه اين كار با اتكا به ظرفيت هاي داخلي و اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي ممكن است. اگرچه 
تحريم ها نيز به تدريج در حال بي اثر ش��دن هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: بنابراين 
اين حرف طرف مقابل كه فالن كار را بكنيد يا نكنيد، 
بيخود است و تحريم ها كه خيانت و جنايت در حق ملت 

است، بايد برداشته شود.
رهبر انقالب اس��المي، معنا و منطق حضور منطقه اي 
ايران را تقويت دوس��تان و طرفداران جمهوري اسالمي 
خواندند و گفتند: حضور جمهوري اس��المي در منطقه 
»ثبات آفرين« و موجب رفع بي ثباتي است همچنان كه 
در سوريه و عراق اين واقعيت را همه ديدند. بنابراين، اين 
حضور، قطعي اس��ت و بايد وجود داشته باشد و خواهد 
داشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با يادآوري تجربه تلخ 
ناتواني كشور درمقابل حمالت هوايي صدام، خاطرنشان 
كردند: ايران آن روزها در مقابل موش��كباران و بمباران 
تهران و شهرهاي مختلف ناتوان و بي دفاع بود و جمهوري 
 اس��المي حق نداشت كشور را در آن ش��رايط نگه دارد.

ايشان با يادآوري نمونه هايي از قدرت دفاعي امروز ايران 
مثل ساقط كردن پرنده متجاوز امريكايي در آسمان ايران 
يا در هم كوبيدن پايگاه عين االس��د، گفتند: دشمن در 
مقابل اين واقعيتها ناگزيراست قدرت و توانايي هاي دفاعي 
ايران را در محاسبات و تصميمات خود در نظر بگيرد. رهبر 
انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان به مساله پر 
تكرار ديگري در افكار عمومي يعني برجام و كنار گذاشتن 
بخشي ديگر از تعهدات و آغاز غني سازي ۲۰ درصد اشاره 
كردند و گفتند: اين بحث را مطرح مي كنند كه امريكا به 
برجام برگردد يا برنگردد؟ جمهوري اسالمي هيچ اصرار و 
عجله اي براي بازگشت امريكا به برجام ندارد، بلكه مطالبه 
منطقي ما رفع تحريم ها و بازگرداندن حق غصب ش��ده 
ملت است كه اين وظيفه امريكا و اروپايي هاي دنباله  رو 
آن است. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: اگر تحريم ها 
برداشته شد بازگشت امريكا به برجام معنا مي دهد البته 
مساله خس��ارت ها كه جزو مطالبات ما است در مراحل 
بعدي دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحريم ها بازگشت 
امريكا به برجام حتي ممكن است به ضرر كشور هم باشد. 
ايشان خاطرنش��ان كردند: در اين موارد به مسووالن در 
قواي مجريه و مقننه گفته شده كه با دقت و رعايت كامل 
ضوابط پيش بروند. رهبر انقالب اسالمي تصميم مجلس 
و اقدام دولت براي كاهش بخش ديگري از تعهدات برجام 
را كاماًل درست و عقالني دانستند و گفتند: عمل كردن 
جمهوري اس��المي به همه تعهدات خود در ش��رايطي 
كه ط��رف مقابل به همه تعهدات خ��ود عمل نمي كند، 
بي معني است. ايشان افزودند: البته اگر آنها به تعهدات 
خود بازگردند ما نيز برمي گردي��م، همچنان كه بنده از 
ابتداي برج��ام گفتم اقدامات بايد ب��ه صورت متناظر و 
»كار و تعهد آنها در مقابل كار و تعهد ما« باش��د كه البته 
 اين، اوِل كار انج��ام نگرفت اما اكنون بايد انجام ش��ود.
موضوع ديگري كه رهبر انقالب اسالمي به آن اشاره كردند، 
منافات نداشتن به كارگيري جوانان با انگيزه و كاربلد، با 
استفاده از افراد كاركشته و با تجربه بود. ايشان به پخش 
بخشي از سخنانشان در يك برنامه تلويزيوني كه در صدر 
آن بر روي كار آمدن »دولت جوان حزب اللهي« و در ادامه 

بر استفاده از افراد با تجربه تأكيد شده بود، اشاره كردند و 
گفتند: اين دو مورد با هم منافاتي ندارد، بنده از قديم به 
تكيه به نيروهاي جوان اعتقاد راسخ داشته ام به اين معني 
كه به آنها اعتماد و در برخي مديريت هاي مهم كشور از 
آنها استفاده و از ابتكار، انگيزه و نشاط آنها استقبال شود. 
رهبر انقالب اسالمي گفتند: بايد از كار، روحيه و خالقيت 
جوانان و بچه هاي كشور حداكثر استفاده بشود اما اين به 
معناي حذف و كنار گذاش��تن نسل قبل نيست، بلكه بر 
حسب اقتضاء، يك جا مديريِت جوان و يك جا مديريت 
فرد مجّرب و كاركشته الزم است همچنان كه در زمان امام 
بزرگوار نيز همين طور بود. البته در خصوص دولت جوان 
 حزب اللهي در ايام نزديك انتخابات سخن خواهيم گفت.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به ش��هيد س��رافراز 
سردار س��ليماني افزودند: البته بعضي از افراد ميانسال 
هم مثل جوانان هس��تند. ش��هيد س��ليماني در حدود 
۶۰ س��الگي از هي��چ چي��ز نمي ترس��يد و تح��ّرك، 
 ت��الش و فعاليت ه��اي متراك��م او اعج��اب آور ب��ود.

بخش پاياني سخنان رهبر انقالب به مساله كرونا اختصاص 
داشت. ايشان با تشكر از وزارت بهداشت و دست اندركاران 
توليد واكسن آزمايش شده براي مقابله با كرونا، اين واكسن 
را مايه افتخار و عزت كشور خواندند و با انتقاد از افرادي كه 
هر كار بزرگ در كشور را انكار مي كنند، به سوابقي از اين 
انكارها در مقابل پيشرفت هاي علمي اشاره و خاطرنشان 
كردند: س��ال ها قبل وقتي جوانان كش��ور دستگاه هاي 
سانتريفيوژ را درس��ت كرده بودند، عده اي نامه نوشتند 
كه مبادا فريب اين ادعاه��ا را بخوريد، همچنين پس از 
موفقيت مرحوم كاظمي و جوانان همكار او در سلولهاي 
بنيادي پيغام هاي مش��ابهي داده شد اما آن پيشرفت ها 
واقعًا قابل باور بود و پس از آن نيز پيش��رفت ها ۱۰ برابر 
ش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه، ورود واكس��ن 
امريكايي و انگليسي به كش��ور را ممنوع اعالم كردند و 
گفتند: امريكايي ها اگر توانسته بودند واكسن توليد كنند 
اين افتضاح كرونايي در كشورشان به وجود نمي آمد كه 
در يك روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشته باشند. ضمن 
اينكه اساسًا به آنها اعتمادي نيست و گاهي اين واكسن ها 
براي آزمايش بر روي ملت ها است. ايشان افزودند: البته با 
سابقه اي كه فرانسوي ها در قضيه خون هاي آلوده دارند، 
به آنها هم خوش بين نيستم، اما تهيه واكسن از كشورهاي 
ديگر هيچ مشكلي ندارد. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر 
لزوم استمرار مراقبت هاي بهداشتي مردم و انجام وظايف 
مسووالن براي مقابله با كرونا، گفتند: برخي تجربه هاي 
خ��وب، موف��ق و امتحان پ��س داده داروي��ي در زمينه 
كروناوجود دارد كه مسووالن هم آنها را تصديق مي كنند، 
اين موارد نبايد انكار شود بلكه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان خطاب به ملت ايران، 
مردم قم و حوزه علميه معّظم خاطرنشان كردند: ديروز 
ملت ايران در سايه اتحاد، عزم راسخ، دينداري، حضور 
بهنگام و مجاهدت توانس��ت با رق��م زدن اين انقالب 
عظيم، مسير تاريخ دنيا و بشر را تغيير دهد و امروز نيز 
ملت با توانايي ها و تجارب و امكانات بيش��تر مي تواند 
بر همه موانع در زمينه مسائل اقتصادي مثل توليد و 
ارزش پول ملي و در زمينه مسائل فرهنگي، سياسي 

و نظامي فائق  آيد.
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 حادثه هواپيماي اوكرايني 
ناشي از بي تدبيري يك جمع بود

رييس جمهور با اش��اره به س��الروز حادثه هواپيماي 
اوكراين��ي گفت: اين يك حادثه بس��يار تلخ، دردناك 
و باورنكردني بود كه از اش��تباه يك فرد نشأت گرفت 
ك��ه آن هم از بي تدبيري يك جمع ناش��ي ش��ده بود. 
رييس جمهوري همچنين با گراميداشت ياد و خاطره 
جان باختگان حادثه هواپيماي اوكرايني در ۱۸ دي ماه 
سال گذشته، گفت: براي بازماندگان اين حادثه آرزوي 
صبر مي كنم. براي عزيزاني كه در آن جهان هس��تند 
دعا مي كنيم؛ اين يك حادثه بس��يار تلخ، دردناك باور 
نكردني بود كه از اش��تباه يك فرد نش��أت گرفت و آن 
اشتباه هم از بي تدبيري يك جمع ناشي شد. روحاني 
تصريح كرد: اگرچه همه اينها روي سهو و خطا بود اما 
حادثه خونبار و خطرناكي را به وجود آورد كه عده اي از 
نخبگان ما در اين هواپيما از دست رفتند و جان به جان 
آفرين تسليم كردند. وي تأكيد كرد: ان شاءاهلل دادگاه ما 
در يك بررسي دقيق و در يك دادگاه پرشكوه اين پرونده 
را بررس��ي مي كند؛ چه بس��ا نتيجه نهايي اين دادگاه 
مي تواند آرامش بخش واقعي خانواده ها و جبران كننده 
لطمه اي باشد كه جايگاه هوانوردي در جمهوري اسالمي 
ايران ايجاد كرد. رييس جمهوري با اش��اره به حوادث 
اخير در امريكا و تسخير مجلس سناي اين كشور توسط 
معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوري، اظهار 
كرد: آنچه ديشب و امروز در امريكا شاهد بوديم، نشان 
داد دموكراسي غربي چقدر سست و فشل است و بنيان 
قوي ندارد. ديديم كه در اين كشورها متاسفانه با وجود 
پيش��رفت علم و صنعت، عوام گرايي زمينه بسياري 
دارد. ديديم كه يك انسان پوپوليست چه باليي در اين 
۴ سال بر سر كشور خود آورد و آبرو و حيثيت كشور را 
زير سوال برد و اين فرد چه ضربه هاي بزرگي به منطقه 
ما، به فلسطين، سوريه و يمن زده است. روحاني تاكيد 
كرد: وقتي يك آدم ناسالم قدرت را در دست مي گيرد 
مشكالت فراواني براي كشور خود و دنيا به وجود مي آورد 
كه اميدوارم اين درس عبرتي براي همه دنيا و همچنين 
براي حاكمان بعدي كاخ س��فيد باشد. وي يادآور شد: 
آناني كه دو هفته ديگر قدرت را در كاخ سفيد در دست 
مي گيرند، بايد جبران كنند و ملت امريكا كه ملت بزرگي 
اس��ت را به جايگاه واقعي خود برگردانند. آنان بايد به 
شرايطي كه جامعه بين المللي بايد داشته باشد يعني عقل 
و قانون برگردند. رييس جمهوري تصريح كرد: اميدوارم 
شر انسان هاي كم سواد در اداره اين كشور و آناني كه به 
دنبال منافع خانوادگي و فردي خود هستند، از سر آنان 
و دنيا كم شود و شاهد شرايط بهتري در منطقه و جهان 
باشيم. روحاني همچنين با اشاره به سالروز ترور سردار 
سليماني گفت: هيچگاه نديدم شهيد سليماني جناحي 
و حزبي فكر كند. هميشه به فكر مردم بود، نه تنها به فكر 
مردم كشور خود بلكه به فكر مسلمانان و مردم منطقه 
بود و خدمات بزرگي به كل منطقه ارايه كرد.  وي ادامه 
داد: اينكه داخل حزب و جناحي رشد كنيم يا با تكيه بر 
جناحي موفق شويم، خوب است اما وقتي صاحب قدرت 
شديم، نس��بت به همه ملت و همه مردم داراي هر نوع 

سليقه و ايده، وظيفه خدمت رساني داريم.

 نفت نبايد روي اقتصاد ما 
تاثير بگذارد

معاون اول رييس جمهور گفت: هر كسي حتي بخش 
خصوص��ي در اي��ران مكلف اس��ت ك��ه در چارچوب 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي عمل كند و به عنوان 
يك سياست باال دستي قوانين و مقررات جاري كشور 
كه تدوين و تصويب مي شود نبايد در تضاد و معارضه با 

سياست هاي اين اقتصاد باشد.
وي تصريح كرد: سياست هاي اقتصاد مقاومتي به اين 
دليل است كه در مقابل تكانه هاي خارجي اقتصاد كشور 
بتواند روي پاي خود ايستاده و به نوعي بتوانيم اقتصاد را 
بازسازي و در مقابل اين تكانه ها اقتصاد كشور به يك باره 
به هم نريزد. معاون اول رييس جمهوري خاطرنش��ان 
كرد: ما بايد اقتصادمان را به نقطه اي مي رسانديم كه نفت 
نتواند روي اقتصاد كشور تاثير بگذارد. وي تصريح كرد: ما 
تحريم ها را از اول انقالب تاكنون داشته ايم و هيچ زماني 
كشور از تحريم ها رها نبوده و از همان سال هاي ۵۸ ما با 
تحريم هاي امريكا روبه رو بوديم البته اين تحريم ها خيلي 
فشار جدي وارد نمي كردند و ممكن بود در روند توسعه 
كش��ور اخالل ايجاد مي كرد ولي نه بخش خصوصي و 
نه دولتي متوجه اين مساله نمي شد. جهانگيري افزود: 
تحريم ها در اين دهه اخير به عنوان تحريم هاي شوراي 
امنيت در مقطع قبلي بطور خاص روي منابع فروش نفت 
كشور به عنوان اصلي ترين منبع درآمدي و سيستم بانكي 
به عنوان جايي كه پول بايد جابه جا كند فشار آوردند. 
وي تاكيد كرد: در اين دوره نيز امريكايي ها بعد از خروج 
از برجام فشار سنگيني گذاشتند با نيت اينكه اقتصاد 
كشور و نظام را فلج كنند و در واقع به تعبير خودشان از 
هم بپاشانند. معاون اول رييس جمهوري بيان كرد: آن 
چيزي كه كمك كرد كه ما بتوانيم اين تحريم ها را خوب 

پشت سر بگذاريم سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود.
وي تصريح كرد: خوشبختانه از سال ۹۲ شروع به وارد 
كردن ۶ ميليون تن گندم  كرديم و سال ۹۴ تا ۹۵ كشور 
را به خودكفايي كامل گندم رسانديم كه اين مساله در 
اثر همين سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود. جهانگيري 
اظهار كرد: وزارت جهادكشاورزي خودكفايي در گندم 
را به عنوان يك طرح اقتصادي مقاومتي تعريف و روي 
آن ايس��تادگي كرد و كش��اورزان نيز به صحنه آمده و 
كش��ور از واردات اين محصول بي نياز ش��د.  وي بيان 
كرد: وقتي بنزين را تحريم كردند ما در داخل كشور با 
محدوديت هايي روبه رو ش��ديم زيرا هر سال و هر روز 
براي مصرف كشور بايد ميزاني بنزين وارد مي كرديم و 
اين مهم گلوگاهي بود كه در صورت كارسازي تحريم ها 
مي توانست كشور را فلج كند.  معاون اول رييس جمهوري 
تصريح كرد: براي اينكه بنزين تامين كنيم مجبور شديم 
به پتروشيمي ها بگوييم به جاي مواد پتروشيمي يك ماده 
افزودني به آن اضافه كنند تا ماده پتروشيمي تبديل به 
سوختي مشابه بنزين مصرف شود كه اين مهم ده ها آثار 
زيست محيطي ديگر مي توانست در كشور داشته باشد.

عوارض خروج از كشور 
400 تومان خواهد بود

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ١۴٠٠ از 
مصوبه اين كميس��يون براي تعيين عوارض ۴۰۰ هزار 
توماني خروج از كش��ور براي مس��افران در سال آينده 
خبر داد. به گزارش ايسنا، رحيم زارع با اشاره به آخرين 
مصوبات كميس��يون تلفيق گفت: ب��ه موجب مصوبه 
كميسيون تلفيق فعاليت هاي مربوط به انتشارات و كمك 
درس��ي و فعاليت هاي هنري از قبيل بازيگري در سال 
آينده صرفا تا سقف ۵۰۰ ميليون تومان از پرداخت ماليات 
معاف خواهند بود و در ازاي درآمد بيشتر حسب مورد به 
نرخ ماده )۱۰۵( يا ماده )۱۳۱( قانون ماليات هاي مستقيم 
مشمول ماليات مي ش��وند. وي افزود: براساس مصوبه 
كميسيون تلفيق وزارتخانه هاي نفت و كشور موظف به 
احداث جايگاه هاي ايمن و زيرساخت استفاده قانونمند از 
سوخت گاز مايع )LPG( در ناوگان حمل و نقل با اولويت 
ناوگان عمومي و حمل بار به كمك بخش هاي خصوصي 
و عمومي تا سقف مجموع ۲ ميليون ُتن در سال شدند. 
همچنين وزارتخانه هاي مذكور از طريق شركت هاي 
تابعه مجاز به خريد گاز مايع از كشورهاي ديگر يا تهاتر 
آن با بنزين و گازوئيل از شركت ملي نفت ايران يا ساير 
شركت هاي تابعه وزارت نفت هس��تند و معادل وزني 
گاز مايع خري��داري يا تهاتر ش��ده از منابع فوق الذكر، 
نفت گاز يا بنزين صادر كرده و تمام عوايد حاصل از آن 
را به حساب ش��ركت تابعه ذي ربط آن وزارتخانه واريز 
مي كنند. نماينده مردم آباده در مجلس ادامه داد: براساس 
مصوبه كميسيون تلفيق و به منظور حمايت و تشويق 
سرمايه گذاري در شهرك هاي كشاورزي در سال آينده، 
تعرفه آب مصرفي واحدهاي مستقر در اين شهرك ها به 
نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي شود و 
اين شهرك ها و واحدهاي مستقر در آنها از پرداخت حق 
النظاره ماده ۳۳ قانون توزيع عادالنه آب مصوب س��ال 
۱۳۶۶ معاف خواهند شد. زارع يادآور شد: براساس مصوبه 
كميس��يون تلفيق، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح مي تواند با استفاده از وجوه ارزي حاصل از دعاوي 
مطروحه پذيرفته شده خود در محاكم بين المللي، نسبت 
به تسويه ديون و تامين تجهيزات اين وزارتخانه تا سقف 
۲۰۰ هزار ميليارد ريال اقدام كند. وي همچنين اضافه 
كرد: به قوه قضاييه اجازه داده شد تا نسبت به فروش اموال 
و امالك مازاد و فرسوده خود تا سقف ۲۰ هزار ميليارد ريال 
اقدام و پس از واريز آن به خزانه، درآمد حاصل از فروش 
را صرف خريد، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان هاي 
اين قوه كند. به گفته زارع، عوارض هوايي خروج از كشور 
براي مسافران در سال آينده هم ۴۰۰ هزار تومان تعيين 
شد. سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: دولت در سال 
آين��ده موظف به تخصيص ۲ ميليون ُتن قير نفت خام 
خارج از بورس به قيمت فوب خليج فارس براي آسفالت 
راه هاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راه هاي 
اصلي، فرعي بزرگراه ها شد. براين اساس ۲۰ درصد از اين 
ميزان قير به منظور آسفالت راه هاي فرعي و روستايي و 
روكش آسفالت شبكه راه هاي اصلي، فرعي بزرگراه ها و 
شهرك هاي صنعتي، عشايري و معابر محالت در اختيار 

وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت.

منافع اصالح ارز 
به جيب مردم مي رود

رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۰ با دفاع از 
مصوبه اين كميسيون در مورد اصالح نرخ ارز و تك نرخي 
شدن آن در عين حال گفت كه منافع ناشي از اصالح نرخ 
ارز به جيب مردم خواهد رفت. الياس نادران اظهار كرد: در 
مورد نرخ ارز نه در اليحه دولت و نه در مصوبه كميسيون 
تلفيق در هيچ سالي نرخ ارزي براي كشور تعيين نشده و 
برخالف آنچه گفته مي شود هميشه نرخ ارز محاسباتي 
در بودجه وجود داش��ته كه وقتي به نرخ ارز واقعي كف 
بازار يا حتي بانك مركزي مراجعه مي كنيد شكاف قابل 
مالحظه اي مي بينيد. نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي اضافه كرد: ما از آنچه در مجلس انجام 
شد دفاع مي كنيم و از ايده مجلس در مورد دغدغه هاي 
موجود در خصوص دارو، كاالهاي اساسي و نحوه توزيع 
يارانه ها در آينده نزديك رونمايي خواهيم كرد اين كار 
هم به دليل نگراني از شيطنت و حاشيه سازي هاست. 
رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: 
بخش قابل توجهي از حوزه هاي درآمدي اليحه بودجه 
در كميسيون تلفيق به نتيجه رسيده و ما به جمع بندي 
نهايي نزديك شده ايم كه الزم ديدم گزارشي ارايه كنم 
و دلمشغولي هايي كه بابت برخي حاشيه سازي ها در 
مورد كميسيون تلفيق ايجاد شده را كم كنم و از تالش 
شجاعانه و كارشناس��انه كميسيون تلفيق دفاع كنم. 
متاسفانه ما دچار دوگانگي در حوزه مديريت اجرايي 
كشور هستيم. مسووالن اجرايي عالي دولت در سطح 
وزرا و معاونين رييس جمهور از ما درخواس��ت و حتي 
بعضا التماس مي كنند كه تصميم شجاعانه در مورد نرخ 
ارز بگيريد تا رانت خواري از بين برود و به حداقل برسد و 
منافع يكسان سازي نرخ ارز به جيب مردم برود. البته من 
به مواضع رسمي مديران كاري ندارم اگر دولت مديران را 
در اين سطح امنيتي اداره نمي كرد آنها نيز امروز پشتيبان 
مجلس شوراي اسالمي مي ش��دند. نادران اضافه كرد: 
زماني كه اليحه بودجه به مجلس شوراي اسالمي تقديم 
شد برآورد اوليه اين بود كه اين اليحه قابل دفاع نيست 
من در جمع هاي كارشناسانه نشنيدم كه كسي از اليحه 
دولت دفاع كند؛ تعبير اوليه هم اين بود كه اين اليحه براي 
فروپاشي تنظيم شده نه اداره كشور. هنر عزيزان ما در 
مجلس شوراي اسالمي اين بود كه اين مريض بدحال و 
اورژانسي را به نحوي اداره كنند كه امكان حياتش وجود 
داشته باشد. ما يكي از بهترين تركيب ها را در كميسيون 
تلفيق داريم و اعضاي اين كميسيون سوابق متعددي 
در حوزه بودجه و كارشناس��ي دارند ضم��ن اينكه از 
بازوهاي كارشناسي مجلس شوراي اسالمي مثل ديوان 
محاسبات و مركز پژوهش ها و مراكز تصميم گيري كه 
خارج از قاعده رس��مي دولت به ما كمك مي كنند چه 
مجموعه هاي كارشناسي وزارتخانه و چه سازمان برنامه 
و بودجه استفاده مي كنيم و صميمانه ترين مناسبات را 

با نمايندگان دولت داريم و حداكثر تفاهم برقرار است.

رهبر انقالب در سخنراني تلويزيوني به  مناسبت فرارسيدن سالروز قيام 19 دي:

نايب رييس كميسيون تلفيق مجلس: 

تحريمهابرداشتهشود،بازگشتامريكابهبرجاممعناميدهد

مصوبه حذف ارز 4200 توماني جدي است
عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به 
اين پرسش كه دولت با چه استداللي اين روند حاشيه ساز 
را در اقتصاد كليد زد؟ گفت: دولت در ابتدا گمان مي كرد 
با اس��تفاده از يك نرخ ترجيحي كه فاصله قابل توجهي با 
نرخ هاي تعادلي بازار دارد، مي تواند موجب كاهش قيمت 
كاالهاي مصرفي براي خانواده هاي ايراني شود. اما از همان 
نخستين ماه هاي سال۹۷ مشخص شد كه اين تجربه با 
شكست روبه رو شده و در ادامه نيز با توفيق همراه نخواهد 
شد. همانطور كه پيش بيني مي شد اين تصميم هيچگاه 

براي حلقه نهايي مصرف كنندگان، سياست موثري نبود.
خاندوزي در ادامه گفت: با وجود اينكه از اواسط سال۹۷ 
در خواست هاي متعددي براي پايان سياست تخصيص 
ارز ترجيحي و مفاسد برآمده از آن از سوي كارشناسان 

اقتصادي و صاحبنظران دلسوز مطرح شد، اما متاسفانه 
تا به امروز مقاومت جدي در خصوص پاسخگويي به اين 
مطالبات كارشناسي، وجود داشته است. در واقع مصوبه 
اخير كميسيون تلفيق مجلس در خصوص يكسان سازي 
نرخ ارز، احتماال نخس��تين قدم جدي و موثر در جهت 
حذف ارز ترجيحي خواهد بود.  نماينده مردم تهران در 
مجلس يادآور شد: در اين ميان، هرچند به جهت كاهش 
درآمدهاي ارزي، دولت در سال۹۹ ناچار شده به صورت 
غير هدف گذاري شده ارز ترجيحي كمتري را اختصاص 
دهد، اما هرگز برنامه انتظام يافته اي براي ساماندهي و 
اصالح اين روند معيوب تدارك ديده نشده است. نكته اي 
كه گمان مي كنم بايد بر روي آن تاكيد ش��ود، آن است 
كه با توجه به لزوم گذار از ن��رخ ارز ترجيحي به نرخ ارز 

تعادلي، اقتصاد و مديريت كشور بايد طي دو سال و نيم 
گذشته راهبردي را براي عبور از اين دوران گذار طراحي و 
پياده سازي مي كرد كه هرگز اين ضرورت هم مورد توجه 
قرار نگرفته است. او در ادامه افزود: به عبارت روشن تر، 
وزارت جهاد كش��اورزي بايد مكلف مي ش��د تا زمينه 
كشت جايگزيني كه موجب كاهش نياز كشور به واردات 
نهاده هاي دامي و طيور شود را فراهم كند. از اين طريق 
در بازه زماني مشخص ۶ماهه يا يك ساله به صورت پلكاني 
و تدريجي، ارز تخصيصي به نهادها، كاهش پيدا مي كرد. 
خاندوزي در پسخ به پرسش ديگري درباره تبعات حذف 
ارز ترجيحي در نوسانات بازار اقالم مصرفي، گفت: براي 
جلوگيري از بروز تكانه هاي نوساني در بازارهاي مصرفي، 
قبال باي��د تخصيص ارز ترجيحي ب��ه دارو و تجهيزات 

پزشكي نيز طي چند ماه بر اساس سامانه هاي واردات 
دارو و توزيع دارو در شبكه بيمارستاني و دارويي كشور 
حذف مي شدند تا مش��خص ش��ود كه آيا اثرات اين 
سياس��ت هاي جديد موجب ايجاد تكانه هاي تورمي 
جديد خواهد شد يا اينكه اين تبعات به اندازه اي نيست 
كه باعث بروز نگراني شود. به اعتقاد اين نماينده با توجه 
به اينكه موضوع كلي اين سياست، نيازهاي معيشتي 
مردم را در بر مي گيرد، همچنان نمي توان جانب احتياط 
در تصميم گيري هاي مرتبط با حذف يا تخصيص ارز 
ترجيحي را كنار گذاشت. بنابراين پيشنهاد مشخص 
به كميسيون تلفيق، طراحي پلكان هايي است كه در 
طول ماه هاي ابتدايي تا پاياني سال۱۴۰۰، روند كلي 

تخصيص ارز ترجيحي را به صفر برساند.



گروه بانك و بيم�ه  |رييس كل بانك مرك��زي از آغاز 
گش��ايش ها در خصوص برخي منابع اين بانك خبر داد و 
اعالم كرد: اميدوارم به تدريج شاهد آرامش بيشتر در بازارها، 
ثب��ات قيمت ها و كاهش تورم باش��يم.عبدالناصر همتي 
افزود: از 15مرداد 97 كه تحريم ها وفش��ار حداكثري آغاز 
شد، تا 15 آبان كه تحريم بانك مركزي و بانك هاي كشور را 
شامل شد، بي سابقه ترين تحريم غيرقانوني وضع شده عليه 
اقتصاد كش��ورمان بود. تاحدي كه هيچ يك از بخش هاي 
اقتصاد و تجارت خارجي ايران نبود كه مشمول تحريم ها 
واقع نشده باشد.در سال 98 و س��ال 99 )تاكنون( درآمد 
ناشي از صادرات نفت ايران جمعًا كمتر از 20 ميليارد دالر 
و دسترسي بانك مركزي به آن نيز بسيار كمتر بود. اين در 
حالي است كه درآمدهاي ارزي ساالنه ناشي از صدور نفت، 
در سال هاي قبل، همراه با دسترسي به آن، ساالنه بيش از 
40 ميليارد دالر بوده است.بي ش��ك ملت بزرگ ايران، با 
مقاومت تحسين برانگيز و عليرغم سختي ها و مشكالت 
ناشي از گراني ها، عمدتاً برخاسته از آثار تحريم ها، پيروز اين 
ميدان است.با فروكش كردن انتظارات و هيجانات سياسي و 
رشد صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي در ماه هاي اخير ازيك 
طرف و گش��ايش هاي آغاز شده در خصوص برخي منابع 
بانك مركزي، همان گونه كه قباًل اعالم كردم، اميدوارم به 
تدريج شاهد آرامش بيشتر دربازارها، ثبات قيمتها و كاهش 

تورم باشيم.

