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يادداشت- 1

مصاحبه براي هيچ
از قديم گفته ان��د، افراد زماني 
كه زب��ان ب��از مي كنن��د، هر 
آنچه در چنت��ه دارند را بيرون 
مي ريزند. به اين دليل است كه 
خردمندان از گذشته توصيه به 
كم گويي و گزيده گويي كرده اند 
و از زيادگويي ت��ذكار داده اند. 
اظهارنظرهايي كه آقاي همتي 
در خصوص داليل افزايش نرخ ارز و ساير مسائل اقتصادي 
مطرح كرده اند ...   ادامه در صفحه2

آلبرت بغزيان

يادداشت- 2

سرنوشت نرخ بهره چه مي شود؟
ريي��س كل بان��ك مرك��زي 
بس��ياري از افراد را متاسفانه 
ناآگاه فرض مي كنند، اين بدان 
معناس��ت كه طرفين مقابل 
را بسيار دست كم مي گيرند. 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي 
سياست گذار پولي كشور است. 
نمي شود در هرجايي كه به نفع 
بود مصاحبه كنيم و ...  ادامه در صفحه6

پيمان مولوي

يادداشت- 3

همه ناكامي هاي بانك مركزي
يكي از مهم ترين موضوعاتي 
ك��ه در جري��ان گفت وگوي 
ريي��س كل بان��ك مركزي 
فض��اي  در  كش��ورمان 
كالب ه��اوس مطرح ش��د و 
بازتاب هاي وسيعي در فضاي 
عمومي و محافل اقتصادي پيدا 
كرد، اظهاراتي بود كه همتي 
در خصوص داليل واقعي نرخ ارز مطرح كرد. با توجه به 
تبعاتي كه افزايش نرخ ارز...  ادامه در صفحه3

مرتضي عزتي

»تعادل« اظهارات رييس كل بانك مركزي در كالب هاوس را بررسي كرد

افزايش نرخ ارز به دليل گراني بنزين رخ داد
در ماجراي بورس من مظلوم واقع شدم

زهرا سليماني| در شرايطي كه فعاالن اقتصادي و اساتيد 
اقتصادي انتقادات فراواني را نسبت به عملكرد كلي بانك 
مركزي ابراز مي كنند، اما پيگيري اظهارنظرهاي همتي در 
نشست رسانه اي در كالب هاوس با فعاالن اقتصادي نشان 
مي دهد كه رييس كل بانك مركزي نه تنها اين انتقادات 
دامنه دار در خصوص عملكردش در حوزه گسترش تورم، 
افزايش نرخ ارز، فقدان سياس��ت هاي راهبردي براي مهار 
نوسانات بازارها و... را برنمي تابد، بلكه با فرافكني مشكالتي 
كه در اتمسفر پولي و مالي كشور وجود دارد، مردم و ساير 
نهادها را مقصر اين مشكالت ارزيابي مي كند. اين رويكرد 
بارها در جريان اظهارات همتي به عينه مشاهده شد، زماني 
كه در پاسخ به چرايي افزايش نرخ ارز اعالم مي كند؛ »نرخ 
ارز ب��اال رفت، چرا كه  مردم تص��ور مي كردند قيمت ارز به 
45 تا 60هزار توماني مي رس��د.« يا زماني كه قصد دارد در 
خصوص عملكرد مشكل ساز بانك مركزي در خصوص عدم 
حمايت از فروش اوراق صحبت كند، توپ را به زمين ساير 
وزارتخانه هاي اقتصادي دولت مي اندازد بدون اينكه مشخص 
كند، چرا در برابر درخواست هاي رييس جمهوري يا رييس 
دفتر رييس جمهوري براي تسعير دارايي هاي خارجي يا 
چاپ اسكناس واكنش مناس��بي از خود ارايه نداده است. 
در واقع همتي مشخص نمي كند چرا تنها در فاصله 3ماه 
مانده به پايان عمر فعاليت هاي دولت در شمايل مردي كه 
زياد مي داند ظاهر شده و دولت را مقصر توسعه پايه پولي 
و تورم و گراني معرفي مي كند بدون اينكه سهمي )حتي 
اندك( براي سوءمديريت هاي بانك مركزي قائل شود. اما در 
شرايطي كه بسياري از چهره هاي دولتي از جمله روحاني، 
جهانگيري، دژپس��ند و... بارها از مردم به خاطر مشكالت 
دامنه دار اقتص��ادي عذرخواهي كرده بودند، همتي بدون 
اينكه سهمي براي خود در مشكالت اقتصادي و معيشتي 
مردم قائل شود يا عذرخواهي كند، توپ مشكالت عديده را 
به زمين ساير نهادهاي اقتصادي انداخت. همتي افزايش نرخ 
ارز را نيز به گردن شخص رييس جمهور مي اندازد و اعالم 
مي كند، افزايش ن��رخ ارز به دليل گراني قيمت بنزين رخ 
داده است. اما برخالف تصور همتي، بعد از اين نشست دامنه 
وسيعي از انتقادات دامنه دار در خصوص نحوه پاسخگويي 
همتي ايجاد شد و بسياري از مخاطبان و فعاالن اقتصادي، 
رويكرد رييس كل بانك مركزي در پاسخگويي به مشكالت 
را غير سازنده و غير مس��تند ارزيابي كردند كه نسبتي با 
واقعيات اقتصادي و معيشتي كشور ندارد. برخي ديگر از 
تحليلگران كه برنامه همتي را حضور در انتخابات پيش رو 
تفسير مي كردند، باعث انتقاد بيشتر مخاطبان از عملكرد 
بانك مركزي ارزيابي كردند. موالنا صدها سال قبل با اشاره 
به اهميت شنيدن در شكل گيري ذهنيت افراد، بيتي را با اين 
محتوا سرود كه: »آدمي فربه شود از راه گوش« عباراتي كه 
به نظر مي رسد بعد از نشست مجازي همتي در كالب هاوس 
نيز مي تواند در خصوص همتي به كار برده شود، زماني كه 
صداي همتي و گوش مخاطبان، بسياري از واقعيات پنهان 

مانده در عملكرد بانك مركزي را براي مردم نمايان كردند.

   همتي در كالب هاوس چه مي كند؟
همانطور كه در انتخابات سال 88 فيسبوك؛ در انتخابات 
س��ال 92 تلگرام و در انتخابات 96، توئيتر بستر رسانه اي 
الزم براي بحث و تب��ادل نظر عمومي و تض��ارب آرا را در 

اختيار ايرانيان قرار داده بود؛ به نظر مي رسد، بستر رسانه اي 
كه قرار اس��ت در آستانه انتخابات سال1400 منشأ اثرات 
بنياديني شود، شبكه اجتماعي كالب هاوس است كه در 
فاصله حدودا س��ه ماه مانده تا انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم به كانون تحوالت ارتباطي ايرانيان بدل شده است. 
بستري كه در غياب رسانه ملي بي طرف، يك روز ميزبان 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان مي شود تا 
ابعاد و زواياي گوناگون برنامه جامع همكاري ايران و چين از 
گزند تحريف هاي صدا و سيما و شبكه هاي ماهواره اي مصون 
بماند و روز ديگر علي اكبر صالح��ي در آن از ظرفيت هاي 
هس��ته اي كش��ور در برابر تندروها دفاع مي كند. در يك 
برهه، علي مطهري در خصوص رويكردهاي ذهني اش با 
مخاطبان سخن مي گويد و در هنگامه اي ديگر عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي از ظرفيت هاي آن استفاده 
مي كند تا در جريان گفت وگو با فعاالن اقتصادي، تصويري 
از عملكرد خود در مهم ترين نهاد پولي و مالي كشور ارايه 
كند. اما هر اندازه كه برنامه ظريف در كالب هاوس منش��أ 
شفافيت هاي بيشتر در خصوص برنامه جامع همكاري هاي 
ايران و چين ش��د و اليو صالحي، خط بطالني بر ادعاهاي 
كذب مخالفان برجام كشيد، حضور رييس كل بانك مركزي 
دولت دوازدهم در كالب هاوس بر دامنه ابهام ها و ش��ك و 
ترديد ها افزود و باعث ايجاد دامنه وسيعي از پرسش هاي 
بي جواب در خصوص موضوعات مطرح شده در برنامه اي 
شد كه قرار بود، نوري به ابعاد پنهان عملكردهايي بتاباند 
كه در ساختار تحت مديريت همتي ايجاد شده بود. دامنه 
اين ترديدها به اندازه اي افزايش پيدا كرد كه بالفاصله پس 
از پايان گفت وگو، برخي رسانه ها از عزم همتي براي حضور 
در انتخابات رياست جمهوري سيزدهم سخن گفتند و اعالم 
كردند همتي اين نشست را با اهداف تبليغاتي ترتيب داده 
است تا از قافله برنامه ريزي هاي تبليغاتي با موضوع انتخابات 
رياست جمهوري عقب نماند. البته اين نخستين بار نبود 
كه رسانه هاي گروهي از برنامه هاي همتي براي به دست 
گرفتن سكان هدايت س��اختار اجرايي سخن مي گفتند. 
محمد مهاجري فعال اصولگرا نخستين چهره اي بود كه 
از تالش هاي پش��ت پرده همتي براي حضور در انتخابات 
رياست جمهوري خبر داده بود. مهاجري، در توييتي كه در 
نيمه نخست سال 99 منتشر كرد، نوشت: »نامزد جديدي 

كه وارد انتخابات رياست جمهوري خواهد شد، عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي اس��ت. چراكه مش��كل 
اصلي كشور اقتصاد است و يك رييس جمهور اقتصاددان 
مي خواهد.« بعد از آن نيز روزنامه شرق در گزارشي كارنامه 
همتي را بررسي و اعالم كرد او گزينه مناسب انتخابات نيست 
و توانايي به دست گرفتن سكان هدايت قوه مجريه را ندارد. 
مخالفان همتي اما با اشاره به عملكرد پر از ابهام همتي بر راس 
هرم پولي و مالي كشور در پرونده هايي چون تخصيص ارز 
4200 توماني، تخصيص بيش از 300هزار ميليارد تومان 
رانت در هر سال، فقدان استقالل بانك مركزي در مواجهه با 
درخواست هاي دولت، ناتواني در مهار تورم افسارگسيخته 
)علي رغم وعده هايي كه براي كنترل آن داده بود(، كاهش 
ارزش پول ملي، توسعه پايه پولي، مشكالت رخ داده در بورس 
و...اعالم مي كردند كه همتي نه تنها از شانسي براي پوشيدن 
رداي رياست جمهوري برخوردار نيست، بلكه از اين توانايي 
بالقوه برخوردار است كه باعث سقوط جرياناتي شود كه به 
نوعي از او و عملكردش حمايت كرده اند. با نگاهي تحليلي 
به مهم ترين موضوعات مطرح ش��ده در نشست مجازي 
كالب هاوس كه خبرگزاري اقتصادآنالين آن را ترتيب داده 
بود و با بررسي كامنت هاي مخاطبان در خصوص عملكرد 
كلي بانك مركزي، اين واقعيت مش��خص، نمايان خواهد 
شد كه همتي نه تنها پاسخ هاي مستدلي به پرسش هاي نه 
چندان چالشي مطرح شده نداده است، بلكه با فرافكني هاي 
دامنه داري كه همتي در خصوص موضوعات مختلف ارايه 
كرده است، مشخص خواهد شد كه همتي در جريان اين 
نشست رسانه اي بيشتر از آنكه به فكر تاباندن نوري شفاف به 
ابعاد مختلف عملكرد اقتصادي اش باشد به دنبال راهكاري 
مي گشت كه بتواند حجم سنگين مشكالتي كه در فضاي 
پولي و مالي كش��ور رخ داده را متوجه س��اير نهاد ها كند. 
تاكتيكي كه همتي پيش از آن در روزهاي ابتدايي نوروز در 
جريان گفت وگو با يك برنامه تلويزيوني نيز از آن بهره برده 
بود و با اعتراف به چاپ گسترده اسكناس در طول سال هاي 
97، 98 و 99 )سال هايي كه همتي به عنوان رييس كل بانك 
مركزي حضور داشته(، تالش كرده بود، تقصير اين توسعه 
پايه پولي گسترده را متوجه دولت و وزارت اقتصاد كند. اين 
در حالي اس��ت كه دژپسند چند روز پس از ادعاي همتي، 
اشاره كرد كه وزارت اقتصاد نه تنها برنامه اي براي چاپ پول 

نداش��ته، بلكه با ارايه اسناد و مدارك اعالم كرد، همواره در 
توصيه هايي كه به دولت و رييس كل بانك مركزي داشته 
از آنها خواسته تا از ساير روش هاي اقتصادي براي جبران 
نيازهاي بودجه اي بهره ببرند. همتي اما بدون توجه به تبعاتي 
كه ممكن است اظهاراتش براي عملكرد دولت و نظم و نظام 
كلي بازارها به دنبال داش��ته باشد، هرگز به اين پرسش ها 
پاسخ نداد كه چرا پيش از اين و در مظان پرسش هايي كه 
در خصوص استقراض دولت از بانك مركزي مي شد، چاپ 
اس��كناس را خط قرمز بانك مركزي عنوان مي كرد، اما در 
فاصله 3ماه تا انتخابات به يك باره اقدام به اطالع رساني در 

اين زمينه كرده است؟

  اينكه مي بيني كنون؛ من نيستم
نشس��ت رس��انه اي همتي در كالب هاوس در ش��رايطي 
برگزار شد كه بسياري از چهره هاي اقتصادي بعد از پايان 
نشس��ت با اش��اره به اين واقعيت كه جلسه در اتمسفري 
چالشي و تخصصي برگزار نش��ده است و بيشتر فرصتي 
را در اختيار همتي قرار داده اس��ت ت��ا از اين فرصت براي 
توجيه سوءمديريت هايش بر مهم ترين نهاد پولي و مالي 
كشور استفاده كند. حسين سالح ورزي يكي از تحليلگران 
اقتصادي بالفاصله پس از پايان نشست همتي با انتقاد از روش 
پاسخگويي رييس كل بانك مركزي با انتشار توييتي اعالم 
كرد: »بانك مركزي بخشي از تيم اقتصادي دولت نيست، 
بلكه نگهبان مستقل پول ملي كشور است.«ماموريت هايي 
كه سالح ورزي معتقد است، همتي هرگز بدانها عمل نكرده 
است. پيمان مولوي، دبير انجمن اقتصاددانان كشور نيز با 
انتشار توئيتي نوشت: » چند دهه بايد چوب ندانم كاري هاي 
شما را بخوريم؟« مولوي در توئيتي ديگر اعالم كرد: »بسياري 
از كارشناسان در فضاي عمومي نقدهاي تندي نسبت به 
عملكرد بانك مركزي دارند اما در جلسه كالب هاوس بسيار 
نايس و با تشكر و خسته نباشيد و ما مي دانيم و... سوال هاي 
خود را از همتي مطرح مي كردن��د. به عبارتي افراد خود را 
تحريف مي كردند. چ��را؟« اما رييس كل بانك مركزي در 
كالب هاوس اقتصادآنالين با اشاره به مسيري كه در نهايت 
منجر به حضورش در ش��مايل ريي��س كل بانك مركزي 
كشور شد، گفت: تصميم اينكه من سفير چين شوم گرفته 
ش��ده بود. حتي من 10 روز به عنوان سفير ايران در چين 
مشغول شدم، ولي براي اجالس سفرا به تهران برگشتم و 
رييس جمهور براي شرايط ارزي از من مشورت خواستند. 
گفت وگوهايي كه در نهايت باعث ش��د ايش��ان پيشنهاد 
پذيرش مسووليت بانك مركزي را به من بدهند. براي من 
اهميتي نداشت كه در چين باشم يا ايران، تنها خدمت به 
مردم مدنظر بود و مي دانستم چه مسووليت دشواري را بايد 
بپذيرم. اما خوش��حالم كه سختي اين 32ماه را پذيرفتم و 
مي دانم مردم چقدر سختي كشيدند و تحريم چقدر سخت 
است. اما در شرايطي كه بسياري از مخاطبان منتظر بودند 
همتي به خاطر دشواري هايي كه طي اين سه سال ايجاد شده 
از مردم عذرخواهي كند، همتي ادامه داد: همه بايد بدانند 
فشاري كه در اين 32 ماه به كش��ور وارد شد، مي توانست 
بسيار بيشتر باشد و مشكالتي جدي تري براي كشور ايجاد 
كند . رييس كل بانك مركزي همچنين گفت: اميدواريم تا 
وقتي در خدمت مردم هستيم آرامش را براي مردم بياوريم.
ادامه در صفحه 3

همتي:  ...من نبودم

يادداشت-5يادداشت-4

 لجاجت
 بر تصميمات اشتباه خودرويي

تداوم هماهنگي وزارت 
اقتصاد و بورس

قرن 14 هم در حالي تمام شد 
كه حتي در اينك��ه پايان قرن 
14 سال 1399 است يا 1400 
اتفاق نظر وجود ندارد! وضعيت 
نابهنجاري كه در همه امور ديده 
مي ش��ود و تاثير آن در اقتصاد 
عامل مزمن آزار معيشتي مردم 
شده است. لجاجت يگانه صفت 
پايدار در مديريت كشور شده كه مديران سياسي- اقتصادي 
كش��ور فارغ از جهت گيري سياس��ي خ��ود در آن تبحر 
خاص يافته اند و البته به لطف مصونيت نانوشته دايمي از 
پاسخگويي تاثيرات شوم تصميمات جاهالنه خود مي توانند 
نقش پرسشگرانه و طلبكارانه خود را هم حفظ كنند.  رشد 
اقتصادي كشور بيش از يك دهه صفر بوده و تورم در بيش 
از 5 دهه به صورت متوس��ط باالي 20 درصد مانده است. 
پروپاگانداي جناح هاي سياسي همچنان ديگران را عامل 
مشكالت معرفي مي كند و فشار بر معيشت و زندگي مردم 
روزانه افزايش مي يابد. ديگر مشكل عموم مردم خريد مسكن 
و خودرو نيست كه بخش عمده اي از جامعه در خريد خوراك 
با مشكالت اساسي مواجه هستند. در چنين شرايطي به 
جاي تغيير در سياست هاي كالن و اصالحات اساسي واقعي 
و بازسازي ساختار معيوب صنايع، بانك ها و از همه مهم تر 
خود دولت با فرافكني مواجه هستيم.  مقصرين مشكالت يا 
دولت هاي متخاصم معرفي مي شوند، يا دولت هاي قبلي و 
گروه هاي سياسي رقيب دولت مستقر و نهايتا سالطين بازار 
و نهايتا مردم همگي در بروز شرايط مقصر هستند ولي هيچ 
دولتمردي در هي��چ دوره تاريخي حاضر به پذيرش نقش 
مخرب و تفكر غلط مديريتي خود نش��ده است. تمركز بر 
گروگان گيري بازار داخلي به عنوان محور توسعه، صنايع را 
كم بازده كرده و پول پاشي بي هدف هم سود سرمايه گذاري 
را از بازدهي سرمايه ناش��ي از توليد به دريافت تسهيالت 
ارزان و عدم بازپرداخت تقليل داده است. انحراف در توليد 
نيروي انساني با كيفيت و مهندسي تربيت شايستگان به 
بهانه هاي واهي نهايتا كش��ور را با ابرچالش هاي سنگين 
مواجه كرده است. اين مشكالت هر چند همه گير و شايع 
است ولي بدترين شكل و پايدارترين آن را در صنعت خودرو 
مي توان لمس كرد.  ساختار ناكارآمد صنعت خودرو كه در 
فشاري فزاينده از همه جهات قرار دارد شايد شفاف ترين 
مدل مديريتي در اقتصاد ايران اس��ت. از يك سو، اصرار به 
به كارگيري مديران سفارشي حتي بدون سابقه صنعتي و 
تجاري مطلوب كه البته با كمك سرمايه گذاري هاي مكرر 
داخلي و خارجي و احداث ده ها سايت توليدي در داخل و 
خارج كامال غيراقتصادي به تثبيت سياسي خود مي پردازند، 
وجود دارد و از سوي ديگر س��ركوب قيمت! فشار دوگانه 
افزايش هزينه هاي بنگاهداري در كنار سركوب بهاي فروش 
براي كنترل تورم در مبدا بازار رسمي، پارادوكسي است كه 
نفس صنعت خودرو و مصرف كننده را با هم گرفته است كه 
تالشي هم از مديران بنگاه هاي بزرگ خودروسازي براي 
اصالح ساختار هزينه اي ديده نمي شود.  ادامه در صفحه 7

علي رغ��م طوالن��ي بودن 
جلس��ه ميان اعضا و رييس 
بان��ك مركزي ب��ه هر حال 
متع��دد  گفت وگوه��اي 
پرس��ش هايي ك��ه بعض��ًا 
به ص��ورت خاص و ش��ايد 
تكراري مطرح شده بود، من 
فكر مي كنم  آن انتظاري كه 
اهالي بازار س��رمايه از اين پاسخ ها داشتند برآورده 
نش��د به خصوص كه صرفًا در قالب كليات اش��اره 
مطلب مي شد، مثاًل بورس خيلي خوب است، بازار 
سرمايه كمك مي كند و اين مس��ائل جزيياتي كه 
به عن��وان مثال، يكي از پرس��ش هايي كه بنده هم 
مطرح كرده بودم اينكه آيا از حضور رييس سازمان 
بورس در هي��ات دولت حمايت مي ش��ود؟ حضور 
رسمي اين مدير در شوراي پول و اعتبار نيز حمايت 
مي شود؟ بنابراين متولي بازارسرمايه بايد در شوراي 
پول و اعتبار نيز حضور داش��ته باشد همان گونه كه 
يك عضو ثاب��ت از بانك مركزي در ش��وراي عالي 
بورس قرار دارد و اين موضوع يك مقدار اش��اره به 
موضوعي دارد كه من تنها يك نفر هس��تم و ساير 
اعضاي شوراي عالي بورس نيز نظرات خود را دارند. 
به نظر بنده پاسخ هايي كه داده شد را مي توان يك 
پاسخ استاندار تلقي كرد و وزير اقتصاد و تك به تك 
اعضاي ش��وراي عالي بورس را به جز نفراتي كه از 
قبل توسط بدنه دولت تعيين شده اند مثل نماينده 
وزارت دادگستري، رييس كل بانك مركزي و وزارت 
صمت اين موارد و مابقي ب��ا حكم وزير اقتصاد بود 
و هر حال پاس��خ الزم و مورد انتظار داده نشد و اين 
فضا، فضايي اس��ت كه براي س��هامداران بورسي تا 
حد قابل توجهي قابل تامل اس��ت و اين موضوع به 
عملكرد بانك مركزي، دولت، وزير اقتصاد و سلسه 
مراتبي كه اتفاق افتاد بازمي گردد. اين سلسه مراتب 
همانند فواره اي است كه فوران كرده و درحال حاضر 
تا حدودي از ش��دت آن كاسته شده كه تا حدودي 
خوش��ايند نيس��ت و براي اغل��ب فعاالن ب��ازار به 
خصوص كساني كه در سال 99 وارد بورس شده اند 
اين وقايع خيلي تاثيرپذير بود. به هرحال بنده هيج 
نوع موضوع خاصي در صحبت هاي رييس كل بانك 
مركزي نديدم و به نوعي مي توانم بگويم سكوت در 
مقابل پرسش ها يا انتظاراتي كه اهالي بازار سرمايه 
دارند به منزله تداوم هماهنگي بانك مركزي، وزارت 
اقتصاد و بورس با دولت است كه در تامين نقدينگي 
و تداوم بح��ث جبران نقدينگي كس��ري بودجه تا 

حدود زيادي جريان دارد.
كماكان بانك مركزي اشراف كامل به سمت و سوي 
بازارس��رمايه دارد و همان گونه كه رييس سازمان 
بورس اش��اره كردن��د يكي از اهداف اين س��ازمان 

هماهنگي با دولت و وزير اقتصاد است.

گزارش روز

عراقچي: مذاكرات تا تامين نظرات ايران ادامه دارد
 س��يدعباس عراقچي، رييس هي��ات ايران��ي حاضر در 
هجدهمين نشست كميسيون برجام با بيان اينكه ما در اين 
مذاكرات نظرات خود را با منطق بيان كرده و به  طور محكم 
پشت سر اين نظرات هستيم، تاكيد كرد: مذاكرات را تا جايي 
كه نظرات ما تامين شود، ادامه خواهيم داد. به گزارش ايرنا، 
عراقچي پس از نشست كميسيون مشترك برجام و در پاسخ 
به اين پرسش كه »خبرگزاري كيودو به نقل از يك مقام ارشد 
ايراني خبر داده كه مقاومت در واشنگتن برابر تحريم هاي 
غيرهسته اي مانع اصلي پيشبرد مذاكرات در وين است؟« 
گفت: هر طرف مواضع خ��ود را دارد؛ اگر اين مواضع با هم 
انطباق داشت كه نياز به اين همه مذاكرات و گفت وگو نبود. 
تفاوت هايي بين مواضع طرفين وجود دارد. اين طبيعت هر 
مذاكره اي است. مذاكره باعث مي شود كه اين مواضع به هم 
نزديك تر شود. او ادامه داد: كار ما نزديك كردن مواضع دو 
طرف است. اين كار سخت است، زمان مي برد و هر كس بر 
خواسته ها و مواضع خود پافشاري مي كند. مذاكره كننده 
ارش��د ايران افزود: آنچه به ما مربوط مي شود اين است كه 
بايد همه تحريم ها برداشته شود. همه تحريم هايي كه در 
دوران دونالد ترامپ اعمال شده و تحريم هايي كه مطابق 
برجام بايد برداشته شود و مجموع اينها اگر برداشته شود، 
خواسته هاي ما تامين خواهد شد و مسير براي بازگشت به 

برجام باز مي شود. وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر 
اينكه »منظور ايران از لغو كامل تحريم ها چيست؟« گفت: 
لغو كامل تحريم ها يعني همه تحريم هايي كه در برجام به 
آنها اش��اره شده، بايد برداشته شود و همه تحريم هايي كه 
در 4 سال گذشته در زمان ترامپ گذاشته شده است. اينها 

مجموعه تحريم هايي است كه از نظر ما بايد برداشته شود. 
رييس هيات ايراني حاضر در هجدهمين نشست كميسيون 
برجام تصريح كرد: دولت قبلي امريكا براي اينكه برجام را از 
بين ببرد و به خيال خود به توافق بهتري برسد، مجموعه اي 
از تحريم ها را تحت عناوين مختلف به ايران تحميل كرد كه 

همه اينها بايد برداشته شود، چون همه اينها در حقيقت به 
نوعي به برجام مربوط بوده است. عراقچي در پايان و در پاسخ 
به اين پرسش كه »در اين نشست به غير از چين و روسيه كه 
ما مي دانيم، آيا اروپايي ها هم از مواضع اصولي و منطقي ايران 
حمايت كردند؟« گفت: همه اعضاي برجام، چين، روسيه و 
سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا كه نقش هماهنگ كننده را 
دارد از بازگشت هر دو طرف به برجام حمايت مي كنند يعني 
هم از اينكه ايران و هم اينكه امريكا به تعهدات كامل خودش 
بازگردد. وي افزود: آنها حمايت كرده و سعي مي كنند نقش 
مثبتي را ايفا كرده و كمك كنند البته بعضي از اين كشورها 
بيشتر و برخي كمتر. عراقچي ادامه داد: به هر حال هر چقدر 
كه اينها در مسير يك توافق معقول حركت كرده و كمك 
كنند به اينكه خواسته اي ما برآورده شود، طبيعي است كه 
ما با آنها به رايزني و مشورت هاي خودمان ادامه خواهيم داد. 
رييس هيات ايراني حاضر در هجدهمين نشست كميسيون 
برجام تصريح كرد: ولي بايد گفت كه اتكاي ما به آنها نيست؛ 
اتكاي ما به سه كشور چين، روسيه و اتحاديه اروپا نيست كه 
بروند كار را انجام بدهند، چرا كه ما نظرات خودمان را با منطق 
بيان كرده و محكم پشت سر اين نظرات هستيم و مذاكرات را 

تا جايي كه نظرات ما تامين شود، ادامه خواهيم داد. 
ادامه در صفحه 2

فردين آقابزرگيفربد زاوه 

 بهره برداري از يك رام قطار متروي داخلي 
با دستور رييس جمهور صورت گرفت

مركز آمار:
 قيمت ها در دي، بهمن و اسفند گذشته افت كرد

»تعادل« از روند بازار خودرو 
گزارش مي دهد

معاون قضايي
 دادستان كل كشور خبر داد

با وجود رد اخبار فيلترينگ 
كالب هاوس، دسترسي كاربران 
به اين شبكه اجتماعي با اختالل 

همراه است

جدال بر سر »زمان« افزايش كرايه 
اتوبوس و مترو
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نفتكش كره جنوبي آزاد شد
كره جنوبي اعالم كرد: روز جمعه كشتي كره جنوبي 
و ناخداي آن كه از ژانويه در ايران توقيف شده بود، 

آزاد شدند.

آغاز صدور كارت اعتباري خريد 
با وثيقه سهام عدالت يايارانه

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي از آغاز صدور كارت 
اعتباري خريد با وثيقه س��هام عدالت يايارانه خبر داد.

به ابت��كار وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي و براي 
نخستين بار تامين مالي ُخرد مبتني بر زنجيره توليد از 
طريق صدور كارت اعتباري خريد با هدف افزايش قدرت 
خريد مردم و با توثيق سهام عدالت يايارانه، بدون نياز به 
مراجعه به بانك ها آغاز شد. محمد شريعتمداري بر تالش 
براي يافتن راهكارهاي عملي كوتاه مدت اقتصادي براي 
كاهش نرخ بيكاري با محوريت معاون اقتصادي در 10  
استان تاكيد كرد و در حساب شخصي خود در فضاي 
مجازي نوشت: در سال ۹۹ براي كاستن از فشار بيكاري، 
افزون بر اجراي طرح اشتغال پايدار روستايي نمايندگان 
ويژه وزير در مناطق داراي نرخ بيكاري باال تعيين شدند. 
يافتن راهكارهاي عملي كوتاه مدت، كار مهمي است كه 
در ماه هاي پاياني دولت با محوريت معاون اقتصادي در 

10استان در حال انجام است.

