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ايرج نديمي :ارز ۱۷هزار توماني مشكلساز خواهد شد

نيـازاقتـصادايـران

سكه و دالر دركانالهاي جديد
افزايش قيمت طال و سكه در بازار داخلي
اونس طالي جهاني 1844دالر شد

«تعادل» از پشت پرده گراني موز
گزارش ميدهد

قيمتموز
در مرز 70هزار
تومان!

يعلمينشانميدهدروابطوتعامالت
نتايجيكنظرسنج 
اجتماعيدرشهرتهرانبسيارمحدوداست

انحراف پايتخت
از ارتباطات انساني

صفحه 5

صفحه 3

رونمايي مجلس از گام بعدي مخالفتها

يادداشت1 -

بودجه سهدوازدهمي در راه است؟

فاصلهباريكميان
واالترين و تلخترين راه

صفحه 2

صفحه 7

صداي آژير ارتباطي به پرواز
استانبول -تهران نداشت

يكآژيرخطر
وسناريوهايي
كهردشد

صفحه 5

«تعادل» وضعيت بازارسهام را
بررسي ميكند

مسوولتغيير
وضعيت بورس
كيست؟

صفحه 4

اسحاق جهانگيري:

صفحه 2

يادداشت2-

كاميونهاي ايراني وگرجي
پشت مرزهاي بسته
   منع ورود  ۴۰۰كاميون ،به منزله ممانعت از ورود
كاالهاي ايراني به بازار گرجستان است

عكس :ميزان

برايحلمشكالت
مردم،برنامه
بلندمدتنيازاست

رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجستان
در گفتوگو با «تعادل»  از پشت پردهها ميگويد

    سرگرداني بيش از دوهفتهاي  40راننده كاميون گرجستاني در مرز ايران
يادداشت4-

يادداشت3-

سممهلكي
به نام ارز  17500توماني

كنترل تورم و كاهش
اثرپذيري اقتصاد از نرخ ارز

ديپلماسياقتصادي
يك نياز است

قبل از هر تحليلي در خصوص
تغيي��ر ارز مبنا ب��ه 17500
تومان بايد به اين نكته اش��اره
كنم كه تكنرخ��ي كردن ارز
كار درس��ت و ي��ك ضرورت
اس��ت .اما اينكه ن��رخ ارز پايه
محمدعليوكيلي  11500تومان دولت باش��د
ي��ا  17500توم��ان مجلس،
برداش��ت كلي من اين اس��ت كه ايده دولت با شرايط
اقتصادي و رويكردهاي كارشناسي همخواني بيشتري
دارد تا تصميمات��ي كه مجلس ب��راي افزايش ناگهاني
نرخ ارز مبنا به  17500تومان اتخاذ كرده اس��ت .به اين
دليل كه دولت اوال اش��راف بيش��تري بر شاخصهاي
اقتصادي و ضرورتهاي معيش��تي دارد .از سوي ديگر
عواقب تصميم مجل��س براي تغيير ارز مبن��ا از 4200
تومان به  ،17500در وهله نخس��ت ت��ورم فزايندهاي
در فضاي عمومي جامعه ايجاد خواه��د كرد؛ ثانيا روند
تامين اقالم اساس��ي براي دهكه��اي پاييني جامعه
ن دسته از كاالهايي
بسيار گران خواهد ش��د .در واقع آ 
ك��ه ب��ا ارز  4200توماني تامي��ن ميش��دند ،به طور
ناگهاني دچار افزايش قيمت خواهند شد و تورم ناشي
از گران ش��دن اق�لام حمايتي بر دوش م��ردم محروم
و كمتربرخوردار س��وار خواهد شد .در ادامه نيز تصميم
نمايندگان مجلس يازدهم كه قصد دارند ،منابع برآمده
از حذف ارز  4200تومان��ي را در قالب يارانههاي نقدي
مستقيم در اختيار ايرانيان قرار دهند به اعتقاد من سم
مهلكي است كه طول و عرض اقتصاد و معيشت مردم
را با تكانههاي پيدرپي مواج��ه خواهد كرد .هر چند در
ظاهر امر بر اساس تصميم نمايندگان ،يارانههاي نقدي
پرداخت ش��ده به مردم ( 2يا حتي  )3برابر خواهد شد،
اما در واقع رشد فزاينده تورم در كاال و خدمات مصرفي
به اندازهاي باال خواهد رفت كه عمال افزايش يارانههاي
نقدي را بياثر خواهد كرد .يعن��ي نمايندگان مجلس
يازدهم با گ��ران كردن نرخ ارز پايه ب��ه  17500تومان،
اين گرا ،پالس و پيام را به جامعه ارسال ميكنند كه سال
آينده گرانيها و تورم فزاينده در همه شؤون و بخشهاي
اقتصادي و معيشتي كشور رخ خواهد داد .طبيعي است
در يك چنين ش��رايطي هر فردي تالش خواهد كرد تا
گليم خود را از آب اقتصاد و معيشت كشور بيرون بكشد و
اينامرباعثبروزنوعيآشفتگيدراقتصادكشورخواهد
شد .وقتي اين تورم فزاينده در بخشهاي مختلف شكل
گرفت ،مشخص است كه يارانههاي نقدي هر اندازه هم
كه افزايش پيدا كنند ،تاثير مثبتي در معيش��ت مردم
نخواهد داشت و روند كوچكتر شدن سفرههاي مردم
همچنان تداوم خواهد داش��ت .ضمن اينك��ه افزايش
يارانهه��اي نقدي از نظ��ر پولي و مالي نيز باعث رش��د
افسارگسيخته نقدينگي و پس از آن افزايش پايه پولي
ا دامه در صفحه3
خواهدشد.