     سكه به كانال ۱۱ ميليوني بازگشت
به دنبال اعالم رس��مي پيروزي بايدن در كنگره امريكا و 
تاييد آراي الكترال، قيم��ت ارز در بازار ايران كاهش يافت 
و قيمت دالر 25 هزار و 500 تومان رسيد. روز پنجشنبه، 
قيمت دالر 25 ه��زار و 500 تومان، قيمت يورو 31 هزار و 
500 تومان و درهم امارات 7 هزار تومان اعالم شده است. 
نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي در عصر پنجشنبه، 25 
هزار و 575 تومان اعالم شد. قيمت فروش يورو نيز با كاهش 
50 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري گذشته به 
31 هزار و750 تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 25 هزار 
و 50 تومان و قيمت خريد هر يورو نيز 31 هزار و 50 تومان 
اعالم شد. همچنين قيمت خريد دالر دربازار متشكله ارزي 
25 هزار و 342 توم��ان و قيمت فروش آن 25 هزار و 52۶ 
تومان بود.عالوه براين نرخ خريد يورو در اين بازار 31 هزار 
و 109 تومان و نرخ فروش آن 31 هزار و 374 تومان اعالم 
شد.كاهش نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال 
و سكه شده و كارشناسان افت بيشتر اونس جهاني طال در 
هفته هاي آينده را پيش بيني كرده اند. كاهش ريسك هاي 
بين المللي پس از پذيرش شكست از سوي دونالد ترامپ و 
معرفي جو بايدن به عنوان رييس جمهوري قانوني آينده 
امريكا نيز ب��ر اين روند تاثيرگذار بوده اس��ت. عالوه براين 
انتظار مي رود با آغاز توزيع واكس��ن كرونا و بهبود شرايط 
اقتصادي در ماه هاي آينده، ميزان استقبال از طال به عنوان 
ابزاري براي سرمايه گذاري كاهش پيدا كند. در سامانه سنا 
در روز معامالتي گذش��ته )چهارشنبه(، هر يورو با قيمت 
ميانگين 31 هزار و ۶۶9 تومان به فروش رسيد و هر دالر نيز 
به قيمت 25 هزار و ۶44 تومان معامله شد.ضمن اينكه در 
سامانه نيما نيز در روز گذشته، حواله يورو با ميانگين قيمت 
31 هزار و 831 تومان فروخته و قيمت حواله دالر نيز 25 
هزار و 5۶8 تومان ثبت شد.  صبح پنجشنبه، در صرافي هاي 
بانكي نيز قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش 
يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر 25 هزار و 
۶50 تومان و قيمت خريد دالر نيز با اختالف ۶00 توماني 
نسبت به قيمت فروش، 25 هزار و 50 تومان تعيين شده 

است. قيمت فروش يورو نيز معادل 31 هزار و ۶50 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 31 هزار و 50 تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد 
در طول روز چند بار تغيير مي كند.كارشناسان پيش بيني 
مي كنند كه به تدريج مي توان شاهد كاهش نسبي قيمت ها 
در بازار در روزها و ماه هاي آينده بود و بازگشايي منابع بلوكه 
شدن ايران در خارج كشور، بازگشت امريكا به برجام و شروع 
مذاكرات مي توان به كاهش نرخ ها و يا حداقل تثبيت نرخ 
ارز اميدوار بود. اما موضوع افزايش نرخ ارز در بودجه 1400 
يكي از عمده ترين عوامل رشد قيمت ارز يا تثبيت آن بوده 
كه سيگنال افزايش قيمت و يا حداقل كاهش نيافتن قيمت 
ارز را براي سال آينده داده است. قيمت طال نيز روز پنجشنبه 
و جمعه به 1909 دالر رسيد. براين اساس به دنبال كاهش 
نرخ ارز و كاهش قيمت طال در بازار جهاني، قيمت طال و سكه 
كاهش يافته است. قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون 
و 1۶0 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
11 ميليون و 770 هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 11 
ميليون و ۶00 هزار تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و 300 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون 
و 200 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد. همچنين هر مثقال 
طال 5 ميليون و 25 هزار تومان معامله شد. قيمت طال و سكه 
طرح جديد نسبت به روزكاري قبل با كاهش همراه شده 
است؛ كاهش قيمت جهاني طال به همراه كاهش افزايش 
قيمت ارز در بازار داخلي موجب كاهش محسوس قيمت ها 

در بازار طال و سكه شده است.

    تبعات ۴ برابر كردن قيمت دالر 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس معتقد اس��ت 
مگر مي شود نهاده هاي كش��اورزي را كه با ارز 4200 وارد 
مي كرديد يا حقوق گمركي آن 4200 باش��د، به يك باره 
17500 تومان باشد؟ اين قطعاً اثرگذار است و شكي نداريم.

در حالي كه دولت در اليحه بودجه سال آينده نرخ تسعير 
ارز را 11500 تومان در نظر گرفته است، كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 1400، اين نرخ را به 17500 تومان افزايش 
داده است.اين تغييرات در شرايطي است كه اقتصاد تحريم 
شده ايران، به شدت تحت تاثير نوسانات نرخ ارز قرار داشته 
و به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي، تغيير يك باره 
نرخ 4200 توماني به رقم 17500 تومان، با شوك تورمي و 
تبعات منفي بر چرخه اقتصادي خانوار همراه خواهد بود.

هرچند نبايد منكر به انحراف كشيده شدن فرآيند واردات 
و توزيع كاالهاي اساس��ي با ارز دولتي 4200 شد، اما آنچه 
مسلم است در اين شرايط دشوار اقتصادي، بايد فكري به حال 
نظارت جامع و هوشمند بر چرخه توزيع كاالهاي وارداتي با 
ارز دولتي كرد. مسلما در اين چرخه نظارتي، واردات كاال با 
ارز 17500 توماني هم به هدف نخواهد رسيد.از سوي ديگر 
همان گونه كه رييس كل بانك مركزي در گفت وگويي نسبت 
به اين تصميم ارزي كميسيون تلفيق مجلس واكنش نشان 
داد و اظهار داش��ت »تعيين نرخ 17500 تومان به ازاي هر 
دالر و رسميت دادن به اين نرخ تسعير ارز در بودجه را با توجه 
به توفيقات اخير در صدور نفت و فرآورده هاي نفتي و خنثي 
كردن تحريم هاي ج��اري از يك طرف و نيز روند تحوالت 
و احتمال كاهش تحريم ها در س��ال آتي ازطرف ديگر، به 
صالح اقتصاد كشور نمي دانم.«، بايد اين هشدار رييس كل 
بانك مركزي از س��وي تصميم گيران در خانه ملت، جدي 
گرفته شود؛ چرا كه در سخت ترين دوران اقتصادي ايران، 
بانك مركزي با دشواري بسيار توانسته است از شكل گيري 
ابرتورم و جهش نرخ ارز و نقدينگي در اقتصاد تحريم شده 
ايران جلوگيري كند.همچنين اين اظهارات عالي ترين مقام 
پولي و بانكي كشور در شرايطي است كه در خردادماه سال 
جاري، براي اولين بار در تاريخ اقتصادي كشورمان، هدف 
گذاري تورمي از سوي بانك مركزي اعالم شد تا نشان دهد 
به دنبال سياست گذاري هدفمند براي كاهش نرخ تورم و 
رسيدن به يك نقطه با ثبات است. اما حاال به يك باره با تصميم 
كميسيون تلفيق بودجه براي افزايش چند صد درصدي نرخ 

دالر از 4200 به 17500 تومان، بايد مسير دشواري را پيش 
روي سياست گذار پولي كشور متصور شد.اين پيش بيني روز 
چهارشنبه در سخنان رييس جمهور نيز به نوعي ديده شد. به 
گونه اي كه دكتر روحاني در جلسه هيات دولت در اظهاراتي 
با اشاره به تصميم اخير كميسيون تلفيق براي افزايش نرخ 
ارز اظهار داش��ت: »چنانچه اين رقم يك مرتبه به 17 هزار 
تومان افزايش يابد بدون ترديد آثار و تبعات اقتصادي زيادي 
براي مردم خواهد داشت لذا نبايد مردم و دولت را در ماه هاي 
آخر تحت فشار مشكالت اقتصادي قرار داد.«مجيد شاكري 
كارش��ناس اقتصادي نيز در گفت وگويي با تأكيد بر اينكه 
»اگر قصد حذف ارز 4200توماني را داشته باشيد نمي توانيد 
خيلي ناگهاني نسبت به حذف آن اقدام كنيد«، اضافه كرد: 
براي هر كدام از كاالهايي ك��ه ارز 4200 توماني را دريافت 
مي كردند، بايد برنامه اي جداگانه داشته باشيم. علي رغم اثر 
منفي كه ارز 4200توماني بر توليد داخلي دارد و اصاًل قابل 
انكار نيست اما تصور اينكه به  سرعت توليد داخل مي تواند 
جايگزين شود اصاًل درست نيس��ت.وي با تاكيد بر اينكه 
»نيازمند برنامه حذف ارز 4200 توماني هستيم و اين طور 
نيست كه مانند روزي كه 10� 20 نفر در يك اتاق ارز 4200 
توماني را خلق كردند ما هم يك ش��به آن را حذف كنيم«، 
ادامه داد: موضوع به اين راحتي ها نيس��ت كه بگوييم زنده 
باد ارز 4200 يا مرگ بر ارز 4200توماني!شاكري به افزايش 
پايه پولي نيز اشاره كرد و افزود: وقتي يك باره افزايش خيلي 
شديد در نرخ تنظيم كننده روابط مالي دولت و بانك مركزي 
مي دهيد، اين احتمال وجود دارد كه با رشد شديد در پايه 
پولي مواجه شويد اگر بانك مركزي نتواند آن را سترون بكند 
و اين داليل به  هرحال روي ميز است و بايد در محاسبات به آن 
هم فكر كرد.حاجي بابايي رييس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي نيز در واكنش به اين تصميم ارزي 
در كميسيون تلفيق بودجه گفت: در اينكه حذف ارز4200 
توماني تورم دارد، شكي نيست اما دوستاني كه اين پيشنهاد 
را دادند به ما مي گويند كه ما بسته اي داريم كه جلوي تورم را 

مي گيرد و اين بحث بايد روشن شود.
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رشد منفي بي سابقه
اقتصاد امريكا طي 50 سال گذشته 

شيوع ويروس كرونا باعث شده است اقتصاد امريكا 
در سال 2020 بي سابقه ترين رشد منفي اقتصادي 
طي 50 سال گذش��ته را تجربه كند.بانك جهاني 
در جديدترين گزارش خود از سلسله گزارش هاي 
دورنماي اقتصادي جهان متوسط رشد اقتصادي 
جهان در س��ال 2020 را منف��ي 4.3 دنيا برآورد و 
پيش بيني كرد اقتصاد جهان در س��ال 2021 به 
رونق بازگردد و رش��د 4 درصدي را در اين س��ال 
تجربه كند.رش��د اقتصادي جهان در سال 2019 
بالغ بر 2.3 درصد اعالم ش��ده بود. شيوع ويروس 
كرونا ضربه سختي به اقتصاد جهان زده و باعث افت 
شديد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در جهان طي 
سال 2020 شد.پيش بيني بانك جهاني از رشد 4 
درصدي اقتصاد جهان در سال 2021 با فرض مهار 
ويروس كرونا و گسترش تزريق واكسن اين ويروس 
تهيه ش��ده اس��ت.اگرچه تحريم هاي غيرانساني 
امريكا و پيروي خودخواهانه كش��ورهاي جهان از 
اين تحريم ها به عنوان يك عامل مهم، باعث رشد 
اقتصادي منفي در ايران طي سال 2020 شده است 
اما شيوع ويروس كرونا بسياري از كشورهاي ديگر 
جهان را نيز در ركود فرو برده اس��ت. امريكا با رشد 
منف��ي 3.۶ درصدي اقتصاد خود در س��ال 2020 
مواجه ش��ده است اين در حالي اس��ت كه اقتصاد 
ايران با فاصله اندك رشد منفي 3.7 درصدي را در 
اين سال تجربه كرده است.رشد منفي 3.۶ درصدي 
اقتصاد امريكا كه در س��ال 2020 ثبت شده است 

حداقل طي 50 سال گذشته سابقه نداشته است.

شتاب رشد منابع بانك صادرات 
ايران در سه سال گذشته

مديرعامل بانك صادرات ايران گفت: استان ايالم يك 
اس��تان محروم نيست، بلكه يك اس��تان پرظرفيت، 
ثروتمند، داراي منابع طبيعي و كشاورزي قابل توجه 
اس��ت. نزديك به ١٥درصد گاز و ٥ درصد منابع نفت 
كشور در اين استان وجود دارد و وجود همين منابع در 
كنار صنايع پتروشيمي بايد مورد توجه مديران بانك 
صادرات ايران در اس��تان ايالم قرار گيرد؛ به  طوري كه 
براي پيشرفت و بهبود فضاي كسب و كار در استان ايالم 
بايد برنامه تحول بازاريابي و جلب مشتري تدوين شود.

به گزارش روابط  عمومي بانك صادرات ايران، حجت اهلل 
صيدي در جريان سفر و بازديد از شماري از شعب استان 
ايالم در جمع مديران و برخ��ي كاركنان بانك در اين 
استان اظهار كرد: بانك صادرات ايران در سه سال اخير 
از وضعيت به مراتب بهتري نسبت به گذشته برخوردار 
شده است؛ به  طوري كه صورت هاي مالي حسابرسي 
شده شش ماهه بانك نيز كه روي سامانه كدال قرار گرفته 
و با استقبال تحليلگران بازار سرمايه و نظام بانكي مواجه 
شده است.وي با بيان اينكه توفيقات بانك صادرات ايران 
بر اثر تالش ها و زحمات شبانه روزي همكاران در سراسر 
كشور حاصل شده و شايسته قدرداني است، اين موفقيت 
را به همه همكاران تبريك گفت.صيدي، افزايش منابع 
را از عوامل اوليه كسب اين موفقيت توصيف كرد و افزود: 
افزايش منابع بانك صرف نظر از آنكه اضافه برداش��ت 
از منابع بان��ك مركزي را از بين ب��رد، موجب افزايش 
توان تس��هيالت دهي بانك شد. اعطاي تسهيالت نيز 
افزايش درآمد بانك را در پي داشت و نهايتا در كنار سود 
غيرعملياتي، سود عملياتي مناسبي را براي بانك فراهم 
كرد. بنابراين اولين قدم در اين موفقيت افزايش منابع 
بود. با اينكه در سراس��ر شبكه، افزايش منابع به خوبي 
حاصل شده اما به لحاظ درصد رشد، استان ايالم يكي از 
استان هايي بوده كه رشد مورد انتظار را در منابع نداشته 
است.مديرعامل بانك صادرات ايران مسير حركت زوار 
اربعين از طريق استان ايالم را مزيتي براي اقتصاد استان 
برشمرد و افزود: با اس��تفاده از اين مزيت، استان ايالم 
مي تواند قطب گردشگري كشور باشد.صيدي همچنين 
ايمان و انگيزه مردم شريف استان ايالم را دومين ويژگي 
مهم اين استان برش��مرد و گفت: مردم اين استان در 
دوران جنگ تحميلي كارنامه درخشاني از خود بر جاي 
گذاش��ته اند و روحيه كار و تالش، خستگي ناپذيري، 
غيرت و توانمندي، ظرفيت بسيار ارزشمندي براي اين 
استان است.مديرعامل بانك صادرات ايران تاكيد كرد: 
ما به عنوان مديران بانك وظيفه داريم بانك را ارتقا دهيم 
و الزمه اين كار، ارتقا دادن فضاي كسب و كار است.وي 
با اشاره به اينكه ايران از نظر مجموع منابع نفت و گاز در 
رتبه اول دنيا قرار دارد، اظهار كرد: بايد براي حمايت از 
ايجاد صنايع پايين دس��تي نفت و گاز و پتروشيمي در 
استان ايالم دست به كار شد؛ چرا كه اين كار موجب ايجاد 
اشتغال و پيشرفت استان خواهد شد.مديرعامل بانك 
صادرات ايران در بخش ديگري از سخنان خود تحقق 
هدف شعب اين بانك در اس��تان ايالم را در گروي آن 
دانست كه شعب با سرمايه گذاران و شركت هاي بزرگ 
وارد فعاليت بازايابي شوند.صيدي همچنين خواستار 
آن شد كه بخشي از فعاليت بازرگاناني كه با كشور عراق 
تعامل دارند، با اتكا به دانش بانكداري نوين به  طور رسمي 
در استان ايالم تمركز يابد.صيدي همچنين با تاكيد بر 
لزوم تدوين يك برنامه تحول بازاريابي و جلب مشتري 
در استان ايالم، ارتقاي همكاران را مورد تاكيد قرار داد و 
افزود: انتظار داريم كه همكاران از نظر دانش  اقتصادي، 
بانكداري و مديريتي ارتقا يابند و به عنوان بانكداران موفق 
فعاليت كنند.وي ب��ا قدرداني از زحمات مديران قبلي 
بانك در استان ايالم تاكيد كرد: بانك صادرات ايران در 
استان ايالم بايد متحول شود.مديرعامل بانك صادرات 
ايران با اشاره به حضور الگوهايي از مسووالن برجسته در 
نظام بانكي، اقتصادي و سياسي كشور از منطقه ايالم، 
خواستار تالش بيشتر براي ارتقاي بانك در اين استان 
شد.صيدي با بيان اينكه موفقيت همواره با عملكرد تيم 
حاصل مي ش��ود، از زحمات امراهلل احمدي دهكردي، 
مدير س��ابق شعب بانك در اس��تان ايالم و تالش هاي 
حمزه شرافت، معاون بانك در اين استان قدرداني كرد و 
با اعطاي حكم انتصاب علي محمدي مقدم در سمت مدير 

شعب جديد استان ايالم، موفقيت وي را خواستار شد.

نوسان بيت كوين
بين 36 تا ۴0 هزار دالر

ارزش بيت كوين كه در روز گذش��ته به باالترين رقم 
40402.4۶ دالر رس��يده بود، ت��ا 3۶۶18.3۶ دالر 
كاه��ش يافت. به گزارش رويترز، بي��ت كوين در روز 
جمعه 5 درصد از ارزش خود را از دست داد يعني يك 
روز پس از اينكه براي اولين بار به 40 هزار دالر رسيده 
بود.ارزش محبوب تري��ن ارز ديجيتال دنيا كه در روز 
گذشته به باالترين رقم 40402.4۶ دالر رسيده بود، 
تا 3۶۶18.3۶ دالر در صرافي بيت اس��تمپ كاهش 
يافت. اتريوم، رقيب بيت كوين هم بيش از 10 درصد 
از ارزش خود را از دست داد و تا 10۶4.89 دالر پايين 
آمد.ارزش بيت كوين از ماه مارس تا حاال 700 درصد 
افزايش يافته است. اين ارز مجازي كه قباًل در شانزدهم 
دسامبر مرز 20 هزار دالر را رد كرده بود، براي اولين بار 
در دوم ژانويه به 30 هزار دالر رسيد. شركت كنندگان 
ب��ازار در مورد كاه��ش ارزش آن پس از رس��يدن به 
40هزار دالر هشدار داده بودند. افزايش تقاضا از طرف 
سرمايه گذاران سازماني، ش��ركتي و سرمايه گذاران 
خصوصي باعث افزايش ارزش بيت كوين شده است. 
استراتژيس��ت هاي جي پي مورگان در پنجم ژانويه 
نوش��تند اين ارز ديجيتال به عنوان رقيبي براي طال 
ظهور كرده و اگر به عنوان يك سرمايه ايمن شناخته 

شود، مي تواند تا 14۶ هزار دالر افزايش يابد.

دالر در پايين ترين سطح
قيمت 3 ساله

بعد از تس��لط دموكرات ه��ا بر س��نا، دالر نزديك به 
پايين ترين سطح حدود 3 س��اله خود قرار گرفت.به 
گزارش رويترز، دالر پس از آنكه دموكرات ها كنترل 
سناي اياالت متحده را به دست آوردند، دالر نزديك 
به كمترين سطح حدود سه سال گذشته قرار گرفت 
و زمينه را براي محرك مالي بزرگ تري تحت نظارت 
رييس جمهور جو بايدن فراهم كرد.با هجوم حاميان 
دونالد ترامپ به كاپيتول هيل، بازارهاي ارز تا حدود 
زيادي با وجود آشفتگي در واشنگتن آشفته نبودند. 
عمومًا تحليل گران تصور مي كنند كه سنا با كنترل 
دموكرات ها براي رش��د اقتصادي در س��طح جهاني 
و در نتيجه براي بيش��تر دارايي هاي داراي ريس��ك، 
مثبت اس��ت، اما براي اوراق قرضه و دالر منفي است 
در حالي كه بودجه و كس��ري تجاري اياالت متحده 
بيشتر مي شود.شاخص دالر در تجارت آسيا با افزايش 
0.1 درصدي به 89.444 رس��يد، اما هنوز نزديك به 
پايين ترين سطح يك شبه خود يعني 89.20۶ قرار 
داشت، س��طحي كه از مارس 2018 مشاهده نشده 
است. به گفته يك استراتژيس��ت ارشد: دالر در برابر 
ارزهايي مانند دالر استراليا و بازارهاي نو ظهور ضعيف تر 
خواهد ماند، كه در صورت مثبت بودن احساس خطر، 
س��ود مي برند.در عين حال، بازده باالتر خزانه داري 
بايد به س��ود دالر در برابر يورو و ين باشد، زيرا دالر از 
توانايي بالقوه بهبود اقتصادي اياالت متحده در دوران 
بايدن برخوردار نيست. بازدهي 10 ساله خزانه داري 
در 1.045۶ درصد بود، پس از صعود به 1.054 درصد 
روز چهارشنبه براي اولين بار از زمان ضرب وشتم بازار 
از اواس��ط ماه مارس.دالر اس��تراليا پس از رسيدن به 
باالترين رقم تقريبا سه ساله 78.195 روز چهارشنبه، 
0.1 درصد كاهش يافت و به 77.950 س��نت اياالت 
متحده رسيد. يورو پس از صعود به 1.2349 دالر در 
چهارش��نبه براي اولين بار از آوريل 2018، عمدتا در 
1.232۶0 دالر ثابت بود.دالر پس از آنكه براي اولين بار 
از ماه مارس در برابر ين به 102.595 كاهش يافت، 0.1 
درصد كاهش داشت و به 103.145 ين رسيد. اما پس 
از سقوط تقريباً 7 درصدي در سال 2020 براي شاخص 
دالر و افت حتي 0.9 درصدي در سال جديد، ممكن 
است واحد پول اياالت متحده تا حدي از بازپرداخت 
يك تجارت شلوغ بازبماند.پس از اعالم مقامات چيني 
براي سرعت پايين تر سود، يوان تا حد زيادي ثابت و برابر 
۶.459۶ در هر دالر بود. طبق اظهارات روز چهارشنبه، 
اداره امور ارزي خارجه )SAFE( به دنبال افزايش حدود 
10 درصدي دالر از ماه مي گذش��ته به دليل بازگشت 
اقتصادي چين به بهبودي ازهمه گيري جهان بوده است.

قيمت جهاني طال ۱909 دالر
قيمت هر اونس طال ب��ا 0.24 درصد كاهش به 1909 
دالر و 35 سنت رسيد. به گزارش رويترز، در حالي كه 
ارزش دالر امري��كا و س��وددهي اوراق خزانه داري اين 
كشور تقويت شده قيمت طال شاهد كاهش بود، هرچند 
كه احتمال ارايه بسته هاي محرك مالي بيشتر در امريكا 
سبب شده تا طال همچنان در مسير ثبت دومين هفته 
افزايشي متوالي باقي بماند.بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال با 0.24 درصد كاهش به 1909 دالر و 35 
سنت رسيد. قيمت طال از ابتداي هفته جاري تاكنون 
0.7 درصد رشد داشته است. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي امروز براي تحويل در ماه فوريه نيز با 0.20 درصد 
افت به 1909 دالر و 70 سنت رسيد.كايل رودا تحليلگر 
موسسه اي جي ماركت در اين باره گفت: »در كوتاه مدت 
عاملي براي رشد بيشتر قيمت طال وجود ندارد.« وي 
افزود: »تاثير ناشي از اميدواري ها به بسته هاي محرك 
مالي بيشتر سبب افزايش انتظارات تورمي در امريكا شده 
است، اما در عين حال شاهد رشد سوددهي اوراق خزانه 
داري اين كشور هستيم كه براي بازار طال از اهميت بااليي 
برخوردار است.«ميزان سوددهي اوراق قرضه 10 ساله 
دولت امريكا به باالي يك درصد رسيده و اين به ترميم 
ارزش دالر كمك كرده است. تقويت ارزش دالر سبب 
گرانتر شدن طال براي س��رمايه گذاراني مي شود كه از 
ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.قطعي شدن كنترل 
سنا توسط دموكرات ها سبب شده تا اميدها نسبت به 
ارايه بسته هاي محرك مالي بيشتر در امريكا افزايش 
يابد و اين مساله با باال بردن انتظارت تورمي سبب رشد 
جذابيت بازار طال براي سرمايه گذاران گردد.اما باال رفتن 
انتظارت تورمي و رشد سوددهي اوراق خزانه در عين حال 
مقام هاي فدرال رزرو را اميدوار كرده كه سياست جديد 

پولي اين بانك در حال نتيجه دادن است.

همتي: آرامش بيشتر در بازارها را شاهد خواهيم بود

آغاز گشايش ها درخصوص برخي منابع بانك مركزي

احتمال جهش خطرناك قيمت مسكن در 1400

افت صادرات  با دخالت هاي دستوري

اتحاديه انبوه سازان هم در واقع، پيمانكاران انبوه ساز هستند. 
از اين رو، سرمايه گذاري كه مثال 20 تا30 هزار واحد مسكوني 
را از ابتدا تا انتهاي پروژه را دس��ت بگي��رد، در ايران موجود 
نيستند. از اين رو، خرده سازان داراي تحليل درازمدت براي 
بخش مسكن نيستند. عموما لحظه اي فكر مي كنند، به همين 
دليل است كه مس��ووالن براي اينكه فرصت كوتاهي براي 
خودشان پيدا كنند، شعار مسكن ارزان و وعده هاي مشابه 
مي دهند كه غلط اس��ت و اتفاق نمي افتد، كما اينكه در 40 
سال گذشته نيز بارها وعده ارزان شدن مسكن داده شده اما 
هيچ وقت محقق نشده است. اين وعده ها، اما در مدتي باعث 
ركود مي شود و از آن طرف فرار سرمايه را در اين بخش شاهد 
هس��تيم. نتيجه اين وعده هاي بدون پشتوانه علمي، صرفا 
افت توليد و فرار سرمايه از بخش مسكن بوده است. از اين رو، 
براساس مطالعات ما، بخش مسكن نه تنها افت و ركود نخواهد 
داشت كه احتماال تا عيد هم افزايش قيمت خواهيم داشت 
و بعد از عيد در ميانه هاي 1400 افزايش و جهش بيشتري را 
پيش بيني مي كنيم. داليل مختلفي در اين مساله از جمله 
بحث بودجه 1400 و بودجه عمراني آن، بحث كسري توليد 
مسكن و همچنين وضعيت فروش نفت، سرازيري سرمايه 
به كشور و افزايش نقدينگي دخيل هستند و از طرف ديگر، 
باتوجه به اينكه مجموعه كارشناس��ان اقتصاد بين الملل 
متفق القول هستند كه اقتصاد بعد از كرونا شاهد سرريز سرمايه 

از غرب به شرق خواهد بود، نيازمند زيرساخت هاي ساختماني 
بيشتري هستيم. چنانچه در همين دوره كرونا وقتي كه اروپا 
و امريكا گرفتار كرونا بودند و صنعت توريسم و صنايع ديگر 
آنها دچار مشكل شده بود، سرمايه هاي ريز وارد كشورهاي 
شرق و از جمله ايران شد و يكي از عوامل افزايش قيمت در 
اين دوره، همين مساله سرمايه هاي خارجي بود كه عمال در 
بازار مي ديديم. احتماال بعد از كرونا ارقام بيشتر سرمايه هاي 
خارجي را خواهيم ديد و بستر توسعه بسيار بازتر خواهد شد 
و براي اين توسعه احتمالي و سرمايه گذاري هايي كه در ايران 
اتفاق مي افتد، بايد زيرساخت هاي الزم را داشته باشيم. يكي 
از اين زيرساخت ها بحث مسكن و ساختمان اداري و... است 
كه در حال حاضر دچار كمبود و كسري بسياري بااليي در 
اين زمينه هستيم كه نه  تنها بايد به نحوي جبران كنيم بلكه 
با تقاضاي بيشتر ناشي از حضور سرمايه گذاران خارجي در 
ايران مواجه خواهيم بود. اين احتمال را اگر درنظر بگيريم، 
متوجه خواهيم شد كه تقاضاي ما براي ساختمان هاي اداري 
و مسكوني مضاعف خواهد شد. از آن طرف هم كسري داريم، 
از اين رو، بالطبع افزايش بس��يار ش��ديد قيمت ها را در اين 
دوره شاهد خواهيم بود.مسكن به دليل اينكه بازاري آزاد و 
خصوصي است، في نفسه مشكلي ندارد. آنچه باعث مشكالت 
آن مي شود، از اقتصاد بيرون از مسكن يعني اقتصاد دولتي 
حاكم بر كشور و جامعه ناشي مي شود. هر موقع به اقتصاد 

كشور به مشكالتي بر مي خورد، تالطماتش در مسكن جلوه گر 
مي شود. مسكن در واقع ضربه گير تمام مشكالت اقتصادي 
است. وقتي كه مسكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي مطرح 
مي شود مستلزم اين است كه فكري كنيم و كاالي ديگري 
را براي س��رمايه اي بودن جايگزين آن بكنيم، چون وقتي 
نقدينگي در عرض چند س��ال، دو تا سه برابر مي شود قطعا 
تجار، توليد كنندگان و... دنبال يك كاالي سرمايه اي هستند 
كه ارزش پول خود را حفظ كنند و در اين ميان، ملك هم به 
تنها محمل جذب اين پول ها تبديل شده است. چرا در دنيا، 
مسكن به عنوان كاالي سرمايه اي مطرح نيست؟ براي كه در 
هيچ كشوري، چنين اقتصادي حاكم نيست. يعني اقتصاد 
تركيبي بخش خصوصي و بخش دولتي كه بخش دولتي 
آن بر كليت اقتصاد حاكم است. نيمي از اقتصاد ما خصوصي 
است كه شامل اقتصاد مسكن است و تقريبا نيمي از نقدينگي 
را در اختيار خود دارد. نيم ديگر اقتصاد ما اقتصاد نفت، طال و 
اورانيوم و... است كه در اختيار دولت است. بيش از ۶0درصد 
جامعه در نيمه اقتصاد بخش خصوصي اشتغال دارند. در بخش 
اقتصاد دولتي، مردم كمتر شاغل هستند اما تمام تشكيالت 
دولت براي آن اقتصاد چيده شده است، به همين دليل است 
كه اقتصاد بخش خصوص��ي روزمره عمل مي كند و هر روز 
سناريوهاي كوتاه مدتي را تكرار مي كند براي اينكه جايگاهي 
نيست كه اين اقتصاد بخش خصوصي را رصد كند در تمام 

ابعاد آن را به طور مداوم پيگيري كند. كدام وزارتخانه متولي 
نيمي از اقتصاد ما است؟ يك معاونت در يك وزارتخانه! كدام 
بخش از وزارتخانه هاي ديگر، اين بخش مسكن را رصد مي كند 
و مدل هاي مختلف را بررسي مي كند. در بانك مركزي كجا؟ 
در وزارت صنعت كجا؟ آيا همان كاري را كه براي كشتي نفتي 
درنظر گرفته مي شود و حتي تا مقصد اسكورتش مي كنند، را 
براي بخش خصوصي انجام مي دهند؟ بحث ما اين است كه 
مشكل مسكن در درون خودش نيست. بانك مركزي كامال 
دراختيار دولت است و به ش��دت توليد نقدينگي مي كند. 
بخش خصوصي هيچ نقشي در اين قضيه ندارند و از سوي 
ديگر، سرمايه اش به طور مرتب در حال از بين رفتن است. بايد 
دنبال كاالي سرمايه اي باشد كه خودش را حفظ كند. اينها 
نكاتي است كه بايد در اقتصاد كالن جست وجو شود. اما درباره 
اينكه آيا افت قيمت مسكن در آذر ماه، شروع يك دوره ركود 
است؟ از ديدگاه من خير! اينكه ما با رصد كوچك آمار ماهانه 
بخواهيم درباره آينده مسكن نظر بدهيم، بسيار ساده لوحانه و 
عاميانه است. بايد فكر كنيم كه چه تغييري در بردارهاي اصلي 
اقتصاد ما رخ داده است كه دوباره داريم به سمت ركود يا رونق 
مي رويم. براساس تمام بردارهايي كه مطالعه كرده ايم، ديدگاه 
ما اين است كه بخش مسكن رشد خود را خواهد داشت و در 
سال 1400 هم احتمال جهش خطرناكي را در قيمت مسكن 

پيش بيني مي كنيم. 