  ممنوعيت ورود سامسونگ و 
ال  جي به كشور

سعيد عمراني در برنامه بازديد از خطوط توليد گروه 
صنعتي انتخاب در اصفه��ان، با تاكيد بر اينكه اگر 
مبارزه جدي با قاچاق نداشته باشيم صنايع كشور 
در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: يكي از 
موانع بر سر راه رشد و توسعه صنايع، قاچاق است. 
درح��ال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگي، بلكه 
در هر بخش��ي كه مش��ابه داخلي آن وجود داشته 
باش��د اجازه واردات نخواهيم داد و در صورت اقدام 
در اين خصوص، عامالن تحت تعقيب قضايي قرار 
خواهند گرفت. معاون قضايي دادستان كل كشور 
در پاس��خ به س��والي در خصوص برگشت شركت 
ال جي و سامس��ونگ به بازار لوازم خانگي ايران با 
اشاره به سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: اين دو 
شركت در شرايط سخت مردم را تنها گذاشتند و در 
حوزه قضايي ما اجازه نمي دهيم اين نوع شركت ها 
بخواهند به كشور بيايند و به طور حتم امكان فعاليت 
براي اين دو برند در كشور ما وجود نخواهد داشت. 
صنعت لوازم خانگي و خودرو يكي از شاخص هاي 
صنعتي بودن هر كشور است كه نشان دهنده درجه 
پيشرفت هر كشور محسوب مي شود. عمراني با بيان 
اينكه توليدكنندگان ايراني با طراحي، مهندسي، 
س��اخت، قالب زني و قطعه س��ازي در حوزه لوازم 
خانگي به پيشرفت هاي خوبي رسيده اند، گفت: اگر 
برند محصوالت ايراني را با يك برند معروف خارجي 
تغيير دهند قطعا باورمان مي شود كه اين محصول 
خارجي است. سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي بر 
اين مبناس��ت  در ش��رايطي كه دش��من ناچار به 
عقب نشيني شده، به خطرانداختن دستاوردهايي 
كه در دوران تحريم حاصل شده، اقدامي نادرست 
است.از منظر حقوقي دو برند لوازم خانگي خارجي 
در شرايط سختي كشور را ترك كردند البته اقدام 
خوبي بود زيرا در صورت ادامه حضور و فعاليت آنها 
در ايران، هيچگاه شاهد پيشرفت فعلي كارخانه هاي 
ايراني نبوديم. وي با اش��اره به اينكه ش��ركت هاي 
خارجي جايي در كش��ور ما ندارند، گفت: كارگران 
و مهندسان ايراني نش��ان دادند به مراتب از رقباي 
خارجي خود عملكردي مبتني بر دانش و به مراتب 
قوي تري دارند. ما نيز در قوه قضاييه به هيچيك از 
محصوالتي كه نمونه داخل��ي دارد، اجازه ورود به 
كشور را نخواهيم داد و با متخلفان برخورد خواهد 
شد.بر حس��ب دس��تور رييس قوه قضاييه مكلف 
شديم در صورتي كه تشخيص بدهيم در حوزه توليد 
مشكالتي وجود دارد از دادگاه ها و دادسراها خواسته 
شود تا خارج از نوبت به اين پرونده ها رسيدگي كنند.

ما به سرمايه گذاران و فعاالن بخش هاي توليدي و 
كارآفريني كه در خطر بيكاري كارگران يا بس��ته 
شدن كارخانه ها هستند اين قول را مي دهيم تا اين 
پرونده ها را به سرانجام برسانيم كه اطاله دادرسي 

عاملي براي ضربه به توليد كشور  نباشد.

سرنوشت جديد در انتظار
 سهام عدالتي ها

انتخابات شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت حدود يك ماه ديگ��ر به صورت الكترونيكي 
آغاز خواهد شد و مشموالن بايد براي شركت در اين 
انتخابات حتما سجامي شوند. از سوي ديگر افرادي 
كه متقاضي عضوي��ت در هيات مديره ش��ركت ها 
هس��تند بايد تا ۲۸ فروردين ماه نسبت به ثبت تام 
در س��امانه »س��تان« اقدام كنند.  به گزارش ايسنا، 
براساس آخرين تصميمات و مصوبات شوراي عالي 
بورس و اوراق بهادار، برگزاري مجامع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت هاي سرمايه گذاري استان ها 
با دس��تور انتخاب اعضاي هيات مدي��ره به صورت 
الكترونيكي در نيمه اول ارديبهش��ت سال جاري تا 
نيمه اول خرداد ماه در تمامي استان ها برگزار خواهد 
شد و آن دسته از سهامداران غير مستقيم سهام عدالت 
كه به روش غيرمستقيم مديريت دارايي باقي مانده 
و داراي سهام در يكي از شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني هس��تند بايد جهت شركت در اين انتخابات 
نسبت به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتريان 
)سجام( به آدرس sejam.ir اقدام كنند. بر اساس 
اطالعيه شماره يك س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
در اج��راي تبصره ۵ ماده )۶( آيين نامه مربوطه، اين 
مجامع صرفًا به صورت الكترونيكي برگزار شده و از 
طريق س��امانه الكترونيكي يكساني برگزار مي شود 
كه مشخصات و آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شد. 

مصاحبه براي هيچ
در طول تاريخ اقتصادي كشور بي س��ابقه است. در مسير 
بررسي تحليلي تاريخ اقتصادي كش��ور و اظهارنظرهايي 
كه مسووالن اقتصادي كشور داشته اند، هرگز يك چنين 
نمونه هايي را س��راغ نداريم كه متولي بانك مركزي، هيچ 
س��همي را در خصوص مش��كالت براي خود قائل نشود. 
رييس كل بانك مركزي به هر حال متولي ساختار كلي پولي 
و بانكي كشور است و بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد. اين 
قابل قبول نيست كه رييس كل بانك مركزي همه نهادهاي 
اقتصادي را مسوول مشكالت مالي و پولي بداند، اما سهمي 
براي عملكرد خود قائل نشود. اگر در خصوص مشكالت بازار 
مرغ از آقاي همتي سوال شود، مي تواند بگويد به من ارتباطي 
ندارد و وزارت صمت يا جهاد كشاورزي مسوول است. اما وقتي 
درباره دليل افزايش نرخ ارز، رشد تورم، توسعه پايه پولي و 
چرايي كاهش ارزش پول ملي از بانك مركزي طرح پرسش 
مي شود و اشاره مي شود كه فالن نهاد و فالن تصميم در اين 
خصوص نقش داشته براي اساتيد اقتصصادي، تحليلگران و 
فعاالن اقتصادي قابل قبول نيست. اينكه آقاي همتي اشاره 
كرده كه دليل افزايش نرخ ارز، گراني بنزين اس��ت، ما بايد 
دانس��ته هاي مان را گرايش اقتصاد بين الملل را ببوسيم و 
كنار بگذاريم و در هر آنچه تا به امروز در اقتصاد خوانده ايم، 
تجديدنظر كنيم. اساسا بانك مركزي ايجاد شده كه در برابر 
تصميم سازي هاي اشتباه پولي و مالي بايستد و از منافع كالن 
مردم و اقتصاد كشور صيانت كند. من از شما مي پرسم، با اين 
شرايطي كه آقاي همتي اعالم كرده اند و وضعيتي كه تشريح 
كرده اند، اگر اقتصاد كشور ما بدون رييس كل بانك مركزي 
بود، اتفاق خاصي رخ مي داد؟ هيچ تغيير خاصي ايجاد نمي شد 
و اقتصاد ايران هيچ چيز را از دست نمي داد. منظور من انكار 
توانايي هاي تيم مديريتي بانك مركزي نيست. معتقدم بعد 
از دوره مرح��وم نوربخش تواناترين تيم مديريتي در بانك 
مركزي فعلي حضور دارند. اما اين تيم شايسته بايد عملكرد 
شايسته اي هم از خود ارائه دهد. ارايه عملكرد مطلوب هم 
احتياجي به مصاحبه و تشريح دستاوردها ندارد. روساي بانك 
مركزي در دنيا يا رييس فدرال رزرو در هر س��ال يك ربع تا 
نيم ساعت صحبت عمومي دارد و در اين دو ربع يا نيم ساعت 
به گونه اي سخن مي گويد كه وضعيت پولي و مالي كشور و 
شايد جهان در طول يك  سال ترسيم مي شود. اما مسووالن 
اقتصادي ما هر روز و هر هفته گفت وگو دارند، اما از ساعت ها 
صحبت اين مسووالن هيچ دس��تاوردي نصيب اساتيد و 
تحليلگران اقتصادي نمي شود. شما صحبت هاي آقاي همتي 
در كالب هاوس را بررسي كنيد، ببينيد چيزي دندان گيري 
براي چشم انداز اقتصادي كشور دستگيرتان مي شود؟ آقاي 
همتي مي گويد، هيچ واكنش��ي نس��بت به نرخ ارز ندارد و 
منتظر مي ماند تا دالالن قيمت ارز را مش��خص كنند، بعد 
نسبت به آن واكنش نش��ان مي دهد. واي به اقتصادي كه 
بانك مركزي اش از بازار غيررسمي ارز تبعيت مي كند. يعني 
بانك مركزي هر روز صبح منتظر مي ماند تا سوداگران خيابان 
فردوسي قيمت ارز را مشخص كنند، بعد نسبت به آن واكنش 
نشان مي دهد و ارزهايش را با آن نرخ عرضه مي كند. از سوي 
ديگر اشاره مي شود كه اگر ما نبوديم، ملت بايد ارز ۶0 هزار 
توماني را تجربه مي كردند. اينها بيشتر به ادعا شبيه است؛ 
وقتي پزشكي به شما مي گويد در برابر بيماري شما را حفظ 
كرده، در ادامه هم مي گويد كه چه اقداماتي را انجام داده تا 
بيمار درمان شود. آقاي همتي هم بايد اشاره مي كردند، چه 
اقداماتي را انج��ام داده اند تا قيمت ارز به ۶0 هزار و 70 هزار 
تومان نرسد. اما شما چند ساعت صحبت رييس كل بانك 
مركزي را در كالب هاوس گوش كنيد، اگر يك خط درباره 
اقدامات بانك مركزي پيدا كرديد؟ هيچ اشاره اي به اقدامات 
نشده است و فقط كلي گويي و تعريف از خود و... صورت گرفته 
است. اساسا پرسش مردم، اساتيد و فعاالن اقتصادي اين است 
كه اگر واقعا اين گونه كه رييس كل بانك مركزي مي گويند كه 
مردم؛ دولت، رييس جمهوري، رييس دفتر رييس جمهوري 
و ساير بخش هاي مديريتي مقصر هستند، چرا آقاي همتي 
كليد را تحويل نداده اند و مسووليت خود را ترك نكرده است. 
از آن مهم تر چرا امروز و اين برهه كه عمر دولت در حال پايان 
اس��ت، يك چنين اظهاراتي مطرح مي ش��ود. اينكه بانك 
مركزي منتظر بماند تا مشكالت تحريم ها حل شود و بعد از 
فروكش كردن قيمت دالر در شمايل فاتح وارد ميدان شوند 
كه دستاورد محسوب نمي شود. دستاورد اين است كه شما 
در زمان بحران اقدام به ارايه مديريت مطلوب كنيد، نه اينكه 
با حل شدن طبيعي مشكالت براي خودتان كارنامه درست 
كنيد. معتقدم چنانچه همتي فروتنان��ه از مردم به خاطر 
مشكالت عذرخواهي مي كرد و به سهم خود در مشكالت 
اقتصادي اعتراف مي كرد، تصوير بسيار مطلوب تري از خود 
ارايه مي داد. تا اينكه مشكالت را روي ديگران فرافكني كند 

و تصويري تطهير يافته از خود ارايه كند. 

عراقچي: مذاكرات تا تامين 
نظرات ايران ادامه دارد

به گ��زارش ايرنا، دومين جلس��ه حض��وري هجدهمين 
نشست كميس��يون مش��ترك برجام كه از روز سه شنبه 
در وين از س��ر گرفته ش��ده بود، در روز جمعه برگزار شد. 
ارائه گزارش رايزني هاي فني صورت گرفته در جلس��ات 
گروه هاي كارشناسي »لغو تحريم« و »هسته اي« مهم ترين 
دس��توركار اين نشس��ت بود.  نمايندگان اتحاديه اروپا به 
عنوان هماهنگ كننده هاي جلسات كارشناسي، نتيجه 
رايزني هاي كارشناسان ايران و كشورهاي ۴+1 را به اعضاي 
كميسيون مشترك گزارش كردند.  سيدعباس عراقچي، 
رييس هيات كشورمان، در اين نشست ضمن تاكيد بر اراده 
جمهوري اسالمي ايران براي ادامه تعامالت جدي گفت: اين 
امر منوط به مشاهده اراده سياسي و جديت در طرف هاي 
مقابل است و در غير اين صورت، دليلي براي ادامه مذاكرات 
وجود نخواهد داشت. عراقچي مجددا تاكيد كرد: لغو همه 
تحريم هاي امريكا كه در دوران رييس جمهور گذشته آن 
كشور وضع شده اند، گام ضروري  براي احياي برجام بوده 
و تنها پس از راستي آزمايي لغو اين تحريم ها، ايران آمادگي 
دارد تا اقدامات جبراني خود را متوقف كرده و به اجراي كامل 
برجام بازگردد. در پايان اين جلس��ه توافق شد جلسه آتي 
كميسيون در سطح معاونين در روز چهارشنبه آينده در وين 
برگزار شود و بالفاصله در چارچوب گروه هاي كارشناسي، 
رايزني هاي فني و تخصصي به صورت فشرده براي تهيه و 
ارائه فهرست اقداماتي كه بايد از سوي  همه طرف ها در حوزه 
رفع تحريم و اقدامات هسته اي براي احياي برجام صورت 
گيرد، ادامه يابد. شايان ذكر است هيات كشورمان در نشست 
وين، در چهار روز گذشته رايزني هاي مستمري با كشورهاي 
مشاركت كننده در برجام )سه كشور اروپايي، چين و روسيه( 
و نيز با انريكه مورا، هماهنگ كننده كميسيون مشترك از 
اتحاديه اروپا، به صورت دوجانبه و چندجانبه انجام داد كه در 

هيچ يك از آنها امريكا حضور نداشت.

آن طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه مي گويد، نگراني 
بابت متناسب سازي حقوق بازنشستگان لشگري، كشوري 
و تامين اجتماعي در سال جاري وجود ندارد و منابع الزم 
براي آن پيش بيني شده است؛ در همين راستا نيز قرار است 
به زودي اليحه اي در رابطه با دايمي شدن متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان به مجلس ارايه شود. به گزارش ايسنا، 
محمدباقر نوبخت، در اليو اينستاگرامي خود به گفت وگو 
پرداخت و بحث هاي مختلفي از جمله متناسب س��ازي 
حقوق بازنشستگان  همچنين رتبه بندي حقوق فرهنگيان 
توضيحاتي ارايه كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به اينكه متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان به استناد 
ماده ۳0 قانون برنامه شش��م توسعه در دس��تور كار قرار 
گرفته است گفت: بر اين اساس دولت با پيش بيني بودجه 
در س��ال هاي اخير در اين رابطه اقدام كرد و ما با دعوت از 
نمايندگان بازنشستگان توانستيم طبق فرمول ارايه شده 
در اين مس��ير حركت كنيم اما يك فرمول نمي توانست 
پاسخگوي تمامي ابعاد باش��د و از اين رو در ادامه متممي 
براي آن ارايه شد كه بتواند كاستي ها را پوشش دهد. وي 
ادامه داد: با پيش بيني هايي كه در لوايح بودجه و مصوبات 
شد، بسترهاي متناسب سازي در قانون بودجه فراهم شده 
است و در آخرين جلسه اي كه با نمايندگان بازنشستگان 
داشتيم از ما خواستند تا موضوع حداكثر فاصله 10 درصدي 
بين حقوق بازنشستگان و شاغالن و متناسب سازي حقوق 
آنها به قانوني دايمي تبديل شود. از اين رو قرار شد با تشكيل 
كارگروهي در زماني بسيار كوتاه پيش نويس اليحه تدوين 

و به صورت دوفوريتي به مجلس ارايه شود.
نوبخت اعالم كرد  در مجموع آنچه كه براي سال 1۳۹۹ 
براي بازنشستگان لشگري و كشوري پيش بيني كرده 
بوديم انجام شد. براي سال جاري نيز هيچ مشكلي در 
اين رابطه و تامين منابع مال��ي آن وجود ندارد و براي 
آينده نيز به طور حتم اليح��ه اي براي تصويب قانون 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان پيش بيني و آن را 
ثبت خواهيم كرد. وي در ادامه اشاره اي به جريان پيش 
آمده در اواخر سال گذش��ته و اعتراض بازنشستگان 
تامين اجتماعي داشت و توضيح داد كه بر اساس قانون 
بودجه ۵0 هزار ميليارد تومان براي متناسب س��ازي 
حقوق بازنشستگان پيش بيني شده بود كه ۳۲ هزار 
ميليارد تومان آن براي بازنشستگان تامين اجتماعي 
و 1۸ هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان لشگري و 
كشوري بود كه ما در سازمان برنامه و بودجه از اين مبلغ 

مربوط به بازنشستگان لشگري و كشوري به طور كامل 
اس��تفاده كرديم و تاثير آن محسوس بود اما در مورد 
۳۲ هزار ميليارد تومان بازنشستگان تامين اجتماعي 
مسووالن مربوطه حدود ۳0 درصد را اختصاص دادند 
كه در نتيجه بازنشستگان اين بخش احساس كردند 

كمتر دريافت كردند.

     ٩٠هزار ميليارد براي بازنشستگان تامين اجتماعي
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه ما براي حل 
مشكل بازنشس��تگان تامين اجتماعي در پايان سال 
گذشته ۶000 ميليارد تومان در اختيار اين سازمان قرار 
داديم، افزود: براي سال جاري به جاي۳۲ هزار ميليارد 
تومان ۹0 هزار ميليارد تومان براي متناسب س��ازي 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پيش بيني شده 
اس��ت. وي گفت: آنچه براي ما مهم است اين خواهد 
بود كه وزارتخانه مربوطه بتواند منابع پيش بيني شده 

براي بازنشستگان تامين اجتماعي را به گونه اي توزيع 
كند كه با رضايتمندي همراه باش��د. از اين رو به وزير 
كار، رفاه و تامين اجتماعي پيشنهاد دادم كه با دعوت از 
نمايندگان اين بخش در مورد توزيع منابع پيشنهادات 

را دريافت و اقدام كند. 

     رتبه بندي   فرهنگيان
نوبخت در ادامه به جريان رتبه بندي فرهنگيان اشاره 
ك��رد و گفت كه اين اليحه نيز از قبل در دس��تور كار 
بوده و در زم��ان ارايه اليحه بودجه س��ال جاري نيز 
پيش بيني هاي الزم انجام شده است. بنابراين نگراني 
در اين رابط��ه وجود ندارد و هر آنچه كه الزم باش��د، 
اجرا خواهد شد. وي يادآور شد كه اجراي رتبه بندي 
فرهنگيان از ابتداي س��ال 1۴00 خواهد بود و اگر با 
يكي، دو ماه تاخير نيز اعمال شود، به طور حتم معوقات 

از ابتداي فروردين محاسبه و پرداخت خواهد شد.

     رايزني ها براي متناسب سازي حقوق 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه اش��اره اي هم به موضوع 
متناسب سازي حقوق وزارت علوم داشت و گفت كه از سال 
گذشته به درخواست مكرر كادر درمان و اعضاي كادر اداري 
وزارت بهداشت امكان استفاده از فوق العاده هاي ويژه فصل 
دهم قانون مديريت خدمات كشوري فراهم شد اما با توجه 
به اينكه اين پرداخت موجب تفاوت هايي در پرداخت هاي 
دانشگاه هاي وزارت علوم و همچنين علوم پزشكي شده بود 
الزم بود كه متناسب سازي صورت بگيرد. وي ادامه داد: به 
هر حال افرادي كه در شرايط يكساني از جمله تحصيالت 
و رش��ته قرار دارند بايد پرداختي هاي متناس��ب داشته 
باشند. بنابراين در قانون بودجه پيش بيني هايي جهت 
رفع اين اختالف صورت گرفته است. نوبخت همچنين 
اظهار كرد: طي جلسات اخير با اعضاي هيات علمي وزارت 
علوم و وزارت بهداشت به دنبال تعيين فرمولي جهت اين 

متناسب سازي هستيم و در رابطه با آن اقدام خواهد شد.

رتبه بندي فرهنگيان از ابتداي امسال محاسبه مي شود

پول متناسب سازي حقوق بازنشستگان آماده است

افزايش قيمت اونس جهاني طالفرشاد مومني كارشناس اقتصادي مطرح كرد
بازار طال و جواهر به مدت ۲ هفته تعطيل استچند شرط براي نجات اقتصاد  در ۱۴۰۰

فرشاد مومني كارشناس اقتصادي گفت: اگر در سال 
1۴00 مانع دستكاري نرخ ارز و مصوبات مجلس براي 
افزايش نرخ ارز ش��ويم و ثبات اقتصاد كالن، كيفيت 
ب��ازار كار و محصول را در اولوي��ت قرار دهيم، اقتصاد 
ايران نجات پيدا مي كند.  وي در اولين برنامه موسسه 
مطالع��ات دين و اقتصاد در س��ال جدي��د با موضوع 
چش��م انداز اقتصاد ايران در سال 1۴00 گفت: عنصر 
انتظارات در رفتارهاي بازيگران اقتصادي ايران از قدرت 
نقش آفريني بيشتري برخوردار شده است زيرا از يك 
دهه به شدت سخت و دش��وار عبور كرده ايم. در سال 
جاري شاهد نامگذاري اين سال به مانع زدايي از توليد 
هستيم كه اميدواريم مانند سال هاي گذشته شاهد 
واژگونه خواني از اين نامگذاري نباشيم.  وي افزود: يكي 
از بنيادي ترين مسائل در زمينه واژگونه خواني از مانع 
زدايي، توجه به دورهاي باطل باز توزيع توسعه نيافتگي 
ايران است كه در عرصه حكمراني كشور رفتارهاي مالي 
حياتي ترين مساله است؛ به اين صورت كه رفتارهاي 
مالي حكومت سرنوشت توليد و كشور را تحت تاثير 
قرار مي دهد. در شرايطي كه كشور دچار بحران مالي و 
كسري بودجه مي شود، بزرگ ترين قرباني، توليد كننده 
و حقوق بگيران ثبات هستند. همچينن، در شرايطي 
كه توليد در آس��تانه س��قوط قرار دارد، با دستكاري 
قيمت هاي كليدي در اقتصاد كالن همچون نرخ بهره 
و ارز و اخذ مالي��ات از توليدكنندگان، دولت در انجام 
وظايف خود دچار مسووليت گريزي در زمينه آموزش، 

سالمت و ... مي شود. 

     داليل افزايش بدهي هاي ريالي دولت
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بحران ماليات ستاني، 
افت توليد، دستكاري قيمت ها و گريز دولت از وظايف و 
مسووليت هاي خود موجب افزايش بدهي هاي ريالي 
مي ش��ود. تا زماني كه حضور چرخه ه��اي غيرمولد 
و انحط��اط آور در اقتص��اد حل نش��ود، اي��ران دايما 
در خط��ر ناپايداري و تح��ت الحمايه ق��رار گفتن و 
به هم ريختگي هاي داخلي قرار مي گيرد. در اين زمينه 
س��پس بايد رفتارهاي مالي دولت و حكومت تنظيم 
شود. چش��م انداز اقتصاد ايران بيش از هر چيز به اين 
وابسته است كه درباره ساختارهاي نهادي كژكاركرد 
مي خواهيم چه كار كنيم و آيا اهتمام جدي براي حذف 

هزينه هاي غير ضرور مشاهده مي كنيم  يا نه؟
مومن��ي در ادامه گفت: در بودجه س��ال جاري هيچ 
سندي از اينكه دولت رفتار هزينه خود را بهنجار كند 
و انضب��اط مالي را پيش گيرد،  مش��اهده نمي كنيم. 
در طول س��اليان گذشته به نام توليد به توسعه پشت 
كرده ايم؛ به اي��ن صورت كه در س��ال هاي 1۳70 تا 
1۳۹۵ سهم صنايع رانتي معدني در صنايع معدني به 
70 درصد رسيده كه يكي از نشانه هاي بسيار خطرناك 

تبديل توليد به محلي براي كسب رانت است.

     چرا ايران از توسعه يافتگي عقب مي ماند؟
وي افزود: علت اينكه ايران نمي تواند از دورهاي باطل 
توسعه نيافتگي خارج شود، اين است كه سهم صنايع 

و كشاورزي از كل سرمايه گذاري ها بسيار پايين بوده 
و مصرف گرايي واردات مح��ور افراطي در ايران اتفاق 
افتاده است. همچنين، به طور همزمان بخش مالي و 
پولي اقتصاد هم از سال 1۳۸۵ با جدي شدن تحريم ها 
در توسعه نيافتگي كشور سهيم بوده و سهم كشاورزي، 
صنعت و صادرات از كل مانده تسهيالت اعتباري نصف 
ش��ده، در حالي كه س��هم ماليات از بخش هاي ذكر 
شده چهار برابر س��هم آنها در توليد ناخالص داخلي 

كشور است. 
اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: از سال 1۳۹۶ به 
بعد هر سالي كه رشد اقتصادي ايران منفي بوده است، 
سقوط و رش��د منفي صنعت كارخانه اي ايران از نظر 
منفي بودن نزديك به دو برابر شده است. در سال 1۳۹۶ 
به طور متوسط حدود ۵0 درصد ظرفيت هاي توليدي 

ايران به دليل بحران تقاضا بالاستفاده ماند. 

     حضور بخش غيررسمي اقتصاد 
به بخش رسمي با مانع زدايي و تسهيل توليد

مومني با بيان اينكه با تسهيل توليد و مانع زدايي از آن 
بخش غيررس��مي اقتصاد به حضور در بخش رسمي 
تمايل مي يابد، گفت: دليل اينكه ضريب خوداتكايي 
در تولي��د صنعتي ايران به ش��دت كاهش پيدا كرده، 
تبديل شدن توليد به محلي براي كسب رانت است. در 
سال هاي 1۳۹۲ و 1۳۹۳ بيش از ۶۵00 واحد توليدي 
تعطيل ش��دند و بيش از 10 هزار مجوز بهره برداري 
جديد صادر شده كه نشان از تخصيص ارز و ريال براي 
رانت است. وي با اشاره به گزارش رقابت پذيري جهاني 
در سال هاي ۲01۹ و ۲0۲0 گفت: براساس اين گزارش 
بدترين رتبه ايران به ترتيب در اندازه بازار، كيفيت كار، 
ثبات اقتصاد كالن، كيفيت ب��ازار محصول و پويايي 
كسب وكار است كه براي تقويت توليد و مانع زدايي، بايد 
در جهت ارتقاي كيفيت بازار كار، ثبات اقتصاد كالن و 
عدم دستكاري نرخ ارز و بهره تالش شود. در شاخص 
نوآوري جهاني نيز هر شاخصي كه جنبه رانت محوري 
و اتكا به ارز و ريال داشته باشد، ايران رتبه خوبي دارد. 

     فشار دستكاري نرخ ارز به نيروي كار كشور
اين تحليلگر اقتص��ادي افزود: طبق گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس با كاهش قدرت چانه زني نيروي 
كار در ايران، اين افراد به حقوق هاي بس��يار پايين تن 

مي دهند. 
در ۳0 سال گذشته سياست تضعيف ارزش پول ملي و 
شوك هاي پياپي به نرخ ارز، ايران را به فالكت كشانده 
است و دستكاري نرخ ارز يك فشار ظالمانه به نيروي 

كار كشور تحميل مي كند.
مومن��ي با بيان اينك��ه حداقل دس��تمزد نيروي كار 
برحسب دالر در س��ال هاي 1۳۹۳، 1۳۹۸ و 1۳۹۹ 
به ترتي��ب 7۶، 1۹۵ و زير 70 دالر بوده اس��ت، تاكيد 
كرد: اگر در س��ال 1۴00 مانع از دستكاري نرخ ارز و 
مصوبات مجلس براي افزايش نرخ ارز ش��ويم و ثبات 
اقتصاد كالن، كيفيت بازار كار و محصول را در اولويت 

قرار دهيم، اقتصاد ايران نجات پيدا مي كند.

رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران گفت: اين بازار و تمام 
اعضاي صنفي اين اتحاديه همزمان با مشاغل گروه هاي۲ 
به مدت دو هفته از روز ش��نبه )۲1 فروردين ماه( تعطيل 
خواهند بود. ابراهيم محمدولي با اشاره به رشد مبتاليان 
به بيم��اري كرونا و آغاز موج چه��ارم اين بيماري و ايجاد 
محدوديت هاي كرونايي براي صنوف مختلف در پايتخت، 
اظهار داشت: بنابر مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا و دستور 
استانداري تهران، صنف طال و جواهر با توجه به قرار گرفتن 
در گروه۲ شغلي از روز شنبه ۲1 فروردين ماه به مدت 1۴ 
روز تعطيل خواهد بود. وي خاطرنش��ان كرد: بازار طالي 
ته��ران در اين مدت تعطيل بوده و تمام فعاليت ها در بازار 
بزرگ تهران براي كاه��ش روند اين بيماري و توقف موج 
فراگيري در اين برهه زماني متوقف خواهد بود. وي با تأكيد 
بر اينكه فقط فعاليت صنوف گروه شغلي1 در تهران ادامه 
دارد و صنف طال و جواهر هم راستا با صنوف گروه هاي۲، 
۳ و ۴ در زمان اعالم شده، تعطيل هستند، گفت: اين صنف 
طبق مصوبه مشمول محدوديت ها و تعطيلي ها هستند و از 
همكاران اين صنف خواهشمنديم براي كاهش مبتاليان به 
اين بيماري همكاري الزم را با ستاد ملي مبارزه با كرونا انجام 
دهند و واحد صنفي خود را از روز شنبه تعطيل و فعاليت هاي 
خود را متوقف كنند. محمدولي تاكيد كرد: بازرسان اتاق 
اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت 
و پليس نظارت بر اماكن عمومي بر اجراي مصوبات ابالغي 
ستاد ملي مبارزه با كرونا نظارت كرده و در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، واحدهاي صنفي را به مدت دو هفته پلمب 
خواهند كرد. با توجه به افزايش شيوع ويروس كرونا و قرار 
گرفتن پايتخت در وضعيت قرمز، ستاد ملي مقابله با كرونا 
محدوديت هاي۲ هفته اي را تصويب كرد.بر همين اساس 
»قاسم نوده فراهاني« رييس اتاق اصناف تهران از تعطيلي۲ 
هفته اي ب��ازار بزرگ پايتخت از روز ش��نبه ۲1 فروردين 
ماه خبر داد. اين تعطيلي و محدوديت ها براي گروه هاي 
شغلي۲، ۳ و ۴ اعمال خواهد ش��د و گروه شغلي1 كه 
شامل مشاغل خدماتي مي شود در اين مدت مي توانند 

به فعاليت خود ادامه دهند.

     افزايش قيمت اونس جهاني طال
روز جمعه با اعالم قيمت هر دالر ۲۵0۳0 تومان و هر اونس 
جهاني طال به قيمت 17۴7 دالر، قيمت طال و سكه افزايش 
داشت و سكه طرح جديد 10 ميليون و 700 هزار تومان، 
طرح قديم 10.۵ ميليون، نيم سكه ۶ ميليون و ۳۵0 هزار، 
ربع س��كه ۴ ميليون و ۵0 هزار، سكه گرمي ۲.۳ ميليون 
تومان، هر گرم طالي 1۸ عيار معامله شد. 1 ميليون و ۵0 
هزار و مظنه مثقال طال ۴ ميليون و ۵۵۲ هزار تومان معامله 
شد.  روز پنج شنبه نيز هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد10 ميليون و ۵۹0 هزار تومان، قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم10 ميليون و ۴00 هزار تومان، 
نيم سكه ۶ ميليون و ۳۵0 هزار تومان، ربع سكه ۴ ميليون 
و ۵0 هزار تومان و سكه يك گرمي دو ميليون و ۳00 هزار 
تومان، قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني نيز17۴۲ 
دالر و ۳۹ سنت و هر گرم طالي1۸ عياريك ميليون و ۴۸ 
هزار و ۵۸ تومان اعالم شده است. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي پنجش��نبه، 1۹فروردين با 17۹ تومان كاهش در 

مقايسه با روز كاري گذش��ته چهارشنبه به رقم ۲۴ هزار 
و ۲۸۸ تومان رس��يد. قيمت فروش ي��ورو با كاهش ۲۳۶ 
توماني۲۸ هزار و ۵۴۹ تومان شد.قيمت خريد هر دالر ۲۳ 
هزار و ۸07 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز۲7 هزار و ۹۸۴ 
تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي۲۴ هزار و 
۴7 تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۲۸۸ تومان اعالم شد. 
همچنين نرخ يورودر اين بازار ۲۸ هزار و ۲۶7 تومان و نرخ 
فروش آن نيز۲۸ هزار و ۵۴۹ تومان اعالم ش��د. در سامانه 
سنا در روز معامالتي گذشته، هر يورو به قيمت۲۸ هزار و 
77۳ تومان و هر دالر ۲۴ هزار و ۵۴۹ تومان به فروش رسيد.