س��هم باالي صادرات و واردات
در اقتصاد كشور و عدم استفاده
مناسبازنرخبهرهدرسالهاي
گذشتهازعواملمهماثرپذيري
اقتصادايرانازنرخارزاست.
اين اثرگذاري در گام نخس��ت
حسيندروديان به نفتي ب��ودن اقتص��اد ايران
برميگ��ردد .همچني��ن ب��ه
هر حال ش��ما وقتي اقتصادي داريد كه س��الهاي سال
محصوالت مبتني بر منابع طبيعي را به عنوان توليدات
اصلي توليد ميكني��د و طبعا آن اندازه مص��رف نداريد و
بايد صادر كنيد ،در نتيجه به كش��وري تبديل ميشويد
كه صادركننده محصوالت طبيعي اس��ت ،در نتيجه ارز
به دس��ت ميآوريد ،ارز هم مصرفش براي واردات خواهد
بود پس ش��ما تا حدي هم به واردات وابسته ميشويد و
لذا مجموعا با وجود اينكه اقتصاد بازي نداريم ولي نسبت
مجموع ص��ادرات و واردات ما به تولي��د ملي ،عدد پايين
محسوب نميشود يعني از جمله اعداد متوسط و رو به باال
در دنيا محسوب ميشود .اين باعث ميشود كه نرخ ارز در
اقتصاد ما خيلي مهم شود چون س��هم صادرات و واردات
در اقتصاد ما يك سهم نسبتا بزرگي است ،پس نرخ ارز به
صورتمستقيمنقشزياديدراقتصادمادارد.يكبخشي
ا دامه در صفحه3
همانتظارياست.

شايد از اواخر دهه  70شمسي
مفهومي به شكل نويناش به
ادبيات سياس��ي دولتمردان
و كارگزاران عرصه سياس��ت
خارجي در جمهوري اسالمي
اضافه ش��د كه از آن به عنوان
پرهامپوررمضان ديپلماس��ي اقتص��ادي ي��اد
ميكنند.اما مفهوم ديپلماسي
اقتصادي از منظر س��ابقه ورود به ادبيات سياسي جديد
جهان كمي سبقه طوالنيتر دارد و شايد بتوان ورود اين
واژه به عرصه واژگان سياس��ي را از به هم پيوند خوردن
حوادثي چون فروپاشي شوروي ،پايان جنگ سرد و آغاز
فرايندي به نام جهاني شدن دانست.يكي از پديدههايي
كه در جهان هستي توانس��ت تحولي شگرف ايجاد كند
چالشمهميبهنامجهانيشدنبود،اينپديدهسببشد
دو مفهوم اقتصاد ملي و اقتصاد بينالمللي از جايگاه قبلي
خود ارتقا پيدا كرده و به نوع��ي در اين چالش تبلور پيدا
كند .امروزه در جهان هستي بسياري از موضوعات داراي
عنصريبهنامدرهمتنيدگيمفهوميهستند.يكيازانواع
اين مفاهيم ،دومفهومي و دوگانه اقتصاد و سياست است.
اين دو مفهوم ش��ايد پس از جنگ جهاني دوم توانستند
به دليل پارامتر مهمي به نام سياست خارجي جدايي از
ا دامه در صفحه8
يكديگرراتجربهكننداما...

يادداشت8-

علت اقبال به بورس چه بود؟
در زم��ان افزايش ن��رخ تورم يا
بدبيني سرمايهگذاران نسبت
به رش��د تورم بحث پ��ول داغ
قوت بيشتري ميگيرد يعني
نگهداري پ��ول باعث كاهش
ارزش آن ميش��ود و رغب��ت
ب��ه تبدي��ل آن ب��ه كاالهاي
رقيهندايي
سرمايهاي ميان سرمايهگذاران
رونق ميگيرد.در ص��ورت عدم وجود راه��كار كاربردي
و دقيق اين رغب��ت باعث ايجاد س��فتهبازي در بازارهاي
سرمايهگذاري از جمله ارز ،طال ،خودرو و مسكن ميشود.
از طرف ديگر كس��ري بودجه و عدم تامين بودجه الزم از
طريقصادراتنفتبهدليلتحريمهاجذابيتبازاربورس
براي دولت جهت تامين كسري بودجه از طريق واگذاري
سهام خود در ش��ركتهاي بزرگ را دوچندان ميكند.
حمايتهاي مالي و تبليغاتي دولت از ب��ازار بورس باعث
سبزپوش شدن بازار بورس شد و شرايط ركود اقتصادي
به دليل ش��يوع ويروس كرونا و تالش صاحبان كسب و
كارها براي كس��ب درآمد جايگزين و جبران زيانها و از
س��وي ديگر كاهش نرخ بهره بانكها سبب شد بسياري
از صاحبان سرمايه با توجه به جذابيت بازار بورس نسبت

به انتقال سرمايه از بانكها به بورس اقدام كنند.از عوامل
ديگر جذابيت بازار بورس براي رغب��ت عام جامعه به آن
ميتوان به سهولت دسترس��ي به معامالت يك دستگاه
تلفن همراه اشاره كرد كه حتي در دورافتادهترين مناطق
هم امكان وجود دارد .مسووالن دولت براي تامين كسري
بودجه از طريق فروش سهام بايد شرايط را براي رشد بازار
فراهم كند تا سهام خود را با قيمت مناسب و پيشبيني
شده به فروش برساند لذا با طراحي و فروش صندوقهاي
 ETFنسبت به حمايت از سهمهاي خاص اقدام نمود .از
سوي ديگر رشد فزاينده افزايش س��رمايه شركتها در
سال جاري كه در راستاي بهبود ساختارهاي مالي انجام
ميشودجذابيتهايفزايندهايبراينمادهايشمولآن
ايجادكرد.درابتدايسالبارشدچشمگيردرچنديننماد
پس از بازگشايي بعد از افزايش سرمايه سيگنال جذابيت
افزايش سرمايه به بازار مخابره شد.در راستاي تامين مالي
دولت عرضههاي اوليه شدت بيشتري گرفت و سودهاي
رويايي كه نصيب س��هامداران خود در مدتزمان كوتاه
ميكرد تالش براي خريد آن تبديل به رقابتي روزانه شد.با
جذب عام جامعه به بازار نوعي ترس عقب افتادن از كسب
سود ميان سهامداران ايجاد شد كه نگران از دست دادن
سودهايجذابروزانهبودندكه ...ا دامه در صفحه6