اميدواريم كه با لغو يا كاهش شدت تحريم ها بتوانيم مجددا 
با مشتري هاي گذشته نفت كشورمان ارتباط برقرار كنيم 
و ش��اهد افزايش ارتباط و تبادالت با اين كشورها باشيم.اما 
موضوع قابل تامل تر، افت صادرات غير نفتي براساس آمارهاي 
منتشر شده است؛ به طوري كه شاهد افت صادرات در برخي 
اقالم و كاالهاي توليدي هستيم كه به دليل وارد نشدن مواد 
اوليه بامشكل مواجه شده اند. همچنين با توجه به مشكالت 
پيش روي واردات برخي مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها و صنايع 
توليدي، شاهد افت صادرات در سال جاري هستيم. از سوي 
ديگر، آن بخش از كاالهاي صادراتي كشور كه با تحريم مواجه 
شد، نيز براي فروش با موانع و مشكالت بسياري روبه رو شده 

است. با در كنار هم قرار دادن اين عوامل، مشاهده مي كنيم 
كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي كشور 
به شدت كاهش يافته است. اما از ديدگاه بنده جاي اميدواري 
هست كه با گذشت زمان شاهد روند افزايشي صادرات باشيم. 
در طول اين سال ها شرايط تحريم ها و تورمي در كشور وجود 
داشته است اما همچنان امكان حركت در مسير رشد و افزايش 
صادرات وجود دارد. اما مساله اي كه نبايد از آن غفلت كرد اينكه 
تا زماني كه اقتصاد دولتي است، موانع رشد صادرات، مانند: 
»نبود زيرساخت هاي مناسب«، »ضعف سيستم بانكي«، 
»بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ناكارآمد متعدد« و... پا برجا 
خواهد ماند. در طول اين سال ها كشور ما همواره از جنبه هاي 

مختلفي تحريم شده اس��ت. اما در گذشته عملكرد بهتر و 
مناسب تري در مواجهه با اين تحريم ها اعمال مي شد. به عنوان 
مثال يكي از راهكارها اين بود كه در مقابل صادرات، وارد كننده 
مي توانست پته گمركي خريداري كرده و كاالي مورد نظر خود 
را وارد كند. همچنين سابق بر اين، شاهد اين همه بخشنامه ها 
و فرايندهاي مزاحم و وقت گير براي تجارت خارجي نبوديم. 
از ديگر مسائلي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است، مادامي كه 
يك كشور شرايط تحريم قرار دارد، يك صادر كننده چگونه 
مي تواند پول خود را به كشور برگرداند؟از اين منظر، بهترين 
راه براي مواجهه با تحريم ها، بهره گيري از روش هايي است كه 
در دوره هاي پيشين از آنها استفاده مي شد، اما متاسفانه ما از 

آموزه ها و تجربيات گذشته خود براي مواجهه درست و مناسب 
با تحريم ها استفاده نكرده و نمي كنيم. به نظر مي رسد، با توجه 
به شرايط موجود روشي كه در آن صادركننده مي تواند پته 
گمركي خود را در اختيار وارد كننده براي واردات مواد اوليه و 
كاالهاي ضروري قرار دهد، بهترين روش باشد. در پايان نوشتار 
تاكيد مي كنم كه دخالت دولت و متوليان امر تجارت، در اقتصاد 
و تجارت خارجي كشور يكي از اصلي ترين داليل افت صادرات 
به شمار مي رود. در طول اين سال ها در هر حوزه اي كه دولت 
دخالت كرده، ما با مشكالت بسياري رو به رو شده ايم. دولت 
تنها بايد سياست گذار و ناظر باشد و در فرايندهاي تجاري از 

جمله صادرات و واردات دخالت نكند.

ادامه از صفحه اول



گروه بورس|
شاخص كل بورس تهران در آخرين روز معامالتي هفته 
گذشته يعني چهارشنبه افت ۲/۹ درصدي را در كارنامه 
خود به ثبت رساند و تا محدوده يك ميليون و ۳۱۰ هزار 
واحد عقب نشيني كرد. به اين ترتيب براي دومين هفته 
متوالي ش��اهد افت ش��اخص كل و كاهش بيش از ۶/۲ 
درصدي )بيشترين افت هفتگي از اوايل آبان ماه( اين نماگر 
بوديم. روز چهارشنبه حدود ۶۰ درصد از نمادهاي فعال 
بورسي با افت قيمت مواجه شدند. در كنار سياست هاي 
نس��نجيده وزارت صم��ت در قيمت گذاري دس��توري 
فوالد، روزهاي منتهي به پايان هفته گذشته خبرهايي 
درخصوص تحريم ۱۶ شركت مرتبط با صنايع فوالد ايران 
از سوي وزارت دارايي امريكا مخابره شد. البته اين تحريم ها 
جديد نيستند و طي چندسال اخير صنايع متعدد كشور را 

مورد هدف قرار دادند.
با اين وجود بازار سهام كه مدت هاست با نگاه ترديد نسبت 
به آينده، روندي هيجاني در پي��ش گرفته، خواه ناخواه 
از اخباري اينچنيني هراسان مي ش��ود تا شاهد خروج 
سرمايه هاي خرد از گردونه معامالت سهام باشيم. جايي 
كه درآخرين روز معامالت بازار، سهامي به ارزش ۱۶۰۰ 
ميليارد تومان از سبد سهام معامله گران حقيقي خارج شد. 
اما آنچه بيش از تحريم هاي خارجي، سرمايه هاي بورسي را 

تحت تاثير قرار داده، تحريم هاي داخلي است.

    عدم توجه به محرك هاي بازار
در حال��ي كه س��هامداران خرد در حال ف��رار از گردونه 
معامالت بورس تهران هستند، متغيرهاي بنيادي به نفع 
ش��ركت هاي كااليي رقم مي خورد. جايي كه هر بشكه 
نفت برنت به اوج ۱۱ ماهه خود دس��ت پيدا كرد و به ۵۴ 
دالر رس��يد. مس نيز در روز چهارش��نبه، از ۸۱۰۰ دالر 
عبور كرد و همچنان در حال پيشروي است. اين فلز كه 
مدت هاست مورد توجه قرار دارد، روز گذشته به باالترين 
سطح قيمت از اوايل سال ۲۰۱۳ رسيد و سقف هشت ساله 
خود را جابه جا كرد. ديروز يكي از مقامات صنعت معدن 
در پرو اعالم كرد بسته شدن راه ها به يكي از معادن مهم 
اين كشور توسط اعتراض كنندگان طي سه هفته اخير، 
منجر به جلوگيري از صادرات كنس��انتره مس به ارزش 
۵۳۰ ميليون دالر شده  است. وي هشدار داد كه شركت 
ممكن اس��ت فعاليت خود را طي روزهاي آينده متوقف 
كند. اين معدن حدود ۲ درصد عرضه مس جهان را تامين 
مي كند. روند بهبود وضعيت اقتصاد جهان و افت شاخص 
دالر نيز در حمايت از اين كاموديتي موثر بوده اند. عالوه 
بر بازار هاي جهاني نرخ دالر چه در بازار آزاد و چه نيمايي 
در سطوح مناسبي قرار دارد و گزارش عملكرد شركت ها 
نيز حكايت از رشد سودآوري بنگاه هاي بورسي دارند. با 
اين حال سياست هاي نادرست بزرگ ترين ضربه را به بازار 
س��هام زده و حال عالوه بر سهامداران زيان ديده، فعاالن 
اقتصادي نيز از عملكرد سياست گذاران عصباني هستند.

طي هفته اي كه گذش��ت اخبار متنوعي باعث ش��دند 
وضعيت بازارسهام تا حد قابل توجهي تغيير كند و روند 
نوساني به خود بگيرد. رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و 
تجارت قيمت پايه شمش فوالدي در بورس را بر اساس 
۷۰ درصد قيمت CIS اعالم كرد و گفت: هماهنگي تمامي 
دستگاه ها براي اجراي كامل شيوه نامه عرضه محصوالت 
فوالدي ضروري اس��ت. وي همچنين از دس��تگاه هاي 
نظارتي و بازرس��ان وزارت صمت خواست تا بازرسي از 

انبارها را براي جلوگيري از احتكار شمش، ميلگرد و ديگر 
محصوالت فوالدي در دستور كار قرار دهند و در صورت 

مشاهده هرگونه تخلف اقدامات الزم را مبذول دارند.  
حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با ي��ادآوري پيامدهاي منفي قيمت گذاري دس��توري 
در عرضه هاي بورس��ي، نتيجه اين اقدام را متضرر شدن 
س��هامداران، عرض��ه اين محص��والت در ب��ازار آزاد به 
قيمت هاي گزاف و نيز سرازير ش��دن درآمدهاي كالن 
به جيب واسطه ها و به زيان مردم دانست و از »نهادهاي 
باالدس��تي« خواس��ت براي مقابله با چنين پيامدهاي 
ناخواسته اي، در »فرآيندهاي بازار رقابتي دخالت نكنند«. 
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه نهاد قانون گذار، عموما 
براي كنترل تورم و نيات حس��نه اين مق��ررات را وضع 
مي كند، گفت: اما اين مقررات با اقتصاد رقابتي در تضاد 
است و قيمت گذاري  را از حالت تعادل مبتني بر عرضه و 
تقاضا خارج مي كند و طبيعتًا، باعث اتالف منابع و ايجاد 
رانت در فضاي اقتصادي مي ش��ود. وي ادامه داد: زماني 
كه يك كاال با قيمت ارزان تر از نرخ واقعي در بورس كاال 
فروخته مي شود، عالوه بر آنكه شركت توليدكننده با ضرر 
مواجه مي شود، سهامداران اين شركت ها كه مشموالن 
سهام عدالت هستند نيز زيان مي بينند؛ اين سهامداران 
با اعتماد به بازارس��رمايه، اقدام به سرمايه گذاري در اين 
ب��ازار كرده اند. قاليباف اصل گف��ت: حتي اگر بخواهيم 
ش��فافيت در بورس اوراق به��ادار افزايش پيدا كند بايد 
نسبت به پذيرش بيشتر كاالي شركت ها در بورس كاال 
نيز تالش كنيم تا سرمايه گذار در شفافيت كامل بتواند 
سرمايه گذاري كند. محمدحسن ابراهيمي سروعليا، عضو 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، لغو پيشنهاد 
افزايش نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم را محصول 
همگرايي نهاد قانونگذار و بازار سرمايه دانست . وي گفت: 
اخيرا پيرو بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۰ در كميسيون هاي 

تخصصي مجلس بحثي بر سر افزايش نرخ ماليات فروش 
سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش 
سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنين پيشنهاد شد 
منابع حاصل از اين افزايش در راستاي تثبيت بازار و توسعه 
فرهنگ سرمايه گذاري اس��تفاده شود كه اين پيشنهاد 
با توضيحات سازمان بورس و مس��اعدت نمايندگان از 
دستور كار خارج شد. محسن خدابخش، مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس بر تاثير شيوه نامه ساماندهي 
بازار فوالد بر بازار سرمايه تاكيد و خواستار رعايت الزامات 
تعيين مكانيزم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت ها شد. اين 
مقام مسوول تاكيد كرد: بورس كاالي ايران طبق قوانين و 
مقررات سازمان بورس و شوراي عالي بورس بايد به فعاليت 
خود ادامه دهد. سياست كلي سازمان بورس و اوراق بهادار 
با توجه به مصوبات گذشته شوراي عالي بورس بر مبناي 
عرضه، تقاضا و حراج در بازار است. به گفته سياوش وكيلي، 
مدير روابط عمومي سازمان بورس، سهامداران مطالب 
بورسي را فقط از رسانه هاي حرفه اي پيگيري كنند و به 
رسانه هاي جنجالي و خبرسازي ها و شايعات منتشرشده 
از سوي آنها، بي اعتنا باشند تا روند حركتي شاخص هاي 
بورس از آفت خبرهاي مغرضانه و بي پايه در امان بماند 
و مسووالن نيز بتوانند با فراغت از حاشيه هاي رسانه اي 
تخريبي، تمام توان خود را در مسير كاهش چالش هاي 

واقعي موجود، به كارگيرند.
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه آمارهاي رسمي كشور نشان مي دهد 
كه تمام كاالهاي اساسي كه صددرصد قيمت گذاري و 
نظارت دولتي وجود دارد، تورم باالتري به نسبت كاالهاي 
غير اساسي ثبت شده است، گفت: چالش اساسي در كشور 
اين است كه برخي افراد از ظن و ادبيات خود بازار سرمايه 
را تفسير مي كنند، اما مالك عمل در حوزه قيمت گذاري، 
قانون است و براساس قانون قيمت گذاري در بورس ممنوع 

است. پورابراهيمي گفت: توسعه فعاليت هاي كشاورزي 
در بورس كاال يكي از اولويت هاي مهمي بوده كه در بازار 

سرمايه در دستور كار قرار گرفته است.
محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره 
به موضوع قيمت گذاري محص��والت فوالدي در بورس 
كاالي ايران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و 
نهادهاي مالي »دولت مكلف است كاالي پذيرفته شده در 
بورس را از نظام قيمت گذاري خارج كند«. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي و عضو ناظر شوراي عالي 
بورس با اشاره به موضوع قيمت گذاري محصوالت فوالدي 
در بورس كاالي ايران گفت: عرضه محصوالت در بورس 
كاال در راستاي شفافيت و ايجاد عدالت در اقتصاد كشور 
اس��ت و مداخالت دستوري در اين زمينه عالوه بر ايجاد 
رانت موجب كاهش حاشيه سود شركت ها و آسيب زدن 
به اعتماد به بازار سرمايه مي شود. امير تقي خان تجريشي، 
رييس هيات مديره ش��ركت بورس، احتمال سودآوري 
باال در بازار س��رمايه را در بلندمدت همچنان بيش��تر از 
بازارهاي موازي همچون طال و ارز و مسكن دانست. وي 
به تشريح مسير توسعه در بازار سرمايه پرداخت و گفت: 
در سال هاي اخير با اقبال عمومي به بازار سرمايه مواجه 
بوده ايم؛ به ويژه از سال ۹۸ تاكنون تقاضاي كارآفرينان 
و ش��ركت هاي آنها نيز براي پذي��رش در بورس افزايش 
يافته است. محمد مهدي مومن زاده، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري سامان مجد با بررس��ي وضعيت بازارها 
در س��ال ۲۰۲۰ ميالدي گفت: با رسيدن به پايان سال 
۲۰۲۰، بررسي وضعيت شاخص هاي فعاليت اقتصادي، 
شاخص هاي بازارهاي مالي و قيمت كاموديتي ها نشان 
مي دهد كه وضعيت اين متغيرها در انتهاي سال نسبت به 
آغاز سال ۲۰۲۰ بسيار بهتر شده است. از اين رو، اگر روند 
فعلي ادامه پيدا كند، بسياري از خسارات ناشي از كرونا به 

سرعت جبران خواهند شد.
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تعارض قيمت گذاري دستوري 
با سازوكار بورس هاي كااليي

مهدي حاجي غالم سريزدي، عضو هيات مديره كانون 
كارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار درگفت وگو با س��نا 
قيمت گذاري دس��توري را با روح حاكم بر قوانين بازار 
سرمايه و ماهيت بورس  هاي كااليي در تضاد دانست و 
گفت: اين موضوع امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري را به 
خطر انداخته است و نتيجه اي جز رانت و فساد در اقتصاد 
نخواهد داشت. مهدي حاجي غالم سريزدي اظهار كرد: 
شفافيت دادوستدها، از ميان رفتن واسطه ها و دالل ها، 
مديريت ريسك، ايجاد نظام قيمت گذاري شفاف بر پايه 
تعادل ميان عرضه و تقاضا و نياز بازار، ايجاد هماهنگي 
ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني در زمينه صادرات 
و واردات و... از جمل��ه كاركردهاي بازارهاي كااليي در 
راستاي بهبود شرايط اقتصاد و صنايع در سراسر جهان 
هستند. حاجي غالم سريزدي با اشاره به قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توس��عه افزود: مطابق بند )و( ماده ۹۹ 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي 
ايران در بازار سرمايه كشور »كاالهايي كه در بورس هاي 
كااليي به عنوان بازار متش��كل، سازمان يافته و تحت 
نظارت پذيرفته شده و مورد داد و ستد قرار مي گيرند، 
طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس ها عرضه شده و 
مورد معامله قرار مي گيرد. براين اساس، عرضه، معامله، 
تسويه و تحويل نهايي كاالهاي مذكور مشمول قوانين و 
مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كااليي نيست«.

وي تصريح كرد: دس��تكاري در كشف عادالنه قيمت 
ب��ا مديريت تقاضا و همزمان پايي��ن آوردن مصنوعي 
قيمت هاي پايه ش��مش فوالدي در بورس كاال، باعث 
افزايش تقاضاي كاذب و افزايش انگيزه هاي سفته بازي 
مي ش��ود. رييس هيات مديره كارگزاري ايس��اتيس 
پويا ادامه داد: پايين آوردن غيركارشناس��انه اين نرخ 
مشابه تبعات دالر ۴۲۰۰ توماني خواهد بود، از طرفي 
هجوم افراد براي استفاده از اين رانت به بورس كاال و از 
سويي با توجه به تجربه هاي متعدد قبلي، عدم توانايي 
دستگاه هاي نظارت دولتي در معامالت پس از بورس 
موجب توزيع رانت هاي چند هزار ميليارد توماني به نام 
مردم مي شود و با توجه به اينكه بخش زيادي از معامالت 
زنجيره فوالد خارج از بورس كاال است، اثر محسوسي در 
كاهش كاالي نهايي مصرف كننده نخواهد داشت. حاجي 
غالم سريزدي تصريح كرد: قيمت گذاري دستوري و 
تغيير مكرر دس��تورالعمل ها، امنيت سرمايه گذاري و 
توسعه اقتصادي را به خطر انداخته است و سبب كاهش 
س��رمايه گذاري هاي آتي در آن بخش ها مي شود. وي 
توليدات فوالدي را يكي از بخش هاي مهم ارز آور كشور 
در ش��رايط تحريمي فعلي عنوان كرد و گفت: در نظر 
داشته باش��يد كه اين توليدكنندگان بخش مهمي از 
بازار سرمايه را تشكيل داده و از طرفي عمده سهامداران 
آنها بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت هستند، لذا 
تصميمات يك باره براي كاهش س��ود اين شركت ها 
تهديدي جدي براي بازار س��رمايه نيز تلقي مي شود. 
اوتاكيد ك��رد: در واقع يكي از ريس��ك هاي اصلي بازار 
سرمايه همين ابالغيه ها و تصميمات خلق الساعه از سوي 
نهادهاي باالدستي است كه موجب تاثير منفي بر قيمت 

سهام و شاخص بازار شده است.

قيمت گذاري دستوري
به زيان توليد است

در س��ال جهش توليد كه بايد همه حمايت ها از توليد 
داخلي به ويژه از سوي قوه اجرايي كشور يعني دولت انجام 
مي شد، ولي متأسفانه نه تنها حمايتي از توليد نشده، بلكه 
تفنگ ها به سمت توليد داخلي نشانه رفته است و برخي 
دستگاه هاي دولتي از هيچ ضربه اي به توليد ملي كشور 
دريغ نمي كنند. براي نمونه مي ت��وان به تصميم وزير 
صمت در شانزدهم دي ماه در قرارگاه جهش توليد كه با 
محوريت بررسي نظارت بر اجراي شيوه نامه ساماندهي 
عرضه و تقاضاي محصوالت فوالدي برگزار شد، اشاره 
كرد. در اين جلسه رزم حسيني قيمت پايه عرضه بورسي 
شمش فوالدي را برخالف شيوه نامه مورد تاييد خود، 
معادل ۷۰ درصد قيمت CIS اعالم كرد. س��يدمحمد 
احراميان نايب رييس انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
با اشاره به اينكه در شرايط فعلي توليدكنندگان فوالد 
با مش��كالت متعددي روبه رو هس��تند كه اصلي ترين 
آنها قيمت هاي دستوري اس��ت، اظهار داشت: وزارت 
صمت با سياست قيمت گذاري دستوري در محصوالت 
فوالدي توليدكنندگان را ب��ا تنش زيادي مواجه كرده 
است. وي با بيان اينكه قيمت هاي دستوري باعث شده 
است توليدكنندگان محصوالت خود را ماهانه و هفتگي 
با ضرر به فروش برس��انند، افزود: اثرات اين قيمت هاي 
دس��توري فقط توليدكنندگان را متض��رر مي كند و 
نفعي به مصرف كنندگان نمي رس��د، چراكه در نهايت 
آنها محصوالت را با قيمت هاي باال خريداري مي كنند. 
نايب رييس انجم��ن فوالد تصريح كرد: باي��د از وزارت 
صمت پرس��يد؛ آيا در طول دو سالي كه قيمت گذاري 
محصوالت فوالدي به صورت دستوري انجام شده، اثرات 
مثبتي هم داشته است يا خير؟ آيا قيمت خودرو، مسكن 
و ساير كاالها كه به نوعي با محصوالت فوالدي در ارتباط 
هستند ارزان ش��ده اند؟! وي اضافه كرد: دولت صادرات 
فوالد را به تنظيم بازار داخل گره زده است كه اين موضوع 
اصاًل كارشناسي ش��ده و منطقي نيس��ت. احراميان با 
تأكيد بر اينكه »مگر بازارهاي صادراتي به اين راحتي در 
اختيار توليدكنندگان قرار گرفته است؟«، گفت: دولت با 
تصميمات غيركارشناسي مشكالت توليدكنندگان را 
حتي در بازارهاي صادراتي افزايش داده است. تصميمات 
غيرمنطقي عاملي مي ش��ود تا اعتبار كشور در عرصه 
بين المللي مختل شود و آن بازارهاي صادراتي كه توسط 
توليدكنندگان به زحمت به دست آمده است از دست 
خواهد رفت. نايب رييس انجمن ف��والد با اعالم اينكه 
ميزان توليد فوالد در كشور حدود ۳۰ ميليون تن است 
ولي نياز داخل ۱۵ ميليون تن اعالم ش��ده است، افزود: 
بايد پرسيد؛ آيا تنظيم بازار ۱۵ ميليون تن فوالد در كشور 
تا اين حد مشكل است كه آقايان تدبير مناسبي را به كار 
نمي گيرند و فقط سنگ اندازي مي كنند؟! راه عالج تعيين 
قيمت فوالد مطابق با عرضه و تقاضاست تا در نهايت بازار 
به سمت تعادل حركت كند و قيمت ها منطقي شود. در 
سوي ديگر نادر سليماني عضو ديگر هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران در واكنش به تحوالت اخير، 
ضمن اش��اره به ابالغ وزارت صمت به بورس كاال براي 
قيمت گذاري فوالد براس��اس ۷۰ درص��د CIS گفت: 
بورس كاال، از قوانين شوراي عالي بورس تبعيت مي كند 
و ابالغيه وزارت صمت، پيش از اجرا بايد در اين شورا مورد 
بررسي كارشناس��ي قرار گيرد. وي ادامه داد: شيوه نامه 
قيمت گذاري فوالد كه توسط ستاد اقتصادي دولت به 
 CIS تصويب رسيد در ابتدا بر مبناي ۸۰ درصد قيمت
بود، اما معاون��ت معدني وزارت صمت اين مبنا را به ۷۰ 
درصد كاهش داده است. اين مقام مس��وول ادامه داد: 
مقامات وزارت صمت، درصدد هستند با قيمت گذاري 
دستوري فوالد، مانع افزايش قيمت اين محصول در بازار 
داخلي ش��وند كه در اين خصوص نيز بحث وجود دارد؛ 
اما بورس كاال، تابع قوانين بازار س��رمايه، زيرمجموعه 
سازمان بورس و وزارت اقتصاد اس��ت و وزارت صمت، 
نمي تواند بورس كاال را ملزم به اجراي تصميمات خود 
كند. به اين ترتيب تصميم نهايي در اين زمينه با شوراي 

عالي بورس است. 

احتمال كوچ  سهامداران
از بازارسرمايه

مجيد عبدالحميدي، كارشناس بازارسرمايه در خصوص 
فضاي رعب و ترس حاكم بر بازار سرمايه بيان  كرد: در 
اتفاقي عجيب، با توجه به تجربه هاي تلخ گذش��ته از 
قيمت هاي دستوري و توزيع رانت، گويا هنوز مسووالن 
ما درس نگرفته اند و هر شخص بايد يك بار خودش هر 
اشتباهي را تجربه كند! وزير صمت ۲ روز قبل درخواست 
تغيير مبناي محاسبات بورس كاال را از ۸۰ درصد به ۷۰ 
درصد داده است و البته در تصميمي درست، بورس كاال 
اين درخواست را قبول نكرد و اعالم كرد اين تصميم در 
حد اختيارات وزير صمت نيست و نامه وزير به شوراي 
عالي بورس ارجاع شد. وي افزود: ريشه مشكالت اقتصاد 
ما و تورم لجام گسيخته كاالها، قيمت پايه در بورس كاال 
نيست، قيمت گذاري هاي دستوري فقط باعث از بين 
رفتن انگيزه سرمايه گذاري خواهد شد و شكي نيست كه 
هر گونه قيمت گذاري دستوري در بازار، در نهايت  منجر 
به شكست خواهد شد چه در بازار فوالد و چه هر كاالي 
ديگري، تمام قيمت ها بايد بر اساس مكانيزم عرضه و 
تقاضا تعيين شوند و اين واقعيت اقتصاد است هدف از 
راه اندازي بورس كاال هم قطعا جز اين نبوده كه قيمت 
واقعي كاالها بر اساس تقاضاي بازار و توسط خريداران 
و فروشندگان تعيين شود و فرصت سوءاستفاده و رانت 
براي عده اي خاص ايجاد نگ��ردد.  به عنوان عضوي از 
بازار سرمايه، درخواس��ت دارم سياست گذاران فقط و 
فقط يك مثال از اثربخش��ي قيمت گذاري دستوري 
در س��ال هاي اخير مطرح كنند، در شرايطي كه بازار 
سرمايه ما به اندازه كافي بابت فشار تحريم ها و بالهايي 
كه سياست گذاران داخلي و... بر سر اين بازار آوردند، 
ضربه خورده؛ هرگونه مداخله مخرب در روند اين بازار 
جز افزايش بي اعتمادي مردم نسبت به اين بازار و كوچ 
كردن سرمايه گذاران به بازارهاي سفته بازانه و جهش 

قيمت دوباره در آن بازارها، نتيجه ديگري ندارد.