همچنين روز كاري گذشته در سامانه نيما، حواله يورو به 
قيمت۲7 هزار و ۵۲۸ تومان فروخته ش��د و حواله دالر به 

قيمت۲۲ هزار و ۹۳۴ تومان معامله شد.

     قيمت طالي جهاني كاهش يافت
گزارش جلسه 1۶-17 مارس فدرال رزرو كه روز چهارشنبه 
منتشر شد، نشان داد كه مقامات درلزوم پيشروي بيشتر 
در بهبود قبل از تعديل برنامه خريد گسترده اوراق قرضه، 
متحد هستند. آنها خاطرنشان كردند كه هر جهش تورمي 
موقت است. بازرگانان به دنبال نظرات بيشتر رييس جروم 
پاول هستند كه قرار است روز پنجشنبه در هياتي درباره 
اقتصاد جهاني شركت كند. با خوش بيني ها به بهبود اقتصاد 
جهاني و در نتيجه افزايش سود اوراق قرضه، جذابيت اين فلز 
گرانبها كاهش داشت، شمش هم بدون كسب سود بيش 
از ۸ درصد در سال جاري كاهش يافته است. منابع موجود 
در صندوق هاي معامالتي در بورس، كه يكي از اركان اصلي 
رس��يدن قيمت طال به ركورد سال۲0۲0 هستند، روند 
نزولي خود را ادامه مي دهند و اين نش��ان دهنده كاهش 

عالقه سرمايه گذاران است.

     آزمايش روبل ديجيتال توسط روسيه
بانك مركزي روسيه قصد دارد روبل ديجيتال را در سال 
۲0۲۲ آزمايش كندو پس از آن نقشه اي براي اجراي آينده 
اين پروژه تهيه مي شود.   معاون اول رييس كل بانك مركزي   
گفت كه بانك مركزي روسيه قصد دارد روبل ديجيتال را 
در طول سال ۲0۲۲ آزمايش كند و پس از آن نقشه اي براي 

اجراي آينده اين پروژه تهيه خواهد شد.

     كمترين ذخاير ارزي تركيه در ۱۸ سال اخير
ذخاير ارزي تركيه با 10.۶۸ ميليارد دالر به كمترين ميزان 
در 1۸ سال اخير رس��يد.به گزارش رويترز، طبق داده ها، 
ذخاير خالص ارزي بانك مركزي تركيه به 10.۶۸ ميليارد 
دالر و پايين ترين سطح از س��ال ۲00۳ رسيده است. روز 
پنج ش��نبه نرخ اين ارز ۸.1707 در مقايس��ه با 7.۹۴0۹ 
هفته قبل بود. اين ذخاير سال گذشته سقوط كرد با اينكه 
بانك هاي محلي حدود 1۳0 ميليارد دالر براي تثبيت لير 
فروختند. ذخاير خالص ارزي در پايان سال ۲01۹ حدود 
۴1 ميليارد دالر بود. تحليلگران مي گويند بانك مركزي 
براي تقويت ذخاير ارزي خود در سال هاي۲01۹ و ۲0۲0 از 
تهاتر با بانك هاي محلي استفاده كرده است. خطر بحران تراز 
پرداخت ها را افزايش داد. داده ها نشان داد معامالت تهاتري 
اين بانك تا روز چهارشنبه ۴1.11۶ ميليارد دالر بوده است.



ادامه از صفحه اول
  افزايش قيمت بنزين دليل مشكالت ارزي 

است!
اما مبهم ترين بخش اظهارات همتي زماني طرح شد كه 
رييس كل بانك مكزي ريشه مشكالت ارزي كشور را 
به دليل افزايش قيمت بنزين ارزيابي كرد. اظهارنظري 
كه واكنش ه��اي فراواني را در مي��ان اهالي اقتصاد و 
پرسش هاي فراواني را در اين زمينه ايجاد كرد. آلبرت 
بغزيان استاد دانش��گاه تهران در جريان گفت وگو با 
خبرنگار تعادل با اشاره اينكه هنوز باور نمي كند رييس 
كل بانك مركزي يك چنين اس��تداللي كرده باشد، 
گفت: » اي��ن معادله صورت عك��س دارد، يعني اين 
نوسانات ارزي است كه باعث كاهش ارزش پول ملي 
و متعاقب آن افزايش قيمت مجموعه كاال و خدمات 
كشور مي شود و نه بالعكس. آقاي همتي طوري صحبت 
مي كند كه انگار در اين كشور كسي اقتصاد نمي داند. از 
ايشان بعيد است كه يك چنين استدالل هاي بي پايه و 
اساسي را مطرح كنند. حتي در صورت درستي فرض 
ايشان )كه غلط اس��ت( بنزين 3برابر افزايش قيمت 
داشته است، اما افزايش قيمت ارز بيش از 6برابر بوده 
است. معني اين اعداد و ارقام اين است كه پاي استدالل 
آقاي همتي چوبين است و قابل تمكين نيست.« همتي 
با اشاره به اينكه در اواخر سال ۹۸ و ۹۹ اتفاقاتي افتاد كه 
كار مديريت ارز را مشكل كرد گفت: مشكل ما از افزايش 
قيمت بنزين ش��روع ش��د و نمودار قيمت ارز نشان 
مي دهد كه شرايط خوبي در كشور ايجاد نكرد و همه 
را متاثر كرد. اواخر سال ۹۸ هم بحث ليست سياه اف اي 
تي اف شوك ديگري را وارد كرد. من كه توانستم نرخ 
ارز را براي يكسال ۱۱تا۱3هزارتومان حفظ كنم با نرخ 
۱۵هزارتومان مواجه شدم. همتي در ادامه در تشريح 
مشكالت سال ۹۹افزود: در سال ۹۹ اتفاقات خيلي بدي 
افتاد از جمله كرونا، كاهش شديد قيمت نفت جهاني، 
قطع ص��ادرات به دليل كرونا، كاهش ش��ديد قيمت 
بنزين و كاهش تقاضا براي محصوالت پتروشيمي و 
فوالد. به اين داليل ارزي وارد كش��ور نشد و صادرات 
نفت ما در ارديبهشت و خرداد به حداقل خود رسيد و 
همه اينها شوكي را به بازار ارز وارد كرد. به گفته همتي 
تشديد كاهش تعهدات جمهوري اسالمي در رابطه با 
برجام، تصويب قطعنامه ضد ايراني در شوراي حكام، 
درخواست فعال شدن مكانيسم ماشه و مهم تر از همه 
تحريم ثانويه ۱۸بانك كشور كه در سطح بين الملل به 
بازار ارز ما ضربه وارد كرد. همتي با اشاره به اينكه من 
تمام تالشم را كردم و در اذهان عمومي، مردم از دالر 
۴۵هزار تا6۰توماني صحبت مي كردند و همه اينها به 
انتظارات تورمي دامن زد و هدفگذاري تورمي ما را با 
مش��كل مواجه كرد ادامه داد: هدف گذاري تورمي به 
اين معنا نيست كه حتما به آن برسيم بلكه بايد به آن 
نزديك شويم كه نزديك هم شديم. ما اوراق فروختيم 
و با آن كسري بودجه و تشديد تورم را كنترل كرديم. 
در واقع متولي ساختار پولي و بانكي كشورمان مردم 
و اف��كار عمومي را به دليل اينكه احتمال افزايش نرخ 
ارز تا ۴۵هزار تومان را مي دادند، دليل مشكالت ارزي 

كشور معرفي كرد.

  همه مقصر هستند به جز بانك مركزي
دستاويز ديگري كه همتي در اين نشست با استفاده 
از آن ت��الش كرد ت��ا عملكرد خود را تطهير ش��ده 
معرفي كند، س��اير وزارتخانه هاي اقتصادي كشور 
بودند. رييس بانك مركزي در پاسخ به پرسشي كه 
چرا براي حل مشكل تورم به جاي چاپ اسكناس از 
انتشار اوراق و... استفاده نكرديد گفت: » ما هم اصرار 
به فروش اوراق داش��تيم ولي بايد دليل كم فروشي 
را از دوس��تان وزارت اقتصاد بپرسيم چون فرصت 
بسيار خوبي بود.« اين اظهارنظر همتي در شرايطي 
مطرح شد كه بر اساس اسناد مشخص، وزارت اقتصاد 
تالش دامنه داري را براي انتشار اوراق در دستور كار 
قرار داده است و بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي 
فروش اوراق كش��ور ب��ا تالش ه��اي وزارت اقتصاد 

عملياتي شده است. 
 همت��ي اما بدون توج��ه به اين آمار مس��تند ادامه 
داد: تنه��ا از طري��ق كارگ��زاري بانك مرك��زي 
۱۲۵هزارميليارد تومان اوراق فروختيم كه به تنهايي 
3۵واحد درصد از افزايش نقدينگي جلوگيري كرد. 
هرچند دير اقدام كرديم اما فرصت خوبي بود و سعي 

كرديم از آن خوب استفاده كنيم.
بح��ث ديگري ك��ه بازتاب هاي فراوان��ي در فضاي 
رس��انه اي كش��ور و محافل اقتصادي ايج��اد كرد، 
اظهارات��ي بود كه همتي در خص��وص عدم دخالت 
بانك مركزي در خصوص نرخ ارز مطرح كرد. ادعايي 
كه تحليلگران معتقدند بيشتر نشان دهنده فقدان 
كنش��گري بانك مرك��زي در مواجهه ب��ا واقعيات 
بازار اس��ت. رييس كل بانك مركزي گفت: دخالت 
بانك مركزي در بازار ارز و تعيين نرخ را به طور قطعي 
رد مي كنم و بانك مركزي براي ثبات دخالت مي كند 
و من اعتقادي به سركوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در 
بازار ثانويه تعيين مي ش��ود.دو سوم تامين واردات 
ما در كل كشور را صادرات غيرنفتي تامين مي كند 
و م��ا هيچ وقت صادرات را س��ركوب نكرديم. وي با 
اشاره به اين كه: ما ۲۵۰نفر داشتيم كه صادركننده 
واقعي نبودند و قانون هم گفته اينها را بررسي كنيم 
و 6.۵ميليارد دالر ارز را به كشور وارد نكردند گفت: 
بعدا فهميديم نه آدرس درس��ت داشتند و نه كارت 
بازرگاني درس��تي داش��تند و از بين اين ۲۵۰نفر، 
۷۰نفر را خود قوه قضاييه اعالم كرد كه از افراد بسيار 
تهيدست كارت بازرگاني گرفته بودند و 3۰نفرشان 
هم االن دستگير هستند. همتي پيرامون پيوستن به

 FATF گفت: اگر از من پرسيده بودند حتما FATF
را تاييد مي كردم ولي من صاحب نظر نيستم و جاي 

ديگر بايد تصميم بگيرند.

  جزييات كنترل قمار و پولشويي
در كنار اين موضوعات، سوءمديريت هايي كه بانك 
مركزي در خصوص كنترل جريان پولشويي، قمار 
و سايت هاي شرط بندي داشت، طي سال هاي اخير 
باعث انتقادات فراواني ش��ده ب��ود. منتقدان اعالم 
مي كردند در شرايطي كه نقل و انتقال اين سايت ها 
از طريق شاپرك و ساختارهاي پولي رسمي كشور 
انجام مي شود بانك مركزي تالش براي معرفي اين 
سرش��اخه هاي فس��اد و قمار به نهادهاي مسوول و 
مسدودس��ازي نقل و انتقاالت مال��ي آنها نمي كند. 
رييس بانك مركزي گفت: س��امانه هاي ما در بحث 
پولش��ويي و قمار بس��يار خوب عمل مي كنند و به 
زودي اطالع��ات خوبي درب��اره اقداماتي كه در اين 
زمينه صورت گرفته به م��ردم اعالم مي كنم. وي با 
اش��اره به اينكه روزي ۱۵۰ميليون تراكنش شتابي 
و ۱۰۰ميليون ش��اپرك داريم با مبال��غ باال گفت: 
روزي ۴۰هزارميلياردتومان پول تراكنش مي شود 
و اين نش��ان مي دهد كنترل بس��يار سخت است. با 
سيستمي تمام قمارها و پولشويي را رصد مي كنيم 
و به مراجع ذي ربط گزارش مي كنيم. امروز به همه 
پايانه هاي فروش دسترسي داريم و ۲.۵ميليون پايانه 
فروش را باطل كرديم و ۷ميليون را به سازمان امور 

مالياتي داديم.
او در بخش��ي از اظهارات��ش ضم��ن اعت��راف ب��ه 
س��وءمديريت ها در اين بخ��ش افزود: متاس��فانه 
برخي ش��عب بانك ها به پولشويي كمك مي كردند 
و دستگيري هايي انجام شد. مي توانم بگويم نسبت 

به سال گذشته ۵برابر  كنترل ما بيشتر شده است.

  وضع مان خوب است و بهتر مي شود
رييس كل بانك مركزي گفت: از فشارهايي كه روي 
من بود خبر نداريد و سال ۹۹ بدترين سال از لحاظ 
فشار روي من بود. برخي افراد قدرت زيادي دارند و 
فشار زيادي هم  بر من وارد مي كنند كه من مقاومت 
مي كنم.من بازارس��ازم و وقتي بازار س��از، ارزشش 
محدود ش��ود چگونه مي تواند بازار را مديريت كند. 
وضع م��ان خوب اس��ت و مطمئن هس��تم كه بهتر 
مي ش��ود.رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه 
اضافه برداش��ت بانك ها ۸۰هزارميليارد تومان در 
نيمه دوم ۹۷ ب��ود، افزود: االن ديگ��ر تقريبا اضافه 
برداشتي نداريم. ناترازي سيستم بانكي آنقدر شديد 
بود كه زمان مي برد و حداقل 6سال ديگر وقت براي 
اصالح آن نياز است. با مجوزي از سران قوا مسووليت 

برخي موسسات مالي غيرمجاز را برعهده گرفتم.
رييس كل بانك مرك��زي همچنين گفت: من از اول 
با ارز ۴۲۰۰موافق نبودم ولي ما تابع سياست دولت 
هستيم و معلوم بود در توزيع مشكالتي ايجاد خواهد 
شد.ظرف دو س��ال گذشته رش��د قيمت كاالهاي 
اساس��ي خيلي نبود از زماني كه در سال ۹۹ فاصله 
بين قيمت كاالهاي اساسي در بازار با ۴۲۰۰ تومان 
فاصله افتاد، مش��هودتر شد. همتي با اشاره به اينكه 
نگرانيم با پرداخت ارز ۴۲۰۰توماني شوك ديگري 
در قيمت ها ايجاد شود كه بايد مديريت شود، گفت: 
اين سياس��ت در قانون بودجه هم آم��ده كه اگر ارز 
۴۲۰۰ برداشته ش��د، در قالب معيش��تي به مردم 
يارانه داده ش��ود.رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر 
اينكه من هم هدايت نقدينگ��ي  را قبول ندارم و هر 
جا بازدهي باال باشد نقدينگي به آنجا مي رود ،گفت: 
هدايت نقدينگي در قالب پرداخت تسهيالت رانت 
ايجاد مي كند.تس��هيالت تكليفي براي سيس��تم 
بانكي مش��كل ايجاد مي كند. ما سامانه اي  كه براي 
تسهيالت الزم بود در بانك مركزي تعبيه كرديم ولي 
هنوز  افتتاح  رسمي نشده كه هر اعتباري كه بانك ها 
مي دهد آنجا ثبت ش��ود. شركت هاي اعتبارسنجي 
 بايد زياد ش��ود و آم��اده پذيرش درخواس��ت هاي 

جديد هستيم.

  امريكا دستور داد صندوق بين المللي پول 
به ما وام ندهد

ريي��س كل بانك مرك��زي در پاس��خ ب��ه خبرنگار 
نيويورك تايمز در كالب هاوس اقتصادآنالين گفت: 
هر صحبتي راجع به كره شده را تكذيب مي كنم و هر 
چه بدون نظر من و مس��ووالن بانك مركزي منتشر 
شود كذب است. حق جمهوري اسالمي است كه از 

منابعش استفاده كند ولي هنوز اتفاقي در اين زمينه 
رخ نداده است. بانك مركزي ۱۱ ميليارد دالر ارز در 
س��ال ۹۹ از منابع خودش تامين كرده اس��ت ولي 
اطالعاتي مطرح نمي كني��م. اگر ۷ميليارددالر آزاد 
نش��ود اتفاق بدي براي ما نمي افت��د و منابع خود را 
داريم ولي حق ما است. همتي درباره درخواست وام 
ايران از صندوق بين المللي گفت: 6۰سال است عضو 
صندوق بين المللي پول هس��تيم و ۲دهم ميليارد 
دالر منابع ما در صندوق بين المللي پول اس��ت كه 
از آن ساير كش��ورها استفاده مي كنند و درخواست 
وام حق  ما است. اين وام صندوق مثل قبلي ها شرط 
و ش��روط ندارد زيرا به دليل كرونا اس��ت و نرخ آن 
نزديك به صفر است. رييس بانك مركزي با اشاره به 
اينكه يكسال است نامه نوشتم ولي خبردار شديم در 
اكتبر سال گذشته امريكا نامه داد كه با درخواست 
وام ايران مخالفت كنيد تاكيد كرد: قبال مي گفتند 
صندوق بين المللي پول مس��تقل است ولي به من 
ثابت شد كه امريكا دستور دهد نهادهاي بين المللي 

هيچي نيستند.

  در بورس مظلوم واقع شدم
در جري��ان برگ��زاري نشس��ت خب��ري همتي در 
كالب ه��اوس يك��ي از موضوعاتي كه ب��ه تناوب از 
سوي كاربران به عنوان سند سوءمديريت هاي بانك 
مركزي عنوان مي ش��د، عمل اين نهاد در مواجهه با 
بازار سرمايه كشور بود. رييس كل بانك مركزي گفت: 
فكر مي كنم بانك مركزي و ش��خص بنده در قضيه 
بورس مظلوم  واقع مي ش��ويم. اصال چرا بايد رييس 
كل بانك مركزي با تغييرات نرخ بهره بين بانكي به 
بورس ضرب��ه وارد كند يا حمايت كند. رييس بانك 
مركزي اصال چنين قدرتي ن��دارد. ۷۱هزارميليارد 
توم��ان در ارديبهش��ت ۹۹ اضافه ذخي��ره بانك ها 
نزد بانك مرك��زي  بود و امروز به زير ۲۰هزارميليارد 
رس��يده يعني تقاضاي پول باال رفته است. من اگر 
مي خواس��تم مقاومت كنم كف نرخ بهره را به روي 
۱۸ درصد مي آوردم. همتي با اش��اره به اينكه قبول 
دارم نرخ به��ره عامل كنترل تورم اس��ت ولي االن 
شرايط افزايش آن فراهم نيست ،گفت: من انگيزه اي 
ندارم ن��رخ بهره را باال ببرم. ام��ا برخي مي گويند از 
اين هم پايين تر بياوري��م ولي وقتي تورم ۴۰درصد 
اس��ت و نرخ س��ود بانكي نهايت با تخل��ف بانك ها 
۲۰درصد باشد كاهش نرخ بهره امكان پذير نيست. 
بانك مركزي همراه بورس اس��ت و  كمك مي كند و 
االن   ۵۰درصد سهم هاي بازار ارزنده هستند حتي 

با نرخ هاي پايين تر ارز.

  آينده از آن بازار سرمايه است
همتي تاكيد كرد: ما بايد ثبات رويه داش��ته باشيم و 
سياست ها مثل دامنه نوسان مدام تغيير نكند.معني 
ندارد هركسي كه تخصص ندارد در زمينه بازار سرمايه 
نظر بدهد. نمي شود كه يك بازار  هميشه بازدهي داشته 

باشد و بقيه بازارها در ضرر باشند. مطمئن باشيد يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي بانك مركزي بازار سرمايه است. 
پيش بيني من اين اس��ت كه گش��ايش هايي در بازار 
سرمايه اتفاق مي افتد. رييس كل بانك مركزي گفت: 

در قضيه بورس ما مظلوم واقع شديم.
پس از اين صحبت همتي، سعيد عباسيان، سردبير 
اقتصادآنالين گفت: ما هم مظلوم واقع ش��ديم زيرا 
بارها نس��بت به رش��د بي رويه بازار سرمايه هشدار 
داديم اما هجمه هاي زيادي عليه ما وارد شد درحالي 
كه ما به فكر ثبات اقتصاد و منافع همه مردم بوديم. 
رييس بانك مركزي گفت: سال ۹۹ به دليل انتظارات 
تورمي و انتظار رشد ۱۰۰درصدي نقدينگي، رشد 
پول به ۸۸درصد در مرداد رسيد و پول ها سيال شد 
كه نقش مهمي در افزايش نرخ ارز داشت. همچنين 
باعث ش��د انتظارات در بازار س��هام ه��م باال برود و 
آن زمان برخي س��هم ها با ارز 6۰هزارتومان تحليل 
مي ش��د. همتي با تاكيد بر اينكه درب��اره نرخ بهره 
تصميمي نگرفتيم ولي اگر بتوانم تورم را كنترل كنم 
نرخ بهره را پايين مي آورم، افزود: نگذاشتم نرخ بهره 
بين بانكي از ۲۰درصد باالتر برود و حتي ش��ب عيد 
عمليات شبانه انجام دادم. قول مي دهم در زمينه نرخ 
بهره تصميمي نگيرم كه  به بازار سهام لطمه اي وارد 
ش��ود.رييس بانك مركزي با اشاره به اينكه تاكنون 
حدود ۱۵ ميلي��ارد دالر واردات در مقابل صادرات 
انجام شده است، افزود: روزانه 3۰۰ الي ۴۰۰ ميليون 
دالر ارز در س��امانه نيما عرضه مي ش��ود و گردش 
مالي اين س��ا مانه حدود ۸۰ميليارد دالر بوده است.

اينكه كس��ي ارز نيما را نمي خرد من مقصر نيستم. 
بانك مركزي مانع صادرات و مخالف بخش خصوصي 
نيست و پيش بيني مي كنيم امسال حجم صادرات 

افزايش پيدا كند.

  يك تلخي بي پايان
سوم مردادماه ۹۷ و درست يك ماه و نيم پس از خروج 
ترامپ از برجام گذش��ته بود كه رييس جمهوري در 
جري��ان برگزاري نشس��ت هيات وزي��ران با صدور 
حكم��ي، عبدالناصر همتي را ب��ه عنوان رييس كل 
جديد بانك مركزي كشورمان جايگزين ولي اهلل سيف 
كرد. چهره اي كه سه روز قبل از صدور حكم انتصابش 
به عنوان متولي ساختار پولي و مالي كشور به عنوان 
س��فير ايران در چين انتخاب شده بود و براي حضور 
در محل ماموريتش راهي پكن ش��ده بود. اما اوضاع 
آشفته اقتصاد كش��ور و قرار گرفتن نرخ ارز در داالن 
صعودي كه ب��ه دليل خروج ترامپ از برجام رخ داده 
بود، دولتمردان را مجاب كرد كه كاراكتر تازه اي را به 
جاي س��يف راهي ساختمان ميرداماد كنند. همتي 
بالفاصله پ��س از حضور در بانك مركزي وعده هايي 
براي مديريت بازار ارز و رفع مش��كالت اقتصادي و 
اصالح نظام بانكي كش��ور داد و اع��الم كرد كه اصل 
اول برنامه ريزي هاي اقتصادي اش حفظ اس��تقالل 
بانك مركزي و ايستادگي در مقابل درخواست هاي 
مس��ووالن دولتي خواهد بود. اما در شرايطي كه در 
هفته ه��ا و ماه هاي ابتدايي حض��ور همتي در بانك 
مركزي، جوي از خوشبيني در خصوص عملكرد اين 
مسوول دولتي وجود داش��ت، روند بعدي رويدادها 
نش��ان داد كه فاصله بعيدي ميان وعده ها و عملكرد 
همتي وجود دارد كه اين فاصله بعيد با اس��تفاده از 
گفتار درماني، جبران نمي شود. هرچند همتي وعده 
داده بود كه ت��ورم را به محدوده ۲۰الي ۲۲درصدي 
مي رس��اند و ارزش را به پول ملي باز مي گرداند، اما 
حوادثي كه از سال ۹۷ تا به امروز در اقتصاد رخ داده؛ 
نسبتي با وعده هاي ابتدايي كه همتي داده بود ندارد، 
بايد ديد در نهايت سرنوشت رييس كل بانك مركزي 
كشور آنگونه كه خود مطرح كرده به رستگاري ختم 
خواهد ش��د يا اينكه با پايان عم��ر دولت، آنگونه كه 
منتقدان همتي در مجلس و... عنوان مي كنند، همتي 
براي پاسخگويي در خصوص ارز ۴۲۰۰ توماني و ساير 
مشكالت واقعيات را با افكار عمومي در ميان خواهد 

گذاشت. واقعياتي عريان و بدون فرافكني.
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همه ناكامي هاي بانك مركزي
به عنوان يك عام��ل اساس��ي در بخش هاي مختلف 
اقتصادي و معيشتي به جاي مي گذارد و مانند دومينو 
ساير بخش هاي اقتصادي را در مي نوردد، اعمال مديريت 
مطلوب در خصوص ارز مي تواند بخشي از مشكالت كالن 
اقتصادي را پوشش دهد. در زمان بحران هاي اقتصادي 
از نوع تحريم ها و مش��كالت ارزي، دولت هاي مختلف 
راهكارهاي متفاوتي را مورد توجه قرار مي دهند. برخي 
تصميم سازان ممكن است در اين برهه هاي بحراني به 
سمت رويكردهاي انقباضي، افزايش بهره وري و كاهش 
هزينه ها بروند، برخي اقدام به توسعه پايه هاي مالياتي و 
افزايش درآمدها از اين طريق مي كنند و برخي ديگر نيز 
دست به انتشار پول مي زنند. در كشور ما متاسفانه براي 
جبران كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم ها، بيشتر پول 
پرقدرت منتشر شد كه خسارت بار ترين تصميم ممكن 
اس��ت. تصميمي كه ريشه اصلي مشكالت اقتصادي و 
معيشتي كشورمان نيز محسوب مي شود. اين در حالي 
است كه راهكارهاي ديگري از جمله استقراض از بخش 
خصوصي، اس��تقراض از بنگاه هاي مالي مثل بيمه ها 
و... نيز پيش روي مس��ووالن قرار داشت كه با استفاده 
از آنها مي شد، بخش��ي از نيازهاي كشور را تامين كرد. 
اما بهترين تصميمي كه ايران مي توانست براي عبور از 
بحران تحريم ها در دستور كار قرار دهد، اجراي منطقي 
خصوصي سازي بود. دولت مي توانست از طريق فروش 
دارايي هايش هم نيازهاي بودجه اي خود را تامين كند 
و هم اقدام به كوچك سازي و چابك سازي دولت كند. 
دومين راهكار، فروش اوراق مشاركت است و در نهايت 
هم توسعه پايه هاي مالياتي است كه از سوي تحليلگران 
پيشنهاد مي شود. البته روش سوم، يعني ماليات، با توجه 
به ركودي كه در اقتصاد كش��ور حاكم است، با تبعاتي 
همراه خواهد بود. اما در برابر اين سه راهكار اقتصادي، 
بانك مركزي و دولت، مخرب ترين راهكار را كه انتشار 

پول و چاپ اسكناس است را انتخاب كرد. 
البته وقتي عبدالناصر همتي سكان هدايت بانك مركزي 
را در دست گرفت، در بدو امر تصميمات نسبتا مناسبي در 
بخش هاي مختلف ساختارهاي پولي و مالي كشور اخذ 
شد و مصاحبه هاي اميدواركننده اي هم از سوي او منتشر 
شد. در آن برهه اعالم شد، مهار رشد شتابان نقدينگي 
و مقابله با افزايش نرخ ارز در دس��تور كار بانك مركزي 
قرار خواهد گرفت. براي مدتي هم رشد شتابان نرخ ارز 
متوقف شد، اما اين روند هرگز به طور مستمر تداوم پيدا 
نكرد. البته نبايد فراموش كرد كه هرچند ريشه اصلي 
افزايش نرخ ارز تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و كمبود  
ارز است، اما روند تصميم سازي هاي اقتصادي در حوزه 
پولي و مالي كشور نيز به گونه اي اتخاذ شدند كه بر دامنه 
نوسانات ارزي افزود. از سوي ديگر، پيش بيني هايي كه 
برخي افراد و جريانات در خصوص كاهش ورودي ارز به 
كشور داشتند، انتظارات تورمي در كشور را به گونه اي 
ش��كل داد كه در نهايت باعث رش��د افزايش نرخ ارز و 
تكانه هاي نوساني در بازارها شد. واكنش بانك مركزي 
به مجموعه اين مسائل و مشكالت، اتخاذ برخي اقدامات 
مقطعي از جمله استفاده از ارزهاي صادراتي و پس از آن 
تالش براي انتشار اوراق قرضه بود كه باعث شد از شدت 
و دامنه نوسانات به طور نسبي كاسته شود. اما نمي توان 
انكار كرد در دولت و ساير نهادهاي حاكميتي، برخي افراد 
و جريانات با نفوذ وجود داشته و دارند كه تمايل دارند به 
جاي روش هاي اصالحي، روند كاهش درآمدهاي نفتي 
با انتشار اسكناس جبران ش��ود. جرياناتي كه به جاي 
روش هاي اقتصادي و معقول، سهل الوصول ترين ترين و 
دم دست ترين راهكارهاي ممكن را براي جبران نيازهاي 
بودجه اي در پيش مي گيرن��د. البته تنها اقتصاد ايران 
نيس��ت كه با يك چنين درخواست هاي سوداگرانه اي 
براي حل مشكالت اقتصادي مواجه است، در بسياري از 
كشورها ممكن يك چنين تقاضاهايي براي استقراض و 
چاپ پول وجود داشته باشد، اما اين بانك هاي مركزي و 
نهادهاي نظارتي هستند كه در راستاي صيانت از منافع 
عمومي كشور و حفظ ارزش پول ملي، تالش مي كنند 
تا در برابر يك چنين خواس��ته هاي غير مشروع و غير 
معقولي بايستند. بانك مركزي ايران در اين دوره، اما نه 
تنها در برابر اين درخواست ها ايستادگي نكرد، بلكه بر 
اساس اظهارنظرهاي رييس كل بانك مركزي در طول 
سال هاي ۹۷، ۹۸ و ۹۹ استقراض هاي فراواني از طريق 
چاپ اسكناس صورت گرفته است. در واقع بخش قابل 
توجهي از تورم امسال، سال قبل و سال هاي پيش از آن 
به دليل همين اقدامات پر خطر رخ داده است . هرچند 
در اين ميان ممكن اس��ت برخي افراد، اين تصميمات 
خطرناك را توجيه كنند، اما نمي توان از اثرات مخرب 
اين نوع اقدامات در مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور 
چشم پوشي كرد. بانك مركزي چه خودخواسته و چه 
تحت فش��ارهاي دولت اين اقدام را صورت داده است. 
وقتي بانك مركزي براي رفع نيازه��اي دولت اقدام به 
چاپ اس��كناس مي كند، نقدينگي رشد مي كند، پايه 
پولي در روندي مستمر توسعه پيدا مي كند و در نهايت 
تورم به طور مستمر افزايش پيدا مي كند. افزايش تورم 
هم به طور مستقيم معيش��ت خانواده ها را دچار تكانه 
مي سازد و باعث افزايش فقر مطلق در جامعه مي شود. 
پرسشي كه در اين ميان ممكن اس��ت طرح شود، آن 
اس��ت كه آيا راهكار جايگزيني وجود داشت كه بانك 
مركزي از طريق آن مي توانست به جاي چاپ اسكناس 
در دس��تور كار قرار دهد؟ استفاده از ارزهاي صادراتي و 
تالش براي زنده كردن اين ارزها يكي از روش هايي بود 
كه بانك مركزي با استفاده از آنها مي توانست بخشي از 
تكانه هاي بازار ارز را مهار كند. اقدامي كه بانك مركزي 
بعد از تنگ تر شدن حلقه تحريم ها به طور جدي عملياتي 
ش��دن آنه��ا را در دس��تور كار قرار ن��داد. ضمن اينكه 
نشانه هاي مستند حاكي از آن است كه برخي افراد در 
دولت، طرفدار نرخ ارز باال هستند و افراد و جرياناتي كه 
به ارزهاي ترجيحي دسترسي دارند، مايل نيستند كه 
قيمت ارز دچار كاهش قابل توجهي شود. چرا كه نرخ ارز 
باال منافع بيشتري را براي آنان خواهد داشت. اين افراد 
كه به رانت قابل توجهي ارز دولتي مرتبط هستند يكي از 
كانون هاي مقابله با متعادل شدن نرخ ارز هستند. البته 
به طور طبيعي بانك مركزي بايد در برابر اين كانون هاي 
مخرب و سوداگر ايستادگي كند و اجازه ندهد كه منافع 
مردم زير پاي اين افراد و جريانات قرباني شود، اما بنا به 
داليل گوناگون بانك مركزي در اس��تيفاي اين منافع 

عمومي ناكام بوده است. 