يادداشت5-

فرصتهاي ايران در بازار
تبادالت ارزي جهان

يادداشت6-

حذف غربالگري ،تعدي قدرت
بهحريمعلمپزشكي

«راه اول از انديشه ميگذرد؛
اين واالتري��ن راه اس��ت .راه
دوم از تقليد ميگ��ذرد؛ اين
آس��انترين راه اس��ت و راه
س��وم از تجربه ميگ��ذرد و
اين تلخترين راه اس��ت ».اين
عباراتي است كه كنفوسيوس
پيمانمولوي
حكي��م چين��ي ،ه��زاران
سال پيش در خصوص شاكله هس��تي آدميان بر زبان
آورده اس��ت .عباراتي كه هر چند در تعداد محدودي از
كلمات و عبارات خالصه ميشود ،اما اقيانوسي از معنا
را در خود جاي داده اس��ت .عباراتي كه از فرط تازگي،
انگار همين ام��روز براي اقتصاد و مديريت كش��ورمان
سروده شده است .در ش��رايطي كه هر روز خبر تازهاي
از تصميمسازيهاي غيركارشناسي منتشر ميشود،
بايد گفت كه اقتصاد ايران آبستن حوادث تازهاي است.
به عبارت روشنتر ،ريسكهاي اقتصادي در ايران سر
جاي خود قرار دارد و هيچ تغييري در اين روند مخرب
مشاهده نميشود .اقتصاد ايران همچنان در حال پمپاژ
نقدينگي اس��ت ،ضمن اينكه تورم ،تغيير ناگهاني نرخ
بهره ،اقتصاد دس��توري و ...به چش��م ميخورد .ضمن
اينكه جداي از اي��ن موارد ريس��كهاي مضاعفي نيز
متوجه اقتصاد كشور اس��ت .ادامهدار شدن تحريمها،
عدم فروش نفت ،رشد اقتصادي منفي و ...كه مجموعه
اين عوامل موضوع ريسك در اقتصاد ايران را در شرايط
خاصي قرار داده است .در كش��وري كه فقط در 3سال
گذشته 20درصد اقتصاد كوچكتر شده و در طول يك
دهه گذشته متوسط رشد اقتصادي بهطور متوسط در
نقطه صفر يا منفي قرار داشته است ،تصميمسازيهاي
اقتصادي بسيار مهم است .اگر اين موارد ذكر شده را در
كنار عوامل سياسي مثل انتخابات رياست جمهوري،
مذاكراتبا 5+1و...بگذاريم،ايننتيجهمشخصحاصل
ميش��ود كه در يك چنين روندي نوسانات حرف اول
را ميزند .در يك چنين ش��رايطي اين پرسش مطرح
ا دامه در صفحه3
ميشودكه...