وعده شمش ۱۰ هزار توماني 
قابل اجرا نيست

س��يد جواد جهرمي معاون عمليات و نظ��ارت بر بازار 
بورس كاالي ايران گفت: مباحث مربوط به روابط بورس 
و وزارت صمت، در اختيار ش��وراي عالي بورس است. 
بورس براساس قوانين، اطالعيه عرضه را منتشر مي كند 
و اجازه تغيير آن را ندارد؛ همچنين براس��اس مصوبه 
شوراي عالي بورس در قيمت گذاري ها بورس كاال بايد 
برمبناي اختيارات سازمان بورس عمل كند. وي با بيان 
اينكه وزارت صمت، دليل كارشناسي براي تعيين ضريب 
۷۰ درصد ندارد اظهار داشت: وزارت صمت به ضريب 
۸۰ درصد هم پايبند نبوده است. بورس كاال ضريب ۸۰ 
درصد CIS را براي شمش اعمال كرد و در جلسه اخير 
در نهاد رياس��ت جمهوري نيز جمع بندي درخصوص 
تغيير قيمت انجام نشد و لذا تغييري در ضريب نداشتيم. 
از كجا معلوم وزارت صمت ضريب ۶۵ درصد يا كمتر را 
براي قيمت پايه پيشنهاد ندهد كمااينكه در جلسه اخير 
كميسيون اقتصادي هم ضريب ۶۵ درصد توسط آقاي 
اسماعيلي پيشنهاد شد. جهرمي با تاكيد بر اين نكته كه 
بازار به ثبات نياز دارد گفت: سرمايه گذاران و خريداران 
بايد وضعيت شفافي را تجربه كنند. در بحث قيمت ها از 
مردم خرج نكنيم. تجربه گذشته و اوايل امسال و ابطال 
معامالت در بورس توسط وزارت صمت در تاريخ هايي 
بوده كه شمش در بورس كاال ۳ يا ۴ هزار تومان بوده اما 
ميلگرد در بازار به ۶ هزار تومان رسيده بود، پس ميلگرد 
و ورق ارزان هيچ وقت دست مردم نرسيده است و تنها 
با اين اقدام وزارت صمت تعادل و تناس��ب زنجيره بهم 
خورده اس��ت. معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس 
كاالي اي��ران در ادامه صحبت هاي خود خاطرنش��ان 
كرد: بازار س��ه بخش ش��امل عرضه، تقاضا و قيمت را 
دارد. دو بخش عرضه و تقاضا جزو وظايف وزارت است 
اما به درس��تي از پس آن بر نيامد. براي مثال مصوبات 
كف عرضه به هيچ وجه از پارس��ال رعايت نشده است. 
جهرمي دليل بهم ريختگي بازار ف��والد در برهه اي از 
س��ال را چنين توضيح داد: از تيرماه همزمان با التهاب 
بازار ارز، با آزادس��ازي ٣ ماهه صادرات از سوي معاون 
معدني وزارت صمت، ب��ازار فوالد به هم ريخت چراكه 
با ابالغ معاونت معدني وزارت صمت به گمرك، اجازه 
صادرات به شركت ها داده شد و الزام رعايت كف عرضه 
الزام برداشته شد، همين موضوع، كمبود را در بازار القا 
كرد و همزمان با نوس��ان ارز، به موضوع قيمت ها دامن 
زد. وي پيشنهاد داد: سياست گذار به جاي مداخله در 
قيمت به ساير وظايف خود عمل كند.  وزارت صمت يك 
قيمت را هدف قرار داده و به نظرش قيمت هاي ديگر باال 
هس��تند، اگر به كسي وعده ميلگرد يا شمش ۱۰ هزار 
توماني داده شده، ما نمي توانيم ميلگرد يا شمش را به 

۱۰ هزار تومان برسانيم.

»تعادل« وضعيت بورس تهران را طي هفته گذشته بررسي كرد

اقبال سهامداران به بورس كاال بيش از پيش شد

وضعيت نوساني بازارسرمايه

تعادل در بازار سرمايه
روند نزولي بازار سرمايه در هفته جاري درحالي ادامه 
داشت كه برخي صاحب نظران معتقد بودند در هفته 
جاري و با كاهش ريس��ك هاي سياسي، ورق بورس 
برمي گ��ردد و اين بازار دوباره حرك��ت خود را بر مدار 
صعود آغاز مي كند؛ اتفاقي كه رخ نداد و همچنان سايه 
برخي اتفاقات سياس��ي و تصميمات اقتصادي بر سر 
بازار سرمايه س��نگيني مي كند. بورس پس از اصالح 
يا ريزش��ي كه نقطه آغاز آن مردادماه بود و تا آبان ماه 
ادامه داشت، از چندي پيش حركت نرم و آهسته خود 
را به س��مت صعود آغاز كرده بود؛ بطوريكه شاخص 
كل از ي��ك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد تا يك ميليون و 
۵۰۰ هزار واحد صعود كرد. اتفاقي كه باعث شد جرقه 
اميدواري به صعود شاخص كل تا كانال يك ميليون و 
۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار واحد نيز در ذهن برخي كارشناسان 

و سهامداران زده شود.
اما اين اتفاق نيفتاد و شاخص بورس دوباره حركت نزولي 
خود را آغاز كرد؛ بطوريكه به كانال يك ميليون و ۴۰۰ و 
سپس يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد رسيد. اين درحالي 
است كه گزارش هاي ماهانه و سودهاي محقق شده فصل 
پاييز شركت ها چشم گير بودند و ركوردهاي فروش برخي 
شركت ها در آذرماه ثبت شده است. در اين راستا بسياري 
از كارشناسان بر اين باورند كه عوامل بيروني روي روند 
حركت بازار سرمايه تاثيرگذار است؛ از اتفاقات سياسي 
گرفته ت��ا تصميمات اقتصادي. البته در هفته گذش��ته 
برخ��ي دليل روند كاهش��ي بورس را احتم��ال اتفاقات 
سياسي به دليل سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني 
مي دانستند، اما با گذشت سالگرد، باز هم حال بازار خوب 
نش��د و طي هفته جاري ش��اهد كاهش هاي چشمگير 

شاخص كل بوديم.

      بورس؛ آماده صعود است
هومن عميدي، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگو با ايرنا 
به روند معامالت بورس در هفته اي كه گذشت اشاره كرد 
و افزود: در هفته منتهي به ١٧ دي ماه شاهد تداوم نوسان 

در معامالت بازار سرمايه بوديم و به نظر مي رسد با توجه به 
ريزش شاخص كل از كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد، 
مقاومتي مناسب براي شاخص كل در كانال يك ميليون 
و  ۳۰۰ هزار واحد ايجاد شود. وي خاطرنشان كرد: به نظر 
مي رسد با توجه به گزارش هاي مثبت ۹ ماهه شركت ها، 
تثبيت قيمت دالر در كانال ۲۵هزار تومان و همچنين با 
توجه به نزديك شدن به پايان سال شرايط تحقق سودهاي 
پيش بيني شده بودجه ها در شركت ها عملياتي شوند كه 
اين امر مي تواند نويدبخش بازگشت شاخص كل از منطقه 
يك ميليون و سيصد هزار واحد باشد. اين كارشناس بازار 
سرمايه افزود: ممكن اس��ت در صورت بي توجهي بازار 
به شرايط بنيادي، تصميم گيري س��هامداران براساس 
نگراني ها و ترس ها شود و به دليل افت شاخص بورس به 
كانال كمتر از يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد براي مدتي 
ديگر شاهد وجود نوسان در معامالت بازار باشيم. وي بحث 
هدايت نقدينگي به صنايع متفاوت را از جمله مسائل مهم 
و قابل اهميت در بازار دانس��ت و افزود: با توجه به اينكه 
نقدينگي به دنبال بازدهي است؛ بنابراين بين سهامداران 
چنين تصوري وجود دارد كه در سهام شركت هاي كوچك 
به علت پايين بودن ش��ناور احتمال كسب بازدهي باال 
وجود دارد. عميدي خاطرنش��ان كرد: به دليل كم بودن 
سهام شناور قابل فروش در سهام شركت هاي كوچك، 
عده اي سهم هايي را به ش��كل پروژه تعريف مي كنند و 
نقدينگي الزم را براي رشد آن سهم آماده خواهند كرد، 
بنابراين طبيعي است كه زماني عرضه ها به پايان مي رسد 
صف خريد سنگين و قفل شده اي در بازار ايجاد شود كه 
زمينه رش��د س��هام در بازار را فراهم كنند. وي افزود: در 
نهايت اين امر سبب هدايت جريان نقدينگي به سمت اين 
سهام و افزايش مسووليت مهم سازمان بورس بر كنترل 
اين شرايط خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
توجه نكردن به اين موضوع باعث شده است تا ارزش بازار 
سهام شركت هاي كوچك رشد عجيبي را تجربه كنند، به 
گونه اي كه ديگر هيچ تعادلي بين ارزش بازار شركت هاي 
كوچك و ارزش بازار شركت هاي بزرگ برقرار نيست. وي 

با بيان اينكه در شرايطي چنين اتفاقي در بازار رخ مي دهد 
كه براي مثال ارزش بازار دو شركت دامپروري يا مرغداري 
را برابر با ارزش بازار يك بانك ببينيم كه چنين امري در 
اقتصاد كش��ور هيچ معنايي ندارد؛ اظهار داشت: چنين 
شرايطي زماني در بازار ايجاد مي شود كه جريان نقدينگي 
بدون تحليل و فقط به قصد كسب سودآوري سفته بازانه 
وارد اينگونه گروه ها شود و باعث رشد بيش از حد ارزش 

اين دسته از سهم ها در بازار خواهد شد. 
عميدي اف��زود: توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه با 
توجه به باال ب��ودن نرخ دالر در كان��ال ۲۵ هزار تومان و 
ش��رايط تثبيت گروه هاي صادراتي و ارز محور، چنانچه 
موانع صادراتي بر سر راه اين شركت ها قرار نگيرد شاهد 
بازدهي معقولي در سهام اين شركت ها خواهيم بود. اين 
كارشناس بازار س��رمايه اظهار داشت: با توجه به مثبت 
بودن پارامترهاي��ي مانند نرخ ارز و آم��ار مثبت توليد و 
فروش شركت ها امكان رش��د معقول بازار تا پايان سال 
وجود دارد و در كنار آن موقعيت مناس��بي براي رش��د 
سهام شركت هاي صادرات محور وجود دارد. به گفته وي، 
نحوه بازارگرداني هايي كه در بازار سرمايه ديده مي شود، 
نشان دهنده تثبيت قيمت سهام و كف سازي مناسب براي 
سهام شركت ها نيست كه اين موضوع به عنوان مشكلي 
بزرگ در بازارگرداني ش��ركت هاي بورسي و فرابورسي 
تلقي مي شود. عميدي با اشاره به اينكه بازارگردان هدف 
و برنامه خريد و ف��روش خود را فقط مح��دود به تعداد 
سهامي مي كند كه داراي مجوز هستند، افزود: موضوع 
قيمت و نقدش��وندگي سهم در دس��تور كار بازار گردان 
نيست و فقط براساس همان تعداد مجوز داده شده براي 
بازارگرداني اقدام به خريد و فروش مي كند. اين كارشناس 
بازار س��رمايه گفت: اين پديده باعث شده است تا منابع 
مالي ش��ركت ها در بازار سرمايه فقط صرف خريد سهام 
شركت ها شود و با توجه به اينكه اين روند، بهاي تمام شده 
بااليي را براي شركت ها دارد؛ بنابراين پيش بيني مي شود 
كه تا پايان س��ال به دليل شناسايي نشدن زيان كاهش 
ارزش سرمايه گذاري ها، بازارگردان ها ديگر به روش فعلي 

اقدام نكنند و موجب رشد قيمت سهام در اختيار خود تا 
مرزهاي باالتر از بهاي تمام ش��ده خريد سهم شوند. وي 
روند معامالت بورس را پيش بيني كرد و افزود: در صورت 
برطرف ش��دن ريسك ها و ترس هاي س��رمايه گذاران، 
مولفه هاي بنيادي نشان دهنده روند صعودي بازار هستند.

      صعود بورس كاال
هفته منتهي به ۱۷ دي ماه، هفته اي جذاب در بورس كاال 
بود و با عرضه اولين صندوق  كااليي كشاورزي قابل معامله 
در بازار، زمينه براي حمايت از محصوالت كشاورزي در 
بازار سرمايه فراهم شد، به ويژه آنكه ظرفيت پذيره نويسي 
يك صندوق كاالي كشاورزي ظرف مدتي كوتاه و كمتر از 
يك روز نشان از استقبال سرمايه گذاران از اين صندوق ها 
دارد. در هفته گذش��ته نرخ برخي محصوالت نيز دچار 
نوسان شد و بازار تحت تاثير برخي اختالف نظرها بر سر 

قيمت گذاري فوالد قرار گرفت.
همچنين در بازار معامالت آتي نيز تحوالتي مشاهده 
مي شد. سمانه حسيني، كارشناس بازار سرمايه در اين 
خصوص گفت: اين هفت��ه معامالت قراردادهاي آتي 
زعفران با ش��يب ماليم سير صعودي را طي كرد، اين 
در حالي بود كه در معامالت گواهي س��پرده زعفران 
معامالت آتي تا اواسط هفته روند رو به رشدي را داشت؛ 
اما در روز چهارشنبه معامالت اين گواهي سپرده بدون 
توجه به روند كلي معامالت آتي دچار ريزش ش��د. از 
مهم ترين اخبار معامالت آتي و گواهي سپرده مي توانيم 
به بازگشايي صندوق هاي مبتني بر كاالي كشاورزي 
اش��اره كنيم كه كل واحدهاي يك صن��دوق در روز 
بازگشايي به فروش رسيد. اين صندوق ها تاثير بسيار 
زيادي بر توس��عه معامالت  گواهي سپرده و بازار آتي 
خواهند داشت و مي توانند باعث استانداردسازي بيشتر 
محصوالت كشاورزي شده و به قيمت گذاري شفاف تر 
معامالت گواهي سپرده اين محصوالت بينجامند. اين 
صندوق ها همچنين باعث رونق صنعت كشاورزي و 

كمك به كشاورزان خواهند شد.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي اعالم كرده است، مجلس طرحي را دنبال 
مي كند تا دولت را مكلف كند در ۴ سال آينده دست كم ۴ 
ميليون مسكن جديد در كشور احداث شود. اواخر تير ماه 
سال جاري و به عبارتي در نخستين روزهاي فعاليت مجلس 
يازدهم، طرحي در كميس��يون عمران تدوين شد كه بر 
اساس آن طرح بلندپروازانه قرار بود، در زمين هاي رايگان يا 
اجاره 99 ساله دولتي و از محل وام بدون بهره )پرداخت سود 
با يارانه دولتي( همچنين كاهش هزينه هاي نظام مهندسي، 

صدور پروانه، كاهش بيمه و ماليات و .... ساخته شود.
به گفته اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس، 
قرار بر اين بود كه طي 6 سال و هر سال حداقل يك ميليون 
واحد مسكوني ساخته شود. اگرچه تاكنون، طرح ساخت 
6 ميليون آپارتمان در 6 سال به دليل احتراز از شتابزدگي و 
عجله همچنين برخي مسائل پيرامون آن مانند نحوه تامين 
مالي به صحن علني مجلس نيامده و طرح نشده است، اما 
اينك كه تب بازار مسكن به ويژه بازار ساخت و ساز به مدد 
چش��م انداز مثبت از تحوالت سياست خارجي و تعديل 
ش��اخص هاي كالن اقتصاد فروكش كرده است، به نظر 
مي رسد، مجلس با عقب نشيني و تعديل تعداد واحدهاي 
س��اختماني در طرح قبلي، درصدد است طرح جديدي 
را تدوين و مصوب كند. به گفته ش��اكري، اگر ساالنه يك 
ميليون واحد مسكوني با متراژ 75مترمربع )75 ميليون 
مترمربع مجموعا( س��اخته ش��ود، هر واحد حدود 250 
ميليون تومان منابع مالي براي س��اخت نياز دارد كه بايد 
150 تا 200 ميليون تومان آن از طريق تسهيالت تامين 
مي شود. نرخ سود اين تسهيالت يارانه اي است كه دولت 
بايد آن را تامين كند. خانوارها بايد بتوانند اقساط اين وام را 
بدهند از اين رو نرخ سود آن باال نيست. او همچنين گفته بود: 
وزارت راه و شهرسازي زمين هايي دارد كه بايد به اين طرح 
تخصيص دهد. همچنين زمين هايي در حريم داريم كه 
متعلق به وزارت جهاد كشاورزي است و پيش بيني شده آن 
را در اختيار طرح قرار دهد. شاكري حتي از احتمال توسعه 
مناطق 22گانه تهران سخن به ميان آورده و اظهار كرده بود: 
موضوع توسعه مناطق 22 گانه تهران براي جانمايي ساخت 
و ساز مس��كن يا ساخت در شهرهاي جديد مطرح است، 
گفت: در ط��رح مجلس پيش بيني هاي الزم براي تامين 

خدمات روبنايي و زيربنايي ديده شده است. 

     جزييات  ساخت 4 ميليون آپارتمان
بر اس��اس اين گزارش، علي رضا زاكاني روز پنجشنبه در 
جمع خبرنگاران در ق��م درباره طرح جديد مجلس براي 
ساخت ۴ ميليون آپارتمان در ۴ سال نيز گفت: در اين طرح 
ساالنه ۳50 هزار مسكن در قالب ايجاد تسهيالت به صورت 

مشاركتي و 650 هزار واحد نيز به صورت تكليفي به دولت 
ابالغ خواهد ش��د. زاكاني تاكيد كرد: همچنين در طرح 
جواني جامعه، مجلس تالش مي كند مبحث مسكن را از 
بخش سبد زندگي مردم خارج كند و شرايط براي خريد 
واحد مسكوني براي هر جواني كه اراده ازدواج كرده باشد، 
مهيا شود.به گفته وي، مشكل اصلي بازار مسكن امروز 

سوداگري در اين بخش است.

     چند نكته جالب در وعده جديد و قديم
به گزارش »تعادل« در طرح جديد ساخت ۴ ميليون مسكن 
خبري از اختصاص زمين رايگان نيست و به عبارت روشن تر، 
زاكاني در اين خصوص مطلبي نگفته است. او صرفا ساخت 
ساالنه يك ميليون واحد مسكوني را به دو دسته ۳50 هزار 
واحد مشاركتي و 650 هزار واحد نيز به صورت تكليفي اشاره 
كرده است. با اين حال، در بخش تكليفي، اگر بنا باشد وزارت 
راه و شهرسازي ساخت و ساز مسكن داشته باشد، گريز و 

گزيري از استفاده از زمين هاي دولتي نيست.
اين در حالي اس��ت كه دولت دوزاده��م از زمان آغاز به كار 
تاكنون در جذب زمين هاي دستگاه هاي دولتي و حكومتي 
با هدف خانه سازي براي اقشار مختلف مردم در شهرهاي 

بزرگي همچون تهران ناكام مانده اس��ت. از اين رو، معلوم 
نيست،  تدوين كنندگان طرح ساخت مسكن ميليوني بر 
چه اساسي تامين زمين رايگان به ويژه در تهران را در كانون 
طرح خود قرار داده اند. البته طراحان طرح ساخت 6 ميليون 
آپارتمان در 6 س��ال، پيش بيني كرده  بودند كه بخشي از 
زمين هاي مورد نياز براي ساخت ساالنه يك ميليون مسكن 
از طريق تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي از وزارت جهاد 
كش��اورزي تامين خواهد ش��د كه در اين صورت، يكي از 
مشكالت اساسي مسكن مهر كه ساخت وساز در زمين هاي 
دور افتاده از شهرها و آبادي ها بود، دوباره رخ خواهد نمود و 
همزمان بخشي از زمين هاي كشاورزي از بين خواهد رفت. 
در عين حال، طرح س��اخت 6 ميليون آپارتمان از برخي 
جهات ش��بيه طرح اقدام ملي مسكن دولت است و شايد 
از همين رو است كه طراحان طرح اخير پيش بيني كرده  
بودند با عملياتي شدن اين طرح، طرح اقدام ملي مسكن لغو 
خواهد شد. بعد از زمين ارزان،  اعطاي تسهيالت ارزان قيمت 
در هر دو طرح ساخت 6 ميليون و ساخت ۴ ميليون آپارتمان 
نقش محوري دارد. با اين تفاوت كه در طرح ساخت 6 ميليون 
مسكن به صراحت اعالم شده بود كه 60 درصد از هزينه هاي 
س��اخت از طريق اعطاي تس��هيالت تامين خواهد شد. 

به طوري كه طبق محاسبات طراح اين طرح، از 250 ميليون 
تومان هزينه ساخت هر واحد 75 متري 150 تا 200 ميليون 
تومان آن وام خواهد بود. به عبارتي، در سال اول اجراي اين 
طرح، براي وام س��اخت يك ميليون مسكن دست كم به 
بودجه اي حدود 150 هزار تا 200 هزار ميليارد تومان )براي 
6 ميليون آپارتمان نيز حدود 1200 هزار ميليارد تومان( نياز 
است. مساله اي كه با توجه به كسري سنگين بودجه دولت 
به دليل تحريم و كرونا بعيد به نظر مي رسد عملياتي شود. 
كاهش هزينه هاي بيمه، ماليات، نظام مهندس��ي، صدور 
پروانه و ... كه در طرح ساخت 6ميليون آپارتمان در 6 سال 
مورد توجه واقع شده بود نيز خود داستان ديگري است كه 
همكاري دستگاه ها و سازمان هاي مختلف را مي طلبد و در 
شرايطي كه همه دستگاه از جمله شهرداري ها به كسب 
درآمد از طريق اراي��ه خدماتي همچون صدور پروانه هاي 
ساخت چشم دوخته اند، دشوار مي نمايد. مساله افزايش 
تعداد مناطق تهران نيز در طرح نمايندگان مجلس ديده 
شده است. مساله اي كه با توجه به وضعيت توسعه نامتوازن 
شهر تهران و كمبودهاي بسيار اين شهر از نظر حمل و نقل و 
ساير مسائل شهرسازي نگراني هاي جدي و جديدي را براي 

ناظران ايجاد كرده و خواهد كرد.

در شهر 

ويژه 
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ردگيري زلزله پايتخت 
۲۵ ثانيه قبل از وقوع

رضا كرمي محمدي رييس مديريت بحران ش��هر 
تهران با اشاره به نصب تعدادي شتاب نگار در تهران 
گفت: توسط اين دس��تگاه ها حدود 20 تا 25 ثانيه 
قبل از وقوع زلزله مطلع مي شويم.  كرمي محمدي 
در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه كالن شهر تهران 
بدون حساب و كتاب در حال رشد است و بايد براي 
ايمني آن اقداماتي صورت گيرد، اظهار كرد: در حال 
حاضر 20 درصد هنگام وقوع زلزله آماده هستيم و اگر 
بجنبيم و فعاليت كنيم و تمام سازمان هاي مربوطه 
ورود كنند، به 50 تا 60 درصد مي رسيم و بخشي از 
اقدامات هم در درازمدت انجام مي ش��ود. او با بيان 
اينكه 26 شتاب نگار در كل تهران نصب شده است، 
گفت: در ساير كش��ورها تعداد شتاب نگارها خيلي 
زياد است و تا حدود 200 شتاب نگار هم نصب شده 
است. ما هم بايد تعداد شتاب نگارها را افزايش دهيم. 
در حال حاضر اين شتاب نگارها هشدارهاي الزم را 
مي دهند و اگر سازمان هاي مختف به ما متصل شوند 
و زيرساخت ها فراهم شود مي توانيم از ميزان تلفات 
كم كنيم. به عنوان مثال؛ آتش نشاني فرصت دارد 
كه نيروهاي خود را از ايستگاه ها خارج كند و تا بتواند 
در بحران كمك رس��اني كند، ديگر خودش گرفتار 
نيروهاي مانده در زير آوار نمي شود و اگر اين كار در 

هالل احمر رخ دهد اتفاقات خوبي مي افتد.

آغاز به كار ناوگان ويژه بانوان 
در ُپرمسافرترين خط اتوبوسراني

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران از آغاز 
به كار ناوگان ويژه بانوان شامل 10 دستگاه اتوبوس 
جديد اختصاصي براي بانوان در خط 7 بي. آر. تي 
در امتداد خيابان حضرت ولي عصر )عج( به عنوان 
يكي از دو خط ُپرمس��افر و ُپرتردد اتوبوس��راني 
تهران خبر داد و گفت: عالوه بر اين 10 دس��تگاه 
ميني بوس جديد نيز در اين خط پيش بيني شده 
كه نسبت به جابه جايي اختصاصي بانوان يا آقايان 
با توجه به تعداد مس��افران در ايس��تگاه ها اقدام 
مي كنند. به گزارش ايسنا، مهندس محمود ترفع 
افزود: ورود ناوگان ويژه بانوان و جابه جايي بخشي 
از مسافران اين خط ُپرتراكم توسط آن، در كاهش 
تعداد مسافراني كه از هر دستگاه اتوبوس استفاده 

مي كنند نيز موثر است.

 مشهد در زمينه نوآوري
پيشروتر از تهران است

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري در چهلمين 
افتتاح از طرح هاي كالن ملي كش��ور كه با عنوان 
پوشش تدبير و اميد براي جهش توليد كه طي آن 5 
طرح  ملي دانش بنيان و كارخانه نوآوري افتتاح شد، 
گفت: در حال حاضر شهر مشهد در زمينه فناوري 
پيشروتر از تهران است. سورنا ستاري در اين مراسم 
با بيان اينكه ش��هر مشهد در زمينه فناوري بسيار 
نوآور است، ادامه داد: از شهردار شهر مشهد بسيار 
تشكر مي كنم، امكانات اين شهر در زمينه نوآوري 
پيشروتر از تهران بوده و شهرداري مشهد توانسته 
است كارخانه قديمي را به كارخانه نوآوري و محلي 
براي فعاليت شتاب دهنده ها و استارت آپ ها تبديل 
كند. او با اشاره به رتبه چهل و سوم تهران در ميان 
شهرهاي نوآور دنيا، افزود: رتبه تهران در اين زمينه 
از برخي شهرهاي بزرگ دنيا چون برلين باالتر بوده 
اما با اين حال مشهد در اين زمينه پيشروتر از تهران 
است. ستاري با اشاره به افتتاح دو كارخانه نوآوري 
در مشهد و شيراز بيان كرد: با بهره برداري از اين دو 
كارخانه نوآوري برگ تازه اي در زيست بوم نوآوري 
اين شهرها رقم  خورد و ظرفيتي تازه براي تبديل 
ايده هاي نوآورانه به كسب وكارهاي دانش بنيان و 

خالق فراهم شد. 
گفتني اس��ت كارخانه نوآوري مشهد با 10 هزار 
متر مربع زير بناي فيزيكي اولين كارخانه نوآوري 
شرق كشور است كه ايده ان براي نخستين بار در 
سال 1۳97 با حمايت هاي معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و توسط شهرداري مشهد شكل 
گرفته و پس از يك س��ال و نيم آماده بهره برداري 
ش��د. در كارخانه نوآوري مشهد ۴00مترمربع به 
سالن اجتماعات، 120 مترمربع سالن ارايه، 620 
مترمربع فضاي كار اشتراكي و بالغ بر 127 مترمربع 
آزمايشگاه ساخت اختصاص يافته و تمام امكانات 
براي رفع نيازهاي كس��ب و كار خ��الق و نوآورانه 
فراهم شده است. در اين كارخانه، چگونگي شروع 
كس��ب و كار، انتخاب مسيرهاي توسعه اشتغال، 
استفاده از فضاهاي اشتراكي، بازاريابي خدمات، 
معرفي بهترين راه هاي تبليغات و ساير نيازهايي كه 
يك شهروند خالق در جهت ايجاد اشتغال نوآورانه 
نياز دارد، در نظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنين 
اين كارخان��ه در محل قبل��ي كارخانه كوكاكوال 
)نوشابه سازي( مش��هد و در زميني تحت عنوان 
اراضي قهوه اي احداث شده است، چنين اراضي به 
محل هايي گفته مي شود كه زميني بعد از تغيير 
كاربري گذشته خود به صورت غير فعال باقي مانده 
و مستعد شكل گيري تهديدهاي مختلف از جمله 

آسيب هاي اجتماعي است.

 افزايش 30 درصدي 
عرضه مسكن استيجاري به بازار 

معاون وزيرشهرسازي با اش��اره به اثرات مثبت قانون 
جديد ماليات بر خانه هاي خالي مي گويد حتي پيش از 
تبديل شدن به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه 
مسكن استيجاري به بازار ۳0 درصد افزايش يافت.  به 
گزارش مهر، محمودزاده در پاسخ به اين پرسش كه چه 
زماني شاهد اثربخشي اجراي قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي بر بازار مس��كن خواهيم بود؟، خاطرنشان كرد: 
قطعاً تا نيمه سال آينده اثر قطعي اين سامانه را خواهيم 
ديد؛ پيش بيني ما اين است كه براي فصل اجاره سال 
آينده، حتماً اثر ميداني اجراي اين قانون را خواهيم ديد. 
وي ادامه داد: كما اينكه در تابس��تان سال جاري هم بر 
اساس آمار رسمي اخذ شده از بنگاه هاي مشاور امالك، 
حدود ۳0 درصد افزايش عرضه فايل هاي اجاره به بازار را 
شاهد بوده ايم؛ فايل هايي كه سابقه ارايه قباًل نداشته و از 
مجموعه همين خانه هاي خالي بوده اند كه اين افزايش 

عرضه، روي كاهش اجاره بها هم مي تواند اثرگذار باشد.