درخواست اردوغان
 براي كنار گذاشتن دالر

رييس جمهور تركيه از كشورهاي عضو گروه دي-هشت 
خواست تا در مبادالت تجاري دوجانبه، ارزهاي ملي را 
جايگزين كنند.به گزارش ايس��نا به نقل از خبرگزاري 
آناتولي، رييس جمهور تركيه كه از طريق ويدئوكنفرانس 
در اجالس گروه دي-۸ سخن مي گفت، بار ديگر خواستار 
افزايش اس��تفاده از ارزهاي ملي در تبادالت دوجانبه و 
چندجانبه شد و افزود: سال ۲۰۱۷ براي اولين بار ايده 
اس��تفاده از ارزهاي ملي را در مبادالت مطرح كردم و از 
آن زمان تاكنون اين ايده پرمعناتر و قابل تحقق تر شده 
است. ما براي آنكه ريسك ناشي از شوك هاي ارزي را بر 
روي كشورهاي خود كاهش دهيم بايد روي استفاده 
از ارزهاي ملي متمركز شويم.اردوغان پيش از اين هم 
خواهان افزايش اس��تفاده از ارزهاي ملي در مبادالت 
دوجانبه با ش��ركاي تجاري بزرگ اين كشور از جمله 
ايران، روسيه، چين و اوكراين براي كاهش وابستگي به 
دالر شده بود.در اين اجالس همچنين راهكارهاي توسعه 
همكاري كشورهاي عضو در حوزه هاي مختلف اقتصادي 
نظير انرژي هاي تجديدپذير، هوش مصنوعي، رباتيك، 
اينترنت اش��يا و بالك چين مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. اردوغان با تاكيد بر روي اهميت استفاده بيشتر از 
تكنولوژي در توليدات كشورهاي عضو افزود: براي آنكه 
به سمت توسعه اقتصادي پايدار حركت كنيم بايد نقش 
تكنولوژي در بخش توليد را افزايش دهيم. رييس جمهور 
تركيه در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به نقش كرونا 
بر كاهش تبادالت اقتصادي بين كشورها گفت: واكسن، 
موثرترين اس��لحه ما در برابر اين ويروس است و نبايد 
قرباني منافع گروهي خاص شود. تركيه از سال ۲۰۱۷ 
رياست دوره اي گروه دي هشت را بر عهده گرفته است. 
اردوغان با اشاره به ظرفيت باالي بازار ۱.۱ ميليارد نفري 
كشورهاي عضو گفت: كشورهاي عضو داراي جمعيت 
جوان و تحصيلكرده هستند و بايد اتصال بيشتري بين 

جوامع جوان كشورهاي عضو به وجود بيايد.

تخصيص۵۰ درصد سپرده هاي 
بانكي به واحدهاي توليدي

مع��اون اقتص��ادي دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق 
آزاد كش��ور گفت: با توافق بانك مركزي۵۰ درصد از 
سپرده هاي بانكي مناطق آزاد به نيازهاي واحدهاي 

توليدي همان مناطق اختصاص يافت.
احمد جمالي عنوان كرد: بانك مركزي موافقت كرد 
۵۰ درصد از سپرده هاي بانكي هر منطقه به نيازهاي 
مالي واحدهاي توليدي همان منطقه اختصاص يابد 
كه با اين توافق برخي پشتيباني هايي كه براي تامين 
منابع مالي فعالن اقتصادي مناطق نياز است تامين 
مي ش��ود. وي افزود: اي��ن توافق در راس��تاي اجراي 
فرامين مقام معظم رهبري براي تحقق ش��عار سال 
۱۴۰۰، »توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها« به منظور 
پشتيباني و حمايت مالي از فعالين اقتصادي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي صورت گرفت. جمالي در ادامه با 
اشاره به ثبت سفارش مناطق آزاد براي سهميه كاالي 
همراه مسافر گفت: بر اساس مصوبه هيات دولت امكان 
ثبت س��فارش و واردات كاال توس��ط فعاالن تجاري 
و اقتص��ادي در مناطق آزاد امكان پذير ش��د. معاون 
اقتصادي دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد كشور 
گفت: فعاالن اقتصادي و تجاري مناطق آزاد مي توانند 
بر اساس ليست كاالهاي مجاز براي واردات و تعرفه هر 
كاال، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام كنند. جمالي 
در ادامه با اشاره به برخي مشكالت واحدهاي توليدي 
در مناطق آزاد گفت: عمده دغدغه فعاالن اقتصادي در 
حوزه ثبت سفارش، گمرك، تامين منابع مالي براي 
واحدهاي توليدي، صدور جواز تاسيس و پروانه هاي 
بهره برداري به ويژه در حوزه هاي غير صنعتي و حوزه 
گردشگري اس��ت كه با توجه به توافقاتي كه با وزارت 
صم��ت، بانك مركزي، گم��رك و وزارت امور اقتصاد 
دارايي داش��تيم مش��كالت و دغدغه آنان رفع شود. 
جمالي گفت: دغدغه اصلي س��رمايه گذاران مربوط 
به وزارت صمت، گمرك و جهاد كش��اورزي است كه 
تالش خواهيم كرد با رايزني با دستگاه هاي اجرايي آنها 
را به حداقل برسانيم. وي اظهار داشت: از ابتداي سال 
جاري موارد زيادي در خصوص ماليات ارزش بر افزوده 
بررسي شده است، فعاالن اقتصادي در مناطق دغدغه 
زيادي در اين خصوص دارند كه در تالش هس��تيم از 
طريق دولت و مجلس راهكار مناسبي براي اصالح آن 

در نظر گرفته شود.
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گروه بورس|
اگر وضعي��ت بازارس��رمايه را از مردادماه س��ال 1399 
تاكنون بررسي كنيم متوجه مي شويم كه شاخص در دو 
محدوه خاص توانايي رشد مجدد و بازگشت به روزهاي 
طاليي خود را داشته اما؛ عملكرد بورس بازان و مسووالن 
اقتصادي كشور مانع اين موضوع شده و در اولين ماه سال 
1400 هنوز هم شاهد ريزش ادامه دار بازارسهام هستيم.

در اين بين بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين نظرند 
كه بانك مركزي تاثير بسزايي در ريزش هاي بورس داشته 
و يكي از مقصران نزول چند هزار واحدي بازار س��رمايه 

بانك مركزي است.
اگر بانك مركزي نرخ سود سپرده هاي بانكي را افزايش 
دهد، تعمداً رش��د اقتصادي را كند كرده است. اين كار 
تاثير شديدي بر بازار بورس و سهام دارد، چراكه كاهش 
رشد اقتصادي منجر به كاهش رشد سودآوري و درنتيجه 
قيمت هاي پايين تر س��هام مي ش��ود. از طرفي افزايش 
نرخ بهره باعث مي شود س��رمايه داران، دارايي هاي خود 
را به بانك منتقل كنند تا از اين طريق س��ود بيش��تري 
دريافت كنند و اين باع��ث كاهش نقدينگي در بورس و 
ركود بازار سهام مي ش��ود. البته كاهش نرخ سود بانكي 
نيز بي اثر نيست و از نظر كارشناسان حوزه اقتصادي اين 
كاهش در زمان نامناسبي انجام شد كه موجبات استقبال 
سهامداران از س��رمايه گذاري خرد در بانك ها را پديدار 
ساخت. البته نبايد فراموش كرد كه افزايش يا كاهش نرخ 
سود بانكي تاثير مستقيم بر روي بورس ندارد و اين تاثير 
به آرامي و با بررسي فاكتورهاي متعدد بر روي بازار سهام 
تاثير مي گذارد . براي مثال هنوز نرخ بهره كه مهم ترين 
و اساسي ترين فاكتور سرمايه گذاري محسوب مي شود 
هنوز مشخص نشده و بسياري از سرمايه گذاران سردرگم 
هستند. بانك مركزي مي گويد نقش��ي در ريزش هاي 
بورس��ي ندارد اما؛ اگر اصل ماجرا را بررسي كنيم به اين 
نتيجه ميرس��يم كه بانك مركزي هم تا حدودي مقصر 
است. بنابرگفته رييس بانك مركزي ديگر انگيزه اي براي 
افزايش نرخ سود بانكي وجود ندارد ولي در ميان بانك هايي 
هس��تند كه بيش از رقم اعالم شده توسط بانك مركزي 
سود بانكي پرداخت مي كنند و اين موضوع به يك انگيزه 
براي برخي از سرمايه گذاران بزرگ بورسي تلقي مي شود 
كه سرمايه خود از بورس خارج و در حوزه اي همانند بانك 

با نرخ مشخص سرمايه گذاري كنند.
به طور كلي ريي��س بانك مركزي نمي تواند بگوييد يك 
درصد هم در ماجراي ريزش بورس تاثير نداشته چراكه؛ 
عوامل بانكي و امثال آن تا حدودي ريزش بورس را فراهم 
ساختند و بانك مركزي نيز در اين بين بي تقصير نيست.

يكي از كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با تعادل اظهار 
مي كند: تمامي مسووالن كشوري در ريزش بورس مقصر 
هستند چراكه؛ هر يك به گونه اي از معضالت بازار سرمايه 
آگاه بودند اما؛ اين موضوع را به مسووالن مربوطه گوشزد 
نكردن��د، در نتيجه نمي توانند بگوين��د ما حامي بورس 
هس��تيم و دخالتي در ريزش هاي آن نداشته ايم، اتفاقا 

كابينه دولت در راس مقصيرين قرار دارند.
وي ادامه مي دهد: سال 1399 خبري منتشر شد مبني 
براينكه نرخ سود بانكي كاهش يافته است آيا اين موضوع 

عملي ش��د و نرخ س��ود كاهش يافت؟ اگر رييس بانك 
مركزي سري به بانك هاي كشور بزند درمي يابد كه نرخ 
سود همچنان باالست و اگر سرمايه گذاري شما در بانك 
بيش از 200 الي 400 ميليون باشد با سودهاي هنگفت 
زندگي خود را س��ر مي كنيد. در اين ميان بايد گفت كه 
كاهش نرخ سود بانكي به طور موقت برروي سهام بانكي 
بورس تهران تاثرگذاشت.اين كارشناس بانكي مي گويد: 
پول هاي بلوكه ش��ده، تحريم ها، نبود رشد اقتصادي و 
چند و چندين عامل ديگر باعث شده كه بورس وضعيت 
نامطلوبي بگيرد و اگر همه دستگاه ها و مراجع خصوصا 
بانك مركزي به كمك بورس  بياييد شاهد تحول در اين 

بازار خواهيم بود.

     سازمان بورس هم بايد 
ثبات بخشي به مقررات بورسي بدهد

عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در نشس��ت 
شبانه خود در كالب هاوس درباره نقش بانك مركزي در 
بورس گفت: بانك مركزي و بنده در موضوع بورس مظلوم 
واقع ش��ده ايم؛ در خيلي از جاها نيز اين طور شده است؛ 
اما بنا نداريم خيلي مسائل را پاسخ دهيم. مشكل در مرغ 
را به بانك مركزي نس��بت مي دهند؛ نرخ ارز باال مي رود 
مي گويند بانك مركزي كرد؛ اما هر اتفاقي كه در كشور 

مي افتد، مي گويند زير سر بانك مركزي است.
همتي ادامه داد: بانك مركزي چرا بايد نرخ سود را پايين 
بياورد و بعد باال ببرد و ب��ورس را بهم بريزد. واقعًا رييس 
كل بانك مركزي اين طور قدرتمند اس��ت؟ در حالي كه 
دو م��اه ابتدايي 99 معادل ۷1 هزار ميليارد تومان اضافه 

ذخيره بانك ها نزد بانك مركزي بود كه االن به زير 20 هزار 
ميليارد تومان رس��يده است.وي اضافه كرد: اگر قرار بود 
كه بانك مركزي اينگونه در بورس عمل كند؛ بايد كانال 
هدفگذاري را ب��ه 1۸ درصد در بازار بين بانكي براي نرخ 
سود مي رساندم؛ اما اين كار را نكردم. 4 تا فاكتور را به خاطر 
بورس تغيير دادم، چراكه مي خواس��تم نرخ تسهيالت، 
ناترازي بانك ها و كمك به بورس را صورت دهم و بنابراين 

انگيزه ندارم نرخ سود بانكي را باال بياورم.
همتي گفت: برخي با سود نظام بانكي زندگي مي كنند؛ 
در حالي كه متأسفانه برخي يك بعدي نگاه مي كنند. ما 
به دنبال ثبات بازار بورس هستيم؛ اين در حالي است كه 
آينده از آن بازار س��رمايه است و همه بايد كمك كنيم و 
االن نيز باور دارم كه ۵0 درصد س��هام در بازار ارزشمند 
است؛ البته سازمان بورس هم بايد سياست گذاري هاي 
ثبات بخشي را براي بورس در نظر بگيرد؛ اين در حالي است 
كه دامنه نوسان، دامنه متقارن و مواردي از اين دست كه 

مدام در حال تغيير است، غلط است.
وي توضيح داد: نمي ش��ود كه يك بازار هميشه بازدهي 
خوب داشته باشد و بقيه بازارها خراب باشند؛ اما پيش بيني 
مي كنم كه شرايط اقتصادي ما به سمت ثبات بيشتر پيش 
مي رود؛ اما بورس هم روزهاي خوبي خواهد داشت؛ من هم 
دغدغه بورس را دارم.رييس كل بانك مركزي در خصوص 
كارسازي پول هاي بلوكه شده ايران كه آزاد شد، گفت: هر 
پولي كه آزادسازي شده است، مشخص است كه در كجا 
هزينه مي شود؛ اما نبايد بر اساس حدسيات حرف زد. منابع 
متعلق به نظام جمهوري اسالمي ايران است كه بايد در 
مورد آن توضيح داده شود.همتي تصريح كرد: ظرف يك 

هفته يا يك ماه كار به نحوي مي شود كه 20 هزار ميليارد 
توماني كه معمول بود ذخاير اضافه بانك ها باشد، به ۷0 
هزار ميليارد تومان رسيد؛ يعني ۵0 هزار ميليارد تومان 
به ذخاير اضافه شد؛ چراكه كسي وام نگرفت و ظرف يك 

ماه اين اتفاق افتاد.
وي افزود: ما اوراق بدهي را تازه شروع كرده بوديم و االن 
تازه از نيمه س��ال 99 به بعد كه بخشي از اوراق دولتي را 
به صورت عمليات ريپو از بانك ها بگيريم و در حال انجام 
اين كار هستيم. اينجا است كه متوجه مي شويم عمليات 
بازار باز چقدر مهم است.همتي گفت: اگر عرضه ارز در بازار 
زياد شود، نرخ كاهش مي يابد؛ قيمت را هم بازار تعيين 
مي كند؛ اما بانك مركزي طرفدار ثبات بازار ارز است. البته 
سال 99 به خاطر انتظارات تورمي كه اوايل سال ايجاد شد 
و مطالبي مطرح شد كه همه انتظار رشد 100 درصدي 
نقدينگي داشتند، به خاطر انتظارات عجيبي بود كه در 
جامعه ايجاد ش��د و نرخ رشد پول در مرداد به ۸۸ درصد 
رسيد كه نشان از سياليت پول دارد.رييس بانك مركزي 
اضافه كرد: اين انتظارات تورمي را ش��كل داد و مجموعه 
اين اتفاقات سبب شد كه انتظارات در بازار سهام باال رود و 
خيلي از تحليلگران بازار سرمايه، سهام را با دالر ۶0 هزار 
توماني تحليل كردند. در مورد نرخ بهره اطمينان مي دهم 
كه اقدامي نمي كنم كه بازار سرمايه به هم بخورد.اين مقام 
مسوول در نهايت گفت: در مورد تغيير نرخ بهره نيز تصميم 
نگرفتم، اما اگر در مورد تورم توانستيم رقم را كاهش دهيم، 
نرخ بهره را هم تغيير مي دهيم. اما در مورد نرخ بهره بازار 
بين بانكي نيز به صورت جدي كنترل هاي الزم را مي كنيم 

تا نرخ بازار بين بانكي باال نرود.
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عرضه اموال مازاد دستگاه هاي 
دولتي در بورس كاال

علي صالح آبادي، رييس اس��بق س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار داشت: التزام به قواعد بورس كاال 
كه قيمت ها در اين بازار به صورت شفاف و رقابتي 
تعيين مي شود مي تواند نقش مفيدي را در تحقق 
شعار س��ال و حمايت از توليد كشور داشته باشد و 
زمينه گستردگي رقابت در بازار را با شفافيت فراهم 
خواهد كرد. وي به كمك ابزارهاي مالي بورس كاال 
در ش��فافيت اقتصاد تاكيد كرد و گفت: هر يك از 
ابزارهاي مالي بورس كاال نقش متفاوت و مثبتي را 
براي صنايع كشور ايفا مي كنند و مي توان از طريق 
اين ابزارها شاهد بهبود روند معامالت بازارها، تامين 
مالي توليد و پوشش ريسك هاي قيمتي باشيم. اوراق 
سلف موازي استاندارد در بورس كاال به عنوان ابزاري 
براي تامين مالي به ش��مار مي رود و اوراق بهاداري 
است كه شركت ها با انتش��ار آن، مسيري هموار را 
براي تامين منابع مالي بخش توليد انتخاب مي كنند. 
صالح آبادي ادام��ه داد: اوراق خريد دين ديگر ابزار 
تامين مالي در بورس اس��ت كه توليدكنندگان با 
وجود فروش نسيه محصوالتشان به نفع خريداران 
اما امكان تامين مالي خود را با انتش��ار اوراق خريد 
دين مهيا مي كنند. قراردادهاي آتي ايفا كننده دو 
نقش مهم در بازار است، نخستين نقش آن كشف 
بهينه قيمت و نقش ديگر آن پوشش ريسك قيمتي 
در آينده است. رييس اسبق سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: بازارهاي مختلف��ي مانند بورس كاال 
و ب��ورس اوراق به��ادار از ظرفيت هاي خوبي براي 
گسترش برخوردارند و مي توان ابزارهاي مختلف را 
در اين بازارها با نگاه هاي مختلف طراحي و راه اندازي 
كرد و عمق بخشيد. با وجود اين حجم نقدينگي در 
كشور، امكان جذب بيش��تر نقدينگي به ابزارهاي 
مالي بازار سرمايه در جهت رشد توليد وجود دارد 
و اين دس��ت اقدامات از الزامات توسعه اقتصادي 
كشور است. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران 
با بيان اينكه اكنون دس��تگاه هاي دولتي در كشور 
اموال مازاد زيادي را تحت اختيار خود دارند، گفت: 
با توجه به شرايط فعلي در بحث فروش نفت، دولت 
با كس��ري منابع مواجه است و در اين ميان يكي از 
راه هايي كه مي ت��وان از طريق آن حركت جهادي 
انجام داد، مزايده اموال ي��ا امالك دولت در بورس 
كاال به شيوه اي شفاف اس��ت. وي ادامه داد: اموال 
دولتي بايد به دور از تشريفات زايد اداري كه در كشور 
وجود دارد و با مكانيزمي سهل و آسان وارد بورس 
كاال شوند، در نهايت در اين بازار به مزايده گذاشته 
شود و به فروش برسد.صالح آبادي با اشاره به اينكه 
اگر اين اتفاق رخ دهد بخش مهمي از كسري بودجه 
دولت از طريق اين اموال جبران مي شود، افزود: اين 
موضوع به دليل وجود شفافيت در قيمت و معامالت 
در بورس كاال فقط از طريق اي��ن بازار امكان پذير 
است. تامين بودجه، موضوع مهمي براي دولت است 
و عرضه امالك دولت و نهادهاي مرتبط در بورس 

كاال مي تواند گزينه اي مناسب در اين حوزه باشد.

نرخ ارز پارامتر كليدي بازار سرمايه
ياسر شريعت، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
سنا گفت: تغييرات جديد در بازار سرمايه، به شدت 
به تغييرات قيمتي ارز -به عنوان يكي از پارامترهاي 
كليدي - حساسيت نشان مي دهد ولي در مجموع 

بازار خوبي را در سال جاري پيش بيني مي كنيم .
ش��ريعت با بيان اينكه بازار س��رمايه در بسياري از 
گروه ها در محدوده ارزندگي ق��رار دارد، گفت: اگر 
چه در نيمه اول 1400 رش��دهاي عجيب و شارپي 
دور از انتظار اس��ت ول��ي در كل به نظر مي رس��د 
بازدهي شاخص بيشتر از اوراق با درآمد ثابت خواهد 
بود. وي توضيح داد: البته تغيي��رات جديد در بازار 
سرمايه، بسيار به تغييرات قيمتي ارز به عنوان يكي 
از پارامترهاي كليدي وابسته است ولي درمجموع 
بازار خوبي را در سال جاري پيش بيني مي كنيم.اين 
كارشناس بازار سرمايه، بهترين گزينه سرمايه گذاري 
را در شرايطي كه بازارها روند صعودي يا نزولي اكيد 
ندارند، خريد و نگهداري سهم هايي با P/E پايين و 
با سود تقسيمي باال دانس��ت و گفت: اقتصاد ما در 
صنايع معدني فلزي و همچنين صنايع پتروشيمي و 
شيميايي داراي مزيت رقابتي است و بسياري از اين 
شركت ها محصوالت با كيفيتي توليد مي كنند كه در 

بازارهاي جهاني حرف براي گفتن دارند.

بسته شدن ۳۵ مورد دسترسي 
سهامداران برخط

مديريت نظارت بر بازار شركت بورس تهران با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد: به منظور ارتقاي سالمت بازار 
سرمايه و در راستاي صيانت از حقوق سهامداران و 
با توجه به ماده ۷ دستورالعمل انضباطي كارگزاران 
و ماده 12 دس��تورالعمل اجرايي معامالت برخط، 
مديريت نظارت بازار با توجه به تأثير قابل مالحظه 
برخي اقدامات معامله گران بر روند معامالت اقدام 
به مسدود كردن يك ايستگاه معامالتي و 3۵مورد 
دسترسي برخط سهامداران از 14 تا 1۸ فروردين ماه 
كرده است.شايان ذكر است مصداق بندهاي ماده ۷ 
دستورالعمل انضباطي كارگزاران، مواردي از جمله 
ورود سفارش خريد يا فروش و اقدام معامله در سمت 
ديگر، حذف نامتعارف سفارش، سفارش هاي متعدد 
كم حجم و معامله متفاوت با جريان بازار )رنج منفي( 
از داليل اين اقدام��ات بوده و در برخي موارد نيز به 

كارگزاران مربوطه تذكر داده شده است.
وي افزود: طبيعتا اين وضعيت، مي تواند حاشيه امني 
براي كسب سود معقول در يك بازار متعادل با شيب 
صعودي ماليم باش��د. با اين همه، براي اينكه بازار 
حرفه اي شود، تمام اجزا و فعاالن آن بايد حرفه اي 
عمل كنند و تصميم گيري ه��ا منطقي و همراه با 

تحليل و به دور از هيجان باشد .

بورس بايد در اولويت برنامه  
نامزدهاي انتخابات باشد

محمدحس��ن ابراهيم��ي، معاون س��ازمان بورس 
سروعليا با اشاره به اينكه انتخابات رياست جمهوري 
ايران از جمله مسائل مهمي است كه در سال 1400 
با آنها روبرو هستيم و از چند ماه گذشته تاثير خود را 
بر بازار سرمايه گذاشته است، گفت: رييس جمهوري 
به عنوان رييس دولت به دليل تصميمات مختلفي 
كه اتخاذ مي كند مي تواند بر روند بازار تاثير بگذارد، 
ش��ايد تا دوره قبل افرادي كه مي خواستند كانديد 
شوند توجه زيادي را به بازار نداشتند.ابراهيمي اظهار 
داش��ت: اكنون به واسطه حضور چشمگير مردم در 
بورس، شناخت آنها به اين بازار و فرصت هاي ايجاد 
شده براي سرمايه گذاري هيچ كانديدايي نمي تواند 
نسبت به بازار بي تفاوت باشد و به سادگي از آن عبور 
كند.معاون سازمان بورس با بيان اينكه كانديدايي 
كه قصد شركت در انتخابات رييس جمهوري را دارند 
بايد برنامه هاي خود براي بازار س��رمايه را به واسطه 
تاثير اين بازار بر اقتصاد كشور در اولويت قرار دهند، 
گفت: سازمان بورس اين آمادگي را دارد تا در جلسات 
مختلف راه هاي بهبود وضعيت بازار را مورد بررسي 
قرار دهد و ديدگاه هاي آنها را براي سياست گذاري 
در بازار س��رمايه بررس��ي كند.وي با اشاره به اينكه 
اقدامات رييس جمهوري آينده در مورد بازار سرمايه 
يك تصميم يا انتخاب نيست بلكه يك اجبار است 
كه بايد به اين مساله توجه كافي شود، افزود: مسائل 
بازار سرمايه و توجه به آن تبديل به يك مطالبه حق 
عمومي شده است و هيچ كسي نمي تواند اين مطالبه 

را ناديده بگيرد.

  اجراي آزادسازي سهام عدالت 
در زماني بهتر

ابراهيمي به آزادسازي س��هام عدالت و تاثير آن بر 
معامالت اين بازار اش��اره كرد و افزود: در سال ٩٩ با 
بحث آزادسازي سهام عدالت روبرو بوديم كه دولت 
تصميم گرفت تا امكان فروش بخشي از سهام عدالت 
را براي افرادي كه روش مديريت مستقيم را انتخاب 
كرده بودند فراهم كند.وي با بيان اينكه آزادس��ازي 
سهام عدالت به عنوان نوعي تكليف بر عهده دولت 
بود و بايد هر چه زودتر به سرانجام مي رسيد، گفت: 
ما نمي توانيم منكر تاثير آزادسازي سهام عدالت در 
بازار سرمايه و روند معامالت اين بازار باشيم اما ميزان 
آزادسازي و زمان آن مي توانست به نحوي بهتر انجام 
ش��ود كه تا اين حد تاثير خود را بر روند بازار نگذارد.

معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بيان اينكه متوليان مختلف بازار س��رمايه 
مانند دولت و مجلس و سازمان بورس بايد هر چه در 
توان دارند انجام دهند تا سرمايه مردم در بازار مورد 
حفاظت قرار گيرد، گفت: به طور طبيعي بايد اقدامي 
صورت گيرد تا سهامداران عدالت با ورود به اين بازار 
آس��يب نبينند و به بازار سرمايه هم در سطح كالن 

آسيب وارد نكنند.

  كمك دولت و سازمان بورس 
براي بازگشت رشد به معامالت بورس

وي به عوامل تاثيرگذار در بهبود روند معامالت بورس 
در سال 1400 اش��اره كرد و افزود: عوامل متعددي 
مي تواند در بهبود روند بازار در سال جديد تاثيرگذار 
باشند، در ابتدا بايد ش��فافيت در معامالت اين بازار 
برقرار باش��د و اين بازار بايد از نقدش��وندگي كافي 
برخوردار باش��د، اغلب سهم هايي كه در بازار حضور 
دارند داراي بازارگردان هستند كه اين بازار گردان ها 
كمك مي كنند تا نقدشوندگي در بازار افزايش يايد.

معاون نظارت ب��ر نهادهاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با بيان اينكه بازگش��ت اعتماد دوباره به 
بازار توسط اركان مختلف رخ مي دهد، گفت: اركان 
تصميم گيرنده در كشور مانند دولت مي تواند موثر 
در روند معامالت اين بازار باشد تا دوباره سهامداران 
به بازار اعتماد كنند.وي اظهار داشت: در كنار دولت، 
س��ازمان بورس هم مي تواند نقش ويژه اي را در اين 
زمينه ايفا كند و بايد تالش شود تا معامالت به صورت 
ش��فاف و منصفانه صورت گيرد تا افرادي كه در بازار 
حضور دارند اطمينان خاطر داشته باشند سرمايه اي 
كه وارد بازار كرده اند به صورت مطلوب در حال كمك 
به اقتصاد كش��ور است.ابراهيمي با اش��اره به اينكه 
تصميمات مختلفي كه دولت در حوزه هاي اقتصادي 
و سياسي مي گيرد تاثيرگذار بر بازار سرمايه خواهد 
بود، اظهار داشت: بخشي از س��هم هايي كه در بازار 
مورد معامله قرار مي گيرد متعلق به دولت اس��ت و 
تعامل دولت با ساير اركان در بازار سرمايه مانند تعامل 
مجلس با دولت مي تواند تاثير زيادي را بر بازار سرمايه 
داشته باشد، هر گاه يك همگرايي را بين اين دو ركن 
مشاهده كرديم بالفاصله شاهد تاثير مثبت آن بر بازار 
بوده ايم.معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
و اوراق بهادار تاكيد كرد: اكنون مسائل مختلفي در 
بازار وجود دارد ك��ه نيازمند تعامل بين اين دو ركن 
است و اگر آنها با يكديگر تعامل داشته باشند راحت تر 

مي توان مشكالت بازار سرمايه را برطرف كرد.