يادداشت7-

داستان كسب و كار اينترنتي
در ايران

طي روزهاي اخير يك بار ديگر
ح��ذف ط��رح غربالگ��ري
كاهش ارزش پول و نگهداري
بحثه��اي مرتبط با توس��عه
بيماريه��اي ژنتيكي جنين،
داراييهاي مال��ي به صورت
مش��اغل آنالي��ن و اينترنتي
بدون توجه به منطق و ضرورت
سهام يا طال و ارز يا هر دارايي
در فض��اي عموم��ي اقتصاد و
پزش��كي آن ،پيش از هر چيز
ديگري كه ارزش پ��ول را در
جامعه مطرح ش��ده و شخص
مصداق دقي��ق دخالت قدرت
ش��رايط تورمي حف��ظ كند،
رييسجمهوري اعالم كردند
سياسي در علم و از بين بردن
اثر نوس��ان ن��رخ دالر در بازار
حجتاهللفرزاني كه حداقل بي��ش از 1ميليون
سيمينكاظمي اس��تقالل پزش��كي است كه
محمدآتشكار جهانيوتمايلبرخيكشورها
نفر در اين فضاي تازه اقتصادي
توس��ط برخ��ي نماين��دگان
به نگهداري ذخاي��ر ارزي به
صورت غير دالري ،اثر تحريمها و توجه به گزارشدهي مجلس ش��وراي اسالمي دنبال ميش��ود و هياهويي در يا به صورت انفرادي يا در قالب تيمهاي اقتصادي مشغول
ارزي غير دالري و توجه به ساير ارزها ،توجه كشورهاي اطراف آن ايجاد شده اس��ت .بعضي نمايندگان مجلس فعاليت هس��تند .يعني اين امكان فراهم ش��ده كه افراد
جهان به سبد اسديآر به جاي اتكا به دالر ،و استفاده بدون آنكه صالحيت علمي ورود به مباحث پزش��كي را در يك اتمس��فر نوين ارتباطي و اقتصادي ب��دون نياز به
از رمزارزها و پوله��اي ديجيتال ،نش��ان ميدهد كه داشته باشند ،با اتكا به قدرتي كه به دست آوردهاند ،اكنون ابزارهاي س��نتي مانند ش��ركت يا مغازه از طريق برخي
اقتصاد امروز جهان و مردم و كارشناسان دريافتهاند كه در مقام تصميمگيري براي س�لامت جامعه قرار گرفته ،نيازهاي حداقلي داراي شغل ش��وند و با سرمايهگذاري
ديگر نميتوان تنها با پولهاي سنتي و دالر به نيازهاي نهاد پزش��كي به عنوان مرجع علم��ي و تخصصي حوزه حداقلي به فعاليتهاي اقتصادي بپردازند .طبيعي است
بشر پاسخ داد و خود را از نوس��انهاي دالر و ساير ارزها سالمت را مقهور قدرت خود كرده و براي اتخاذ تصميمي نخستين اثري كه اين اتمسفر تازه در فضاي اقتصادي و
و پولها دور نگه داشت .در سالهاي اخير نيز استخراج دست به كار شدهاند كه عواقب آن بهشدت نگرانكننده ارتباطي كشور به جا خواهد گذاشت در حوزه اشتغالزايي
بيتكوين و قيمت و مبادله رمزارزها به يكي از خبرهاي و آسيب زا است .طرح غربالگري بيماريهاي ژنتيكي و است .به هر حال بيكاري ،يكي از مشكالت ديرينه اقتصاد
روز بازار تبديل ش��ده اس��ت .براين اساس اين پرسش كروموزومي يك موضوع علمي و بهداش��تي و به منظور و معيشت ايران است كه بر اساس اعالم متوليان امر براي
مطرح اس��ت كه به جاي نگه��داري پول ب��ه صورت پيش��گيري از تولد كودكان معلول اس��ت ك��ه ضرورت ايجاد هر شغل دهها ميليون سرمايهگذاري مستقيم مورد
اسكناس يا سپرده بانكي و به صورت ارز و طال ،چگونه آن نياز به توضيح زيادي ندارد ،اما بخش��ي از نمايندگان نياز است .البته اقتصاد جهان ،سالهاست كه با ضرورتها
ميتوان دارايي قابل نقد ش��وندگي س��ريع در اختيار مجلس كه ظاهرا تكيه دادن بر صندلي قدرت آنها را از علم و دس��تاوردهاي كس��ب و كارهاي نوين و اينترنتي آشنا
داشت كه هم سودآور باشد و هم بتواند ارزش پول را از و مراجعه به كارش��ناس و متخصص بينياز كرده چنين ش��ده و از آن بهره ميبرد ،اما اين روند در كش��ورمان بنا
ادامهدرصفحه 8به داليل گوناگ��ون آنگونه كه بايد و ش��ايد جدي گرفته
ا دامه در صفحه 6ضرورتيراناديدهگرفتهو...
تورمونوسانهادورنگهدارد؟
نش��ده بود .ظهور و بروز كرونا در كنار تمام آس��يبهايي
يادداشت9-
كه داشت در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي اين فرصت
را براي اقتصاد ايران فراهم ك��رد كه عقبماندگي خود را
واتساپ را هم فيلتر كنيد ،خيال مردم راحت شود
در حوزه مش��اغل آنالين و اينترنتي جبران كند .در واقع
داستانچالشمسووالنايراني كه وعدههايي مبني بر اينكه فيلترينگ اتفاق نميافتد ،شيوع كرونا ،باعث شد تا اقتصاد ايران ناچار به استفاده از
باشبكههاياجتماعيخارجي ،تحقق يابد ،اما بنا به مقتضيات زمان و لزوم تصميم براي ظريفتهاي اين نوع مش��اغل ش��ود .كرونا سرعت رشد
س��ر دراز دارد .از ويچ��ت و پااليش ،باالخره تلگرام فيلترينگ ادامهدار را براي مدت مشاغل آنالين در كش��ورمان را افزايش داد و مسيري كه
وايب��ر ،ت��ا تانگ��و و واتساپ ،بيش از دو سال و نيم تجربه ميكند كه تا امروز هم نه تنها ايرانمثالميبايستدرطوليكدههطيكندرادركمتر
پيامرسانهايخارجيهستند خبري از رفع فيلتر آن شنيده نش��ده ،بلكه اين موضوع از يك س��ال فراهم كرد .اگرچه با توجه به سطح پوشش
كه ه��ر ك��دام در مقطع��ي از تاكنون قويا از سوي مس��ووالن انكار شده است و اينطور تقريبا  70درصدي اينترنت در س��طح كش��ور همچنان
زمان ،مخاطب��ان خاص خود به نظر ميرسد كه در كوتاهمدت برنامهاي براي رفع فيلتر ظرفيتهاي مغفول مان��دهاي در اين ح��وزه وجود دارد،
فائزهطاهري
را داش��تند .در يك بازه زماني آن وجود ندارد .از س��وي ديگر ،در حالي ك��ه اين روزها اما همين كه اقتصاد ايران توانسته ظرفيتي در اين ابعاد و
نسبتا طوالني در مقايسه با ساير پيامرسانها نيز تلگرام بسياري از سايتها و اپليكيشنهاي ايراني توانستهاند در سطح را ايجاد كند قابل توجه است .در سطح بينالمللي
وظيفه پيامرساني كاربران در ايران را بر عهده گرفته بود غيابنمونههايخارجي،درايرانبهمقبوليتيدستپيدا مدتهاست كه تئوريهاي تازهاي در خصوص پايان عصر
كه البته به واسطه خدماتي از جمله ايجاد گروه و كانال ،كردهومخاطبانخودراجذبكنند،پيامرسانهايبومي مشاغل سنتي و آغاز مشاغل نوين اينترنتي مطرح شده
به نوعي به پايگاه خبري براي كاربران هم تبديل ش��ده در جذب مخاطب موفق عمل نكردهاند .پيامرسانهاي و برخي از بزرگترين برندهاي بينالمللي مثل آمازون و
بود .در سالهاي گذش��ته پس از فيلترينگ شبكههاي داخلي در طول چند س��ال گذش��ته آغاز به كار كرده و عليبابا در اين بخش فعاليتهاي دامن��هداري دارند ،اما
اجتماعي از فيسبوك و توييتر و پيامرسانهايي مانند مشغول فعاليت شدهاند ،اما بيش��ترين نمود استفاده از ايران پيش از كرونا در اين زمينه نتوانسته بود متناسب با
وايب��ر و ويچت ،ب��ا روي كار آمدن وات��ساپ ،تلگرام و اين ابزارهاي داخلي زماني خود را نشان داد كه پيامرسان ظرفيتهايش برنامهريزي كند و دس��تاورد كسب كند.
اينستاگرام به عنوان ش��بكههاي اجتماعي نسل جديد خارجي تلگ��رام فيلتر ش��د و اين موض��وع فرصتي به اينكه بيش از 70درصد قلمروي كش��ور ،تحت پوش��ش
انتظار ميرفت سرنوشت مشابهي گريبانگير آنها شود و پيامرسانهاي داخلي داد كه وارد عرصه رقابت شوند .با اينترنت قرار گرفته ،فرصتي است كه از آن ميتوان براي
حتي در برههاي انتقال سرورهاي شبكههاي اجتماعي وجود اين ،در حال حاضر همچنان پيامرس��ا ن خارجي توسعه كسب و كار كوچك و متوس��ط بهره برد .در حال
خارجي به داخل مطرح بود كه در نهايت به جايي نرسيد .مانند واتساپ كه پ��س از فيلترينگ تلگ��رام به اولين حاضر در كالنشهرها و پايتخت يكي از ابزارهاي مهم
هرچند با فيلترينگ موقت تلگرام و اينس��تاگرام و رفع پيامرسان در ايران تبديل شد و پس از آن تلگرام با وجود خانوادهها براي تامين مايحتاج ضروري و روتين ،خريد
ا دامه در صفحه8
.
ا دامه در صفحه 6اينترنتياست
فيلتر آنها ،اين اميد در دل كاربران ايراني ايجاد شده بود فيلترينگ و...