شارژ پروژه هاي ترانزيتي 
در پي بحران قره باغ

مقام مس��وول وزارت راه با اعالم بررس��ي تحوالت 
قره باغ بر وضعيت حمل ونقل و ترانزيت منطقه، از در 
اولويت قرار گرفتن تكميل پروژه هاي ترانزيتي ملي 
با كاركرد بين المللي خبر داد. به گزارش تس��نيم، 
امين ترفع با اشاره به نشست مشترك وزارت راه و 
شهرسازي با وزارت امورخارجه با موضوع بررسي 
تحوالت قره ب��اغ بر وضعيت حمل و نقل و ترانزيت 
منطقه جهت بهره گيري از فرصت هاي ايجادشده 
ب��راي كش��ور و اهداف آن نشس��ت، اظه��ار كرد: 
فرصت هاي ايجاد شده در كشور به ويژه در حوزه هاي 
حمل و نقلي و ترانزيتي و چگونگي استفاده از اين 
فرصت ها در نشست مشترك مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت.  وي افزود:  در اين نشست، بر تكميل و 
فعال كردن كريدور شمال-جنوب و كريدور خليج 
فارس- درياي س��ياه تاكيد شد. اين موارد از جمله 
مواردي هس��تند كه در تحوالت قره باغ مي توان از 
آنها استفاده كرد. وي تصريح كرد: تصميم اين است 
كه بتوانيم با اتخاذ سياست هاي هوشمندانه وزارت 
راه و شهرسازي، شراكت هاي جديد چندجانبه را 
در منطقه تعريف و كريدورهايي كه سابقه چندين 
ساله دارند تكميل كرده و آنها را وارد چرخه تجارت 
كنيم. او يادآور شد: وزارت راه و شهرسازي به ويژه در 
دو سال گذشته كه موضوع ديپلماسي حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازي را تهيه كرده و نقشه آن را در 
دست تدوين دارد، پروژه هاي اولويت داري كه جنبه 
ملي داشته و در عين حال كاركرد بين المللي دارند و 
اتصال كشور را با كشورهاي همسايه برقرار مي كنند 

در اولويت قرار داده است.

پروانه فعاليت 4  شركت به دليل 
گرانفروشي بليت هواپيما تعليق شد

سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: پروانه فعاليت 
چهار ش��ركت خدم��ات مس��افرت هواي��ي به علت 
گرانفروش��ي بليت هواپيما توسط اين سازمان تعليق 
شد. همچنين دو سايت غيرمجاز فروش بليت هواپيما، 
جهت پيگرد حقوقي به مراجع قضايي معرفي شدند. به 
گزارش مهر، سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: پيرو 
رصد درگاه هاي فروش بليت هواپيما توسط اين سازمان 
و دريافت گ��زارش مبني بر فروش باالتر از نرخ مصوب 
بليت، پروانه فعاليت شركت هاي خدمات مسافرت هوايي 
مقتدرسير ايرانيان كيش در شهر كيش، عتيق گشت 
اصفهان در شهر اصفهان، آرش پرواز آذر آبادگان در شهر 
اروميه و سپند پرواز شرق در شهر تهران به مدت ۳ ماه 
تعليق شد. همچنين به شركت هاي هواپيمايي داخلي و 
خارجي اعالم شد فروش بليت مستقيم يا غير مستقيم 
آن شركت ها توسط دفاتر فوق غيرقانوني بوده و متخلفان 
مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. درهمين حال، 
پيرو دريافت گزارش مبني بر گران فروشي بليت هواپيما 
و رصد اين سازمان، سايت هاي غيرمجاز فروش بليت 
چارتر 72۴ و safarme.com كه بدون اخذ مجوز از 
سازمان هواپيمايي كشوري اقدام به فروش غيرقانوني 
و باالتر از نرخ مصوب كرده بودند در راس��تاي تكاليف 
قانوني اين س��ازمان به دس��تگاه قضايي جهت پيگرد 
حقوقي معرفي ش��دند. لذا از هموطنان گرامي تقاضا 
مي شود با توجه به فعاليت غيرمجاز سايت چارتر 72۴ 
و safarme.com، از خري��د بليت از اين دو س��ايت 
خودداري نمايند. همچنين در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف و گران فروشي، خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج 
در سايت انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي، مراتب را از 
cao. طريق سايت سازمان هواپيمايي كشوري به آدرس

ir اعالم تا با متخلفين برخورد قانوني انجام شود. متذكر 
مي گردد هر گونه سايت فروش بليت هواپيما با پيشوند 

يا پسوند 72۴ نيز غيرقانوني است.

هشدار نسبت به سقوط بهمن 
در جاده هاي كوهستاني البرز

كارشناس سازمان هواشناسي از روند افزايش دما 
در سراسر كشور تا پايان هفته خبر داد و گفت: تداوم 
آاليندگي هوا در ش��هرهاي ب��زرگ و پرجمعيت 
تا پايان هفته ادام��ه دارد. به گ��زارش وزارت راه و 
شهرسازي، امين حسين نقشينه كارشناس سازمان 
هواشناسي، با اعالم اينكه در پنج روز پيش رو، جوي 
پايدار در كش��ور حاكم است، گفت: طي اين مدت 
آسمان بيشتر مناطق كشور صاف و با افزايش نسبي 
دما همراه است كه اين شرايط در شهرهاي صنعتي 
و پرجمعيت موجب تداوم افزايش غلظت آالينده ها 
و كاهش كيفيت هوا مي شود. نقش��ينه افزود: در 
ارتفاعات البرز و جاده ه��اي منتهي به آن احتمال 
رخداد سقوط بهمن وجود دارد. همچنين در دو روز 
شنبه و يكشنبه، درياي عمان و تنگه هرمز، مواج و 

متالطم خواهد شد.

زاكاني: مجلس دنبال تكليف ساخت ۴ ميليون مسكن است

گروه بررسي سانحه بويينگ اوكرايني بيانيه صادر كرد

عقب نشيني از وعده ساخت 6 ميليون آپارتمان 

ارسال گزارش سقوط هواپيماي اوكرايني به كشورهاي مربوطه
گروه راه و شهرسازي|

گروه بررسي سانحه بويينگ اوكرايني اعالم كرده است كه 
گزارش فني اين سانحه كه يك بررسي ايمني هوانوردي 
به شمار مي رود، تهيه و براي كشورهاي مشاركت كننده 
در فرآيند اين تحقيقات در تاريخ 9 دي 1۳99 ارس��ال 
شده است تا پس از دريافت نظرات اين كشورها با هدف 
ارتقاي ايمني به صورت عمومي منتشر شود. كشورهاي 
دريافت كننده اين گزارش تحقيقاتي 60 روز مهلت دارند 
تا نظرات خود را اعالم كنند، در نتيجه به نظر مي رس��د 
كه تا قبل از 9 اسفند سال جاري، گزارش فني نهايي اين 
سانحه هوايي منتشر شود. به گزارش »تعادل« به نقل از 
فارس، يك سال پس از سانحه بويينگ اوكرايني، بيانيه 
گروه بررسي سانحه پرواز PS752 تشريح و در آن اعالم 
 PS752 شد كه  با توجه به اينكه در سالگرد سانحه هوايي
قرار داريم و گزارش نهايي بررس��ي س��انحه براي عموم 
منتشر نشده است، اين بيانيه در اجراي بند 6-6 ضميمه 
1۳ كنوانسيون جهاني هواپيمايي كشوري صادر و در آن 
گزارشي مختصر از روند پيشرفت تحقيقات ارايه مي شود.

 
    جزييات شكل گيري بررسي سانحه

ب��ه دنبال س��انحه م��ورخ 18 دي 1۳98 هواپيماي 
B7۳7-800 ب��ه عالمت ثبت PSR-UR ش��ركت 
هواپيمايي اوكراين اينترنشنال در نزديكي تهران با ابالغ 
معاون وزير راه و شهرسازي جمهوري اسالمي ايران و 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري، مسوول بررسي 
س��انحه انتخاب و پيرو آن گروه بررسي سانحه شكل 
گرفت. اين بررسي در اجراي آيين نامه بررسي سوانح 
و حوادث غيرنظامي مص��وب هيات دولت جمهوري 
اسالمي ايران مصوب ۳0 مرداد 1۳90 صورت پذيرفته 
است. بررسي اين سانحه در انطباق با مفاد ضميمه 1۳ 
كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري قرار دارد، 
در بررسي اين سانحه،  استانداردها و توصيه هاي ارايه 
شده در ضميمه 1۳ كنوانسيون به كار برده شده اند. 
پس از وقوع س��انحه در تاريخ 18 دي 1۳98 گزارش 
مقدماتي اوليه كه حاوي اطالعات مقدماتي مربوط به 
سانحه بود، منتش��ر شد. در تاريخ ۳0 دي 1۳98 با به 
دست آمدن و بررسي برخي اطالعات تكميلي مانند 
مكالمات راديويي ضبط ش��ده و داده ه��اي راداري، 

گزارش مقدماتي دوم منتشر شد.
گروه بررسي سانحه در تيرماه 1۳99 گزارشي از پيشرفت 
تحقيقات منتش��ر كرد كه در آن جزييات رويدادها كه 
حاوي اطالعات مرتبط با شليك سامانه پدافندي نيز درج 
شده بود. پس از بازخواني جعبه هاي سياه هواپيما و با توجه 
به انتظار خانواده جان باختگان جهت آگاهي از محتواي 
به دست آمده در بازخواني در شهريور ماه 1۳99 گزارش 

بازخواني جعبه هاي سياه نيز منتشر شده است. 

   ورود رييس قوه قضاييه به موضوع سانحه
براساس اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 
براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي 
يا انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح، محاكم نظامي مطابق 
قانون تشكيل مي شود. پس از اعالم ستاد كل نيروهاي 
مسلح جمهوري اس��المي ايران مبني بر شليك سامانه 
پدافندي به س��مت پرواز PS752 در اثر خطاي انساني، 
رييس قوه قضاييه به س��ازمان قضايي نيروهاي مسلح 
ماموريت داد تا رس��يدگي قضايي به اين سانحه را انجام 
دهد. اين رسيدگي در چارچوب قانون دادرسي نيروهاي 
مسلح جمهوري اس��المي ايران مصوب 22 ارديبهشت 
1۳6۴ مجلس شوراي اسالمي و مقررات مربوطه صورت 
مي پذيرد و بررس��ي علل خطاه��ا و تخلفات نظامي رخ 
داده كه منجر به اين سانحه شده در صالحيت تحقيقات 
ياد شده است.  هماهنگي بين مسوول بررسي سانحه و 
مقامات قضايي، مطابق استانداردهاي بند 5-10 ضميمه 

1۳ انجام شده است.

   آنچه در روز 18 دي 98 گذشت 
پرواز شماره 752 از تهران به كي اف شركت هواپيمايي 
اوكراين اينترنشنال در س��اعت 06:12 روز 18 دي ماه 
1۳98 از باند فرودگاه امام خميني)ره( تهران پرواز كرد، در 
شرايطي كه هواپيما در شرايطي عادي در حال طي مسير 
پيش بيني شده بود، توسط يكي از سامانه هاي دفاع هوايي 
اطراف تهران به عنوان هدف متخاصم شناسايي مي شود و 
دو موشك در زمان هاي 06:1۴:۳9 و 06:15:09 به سمت 
آن شليك مي شود. موش��ك اول در زمان 06:1۴:55 در 
مجاورت هواپيما منفجر شده و موجب آسيب به هواپيما 
مي شود، گروه پروازي تالش خود را براي كنترل شرايط 

و ادامه پرواز هواپيما آغاز مي كنند، اما در نهايت هواپيما 
حدود ساعت 06:18 در شرايطي كه پس از يك گردش 
به راست در مسيري به سمت فرودگاه قرار داشت، با زمين 
برخورد كرده و منفجر مي شود. همه سرنشينان هواپيما 
شامل 9 نفر گروه پروازي و 167 نفر مسافر اين پرواز جان 

خود را از دست مي دهند.

     حضور نماينده   7 كشور در  تحقيقات 
كش��ورهايي كه از طريق معرفي نماينده در تحقيقات 
مشاركت داشتند ش��امل: اوكراين )كشور ثبت كننده و 
كشور محل بهره برداري هواپيما(، اياالت متحده امريكا 
)كش��ور طراح و كشور سازنده هواپيما( و فرانسه )كشور 
طراح و س��ازنده موتور هواپيما و ارايه دهنده كمك فني 

براي بازخواني جعبه هاي سياه( بوده است.
همچنين با توجه به حضور افرادي از تابعيت هاي مختلف و 
افرادي با تابعيت متفاوت ثبت شده در مراحل خريد بليت، 
پذيرش و سوار شدن به هواپيما و ثبت گذرنامه استفاده 
ش��ده براي خروج از مرز، از كشورهاي كانادا، انگلستان، 
س��وئد، آلمان و افغانس��تان به عنوان كشورهايي كه به 
دليل جان باختن اتباع خود در اين سانحه داراي برخي 
منافع هستند، دعوت شد تا از طريق معرفي كارشناس 
از فرصت هاي قاب��ل اعطا مطابق بند 5-27 ضميمه 1۳ 
برخوردار ش��وند؛ همه اين كش��ورها غير از افغانستان، 
كارشناس خود را معرفي كردند. با توجه به ماهيت سانحه 
و لزوم هماهنگي كامل كشورهاي ذي مدخل، از سازمان 
هواپيمايي كشوري بين المللي )ايكائو( دعوت شد تا نسبت 
به معرفي نماينده جهت مش��اهده اقدامات و مساعدت 
احتمال اقدام نمايد؛ ايكائو نيز از طريق معرفي نماينده، در 

جريان تحقيقات قرار گرفت.

  پيشنهاد اقداماتي 
براي پيشگيري  از رخداد مجدد 

پس از پايان مرحله جمع آوري اطالعات كه با همراهي 
كشورها و طرف هاي مشاركت كننده صورت پذيرفت، 
گروه بررسي سانحه نسبت به تحليل آنها اقدام كرد. 
بر مبناي تحليل انجام شده علت وقوع سانحه و ساير 
عوامل موثر در آن شناسايي و اقداماتي براي پيشگيري 

از رخداد مجدد رويدادهاي مشابه پيشنهاد شد. 
نتيجه تحقيقات محدود به سواالتي درباره چگونگي 
پرتاب موشك نبوده و بخش مهمي از بررسي ها به اين 
پرس��ش اختصاص دارد كه فرآيندهاي صدور مجوز 
پرواز براي اين هواپيما در شرايطي كه منجر به شليك 
موشك به سمت آن شد، توسط بخش هاي اداره كننده 
فضاي پروازي، شركت هواپيمايي و كشور ناظر بر آن 
چه بوده است. موضوع چگونگي ارزيابي ريسك ادامه 
پرواز و وجود اطالعات براي انجام اين ارزيابي نيز مورد 

بررسي قرار گرفته است. 

   ارسال پيش نويس گزارش  نهايي 
 براي كشورها

در بخش »انتشار نتايج« اين بيانيه عنوان شده است 
كه با توجه به اينكه بخ��ش مهمي از اين تحقيقات با 
مشاركت ساير كشورها و از طريق دريافت اطالعات، 
مشاوره تخصصي و مس��اعدت فني صورت پذيرفته 
است، الزم است قبل از انتشار نهايي گزارش، محتواي 
آن توسط س��اير طرف ها نيز مرور شود تا نظرات آنها 
درباره بخش هاي مرتبط دريافت شده و بر آن اساس، 

گزارش نهايي منتشر  شود. 
پيش نويس گزارش نهايي در تاريخ 9 دي ماه 1۳99 
براي طرف هاي مشاركت كننده ارسال شد  و حداكثر 
تا 60 روز بعد از آن تاريخ، نظارت طرف ها ارايه خواهد 
شد و پس از آن گزارش نهايي با اهداف ايمني به شكل 
عمومي منتشر خواهد شد. اين بررسي يك تحقيقات 
ايمني هوانوردي است، اصلي ترين ابزار ارتقاي ايمني، 
اش��تراك اطالعات اس��ت؛ در جريان اي��ن فعاليت 
تخصصي، بازنگري در تحليل ها و نتايج در اثر شناسايي 
موارد جديد يا اصالح و بهبود تحليل ها محتمل است، 
در نتيجه، انتشار عمومي اين اطالعات تا قبل از نهايي 
شدن آنها ممكن است موجب سردرگمي مخاطباني 
كه در جريان امور قرار ندارند، ش��ود و از همين رو، تا 
زمان نهايي شدن، گزارش تحقيقات به صورت عمومي 

منتشر نخواهد شد.
 گروه بررسي سانحه، ياد جان باختگان اين سانحه را 
گرامي داشته و احترام خود را به احساسات و عواطف 
خانواده آنها اعالم مي دارد؛ اين بيانيه به 2 زبان فارسي 

و انگليسي است.



زهرا سليماني|150س��ال پس از پايان جنگ هاي 
داخل��ي امريكا كه ح��د فاص��ل س��ال هاي 1861 و 
1865مي��ادي، بي��ن ايالت هاي ش��مالي به رهبري 
آبراه��ام لينكل��ن جمهوري خ��واه و 11 ايالت جنوبي 
تحت فرمانروايي جفرس��ون ديوي��س رييس جمهور 
كنفدراسيون به وقوع پيوست و باعث كشته شدن بيش 
از 8ميليون امريكايي و از ميان رفتن 90 درصد صنايع 
اين سرزمين ش��د، اياالت متحده يك بار ديگر در عصر 
روز چهارشنبه )بامداد پنجش��نبه(، تجربه ديگري از 
دگرگوني هاي عظيم اجتماعي و اقتصادي را در جريان 
حمله طرفداران ترامپ به كنگره و كشته شدن حداقل 
4شهروند امريكايي تجربه كرد. رخدادي كه جهان را در 
بهت و حيرتي عميق فرو برد و دورنمايي مبهم از وضعيت 
آينده بزرگ ترين اقتصاد جهان را پيش روي جهانيان 
تصويرسازي كرد. بازارهاي اقتصادي و سرمايه گذاران 
كه بعد از انتخاب بايدن و شكس��ت ترامپ در انتخابات 
به استقبال اين تغيير و تحوالت رفته بودند، بعد از حمله 
مسلحانه طرفداران ترامپ، براي هر اقدامي دست نگه 
داش��تند تا بعد از مشخص ش��دن وضعيت، دست به 
تصميم گيري و سرمايه گذاري بزنند.بر اين اساس و در 
شرايطي كه بر اساس گزارش سي ان بي سي، شاخص 
ميانگين صنعتي داوجونز و اس اندپي500 )500شركت 
برتر امريكا( در روز چهارش��نبه ب��ه باالترين حد خود 
رسيده بود، حمله طرفداران ترامپ به كنگره باعث شد 
تا براي مدتي اين روند رو به رشد متوقف شود. طا و نفت 
با افزايش قيمت مواجه شدند و روند سرمايه گذاري ها با 
رشد منفي مواجه شد. در اين ميان بيت كوين توانست 
به رشد فزاينده خود ادامه دهد و در شمايل پادشاه تازه 
بازاره��اي اقتصادي خود را معرفي كند. اما با وجود اين 
تحوالت تحليلگران اعام كردند هنوز براي ارزيابي دقيق 
در خصوص بازارها زود است و بايد منتظر روزهاي آينده 
باش��يم تا بتوان تاثير دقيق تحوالت اخير در بازارهاي 

اقتصادي را رصد كرد.

    سكانس اول
همه راه ها به كودتا ختم مي شود

انتخابات چهارشنبه عصر سناي جورجيا در شرايطي 
پاي��ان يافت ك��ه پي��روزي ه��ر ك��دام از جناح هاي 
جمهوري خواه و دموكرات در آن مي توانس��ت تركيب 
كلي مجلس س��ناي امريكا را به نف��ع آن جناح تغيير 
دهد. اگر بايدن مي توانس��ت اكثريت سنا را كنار خود 
داشته باش��د از نظر اقتصادي اين معناي كلي را براي 
بازارها و فعاالن اقتصادي در بر داش��ت كه راهبردهاي 
تازه اي براي رونق اقتصادي در قالب بسته هاي حمايتي 
درپيش خواهد بود. در شرايطي كه تحت تاثير پيشتازي 
نامزدهاي دموكرات در جورجيا بازارهاي سهام روز خوبي 
را پشت س��ر مي گذاشتند ناگهان خبر رسيد كه بعد از 
سخنراني تحريك آميز ترامپ، طرفداران مسلح او راهي 
كنگره شده اند و با عبور از گيت هاي حفاظتي، كنگره را 
تحت اشغال خود درآورده اند. نشست مجلس نمايندگان 
و سناي امريكا روز چهارشنبه در شرايطي برگزار شد كه 
دونالد ترامپ نامزد بازنده انتخابات رياس��ت جمهوري 
مدعي بود مايك پنس اختيار بازگرداندن آراي انتخابات 
را دارد، هرچند پنس اعام كرد كه بطور يكجانبه، شخصا 
چنين اختياري را نخواهد داشت.همين اعام نظر مايك 
پنس باعث شد تا ترامپ با انتشار توييتي 122كلمه اي 
اعام كند: »مايك پنس شهامت كافي براي انجام دادن 
كارهايي كه جهت محافظت از كش��ور و قانون اساسي 
امريكا الزم بود را ندارد. او مي توانست به ايالت  ها فرصت 

دهد مجموعه اي از واقعيت هاي اصاح شده را تأييد كنند 
نه واقعيت هاي متقلبانه يا غيردقيق را. امريكا خواستار 
حقيقت اس��ت.« بعد از اين كش و قوس هاي ارتباطي 
بود كه طرفداران مسلح ترامپ كه تعداد آنها به مراتب 
بيشتر از نيروهاي حفاظتي و پليس بود را برآن داشت تا 
ساختمان كنگره را اشغال كنند. بعد از حضورر طرفداران 
ترامپ در كنگره بود كه براي ساعاتي جهان و بازارهاي 
مالي در نگراني عميق ناشي از تحوالت امريكا فرو رفتند.

    سكانس دوم
 در پس هر قاعده فريبي نهفته است

در شرايطي كه ترامپ تصور مي كرد با استفاده از اهرم 
فش��اري كه طرفدارانش ايجاد خواهند كرد، مي تواند 
زمينه مستحكمي براي بازگشت پرقدرت خود يا يكي از 
نزديكانش را در انتخابات 2024فراهم كند، اما تحوالت 
به گون��ه اي رقم خورد كه حت��ي نزديك ترين حاميان 
ترامپ نيز از او برائت جستند. به گونه اي كه خبر رسيد 
چهره هايي چون پمپئو نيز در حال بررس��ي بركناري 
ترامپ هستند. بافاصله پس از شليك نخستين گلوله ها 
و انتشار خبر يك بانوي امريكايي در حادثه، ورق به نفع 
بايدن و حزب دموكرات برگشت. بعد از اين حادثه بود 
كه پيام هاي انزجار از ترامپ يكي يكي از راه رس��يدند. 
چهره هايي چون ميت رامني س��ناتور جمهوري خواه 

ترامپ را مسبب اصلي اين شورش قلمداد كردند.
در اين ش��رايط، ترامپ كه خود را بازن��ده اين حوادث 
مي ديد، بافاصله با انتشار توييتي ديگر از هوادارانش كه 
به ساختمان كنگره هجوم برده بودند، خواست با وجود 
تقلب گسترده و مساله اي كه به زعم وي »دزديده شدن 
انتخابات« عنوان شده بود از خشونت اجتناب كنند و به 
خانه هاي شان برگردند. توييت هايي كه نه تنها از آتش 
اعتراضات كم نكرد بلكه از منظر تحليلگران باعث زبانه 

كشيدن بيشتر شراره هاي آتش عنوان شد.
از سوي ديگر بايدن با برگزاري نشست خبري اعام كرد: 
»در اين ساعت، دموكراسي ما تحت حمات بي سابقه اي 
قرار گرفته كه تاكنون شاهد آن نبوديم. چيزي كه شاهد 
آن هس��تيم، بخش كوچكي از افراطي هايي هس��تند 
كه به بي قانوني پايبند هس��تند.« باي��دن تاكيد كرد: 
»اين اعتراض نيست، اين ش��ورش است. امروز، يادآور 
دردناكي است از اينكه دموكراسي بسيار شكننده است. 
اين يك نمايش فجيع است كه بايد جلوي آن بايستيم. 

رييس جمهور ترامپ بايد مقابل آن بايستد.«

    سكانس سوم
 تالش براي بازگشت آرامش به شهر

بع��د از اظهارات بايدن ب��ود كه فرماندار واش��نگتن از 
منع آمد و ش��د و حكوم��ت نظامي در اين ش��هر خبر 
داد. رخدادي كه حت��ي در بحبوحه جنگ جهاني دوم 
و نبرد پرل هاربر نيز سابقه نداش��ته است.بعد از اعام 
حكومت نظامي و منع آمد و ش��د و برخ��ورد پليس با 
اعتراض كنندگان، خبرگزاري هاي »آسوشيتدپرس« 
و »رويترز« به نقل از مس��ووالن امنيتي كنگره امريكا 
خبر دادند كه ش��ورش در كنگره بعد از 4 ساعت پايان 
يافته و امنيت به اين نهاد امريكايي بازگش��ته است. با 
بازگشت آرامش به كنگره، فرماندار ايالت »ايلي نوي« 
در بيانيه اي اعام كرد: »تاش هاي ترامپ براي تشويق 
به كودتا، خيانت بزرگي است و بايد او را فورا استيضاح 
و از قدرت بركن��ار كرد.« فرماندار جمهوري خواه ايالت 
»ورمونت« نيز خواستار بركناري يا استعفاي ترامپ از 
رياست جمهوري شد. برني س��ندرز سناتور دموكرات 

نيز گفت: »ترامپ مستقيما مسوول آشوبي است كه رخ 
داده و در تاريخ به عنوان خطرناك ترين رييس جمهور 
شناخته خواهد شد. الهان عمر نماينده مجلس امريكا 
در حال تهيه اليحه اس��تيضاح ترامپ اس��ت. متعاقب 
اين اظهارات، رس��انه هاي امريكايي به نقل از كمپاني 
توييتر گزارش دادند كه دسترس��ي ترامپ به حساب 
كاربري اش به مدت 12 ساعت تعليق شده و در صورت 
تكرار نقض قوانين اين شبكه اجتماعي، به صورت دايم 
مسدود مي شود. بر اساس اعام دادستان ارشد امريكا، 
رييس جمهور اين كشور ممكن است از بابت تحريك به 
خشونت در اعتراضات اخير واشنگتن دي.سي با طرح 

اتهام فدرال و پيگرد قانوني مواجه شود.
خبرنگاران از شروين پرسيدند آيا رييس جمهور امريكا 
ممكن است از بابت نقش��ش در »تحريك« حاميانش 
براي حمله به س��اختمان كنگره با طرح اتهام و پيگرد 
قضايي مواجه شود. او پاسخ داد: نمي خواهم يك حرف 
را چند بار تكرار كنم. ما در اين زمينه همه نقش آفرينان را 
بررسي مي كنيم. هر كسي كه نقشي داشته و هر موردي 
كه مداركي از وقوع يك ج��رم وجود دارد. متعاقب اين 
تحوالت و در ش��رايطي كه ترامپ تصور مي كرد با اهرم 
فش��ار طرفدارانش مي تواند روند اعام پيروزي بايدن 
در انتخاب��ات را با چالش مواجه كن��د، تحوالت بعدي 
نش��ان داد كه راهبردهاي بايدن براي عبور از چالش ها 
اثرگذار ت��ر بوده اس��ت. بافاصله پ��س از اين تحوالت 
نمايندگان كنگره براي بررس��ي بازگشتند و پيروزي 

بايدن را اعام كردند.

    سكانس چهارم
 واكنش بازارهاي اقتصادي به شورش ترامپ

در حالي كه بازاره��ا بعد از انتخاب باي��دن با تحوالت 
مثبت به اس��تقبال رويكردهاي تازه رفته بودند، حمله 
طرفداران ترامپ به ساختمان كنگره بازارها را با شوك 
روبه رو س��اخت، ضمن اينكه خريد و فروش ها متوقف 
شد و برخي بازار ها مانند طا دچار سكته قيمتي شدند. 
يكي از سناريو هاي پيش روي بازار طا تنش و مشاجره 
درباره نتيجه انتخابات امريكا بود. در اين سناريو قيمت 
طا افزايشي بود. در روزهايي كه تحوالت سياسي امريكا 
با اس��تقبال فعاالن اقتصادي مواجه شده بود، شورش 
طرفداران ترامپ اين روند را با وقفه مواجه ساخت. روز 
گذشته انتخابات ايالت جورجيا براي سنا به مرحله آخر 
رس��يد.اعام پيروزي بايدن و به دست آوردن اكثريت 
س��نا توس��ط دموكرات ها براي بازار ها به معناي رونق 
در فضاي كس��ب و كار و از راه رسيدن بسته هاي مالي 
حمايتي گسترده بود. اين روند در ساعات قبل از شورش 
ترامپ، تحت تاثير پيش��تازي نامزد هاي دموكرات در 
جورجيا باعث شد تا بازارهاي سهام نشانه هاي مثبتي 
از رش��د را بروز دهند. بر اساس گزارش سي ان بي سي، 
شاخص ميانگين صنعتي داوجونز و اس اندپي500 در 
روز چهارش��نبه به باالترين حد خود رسيدند. شاخص 
داو جون��ز 466 واحد يا 1.5 درصد صعود كرد. داو جونز 
در اوايل روز كاري چهارشنبه براي مدت كوتاهي بيش 
از 600 واحد افزايش ياف��ت S&P 500 نيز حدود يك 
درصد پيشرفت كرد. اين روند اما پس از ورود معترضان به 
ساختمان كنگره امريكا ، درحالي  كه نمايندگان مجلس 
براي شمارش آراي كالج و اعام جوبايدن به عنوان برنده 
انتخابات، به باالترين سطح خود رسيد. بر اساس گزارش 
كيتكو، درحالي  كه نمايندگان مجلس در حال بحث در 
مورد صدور گواهينامه پيروزي جو بايدن رييس جمهور 
منتخب بر دونالد ترامپ، رييس جمهور مستقر بودند، 
طا از پايين ترين سطح روزانه خود افزايش پيدا كرد. طا 
در روزي كه گذشت با يك ريزش سنگين به قيمت به 
1906 دالر رسيد، اما در ادامه توانست تا حدي از زيان 

خ��ود را جبران كند و كمي باال برود. در پايان روز كاري 
قبل طا در سطح 1918 دالر بسته شد كه در مقايسه 
با قيمت بسته شده در روز سه شنبه ۳0 دالر كمتر بود. 
درس��ت در همان زماني كه تظاهركنن��دگان طرفدار 
ترامپ با نقض موانع امنيتي وارد س��ناي امريكا شدند. 
معامات آتي طاي فوريه با 192۳ دالر معامله، 1.57 
درصد كاهش در روز را به همراه داش��ت، روندي كه در 

ساعات پس از شورش نيز دوام پيدا كرد.