  پيش بيني روند معامالت بورس 
در سال ۱۴۰۰

ابراهيم��ي روند معامالت بورس در س��ال 1400 را 
پيش بيني كرد و اف��زود: روند معام��الت بورس در 
سال 1400 وابسته به عوامل مختلفي است، برخي 
از عوامل به وضعيت داخلي ش��ركت ها مانند توليد 
و فروش و برنامه هاي طرح و توس��عه مربوط است، 
بخشي ديگر هم به عوامل كالن و متغيرهايي مانند 
قيمت جهاني، متغيرهاي سياسي و اقتصادي، نرخ 
بهره و كاموديتي ها و رشد نقدينگي وابسته است كه 
اين عوامل مي تواند بر روند بازار س��رمايه تاثيرگذار 
باشد.معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و 
اوراق بهادار خاطرنشان كرد: به طور طبيعي اگر شرايط 
باثباتي را در اقتصاد كشور شاهد باشيم، وضعيت بازار 

سهام در سال آينده مطلوب و متعادل خواهد بود.

رييس بانك مركزي خبر داد 

نرخبهرهوضعيتبورسرابرهمنميزد

تغيير روند بركت
در اين گزارش سعي داريم تحليلي بر عملكرد چندماهه 
گروه صنعت مواد و محصوالت دارويي از جمله س��هام 
بركت داشته باشيم. سود خالص 34 شركت فعال در اين 
صنعت در تابستان گذشته رشد ۷۷ درصدي را نسبت به 
فصل بهار نشان مي دهد. همچنين داروسازان در ماه هاي 
نخست سال 1399 توانستند به واسطه ويروس كرونا و 

ديگر عوامل رشد ۵۷ درصدي را تجربه كنند.
شركت گروه دارويي بركت در تاريخ 13۸9 به صورت 
سهامي خاص با نام شركت نوين دارويي تدبير تشكيل 
شده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
139۵ در راستاي بورسي شدن، نام شركت به شركت 
گروه دارويي بركت تغييريافت. گروه دارويي بركت در 
شركت هاي توليدي- بازرگاني دارويي و تكنولوژي هاي 
نوين دارويي سرمايه گذاري نموده است.ميزان سهام 
شناور ش��ركت برابر 34 درصد از كل شركت مي باشد. 
به عبارتي ديگر از ۵۸00 ميليون سهم، 19۷2 ميليون 
سهم توسط سهامدار خرد در بازار سهام مورد داد و ستد 
قرار مي گيرد كه با بررسي نمودارهاي تحليل بنيادي اين 
نماد، اين نتايج به دست آمده است.شركت گروه صنايع 
شفافارمد از زير مجموعه هاي بركت اقدام به توليد واكسن 
كروناي نموده است .فاز اول كارآزمايي باليني واكسن 
»كووايران بركت« با موفقيت پشت سر گذاشته شده و در 
فاز دوم، اين واكسن به حدود 400 نفر و در فاز سوم به 20 
هزار نفر تزريق خواهد شد. همزمان با انجام اين مطالعه، 
فاز اول توليد واكسن ايراني كرونا در بزرگ ترين كارخانه 
توليد واكسن كرونا در منطقه، كليدخورده است؛ به گفته 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام، تا اواسط بهار 1400 و با 

افتتاح فاز دوم اين كارخانه، ظرفيت توليد واكسن كرونا 
در كشور به 12 تا 1۵ ميليون دوز در ماه خواهد رسيد.

خ��ط توليد نيمه صنعتي واكس��ن كروناي ش��ركت 
شفافارمد گروه دارويي بركت، ظرف ۶0 روز با ظرفيت 
توليد ماهانه س��ه ميليون دوز واكسن كرونا در كشور 
راه اندازي شد كه به گفته سخنگوي سازمان غذا و دارو 

يك ركورد بي سابقه به شمار مي رود تاكنون ۶0 درصد 
زمين هاي شهرك دارويي صنعتي بركت به فروش رفته 
اس��ت و40 درصد از اراضي ش��هرك باقي مانده است. 
آخرين قيمت زمين در شهرك صنعتي دارويي بركت 
با دارا ب��ودن تمامي زير س��اخت هاي الزم براي توليد 
معادل1.۸۵0 ميليون تومان مي باش��د.هيات مديره 

ش��ركت دارويي بركت از افزايش سرمايه 1۷ درصدي 
از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران و آورده نقدي 
خبر داد. با توليد واكس��ن وضعيت اين شركت به حد 
قابل توجهي تغيير مي بايد و اگر گشايشي در تحريم ها 
رخ دهد بازهم بركت مي تواند به واسطه توليدات خود 

سودآور باشد.
نمودار وضعيت نماد بركت را طي ماه گذش��ته نشان 
مي  دهد و براساس همين نمودار اگر قيمت ها در حال 
افزايش هستند و حجم معامالت هم در حال زياد شدن 
است، اين موضوع نشانه اي از تاييد روند صعودي در سهم 
است.اگر قيمت ها در حال افزايش هستند ولي حجم 
معامالت در حال كاهش است، اين موضوع سيگنالي 
مبني بر معكوس شدن روند سهم دارد )از حالت صعودي 
به نزولي( سهام بركت اغلب به صورت تكنيكالي عمل 
كرده و از يك خط )كانال ساده( اغلب تنها در سه نقطه 
واكنش نشان داده اس��ت. پايين ترين قيمتي كه اين 
سهام طي ماه گذشته لمس كرده 1100 تومان است و 
اين قيمت را مي توان يك ناحيه مقاومتي قوي دانست 
)اين بدان معناس��ت كه سهام بركت به كمتر از 1100 
تومان نمي رسد( .بركت دوباره به محدوده 2۸00 دست 
پيدا ك��رده و االن در محدوده 3100 نوس��ان مي كند. 
اين محدوده 2۸00 نيز محدوه مقاومتي قوي طي ماه 
اخير اس��ت كه بركت توانست سقف قيمتي 3400 را 
نيز بشكند.براساس نمودار ايچيموكو قيمت 3۶00 را 
مي توان نزديك به سقف قبلي در نظر گرفت و هدف هاي 
بعدي اين سهم 3900 و 4200 است كه به نظر مي رسد 

طي هفته هاي آينده بركت به اين نرخ ها دست يابد.

31/840قيمت پاياني
32/100اولين قيمت 

32/300قيمت سه شنبه
31/810 -33/800قيمت مجاز
33/800 - 31/810بازه هفته
9/706 - 45/060 بازده سال

قيمت ها به ريال است
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گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه پيش از اين، بان��ك مركزي ايران تورم ماهانه 
مسكن تهران در فصل زمس��تان را صعودي گزارش كرده 
بود، تازه ترين گزارش مركز آمار ايران حاكي از كاهش تورم 
مسكن پايتخت در اين فصل اس��ت. آنگونه كه مركز آمار 
گزارش كرده، روند دو ماه پاياني سال قبل، نشان مي دهد 
نرخ تورم ماهانه در دي، بهمن و اس��فندماه ۱۳۹۹، نزولي 
بوده است. مساله اي كه با توجه به مشاهدات شهروندان و 
كارشناسان از تحوالت بازار مسكن همخواني ندارد اما با توجه 
به روند نزولي نرخ تورم عمومي در زمستان گذشته و كاهش 
انتظارات تورمي تحت تاثير گشايش هاي احتمالي در عرصه 
سياست خارجي، قابل درك و تفسير است.  به گزارش مهر به 
نقل از پژوهشكده پولي و بانكي، مركز آمار ايران »اطالعات 
بدون نويز« از تغييرات قيمت مسكن را منتشر كرد. داده هاي 
جديد با محاسبه »شاخص قيمت مسكن به روش هدانيك 
نش��ان مي دهد بهاي متوسط آپارتمان هاي فروخته شده 
در تهران طي اس��فندماه ۱۳۹۹ بيش از ۳ درصد نس��بت 
به بهمن ماه ۱۳۹۹ كاهش يافته است. تاكيد مركز آمار بر 
استفاده از روش هدانيك به اين دليل است كه اثر تغييرات 
كيفي در طول دوره هاي مختلف را از بين مي برد. به عنوان 
مثال، ممكن است تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در يك 
دوره بسيار بيشتر از دوره قبلي باشد كه در اين حالت متوسط 
قيمت دو دوره متوالي قابل مقايسه با يكديگر نخواهد بود. در 
نتيجه شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك اين 
مشكل را برطرف مي كند. حال بر اساس اين گزارش، عدد 
شاخص امالك مسكوني شهر تهران در اسفند ماه ١٣٩٩ 
بر اساس ماه پايه فروردين ١٣٩٥ به عدد 68۹.۹ رسيد كه 

نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش داشته است.

كاهشتورمنقطهاي
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه اي 
در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٨١. ٩ درصد رسيده است؛ يعني 
بايستي خريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر 
تهران نسبت به اسفند ١٣٩٨، ٨١.٩ درصد بيشتر پرداخت 
كنند. تورم نقطه اي اين ماه در مقايسه با ماه قبل )۹۱.۳( 

۹.5 واحد درصد كاهش يافته است.

كاهشتورمماهانه
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت 
ماه جاري، نس��بت به عدد ش��اخص ماه قبل است كه در 
اس��فند ماه ١٣٩٩ اين اطالع به عدد ۳.2 درصد رس��يده 
است. تورم ماهانه اسفند در مقايسه با همين اطالع در ماه 
قبل )4.7( ١.٥ واحد درصد كاهش داشته است. روند سه ماه 
پاياني سال قبل، نشان مي دهد نرخ تورم ماهانه در بهمن و 
اسفندماه ۱۳۹۹، نزولي بوده است. هرچند نرخ تورم ماهانه 
در آذرماه ۱۳۹۹ با منفي 8.5 درصد همراه شده بود. بر اين 
اساس، نرخ تورم ماهانه مسكن در دي 8.2 درصد، بهمن 4.7 

درصد و اسفند ۹۹ نيز ۳.2 درصد بوده است.

همسوباكاهشانتظاراتتورمي
به گ��زارش »تعادل«، گزارش ه��اي ماهانه بانك مركزي 

از تحوالت بازار مس��كن تهران اما حكايت ديگري دارد به 
گونه اي كه تورم ماهانه از اوج ۱0 درصدي خود در مهرماه، 
در آبان به ۱.8 درصد نزول كرد و به حضيض منفي ۱.۱ در آذر 
ماه رسيد. اين روند در سه ماه زمستان اما مسيري صعودي در 
پيش گرفت به گونه اي كه در دي ماه به ۱.8 درصد، در بهمن 
به ۳.7 درصد و در اسفند به 6.6 درصد رسيد. با توجه به اينكه 
نرخ تورم عمومي در بهمن سال گذشته به 2 درصد رسيد و 
در اسفند ماه نيز ركورد ۱.8 درصد را ثبت كرد، مي توان گفت 
كه تورم ماهانه مسكن در دو ماه يادشده باالتر از تورم عمومي 
بوده و همگام با كاهش انتظارات تورمي طي مسير نكرده 
است.  در اين حال، اگر اطالعات بدون نويز مركز آمار را مالك 
قرار دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه تورم ماهانه مسكن در 
بهمن و اسفند همگام و هم مسير كاهش انتظارات تورمي در 
دو ماه ياد شده بوده است و واقعي تر به نظر مي رسد. اگر چه 
اختالف گزارش دهي در آمار تحوالت بازار مسكن از نظر فني 
معنادار است، اما آن چه كه براي شهروندان و كارشناسان 
حتي بدون دسترسي و تحليل آمار مشهود است، رشد مداوم 

قيمت ها در بازار مسكن است. رشدي كه خود در »افزايش 
قيمت مصالح ساختماني«، »افزايش انتظارات تورمي« و 
»نبود برنامه ريزي منسجم« طي سه سال گذشته ريشه 
دارد. به باور برخي كارشناس��ان، رشد قيمت مسكن شهر 
تهران از نبود برنامه ريزي منسجم در حوزه مسكن نشأت 
مي گيرد. در حال حاضر مسووالن وزارت راه وشهرسازي بر 
حوزه راه تمركز كرده اند و در بخش مسكن نيز فقط به امور 
سازمان نظام مهندسي توجه مي شود. سازماني كه از وظيفه 
اصلي خود مبني بر ارتقاي كيفيت ساخت و سازها غافل و 
به يك بنگاه اقتصادي تبديل شده است. به باور اين دسته از 
كارشناسان، جهش قيمت مسكن در سال ۹۱ نيز ريشه در 
ادغام وزارت راه و وزارت مس��كن دارد و از همين رو، در سه 
سال اخير نيز همواره اين بازار درگير ركود تورمي بوده است 
و دائم صحبت از اين مي ش��ود كه با توجه به ركود، قيمتها 
كاهش مي يابد، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه به دليل رشد 
نهاده هاي توليد و انتظارات تورمي معتقدم در ارديبهشت 
ماه نيز بازار مسكن دچار نوسان خواهد شد. اما واقعيت ها را 

هم نبايد از نظر دور داشت. واقعيت هاي آماري در استحكام 
چنين تحليل هاي نقشي اساسي دارند. به گواه آمار در سال 
گذشته سيمان، فوالد، سنگ و سراميك تورمي بين 200 
تا ۳00 درصدي را تجربه كردند. همچنين ماسه شسته از 
كاميوني ۳00 هزار تومان به يك ميليون و 600 هزار تومان 
رسيده است. بتن آماده از 250 هزار تومان به 700 هزار تومان 
رسيده است. خدمات مهندسي، ماليات و عوارض شهرداري 
نيز حدود ۱00 درصد افزايش يافت.  در همين حال، گروهي 
ديگر از كارشناسان، بر اين باورند كه در بخش مصرفي بازار 
مسكن هيچ كاهش قيمتي رخ نداده است. ممكن است در 
باالي ش��هر تهران قيمتها از متري ۱50 ميليون تومان به 
متري ۱20 ميليون تومان رس��يده باشد اما اين نمي تواند 
مالكي براي وضعيت واقعي اين بازار باشد. عمده معامالت 
در واحدهاي 50 تا 60 متر اتفاق مي افتد كه قيمتها افزايش 
يافته است. تا چند ماه قبل در شهرستان ها مي شد با متري 
4 ميليون تومان واحد مسكوني احداث كرد اما االن با متري 

6 ميليون تومان هم نمي توان ساخت و ساز كرد.
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اسالمي:ايرالينهايداخلي
ادغامشوند

 محمد اس��المي، وزير راه با بيان اينكه بخشي از بدنه 
صنعت هوايي به تولي��د داخلي ب��اور ندارند، گفت: 
ايرالين ها براي توس��عه بايد از ابزار ادغام و تش��كيل 
كنسرسيوم استفاده كنند. اسالمي هفته گذشته نيز 
اظهار ك��رده بود، ايرالين ها براي ورود به بازار س��هام 
كنسرسيوم تش��كيل دهند. به گزارش تسنيم، وزير 
راه و شهرس��ازي در ديدار ب��ا مديران صنعت حمل و 
نقل هوايي، ضمن قدرداني از زحمات ش��ركت هاي 
هواپيمايي در دوران كرونا گفت: بخش هاي مختلفي 
در دني��ا در اثر كرونا آس��يب  ديدند ك��ه از جمله اين 
بخش ها حمل و نقل هوايي است و در كشور ما نيز اين 
بخش شرايط متفاوتي را تجربه كرد. اسالمي با اشاره به 
اينكه صنعت هوانوردي بايد براي يك وضعيت جديد 
آماده باش��د، گفت: به يك تحول و جهش در صنعت 
هوانوردي نياز داريم. بايد يك گام بزرگ برداشت و از 
اين فرصتي كه براي كشور پيش آمده حداكثر استفاده 
را ببريم و براي توسعه و تجهيز ناوگان و تامين قطعات 
تالش كنيم. وي افزود: فرصت تحول فرارسيده است و 
ايرالين ها بايد با استفاده از بازارهايي چون تشكيل گروه 
متحد، كنسرسيوم و ادغام و تامين مالي فاينانس در راه 
توسعه كشور گام بردارند. وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه هنوز در اين صنعت هوانوردي كساني هستند كه 
به ساخت قطعات داخلي باور ندارند، افزود: اين بخش 
حتي گاهي در تعميرات به خارج از كشور وابسته شده، 
اين عقب ماندگي نبايد بيش از اين تداوم داشته باشد.

واكنشبهردصالحيت
اعضايكنونيشورا

سخنگوي شوراي ش��هر تهران در واكنش به خبر رد 
صالحيت برخي از اعضاي كنوني شوراي شهر تهران 
از س��وي هيات اجرايي انتخابات گفت: اخباري كه از 
نتايج بررس��ي صالحيت ها در هيات اجرايي منتشر 
مي ش��ود، غيررسمي اس��ت و به نظر مي رسد، نتايج 
نهايي بررس��ي صالحيت ها در هي��ات اجرايي هنوز 
رسما اعالم نشده است. بنابراين نمي توان با قطعيت 
گفت از ميان اعضاي فعلي ش��ورا چه كساني تاييد يا 
رد صالحيت ش��ده اند.  علي اعطا، سخنگوي شوراي 
شهر تهران در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: اما با توجه به 
اخبار دريافتي در رابطه با عدم تاييد صالحيت برخي 
از اعضاي فعلي شورا، پيگيري هايي از سوي دوستان 
در حال انجام است و اميدواريم اين پيگيري ها منجر به 
تاييد صالحيت حداكثري شود.  او ادامه داد: اميدواريم 
رويكرد هيات هاي اجرايي و نظارت در احراز صالحيت 
داوطلبان، انقباضي نباشد تا با شكل گيري يك فضاي 
رقابتي، مش��اركت خوبي در انتخابات شكل بگيرد.  
سخنگوي شوراي شهر تهران با ابراز اميدواري نسبت 
به باال نبودن حج��م ردصالحيت ها گفت: اميدواريم 
در احراز صالحيت ها رويكرد انقباضي حاكم نباشد تا 
رقابت مناسبي شكل بگيرد. فارغ از اينكه كدام جريان 
در انتخابات شورا پيروز شود، مهم اين است كه فضاي 
رقابتي ش��كل بگيرد تا در پرتو آن ش��اهد مشاركت 
حداكثري مردم در انتخابات شوراها باشيم.  اعطا گفت: 
مشاركت حداكثري زماني اتفاق مي افتد كه ساليق 
مختلفي در چارچوب نظام جمهوري اسالمي، احساس 
كنند نمايندگان واقعي آنها در عرصه انتخابات حضور 
دارند تا فضاي انتخاباتي رونق پيدا كند.  س��خنگوي 
شوراي اسالمي شهر تهران گفت: در يك سال گذشته 
و به وي��ژه در ماه هاي اخير، برخي رس��انه هاي خارج 
از كش��ور تالش كرده اند با سوءاس��تفاده از فشارها و 
تنگناهاي اقتصادي، ُمبلغ  عدم ش��ركت در انتخابات 
باشند. در ش��رايط تنگناهاي اقتصادي، باطل السحر 
مبلغان  عدم شركت در انتخابات يا تحريم آن، فراهم 
شدن امكان حضور كانديداهاي مختلف با گرايش هاي 
متنوع به منظور شكل گيري فضاي رقابتي است.  اعطا 
تصريح كرد: با حضور نمايندگان گرايش هاي مختلف 
سياسي، متخصصان، اصناف و نمايندگان تشكل هاي 
مدني در انتخابات شوراي شهر، فضاي رقابتي مناسبي 
شكل خواهد گرفت و مردم به ش��ركت در انتخابات 
ترغيب خواهند شد. س��خنگوي شوراي شهر تهران 
در پاسخ به اينكه ليس��ت اصالح طلبان براي حضور 
در انتخابات دوره شش��م شوراها مشخص شده است 
يا خير؟ گفت: اصالح طلبان از طريق نهاد اجماع ساز 
كه ساختار و سازوكار مشخصي دارد، مسائل انتخابات 
را دنب��ال مي كنند تا به ليس��ت واحد برس��ند.  علي 
اعطا اضافه كرد: به نظرم هنوز براي ورود به مصاديق 
خيلي زود است، چرا كه ابتدا بايد نتايج نهايي بررسي 
صالحيت هاي داوطلبان مش��خص شود.  او در پاسخ 
به اينكه آيا با ش��ما رايزني درباره حضور در ليس��ت 
اصالح طلبان شوراي ش��هر انجام شده است يا خير؟ 
گفت: تاكنون با من گفت وگويي انجام نشده است. در 
مورد ديگر دوستان مطلع نيستم. به نظرم هنوز زمان 

چنين گفت وگوهايي فرا نرسيده است.

شناسايي۱۷گلوگاهفساد
درتهران

غالمرضا عباس پاشا، معاون توسعه مديريت و منابع 
استاندار تهران با تاكيد بر ارتقاي پاسخگويي، شفافيت 
و مقابله با گلوگاه هاي فساد در نظام اداري گفت: در اين 
زمينه ۱7 گلوگاه فساد شناسايي شده است. به گزارش 
تسنيم، عباس پاش��ا با اشاره به لزوم اصالح و بازنگري 
در س��اختار دس��تگاه هاي اجرايي اظهار كرد: تراكم 
جمعيت در استان تهران زياد است و ساختار متناسب 
با جمعيت نيس��ت؛ از اين رو، از مديران دس��تگاه ها 
انتظار مي رود با همكاري استانداري و سازمان توسعه 
و مديريت اس��تان از دستگاه هاي ملي مطالبه داشته 
باش��ند. ضمن اينكه براي واگذاري وظايف از سطوح 
ملي به اس��تاني و از استاني به شهرستاني اقدام شود، 
چراكه سبب تسهيل و تسريع امور مي شود و افزايش 
اعتماد اجتماعي را به دنبال دارد. معاون توسعه مديريت 
و منابع اس��تاندار ته��ران عنوان كرد: توس��عه دولت 
الكترونيك و هوشمندسازي بايد تسريع شود چراكه 
كاهش تردد و سفرهاي درون شهري و قطع زنجيره 
كرونا را به دنبال دارد؛ در همين راستا ارايه استعالمات 
به صورت الكترونيكي و بر روي سامانه سيتاد به عنوان 
سامانه يكپارچه دولت بايد صورت گيرد. عباس پاشا 
گفت: شايستگي در انتصابات اولويت دارد و بر اساس 
مصوب��ه هيات وزيران و تأكيد اس��تاندار تهران هر 
گونه انتصابات در شهرس��تان ها بايد با هماهنگي 
فرمانداران صورت گيرد؛ ب��ه عالوه بهبود در نظام 
فناوري ها و تحقق شعار سال با احصا و آسيب  شناسي 
در حوزه كسب و كار صورت گيرد كه اين امر نيازمند 

زيرساخت در حوزه ارايه خدمات است.

آلودگيهوايتهران
درسومينروزمتوالي

ديروز هواي تهران در س��ومين روز متوالي همزمان 
با جوالن كرونا در پايتخت براي گروه هاي حساس 
جامعه آلوده شد. به گزارش فارس، شاخص كيفيت 
هوا ديروز بعداز ظهر روي ع��دد ۱۱4 قرار گرفت و 
هواي تهران در سومين روز متوالي همزمان با جوالن 
كرونا در پايتخت براي گروه هاي حساس جامعه آلوده 
ش��د. تهران از ابتداي سال 2 روز هواي پاك، ۱4 روز 
هواي قابل قبول و ۳ روز هواي ناس��الم داشته است. 
پايتخت سال گذشته همزمان با شيوع كرونا ۱6 روز 
هواي پاك )آبي(، 226 روز هواي قابل قبول، ۱07 روز 
هواي ناسالم )خاكستري( براي گروه هاي حساس 
جامعه و ۱6 روز هواي ناسالم براي همه افراد داشت.

۷۰۰هزارميلياردتومان
پروژهنيمهتمامدركشور

رييس كميسيون عمران مجلس، با اشاره به اينكه در 
كشور بيش از 700 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني 
نيمه تمام داريم، يادآور شد: جمع اعتباراتي كه ساالنه 
براي اين بخش در نظر مي گيري��م بين 70 تا 80 هزار 
ميليارد تومان اس��ت، از اين رو، اي��ن پروژه ها را تنها با 
منابع دولتي نمي توان به اتمام رساند. محمدرضا رضايي 
كوچي در حاشيه بازديد از زيرساخت ها و توانمندي هاي 
مجتمع بن��دري انزلي در جمع خبرن��گاران به اتصال 
آب هاي جنوب كش��ور به شمال كشور از طريق پروژه 
راه آهن اشاره و اظهار كرد: نقطه پاياني اين پروژه به بندر 
انزلي ختم مي شود كه با توجه به بازديد صورت گرفته، 
سرعت كار قابل قبول بود ولي به لحاظ منابع مالي الزم 
است اين پروژه تقويت شود و سرعت كار افزايش يابد و 
هرچه سريعتر بندر انزلي را به شبكه ريلي كشور متصل 
كنيم. وي درخصوص كمربندي شهر انزلي تصريح كرد: 
بار ترافيكي كه وارد شهر مي ش��ود، براي شهروندان و 
مسافرين مشكالتي را ايجاد كرده اما به دليل مشكالت 
مالي سرعت پروژه بسيار پايين است. رييس كمسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي، از تخصيص تسهيالت 
بانكي در قالب ماده 56 به اين پروژه اشاره كرد و افزود: 
اميدوارم بتوانيم  تسهيالت بانكي را به كمربندي انزلي 
تزريق كنيم تا شاهد سرعت بخشيدن به پروژه باشيم. 
رضايي، به مشكل تامين آب شرب بندر انزلي نيز اشاره 
كرد و گفت: قس��متي از تامين آب شرب از چاه هايي 
صورت مي گيرد و پنج حلقه چاه براي تامين آب شرب 
مورد نياز ش��هر كمك مي كنند لذا توافقاتي با آبفاي 
كشور صورت گرفته كه تا تابس��تان امسال آب شرب 
شهر از تصفيه خانه ها انجام شود و چاه ها مسدود شوند 
و شاهد افزايش كيفيت آب شرب در شهر انزلي باشيم. 
وي درخصوص تصفيه خانه فاضالب غرب شهر انزلي 
عنوان كرد: علي رغم حدود ۹0 درصد پيشرفت فيزيكي 
اين پروژه چند سالي است كه متوقف شده و در بازديدي 
كه انجام گرفت اميدواريم بتوانيم در شش ماه اول سال 
۱40۱ منابع مالي به اين پروژه تزريق كرده و تا ۱402 
تصفيه خانه  غرب انزلي وارد مدار بهره برداري شود. رييس 
كمسيون عمران مجلس به فعاليت مجتمع بندر انزلي 
اشاره و تاكيد كرد: اين مجتمع بندري زيرساخت هاي 
الزم براي ص��ادرات و واردات را دارد ولي در حال حاضر 
فقط از 20 درصد اين ظرفيت استفاده مي شود كه بخشي 
از اين مش��كالت به ديپلماس��ي اقتصادي كشورهاي 
همسايه باز مي گردد كه بايد در زمينه صادرات و مناسبات 
اقتصادي با اين همسايه ها وارد گفت وگو شويم و بيشتر 
از اين ظرفيت استفاده كنيم. رضايي، با تاكيد بر اينكه 
در س��الي »توليد؛ پش��تيباني ها و مانع زدايي ها« بايد 
فرصت هايي فراهم كني��م كه توليدكنندگان در كنار 
زيرساخت هاي دريايي واحدهاي توليدي احداث كنند و 
زمينه را براي صادرات بيشتر فراهم آوريم، گفت: مجتمع 
بندري انزلي اين قابليت را دارد كه از ظرفيت آن براي 

افزايش صادرات استفاده كنيم.

افزايش2برابريپروازهايعبوري
درنوروز۱۴۰۰

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
گفت: نوروز ۱400 در مجم��وع ۱7 هزار و ۱4۱ پرواز 
در فضاي كش��ور انجام شده كه نس��بت به نوروز ۹۹ 
افزايش ۹4 درصدي يافته است. سياوش اميرمكري در 
گفت وگو با ايلنا از افزايش دو برابري دروازه اي عبوري 
از آس��مان ايران در ايام نوروز خب��ر داد و گفت: نوروز 
۹۹ در مجموع 8822 پرواز در آس��مان كشور انجام 
ش��ده بود. وي ادامه داد: از ۱7 هزار و ۱4۱ پرواز انجام 
شده در آسمان كش��ورمان طي نوروز ۱400، 8822 
سورتي داخلي، 66۱6 سورتي عبوري، ۱422 سورتي 
بين المللي و 28۱ سورتي شامل ساير پروازها بوده است.  
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
افزود: نوروز ۱400 نس��بت به نوروز ۱۳۹۹ با افزايش 
202 درصدي پروازهاي داخلي، رش��د 2۱ درصدي 
پروازهاي عبوري، افزاي��ش ۳۱6 درصدي پروازهاي 
بين الملل��ي و افزايش ۱65 درصدي س��اير پروازها و 
رشد ۹4 درصدي در مجموع پروازها دست يافتيم. وي 
تاكيد كرد: آمار گفته شده در فاصله 26 اسفند ۹۹ تا 

۱۳ فروردين ۱400 محاسبه شده است.

مركز آمار: قيمت ها در دي، بهمن و اسفند گذشته افت كرد

در حاشيه مراسم بهره برداري از يك رام قطار متروي داخلي با دستور رييس جمهور صورت گرفت
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بر خالف اعالم عبدالرضا چراغعلي، معاون هماهنگي امور 
عمراني استاندار تهران مبني بر مخالفت استانداري با افزايش 
كرايه هاي حمل و نقل عمومي از اول ارديبهشت و موكول 
شدن اجراي آن به ۳۱ خرداد، بار ديگر مديرعامل شركت 
واحد اتوبوسراني تهران و سيد مناف هاشمي، معاون حمل 
و نقل شهرداري تهران بر اعمال افزايش كرايه هاي مترو و 
اتوبوس از اول ارديبهشت تاكيد كردند. هاشمي تاكيد كرد: 

به هيچ عنوان مصوبات شوراي شهر تغيير نخواهد يافت.
با توجه به اينكه انتخابات رياس��ت جمهوري و شوراهاي 
اسالمي شهر قرار اس��ت در 28 خرداد برگزار شود، برخي 
ناظران بر اين باورند كه مخالفت استانداري مبني بر تعويق 
افزايش كرايه ها ريشه در ديدگاه هاي سياسي و نه اقتصادي 
دارد. چه آنكه به غير از مترو، بخشي از اتوبوسراني و همچنين 
كل تاكسيراني پايتخت در دست بخش خصوصي است و 
عدم افزايش نرخ ها فشار مالي زيادي را به ويژه به رانندگان 

تاكسي وارد خواهد كرد.

وخامتحالاتوبوسرانيدربخشخصوصي
مراس��م بهره برداري از يك رام قطار مترو با داخلي سازي 
80 درصد با دستور حسن روحاني، رييس جمهور در روز 
پنجشنبه به فرصتي تبديل شد تا مسووالن شهري بيشتر 
درباره حمل و نقل عمومي و چالش هاي آن سخن بگويند.

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران در 
حاشيه اين مراسم با اشاره به اينكه افزايش نرخ كرايه هاي 
اتوبوس از ابتداي ارديبهشت اعمال مي شود، گفت: بخش 
خصوصي اتوبوس��راني در حال زمينگير ش��دن است و 
افزايش نيافتن نرخ ها به قشر ضعيف رانندگان آسيب وارد 
خواهد كرد. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره زمان افزايش نرخ بليت اتوبوس 
در پايتخت و اينكه گفته مي شود اين نرخ ها از پايان خرداد 
اعمال خواهد شد، گفت: خير براساس مصوبه شوراي شهر 
كه به تأييد فرمانداري رس��يده و به اتوبوسراني ابالغ شده 
است، اول ارديبهشت نخستين روز افزايش نرخ كرايه هاي 
اتوبوس خواهد بود. وي افزود: سقف افزايش كرايه ها ۳5 
و متوسط افزايش 25 درصد است، البته اين افزايش نرخ 
عوايدي براي شهرداري تهران و اتوبوسراني ندارد، چرا كه ۹0 
درصد خطوط اتوبوسراني توسط بخش خصوصي مديريت 

مي شود. ترفع ادامه داد: با توجه به اتفاق هاي يكي دو سال 
اخير مانند تحريم ها، افزايش ن��رخ ارز و تورم، همچنين 
كاهش مسافر به دليل شرايط كرونا، اقتصاد حمل و نقل 
عمومي به ويژه در بخش خصوصي متزلزل شده و در حال 

زمينگير شدن است. 