سياست
 21ارديبهشت ،آغاز فرايند
اجرايي انتخابات

رييسستادانتخاباتكشورگفت ۸:فروردين۱۴۰۰
فرايند اجرايي انتخابات مياندورهاي مجلس آغاز
ميشودو ۲۱ارديبهشتنيزفراينداجراييانتخابات
رياستجمهوري و ثبتنامها آغاز ميشود.
وي اف��زود ۱۹ :اس��فند فرايند اجراي��ي انتخابات
شوراهاي اسالمي آغاز ميش��ود و ثبت نامها آغاز
و هياتهاي اجرايي تش��كيل ميشود .داوطلبان
اي��ن انتخابات بايد سوءپيش��ينهها را از حاال تهيه
كنند ۸ .فروردين  ۱۴۰۰فرايند اجرايي انتخابات
ميان دورهاي مجلس آغاز ميشود ۲۱ .ارديبهشت
فرايند اجراي انتخابات رياستجمهوري آغاز و ثبت
نامها آغاز ميشود.
وي در پاس��خ به پرسش��ي درباره نح��وه برگزاري
انتخاب��ات در دوره كرونا ،گفت :ثب��ت نامها قطعا
الكترونيكي و از طريق اپليكيشنهايي كه معرفي
ميشود ،انجام ميش��ود و فقط يك پرسشنامه را
حضوري امضاء ميكنند .تالش ميكنيم تبليغات
با كمترين تجمعات انجام ش��ود .تبليغات موجب
افزايش مش��اركت ميش��ود اما همين تجمعات
موجب تشديد بيماري ميشود؛ بنابراين بر اساس
پروتكله��اي اعالمي از س��وي وزارت بهداش��ت
كمترين تجمع��ات را خواهيم داش��ت و از فضاي
مجازيوصداوسيمابرايتبليغاتاستفادهميكنيم.
ع��رف بي��ان ك��رد :انتخاب��ات را بر اس��اس همه
پروتكلهاي بهداش��تي از جمله افزايش ش��عب
انتخابات و ايج��اد فاصله اجتماعي در روز اخذ راي
برگزارميكنيم.ساعاتاخذرايراافزايشميدهيم
وزودترآغازميكنيمچونقانوناجازهافزايشتعداد
روزهاي رايگيري را نداده است .تالش ما اين است
ك��ه انتخابات در فضاي ايمن برگزار ش��ده و مردم
دغدغه نداشته باشند.
وي درباره آخرين بررس��ي طرح انتخابات شوراها،
اظهار كرد :در آخرين جلسهاي كه با رييس مجلس
و هيات نظارت مركزي و اس��تانها داشتيم مطرح
شدكهاينطرحبهاينانتخاباتنميرسدوبراساس
قانون فعلي اين انتخابات برگزار ميش��ود .درباره
قانونانتخاباترياستجمهوريهمايراداتيازسوي
مجمع تشخيص مصلحت گرفته شده كه مجلس
بايد آن را اصالح كند و به نظر ميرسد اين طرح هم
به انتخابات نرسد ،اما هروقت به قانون تبديل شد آن
را اجرايي ميكنيم.

راهاندازيكريدور روسيه
به خليج فارس

وزير ام��ور خارجه كش��ورمان كه ب��ه جمهوري
خودمختار نخجوان س��فر كرده است ،تاكيد كرد
كه نقش اين منطقه براي آينده قفقاز بسيار حياتي
و مرك��زي خواهد بود .محمدجواد ظريف در پايان
ديدار خود با رييس مجل��س خودمختار نخجوان
در اظهارات��ي در جمع خبرن��گاران تصريح كرد:
خوش��حال هس��تم كه س��فر منطقهاي خود را از
آذربايج��ان ش��روع كردهايم و در نخج��وان تمام
ميكنم .جمهوري خودمختار نخجوان براي آينده
منطقهصلحدارقفقازبسيارحياتيومركزيخواهد
بود .اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان اظهار كرد:
ما بايد كاري كنيم ك��ه خاطره تلخ جنگ ديگر در
اين منطقه تكرار نشود و تنها راه آن همكاري مفيد
كشورهاي منطقه با يكديگر است و در اين فرآيند
نخجوان و جادههاي مواصالتي آن نقش مهمي را
ايفا ميكند .وزير امور خارجه كشورمان ادامه داد:
براس��اس گفتوگوهايي كه با مقامات پنج كشور
آذربايجان ،روسيه ،ارمنستان ،گرجستان و تركيه
داشتهايماميدواريمبتوانيميكهمكاريهمهجانبه
براي اتص��ال در اين منطقه چ��ه از طريق كريدور
شمال جنوب و چه از طريق كريدور جنوب به غرب
ايجاد كنيم و از اين طريق خليج فارس را به روسيه
و درياي س��ياه وصل كنيم .ظريف اضافه كرد :در
همه اين كريدورها جمهوري خودمختار نخجوان
نقش مهمي را ايفا خواهد ك��رد .وزير امور خارجه
كش��ورمان در پايان صحبتهاي خود با تاكيد بر
اينكه اميدوارم آينده اين منطقه بسيار بهتر از قبل
باشد گفت :از مهمان نوازي خوب مردم نخجوان نيز
بسيارتشكرميكنم.