    سكانس پنجم
 بيت كوين پادشاه جديد بازارها

اينوس��تينگ نيز در خصوص تحوالت پس از شورش 
ترامپ، گ��زارش داد با توجه ب��ه »كودتاي ترامپ« كه 
در حال حاضر در واش��نگتن رخ داده است، بازار به نظر 
مي رسد ترس��يده و از معامات دست نگه داشته است. 
سرمايه گذاران فعًا نه خريد مي كنند و نه فروش. اين 
روند اما براي بيت كوين به گونه اي معكوس محقق شد؛ 
بر اساس گزارش سي ان بي سي، قيمت بيت كوين روز 
چهارش��نبه اوج گرفت و به باالترين سطح جديد خود 
رسيد، صعود ارز رمزنگاري شده به شدت ادامه دارد. بر 
اساس داده هاي Coin Metrics، قيمت بيت كوين 
سه شنبه ش��ب به بي��ش از ۳5000 دالر افزايش يافت 
و ب��ه باالترين قيمت روزانه ۳5.821 دالر رس��يد. اين 
در حالي اس��ت كه صبح چهارشنبه اندكي سود كرد و 
در حدود ۳4.625 دالر 2 درصد باالتر معامله ش��د. به 
نظر مي رس��د يكي از داليل افزايش سرمايه گذاري در 
اين بازار، حضور موسسه ها و شركت هاي معتبر در اين 
بازار است. سرمايه گذاراني كه در ماه هاي گذشته به اين 
بازار توجه نمي كردن��د در حال حاضر دارايي هاي خود 
را به س��وي اين بازار حركت دادند. نفت وست تگزاس 
اينترمدييت در روزي كه گذشت با كمتر از نيم درصد 
افزايش با قيمت 50 دالر و 16 س��نت در بازار به فروش 
رسيد. نفت خام برنت نيز با اندك افزايش به قيمت 5۳ 

دالر و 81 سنت رسيد.

    سكانس هفتم
 واكنش بازار هاي مالي 

طبق اعام بلومبرگ كه تابناك آن را بازتاب داده است، 
تقاضا براي خريد قرارداد هاي آتي در بين معامله گران 
افزاي��ش يافته اس��ت، چرا ك��ه به عقيده آنه��ا دوران 
رياس��ت جمهوري بايدن دوره آرام ت��ري از دوره فعلي 
خواهد بود. به گ��زارش رويترز، بازار هاي مالي تاكنون 
از نش��ان دادن واكنش احساس��ي به تحوالت ديشب 
خودداري كرده اند. در بازار ارز، پوند كماكان بدون تغيير 
به ازاي 1.۳59 دالر مبادله مي شود. يورو با صعود خفيف 
0.06 درصدي به 1.2۳2 دالر رسيده است و فرانك نيز 
با كمي افزايش )معادل 0.05 درصد( به 1.1۳7 درصد 
رسيد. در خصوص بازار بورس به جز نزدك كامپوزيت، 
هر چهار شاخص عمده ديگر وال استريت روند صعودي 
خ��ود را حفظ كردند. نزدك كامپوزي��ت 0.61 درصد 
پايين رفت، اما ش��اخص نيوي��ورك كامپوزيت صعود 
نيرومن��د 1.74 درص��دي را به ثبت رس��اند. در اروپا 
هيچ تغييري در چهار ش��اخص اصلي )فوتسي 100 
انگليس، كك 40 فرانس��ه، دكس ۳0 آلمان و ايبكس 
اسپانيا( ايجاد نشده اس��ت. در آسيا معامات مجددا 
از سر گرفته شده اس��ت و تا لحظه تنظيم اين گزارش 
)2.۳0 به وقت ش��رقي( به جز ش��اخص هانگ سنگ 
ب��ورس هنگ كنگ كه ريزش 0.22 درصدي داش��ته 
است، ساير ش��اخص هاي مهم از جمله نيك كي 225 
ژاپن و شانگ هاي كامپوزيت چين صعودي بوده اند و 
به ترتي��ب 1.6 درصد و 1.77 درصد باال رفته اند. طبق 
اعام بلومبرگ، تقاضا براي خريد قرارداد هاي آتي در 
بين معامله گران افزايش يافته است، چرا كه به عقيده 
آنها دوران رياست جمهوري بايدن دوره آرام تري از دوره 
فعلي خواهد بود. در بازار اوراق قرضه وزارت خزانه داري 
امريكا واكنش ها متفاوت بود؛ بازدهي اوراق قرضه 10 
ساله به 1.62 درصد افزايش يافت، اما بازدهي اوراق دو 

ساله با كاهش 0.1 درصدي به 0.14۳ درصد رسيد.
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 ممنوعيت فعاليت ترامپ
در فيس بوك 

دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا در پي تشويق 
آشوبگراني كه روز چهارشنبه به ساختمان كنگره 
امريكا حمله كردند، تريبون شبكه اجتماعي خود 

را از دست داد. 
به گزارش ايس��نا ب��ه نقل از بلومبرگ، ش��ركت 
فيس بوك اعام كرد ممنوعيت پست هاي ترامپ 
را ب��ه مدت نامعل��وم يا حداقل ت��ا دو هفته ديگر 
كه جو بايدن قدرت را تحوي��ل مي گيرد، تمديد 

خواهد كرد. 
توييتر نيز پس از درخواست از ترامپ براي حذف 
توييت هايي كه وي در آنها از آش��وبگران حمايت 
كرده بود، حساب وي را به مدت 12 ساعت تعليق 
كرد. م��ارك زاكرب��رگ، مديرعام��ل فيس بوك 
روز پنجش��نبه اظهار كرد: »ما ب��ر اين باوريم كه 
ريس��ك هاي اجازه دادن به رييس جمهور امريكا 
براي ادامه اس��تفاده از س��رويس ما در طول اين 
مدت بس��يار زياد هس��تند. محدوديت هايي كه 
براي حساب وي در نظر گرفته شده است، تا زمان 
تكميل انتق��ال آرام قدرت و مراس��م تحليف جو 
بايدن، رييس جمهور منتخب امريكا در 20ژانويه 
ادامه خواهد داش��ت.« اين اق��دام فيس بوك كه 
نخستين ممنوعيت اعمال شده تاكنون براي يك 
رييس جمهور است، ممنوعيت 24 ساعته اوليه در 
اپليكيشن هاي فيس بوك و اينستاگرام را تمديد 
مي كند.  ش��ركت توييتر از ترامپ خواس��ت سه 
توييت ش��امل پيام ويديويي كه ترامپ نسبت به 
آشوبگران ابراز محبت كرده و انتخابات را تقلب آميز 
خوانده بود را حذف كند.  توييتر همچنين هشدار 
داد كه حساب ترامپ در صورت ادامه نقض مقررات 

ممكن است به طور دايمي معلق شود.
 سخنگوي سرويس ويديويي يوتيوب اعام كرد در 
يوتيوب هم اگر ترامپ دوباره در ويديويي بخواهد 
ادعاهاي انتخاباتي نادرست را مطرح كند، موقتا 
امكان بارگ��ذاري ويديوي جديد ي��ا پخش اليو 
را از دس��ت خواهد داد. كانال هاي��ي كه در مدت 
90 روز س��ه بار هش��دار بگيرند به طور دايمي از 
سايت يوتيوب حذف مي ش��وند. رويدادهاي روز 
چهارشنبه در واشنگتن باعث اعتراضات عمومي 
ش��د و عمده اين اعتراضات به سوي شركت هاي 
ش��بكه اجتماعي نش��انه رفت كه به دليل فراهم 
كردن پلتفرمي ب��راي رييس جمهور امريكا براي 
برانگيختن خشونت، سرزنش ش��دند.  ترامپ از 
توييتر و ساير شبكه هاي اجتماعي نظير فيس بوك 
و يوتيوب براي دعوت از طرفدارانش براي اعتراض 

استفاده كرد.

ركوردزني كاربران در اپ استور 
اپل اعام ك��رد مصرف كنندگان در آخرين هفته 
س��ال 2020 حدود 1.8 ميليارد دالر در فروشگاه 
برنامه اين ش��ركت هزينه كردند كه در مقايسه با 
1.42 ميليارد دالر در مدت مش��ابه سال گذشته 
رش��د فروش را نشان مي دهد. به گزارش ايسنا به 
نقل از بلومبرگ، اين غول فناوري اعام كرد عمده 
هزينه ها بين شب كريسمس و شب سال نو براي 
بازي ها بود. در تعطيات نخستين روز سال نو 540 
ميليون خريد از فروشگاه اپ استور اپل انجام گرفت 
كه باالتر از ۳86 ميليون دالر در نخستين روز سال 
2020 بود. برخي از اپليكيشنهايي كه بيشترين 
دانلود را در س��ال 2020 داش��تند ش��امل زوم و 
ديس��ني پاس بودند. اپل اعام كرد اين شركت 
اكنون مجموعا 200 ميليارد دالر به طراحان برنامه 
پرداخت كرده است كه باالتر از 155 ميليارد دالر 
در يك سال پيش بود. اپل در بيانيه اي به عملكرد 
برخي از سرويس هاي ديگرش مانند اپل موزيك 
و اپل تي وي پاس اش��اره كرد اما آمار مشتركان 
آنها را اعام نكرد. اين شركت اعام كرد خدمات 
پرداخ��ت موبايل��ي Apple Pay اكنون در 90 
درصد فروش��گاه هاي امريكا پذيرفته مي ش��ود و 
سرويس Apple Book اكنون ماهانه 90 ميليون 
كاربر فعال دارد. خدمات به بخشي بسيار مهمي 
از كل درآمدهاي اپل تبديل شده است و در سال 
2020 بيش از 5۳ ميليارد دالر درآمدزايي داشت 

كه معادل 20 درصد از كل درآمد اپل بود.

»تعادل«  ابعاد اقتصادي تسخير كنگره را در بازارهاي مالي جهان بررسي مي كند

شورش ترامپ

 برابرکالسه پرونده شماره1399114410018000167و رای شماره 139960310018008721هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم مهران ميرزا امرجی فرزند جليل به شماره شناسنامه 2210004764 و کد ملی 2210004764 صادره از تنکابن ششدانگ یک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت سيصدو سی و سه مميز سی و دو صدم متر مربع )333.32( متر مربع قسمتی از پالک 5 
اصلی واقع در قریه پسنده سفلی بخش دو ثبت عباس آباد دارای مبایعه نامه عادی از محدوده مالکيت رسمی علی اکبر پسندی محرز 
گردیده است .... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 19908555

تاریخ انتشار اول: 20-10-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-11-04 
ابراهيم حسين زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابرکالسه پرونده شماره1399114410018000116و رای شماره 139960310018010105هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم علی رضا عزیز ثانی فرزند بيژن به شماره شناسنامه 569 و کد ملی 2219956611 صادره از تنکابن ششدانگ یک قطعه زمين 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت سيصدو چهار مميز شصت و هفت متر مربع )304.67( متر مربع قسمتی از پالک 6 اصلی واقع در 
قریه پسنده عليا بخش دو ثبت عباس آباد خریداری مبایعه نامه  عادی از محدوده مالکيت رسمی علی پور موالئی محرز گردیده  است... 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 19908554
 تاریخ انتشار اول: 20-10-1399 تاریخ انتشار دوم: 1399-11-04 

ابراهيم حسين زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3  قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خانم خاور ذوالفقاری پور دارای شناس�نامه ش�ماره 3 به شرح 
دادخواست به کالس�ه979/9915 از این شورا درخواست حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان زهره رحيمی فرزند 
حبيب و خاور به شناسنامه شماره 1869در تاریخ 1399/7/12در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن  مرحوم منحصر 

است به:
1-خاور ذوالفقاری پور فرزند غالمعلی به شناسنامه 3متولد1330 

مادر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه ای از 
متوفی نزد وی می باشداز تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

فراخوان مناقصه عمومی  )ارزيابی کيفی به روش فشرده(

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره م م م/99/0034  مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسيسات صنعتی شركت بهره برداري نفت و گاز مارون )مجموعه مارون سه و چهار و ستاد مرکزی مارون(
 الف - شرح مختصر خدمات :

- انجام خدمات مورد نياز موضوع مناقصه توسط نيروهای با تجربه و مورد تایيد کارفرما به تعداد 94  واحد کاری
- سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 ب -محل اجراي خدمات و مدت انجام کار
محل اجراي خدمات در حوزه عملياتی شركت  بهره برداري نفت وگاز مارون و مدت انجام و اجراي خدمات آن  12   م�اه می باشد.

  ج- برآورد کارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات فوق معادل 110.152.454.169  ریال ) یکصد و ده ميليارد و صد و پنجاه و دو ميليون و چهارصد و پنجاه و چهار هزارو صد و شصت و نه ( ریال مي باشد.

 د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه

- داشتن شخصيت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی
- ارائه اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرین تغييرات شركت.

-- دارا بودن گواهينامه تعيين صالحيت و گواهينامه تائيد صالحيت ایمني صادره از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي
- در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.

- داشتن ظرفيت آزاد )تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه
- توانائي ارائه ضمانتنامه شركت در فرایند ارجاع کار به ميزان-/4.903.500.000 و )در صورت برنده شدن( تهيه تضمين انجام تعهدات وفق آئين نامه تضمين معامالت دولتی بدینوسيله تاکيد می گردد که قيد شماره و عنوان مناقصه روی رسيد وجه نقد و ضمانتنامه 

بانکی ضروری و الزامی است.
HSE ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی -

 - دارا بودن یك نسخه تأیيد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1398  توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست )با قابليت استعالم از سایت سازمان مذکور( 
توجه: مناقصه گر جهت تحویل تضمين شركت در فرایند ارجاع كار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است به صورت حضوري به دفتر كميسيون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در مهلت مقرر مراجعه نموده و تضمين را تسليم نمایند.

ه�   -  محل، زمان و مهلت دریافت مدارک و اعالم آمادگي مناقصه گران:
از کليه متقاض�يان واجد شرایط دع�وت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي كيفي وفق بند »الف« و »ب«  ماده 16 از آئين نامه اجرایی 

بند »ج« ماده 12 قانون برگزاري مناقصات بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به  عمل آید.
ضمنًا فرمهای ارزیابی کيفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکميل و اطالعات مورد درخواست عالوه بر بارگزاری در سامانه ، در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابي کيفي برابر اصل شده و یك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس ذیل در مقابل رسيد تحویل گردد. 
بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتيب اثر ندهد. ضمنًا پس از بررسی های الزم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتياز قابل قبول برای دعوت 

به مناقصه 60 می باشد.
1- مهلت تقاضا و دریافت اسناد استعالم و اسناد مناقصه :  بصورت الکترونيکی )غير حضوری و فيزیکی( از ساعت 10:00  تاریخ   1399/10/20  لغایت   ساعت 10:00  تاریخ  1399/11/01 ساعت 10:00

2- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کيفی مناقصه به همراه پيشنهاد قيمت:  بصورت الکترونيکی )غير حضوری و فيزیکی( از ساعت 11:00  تاریخ   1399/11/15    
www.setadiran.ir 3- مبلغ خرید اسناد مناقصه و شماره حساب: واریز مب�لغ 000ر800  ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی

و- محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها 
ضمنا پيشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتياز قابل قبول برای دعوت به مناقصه را کسب نموده اند . در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/21 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.

ضمنًا تاریخهای اعالم شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغيير، در سامانه ستاد اعالم می گردد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرین تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد.

همزمان با ارائه تقاضاي ش�ركت در مناقصه ارائه اصل و یا برابر اصل گواهی نامه تعيين صالحيت پيمانكاري در رش�ته مورد نظر و آگهي تغييرات معتبر به منظور تطبيق با تصویر آن الزامی بوده  و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و 
نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکميل و ارائه مدارک ارزیابی کيفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمنًا در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند. 
هزینه درج آگهی از برنده مناقصه اخذ ميگردد.

 ))) اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( 
و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir   مي باشد.(((

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مارون )سهامی خاص(

نوبت دوم

شماره مجوز :  1399.5884

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون)سهامي خاص(
   www. setadiran.ir        /        MOGPC.NISOC.IR         /          WWW.IETS.MPORG.IR    /    WWW.NISOC.IR

فراخوان آگهي مناقصه )يك نوبته(
ش�ركت بهس�ازان آینده قزوین )وابس�ته به ش�هرداري قزوین( در نظر دارد به اس�تناد مجوز هيئت  مدیره به شماره 
30/1399/4959 مورخ 99/10/10 انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شهرداري قزوین را از طریق پيمانكار داراي )گواهي 
صالحيت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل، گواهي صالحيت ایمني اشخاص حقوقي و مجوز فعاليت 

از سازمان تاكسيراني شهرداري قزوین( براي مدت یك سال شمسي به انجام رساند. 
لذا كليه شركت هاي داراي صالحيت مي توانند حداكثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهي جهت اطالع از شرایط و دریافت 
اس�ناد مناقصه به آدرس اینترنتي Qazvin.ir یا جهت دریافت حضوري به واحد امور قراردادهاي این شركت واقع در 

ميدان ارتش- ساختمان همياري- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند. 
تضمين شركت در مناقصه: 6.602.682.230 ریال 

٭هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
تلفن تماس: 028-33368404-5  

حميدرضا كيان پور
مدیرعامل شركت بهسازان آینده قزوین

واكنش روحاني به حمله طرفداران ترامپ 
رييس جمهوري كشورمان به حمله طرفداران ترامپ 
به ساختمان كنگره امريكا در شب گذشته واكنش 
نش��ان داد. روحاني ديروز )پنجش��نبه( در مراسم 
بهره برداري از طرح هاي كان ملي و كارخانه هاي 
نوآوري با اش��اره به حمل��ه طرف��داران ترامپ به 
ساختمان كنگره امريكا، گفت: آنچه ديشب در امريكا 
شاهد بوديم نشان داد دموكراسي غربي چقدر فشل 
است. وي افزود: همه ديدند يك پوپوليست چه بايي 
بر سر كشور خود آورد و آبروي كشورش را خدشه دار 
كرد. روحاني گفت: وقتي يك آدم ناسالم قدرت را در 
دست مي گيرد مشكات فراواني براي كشور خود و 

دنيا به وجود مي آورد كه اميدوارم اين درس عبرتي 
براي همه دنيا و همچنين براي حاكمان بعدي كاخ 
سفيد باشد. آناني كه دو هفته ديگر قدرت را در كاخ 
سفيد در دست مي گيرند، بايد جبران كنند و ملت 
امريكا كه ملت بزرگي است را به جايگاه واقعي خود 
برگردانند. آنان بايد به شرايطي كه جامعه بين المللي 
بايد داش��ته باش��د يعني عقل و قان��ون برگردند. 
رييس جمهور افزود: شر انسان هاي كم سواد در اداره 
كشور و آناني كه به دنبال منافع خانوادگي و فردي 
خود هستند، از سر كشورشان و دنيا كم شود و شاهد 

شرايط بهتري در منطقه و جهان باشيم.

برش



تعادل - گروه تجارت |
چرا تجارت خارجي كشور تضعيف شده وداليل افت 
صادرات چيس��ت؟ رصد آمار تجارت خارجي كشور 
در 9 م��اه منتهي به آذر ماه امس��ال خبر از تضعيف 
تمام مولفه ه��اي تجارت دارد؛ هم اف��ت در واردات 
و ه��م ص��ادرات. در همين حال، ريي��س كل بانك 
مركزي نيز مجم��وع درآمد صادرات نفت ايران طي 
س��ال هاي9۸ و 99 را حدود ۲۰ ميليارد دالر اعالم 
كرده و گفته است كه دسترسي بانك مركزي به اين 
منابع نيز »بسيار كمتر« از اين مبلغ بوده است.هرچند 
عوامل مختلفي در كاهش آم��ار صادرات چه نفتي 
وچه غيرنفتي مطرح مي ش��ود، اما فعاالن اقتصادي 
همچنان موانع داخلي را سد بزرگ تري براي توسعه 
تج��ارت مي دانن��د. از ديگر معض��الت، پيش روي 
فعاالن عرصه تجارت را مي توان »مشكالت بانكي و 
سياست گذاري هاي بانك مركزي« عنوان كرد. »عدم 
برنامه ريزي طوالني مدت« و »بخشنامه هاي متعدد و 
گاها متناقض با تجارت«، » مشكالت رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان«، »چند نرخي بودن ارز«، »عدم توجه 
به نقش صنايع هايتك در صادرات«، »عدم توانايي در 
دستيابي به استاندارد ها و گواهينامه هاي مورد نياز 
كشورهاي منطقه اوراسيا«، »ضعف زيرساخت هاي 
صادراتي«، »عدم تنوع در روش هاي تامين مالي مواد 
اوليه براي كارخانجات« و »طراحي نش��دن صحيح 
زنجيره توليد« از ديگر داليل اثر گذار بر افت صادرات 

ايران در بازارهاي بين المللي است.

    بررسي آماري تجارت
ارزيابي داده هاي آماري نشان مي دهد، تجارت ايران 
تا پايان فصل سوم س��ال 51 ميليارد و 97۰ ميليون 
دالر بوده، كه كسري تجاري 1 ميليارد و 75۰ ميليون 
دالري ت��ا پايان آذرماه رقم زده اس��ت. مطابق آمارها 
صادرات بدون نفت خام ايران در 9 ماه نخست سال 99، 
ارزشي معادل ۲5 ميليارد و 11۰ ميليون دالر داشته 
كه به لحاظ ارزش��ي افت بيش از ۲۰ درصد را نسبت 
به مدت مشابه سال 9۸ تجربه كرده است. همچنين 
واردات كاال در سه فصل ابتدايي امسال به ۲6 ميليارد 
و ۸6۰ ميليون دالر رس��يده كه حاكي از افت بيش از 
16 درصدي در ارزش نس��بت به مدت مش��ابه سال 
9۸ است. با توجه به اين نكته كه از ميزان ۲5 ميليون 
تن كاالي وارداتي به كش��ور 17 ميليون و 5۰۰ هزار 
تن را كاالهاي اساسي تش��كيل مي دهد؛ لذا كاهش 
۲۰ درص��دي ارزش واردات در 9 ماه ابتداي امس��ال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حاكي از آن است كه 
صادرات كش��ورمان روزهاي خوبي را س��پري نكرده 
است. بنابراين از شروع سال 99 تا پايان آذر ماه تجارت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 1۸.۲ درصدي 
را به ثبت رسانده اس��ت.آمارها همچنين حكايت از 
اين دارد كه در اين ب��ازه زماني، ايران در تمام مقاصد 
صادراتي خود به استثناي كشورهاي »امارات متحده 
عربي، آذربايجان، روسيه، سنگاپور، آلمان و ونزوئال« 
افت صادرات داشته، كه بيشترين افت مقدار و ارزش 
صادرات در ميان ده مقصد مهم صادراتي ايران مربوط 
به كشورهاي »تركيه، اندونزي، هند، چين و پاكستان« 
است. در همين مدت، ايران در بيشتر مبادي وارداتي 
خود به جز كشورهاي »امارات متحده عربي، انگليس و 
عمان« افت واردات داشته است. هرچند واردات ايران 
از 5 كشور »انگليس، آلمان، امارات متحده عربي، ايتاليا 
و روسيه« به لحاظ مقداري افزايش داشته، اما مقدار و 
ارزش واردات ايران از كشورهاي »چين، تركيه، هند و 

سوييس« افت را نشان مي دهد.

    رييس بانك مركزي: 
صادرات نفت كمتر از ۲۰ ميليارد دالر 

در همين حال، عبدالناص��ر همتي، رييس كل بانك 
مركزي ايران، طي يادداش��تي در صفحه اينستاگرام 
خود، تاكيد كرد كه »در س��ال9۸ و از ابتداي سال99 
تاكنون درآمد صادرات نفت ايران در مجموع كمتر از 
۲۰ميليارد دالر و دسترسي بانك مركزي به آن بسيار 
كمتر بوده است« و اين درحالي است كه در سال هاي 
قبل، درآمد صدور نفت همراه با دسترسي به آن ساالنه 
بيش از ۴۰ميليارد دالر بود.همتي به صراحت گفته كه 
مجموع درآمد ناشي از صادرات نفت ايران طي نزديك 
به دو سال اخير، كمتر از نصف درآمد ساالنه صادرات 
نفت در سال هاي پيش از خروج اياالت متحده از برجام 
و اعم��ال دور جديد تحريم  بوده اس��ت. اين ميزان به 
معناي آن اس��ت كه درآمد ساالنه نفت طي هر يك از 
اين دو سال حدود 1۰ ميليارد دالر بوده است.رييس 
كل بانك مركزي با اش��اره به اينكه15 مرداد 97 كه 
»تحريم ها و فشار حداكثري« آغاز شد و تا »15 آبان 
همان سال كه تحريم بانك مركزي و بانك هاي كشور 
را شامل شد«، از اين تحريم ها به عنوان »بي سابقه ترين 
تحريم ها« نام برد و گفت اين تحريم ها چنان بوده است 

كه »هيچيك از بخش هاي اقتصاد و تجارت خارجي 
ايران نبوده كه مش��مول تحريم ها واقع نشده باشد.

عبدالناصر همتي در ادامه يادداشت خود عنوان كرد كه 
»با فروكش كردن انتظارات و هيجانات سياسي و رشد 
صادرات نفت و فرآورده در ماه هاي اخير« از يك طرف و 
»گشايش هاي آغاز شده در خصوص برخي منابع بانك 
مركزي« از سوي ديگر، احتمال آن وجود دارد كه »به 
تدريج شاهد آرامش بيشتر در بازارها، ثبات قيمت ها و 
كاهش تورم باشيم.« اما اين همچنان قابل طرح است 
كه چرا تجارت خارجي كشور در سه فصل سال جاري 
با افت شديد مواجه شده است؟محدوديت ها وموانع 
كجاست؟ فعاالن اقتصادي در اين باره چه نظري دارند؟

    سالح ورزي: 
بخشنامه ها تهديدي براي تجارت

حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران معتقد 
است كه در دو سال گذشته با توجه به تشديد تحريم ها 
و افزايش فش��ار به م��ردم توقع مي رفت كه ش��اهد 
سياست هاي تسهيل در برخورد با تحريم هاي خارجي 
باشيم. با اين وجود در اين دو سال شاهد دستورالعمل 
ها، بخش��نامه ها و اظهارنظرهايي بوديم كه عالوه بر 
كاهش رغب��ت صادركنندگان و تجار براي توس��عه 
فعاليت هاي خود، منجر به در معرض خطر قرار گرفتن 
حقوق مالكيت خصوصي و در نهايت از دس��ت رفتن 
اعتبار بين المللي آنها ش��د. ما هر روز با خطر كاهش 
صادرات غير نفتي و از دست دادن بازارهاي بين المللي 
روبه روهستيم.به گفته س��الح ورزي، اتاق بازرگاني 
به ص��ورت مداوم معاي��ب و خطرهاي ناش��ي از اين 
اظهارنظرها و صدور بخشنامه ها را يادآوري كرده است.