كنارهگيري3۰درصدازاتوبوسهاي
بخشخصوصي

  س��يد مناف هاش��مي، معاون حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران نيز با اعالم اينكه حدود ۳0 درصد از 
اتوبوس هاي بخش خصوصي به علت درآمدهاي پايين، 
فعاليت نمي كنند، افزود: اگر مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران در س��ه-چهار ماه آينده اجرا نش��ود شرايط براي 
همه سخت تر خواهد ش��د. به گزارش ايلنا، هاشمي در 
حاشيه آيين رونمايي از نخستين قطار ملي مترو، درباره 
اجرا و اعمال نرخ جديد كرايه تاكس��ي و اتوبوس  و مترو 
گفت: تمامي نرخ گذاري ها درخصوص تاكسي، اتوبوس، 
مترو، پارك حاشيه اي و طرح ترافيك در شوراي اسالمي 
شهر تهران تصويب شده و به موقع به تأييد فرمانداري، 
استانداري و وزارت كشور رس��يد. تاريخ اجراي افزايش 
قيمت ها نيز از يكم ارديبهشت ۱400، خواهد بود. به هيچ 
عنوان اين مصوبات تغيير نخواهد يافت. معيشت رانندگان 
تاكسي و اتوبوسراني به شدت دچار مشكل است و مديريت 

شهري اجازه ندارد حقوق رانندگان را كاهش دهد. بنابر 
اعالم سايت شهر، هاشمي با اعالم اينكه حدود ۳0 درصد 
از اتوبوس هاي بخش خصوصي به علت درآمدهاي پايين، 
فعاليت نمي كنند، افزود: اگر مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران در س��ه-چهار ماه آينده اجرا نش��ود شرايط براي 
همه سخت تر خواهد شد. به گفته او؛ توافق استانداري و 
شهرداري و ... اين است كه اعمال افزايش نرخ حمل ونقل 
عمومي از يكم ارديبهش��ت ۱400 انجام ش��ود. معاون 
ش��هردار تهران با بيان اينكه اگر در حمل ونقل عمومي 
تحت حمايت دولت قرار نگيرد و نباشد، وضعيت نسبت 
به امروز براي همه سخت تر خواهد شد، گفت: حمايت هاي  
دولت در چهار ماه گذش��ته قابل تقدير است. اميد است 
كه سال ۱400، سال توسعه بيشتر حمل و نقل عمومي 
تهران باشد. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته، 
نرخ هاي تازه حمل و نقل عمومي )مترو، اتوبوس و تاكسي( 
از اول ارديبهشت ماه اعمال مي شدند. از اين رو، با توجه 
به اينكه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي 
شهر قرار است در 28 خرداد برگزار شود، برخي ناظران بر 
اين باورند كه تعويق افزايش كرايه ها ريشه در ديدگاه هاي 
سياسي و نه اقتصادي دارد. چه آنكه به غير از مترو، بخشي 
از اتوبوسراني و همچنين كل تاكسيراني پايتخت در دست 
بخش خصوصي اس��ت و عدم افزايش نرخ ها فشار مالي 

زيادي را به ويژه به رانندگان تاكسي وارد خواهد كرد.

نيازبه۵هزارواگنمترودر۱۰سال
پيروز حناچي گفت: در ۱0 كالنشهر كشور براي كمتر از ۱0 
سال آينده به حداقل 5 هزار واگن مترو نيازمنديم.  او با بيان 
اينكه يكي از پروژه هاي مدرن و اساسي توسعه حمل و نقل 
و به ويژه مترو است گفت: در تهران بزرگ ترين پروژه مترو 
در 7 خط مترو با طول 246 كيلومتر و ۱4۱ ايستگاه تكميل 
شده در دستور كار است.  شهردار تهران با بيان اينكه تا پايان 
سال ۱400 بايد تامين دو هزار دستگاه واگن براساس برنامه 
ششم توسعه محقق مي گرديد اضافه كرد: شركت متروي 
تهران ساخت قطعات قطار ملي را با حمايت معاونت علمي 
فناوري و صندوق نوآوري و شكوفايي با تالش مهندسان و 
صنعت گران داخلي اجرايي كرد.  حناچي با اشاره به اهداف 
اين پروژه گفت: ارتقا بومي سازي به بيش از 80 درصد، دانش 
طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل 
ريلي شهري و بين شهري و رفع انحصار و استفاده از حداكثر 
ظرفيت داخلي و توجه به موضوع تعميرات، نگهداري و تهيه 
اسناد فني براساس اس��تانداردها از اهداف اين پروژه بوده 
اس��ت.  او ادامه كرد: با تحقق طراحي توليد يك رام قطار 7 
واگنه طي ۱8 ماه يكي از سريعترين پروژه هاي طراحي در 
كشور تجربه شد. در اين پروژه بومي سازي با مشاركت ۱8 
شركت دانش بنيان و 4 مجموعه بزرگ صنعتي، شركت 
واگن سازي تهران، شركت مپنا، جهاد دانشگاهي و شركت 
تيووان ترمز ريلي محقق شد.  حناچي در ادامه به نتايج اين 
پروژه اشاره كرد و گفت: توليد تمامي زير سيستم ها مطابق 
با استانداردهاي بين المللي، كسب دانش فني براي ساخت 
انواع قطارهاي برقي، كاهش 20 درصدي قيمت ناوگان از 
جمله دستاوردهاي اين پروژه است. 5 هزار شغل مستقيم و 
۱0 هزار شغل غير مستقيم پايدار در مرحله توليد انبوه ايجاد 
خواهد شد.  او با تاكيد بر اينكه براي ادامه اين حركت الزم 
است اقداماتي را انجام دهيم گفت: نهادينه شدن فناوري 
براي كليه خطوط مترو در قالب تشكيل شركت عمومي 
پيمانكاري دانش بنيان، سفارش گذاري حداقل 420 واگن 
مترو به اين شركت و پشتيباني از آن، اختصاص منابع الزم 
در سال ۱400 براي تامين ناوگان و تبديل تعهدات دولت 
در تامين دو هزار دس��تگاه ن��اوگان از فاينانس خارجي به 
تسهيالت وام ريالي با مس��اعدت سيستم بانكي كشور و 
صندوق توس��عه ملي مورد تقاضاي ما است تا بتوانيم اين 

حركت عظيم را به نتيجه برسانيم. 



دنياي فناوريرويداد

ادامه از صفحه اول
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موانعي كه گوگل براي 
كسب و كارها ايجاد مي كند

كارشناس��ان فضاي مجازي با تش��ريح برخي داليل 
احتمالي منع دسترسي به سرويس هاي گوگل در ايران، 
اعتقاد دارند كه تنها راه مقابله با اعمال قدرت شركت هاي 
فناوري مانند گوگل، بومي سازي سرويس ها است. به 
گزارش مهر، گوگل به تازگي ارايه برخي سرويس هاي 
تجاري و غيرتجاري خود را براي دسترس��ي كاربران 
ايراني متوقف كرده است. بس��ياري از اين سرويس ها 
پيش از اين نيز توسط گوگل براي كاربران ايراني محدود 
بود اما هم اكنون حتي با اس��تفاده از ابزار فيلترشكن و 
VPN نيز امكان دسترسي به اين خدمات براي كاربران 
به ويژه كس��ب و كارها وجود ندارد. نبود اس��تقالل در 
خدمات كاربردي فضاي مجازي و وابس��تگي كش��ور 
به س��رويس ها و خدمات گوگل، س��بب شده كه اين 
كمپاني و ساير سرويس دهنده هاي امريكايي، نسبت 
به كاربران ايراني اعمال ق��درت و رفتارهاي يكجانبه 
داشته باشند. اقدام گوگل در تحريم كاربران ايراني در 
استفاده از خدمات و س��رويس، پيش از اين نيز سابقه 
داشته و براي مثال اين سرويس دهنده بدون اعالم به 
كاربر، اپليكيشن هايي مانند هاتگرام و تلگرام طاليي را 
از گوشي كاربران ايراني حذف كرد. مطابق با آمارهايي 
كه پيش از اين از سوي دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
ارايه شده، گوگل صدها ميليارد تومان ساالنه در ايران 
درآم��د دارد اما عماًل ۴۴ درص��د از كليه خدمات اين 
سرويس دهنده براي كشور ما مسدود است. سيد مسعود 
شريفي، دبير هيات انديشه ورزي فضاي مجازي سراج 
در گفت وگو با مهر، در تش��ريح داليل منع دسترسي 
كاربران ايراني به برخي سرويس هاي گوگل مي گويد: 
در خصوص محدوديت گوگل براي دسترسي كاربران 
ايراني به برخي سرويس هاي تجاري و غيرتجاري اين 
سرويس دهنده، تاكنون بيانيه رسمي از سمت گوگل 
منتشر نشده و همچنان در اين زمينه ابهام وجود دارد. 
به طور كل معلوم نيست كه اين قطع دسترسي، مربوط 
به استفاده از VPN توسط كاربران مي شود يا اينكه گوگل 
در حال شناسايي IP كاربران ايراني است. وي گفت: آنچه 
كه مشخص است اين است كه استفاده از VPN براي 
اتصال به سرويس هاي گوگل، در تحليل داده هاي گوگل 
اختالل ايجاد مي كند و اين سرويس دهنده نمي تواند 
ديتاي كاربران را تفكيك و آن را تحليل كند. به همين 
دليل از آنجايي كه اين سرويس دهنده به شدت ديتاخواه 
است، ممكن است ممنوعيت دسترسي كاربران به دليل 
استفاده از VPN باش��د. شريفي با اشاره به موانعي كه 
رفتارهاي يك جانبه گوگل براي كسب و كارهاي ايراني 
ايجاد كرده است، گفت: براي مثال گوگل آناليتيكس 
)Google Analytics( به عنوان يك ابزار تحليل گر 
گوگل، نقش مهمي در ارزيابي و رص��د رفتار كاربران 
براي كسب و كارها دارد. اما اين سرويس دهنده، ايران 
را به صورت كامل به رسميت نشناخته و رفتار كاربران 
ايراني را خيلي دقيق نشان نمي دهد. اين سرويس، زبان 
فارس��ي را زبان فارسي مردم منطقه در نظر مي گيرد و 
به همين دليل كسب وكارهاي ايراني براي استفاده از 
اين سرويس بايد با نام كشورهاي همسايه وارد شوند. 
اين پژوهشگر فضاي مجازي افزود: كساني كه فروشگاه 
اينترنتي دارند به اي��ن ابزار گوگل نياز دارند اما تحريم 
كاربران توسط گوگل در اين سرويس بسيار احساس 
مي شود و كسب و كارها براي دسترسي به آن مجبور به 

استفاده از فيلترشكن مي شوند. 

 عدم پشتيباني فيس بوك 
از نيم ميليارد كاربر هك شده 

به دنبال هك شدن بيش از ۵۳۰ ميليون كاربر فيس بوك 
و انتش��ار اطالعات آنها در وب، س��خنگوي اين شركت 
اعالم كرد فيس بوك هيچ برنامه اي براي اطالع رساني 
به اين افراد و پش��تيباني از آنان ندارد. به گزارش مهر به 
نقل از سي جي تي ان، اطالعات حدود ۵۳۰ ميليون نفر از 
كاربران فيس بوك كه مربوط به قبل از سال ۲۰۱۹ است 
اخيراً روي يك پايگاه داده عمومي منتشر شده است. اما 
فيس بوك قصد ندارد براي آگاه كردن افراد هك شده و 
مقابله با تبعات احتمالي اين رويداد اقدام خاصي انجام 
دهد. شركت هاي فناوري معموالً در صورت هك شدن و 
سرقت اطالعات خصوصي كاربران خود ضمن عذرخواهي 
از آنها، با ارسال ايميل از اين كاربران مي خواهند براي تغيير 
كلمه عبور اقدام كنند يا برخي توصيه هاي امنيتي به اين 

اشخاص ارايه مي كنند. 

سرنوشت نرخ بهره چه مي شود؟
امتياز آن را به نام خودمان ثبت كنيم و بعد از تغيير وضعيت 
اين روند نيز تغيير كند. نمودار منحني نرخ سود بانكي براي 
همه روش��ن است. يا رييس بانك مركزي اشراف كافي در 
حوزه كاري خود ندارند كه شوكه شدند و بازار را هم شوكه 
كردند يا ايشان در اين بين واقعيت ها را به نفع سيستم بانكي 
و به نفع ذينفعان حوزه خودشان دارند تلقي مي كنند. اين 
موضوع و نمودار آن بسيار مشخص و واضح است اينكه در 
حال حاضر اين موضوع عمدي يا سهوي يا ناشي از ناآگاهي 
بوده است. باالخره يكي از اين سه مورد بوده الزاما واكنش ها 
به واسطه بازار بانكي نبوده و نيست و ذينفعان در بازار هم 
حضور دارند.نتيجه اين است كه ما شاهد اين بوديم ك يك 
بازاري كه به سمت باال حركت مي كرد كه البته هر بازاري كه 
به سمت باال حركت مي كند نزول هم مي تواند داشته باشد 
اما با يك ش��وكي روبه رو شد كه اين شوك تقريبا از همان 
زماني شروع شد كه نرخ هاي سود بانكي درحال افزايش بود 
و خود را به تدريج در آن زمان نشان داد. البته در اقتصادي كه 
اقتصاد جز ذينفعان است و هركس كه دنبال حداكثر كردن 
منافع خودش اس��ت و منافع عمومي در اقتصاد بي معني 
ش��ده و در اقتصاد ايران مي توان تمامي اي��ن موارد را ديد. 
بعد از آن هم ما ش��اهد بوديم كه بازار سرمايه فرو ريخت، 
تعادل در بازارهاي ديگر به نفعشان چرخيد و بازار سرمايه 
كه در يك سال 6۵7درصد بازده داده بود در دوماه بعد نيز 
بازار هاي موازي يك عددي معادل 6۰۰ درصد بازده ايجاد 
كردند. س��خنان رييس كل بانك مركزي بيشتر از جنس 
طفره رفتن و به دنبال تحير خودش��ان ب��ود، در اين حوزه 
گرچه نكاتي هم اشاره شد كه به نظر من درست است و آن 
نكات اين است كه ما در كشورمان يك سياست گذاري پولي 
جامع، يك سياست گذاري مالي جامع با رويكرد توسعه و 
رفاه اقتصادي و رشد اقتصادي متاسفانه نداريم و ديدگاه هاي 
همه كوتاه مدت است؛ وزارت اقتصاد به نوعي، بانك مركزي به 
نوعي و... يكي از نكاتي كه رييس بانك مركزي در مورد بازار 
سرمايه باالخره جواب روشن نداد و ميليون ها سرمايه گذار را  
روشن نكرد سرنوشت نرخ بهره است. ايشان نه از پايين آمدن 
نرخ بهره حمايت كرد و نه از باالرفتن. كجاي دنيا سرمايه دارها 
عاطل و باطل منتظر مي مانند تا بدانند كه نرخ بهره بانكي كه 
يك عامل بسيار تاثيرگذار در بازار سرمايه است نامشخص 
باش��د يا در هاله اي از ابهام قرار بگيرد. اين هم به نظرم روز 

پنجشنبه جوابش مشخص نشد و نامشخص ماند.

  آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي 
شماره : 52429678 

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : خدمات بکارگیری 12 دستگاه تانکرآب پمپ دار

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 3سال 

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/02/02  )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان ش�رکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات 

عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1400/02/07  به مدت دو روز 

در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ 500.000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1400/02/20

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1400/02/21
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.000.000.000ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

KO.NARIMANI@KSC.IR : کارشناس: کبری نریمانی    تلفن : 6435-3213-061   ایمیل

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
الف- نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

ب- موضوع مناقصه: خرید تعداد 105 دستگاه رایانه   
پ- سپرده شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی 5%  کل مبلغ مناقصه با ماخذ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون ریال  )1.751.000.000 
ریال(  معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون و یکصد هزار تومان )175.100.000 تومان( از نوع ضمانت نامه بانکی معتبر که میبایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید 
باشد و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ش�با IR480100004053013207550386  بانک  ملی مرکزی ساری با شناسه واریز 987108553115000000000000000000  به نام اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان مازندران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده ، یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون ریال ) 1.751.000.000  ریال (  می باشد ..
ت- محل تامین اعتبار : ازمحل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای شماره 1201009002

ث- کل اعتبار مناقصه: به مبلغ 35/020/000/000 ریال   
ج-مهلت دریافت اسناد : از روز شنبه  مورخ 21 /01 /1400   لغایت روز سه شنبه مورخ  1400/01/24
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قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد وامالک كشور

نوبت اول

شناسه آگهی 1120776

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان مازندران

 نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139960310019009671 مورخ 1399/11/14 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
فریدونکنار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابوعلی فیروزجاهی فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 230.35 متر مربع به شماره 
پالک 766 فرعی از 66 اصلی واقع در فریدونکنار بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز 
گردیده است . لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19911034
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/04 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

علی قلی زاده کردی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

برابر رای شماره 99.22089 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهش�هرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی بنام آقای رجب بختیاراش�رفی 
فرزندمهدی درششدانگ یک قطعه باغ به مس�احت 2075.82مترمربع قسمتی از پالک 48-اصلی به شماره کالسه 
99.1408واقع دراراضی قریه پاسند بخش17 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 14 آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19910757
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400.01.21 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400.02.04 

 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آيين نامه
 قانون تعيين وتکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر -  محمد مهدی قلیان

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 

دسترسي به شبكه اجتماعي كالب هاوس از پنجشنبه گذشته 
)۱۹ فروردين( از طريق اپراتورهاي همراه امكان پذير نبود و 
در حال حاضر به نظر مي رس��د اين شبكه روي اپراتورهاي 
همراه بدون فيلتر ش��كن باز نمي شود و حتي شنيده هايي 
مبني بر ابالغ دستور فيلتر كالب هاوس به اپراتورهاي همراه 
شنيده مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات كه اين روزها حض��ور پررنگي هم در اين 
شبكه  اجتماعي دارد، اعالم كرد اين شبكه در حالت طبيعي 
خود قرار دارد و اختالل روي اين شبكه در حال بررسي است؛ 
اما گفتن اينكه اين شبكه فيلتر است تشويش و تهديد است. 
با وجود اين، شائبه فيلترينگ كالب هاوس درحالي مطرح 
مي ش��ود كه چند روز پيش، معاون حقوقي و امور مجلس 
مركز ملي فضاي مجازي با دعوت از بخش خصوصي براي 
ايجاد خدمتي مش��ابه كالب هاوس در داخل كشور تاكيد 
كرده بود ايجاد سرويس و خدماتي مشابه كالب هاوس در 
داخل كشور با توجه به زيرساخت هاي داخلي به راحتي مقدور 
است. كالب هاوس شبكه گفت وگو محور بر مبناي صوت در 
يك ماه اخير بين كاربران و با عضويت برخي سياست مداران 
از وزير امور خارجه گرفته ت��ا وزير ارتباطات و رييس بانك 
مركزي و برخي از مشاوران و اقتصاد  دان هاي مطرح كشور 
بسيار داغ شده بود. كالب هاوس هم مانند هر شبكه اجتماعي 
ديگري كه در ايران باب مي شود، همواره سايه فيلترينگ را 
به دوش مي كشد، اتفاقي كه براي شبكه هاي اجتماعي مانند 
توييتر و فيس بوك رخ داده و پيام رسان هايي مانند تلگرام 
را هم بي نصيب نگذاشته است. هرچند اين ميان برخي از 
شبكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام، با وجود شايعه هاي 
چندباره تاكنون از فيلترينگ در ام��ان بوده اند، اما به نظر 
مي رسد كالب هاوس كه يك اپليكيشن تعاملي صورت محور 
است كه عمر زيادي هم ندارد و البته در يكي دو ماه گذشته 
در ايران بسيار محبوب شده، بسيار زودتر گرفتار شايعات و 

اخبار رسمي و غيررسمي مربوط به فيلترينگ شده است. 
     فيلترينگ قواعد خاص خودش را دارد

فيلتر شدن اين شبكه پنج شنبه ۱۹ فروردين ماه در گروه 
مصاحبه با رييس كل بانك مركزي در كالب هاوس توسط 
كاربران حاضر در اين اتاق و همچنين عبدالناصر همتي، 
رييس كل بانك مركزي كه به ۸۰۰۰ نفر رسيده بود اعالم 
شد. همان زمان محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، هم ك��ه در همان گروه حاضر بود اين 
موضوع را تكذيب و اعالم كرد اختالل  در ش��بكه اپراتوري 
باعث اين اتفاق ش��ده اس��ت. او در واكنش به قطع مكرر 
ارتباط اعضاي نشس��ت و مطرح شدن گمانه فيلتر شدن 
كالب هاوس در ايران گفت: كالب هاوس فيلتر نيس��ت و 
مشكالتي كه براي كاربران ايجاد شده ممكن است ناشي 
از مس��ائل فني باش��د. اين اختالل فقط در ساعت ۴ عصر 
رخ داد ولي اكنون كالب هاوس فيلتر نيست و همه بدون 
فيلترشكن مي توانند وارد شوند. آذري جهرمي همچنين 
گفته بود: هم اكنون 6۴۰۰ نفر در اين روم حضور دارند و به 
نظر مي رسد ماجراي فيلتر بودن، بيشتر يك فرافكني است؛ 
اين در حالي است كه »فيلتر كردن«، قواعد خاص خودش 
را دارد و نبايد با مطرح كردن »فيلتر شدن كالب هاوس«، 

اقدام به تشويش اذهان عمومي كرد.

   اختالالت كالب هاوس عادي نيست
وزارت ارتباطات در اين باره گفته كه اين اختالل ها عادي 
نيست و از آن سو اپراتورهاي موبايل اعالم كردند كه هيچ 
دستوري مبني بر فيلترينگ دريافت نكرده اند. مدير روابط 
عمومي وزارت ارتباطات مي گويد اختالل كالب هاوس در 
ش��بكه اپراتورها به آنها گزارش شده و بررسي ها حاكي از 
صحت گزارش ه��ا دارد. جمال هاديان اعالم كرده آنچه ما 
اطالع داريم بحث انسداد كالب هاوس در كارگروه تعيين 
مصاديق حتي مطرح هم نش��ده و تاكنون از صدور حكم 
قضايي هم در اين باره اطالعي نداريم و چنين حكمي نيز 
به وزارت ارتباطات واصل نشده است. او معتقد است به هر 
حال، مبنا قانون است و ايجاد اختالل عمدي مطابق قانون 
مجازات اسالمي تا دو س��ال حبس در پي دارد. اگر اثبات 
شود اختالل انجام شده عمدي است، مرتكبان اين اقدام با 
مجازات قانوني مواجه خواهند بود. مدير روابط عمومي وزارت 
ارتباطات تاكيد مي كند اپراتورهاي مذكور در پاسخ سازمان 
تنظيم مقررات، دريافت حكم يا اختالل عمدي را رد مي كنند 

در حالي كه شواهد حاكي از وجود اختاللي جدي است. 
   نبود تصميم براي فيلترينگ تا اختالل

در كمتر از يك هفته
اين اختالل و شائبه فيلترينگ در حالي رخ مي دهد كه 
در روزهاي گذشته محمدجعفر منتظري، دادستان كل 
كشور در مورد فيلتر شبكه اجتماعي كالب هاوس گفته 
بود كه راجع به فيلترينگ كالب هاوس تصميم گيري 
نش��ده اس��ت و هيچ گونه برنامه اي ب��راي فيلتر كردن 
كالب هاوس در حاكمي��ت وجود ندارد. ب��ا وجود اين، 
مجتبي توانگر، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي اخيرا 
در توييتي تلويح��ا اعالم كرده كه دس��تور فيلترينگ 
كالب هاوس صادر شده اما محرمانه است. او در اين توييت 
گفته كه »دستور جلسات كميته تعيين مصاديق مجرمانه 
به درخواست نمايندگان دولت محرمانه  شده اند و همين 
امر موجب ش��ده تا دولت از تصميماتي كه خود آمر آن 
بوده براي جهت دهي به افكار عمومي بهره برداري كند.«

   تخلف نهادهاي حاكميتي 
در فعاليت شبكه هاي اجتماعي خارجي

از س��وي ديگر نمي ت��وان انكار كرد كه ش��بكه اجتماعي 
كالب هاوس، منتقداني هم دارد. جعفر نعناكار، كارشناس 

حقوق فضاي مجازي در گفت وگو با مهر، اقدامات نهادهاي 
حاكميتي در تبليغ شبكه هاي اجتماعي خارجي را تخلف از 
سياست گذاري كالن حاكميت سايبري كشور مي داند. وي 
با اشاره به سياست گذاري كشور در حوزه استفاده از شبكه ها 
و رس��انه هاي اجتماعي خارجي، اظهار كرد: شوراي عالي 
فضاي مجازي دو مصوبه براي عدم استفاده از پيام رسان هاي 
خارجي توس��ط حاكميت و دولت و نيز توس��عه »فضاي 
سالم، ايمن و مفيد« دارد كه مطابق آن به مركز ملي فضاي 
مجازي ماموريت داده است تا درباره اين سياست گذاري ها بر 
دستگاه هاي مرتبط نظارت كرده و گزارش ساالنه آن را ارايه 
دهد. نعناكار با تاكيد بر اينكه مطابق با مصوبه سال ۹۳ شوراي 
عالي فضاي مجازي، دستگاه هاي حاكميتي بايد خدمات 
مربوط به فضاي مجازي را به صورت سالم، مفيد و ايمن ارايه 
كنند، گفت: در اين مصوبه مقرر ش��د كه مركز ملي فضاي 
مجازي كاربران را بر اساس سن، جنس، تحصيالت و شغل، 
طبقه بندي كند. در اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي نيز بر 
نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي تاكيد 
شده است. اين كارشناس حقوق فضاي مجازي با اشاره به 
اينكه فعاليت در شبكه هاي اجتماعي خارجي كه در مورد آنها 
ممانعتي صورت نگرفته، منع قانوني ندارد، افزود: اما فعاليت 
نهادهاي حاكميتي و رسمي كشور در اين شبكه هاي خارجي 
از باب سياس��ت گذاري كالن حاكميت س��ايبري تخلف 
محسوب مي ش��ود. وي گفت: صحيح نيست كه نهادهاي 
حاكميت��ي و دولتي مانند صداوس��يما، وزارتخانه ها و نيز 
دانشگاه ها در پلتفرم هاي خارجي كه متعهد به اجراي قوانين 
و مقررات كشور ما نيستند و امكان نظارت نيز بر آنها وجود 
ندارد، فعاليت داشته باشند. اين تخلف از باب سياست گذاري 

حاكميت سايبري كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.
   نبود اهتمام الزم در پياده س�ازي مصوبات 

شوراي عالي فضاي مجازي
نعناكار با بيان اينكه اهتمام الزم در پياده س��ازي مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي صورت نمي گيرد، گفت: مركز ملي 
فضاي مجازي مطابق با مصوبه شورا، بايد از سال ۹۳ گزارش 
ساالنه در خصوص اجراي مصوبات ارايه مي داد و بر اساس ۳ 
المان فضاي مجازي »سالم، مفيد و ايمن«، كاربران را بر اساس 
جنس، سن، شغل و تحصيالت طبقه بندي مي كرد. در همين 
حال اين مركز بايد بر خدمات و توليد محتواي فضاي مجازي 

نظارت كامل داش��ته باشد. هيچيك از اين مسووليت ها 
تاكنون انجام نشده است. وي اضافه كرد: عدم تشكيل منظم 
شوراي عالي فضاي مجازي، مصوبات ضعيف و حداقلي اين 
شورا و عدم نظارت، پايش و پاسخگويي و اقامه دعوي مركز 
ملي فضاي مجازي نسبت به كم كاري دستگاه هاي مرتبط 
را مي توان به مفهوم ولنگاري فضاي مجازي كه مورد انتقاد 
رهبري اس��ت، تعبير كرد. اين كارشناس گفت: به دليل 
اين ول شدگي، هر چند وقت يك بار يك شبكه اجتماعي 
خارجي در كشور فراگير مي شود و اين شبكه اجتماعي ما 
را مديريت مي كند؛ اما هيچ سياست برخوردي از سوي 
ش��وراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي ب��ا آن صورت 
نمي گيرد و به دليل وقوع جرايم بسيار در آن، دادستاني 
مجبور به فيلتر آن شده و نارضايتي عمومي ايجاد مي شود. 
اين در حالي است كه مقام معظم رهبري نيز در فرمايشات 
اخيرشان تاكيد داش��ته اند كه »ما بايد فضاي مجازي را 
كنترل كنيم اما كنترل كردن فضاي مجازي معنايش اين 

نيست كه ملت را از فضاي مجازي محروم كنيم.«
   توصيه مركز ملي فضاي مجازي 

به ايجاد كالب هاوس داخلي
شائبه فيلترينگ كالب هاوس درحالي مطرح مي شود كه 
چند روز پيش، معاون حقوق��ي و امور مجلس مركز ملي 
فضاي مجازي با دع��وت از بخش خصوصي ب��راي ايجاد 
خدمتي مشابه كالب هاوس در داخل كشور تاكيد كرد ايجاد 
سرويس و خدماتي مشابه كالب هاوس در داخل كشور با 
توجه به زيرساخت هاي داخلي به راحتي مقدور است. امير 
خوراكيان با تاكيد بر استقبالي كه از كالب هاوس شده گفت 
كه هر سرويس جديدي متناسب با ويژگي هايي كه دارد با 
اقبال كاربران و مخاطبان مواجه مي شود. راه اندازي برخي از 
اين سرويس ها به دانش فني باال، زيرساخت هاي ارتباطي 
گسترده و هزينه هاي بسيار زياد نياز دارد، اما ويژگي هاي فني 
و ترافيكي برخي ديگر، به گونه اي است كه راحت تر مي شود به 
نمونه داخلي آن دست پيدا كرد. كالب هاوس هم از مواردي 
است كه به دسته دوم تعلق دارد و سطح دانش فني و تجربه 
كشور به گونه اي است كه هم اكنون ايجاد سرويسي مشابه 
كالب هاوس به سادگي در داخل كشور مقدور است. وي آن 
زمان با بيان اينكه الزم نيست حتما سرويسي مسدود شود و 
بعد به فكر راه اندازي مشابه داخلي آن بيفتيم، گفته بود: ايجاد 
سرويس ها و خدمات داخلي در فضاي مجازي لزوما به معناي 
نفي سرويس هاي خارجي نيست بلكه ايجاد اينگونه خدمات 
در داخل كشور اوال ضريب استقالل كشور را افزايش مي دهد 
و ثانيا موج ب رشد و ارتقاي دانش فني در كشور مي شود، هم 
اينك ايجاد مشابه كالب هاوس براي بسياري از شركت ها و 
مجموعه هاي فعال و موجود در كشور به راحتي امكان پذير 
اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه اگر مي گوييم سرويس داخلي 
ايجاد شود، به معناي بستن مشابه خارجي آن نيست، گفته 
بود: مي خواهيم كشور از يك استقالل نسبي در اين حوزه ها 
برخوردار شود. باالخره اين شركت ها با ما تعامل ندارند و كامال 
تحت نفوذ دولت هاي متخاصم قرار دارند و به صورت ابزار براي 
آنها عمل مي كنند لذا ما با تقويت سرويس هاي داخلي بايد در 
مواقعي كه آنها براي ما محدوديت و مشكل ايجاد مي كنند، 

بتوانيم نيازهاي كاربران را تامين كنيم.