ديدارفرمانده قرارگاه خاتماالنبيا
انتخاباتي نبود

روابط عمومي شوراي نگهبان در رابطه با ديدار فرمانده
قرارگاه خاتم االنبياء با احمد خاتمي اطالعيهاي صادر
كرد .پايگاه اطالعرساني ش��وراي نگهبان اعالم كرد:
ي برخي كانالهاي ش��به خبري در
«پيرو خبرس��از 
شبكههاياجتماعيمبنيبرنشستانتخاباتيفرمانده
قرارگاه س��ازندگي خاتماالنبيا(ص) سپاه پاسداران
انقالباسالميبايكيازفقهايمحترمشوراينگهبان،
روابط عمومي شوراي نگهبان در اطالعيهاي اين خبر
را تكذيب كرد .متن اين اطالعيه به شرح زير است:
همانطور ك��ه روابط عموم��ي قرارگاه س��ازندگي
خاتماالنبياء(ص) نيز اعالم كرده اس��ت ،در س��الروز
تأس��يس اين مجموعه س��ازندگي و عمراني س��پاه
پاسداران انقالب اس�لامي در  ۲۳آذرماه ،طبق روال
ِ
مألوفهرسالهكهفرماندهمحتر ماينقرارگاهبابزرگان
و علما ديدار ميكند ،نشس��ت و جلسهاي با آيتاهلل
س��يد احمد خاتمي برگزار و صرف ّا به اراي ه گزارش از
عملكرد اين قرارگاه پرداخته ميشود .لذا با تأكيد بر
اينكه در ديدار مذكور هيچگون��ه مباحث انتخاباتي
مطر ح نش��ده است ،خبرس��ازيهاي صورت گرفته
درباره ديدار انتخاباتي فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم
االنبياء (ص) از اساس تكذيب شده و از افكار عمومي
و رسانههاي رسمي درخواست ميشود ،اخبار صحيح
ي اين
مربوط به ش��وراي نگهبا ن را از وب سايت رسم 
نهادپيگيريكنند».
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اقتصادکالن

ايـران

رونمايي مجلس از گام بعدي مخالفتها

رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه دولت تاكنون
 ۱۳هزار ميليارد تومان از ماليات بر نقلوانتقال سهام
درآمد كسب كرده است ،گفت :نرخ اين نوع ماليات در
لوانتقالسهام
سالآيندهتغييرنخواهدكرد.مالياتبرنق 
به سهامهاي قابل واگذاري در بورس مربوط ميشود و
واگذاركننده آن س��هام به اين دليل كه از اين واگذاري
درآمد كسب ميكند ،بايد اين نوع ماليات را پرداخت
كند .همچنين،الزمبهذكراستكهازهرمبادلهسهام
و سهمالش��ركه ماليات مقطعي به ميزان چهار درصد
ارزشاسميآنهاوصولميشودووجهديگريبهعنوان
ماليات فوق ،مطالبه نخواهد شد .در اين زمينه ،ادارات
ثبتيادفاتراسنادرسمينيزبايددرموقعثبتتغييرات
ياتنظيمسندانتقال،گواهيپرداختمالياتمتعلقهرا
اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند .در
اينراستا،اميدعليپارسا-رييسسازمانامورمالياتي
دربارهنرخاينمالياتدرسالآيندهگفت:نرخمالياتبرنقلوانتقالسهامدرسالآيندهنيزمانندامسالخواهد
بود و تغيير چنداني نخواهد كرد ،زيرا تاكنون بحثي در
اينخصوصمطرحنشدهاستواگراقداميهمصورت
بگيرد به منظور تقويت بورس خواه��د بود .وي افزود:
دولت تا به امروز توانسته مبلغي بالغ بر ۱۳هزار ميليارد
تومان از طريق مالياتهاي كسب شده از بازار سرمايه
درآمد به دست آورد.

بودجه سهدوازدهمي در راه است؟

بررس��ي اليحه بودج��ه در صحن علن��ي مجلس از
هفته ج��اري كليد خواهد خورد و به نظر ميرس��د
پس از بروز اختالف نظرهاي گسترده ميان دولت و
مجلس در زمان بررسي اليحه در كميسيون تلفيق،
حاال زمان آن رس��يده تا چانهزنيها در كميس��يون
تلفيق آغاز شود.
بودجه در حالي به صحن علني ميآيد كه بر خالف
تمام س��الهاي قبل ،با وجود رسيدن به نيمه بهمن
ماه ،همچنان سرنوشت سند اقتصادي ساالنه كشور
مش��خص نيس��ت .در دورههاي قبل و در مجالس
گوناگون با وجود آنكه نمايندگان نس��بت به طرح و
برنامه دولت انتقادات يا اختالف نظرهايي داش��تند
اما در نهايت با چانهزني نمايندگان دو قوه جمعبندي
حاصل ميش��د تا الاقل كليات بودجه تصويب شود
و سپس با مذاكرات نهايي قانون بودجه به رسميت
در ميآم��د .اين رون��د تنها در س��الهايي از دولت
احمدينژاد به دلي��ل دير تحوي��ل دادن بودجه به
مجلس و در تدوين بودجه سال جاري به دليل تعطيل
شدن جلس��ات مجلس تحت تاثير ش��يوه ويروس
كرونا با تغيير مواجه شد و جز آن روند بودجه اينطور
پيگيري ميش��د كه دولت در آذر م��اه ،بودجه را به
مجلس ميرساند و در نهايت با پايان يافتن بررسيها،
بودجه در اسفند ماه به قطعيت ميرسيد.
اين روند امسال از سوي دولت كليد خورد و بودجه در
نيمه آذر به مجلس رسيد اما از همان ابتدا مشخص
ش��د كه كار پيچيده خواهد بود .دول��ت به ماههاي
پاياني خود رس��يده و بودجهاي را به مجلس تحويل
داده كه تنها نيمي از آن را اجرا خواهد كرد و در هفت
ماه پاياني س��ال ،دولت جديد اجرايش را در دستور
كار قرار خواهد داد .با توجه به اختالف نظرهايي كه
ميان دو قوه در مسائل سياسي وجود دارد ،نمايندگان
مجلس اميدوارند كه دولت بعدي را فردي تش��كيل
دهد كه از نظر جناحي و سياسي به آنها نزديك باشد و
از اين رو در بررسي بودجه اصرار دارند برنامهها طوري
پيشبيني شود كه از دولت فعلي تعهدي براي دولت
بعد باقي نماند.
اين تصميمات سياسي ،در حوزه بررسي بودجه نيز
خود را نش��ان داد .نماين��دگان در روزهاي ابتدايي
تحويل بودجه انتقادات گس��تردهاي را عليه برنامه
دولت ب��ه راه انداختند و محل اصلي اختالف نظرها،
ب��ه درآمدهايي باز ميگش��ت كه دول��ت در اليحه
پيشبيني كرده بود .دولت از اين گفته بود كه منابع
عمومي را به بيش از  840هزار ميليارد تومان در نظر
گرفته و براي دست يابي به اين عدد روزانه حدود 2.3
ميليون بش��كه در روز نفت خواهد فروخت و از اين
محل حدود  199هزار ميليارد تومان درآمد خواهد
داشت .نمايندگان مجلس اعالم كردند كه اين عدد
غير واقعي است و بايد اصالح شود.
در شرايطي كه به نظر ميرسد نمايندگان به سمت
واقعي ش��دن اعداد در بودجه حركت خواهند كرد،