    الهوتي: ارز چند نرخي مشكل زاست
از س��وي ديگر، محمد الهوتي رييس كنفدراسيون 
صادرات يكي از داليل عدم رشد صادرات متناسب با 
افزايش نرخ ارز را سياست هاي متعدد و بخشنامه هاي 
متناق��ض در موضوع بازگش��ت ارز و رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان مي داند و عن��وان مي كند كه با ابالغ 
اين بخشنامه در مورد بازگشت ارز، بارقه اميد در دل 
صادركنندگان به وجود آمد اما اين بخشنامه تا امروز 
اجرايي نشده است. در حالي كه پيش بيني مي شود با 
اجرايي شدن آن بسياري از مشكالت برطرف شود و 
روند افزايش صادرات مجددا ادامه يابد. الهوتي با بيان 
اينكه امكان تغيير نرخ پاي��ه اظهارنامه هاي وارداتي 
مطرح ش��ده، گف��ت: هم اكن��ون در اظهارنامه هاي 
صادراتي، ن��رخ ارز نيمايي مالك عمل ق��رار دارد. به 
نحوي كه بر اساس نرخ هفتگي نيما، نرخ اظهارنامه ها 
و همچنين پايه ه��اي صادراتي اعمال مي ش��ود كه 
تا حدودي در اين بخش، ش��فافيت الزم ايجاد ش��ده 
اس��ت. اما در حوزه واردات، به دليل دوگانگي موجود 
در تعرفه هاي غيرمنطقي وارداتي و نرخ دس��توري و 
غيرواقعي ۴۲۰۰ توماني شرايط متفاوت است و تنها 
اگر به ص��ورت ميانگين، تعرفه واردات كاال حدود ۳۳ 
درصد در نظر گرفته ش��ود، اين نرخ با احتس��اب ارز 
۴۲۰۰ توماني، توجيه اقتصادي خواهد داشت. او در 
گفت وگوي خود با »ايس��نا« گفته اس��ت: با توجه به 
پيشنهاد نرخ 175۰۰ توماني براي واردات، نرخ نيمايي 
براي صادرات، نرخ 115۰۰ توماني براي فروش نفت 
و همچنين پيشنهاد دولت مبني بر حفظ ارز ۴۲۰۰ 
توماني بودج��ه، به تعدد نرخها دام��ن زده و به جاي 

حركت به سمت شفافيت بيشتر با چند نرخي شدن 
ارز رانتهاي متعددي ايجاد مي كند. با اعمال سياست 
ارز تك نرخي، تفاوت منابع حاصل از واقعي كردن نرخ 
ارز در بودجه به جاي ارزهاي متعدد، مستقيما به جامعه 
هدف به صورت يارانه پرداخت ش��ود تا قدرت خريد 
اقشار كم درآمد افزايش يافته و از گسترش بيشتر فقر 

جلوگيري به عمل آيد.

     راهدار: بازنگري در قوانين صادراتي 
يلدا راه��دار از ديگراعضاي هيات نماين��دگان اتاق 
ايران معتقد اس��ت، كه الزمه حفظ بازارهاي فعلي و 
توس��عه صادرات به آنها بازنگري در قوانين و مقررات 
داخلي و پرهيز از ايج��اد هر گونه بي ثباتي در اقتصاد 
و خود تحريمي هاست. اختالف ميان دولت و مجلس 
بر نااطميناني در محيط كس��ب و كار دام��ن زده و بر 
توليد و صادرات اثرات جبران ناپذير خواهد گذاشت. 
بايد سازوكارهاي هدفمندي تهيه شود تا از ظرفيت  
پيمان هاي تجاري منطقه اي استفاده شود. به گفته 
اين فعال اقتصادي، عدم ايجاد فضاي نقش��ه تجاري 
ايمن و تنوع در محصوالت و مسيرهاي صادراتي باعث 
ش��ده تا بيش از نيمي از صادرات به پنج كش��ور هم 
مرزها محدود شود. با اين وجود علي رغم پتانسيل هاي 
بالقوه اي كه بازار اين كشورها براي صادرات محصوالت 
ما دارند، صادرات به اين كشورها نسبت به مدت مشابه 
سال قبل در حدود 15.۴ درصد كاهش داشته است. او 
كشورهاي منطقه اوراسيا را فرصت مناسبي مي داند تا 
صادرات به اين كشورها افزايش يابد اما عدم توانايي در 
دستيابي به استاندارد ها و گواهينامه هاي مورد نياز اين 
كشورها، نبود رايزن اقتصادي مطلع و آگاه به بازارهاي 
اين كشورها باعث ش��د تا ارزش تجاري تا 1۸ درصد 
نسبت به نيمه نخست سال 9۸ كاهش يابد و ترازوي 
تجارت به نفع اتحاديه اوراسيا سنگين شود. او معتقد 
است، با فرض نبود شرايط تحريمي و بيماري كرونا، باز 
هم به دليل ضعف زيرساخت هاي صادراتي و عدم تنوع 
در روش هاي تامين مالي مواد اوليه براي كارخانجات 
و طراحي نشدن صحيح زنجيره توليد، توليدات تنها 

براي رفع نيازهاي داخلي بوده و صادرات گرا نبودند.

    طاليي: بخشنامه هاي مزاحم حذف شوند
محمدرضا طاليي، رييس كميسيون فناوري اطالعات و 
ارتباطات اتاق ايران هم مهم ترين موانع توسعه صادرات 
را تشريح كرده و مي گويد: براي اينكه صادركننده بتواند 
بازار جديدي را به وجود بياورد، ماه ها و حتي سال ها را بايد 
صرف كند تا بتواند در آن بازار، محصوالتش را عرضه كند، 
اما ناگهان توسط يك دستورالعمل و بخشنامه  داخلي آن 
بازار به راحتي از دست مي رود، بنابراين دولت ها عالوه بر 
اينكه بايد فضاي همكاري با ساير كشورها را مساعد كنند، 
حمايت  از صادركنندگان را هم بايد در اولويت قرار دهند. 
او يكي از مهم ترين نيازهاي كشور در شرايط فعلي براي 
توسعه صادرات را ايجاد يك خط مشي بلندمدت مي داند، 
كه به هيچ عنوان تحت تغييرات داخلي روزانه قرار نگيرد.

    حسيني: لطمه كرونا به تجارت خارجي 
سيد حميد حس��يني عضو هيات مديره اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق اما كاهش تجارت خارجي نسبت 
به سال قبل را قابل قبول ندانسته و معتقد است كه، در 
وضعيت تجارت خارجي بايد به اين نكته توجه داشت كه 
در يك سال گذشته و بعد از شيوع ويروس كرونا در جهان، 

در مجموع تجارت و رشد اقتصادي كشورهاي مختلف در 
سطح جهان متاثر از كرونا بوده است و تنها دو كشور چين 
و تركيه مدعي بودند، در اين دوران رشد مثبت اقتصادي 
داشته اند.او تحريم ها در ماه هاي اخير و محدوديت هاي 
ناشي از آن را از عوامل اثرگذار بر تجارت كشور مي داند. 
همچنين به اعتقاد اين فعال اقتصادي كرونا به وضعيت 
تجاري و به عبارتي صادرات و واردات كش��ورمان لطمه 
زده است، اما بانك مركزي اعالم كرد كه رشد اقتصادي 
در 9 ماه گذشته منفي نبوده و مركز آمار ايران نيز رشد 
اقتصادي كش��ور را منفي يك درصد اعالم كرده كه اين 
خبر خوبي است و نشان مي دهد كه اقتصاد كشور در حال 
كمر راست كردن زير بار فشارهاي ناشي از تحريم ها است 

و توانسته اثرات تحريم ها را خنثي كند.

   مودودي: ناديده گرفتن صنايع هايتك 
در صادرات

اما سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ايران معتقد 
است، محصوالت و صنايع هايتك كشور، سهم بسيار 
پاييني در اقتصاد مول��د و مخصوصا تجارت خارجي 
كشور دارند؛ به طوري كه به صورت مشخص در بخش 
تجارت خارجي فقط ۲1۴ قلم كاالي توليدي كشور 
به عن��وان محصول هايتك صادر مي ش��ود كه از اين 
تعداد فقط ۲1 قل��م كاال صادراتي باالي يك ميليون 
دالر دارند. بنا به توضيح��ات، محمدرضا مودودي، با 
توجه به آمارهاي صادراتي كشور در بخش محصوالت 
هايتك مي توان گفت كه اگر هدف ما حفظ بازارهاي 
موجود يا توسعه بازارهاي صادراتي است با اين وضعيت 
و وابستگي به صادرات با صنايع با تكنولوژي پايين تر 
نمي توان خيلي اميد داشت كه بازارهاي صادراتي را در 
بلندمدت بتوانيم حفظ كنيم. او همچنين عمده ترين 
دليل عدم حركت به س��وي صنايع هايتك در طول 
سال هاي گذشته را رانت واردات دانست و گفت: واردات 
به هيچ عنوان عالقه مند نيست كه روي تكنولوژي هاي 

سرمايه گذاري شود.

    موسويان: روند كند صادرات متوقف شده 
در اين ميان اما، معاون توس��عه بازاره��اي صادراتي 
سازمان توس��عه تجارت در اظهاراتي عنوان كرده كه 
برخي از شركاي اصلي تجاري ايران مانند چين و عراق 
كه هر كدام به تنهايي ۲5 درصد صادرات كشور را جذب 
مي كنند، ش��يب تند و بسيار منفي صادرات به آنها با 
ماليمت تغيير كرده است.همچنين كشور افغانستان 
كه روند صادرات ايران به آنها منفي شده بود، نيز اكنون 

مثبت شده است.
سيد مجتبي موس��ويان ريزي معتقد است از مجموع 
۲۰ كش��ور صادراتي هدف ايران ك��ه حدود 9۰ درصد 
صادرات كش��ور به مقصد آنها انجام مي ش��ود با وجود 
كرون��ا و تحريم ها، صادرات به هفت كش��ور نس��بت 
به پارس��ال مثبت ش��ده اس��ت.بنا به گفته اين مقام 
مسوول در سازمان توس��عه تجارت، در ارتباط با ساير 
كشورهاي هدف صادرات نيز روند بسيار منفي صادرات 
ماليم ش��ده و انتظ��ار م��ي رود در ادامه س��ال، حجم 
صادرت كش��ور نس��بت به سال گذش��ته حداكثر 1۰ 
 درصد كاهش يابد و 9۰ درصد محقق ش��ود. امسال در

 9 ماهه بيش از ۲5 ميليارد دالر صادرات از كشور انجام 
شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش ۲۰ درصدي 
دارد كه در سه ماه زمستان به ۳6 ميليارد دالر افزايش 

خواهد يافت و 1۰ درصد كاهش جبران خواهد شد.

تك خبر 

خبر ويژه

روي خط خبر 

ادامه از صفحه اول
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 رشد 5.4 درصدي 
صنعت و معدن در 9 ماه اخير

ايس�نا| وزير صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
در 9 ماهه اخير رش��د صنعت و معدن كش��ور به 
5.۴درصد رسيد و تا پايان سال 6 درصد خواهد 
ش��د كه اين موضوع نش��ان مي دهد در شرايط 
تحريم حركت صنعتي كشور استمرار پيدا كرد و 
در معادن هم همينگونه بود. عليرضا رزم  حسيني 
در مجتمع مس سرچش��مه اظه��ار كرد: يكي از 
ذخاير بس��يار مهم و اثرگذار در توس��عه، معادن 
كشور اس��ت و معادن ايران از جمله صنايع مس 
و فوالد در چند دهه اخير حركت هاي توسعه اي 
بس��يارخوبي آغاز كرده اند. وي با بيان اينكه در 
كش��ور ما نزديك به ۳۰ ميليون تن فوالد و ۲۸۰ 
هزارتن كاتد توليد مي شود، افزود: صنايع معدني 
به عنوان صنايع مادر در كشور ما قلمداد مي شوند 
و امروز نزدي��ك به ۳۰ هزار ميليارد تومان پروژه 
جديد صنايع مس با برنامه  و زمان بندي مشخص 
آغاز ش��ده اس��ت. وزير صمت بيان كرد: شركت 
ملي صنايع مس از ش��ركت هاي مهمي است كه 
مي تواند محور توس��عه منطقه اي كرمان باشد و 
در راس��تاي توانمندي هاي مردم در كنار توليد 
و توس��عه، محور توس��عه باش��د. وي بيان كرد: 
اگ��ر صنايع فوالد، مس، پتروش��يمي، آلومينيم 
و بخش��ي از صنايع غذايي نبودند نمي توانستيم 
از دوران تحري��م عبور كنيم و اكنون داريم عبور 
مي كنيم و با همه مشكالتي كه بود ملت و دولت 
مقاوم��ت كرد و در ۲9 قل��م محصوالت صنعتي 
رشد فوق العاده اي داش��تيم و به عنوان مثال در 
حوزه توليد خودرو ۲۸ درصد رشد داشتيم. وزير 
صمت اظهار كرد: در 9 ماهه اخير رشد صنعت و 
معدن كشور به 5.۴ درصد رسيد و تا پايان سال 
ش��ش درصد خواهد ش��د كه اين موضوع نشان 
مي دهد در شرايط تحريم حركت صنعتي كشور 
استمرار پيدا كرد و در معادن هم همينگونه بود. 
البته در تجارت به دليل ش��يوع كرونا خساراتي 
ديديم كه البته در همه دنيا بود و منحصر به ايران 
نبود و اميدواريم با توليد واكسن، بخش تجارت 
كشور هم رونق بهتري پيدا كند. وي اضافه كرد: 
صادرات در 9 ماه اخير نس��بت به س��ال گذشته 
افزايش پيدا كرده و روند افزايشي دارد كه تا پايان 
سال رشد صادراتي افزايش خواهد داشت و طراز 

مثبتي در پيش است.

جابه جايي بيش از 8 ميليون تن 
كاال از مبدا البرز 

طي 9 ماهه س��ال جاري ۸ ميليون و 17۳ هزار 
تن كاال با 6۲۰ هزار سفر كاميون از مبدا البرز به 
ديگر استان ها حمل شده است. گودرز محمودي، 
مدير كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان 
البرز گفت: در 9 ماهه س��ال ج��اري ۸ ميليون و 
17۳هزار تن كاال از مبدا البرز به ديگر اس��تان ها 
حمل و جابه جا ش��ده كه اين ميزان جابه جايي 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته با رشد 
1۰درصدي همراه بوده است. وي اظهار كرد: اين 
ميزان كاال طي 6۲۰ هزار سفر كاميوني از استان 
البرز به ديگر استان ها حمل شده است. مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان البرز افزود: 
اين مقدار بار توسط ۸۸ شركت حمل و نقل كاالي 
فعال در استان حمل شده و عمده بار حمل شده، 
كاالهاي صنعتي، توليدي و كشاورزي بوده است.

خود تحريمي موثرتر از تحريم
عل��ي احمديان، رييس هي��ات مديره ذوب آهن 
اصفه��ان در گفت وگو ب��ا ف��ارس  اظه��ار كرد: 
تحريم ه��اي ظالمانه امريكا علي��ه ايران موجب 
شد، عماًل درآمدزايي به ويژه تامين ارز مورد نياز 
كش��ور از محل فروش نفت كاهش چشمگيري 
پيدا كند ك��ه چالش ها و بحران ه��اي خود را به 
دنبال داش��ت، اما صنعت فوالد و پتروشيمي در 
اين برهه به ياري دولت آمدند و رييس جمهوري 
در س��خنان خود از صنايع فوالد و پتروشيمي به 
عنوان خط مقدم جن��گ اقتصادي نام برد كه به 
موقع ارز خود را برگردانده اند. احمديان ادامه داد: 
اگر تحريم نتوانست مانع صادرات فوالد شود اما 
خودتحريمي كار خود را كرد و در قالب شيوه نامه 
جديد براي عرضه و فروش محصوالت فوالدي از 
س��وي وزارت صمت وارد عمل شد تا واحد هاي 
فوالدي ب��ا چالش هاي ج��دي در اين خصوص 
مواجه ش��وند. ريي��س هيات مدي��ره ذوب آهن 
اصفهان تصريح كرد: اين مجتمع عظيم صنعتي 
جه��ت تامين زغال خارج��ي و كك و همچنين 
تجهيزات خود نياز مبرم ب��ه ارز دارد و اين ارز را 
از طريق صادرات تامين مي كند و لذا مش��كالت 
پيش آمده در صادرات اين شركت مي تواند توليد 
و اشتغال در اين شركت را با بحران مواجه سازد. 
كاه��ش صادرات براي تم��ام واحدهاي فوالدي 
چالش ايجاد مي كند اما بر ذوب آهن اثر بيشتري 
دارد و مي تواند بحران زا باش��د. اين اثر بيش��تر 
ناش��ي از عدم برخورداري اين ش��ركت از يارانه 
انرژي اس��ت. در واقع ذوب آهن اصفهان با شيوه 
كوره بلند، فوالد توليد مي كند و بخشي از انرژي 
خود را كه سهم عمده آن كك است با قيمت هاي 
جهاني خريداري مي كند. هم اكنون پروژه هاي 
توس��عه حمل و نقل ريلي كشور كاماًل وابسته به 
توليد ريل ذوب آهن هستند و حتي اخيراً امكان 
صادرات اين محصول نيز فراهم شد اما اگر ارزي 
براي تامين تجهيزات الزم نداشته باشيم ، كارگاه 

توليد ريل نيز با چالش مواجه مي شود.

فعاالن اقتصادي وضعيت تجارت خارجي كشور در سال جاري را تحليل كردند 

بررسي هاي آماري نشان مي دهد  بر اساس آمارهاي منتشر شده

بررسي داليل سقوط صادرات 

صادرات ۲۰۶ هزار دالري ماسك در هشت ماهه 99
بر اس��اس آمارهاي منتشر ش��ده، ايران در هشت ماهه 
س��ال جاري حدود 9 تن ماس��ك صورت به ارزش ۲۰6 
هزار دالر به 9 كش��ور صادر كرده است. آمار منتشر شده 
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق ته��ران ارزش بازار 
جهاني صادرات ماسك براي س��ال ۲۰۲۰ حدود 1۴۰ 
ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه ايران سهم ناچيزي از 
اين بازار را به خود اختصاص داده است. بر همين اساس 
طي هشت ماهه سال جاري در مجموع 9.۲ تن ماسك 

صورت به ارزش ۲۰6 هزار دالر به 9 كش��ور به استثناي 
عراق، صادرات انجام شده اس��ت و در مقابل 1۳۲ تن از 
اين كاال به ارزش 16.6 ميليون دالر از چهار كشور واردات 
صورت گرفته است. بيشترين صادرات به دو كشور عمان 
و افغانستان با مجموع سهم 6۲ درصد و بيشترين واردات 
از چين با س��هم 9۸ درصد انجام ش��ده است.بر اساس 
جدول منتش��ر ش��ده 1۲7 تن ب��ه ارزش 16 ميليون و 
۲۲5 هزار دالر از چين، دو تن به ارزش ۲1۰ هزار دالر از 

 امارات متحده عربي، يك تن ب��ه ارزش 1۲1 هزار دالر از
 هن��گ كن��گ و ۲۰۰ كيلوگ��رم ب��ه ارزش ۲۲6 دالر از 
افغانس��تان وارد شده اس��ت. همچنين دو تن ماسك به 
ارزش 6۸ هزار دالر به عمان، دو تن به ارزش 59 هزار دالر 
به افغانستان، يك تن به ارزش ۳۳ هزار دالر به كويت، يك 
تن به ارزش ۲۴ هزار دالر به ارمنستان و ۳۸6 كيلوگرم به 
ارزش 1۲ هزار دالر صادرات داشته ايم كه اكوادور، نيجريه، 
پاكستان و قطر نيز در ادامه اين ليست قرار دارند. ميانگين 

قيمت صادرات ماس��ك صورت بهداش��تي در زيرگروه 
ساير اقالم نساجي طي مدت مورد بررسي ۲۲دالر در هر 
كيلوگرم و ميانگين قيمت واردات 1۲6 دالر در هر كيلوگرم 
است. به گزارش ايرنا، از اسفندماه سال 9۸ ويروس كرونا 
در ايران بطور گسترده اي شيوع پيدا كرد كه تعطيلي ها 
و محدوديت ه��اي فراواني را براي بخش هاي مختلف به 
همراه داشت و حتي در ماه هاي نخست سال جاري برخي 

مرزهاي تجاري با كشورهاي همسايه بسته شدند. 

 آزاد شدن واردات خودرو 
در مصوبه كميسيون تلفيق

تس�نيم| نگاهي به مصوبه كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سال 1۴۰۰ درباره ميزان تعرفه تعويض پالك 
خودروها نشان مي دهد، تعرفه واگذاري و تعويض پالك 
خودرو براي خودروهاي با قيمت تا ۲۰۰ ميليون تومان، 
۲۰۰ هزار تومان و براي خودروهاي باالي ۲۰۰ ميليون 
تومان هم ۳۰۰ هزار تومان تعيين ش��د كه صددرصد 
مابه التفاوت درآمد حاصله به نيروي انتظامي اختصاص 
مي يابد، همچنين تعيين قيمت خودرو برمبناي فهرست 
بهاي اعالمي سازمان امور مالياتي است. از سوي ديگر، 
دولت به منظور تنظيم بازار خودروهاي وارداتي مكلف 
شد، ضمن شناسايي خودروهاي خارجي غيرامريكايي 
موج��ود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمركي و س��ود 
بازرگاني متناسب با معيارهاي مشخص شده، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اين قانون نس��بت به ثبت 
س��فارش و اجازه واردات خودروه��اي غيرامريكايي 
موج��ود در مناطق آزاد تجاري و صنعت��ي اقدام كند. 
همچنين نرخ سود بازرگاني در تناسب با نوع خودرو و 
سال ساخت بايد بگونه اي تنظيم شود كه در مقايسه با 
قيمت هاي كف بازار، منجر به سود غيرمتعارف بيش از 
۲۰ درصد براي واردكنندگان نشده و در صورت مشاهده 
روند فزاينده تفاوت ميان قيمت هاي كف بازار و وارداتي، 
دولت مي تواند نسبت به تجديدنظر در نرخ سود بازرگاني 
اقدام كند.  واردات خودروهاي موضوع اين تبصره براي 
سازمان هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و شركت هاي 
تابعه آنها و دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت 
خدم��ات كش��وري و نهادهاي عموم��ي غيردولتي و 
شركت هاي تابعه آنها ممنوع است، همچنين واردات 
هرگونه خودرو در سال 1۴۰۰ به مناطق آزاد تجاري و 
صنعتي ممنوع است. چندي قبل نيز اعالم شد كه نرخ 
حقوق ورودي خودرو نسبت به وضعيت فعلي كاهش 
قابل مالحظه اي يافته و اين موض��وع مقدمه اي براي 

واردات خودرو است.

 شورش ترامپ 
و چشم انداز اقتصادي

 يك گزاره سياسي و اجتماعي ناگهان نظم كل ساختار 
اقتصادي و نظام بازارها را به هم بريزد. موضوعي كه در 
اياالت متحده به وقع پيوس��ته، نوع خاصي از حركات 
پوپوليستي است. در گام هاي نخست ماجرا ترامپ تالش 
كرد تا با فرستادن برخي طرفدارانش به كف خيابان به 
عنوان اهرم فشار فضايي را براي حضور دوباره خود در 
آينده ايجاد كند، اما بعد از بروز نخستين نشانه هاي حاد 
بحران، همين ترامپ اعالم مي كند كه شخصا دستور 
مقابله با شورش��گران را داده اس��ت. به هر حال در يك 
كش��ور ۳۳۰ ميليون نفري چند ميليون نفر هم پيدا 
مي شوند كه مستعد تحركات تند و افراطي باشند و يك 
چنين تصاويري را خلق كنند، اما در روند تحليل هايي 
كه در خصوص اين تحوالت ارايه مي شود، بايد مراقب 
باشيم كه از اظهارنظرهاي ش��تاب زده و ارزيابي هاي 
احساسي خودداري كنيم. متاس��فانه بعد از وقوع اين 
حادثه برخي افراد و جريانات در كشورمان، ارزيابي هايي 
غيرواقعي و ش��تاب زده ذيل عنوان سقوط اقتصادي 
اياالت متحده ارايه مي كنند و به گونه اي اطالع رساني 
مي كنند كه انگار كل ساختار اين كشور دچار فروپاشي 
شده است، اما واقعيات ميداني شاخص هاي اقتصادي 
نش��ان مي دهد كه بازارهاي داخلي امريكا و بازارهاي 
بين المللي با درك درس��ت وضعيت منتظر تحوالت 
آينده هستند. با مشخص شدن شمايل رييس جمهوري 
آينده امريكا و به دست آوردن اكثريت نمايندگان سنا، 
فعاالن اقتصادي اتفاقا در انتظار چشم انداز روشن تري از 
تحوالت آينده اقتصادي اين كشور هستند. باتيد بدانيم 
كساني كه وال استريت و ريشه هاي بنيادين اقتصاد اين 
كش��ور را بنيان گذاري كرده اند به گونه اي اين ساختار 
را پايه ري��زي كرده اند كه در برابر تكانه هاي اينچنيني 
قوام و ثبات الزم را داش��ته باشد. يك چنين تحوالتي 
پيش از اين در دهه 6۰ ميالدي هم سابقه داشته است 
اما اقتصاد امريكا با به روزآوري توانست روند روبه رشد 
خود را تداوم بخشد. بنابراين معتقدم اقتصاد ايران بدون 
ارزيابي هاي عجوالنه بايد تالش كند در راستاي منافع 
ملي خود برنامه ريزي هاي الزم براي پايان تحريم ها و 

رشد اقتصادي را پيگيري كند.

هفته هاي پر تنش در بورس
صب��ر و آم��وزش و اين تناق��ض در عملك��رد و عدم 
پاس��خگويي درس��ت و دقيق به م��ردم باعث ايجاد 
تنش هاي جديد در بازار خواهد شد.پيش بيني بازار 
در اندك زمان باقي مانده تا به تعطيالت  سال نو بسيار 
عجيب شده، حتي برخي از شركت ها كه محصوالت 
توليدي خود را افزايش داده و يا فروش را بيشتر كردند 
باز هم در گرداب ريزش قرار دارند. زماني كه ليدرهاي 
بازار با سخنراني برخي مسووالن نسبت به تصميمات 
آينده شركت كه كارشناس��ي نبوده بازار را به سمت 
صف فروش حركت داده و شركت هاي كوچك نيز با 
نگاه به بازار كه ليدر آن منفي است بي دليل عرضه ها 
بيشتر شده و بازار ملتهب مي شود. در كل بايد به اين 
موضوع كه آيا بازار بايد تغييراتي داشته باشد تحوالتي 
عظيم كه با س��خنراني يا يك اتفاق در خارج از بازار 
سرمايه تاثير بسزايي در بازار سرمايه دارد، ايجاد خواهد 
شد. مكانيزم اين نوع عملكرد يعني اگر شركت هاي 
بزرگ رشد داشته باشند بقيه هم مي توانند و يا بايد 
تعداد شركت هاي دولتي بيشتري وارد بازار سرمايه 
شوند تا تعادل در شركت هاي بزرگ رخ دهد و دولت 
كوچك تر را نيز بهتر مي توان اداره كرد. چش��م هاي 
سهامداران بر دو ماه و يك هفته اي آخر سال است كه 
آيا مي توانند براي سال آينده مقاديري از سرمايه خود 
را احيا كنند يا بايد در سال آتي در تب و تاب انتخابات 
رياست جمهوري به دنبال اندوختن ثروت خود باشند .
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خبرروز

۸۵ فوتي جديد كرونا در كشور 
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين موارد شناسايي و همچنين فوتي ناشي از كوويد۱۹ در كشور طي ۲۴ ساعت گذشته را اعالم كرد. دكتر سيماسادات 
الري گفت: بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶ هزار و ۲۵۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵۸۱ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۲۷۴ هزار و ۵۱۴ نفر رسيد. به گفته او، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۵ بيمار 
 كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۶ هزار و ۱۸ نفر رسيد.سخنگوي وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه
 تا كنون يك ميليون و ۵۸ هزار و ۶۵۴ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين ۴۷۲۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۸ ميليون و ۴۴ هزار و ۷۹۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

ب��راي تغيير نام كوچ��ك در شناس��نامه چه بايد 
كرد؟ براي تغيير نام كوچك افراد در شناس��نامه، 
اصل بر اين اس��ت كه س��ازمان ثبت احوال كشور 
پاس��خگويي به چنين درخواستي را بر عهده دارد. 
سوال اينجاس��ت كه در صورت مخالفت سازمان 
ثبت احوال با تغيير نام، چطور بايد مراحل تغيير نام 
كوچك را پيگيري كرد؟ به طور معمول نام گذاشتن 
بر فرزندان، يكي از حقوق و تكاليف والدين و كساني 
است كه سرپرستي فرزند را بر عهده دارند. مشكل 
اينجاست برخي افراد از نامي كه روي آنها گذاشته 
شده، راضي نيس��تند يا حتي ضرورت هايي باعث 
مي شود آنها تمايل داشته باشند نام كوچك خود 
را عوض كنند. ضرورت هايي مانند داشتن اسامي 
نامتعارف مانند »گرگعل��ي، زلفعلي و دختربس« 
يا داش��تن نام مش��ابه با يكي از اف��راد خانواده كه 
باعث مي شود مشكالتي براي آنها پيش بيايد. اين 
اشخاص در نهايت، تصميم به تغيير نام مي گيرند. 
سئوال اينجاست اگر نام آنها نامي متعارف و مذهبي 
باشد، امكان تغيير دادن نام براي آنها مقدور است؟ 
يا اگر آنها بخواهند از نام هاي نامتعارف يا خارجي 
اس��تفاده كنند )مثال بارز آن ثبت نام هايي مانند 
اوشين در دهه ۷۰ بود( قانون به آنها اجازه اين كار 

را مي دهد؟

    صدور مجوز نامگذاري نامتعارف
مجوز گرفتن نام نامتعارف توس��ط س��ازمان ثبت 
احوال صادر مي ش��ود. براس��اس مصوبه ش��ماره 
۵۷۸/۱سال ۱۳۸۷شوراي عالي ثبت احوال مرجع 
رس��يدگي به نام ه��اي جديد و نوس��اخته كميته 
مشورتي نام س��ازمان ثبت احوال مركب از اساتيد 

دانشگاه ها و اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
است. جهت درخواست و پيشنهاد بررسي نام خود 
به سامانه انتخاب نام در بخش خدمات الكترونيكي 
پورتال سازمان ثبت احول مراجعه و درخواست خود 
را به همراه اطالعات تكميلي از قبيل مش��خصات 
شناسنامه اي پدر و مادر نوزاد مورد نظرثبت كرده 
و منتظر دريافت نظر كارشناس��ي از طريق تماس 

سازمان باشيد. 