با وجود رد اخبار فيلترينگ كالب هاوس، دسترسي كاربران به اين شبكه اجتماعي با اختالل همراه است

كالب هاوس، محبوب مغضوب اين روزها 



تعادل| فرشته فريادرس |
بازار معامالت خودرو كه در اس��فندماه ۹۹ قفل شده، در 
نيمه اول تعطيالت عيد، وارد فاز افزايشي شد. اما اين روند 
خيلي دوام نداشت و در هفته دوم روزهاي آرامي را سپري 
كرد. البته رصد بازار خودرو نش��ان مي ده��د، اين روزها 
عرضه از تقاضا پيشي گرفته است. اما خريداران همچنان 
منتظر كاهش بيشتر قيمت ها هستند، در مقابل صاحبان 
خودرو افزايش قيمتي كاذبي را براي محصوالتش��ان در 
نظر گرفتند. بازار خودرو در اين بالتكليفي عجيب به سر 
مي برد، ۱۵ فروردين ماه بود كه با دريافت سيگنال گراني 
خودرو از سوي رييس شوراي رقابت مواجه شد. هرچند به 
گفته صاحبنظران خودرويي، اين سخنان اثر چنداني بر 
بازار خودرو نخواهد داشت؛ چراكه به گفته آنها در صورت 
نوسانات ارزي، طرح اين مساله مي توانست اثر رواني داشته 
باشد، اما از آنجايي كه شاهد نوسانات قيمت ارز نيستيم 
وحتي احتم��ال ريزش دوباره قيمت ارز ني��ز وجود دارد، 
بنابراين اين صحبت ها اثري بر ب��ازار آزاد خودرو نخواهد 
داشت. با اين حال، از سوي ديگر، شاهد يك سيگنال مثبت 
برجامي در پي مذاكرات غيرمستقيم با امريكا به بازارهايي 
مثل ارز و خودرو نيز هستيم. به عبارتي ديگر، در صورت هر 
گونه توافقي، بازار ارز و در پي آن بازار خودرو تحت تاثير قرار 
خواهد گرفت و اين احتمال وجود دارد كه اين بازارها اگر در 

مسير سراشيبي قرار نگيرند، به ثبات برسند. 

   بازار خودرو در فروردين ماه 
بازار خودرو كه ماه پاياني سال ۹۹ را با ريزش قيمت به پايان 
برده بود، در روزهاي ابتدايي سال ۱۴۰۰ وارد فاز افزايشي 
شد. به طوريكه خودروهاي توليد داخل در تعطيالت نوروز 
وارد مسير افزايشي ش��دند. اما اين افزايش قيمتها براي 
خودروهاي مونتاژي و خارجي كمي ديرتر رخداد داد. اما 
رصد كنوني بازار خودرونش��ان مي دهد، شاهد يك بازار 
آرام هستيم و مش��تري كمي براي خريد به بازار مراجعه 
مي كند.با اين حال، قيمت خودرو ها هم اكنون در مقايسه 
با اسفندماه ۹۹ تغيير چنداني نداشته اند. البته در روزهاي 
اول س��ال جاري قيمت  خودرو هاي م��دل ۱۴۰۰ اندكي 
باال اعالم مي ش��د؛ اما هم اكنون قيمت همين خودرو ها 
هم كاهش يافته است.به عنوان مثال قيمت سمند مدل 
۱۴۰۰ در روز هاي ابتدايي سال ۲۰۰ ميليون تومان بود؛ اما 
با عقب نشيني قيمت دالر به كانال ۲۴ هزار تومان، هم اكنون 
قيمت اين خودرو به حدود ۱۸۸ ميليون تا ۱۹۰ ميليون 
تومان كاهش يافته است.يا قيمت پرايد۱۳۱ حدود ۱۰۶ 
ميليون تومان، پرايد ۱۵۱ حدود ۱۰۹ ميليون تومان، پرايد 
۱۱۱ حدود ۱۲۴ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ جي ال ايكس 
مدل ۹۹ حدود ۱۸۳ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه حدود 
۱۸۴ ميليون تومان، سمند مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۸۸ تا ۱۹۰ 
ميليون تومان، سمند مدل ۹۹ حدود ۱۸۱ ميليون تومان 
اعالم شده است. همچنين قيمت خودرو هاي مونتاژي از 
جمله جك حدود ۶۲۵ ميليون تومان، هايما حدود ۶۷۸ 
ميليون تومان و مزدا حدود ۸۶۵ ميليون تومان است.با توجه 
به اينكه مراجعه كننده براي خريد در بازار كم است، قيمت 

اين نوع خودرو ها هم تغيير چنداني نداشته اند.
به نظر مي رسد، با صحبت هاي اخير رضا شيوا، رييس شوراي 
رقابت، در خصوص احتمال گران شدن خودرو در سه ماه 
آينده خريد و فروش در حال حاضر در بازار خودرو قفل شده 
است و فروشندگان به اميد افزايش بيشتر قيمت ها در بازار 

خودرو در حال حاضر از فروش خودرو دست كشيده اند. او 
درمصاحبه ۱۵ فروردين ماه درباره افزايش قيمت خودرو 
در سال ۱۴۰۰ و عدم تغيير ۶ ماهه در قيمت خودرو هاي 
داخلي، گفته بود: »تا ابتداي سال ۱۴۰۰ مي توان گفت كه 
۶ ماه است كه هيچ افزايش قيمتي براي خودرو نداشتيم 
و سه ماه آخر سال به دليل اينكه نرخ تورم پايين بود، شورا 
موافقت با افزايش قيمت نكرد.« شيوا با تاكيد بر اينكه در 
قيمت گذاري همچنان تورم بخشي را مدنظر قرار مي دهيم، 
گفته است: »اكنون براي تصميم گيري قيمت خودرو در 
سه ماه اول س��ال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشي هستيم تا 
بانك مركزي آن را مشخص كند و در نهايت بر اساس تورم 
بخشي قيمت خودرو نيز تغيير خواهد كرد.« رييس شوراي 
رقابت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شش ماه افزايش 
قيمت نداشتيم و آيا مجدد شاهد افزايش قيمت در امسال 
خواهيم بود، بيان كرده: »قطعا در اين سه ماه افزايش قيمت 
خواهيم داشت.« همان گونه كه گفته شد، صحبت هاي 
رييس شوراي رقابت به نوعي سيگنال گراني را به بازار خودرو 
مخابره كرد. البته بررسي ها حاكي است اين خبر تاثيري بر 
بازار نداشته و كارشناسان نيز معتقدند اثر چنداني بر بازار 
نخواهد داشت. به طوريكه رييس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودروي پايتخت  دراين زمينه عنوان كرده كه 
سخنان رييس شوراي رقابت زماني مي توانست تاثيرگذار 
باشد كه با نوسان نرخ ارز مواجه باشيم، زيرا قيمت خودرو 
در ارتباط نزديك با نرخ ارز است.س��عيد موتمني معتقد 
است: »ثبات نرخ ارز، در صورت عرضه كافي خودرو از سوي 
خودروساز حتي مي تواند به كاهش قيمت ها در ماه هاي 
آينده بينجامد.« به گفته اين مقام صنفي، در شرايط كنوني، 
فاصله قيمتي بازاري و كارخانه اي خودروها همچنان براي 
مشتريان جذاب است، اما اگر فاصله قيمتي كاهش يابد اين 
تقاضاي كاذب نيز فروكش خواهد كرد.هرچند روز يكشنبه 
هفته گذشته بازار با كاهش قيمت ها نسبت به پيش از سال 
جديد آغاز به كار كرد، اما از روز سه شنبه به بعد با افزايش 
دو تا چهار ميليون تومان همراه بوده است. اين تغيير مسير 
قيمت خودرو در اثر جو رواني ناشي از صحبت هاي افزايش 
قيمت مصوب كارخانه اي بوده، كه البته به گفته فعاالن اين 

حوزه اين تاثير، كوتاه مدت خواهد بود.
فربد زاوه كارشناس صنعت خودرو هم با اشاره سيگنالي 

گراني رييس شوراي رقابت مي گويد: اينكه آقاي شيوا بگويد 
قيمت خودرو بايد گران شود، بازار به اين موضوع زياد نگاه 
نمي كند آنچه كه بازار را تكان مي دهد وضعيت انتظارات 
تورمي است هرچند كه طي شش ماه گذشته نرخ دالر با 
ثبات نسبي روبرو بوده، اما همچنان تورم سنگيني وجود 
دارد و آن كاهش نيافته، در چنين وضعيتي انتظار اينكه بازار 
خودرو ساماندهي شود، عملي نخواهد بود و قيمت ها نيز با 
افزايش روبرو خواهد شد.در مقابل، امراهلل اميني كارشناس 
صنعت خ��ودرو اما در اظهاراتي با انتقاد از خودروس��ازان 
مي گويد: اينكه قيمت خودرو مدام افزايش پيدا كند، بدون 
اينكه كيفيت و تنوع محصوالت خودروسازان ارتقا يابد، 
بدون شك در اين بين تنها مصرف كنندگان متضرر خواهند 
شد، قدرمسلم خودروسازان از افزايش قيمت محصوالتشان 
استقبال خواهند كرد هر چند كه آنها معتقدند قيمت گذاري 
خودرو بايد آزاد شود. بر اساس اين گزارش، هرچند دليل 
اصلي افزايش قيمت كارخانه اي خودروها تالش براي خروج 
خودروسازان از باتالق زيا ن ده بودن است، اما اينكه هر بار 
بخواهند با افزايش قيمت خودرو به دنبال خروج از اين مسير 
زيانده بودن باشند، منطقي نيست. به عبارتي گزارش هاي 
مالي ۹ ماهه س��ال ۹۹ خودروسازان نشان مي دهد ايران 
خ��ودرو در فروش محصوالت خود رش��د ۹۹ درصدي را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرده و ميزان فروش 
اين گروه خودروس��ازي طي اين مدت تقريبا ۲ برابر شده 
است. در عين حال طي همين بازه زماني فروش محصوالت 
گروه سايپا كاهش ۱۱ درصدي را تجربه كرده است.بررسي 
جزييات سود و زيا ن ۹ ماهه سال گذشته خودروسازان نيز 
نشان مي دهد خودروسازان چه افزايش توليد داشته باشند 
و چه كاهش توليد، با رشد زيا ن انباشته روبه رو خواهند بود.

به اين ترتيب هزينه ناكارآمدي شركت هاي خودروساز كه 
نبايد از جيب مردم پرداخت شود. 

  سيگنال برجامي و پيش بيني آينده قيمت 
خودرو

متفاوت از سيگنال گراني كه رييس شوراي رقابت به بازار 
خودرو مخابره كرد، شاهد يك سيگنال مثبت برجامي نيز 
به بازار خودرو هستيم. پس از خروج امريكا از برجام، بازار 
خودرومتاثر از اين اقدام در آبان ماه سال گذشته روزهاي 

پرتنشي را س��پري كرد و جو آرام بازار خودرو بهم ريخت. 
به طوريكه به موازات افزايش نرخ ارز شاهد نوسان شديد 
قيمتي در بازا رخودرو بوديم. اما پس از اين اوج گيري قيمتي 
و با نزديك شدن به پايان سال ۹۹ بازار معامالت قفل شد. 
حال اماكه مذاكرات غيرمستقيم برجامي در دستور كار 
مقامات ايراني و امريكا قرار گرفته، مي توان آن را به منزله 
يك سيگنال مثبت به بازارها ازجمله بازار ارز و خودرو در نظر 
گرفت. يعني در صورت هرگونه توافق، بازار ارز اگر در مسير 
كاهشي قرار نگيرد با ثبات آن، بازار خودرو نيز متاثر ازا ين 
وضعيت، روزهاي باثباتي را تجربه خواهد كرد و در مسير 

افزايشي قرار نخواهد گرفت. 
با همه اينها، در تحليل اين روزهاي بازار خودرو بايد اين را هم 
در نظر گرفت كه پس از تعطيالت نوروز، هنوز عرضه چنداني 
به بازار صورت نگرفته است و از سوي ديگر افرادي كه خودرو 
در اختيار دارند، پ��س از اخبار افزايش قيمت كارخانه اي 
محصوالت، تح��ت اثر رواني كوتاه م��دت وارده به بازار، از 
عرضه امتناع كردند. در هر صورت بازار آرام است و تقاضاي 
كاذب كه همه خريدار باشند و فروشنده كم باشد، نيست؛ 
چراكه ديگر تقاضاي كاذب از آبان ماه سال گذشته فروكش 
كرده و اصوال تقاضاي كاذب به دنبال نوسانات قابل توجه 
نرخ ارز شكل مي گيرد. بنابراين تا زماني كه ديگر نوسان 
شديد ارز نداشته باش��يم، با عرضه مناسب خودروسازان 
به بازار، قيمت ها در بازار كنترل شده خواهد بود و بازار آرام 
پيش خواهد رفت. اكنون جو رواني كوتاه اثري در بازار شكل 
گرفته كه به زودي خواهد خوابيد و در درازمدت، با توجه 
به كنترل نرخ ارز و جلوگيري از نوسان شديد آن، با عرضه 
متناسب به بازارو بيش از تقاضا، قيمت ها افزايش نخواهد 
يافت. در همين رابطه موتمني درباره پيش بيني خود از 
بازار خودرو در سه ماه آينده و تا انتهاي سال نيز در اظهاراتي 
گفته است: »از آنجا كه نوسانات قيمت در بازار آزاد خودرو 
وابستگي بس��ياري به تغييرات قيمت ارز و عرضه خودرو 
دارد، پيش بيني من اين اس��ت كه در دو تا سه ماه آينده و 
همچنين تا پايان سال، در بازار آزاد خودرو به شرط ثبات 
قيمت ارز و عرضه مناسب خودرو هيچ گونه تغيير قيمتي را 
 شاهد نباشيم و فاصله قيمتي بازار و كارخانه اي كمتر شود. « 
به گفته او، چه بسا حتي اگر عرضه زياد باشد و قيمت ارز ثبات 
داشته باشد، به دليل آنكه تقاضاي كاذب و واسطه گري در 
بازار خودرو كاهش يافته است، شاهد كاهش قيمت ها در 

بازار خودرو باشيم.
براس��اس اين گ��زارش و طبق اع��الم ريي��س اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، آخرين قيمت 
پرتيراژه��ا در بازار بدين صورت اس��ت كه در محصوالت 
گروه سايپا: »پرايد ۱۳۱ در محدوده ۱۰۹ ميليون تومان، 
پرايد ۱۱۱ حدود ۱۲۶ ميليون تومان، پرايد وانت )۱۵۱( 
حدود ۱۱۴ ميليون تومان، تيبا ۱۲۳ ميليون تومان، تيبا 
۲ حدود ۱۳۳ ميليون تومان، ساينا ۱۴۱ ميليون تومان و 
كوييك حدود ۱۵۰ميليون تومان است.« در محصوالت 
ايران خودرو نيز: پژو ۲۰۶ تيپ ۲ حدود ۲۰۵ ميليون تومان 
و تيپ ۵ آن ۲۵۰ ميليون تومان، س��مند LX حدود ۱۹۴ 
ميليون تومان، پژو ۴۰۵ در محدوده ۱۸۴ ميليون تومان، 
دنا ۲۶۶ ميليون تومان و دناپ��الس ۳۱۲ ميليون تومان 
قيمت دارند.در دسته مونتاژي ها نيز هر دستگاه جك اس۵ 
حدود ۶۲۵ ميليون تومان، هايم��ا اس۷ نزديك به ۶۷۵ 
ميليون تومان و مزدا ۳ مدل ۹۸ حدود ۸۷۰ ميليون تومان 

قيمت گذاري شده است.

رويدادروي خط خبر 
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توزيع۱۸۰ هزار تن روغن 
براي مصرف ماه رمضان

ايلنا |مديركل دفتر ام��ور بازرگاني وزارت صمت 
اظهار داش��ت: ۱۸۰ هزار تن روغن براي مصرف ماه 
رمضان خانوارها، اصناف و صنايع در نظر گرفته شده 
اس��ت، چون براي توليد زولبي��ا، باميه،آش و حليم 
ميزان مصرف روغن افزايش مي يابد. اين۱۸۰ هزار 
تن براييك ماه كل كش��ور بوده و برش اس��تاني آن 
هم مشخص اس��ت.صديف بيك زاده در گفت وگو با 
»ايلنا« در مورد وضعيت تنظيم بازار ماه رمضان اظهار 
كرد: دستورالعمل تنظيم بازار ماه مبارك رمضان به 
استانداران سراسر كشور به عنوان روساي ستادهاي 
تنظيم بازار استان ها ابالغ ش��د. كاالهايي كه در ماه 
رمضان مورد مصرف ويژه قرار مي گيرند مشخص شده 

و سطح عرضه آنها افزايش پيدا كرده است. 
وي با اش��اره به توزيع روغن تصريح ك��رد: ۱۸۰ هزار 
تن روغن براي مصرف م��اه رمضان خانوارها، اصناف و 
صنايع در نظر گرفته شده است، چون براي توليد زولبيا، 
باميه،آش و حليم ميزان مصرف روغن افزايش مي يابد، 
اين۱۸۰ هزار تن براي يك ماه كل كش��ور بوده و برش 
استاني آن هم مش��خص است.مديركل امور بازرگاني 
وزارت صمت در ادامه خاطرنش��ان كرد: ميزان توزيع 
روغن ميان استان ها بر اساس ضريب جمعيت، ميزان 
مصرف و نياز تقسيم بندي ش��ده و در اختيار كارگروه 
تنظيم بازار استان ها قرار گرفته است و آنها اين موضوع 
را مديريت مي كنند.بيك زاده تصري��ح كرد: برخي از 
اين برنامه ريزي ها براي قبل از ماه مبارك و برخي براي 
طول ماه رمضان اس��ت چراكه برخي از اقالم بايد قبل 
از ماه رمضان بايد در دس��ت اصناف باشد. برخي از اين 
برنامه ها هم در دس��ت انجام است. وي با اشاره به ديگر 
اقالم گفت: در مورد شكر، گوشت، گوشت منجمد، برنج 
برنامه ريزي هايي شده است. موضوع مرغ هم به قرارگاه 
ساماندهي بازار مرغ در وزارت جهاد كشاورزي سپرده 
شده و سطح عرضه آن حتما افزايش مي يابد.اين مقام 
مسوول همچنين خاطرنشان كرد: قيمت مصوب براي 
زولبيا و باميه،آش، حليم و غيره از طريق كميسيون هاي 
نظارت استان ها معين مي شود تا هر استاني متناسب با 

شرايط خود قيمت گذاري كند.

دولت خود مانع اصلي 
توليد است

ايسنا |عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
مي گويد، برخ��ي تصميمات غلط دولت��ي به عنوان 
بخشي از موانع اصلي توليد بايد كنار بروند. محمدرضا 
نجفي منش اظهار كرد: يكي از اصلي ترين مسائلي كه 
بخش خصوصي در طول سال هاي گذشته همواره بر 
آن تاكيد داش��ته و آن را مقدمه اي براي بهبود توليد 
مي داند، كاهش دخالت هاي دولت در اقتصاد و امكان 
باز گذاشتن دست فعاالن اقتصادي براي توليد و حضور 
در عرصه هاي مختلف است.وي با بيان اينكه مداخله 
در شرايط بازارهاي مختلف، پيشبيني پذيري اقتصاد 
ايران را بسيار دشوار كرده، توضيح داد: يك سرمايه گذار 
براي ورود به حوزه توليد، نياز به آن دارد كه ش��رايط 
را رص��د كرده و ح��دس بزند كه در آينده چه بر س��ر 
سرمايه اش خواهد آمد اما وقتي مداخالت ادامه يابد و 
مشخص نباشد كه مسير واقعي اقتصاد به كدام سمت 
است، شرايط براي سرمايه گذار دشوار مي شود.عضو 
اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به وضعيت بازار خودرو 
در سال هاي گذشته گفت: در شرايطي كه بسياري از 
بازارها بدون مداخله دولت و به تناسب افزايش قيمت ها 
و تورم، با قيمت هاي جديد محصوالت خود را عرضه 
مي كنند، در بازار خودرو دولت اصرار دارد كه قيمت ها 
بايد به شكل دستوري تعيين شده و از يك حدي باالتر 
نرود كه نتيجه آن را به وضوح در بازار خودرو مي بينيم.

نجفي منش ادامه داد: امروز خودروسازان اصلي كشور 
با زياني گسترده مواجه هستند و همين زيان فشار خود 
را بر وضعيت مالي قطعه سازان نيز مي گذارد و از سوي 
ديگر بازار آزاد دالالن با قيمت ها همه كار مي كنند. اين 
رويه غلط بايد اصالح ش��ود و تداوم آن تنها به اقتصاد 

ايران خسارت خواهد زد.

صادرات ايران به افغانستان ۴ برابر 
صادرات به اتحاديه اروپا شد

تسنيم |بررسي آمارهاي گمرك ايران نشان مي دهد 
در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ صادرات ايران به افغانستان ۴ برابر 
صادرات به كشورهاي اتحاديه اروپا بوده است.آمارهاي 
گمرك ايران نشان مي دهد كه در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ 
صادرات ايران به افغانس��تان در حدود ۲ ميليارد دالر 
بوده اس��ت و اين در حالي است كه مجموع صادرات به 
كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا در حدود ۵۲۹ ميليارد 
تومان محاسبه شده است.اين بدين معنا است كه مجموع 
صادرات كشورمان به افغانستان ۴ برابر اتحاديه اروپا است 
كه اين موضوع بيانگر پتانسيل باالي كشورهاي همسايه 
به عنوان بازارهاي هدف براي محصوالت ايراني است. 
الزم به ذكر است، كشور ما در شرايطي قرار دارد كه يك 
بازار واردات يك تريليون دالري در كشورهاي همسايه 
وجود دارد كه اين مساله ظرفيت ويژه اي براي صادرات، 
فراهم مي كند كه متاسفانه بابي توجهي دولت تنها ۲.۳ 
درصد از كل واردات اين كشورها را ايران تامين مي كند.

يك دسته گل چند؟
ايسنا |بس��ياري از افراد عالقه دارند در مناسبت ها 
مختلف به يكديگ��ر گل هديه دهند ام��ا براي تهيه 
يك دس��ته گل يا يك س��بد گل چق��در بايد هزينه 
كرد؟براساس مشاهدات ميداني از برخي از مغازه هاي 
گلفروشي س��طح ش��هر تهران قيمت هر شاخه گل 
رز ۳۰ هزارتومان، هر دس��ته داوودي ۴۰ هزارتومان، 
هرشاخه آنتوريوم۲۰ تا ۳۰ هزارتومان، گاليل ۲۰ تا ۲۵ 
هزارتومان، آلسترومريا ۱۰ تايي ۸۰ هزارتومان، مريم 
شاخه اي ۸۰۰۰تومان، ميخك ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان، 

قرنفل دسته اي ۳۰ هزارتومان است.

واحدهاي صنفي متخلف
 عرضه مرغ جريمه مي شوند

شاتا |س��ازمان حمايت اعالم كرد كه واحدهاي صنفي 
متخلف عرضه مرغ جريمه مي شوند.در راستاي اجراي طرح 
نظارتي نوروز امسال، عملكرد واحدهاي صنفي و غيرصنفي 
سراسر كشور مورد بازرسي و نظارت ويژه بازرسان سازمان 
صمت استان ها قرار گرفته و در حال حاضر نيز اجراي اين 
بازرس��ي ها بي وقفه ادامه دارد و همه بنگاه هاي اقتصادي 
موظف به رعايت قوانين نظام صنفي هستند.طبق اطالعات 
واصله از سوي سازمان حمايت در هفته سوم فروردين ماه، 
بازرسان شهرستان فردوس از توابع استان خراسان رضوي 
واحده��اي صنفي و غيرصنفي اين را شهرس��تان، مورد 
بازرس��ي قرار دادند كه طي آن براي ۳۱۳۶ واحد متخلف 
پرونده تخلف به ارزش بي��ش از ۹۲۰ ميليون و ۸۶۹ هزار 
ريال تشكيل شده اس��ت.در مدت مذكور ۲۵۴ شكايت 
تلفني و حضوري در س��امانه ۱۲۴ ثبت شده كه تمامي 
گزارشات واصله مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته است. 
بدنبال بررسي و كنترل عملكرد واحدهاي صنفي و برخورد 
با واحدهاي متخلف بازرسان ويژه سازمان صمت استان 
كرمانشاه يك واحد صنفي عرضه كننده برنج تنظيم بازار را 
بدليل گرانفروشي و عدم عرضه، متخلف شناخته و با پرونده 
تخلف به ارزش بالغ بر ۴۲ ميليون ريال جهت رسيدگي به 
تعزيرات حكومتي معرفي كردند. بازديدها مس��تمر و در 
راستاي بازرسي، نظارت و كنترل قيمت ها و براي رعايت 
نرخ اقالم با نرخ مص��وب در واحدهاي صنفي و وضعيت 
توزيع و كنترل ساير مسائل مرتبط ديگر در اين استان در 
حال انجام است. بنابر گزارشات دريافتي؛ بازرسان سازمان 
صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان در پي بازرسي از 
واحدهاي مرغداري موفق به شناسايي ۲۷ واحد متخلف 
به دليل گرانفروشي و عرضه خارج از شبكه در اين استان 
شده اند.شايان ذكر است؛ براي اين واحدهاي متخلف پرونده 
تخلف به ارزش بيش از ۵ ميليارد ريال تشكيل و جهت صدور 
رأي به شعب تعزيرات حكومتي ارسال شده است. به دنبال 
اجراي طرح نوروزي ۱۴۰۰ به منظور كنترل و نظارت بر 
وضعيت بازار براي اق��الم ضروري مردم به خصوص مرغ، 
تمامي واحدهاي توليد و عرضه مرغ از ابتداي اسفند سال 
گذشته تاكنون در استان خراسان جنوبي بازرسي شدند. 
در اين بازرسي ها ۵۰ واحد به منظور تخلف گرانفروشي و 
عرضه خارج از شبكه ۹۰۵ تن مرغ زنده شناسايي و پرونده 
متخلفان به ارزش ۱۳۰ ميلي��ارد و ۴۲۸ ميليون و ۱۰۹ 
ريال تشكيل و براي صدور رأي قانوني به اداره كل تعزيرات 
حكومتي استان ارجاع شد. ضمناً، در اين بازه زماني توسط 
بازرسان سازمان صمت اين اس��تان ۸۰۰ تن ميوه طرح 
تنظيم بازار به قيمت مصوب در برخي واحدهاي صنفي 
منتخب، برخي فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و 
تره بار شهرداري در شهرستان هاي اين استان توزيع گرديد.

 لجاجت
 بر تصميمات اشتباه خودرويي

در اين بين اصرار شوراي رقابت بر نرخ گذاري خودرو به رغم 
اينكه عبث بودن نرخ گذاري دس��توري در همه گروه هاي 
كااليي بارها اثبات ش��ده است ديگر حتي مايه تعجب هم 
نيست. شوراي رقابت بيش از يك دهه است در موضوع خودرو 
ورود كرده و نتيجه حضور اين شورا با اقتصاددان هاي مدعي، 
افزايش حدود ۱۰ برابري نرخ خودرو براي مصرف كننده بوده 
است. هر چند اين ش��ورا ادعا مي كند اگر دخالت نمي كرد 
قيمت ها باالتر مي رفت! ادعاي��ي كه بقيه مديران ناكارآمد 
اقتصادي كش��ور باره��ا مطرح مي كنند. بدهي س��نگين 
خودروس��ازان به ش��بكه بانكي كه از مرز ۷۵ هزار ميليارد 
تومان گذشته اس��ت كه بهره آن با قيمت فروش نزديك به 
صد هزار دس��تگاه مستهلك مي شود! بدهي به مشتريان و 
قطعه سازان هم بسيار نگران كننده شده است. هر چند بازار 
هرگز منويات شوراي رقابت و ساير مقامات دولتي را در زدن 
دس��ت رد به تورم ناشي از سياست هاي پولي بانك مركزي 
و وزارت اقتص��اد نپذيرفته و نهايتا با توجه به ميزان توليد و 
قدرت خريد در جامعه و تورم سياست پولي، سطح قيمت ها 

را تعيين كرده است.
  لجاجت در تصميمات اشتباه، صنعت خودرو را به پاشنه آشيل 
امنيت اقتصادي كشور تبديل كرده كه استهالك اين حجم 
بدهي كه با حساب سازي هاي مكرر از سرفصل زيان خارج 
شده اند و تنها به ش��كل بدهي باقي مانده اند با تمديد دوره 
تورمي براي حداقل ۱۰ سال آتي ميسر خواهد بود كه خود 
تاثيرات نامطلوب اجتماعي مهلك در پي دارد. سال جاري 
شايد آخرين فرصت تصميم گيري براي برخورد معقول با اين 
مشكالت باشد و تعويق در تصميم درست در بازسازي ساختار 
مديريتي و مالي اين سازمان ها مشكالت اجتماعي عمومي را 
گريزناپذير كند. افزايش توليد در خأل نقدينگي كافي و زيان 
در توليد خود مي تواند عامل تشديد تورمي شود كه هم اكنون 
نيز از سطح تحمل جامعه خارج است و كاهش توليد افزايش 
قيمت ناشي از فشار تقاضا را به دنبال دارد. ساختار اقتصادي 
بازارها خصوصا بازار خودرو به دور از تعارف و دروغ، نيازمند 
بازنگري فوري و اورژانسي است و نبايد و نمي شود ديگر اين 

فرصت ها را با اميدهاي بي اساس از دست داد. 

»تعادل« از روند بازار خودرو گزارش مي دهد

سيگنال گراني به بازار خودرو 

همزمان با محدوديت هاي جديد كرونايي اعالم شد

آخرين به روز رساني فهرست و گروه بندي مشاغل صنفي
اتاق اصناف ايران آخرين به روز رساني فهرست و گروه بندي 
مش��اغل صنفي را اعالم كرد.كليه مكاتب��ات و ابالغيه ها 
در خصوص گروه بندي مش��اغل پي��ش از ابالغيه مورخ 

١٣٩٩/١١/١٨جهت اطالع رساني فاقد اعتبار است.
بر اس��اس آخرين اصالحي��ه طرح مديريت هوش��مند 
محدوديت هاي متناس��ب ب��ا وضعيت و رون��د بيماري 
كوويد-۱۹ در شهرهاي كش��ور )مصوبه پنجاه و دومين 
جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا، مورخ ۲۰ دي ۹۹ و پيوست 
تصوير نامه ش��ماره ۱۸۳۱۶۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ فرمانده 
قرارگاه عملياتي س��تاد ملي مبارزه با كرونا و ابالغيه اتاق 
اصناف ايران به اتاق هاي اصناف سراس��ر كشور در مورخ 
۹۹/۱۱/۲۵ به شماره نامه ۷/۲۴۱/۱۴۸۶۱( مشاغل گروه 
۱ كه فهرس��ت آنها در ادامه مي آيد، در شهرهايي كه در 
وضعيت قرمز قرار گرفته اند مجاز به فعاليت بوده و گروه هاي 
شغلي ۲، ۳ و ۴ به مدت ۲ هفته )قابل تسهيل و تشديد در 
صورت تغيير شرايط با تشخيص وزارت بهداشت( تعطيل 
و واحدهاي صنفي متخلف به مدت ۱۵ روز پلمپ خواهند 
شد. مسوول پيگيري اجراي اين محدوديت ها وزارت صمت، 
ناظر بر آن وزارت بهداشت و نيروي انتظامي، اتاق اصناف 
ايران و اتحاديه هاي مربوط به عنوان همكار اعالم شده اند..