عدم تصويب افايتياف
خود تحريمي است

آنچ��ه كه در عم��ل رخ داد ،افزاي��ش منابع عمومي
بودجه ب��ه بيش از  1100هزار ميلي��ارد تومان بود،
موضوعي كه با انتقاد جدي دولت مواجه شد و از اين
رو آنها اعالم كردند كه اگر ساختار بودجه تغيير كند،
آن را نميپذيرند.
احتمال رد كليات
كميسيون تلفيق مجلس اعالم كرد كه در صورتي كه
بودجه اصالح نشود به كليات آن راي نخواهد داد اما
سپس با وعده دولت به پايبندي به تغييرات مدنظر
مجلس ،نمايندگان اين كميس��يون ب��ا رايگيري
نزدي��ك ،كلي��ات را تصوي��ب كردن��د و در نهايت،
اصالحات جدي مدنظر خود را وارد اليحه كردند .با
اين وجود پس از بلند ش��دن صداي انتقاد دولتيها،
مجلس مش��خص كرد كه قصد عقبنشيني ندارد و
حتي در صورت نياز به كليات بودجه در صحن علني
نيز راي نخواه��د داد .پس از اعالم اين تصميم ،حاال
زمان آن رس��يده تا نماين��دگان از برنامه خود براي
زماني كه كلي��ات بودجه رد ش��ود رونمايي كنند و
محمد حسين فرهنگي عضو هيات رييسه مجلس در
اين زمينه توضيحاتي را ارايه كرده است.
س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس با بيان اينكه اگر
كليات اليحه بودجه در صحن تصويب شود ،جزييات
آن بررسي خواهد شد ،گفت :كميسيون تلفيق در اين
مدت در بررسي اليحه بودجه بعضي رانتها و برخي

مسائلي كه ممكن بود سبب نگراني شود را حذف كرد.
موضوع دارو ،نهادههاي دامي ،مسائل مربوط به مواد
خوراكي از جمله مسائلي بود كه در كميسيون تلفيق
مجلس بررسي ش��د و با مسووليتهاي مشخص در
اختيار دس��تگاههاي مرتبط و عامل آن قرار خواهد
گرفت و نياز ب��ود اين رانت از بودجه حذف ش��ود و
منابع آن در اختيار مردم قرار بگيرد .البته راهكاري
كه كميسيون تلفيق در نظرداشت تبديل اين منابع
به كاال بود .ولي با توجه به ابهاماتي كه وجود داشت
زمينه براي بررسي بخشي از آن در كميسيون تلفيق
و بخشي در صحن علني فراهم شد .هدف نهايي اين
است كه اين منابع به صورت كاال يا نقدي در اختيار
مردم قرار بگيرد .البته بعد از تاييد كليات نمايندگان
وارد جزييات ش��ده و مانند س��ابق اليحه بودجه در
صحن مجلس بررسي خواهد شد.
وي درباره اينكه اگر كليات بودجه  ۱۴۰۰در صحن
علني مجلس رد ش��ود ،شيوه بررسي چگونه خواهد
بود ،گفت :در اين صورت اليحه بودجه براي بررسي
به دولت بازگردانده ميشود و دولت دو هفته فرصت
دارد اليح��ه را بازنگري كرده و در صورت ارس��ال به
مجلس ،اليحه بودجه به جاي بررسي در كميسيون
تلفيق در صحن مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد
گرف��ت .البته اگر در صحن كلي��ات تاييد و تصويب
شد ،اليحه بودجه اينبار به كميسيون تلفيق ميرود
تا فقط جزييات آن بحث و بررس��ي شود و در نهايت