    چه اشخاصي مي توانند 
درخواست تغييرنام كنند؟

بايد در نظر داش��ت تغيير ن��ام در متقاضي پس از 
رسيدن به س��ن ۱۸ سال تمام و صرفًا براي يك بار 
امكان پذير است و در صورتي كه افراد زير ۱۸ سال 
درخواست تغيير نام داشته باشند، اين درخواست 
از طريق سازمان ثبت احوال قابل پيگيري نيست 
و متقاضيان بايد از طريق مراجع قضايي نسبت به 
انجام خواسته اقدام كنند. در اين صورت، اشخاص 
زير ۱۸ سال بايد ابتدا دادخواست خود را از طريق 
دفتر خدمات الكترونيك قضايي به دادگاه حقوقي 
)امور حس��بي(، تقديم كنند. بايد در نظر داش��ت 

تغيير نام و اسامي و صفات باريتعالي و نام هاي ديني 
و مذهبي در س��ازمان ثبت احوال ممنوع است. به 
همين دليل در صورت��ي كه فرد داراي نام كوچك 
ديني و مذهبي، تاكيد ب��ر تغيير نام كوچك خود 
داشته باشد باز هم بايد دادخواست خود را به دادگاه 
امور حس��بي )حقوقي( تقديم كند. در اين صورت 
دادگاه پس از رس��يدگي مطابق قانون، راي صادر 
خواهد كرد. در يكي از نمونه هاي چنين آرايي، پس 
از آنكه خواهان بارها با اصرار از دادگاه درخواس��ت 
تغيير نام كوچك مذهبي و ديني خود را كرده بود، 
راي صادره ضمن موافقت با چنين درخواس��تي، 
عنوان كرده بود خواهان لياقت داشتن چنين نامي 
را ندارد! براي تغيير نام كوچك، بايد فرايند اداري 
در سازمان ثبت احوال طي شود. براي اين منظور 
بايد متقاضي، برخي از اس��ناد و مدارك مورد نياز 
براي درخواست خود را به اين سازمان تقديم كند. 
لذا تقديم نمونه تكميل شده برگ درخواست تغيير 
نام توسط صاحب شناس��نامه يا سرپرست قانوني 
و ي��ا وكيل صاحب شناس��نامه، اصل شناس��نامه 
متقاضي، اصل شناس��نامه و مدرك اثبات كننده 
س��مِت قانوني درخواس��ت كننده )در صورتي كه 
درخواست كننده غير از صاحب شناسنامه باشد(، 
اصل رسيد بانكي مبني بر واريز تعرفه هاي قانوني و 
رسيد واريز تعرفه هاي قانوني متعلقه پس از صدور 
مجوز تغيير نام و هنگام اخذ درخواست اجراي آن 
از سوي س��ازمان ثبت احوال دريافت خواهد شد. 
قابل ذكر است اصل شناسنامه متقاضي و همچنين 
اصل شناسنامه و مدرك اثبات كننده سمت وكيل 
يا نماينده قانوني پس از بررس��ي و احراز اصالت و 
اسكن آنها به متقاضيان بازگشت داده خواهد شد.

دانستني هاي حقوقي براي همه
جامعه ادامهازصفحهاول

 محروميت 
حس ناخوشايندي است

بدون ش��ك مي تواند افراد را به س��مت مس��ائل و 
آس��يب هاي ديگري در جامعه سوق دهد و كيفيت 
زندگي را براي اين قبيل افراد بسيار پايين تر بياورد. 
بحث به دست آوردن ثروت به خودي خود ارزشمند 
اس��ت اما موضوع اين است كه اين ثروت از چه راهي 
به دس��ت بيايد. در جوامعي كه مس��ير توليد ثروت 
طبيعي و در جريان كار مولد و توليد موثر ايجاد و آرام 
و پيوسته طي مي شود، بدون شك ثروت ارزشمندي 
اس��ت و صاحب ثروت نيز قدر آن را دانس��ته و در راه 
سرمايه گذاري هاي مجدد در بحث توليد در جهت 
رشد جامعه اس��تفاده مي كند. ثروتي هم هست كه 
توأم با رنج و زحمت نيست. ثروتي بادآورده كه ناشي 
از فرصت هاي نابرابري اس��ت ك��ه جامعه در اختيار 
ع��ده اي قرار مي دهد كه نوع ش��ديد آن انواع رانت و 
سودجويي هايي است كه در اختياريك عده خاص 
قرار مي گيرد. كس��ي كه از راه رانت ثروت خود را به 
دس��ت آورده و كس��ي كه با توليد و رنج و مشقت به 
ثروت رسيده مس��ير متفاوتي طي كرده لذا ماهيت 
متفاوتي هم ب��ا يكديگر دارند. خود ث��روت و ثروت 
داش��تن مي تواند به عنوان يك ابزار كيفيت زندگي 
را تامين كن��د، مي تواند آورده خوب و عامل مفيدي 
باشد اما اگر نگاه اجتماعي به سمتي برود كه نمايش 
دارايي را ارزش قلمداد كند و به عنوان ارزش اجتماعي 
بداند، در واقع اين وضعيت را مهيا مي كند تا افرادي 
كه از ثروت و دارايي بيش��تر برخوردارند براي كسب 
آن منزلت ناشي از نمايش ثروت هم اقدام كنند. در 
برخي جوامع اين موضوع كنترل شده است. در تاريخ 
خودمان هم اين طور نبوده اس��ت زيرا بر قناعت در 
زندگي، كس��ب روزي حالل و زندگي شرافتمندانه 
پيش از اين در جامعه ما نيز زياد تأكيد مي ش��د اما 
امروزه از نظر وضعيت ارزشي هم به سمتي رفته ايم 
كه نمايش ثروت به عنوان يك ارزش از سمت اجتماع 
نگاه مي شود. آدم ها اگر داشته باشند سعي مي كنند 
اين كار را انجام دهند مگر اينكه جامعه اخالقي بتواند 
اين مس��اله را كنترل و از بعد نمايش��ي خارج كند.
فراموش نكنيم كه ما انسان ها به لحاظ اجتماعي بودن 
دوست داريم از نظر گروه هاي ديگر تأييد و ديده شويم. 
روش هاي مختلفي هست كه توسل به سرمايه مادي و 
استفاده از فرصت جديد امروزي مثل تكنولوژي هاي 
نوين به س��رعت مي تواند زندگي فردي را براي كل 
جامعه به نمايش بگذارد. لذا شدت و سرعت مساله 
با كمك رس��انه هاي مجازي ب��رد تبليغاتي اش باال 
رفته اس��ت. ضعف بنيادهاي شخصيتي، اخالقي، 
عوامل فرهنگي را نيز در اين نمايش قدرت بي تأثير 
نمي داند.شايد راهكار مشخصي براي رهايي از اين 
وضعيت وجود نداشته باشد اما بخشي از اين اتفاقات 
به سياست هاي اش��تباه باز مي گردد كه بهتر است 
اين سياست ها در جهت كاهش نابرابري ها و فاصله 

طبقاتي ميان غني و فقير اتخاذ شود.

جديدترين آمار همه گيري كرونا
آمار جهاني مبتالي��ان به كروناويروس 
تاكنون ب��ه ۸۸ ميلي��ون و۵۰۶ هزار و 
۵۶۴ نفر رس��يده و مرگ يك ميليون و 
۹۰۶ هزار و ۷۷۰ نفر نيز بر اثر ابتال به اين 
بيماري تأييد شده است. بنابر تازه ترين 
آمارها همچنين تاكن��ون ۶۳ ميليون 
و ۶۱۴ ه��زار و ۸۴۸ نف��ر از مبتاليان به 
كوويد-۱۹ بهبود يافته اند. روند افزايش 

آمار ابتال به بيماري كووي��د-۱۹ كه تاكنون در ۲۱۸ 
كش��ور و منطقه در جهان ش��يوع يافته، ادامه دارد و 
اين بيماري همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. امريكا 
تاكنون با بي��ش از ۲۲.۱ميليون مبتال و بيش از ۳۷۴ 
هزار قرباني همچنان در صدر فهرست كشورهاي درگير 
با بيماري كوويد-۱۹ قرار دارد. هند نيز با آمار بيش از 
۱۰.۴ ميليون مبتال پس از امريكا در رتبه دوم جهاني 
ق��رار دارد و آمار مبتاليان به كوويد-۱۹ در برزيل هم 
بيش از ۷.۹ ميليون نفر اعالم شده است. همچنين در 

حال حاضر چهار كش��ور اياالت متحده، 
برزيل، هند و مكزيك به ترتيب ركوردداِر 
قربانيان اين بيماري در دنيا هستند. تعداد 
جان باختگان اين بيماري در انگليس نيز 
از ۷۸ ه��زار نفر عبور كرده و اين كش��ور 
تاكنون بيش��ترين قرباني��ان كرونا را در 
بين كش��ور هاي اروپايي داشته است. به 
عالوه هم اكنون تعداد قربانيان كرونا در 
ايتاليا هم از ۷۷ هزار نفر عبور كرده و با اختالف نزديك 
از انگليس در ميان كش��ورهاي اروپايي در رتبه دوم 
اين ج��دول قرار دارد. همچنين فرانس��ه بيش از ۶۶ 
هزار، روس��يه بيش از ۶۰ هزار و ايران نيز بيش از ۵۵ 
هزار فوتي بر اثر ابتال به بيماري كوويد-۱۹ را گزارش 
داده اند. پس از اين كشورها، اسپانيا با بيش از ۵۱ هزار، 
كلمبيا با بيش از ۴۵ هزار و آرژانتين با بيش از ۴۴ هزار 
جان باخته، ديگر كشورهايي هستند كه تاكنون آمار 

باالي مرگ ومير ناشي از كوويد ۱۹ را ثبت كرده اند.

واكسن فايزر در برابر گونه هاي جديد كرونا اثربخش است
نتيجه يك بررسي نشان مي دهد: واكسن 
فايزر/بيو ان تك در برابر گونه هاي جديد 
كروناويروس از اثربخشي الزم برخوردار 
است. »فيليپ دورميتزر«، يكي از محققان 
واكسن كروناويروس فايزر گفت: جهش 
مي تواند عامل انتقال بيشتر ويروس باشد 
و اين نگراني وجود دارد كه موجب ش��ود 
ويروس از آنتي باديهاي ناشي از واكسن 

رهايي پيدا كند. طبق مطالعات آزمايشگاهي كه توسط 
اين شركت داروسازي امريكايي انجام گرفته مشخص 
شده است: واكسن كروناويروس فايزر/بيو ان تك در برابر 
سويه جهش يافته اين ويروس كه در انگليس و آفريقاي 

جنوبي شناسايي شده و از قابليت انتقال 
بااليي برخوردار است، تاثيرگذاري الزم را 
دارد. مطالعه انجام شده روي نمونه خون 
افرادي كه به آنان واكس��ن تزريق شده، به 
دست آمده است. هرچند يافته هاي به دست 
آمده محدود اس��ت زي��را مجموعه كامل 
جهش هاي موجود در هر يك از انواع جديد 
ويروس را كه به سرعت در حال گسترش 
است، مورد بررسي قرار نداده است. گزارش هندوستان 
تايمز، دورميتزر گفت: موثر بودن اين واكس��ن در برابر 
اين جهش و همچنين ۱۵ جهش ديگر كه اين شركت 
پيش از اين مورد آزمايش قرار داده، اميدوار كننده است.

افزايش وام وديعه مسكن دانشجويان
معاون امور دانش��جويان صندوق رفاه 
دانش��جويان از پيش بين��ي وام خاص 
دوران كرونا به مبلغ ۵ ميليون تومان خبر 
داد كه با تشخيص معاونان دانشجويي 
دانش��گاه به دانش��جو تعلق مي گيرد. 
الياس منيري همچنين در پاسخ به اين 
سوال كه آيا با توجه به هزينه هاي باالي 
آم��وزش مجازي در خص��وص تامين 

بسته هاي اينترنتي، كمك هزينه و وام به دانشجويان 
تعلق مي گيرد؟ گفت: امس��ال سياست و رويكرد ما 
به طور كل در راس��تاي تقويت وام هاي دانشجويي، 
افزايش مبالغ وام هاي دانشجويي و هدفمند كردن 
آنها قرار گرفته است.  همچنين وام ضروري كه يك 
ميليون تومان بوده تا سقف ۵ ميليون تومان افزايش 
پيدا كرده است. او در خصوص افزايش وديعه مسكن 
دانشجويان گفت: ميزان وام وديعه مسكن دانشجويان 

پيش تر از ۳ تا ۱۰ ميليون بوده اما اكنون 
به ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان افزايش پيدا 
كرده است، حتي براي اينكه دانشجويان 
بتوانند از اين شرايط استفاده كنند شرايط 
دريافت وام را س��هل تر كرده ايم و حتي 
گفتيم ك��ه ضامن هاي ق��راردادي هم 
مي توانند ضامن ش��وند تا دانشجويان 
بيشتري بتوانند وام بگيرند. منيري درباره 
ارايه وام كرونا در قالب وام موارد خاص گفت: براي كرونا 
وام موارد خاص را پيش بيني كرده ايم كه مبلغ آن ۵ 
ميليون تومان است و با تشخيص معاونين دانشجويي 
دانش��گاه به دانشجو تعلق مي گيرد. همچنين مبلغ 
۴ ميليون تومان وام براي دانشجوياني كه خودشان 
و خانواده شان مبتال به بيماري خاص هستند تعلق 
خواهد گرفت. تا كنون هم هركس تقاضاي اين وام ها 

را داشته به او داده شده است.

مدرس��ه داري مس��ووالن يك��ي از 
آشناترين و بارزترين مصاديق تعارض 
منافع در آموزش و پرورش است كه در 
سال هاي اخير دس��تخوش انتقادات بسياري واقع 
شده است. البته تعارض منافع در معناي موقعيتي 
كه منفعت ش��خصي افراد در مقام انجام وظايف يا 
اعم��ال اختيارات قانوني آن��ان در تعارض با منافع 
عمومي قرار مي گيرد و مي تواند انجام بي طرفانه و 
بدون تبعيض وظايف مذكور را مانع شود، مصاديق 
آش��كار و پنهان بسيار ديگري نيز دارد كه بسياري 
از دولت ها در جهت شفافيت عملكردي و مبارزه با 
فساد به دنبال تحقق آن هس��تند. نوزدهم تيرماه 
سال گذشته، موادي از اليحه »قانون نحوه مديريت 
تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارايه خدمات 
عمومي« با هدف مديريت و پيش��گيري از تعارض 
مناف��ع و اعالم موقعيت هايي كه ب��ه اين امر منجر 
مي شود، در هيات وزيران به تصويب رسيد. در اين 
اليحه، اشخاص مش��مول، مصاديق موقعيت هاي 
تعارض منافع، راهكارهاي مواجهه با موقعيت  هاي 
تعارض منافع و پيش بين��ي ضمانت اجراي نقض 
مقررات در دو سطح تخلف و جرم بيان شده است.

در نهايت رييس جمه��ور پنجم آذر ماه ۹۸، اليحه 
»نحوه مديري��ت تعارض مناف��ع در انجام وظايف 
قانوني و ارايه خدم��ات عمومي« را پس از تصويب 
در جلس��ه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هيئت دولت، براي طي 
مراحل قانوني به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرد.

۲۸ مهرم��اه ۱۳۹۹، عل��ي باباي��ي، س��خنگوي 
كميس��يون اجتماعي مجلس نيز از اولين جلس��ه 
بررس��ي طرح ۲۷ م��اده اي مجل��س و اليحه ۴۰ 
ماده اي دولت براي مديريت تعارض منافع خبر داد 
و گفت: طرح مديريت تعارض منافع كه بيش از ۲۷ 
بند، ماده و تبصره دارد و مديريت تعارض منافع را 
تبيين مي كند، روز گذشته با حضور مسووالن قوه 
قضاييه، دولت، مركز پژوهش ها، وزارت اطالعات و 
اطالعات سپاه پاسداران بررسي و كليات اين طرح 
با رأي قاطع تصويب شد. اميدواريم كه جزئيات اين 
طرح با دقت بررسي شود. به گفته او البته دولت هم 
در مورد اين موضوع يك اليحه ارسال كرده است. 
نمايندگان دولت اين انتقاد را وارد كردند كه دولت 
يك اليحه ۴۰ ماده اي براي تعارض منافع فرستاده 
است. قرار بر اين شد كه كميسيون اليحه دولت را 

با هدف قوي تر كردن طرح مجلس بررسي كند.

    مقابله با تعارض منافع در آموزش و پرورش
بررسي طرح تلفيقي مجلس و دولت با عنوان قانون 
تعارض منافع همچنان در كميس��يون اجتماعي 
مجلس در دست بررسي است؛ با اين وجود وزارت 
آموزش و پرورش براي شناسايي مصاديق تعارض 
مناف��ع و عملياتي كردن آن دس��ت روي دس��ت 
نگذاشت و از خرداد ماه گذشته اقداماتي را در اين 
زمينه در قالب ابالغ بخشنامه اي آغاز كرد به طوري 
كه حاجي ميرزايي، وزي��ر آموزش و پرورش اعالم 
كرد كه قانون تعارض منافع هنوز در مجلس تصويب 
نشده ولي ما آن را در داخل آموزش و پرورش اجرا 

كرديم و در اين مورد جدي هستيم.

     مصاديق تعارض منافع 
در آموزش و پرورش

برخي مصاديق تعارض منافع در اين بخش��نامه به 
صورت اجمالي به اين شرح است: 

۱-صدور مجوز راه اندازي و اداره مدرس��ه با مركز 
آموزشي و پرورش��ي غيردولتي از قبيل آموزشگاه 
علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، مركز مشاوره، 
كان��ون فرهنگي و تربيت��ي و... توس��ط مديران و 
بس��تگان آنان كه داراي قرابت نس��بي و سببي از 

طبقات اول و دوم هستند.
۲- انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجراي طرح هاي 
پژوهش��ي با كارمن��دان دولتي به وي��ژه كاركنان 
س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و اعضاي 

كارمند شوراي تحقيقات استان ها ممنوع است.
۳- ايجاد هرگونه موقعيتي كه زمينه س��از توزيع و 
فروش اجباري كتب كمك آموزشي فاقد تاييديه و 
اعتباربخشي شده از سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي به دانش آموزان يا اولي��اي آنان از طريق 

مدارس شود فاقد وجاهت قانوني است.
۴- عضوي��ت همزمان معاونان و مديران دس��تگاه 
و همچنين كاركنان ش��اغل دركليه پس��ت هاي 
مديريتي در هيات مديره، مديريت عاملي و س��اير 
مديريت هاي اجرايي شركت هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه 

خود و زيرمجموعه س��اير دس��تگاه ها به استثناي 
عضويت نمايندگان حقوقي دستگاه ممنوع است.

۵-انعقاد هرگونه قرارداد همكاري با مهندس��ين 
مش��اوري كه وظيفه حاكميتي و اعمال نظارت در 
سازمان نوس��ازي، توسعه وتجهيز مدارس كشور و 
واحدهاي تابع استاني آن را برعهده دارند از جمله 
صدور تاييديه رعايت جوانب فني و ايمني ساختمان 
يا اس��تحكام بنا، تهيه، نظارت و انطباق نقش��ه ها 
با نقش��ه هاي ارايه ش��ده همانند مدارس دولتي يا 
هرگونه اظهارنظر فني موردنياز در حدود و آيين نامه 

استقرار مدارس ومراكز غيردولتي، ممنوع است.
۶- هرگونه تسهيل يا اعمال نفوذ و همچنين انعقاد 
هرگونه قرارداد پيمانكاري، خريد خدمات آموزشي، 
قراردادهاي حوزه فناوري، خريد كاال و تجهيزات و 
ساير قراردادها با مديران و كاركنان دولت يا بستگان 
آنان در حدود اليحه قانوني منع مداخله مقامات و 
كاركنان دولت در معامالت دولتي و قوانين موضوع 

مربوط ممنوع است.
۷- هر ش��خص مي تواند تنها يك ش��غل دولتي را 
عهده دار ش��ود )سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش��ي و تحقيقات��ي از اين حكم 

مس��تثني اس��ت.(  وزير آموزش و پرورش چندي 
بعد از ممنوعيت تصدي مسووليت مديران داراي 
تعارض منافع در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 
مديريت تعارض مناف��ع از اصلي ترين راهبردهاي 

پيشگيري از فساد است.
  مش��موالن اين دس��تور بايد حداكثر ظرف مدت 
دوماه تكليف خود را مشخص كنند يا توقف اينگونه 
فعاليت ها ي��ا اس��تعفا از تصدي پس��ت اجرايي و 
انصراف از عضويت در شوراهاي مذكور؛ فقط يكي 

را انتخاب كنيد.

   تغيير سمت و سوي تصميم گيري ها 
حجت االسالم محي الدين بهرام محمديان، معاون 
اسبق وزير آموزش و پرورش درباره تعارض منافع 
و آس��يب هاي مدرس��ه داري مدي��ران و تبعات و 
آس��يب هاي آن گفت: موضوع تعارض منافع يك 
موضوع قابل اهميت در نظام هاي اقتصادي، سياسي 
و اداري اس��ت و معموال براي افرادي كه منافعي را 
براي خودشان در حوزه اختيارات و مسووليت هاي 
رس��مي و اداري تعريف مي كنن��د، قوانيني پيش 
بيني ش��ده اس��ت كه يا آنها را در مقام مسوول و تا 

مدت تصدي مسووليت سياسي اجتماعي شان منع 
مي كند و يا اينكه از ابتدا از صاحبان منافع كسي را 

براي اين كارها منصوب نمي كنند.
او تاكيد كرد: اين معنا را بايد جدي گرفت. معتقدم 
گاهي اتفاق مي افتد ك��ه تعارض منافع وجود دارد 
و افرادي كه ناچار هستند مس��ووليتي را بپذيرند 
اگر خودشان در آن قسمت منفعتي داشته باشند 
آن منفعت ش��ايد آنها را نسبت به تصميم گيري ها 

سمت و سو دهد.
محمديان ادام��ه داد: در مباحث فقهي خاطره اي 
را از يكي از مراجع بزرگ نقل مي كردند كه درباره 
پاكسازي چاهي كه در آن موش افتاده و نجس شده 

فتوايش چيست.
 وقتي خواست فتوا بدهد به ذهنش رسيد كه نكند 
چاه آب داش��تن خودم در خانه باعث شود فتواي 
آسان تري صادر كنم، لذا رفت و چاه را پر كرد. چاه 
را پر كرد و بع��د دوباره در مالك هاي بحث تحقيق 
كرد و ديد به فتوايي كه رسيده، درست است و خدارا 
شاكر بود كه در اين اجتهادش از چاه خودش متاثر 
نبوده اس��ت. لذا يك اصل عقاليي است كه انسان 
هرچند خيلي هم دست پاك، دلپاك و چشم پاك 
باشد براي اينكه به يقين قلبي برسد تعارض منافع 

نداشته باشد. 
معاون اسبق وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه به 
عنوان مثال اگر فردي مدرسه دارد و در مسووليت 
اداره مدارس غيردولتي قرار مي گيرد بايد مدرسه 
خ��ودش را تعطيل كند يا از مديريت آن س��ازمان 
كنار برود گفت: همچنين اگر ف��ردي كارخانه دار 
و س��هامدار است نبايد در س��ازمان دولتي مرتبط 

مديريت كند. 
براي همين اس��ت كه دولت ها موسس��اتي را براي 
حمايت از مصرف كنندگان ايج��اد مي كنند. زيرا 
تعداد مصرف كننده ها زياد اس��ت و نميتوانند تك 
تك از حقوق خود حمايت كنند و اين س��ازمان به 

نيابت اين كار را انجام مي دهد.
او افزود: البته در كشور ما پارادوكسي اتفاق افتاده 
و يك س��ازمان ه��م حمايت مص��رف كنندگان را 

دارد و هم حمايت تولي��د كنندگان كه قابل جمع 
نيستند و بايد جداگانه باش��د. در نظام قضايي هم 
مدعي العموم داريم و به آحاد مردم كه نمي توانند 
از حقوق خودشان مس��تقيما و شخصا دفاع كنند 
دفاع مي كند. اينها راهكارهايي براي جلوگيري از 

تعارض منافع است.
محمديان درباره جابه جايي ميريتي رخ داده اخير 
در راستاي اجراي بخشنامه تعارض منافع گفت: از 
علت و قصد جابه جايي ها مطلع نيس��تم. اما در كل 
اصل بر اين اس��ت كه بايد جانب احتياط را رعايت 
كرد و كساني كه در اين نوع مباحث ذينفع هستند 

بر مصدر كار نباشند.
ريي��س اس��بق س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي 
آموزش��ي از تعارض منافع در سازمان پژوهش نيز 
س��خن گفت و در اين باره اظهار ك��رد: به مولفان 
كتاب هاي درسي مي گفتيم اگر شما كتاب درسي 
مي نويسيد و اسمتان پشت كتاب است نبايد كتاب 
كمك آموزش��ي بنويس��يد و در بخش خصوصي 
عرضه كنيد؛ مگر اينكه آنچه را مي نويسيد و تصور 
مي كنيد براي كتاب و برنامه درس��ي ضرورت دارد 
بايد دستگاهي آن را منتشر كند و امتيازش مربوط 
به دستگاهي باشد كه كتاب درسي را توليد كرده و 

سازمان بايد اين كار را بكند.
او ادامه داد: وقتي يك كتاب درسي را براي سازمان 
بنويس��يم و رايجش كنيم و بع��د در بيرون برايش 
مجموعه هاي ديگر را به عنوان مكمل توليد كنيم 
مص��داق تعارض منافع اس��ت و چني��ن اجازه اي 
نمي دادي��م. محمدي��ان درباره مصادي��ق پنهان 
تع��ارض منافع نيز گفت: مصادي��ق پنهان تعارض 
منافع مي تواند بسيار زياد باشد. بايد شاخص هاي 
قانوني وضع و تدوين شود كه حدود و ثغور مصاديق 
مشخص و تنظيم شوند. زماني مي گوييم مسوول 
مس��تقيم داراي منافع نباش��د. اگر فردي مسوول 
مس��تقيم نباش��د اما كارمند معاونت ديگر باشد و 
بتواند اعمال نفوذ كند آن هم تعارض منافع است و 

آنجا اعمال نفوذ مي كند.
معاون اسبق وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد كه 
بايد ح��دود و جهت را قانون تعيين كند. ش��خصا 
معتقدم انس��ان بايد حتي آنچ��ه را قانونا در مقام 
مسووليت حق خودش اس��ت چشم پوشي كند تا 
بتواند بهتر خدمت كند و اعتم��اد مردم هم به آن 

نهاد و دستگاه و هم افراد بيشتر شود.

گزارش
حكم مسووالني كه مدرسه تاسيس مي كنند

تعارض منافع در انجام وظايف قانوني

نیمنگاه

ايالن ماس��ك با پشت سر گذاش��تن جف بزوس 
به ثروتمندترين فرد دنيا تبديل ش��د. به گزارش 
بلومبرگ، پس از چهار س��ال يك امريكايي ديگر 
موفق ش��د به ثروتمندترين فرد دنيا تبديل شود 
و به س��لطه جف بزوس در اين رده بندي خاتمه 
دهد. مديرعامل خودروس��ازي تس��ال و شركت 
فضايي اس��پيس ايكس كه اكنون ثروتمندترين 
فرد ثروتمند جهان اس��ت، به لطف افزايش سهام 
تس��ال اكنون بيش از۱۸۵۹۷ ميليارد دالر ثروت 
دارد. او در ابتداي امس��ال تنه��ا ۲۷ ميليارد دالر 
ثروت داش��ت و نفر پنجاهم اي��ن رده بندي بود. 
اكنون هر س��هم تسال به ۷۹۰ دالر رسيده است و 
بدين ترتيب ارزش بازار اين شركت چيزي حدود 
۷۳۷.۶ ميليارد دالر تخمين زده مي شود. از زمان 
عرضه اوليه سهام ش��ركت تسال در سال ۲۰۱۰، 
ارزش هر سهم اين خودروساز بيش از ۱۴۰ برابر 

)۱۴۰۰۰ درصد( افزايش يافته است. هم چنين از 
ابتداي امسال ارزش سهام گروه تسال حدود ۵۸۰ 
درصد افزايش يافته است. انتظار مي رود با وجود 
شيوع كرونا و كاهش تقاضاي جهاني، سودآوري 
اين شركت مثبت باقي بماند. تسال پيشتر در يكم 
ژوئيه با پشت سر گذاشتن تويوتا به با ارزش ترين 
برند خودروسازي جهان تبديل شده بود و اكنون 

شمار زيادي از كساني كه سهام اين شركت را در 
عرض��ه اوليه آن خريده بودند، ميليونر ش��ده اند. 
عالوه بر خودروسازي تسال، به لطف ارزش سهام 
شركت اس��پيس ايكس نيز رش��د محسوسي در 
ماه هاي اخير داش��ته است. الون ماسك طي يك 
س��ال اخير بيش از ۱۵۰ ميلي��ارد دالر به ثروت 
خود افزوده است. گروه خودروسازي تسال كه مقر 
اصلي آن در كاليفرنيا قرار دارد، بيش��تر در حوزه 
تولي��د خودروه��اي خ��ودران و الكتريكي فعال 
است كه در ژوئيه ۲۰۰۳ تاسيس شد. طبق اعالم 
بلومبرگ در حال حاضر جف بزوس- مديرعامل 
فروشگاه اينترنتي آمازون با بيش از ۱۸۴ ميليارد 
دالر ثروت، دومين ف��رد ثروتمند امريكا و جهان 
است و پس از وي بيل گيتس، برنارد آرنو، مارك 
زاكربرگ و اس��تيو بالمر در رده هاي دوم تا پنجم 

ثروتمندترين افراد جهان جاي گرفته اند.

ثروتمندترين مرد جهان كيست؟ 
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