گروه شغلي )۱(: فهرست مشاغل گروه يك )مجاز به فعاليت 
در تمامي شهرستان ها حتي در شرايط قرمز( 

۱- كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي، مراكز صنعتي و معدني، 
كشاورزي، شيالت، كشتارگاه، انبار و سردخانه عمومي

۲- مراكز زير ساختي و حياتي، مراكز تامين و توزيع آب، 
برق، گاز، مديريت پسماند، فاضالب و فعاليت هاي تصفيه و 

تهويه هوا، پااليشگاه ها و جايگاه هاي سوخت
۳- حمل و نقل عمومي كاال و مسافر برون شهري شامل 

ريلي، هوايي، جاده اي و دريايي.
۴- كرايه خودرو بدون راننده، پاركينگ عمومي

۵- مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي
۶- فروشگاه هاي مواد غذايي، زنجيره اي، سوپرماركت ها، 

ميوه فروشي ها و سبزي فروشي ها، ميادين ميوه و تره بار
۷- مراك��ز توليد، نگهداري، توزي��ع و فروش محصوالت 

پروتئيني و خدمات وابسته

۸- مراكز توليد و عرضه فرآورده هاي لبني و نانوايي )توليد 
فراورده هاي نانوايي( 

۹- مراكز بهداشتي، درماني، اورژانس و تامين آمبوالنس 
دولتي و خصوصي و مشاغل مشابه

۱۰- داروخانه ها، مراكز و فروشگاه هاي دامپزشكي، پخش 
دارو، عطاري و داروهاي سنتي و بذر

۱۱- مراكز تهيه، توليد و طبخ مواد غذايي و خوراكي آماده و صرفا 
بيرون بر )شامل تمام گروه هاي غذايي سرد، گرم، آشاميدني، 

بستني و آبميوه، خشكبار، شيريني و مشاغل مشابه( 
۱۲- خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات الكترونيك و 

فعاليت هاي پستي
۱۳- شركت هاي خدمات اينترنتي )اعم از تامين كنندگان 
اينترنت، فروشگاه هاي اينترنتي و شركت هاي خدماتي 

مبتني بر اينترنت( 
۱۴- رسانه هاي مكتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵- مراك��ز نگه��داري خدماتي س��المندان، معلوالن، 
جانبازان، مراكز توان بخشي و مراقبتي و آسايشگاه ها

۱۶- تعميرگاه هاي انواع خودرو، لوازم خانگي، الكتريكي، 
الكترونيكي، كامپيوتر، تاسيساتي، كليه خدمات فني و 

كارواش
۱۷- فروشگاه هاي انواع قطعات، لوازم يدكي، الكتريكي، 
الكترونيكي، صيادي، كش��اورزي و تاسيس��اتي و ساير 

ملزومات مورد نياز توليد
۱۸- فروش��گاه هاي انواع مصالح ساختماني از قبيل گچ، 
سيمان، سراميك، لوله و اتصاالت، محصوالت فوالدي )آهن 
و آلومينيوم( و پاساژهاي تخصصي نظير الستيك، قطعات 
يدكي، آهن آالت، كامپيوتر )به استثناء پوشاك، كيف، كفش 

و موبايل( و آهن آالت
۱۹- كارگاه هاي صنعتي و ساختماني )مانند جوشكاري و 

تراشكاري و مشابه آن( 
۲۰- ليتوگ��راف، تايپ و تكثير و دفاتر فني مرتبط، دفاتر 

آگهي تبليغاتي، فروشندگان كاغد و مقوا
۲۱- خشكشويي ها

۲۲- مراكز فروش عينك هاي طبي
۲۳- فروش گل و گياه تزييني و طبيعي

۲۴- فروشگاه هاي لوازم ايمني و آتش نشاني
۲۵- سينما خودرو/ تئاتر خودرو

۲۶- مراكز اقامتي )شامل هتل، متل، مهمان پذير، پانسيون 
و مشاغل مشابه( 

۲۷- فروش��گاه هاي مواد ش��يميايي با كاربرد صنعتي و 
كشاورزي

۲۸- فعاليت تيم هاي ملي و ليگ هاي وابسته در رشته هاي 
مختلف

۲۹- غذا و ملزومات حيوانات خانگي، ملزومات و تجهيزات 
دامپزشكي

  گروه ش�غلي )۲(: مش�اغل گ�روه دو )مجاز به 
فعاليت در شهرهاي نارنجي( 

۱- بوستان ها و مراكز تفريحي
۲- پاساژهاي سرباز و سربسته، بازارهاي سرپوشيده، 
مراكز خريد و فروش بزرگ و بازارهاي موقت )بازارهاي 

روز و محلي(

۳- فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه
۴- مراكز شماره گذاري اتومبيل

۵- آرايشگاه هاي مردانه و زنانه
۶- مراكز فروش لوازم آرايشي و بهداشتي

۷- مراكز فروش فرش و موكت، كف پوش ها، لوازم خانگي، 
تشك، پتو و رو انداز، حوله و ملحفه، پارچه پرده، مبلمان و 
ملزومات مرتبط )اداري- منزل( لوستر و چراغ، كابينت، در 

و پنجره، تهويه، صنايع دستي، تزئينات داخلي ساختمان
۸- مراكز فروش كادويي، اس��باب بازي و سرگرمي لوازم 
التحرير، ظروف )چيني، كريستال، پالستيك، بلورجات، 
مالمين( لوازم التحرير، كتاب و مجله، محصوالت فرهنگي 

و كمك آموزشي تجهيزات مهندسي و نقشه برداري
۹- مراك��ز فروش انواع پوش��اك، كيف و كف��ش، چرم و 

مصنوعات چرمي، خرازي و خياطي
۱۰- آتليه و عكاسي و خدمات فيلمبرداري

۱۱- آژانس مشاور امالك) ومشاغلي از اين قبيل(

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20 برابر رای ش�ماره 139960310013014343...مورخ 1399.08.25 .هيات قانون 
تعيين تکليف .....موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...سحر رحمتی ....فرزند... غالمعلی نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين با بنای احداثی / به مس�احت .....195.60 متر مربع به شماره پالک ...1103 ....
فرع�ی از ... 33 .... اصلی واقع در... قريه کردآباد بخش...11 ...واگذاری ش�ده از آقای /خانم... 
حسين لطفی نژاد مالک رسمی محرز گرديده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی/کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هيات الصادق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�ليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی 
تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت 

می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19910832
 تاريخ انتشار نوبت اول.. 1400.01.21 تاريخ انتشار نوبت دوم. 1400.02.04

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

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عين اله تيموری

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390.09.20 برابر رای شماره 139960310013024113...مورخ 1399.12.20 .هيات قانون تعيين 
تکليف .....موضوع ماده يک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...حسن يوسفی ....فرزند... سليمان نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين با بنای احداثی / به مس�احت .....454.31 متر مربع به شماره پالک ...295 ....
فرعی از.....127فرعی از ... 8 .... اصلی واقع در... قريه اميرآباد بخش...يک ...خريداری شده از 
آقای /خانم... قربان فضلی مالک رسمی محرز گرديده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی/کثيراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هيات الصادق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�ليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی 
تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت 

می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19910756
تاريخ انتشار نوبت اول.. 1400.01.21تاريخ انتشار نوبت دوم. 1400.02.04

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

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - عين اله تيموری
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خبرروز

»جنايت بي دقت« در بلژيك و كره جنوبي
فيلم »جنايت بي دقت« در تازه ترين حضورهاي بين المللي خود در جشنواره هاي كشور بلژيك و كره جنوبي به نمايش گذاشته خواهد 
شد. جشنواره فيلم »موو« يكي از جشنواره هاي قديمي اروپاست كه از سال ۱۹۸۴ تا به امروز هر ساله در شهر بروژ بلژيك برپا مي شود 
و »جنايت بي دقت« به كارگرداني شهرام مكري و تهيه كنندگي نگار اسكندرفر، در جديدترين دوره اين فستيوال كه از ۳۱ فروردين 
امسال به مدت دو هفته برگزار مي شود، شركت دارد.همچنين بيست و دومين دوره جشنواره »جيون جو« در كره جنوبي از ۹ ارديبهشت 
در اين شهر برپا مي شود و به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت. در اين جشنواره فيلم »جنايت بي دقت« در بخش سينماي جهان 

در كنار ۱۱ فيلم از كشورهاي فرانسه، برزيل، ايتاليا، ژاپن و امريكا به نمايش درمي آيد.

رويداد

باستان شناسان با كاوش در منطقه جنوبي شهر اقصر 
مصر بقاياي يك شهر گمشده با قدمت بيش از ۳ هزار را 
كشف كردند.به گزارش واشنگتن پست، گفته مي شود 
اين ش��هر كه آتن نام دارد توسط »آمن هوتب« سوم، 
نهمين پادشاه دودمان هجدهم مصر باستان بنا نهاشده 
است كه بين سال هاي۱۳۹۱ تا ۱۳۵۳ قبل از ميالد بر 
مصر حكمراني مي كرده است. بر اساس اعالم تيم كاوش 
در اين محوطه باستاني، اين شهر مهم ترين سكونتگاه 
اداري و صنعتي در منطقه بوده كه در كرانه غربي اقصر 
واقع شده است. »بتسي برايان« استاد مصرشناسي در 
دانش��گاه جان هاپكينز و يكي از اعضاي تيم كاوش در 
بيانيه اي اعالم كرده كشف اين شهر گمشده، مهم ترين 
اكتشاف باستان شناسي از زمان پيداشدن قبر »توت 
عنخ آمون« محسوب مي ش��ود و به ما كمك مي كند 
اطالعات  بيش��تري درباره زندگي در مصر باستان در 
دوران اوج ثروت اين امپراتوري كس��ب كنيم. در اين 
محوطه ابزار مورد استفاده در فعاليت هاي صنعتي چون 
نخ ريسي و بافندگي و همچنين خاكسترهايي حاوي 
فلز و شيشه نيزيافت ش��ده است.  در بخش هاي ديگر 
شهر نيز گور دو گاو در يك اتاق كشف شده و در مكاني 

ديگر بقاياي انساني پيدا شده كه دستهايش به سمت 
بيرون كامال باز شده و دور زانوهايش نيز طناب پيچيده 
شده است. يك گورستان بزرگ در قسمت شمالي شهر 
و گروهاي از قبرها با س��نگهاي تراشيده شده از جمله 
يافته هايي هستند كه باستان شناسان تاكنون در اين 
محوطه به دس��ت آورده ان��د و كاوش در اين محوطه 

باستاني همچنان ادامه دارد. كشف شهر گمشده آتن، 
يكي از مجموعه اكتش��افات مهم اخير در مصر است و 
دولت اين كشور اميدوار است صنعت گردشگري خود را 
كه به دليل ناآرامي هاي سياسي، گروه تروريستي داعش 
و همه گيري ويروس كرونا با تبعات منفي فراواني رو به رو 

شده بار ديگر به روزهاي پررونق بازگرداند.

 كشف شهر گمشده ۳ هزار ساله در مصر

آسیبماسكهايآلودهبهمحیطزيستوحیاتوحش

عكسروز

جامعه خبر

ويرانگري طبيعت
با ماسك هاي آلوده 

با گذش��ت بيش از يك سال از اعالم رسمي شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور به نظر مي رس��يد مردم با 
روش هاي بهداشتي دفع  پسماندهايي كه خطرناك 
محسوب مي شوند آشنايي و آگاهي هاي الزم را  پيدا 
كرده باشند اما همچنان شاهد ماسك، دستكش و 
ساير وسايل بهداشتي رها شده در طبيعت و معابر 
هستيم. دبير شبكه هاي مردم نهاد محيط زيست و 
منابع طبيعي كشور ضمن تاكيد بر لزوم دفع اصولي 
و بهداش��تي اين نوع كاالها مي گوي��د: رها كردن 
وسايل بهداشتي در معابر و طبيعت تاثيرات منفي 

بر آب، خاك، حيات وحش و ... مي گذارد.
محمد الموتي با اشاره به  پيامدهاي زيست محيطي 
رها كردن ماسك و ساير لوازم حفاظتي در طبيعت 
و معابر اظهار كرد: آلودگي ناشي از رها كردن هرگونه 
اجناسي كه متعلق به طبيعت نيست به ويژه وسايل 
حفاظتي كه جزو  پسماندهاي خطرناك به حساب 
مي آيند عالوه بر ايجاد آلودگي در منابع آب و خاك 
كه تاثير مستقيمي بر س��المت جامعه، توليدات 
كشاورزي و محيط زيست دارند، مي توانند بسياري 
از گونه هاي حيات وحش و حيوانات شهري را درگير 
كنند و باعث از بين رفتن و تهديد جمعيت آنها شود.

دبير ش��بكه هاي مردم نهاد محيط زيست و منابع 
طبيعي كش��ور با اش��اره به اينكه برخي وس��ايل 
بهداش��تي مانند ماس��ك،  پد بهداش��تي و… از 
منسوجات بي بافت و تركيب مواد مختلفي توليد 
مي شود كه فرايند بازيافت و خالص سازي آنها بسيار 
 پيچيده  است، اظهاركرد: در دنيا هنوز اين وسايل 
بهداش��تي به صورت فراگير بازيافت نمي شوند و 
ماسك،  پدهاي بهداشتي، دستمال هاي مرطوب 
و … در فرايند  پردازش و دفع  پس��ماند مستقيم 
دفن مي شوند. او ادامه داد: در تمام دوران هاي  وقوع 
 پاندمي در دنيا معموال توصيه قطعي اين است كه 
فرايند  پردازش، دفع و بازيافت حذف ش��ود و تمام 

زباله هاي تر مستقيم دفن شوند.
دبير ش��بكه هاي مردم نهاد محيط زيست و منابع 
طبيعي كشور با بيان اينكه وسايل بهداشتي مانند 
ماس��ك، دس��تكش و … در دوران همه گي��ري 
ويروس كرونا جزو زباله هاي تر محس��وب و همراه 
با آنها به صورت مس��تقيم دفن مي ش��ود، گفت: 
دفن زباله هاي ت��ر در دوران  پاندمي كمي متفاوت 
است. به منظور اينكه آلودگي اين  پسماندها انتشار 
 پيدا نكند و اين زباله ها زودتر تجزيه شوند آهك  و 
مواد ديگري به آنها اضافه مي شود. محمد الموتي 
افزود: يكي از مهم ترين عوامل شيوع ويروس كرونا 
و نوع ه��اي جهش يافته آن بي مباالتي اس��ت كه 
متاسفانه برخي افراد با انداختن ماسك در طبيعت 
و معابر انجام مي دهند كه عالوه بر تاثيرات مخربي 
كه بر محيط زيس��ت دارد، بر افزايش شيوع كرونا 

نيز موثر است.

كرونا جان ۱۵۵ نفر ديگر را در كشور گرفت
تاكنون دو ميليون و ۲۹ هزار و ۴۱۲ نفر 
در كشور به طور قطعي به ويروس كرونا 
مبتال شده و با فوت ۱۵۵ نفر از بيماران 
مبتال ب��ه كرونا تعداد ج��ان باختگان 
كرونا در كش��ور به ۶۴ ه��زار و ۳۹ نفر 
رسيده است.سخنگوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي با بيان اين 
مطلب گفت: بر اساس معيارهاي قطعي 

تش��خيصي، ۲۲ هزار و ۴۷۸ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۵۶۷ 
نفر از آنها بستري شدند. با اين حساب، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۲۹ هزار و ۴۱۲ نفر 
رسيد.سيما سادات الري افزود: خوشبختانه تاكنون 
يك ميلي��ون و ۶۹۳ هزار و ۵ نف��ر از بيماران، بهبود 

يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
چهار هزار و ۲۷۸ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار 
دارند.معاون وزير بهداشت افزود: تاكنون 
۱۳ ميليون و ۴۹۴ هزار و ۲۹۶ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
اس��ت. در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان 
قرمز و ۱۲۹ شهرس��تان نارنجي هستند و بر اساس 
مصوبات س��تاد ملي مقابله با كرونا مسافرت »از« و 
»به« شهرهاي با وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است. 
همچنين ۵۱ شهرستان در وضعيت زرد و فقط ۱۱ 
شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.سرعت بستري 

بيماران كرونا ۳.۷ برابر موج هاي قبلي است

وزش باد شديد در ۲۱ استان
سازمان هواشناسي نسبت به وزش باد 
شديد، كاهش دما و احتمال بارش تگرگ 
هش��دار داد و نسبت به اتخاذ تمهيدات 
كشاورزي توصيه كرد.سازمان هواشناسي 
با صدور هشدار نارنجي رنگ آورده است: 
وزش باد شديد با سرعت متوسط ۶۰ تا 
۹۰ كيلومتر بر س��اعت، وزش باد خيلي 
شديد با سرعت بيش از ۱۰۰ كيلومتر بر 

ساعت به صورت لحظه اي تا روز يكشنبه در استان هاي 
خوزس��تان، ايالم، اردبيل و گيالن، بوشهر، كرمانشاه، 
گلستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي، كردستان، 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، همدان، مركزي، 
قم، اصفهان، چهارمحال و بختياري، گلس��تان، يزد، 
سمنان، سيستان و بلوچس��تان و كرمان پيش بيني 
مي شود.از مخاطرات اين شرايط جوي مي توان به وارد 
شدن خسارت به گلخانه ها و احتمال شكستن نهال ها 
و ش��اخه هاي درختان اش��اره كرد بنابراين سازمان 

هواشناسي نسبت به استحكام نهال هاي 
تازه كشت شده با نصب قيم جهت مقاومت 
در براب��ر باد، خودداري از محلول پاش��ي 
و سم پاشي، اس��تحكام و ترميم سقف و 
سازه هاي گلخانه ها، عايق بندي و محافظت 
از كندوها، محافظت از صيفي جات جنوب 
كش��ور، تهويه و كنترل دما در سالن هاي 
مرغداري در شرايط باد شديد، عدم انجام 
آبياري جهت جلوگيري از سست شدن ريشه گياهان 
به دليل باد، عدم اس��تقرار ماش��ين آالت كشاورزي و 
نهاده هاي كشاورزي روي زمين و جمع آوري شاخه هاي 
هرس شده از كف باغ توصيه مي كند.در پايان اين هشدار 
آمده است: احتمال بارش تگرگ يكشنبه )۲۲ فروردين 
ماه( در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، 
كردستان، زنجان، كرمانشاه، لرستان، همدان، مركزي، 
چهارمحال و بختياري، قزوين، البرز، تهران و اصفهان 

پيش بيني مي شود.

سرعت واكسيناسيون در ايران مناسب نيست
خيلي اميدوار بودم كه با درس��ت بودن 
همه اقدامات تا مهر و آبان س��ال جاري 
واكسيناسيون عمومي تمام مي شد، اما 
با اين وضعيت كنوني به نظر نمي رسد 
كه تا ش��ش ماه اول ۱۴۰۱ هم بتوانيم 
واكسيناس��يون را تم��ام كنيم.پي��ام 
طبرسي، رييس بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانش��وري و عضو كميته علمي 

واكسن كوويران با بيان اين مطلب گفت: براي تزريق 
واكسن به ۸۰ميليون نفر، االن سرعت واكسيناسيون 
ما اصال مناسب نيست.او افزود: منابعي مثل بلومبرگ 
اعالم كرده اند كه تزريق واكس��ن به شكل عمومي در 
ايران ممكن است كه حدود ۱۰ سال طول بكشد.رييس 
بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري، درباره علت 

اين ماج��را توضيح داد: مق��داري از اين 
موضوع به اين رب��ط دارد كه براي تزريق 
واكس��ن هايي كه مي آوريم هم سرعت 
نداري��م. باالخره اميد بود ك��ه اگر تا االن 
حدود ۸۰۰هزار واكسن وارد كشور شده 
تا االن همه كادر درمان واكس��ن تزريق 
كرده باشند، اما اين اتفاق رخ نداده است.

طبرس��ي افزود: اين موض��وع علت هاي 
مختلفي دارد، باالخره اگر اولويت بندي كرديم، طبق 
همان اولويت واكسن تزريق كنيم و كارهاي نمادين 
انجام ندهيم. نمي گويم كه پاكبان ها نبايد واكس��ن 
تزريق كنند، اما انجام اين كار به شكل نمادين مشكل 
دارد. مساله واكسيناسيون ما با تزريق به ۵۰ تا ۱۰۰نفر 

حل نمي شود.

ذرهبین

همان روزي كه توپ سال تحويل ۱۴۰۰ را در ميدان آزادي و برج آزادي شليك 
شد، خيلي از كس��اني كه دغدغه ميراث فرهنگي را داشتند از احتمال آسيب 
دوباره به برج آزادي خبر دادند. ترك هايي هم ايجاد شد، اما اين اتفاق به تنهايي 
نمي تواند عامل بروز اين آسيب ها باشد، برج آزادي سال هاست كه انگار فراموش 
شده با اينكه هميشه در آن به روي مردم باز است و كارمنداني در آن كار مي كنند، 
اما مرمت و رسيدگي چنداني در دستور كار ميراث فرهنگي براي نگهداري از اين 
برج ديده نمي شود. همين كه به گفته برخي كاركنان اين برج مردم وقتي براي 
بازديد از اين برج مي روند دنبال خودكار و ماژيك مي گردند تا روي شيشه هاي 
برج يادگاري بنويسند! كاري كه هيچ كس در هيچ جاي دنيا با ميراث فرهنگي 
كش��ورش انجام نمي دهد. شايد بخش بزرگي از نگهداري ميراث فرهنگي هر 
كش��ور بر عهده دولت و نهادهاي مرتب باشد، اما نقش مردم هم در اين زمينه 
بسيار پر رنگ است و نمي توان از زير بار آن شانه خالي كرد. اينكه هر فرد بعد از 
بازديد خود از يك بناي تاريخي و فرهنگي ضربه اي به آن وارد نكند، مساله اي 

است كه متاسفانه بسياري از مردم آن را ناديده مي گيرند.

برج آزادي و ترك هاي تازه
نقدروز

محيط باني شغل پرخطري است، جنس اين شغل به گونه اي است كه هميشه 
با افراد اس��لحه به دست سر و كار دارند از اين رو به گفته فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست محيط باني شغلي است كه هميشه درهاي شهادت به روي آن باز 
است.اوايل هفته بود كه صداي شليك دو شكارچي غيرمجاز كام محيط زيست 
كشور را تلخ كرد، خبر كوتاه بود اما دربرگيري آن به حدي زياد كه تا مدتي جامعه 
محيط زيس��ت را به شوك برد، متن خبر اين بود بر اثر تعقيب و گريز بين افراد 
ناشناس و محيط بانان كه در تعقيب يك خودروي نيسان در منطقه حفاظت شده 
فيله خاصه استان زنجان بودند، دو نفر از محيط بانان ايثارگر به نام هاي مهدي 
مجلل و ميكاييل هاشمي بر اثر اصابت گلوله سالح جنگي، به درجه رفيع شهادت 
نائل آمدند، با شهادت اين دو تن تعداد محيط بان شهيد در كشور به ۱۴۴ شهيد 
رسيد.اما سوال اين است كه پروسه شهادت محيط بانان تا چه زماني ادامه خواهد 
داشت و تا چه زماني بايد شاهد به خاك افتادن افراد دلسوز و بي گناهي باشيم 
كه به جرم حفاظت از محيط زيست كشور به عنوان سرمايه ملي جان شيرين 
خود را از دست مي دهند، مادران بي فرزند، زنان بيوه و كودكان بي پدر مي شوند؟

شهادت محيط بانان تا به كي؟

آخرين جزييات محدوديت هاي كرونايي شهرهاي قرمز و نارنجي 

پيش بيني ۳  هفته سخت و پر مرگ ومير
تعادل| خبرهاي خوبي از ستاد ملي 
مقابله با كرونا به گوش نمي رسد. در واقع 
هم اعضاي كميته علمي و هم اعضاي 
كميته اجتماعي متفق القول هستند كه شرايط كرونا 

در كشور هر روز بدتر خواهد شد. 
عضو كميته علمي س��تاد مقابله با كرونا با اشاره به 
وضعيت مراجعات بيماران كرونا به بيمارس��تان ها 
در خيز چه��ارم بيماري گفت: متاس��فانه حداقل 
دو، سه هفته س��خت و پرمرگ را در پيش خواهيم 
داش��ت.دكتر حميد عمادي، با اش��اره به وضعيت 
گردش وي��روس كرونا در كش��ور گف��ت: در حال 
حاضر بيمارستان ها به سرعت پر شدند و بيماراني 
كه داريم بستري مي كنيم، عمدتا بيماران بدحالي 
هس��تند و نمي توانيم س��ريع مرخص شان كنيم و 
مجبوريم بيماران را بيش��تر در بستري نگه داريم تا 
بهبودي حاصل كنند. اين موضوع باعث مي شود كه 
بيمارستان ها زودتر به ظرفيت اشباع برسند و نتوانند 
پذيرش بيمار داشته باشند. اين وضعيت نگران كننده 
است و ممكن است نتوانيم سرويس درست را به مردم 

ارايه كنيم، زيرا بيماران هم زيادند و هم بدحال.

    افزايش شدت بيماري زايي كرونا
او با بي��ان اينكه افزايش بدحالي بيم��اران به دليل 
افزايش شدت بيماري است، گفت: درصد عمده اي 
از ويروسي كه اكنون افراد را آلوده مي كند، كروناي 
جهش يافته انگليسي اس��ت.عمادي درباره برخي 
اظهارات مبني بر احتمال س��ياه ش��دن وضعيت 
تهران و ش��هرهاي قرمز طي چند هفته آتي ادامه 
داد: اميدوارم اينطور نشود، اما اين موضوع بستگي 
دارد كه مسووالن سريعا اقدامي كنند و تصميمات 
جدي بگيرند. اقدامات و محدوديت هايي را اعمال 
كنند. اقداماتي كه در آذر ماه در كش��ور انجام شد و 
اعالم تعطيلي عمومي كنند. در اين صورت ش��ايد 
بتوانيم جلو پيش��روي كرون��ا را بگيريم تا از مرحله 
قرمز به مرحله سياه كرونايي نرسيم. بستگي به روند 
تصميم گيري و اقدام از سوي مسووالن دارد، اگر با 
همين روند پيش رود، ممكن است در شهرهاي قرمز 

به وضعيت سياه هم برسيم. 

پيشنهاد ما اين است كه در شهرهاي قرمز مانند تهران 
تعطيلي ها و ممنوعيت هاي جدي اتفاق افتد و بايد 

اين اتفاق بيفتد.

     ادامه مرگ هاي ۳ رقمي
 تا چند هفته ديگر

عمادي درباره احتمال افزايش مرگ و ميرهاي ناشي 
از كرونا در كش��ور نيز اظهار كرد: واقعا دوست ندارم 
چنين پيش بيني هايي كنم، مردم خسته اند و ديگر 
تحمل اخبار ناگوار و نااميدكننده را ندارند. با اين حال 
واقعيت اين است كه اكنون مرگ و مير ما سه رقمي 
شده و حاالحاالها و حداقل تا دو سه هفته آينده سه 
رقمي خواهد ماند. شرايط بعد از آن هم بستگي به 
تصميماتي دارد كه گرفته و اقداماتي كه انجام داده 
مي شود. او با بيان اينكه متاسفانه حداقل دو، سه هفته 
س��خت و پرمرگ را در پيش خواهيم داشت، گفت: 
موجي كه اكنون شاهد آن هستيم، موج شلوغي هاي 
آخر اس��فند ماه و س��فرهاي فروردين ماه است كه 
مرگ هايش را طي دو، سه هفته ديگر نشان مي دهد. 
مسووالن بايد سريع تر تصميم گيري كنند و مردم هم 
رعايت كرده و پروتكل هاي بهداشتي را جدي بگيرند. 
كادر بهداشت و درمان واقعا ديگر خسته اند. نمي دانيد 

در بيمارستان ها چه وضعيت بدي حاكم است.

     تعطيلي دوهفته اي بازار تهران از شنبه
دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي مديريت 
كرونا نيز در تشريح آخرين جزييات محدوديت هاي 
كرونايي در شهرهاي قرمز و نارنجي را از تعطيلي بازار 
بزرگ و مشاغل گروه هاي ۲، ۳ و ۴ تهران به مدت دو 

هفته از شنبه ۲۱ فروردين ماه سال جاري خبر داد.
حسين قاسمي گفت: براي شهرهاي قرمز فعاليت 
 ادارات و كاركن��ان دس��تگاه ها و س��ازمان ه��اي

 )موضوع ماده۲ قانون مديريت بحران( به استثناي 
نيروهاي مسلح كاهش حضور كاركنان دستگاه هاي 
ارايه دهنده خدمات ضروري تا ي��ك دوم و مرتبط 
با ماموريت هاي اساس��ي در محل كار با تشخيص 
باال ترين مق��ام و كاه��ش حضور كاركنان س��اير 
دس��تگاه ها به ميزان دوس��وم به هم��راه لغو كليه 
ماموريت هاي اداري غيرضرور برگزاري جلسات در 
فضاي سربسته با رعايت الزامات )حداكثر ۵۱ نفر( 
اعمال خواهد ش��د. او افزود: در شهرهاي قرمز براي 
مشاغل گروه دو، سه و چهار تعطيلي به مدت ۲ هفته 
و قابل تسهيل و تش��ديد در صورت تغيير شرايط با 
تشخيص وزارت بهداشت اعمال خواهد شد. از سوي 
ديگر در اين شهرها مدارس، دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي، آموزشگاه ها و حوزه هاي علميه تعطيل 
كامل خواهند ب��ود و در فعاليت هاي اجتماعي نيز 
نمازهاي جمعه، مساجد، نمازهاي جماعات يوميه، 
مراسم هاي آييني و مذهبي نيز تعطيل كامل خواهند 
بود. وي ادامه داد: در مورد تردد خودروهاي شخصي 
نيز در ش��هرهاي قرمز ورود خودروهاي شخصي با 
پالك بومي از شهرهاي قرمز به ديگر شهرهاي كشور 
ممنوع مي باشد و ورود خودروهاي شخصي با پالك 
غيربومي به شهرهاي قرمز نيز ممنوع است همچنين 
تردد خودروهاي شخصي از ساعت ۲۱ تا ۳ صبح در 
سطح شهر ممنوع اس��ت )به استثناي خودروهاي 

مجاز به تاييد فرمانداري( .
دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي مديريت 
كرونا در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود درباره 
ش��هرهاي نارنج��ي نيز گف��ت: براي اين ش��هرها 
فعاليت ادارات و كاركنان دستگاه ها و سازمان هاي 
)موضوع ماده۲ قانون مديريت بحران( به استثناي 
نيروهاي مسلح كاهش حضور تا يك سوم كاركنان 
دستگاه هاي ارايه دهنده خدمات ضروري و مرتبط 
با خدمات اساسي در محل كار با تشخيص باالترين 
مقام مسوول دستگاه و كاهش حضور كاركنان ساير 

دستگاه ها به ميزان يك دوم اعمال خواهد شد.

گزارش

كوتاهوخواندني
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