جزييات به راي نمايندگان گذاشته ميشود .اگر در
همان مرحله هم مجلس با كليات موافقت نكرد و با
توجهبهاينكهفرصتينيزباقينيست،راهكارفقطاين
است كه اليحه بودجه به صورت سه دوازدهم تصويب
شود .البته اگر دولت اليحهاي ارايه كرد محدود به سه
دوازدهم نخواهد شد.
مجلس ميگويد با حذف ارز  4200توماني ،راه را بر
رانت بسته و از سوي ديگر دولت ميگويد كه حذف
اين ارز مشكل آفرين خواهد ش��د .با توجه به تداوم
اختالف نظرها ي��ا بايد انتظار داش��ت كه دو طرف
در روزهاي آينده به راهكاري براي رس��يدن به يك
جمعبندي برسند يا بودجه از آنچه كه امروز تجربه
كرده نيز سرنوشت پيچيدهتري خواهد داشت.
درصورتيكهطرحمجلسبهنتيجهبرسد،نمايندگان
به بخشي از هدف خود خواهند رسيد .دولت روحاني
در نيمه تابستان به پايان ميرسد و اگر بنا باشد يك
بودجه س��ه ماهه در اختيار داشته باشد ،نمايندگان
عمال مابقي بودجه را براي دولت س��يزدهم تصويب
خواهند كرد و به اين ترتيب دولت در سال پاياني خود
براي نخستينبار يك برنامه جامع در اختيار نخواهد
داشت .در شرايطي كه اقتصاد ايران آماده ميشود كه
در سال آينده سايه سنگين كرونا را كنار بزند و حتي
ش��انس خود براي پايين آمدن تحريمها را امتحان
كند ،نامشخص بودن سرنوشت بودجه ،احتماال كار
را دشوارتر از چيزي كه تا امروز بوده خواهد كرد.

حسن روحاني:

اسحاق جهانگيري:

كاري نكنيم كه موج چهارم كرونا آغاز شود

براي حل مشكالت مردم ،برنامه بلندمدت نياز است

رييسجمهوري با اشاره به كاهش رعايت پروتكلهاي
بهداشتي توسط مردم درباره آغاز موج چهارم كرونا در
كشور هشدار داد و گفت :خداي ناكرده اگر در بهمن و
اسفند خوب مراعات نكنيم با محدوديتهايي مواجه
خواهيم ش��د .وي با تاكيد بر اينكه كرونا يك بيماري
عادينبودودرمسيرمقابلهباكروناماتنهابوديموكسي
به ما كمكي نكرد ،گفت :خسارات بزرگي به ما وارد شد،
اما مردم تحمل كردند و ما هم آنها را ياري كرديم.
رييسجمهوري با هشدار درباره احتمال شيوع موج
چهارم كرونا در كشور خاطرنشان كرد :همه اصرار ما
اين است كه در اين دو ماه كاري كنيم كه موج چهارم
ايجاد نشود؛ چراكه اگر خداي ناكرده وارد موج چهارم
شويم ناچاريم محدوديتها را مجددا اعمال كنيم.
روحاني با تقدير از كادر درمان كشور اظهار كرد :كادر
درمانازروزنخستدراينمسيربزرگايستادگيكرد
و تقريبا ما همپاي دنيا پيش آمدهايم كه اين به دليل
آن است كه كادر درمان و همه بخشهاي مرتبط در
صحنه حضور داشتند و اين كار بزرگ صورت گرفت.
وي با بيان اينكه از طريق فضاي مجازي نگذاش��تيم
آموزش در حوزه آموزش ،تعطيل شود ،افزود :از همه
آنهايي كه در زمينه فضاي مجازي تالش كردند تشكر
ميكنم .رييسجمهوري خاطرنشان كرد :اوايل سال
 ۹۳مصوباتي در حوزه زير ساختها داشتيم و از آن زمان
كار عظيمي آغاز شد و امروز ميبينيم كه بار عظيمي از
خدمات اجتماعي و كسب و كار مردم بر دوش فضاي
مجازي اس��ت .گرچه امروز در حوزه تحقيقات گروه
محدوديتهاييداريموتحريمهاتاثيراتيداشتهاست
اما ما در اين زمينه گامهايي برداشتيم .روحاني با اشاره
بهورودكشوربهحوزهساختواكسنكروناگفت:امروز
در زمينه توليد واكسن ورود كرديم و گامهاي اوليه را
برداشتيمو مسووالن مربوطه معتقدند تا سال آيندهبه
واكسن ميرسيم .وي با تاكيد بر اينكه در زمينه مقابله
با كرونا ما با دنيا تفاوتي اساسي داريم ،اظهار كرد :اگر
آنها ميگويند توانستند با كرونا مقابله كنند ما ادعاي
بيشتري داريم؛ ما در تحريم و فشار اين كار را كرديم
چرا كه ما براي مقابله با كرونا درخواس��ت وام از بانك
جهاني كرديم ام��ا امريكا جلوي اين كار را گرفت .اگر
شركتهايدانشبنيانوتوانداخلينبودبدانيدحتي
دستكش و گان در اختيار ما قرار نميگرفت.
رييسجمهوري گفت :زير ساخت ديجيتال در برخي
كشورهاي پيشرفته كمك بسياري كرد و ما هم در حد

ماليات نقل و انتقال سهام
تغيير نميكند

خودمان توانستيم در اين زمينه دستاوردهايي داشته
باشيم .در روزهاي نخست دولت يازدهم ضريب نفوذ
زير ساخت ديجيتال در كشور نصف برخي كشورهاي
منطقه و بين  ۲۰تا  ۳۰درصد بود ،اما امروز تقريبا ۸۰
ميليون در كشور از فضاي مجازي استفاده ميكنند.
روحانيخاطرنشانكرد:درمجموعباكمكبخشهاي
مختلف از جمله نيروهاي مسلح ،صدا و سيما و نيروي
انتظامي گامهاي بس��يار بزرگي را برداشتيم كه قابل
افتخار است .وي در ادامه با تاكيد بر اينكه امروز شرايط
خوب��ي داريم اما نبايد مغرور ش��ويم ،اظهار كرد :اين
ش��رايط نسبت به اروپا و امريكا بس��يار افتخار آميز و
اميدواركنندهاست،امانبايدشرايطعاديانگاريشود؛
ممكن است مقداري بياحتياطي موجب شيوع موج
چهارم كرونا در كشور شود.
رييسجمهوري با اشاره به ارايه گزارشي درباره ميزان
رعايت پروتكلهاي بهداشتي توسط مردم در جلسه
ديروز س��تاد ملي كرونا گفت :امروز اعالم شد كه در
رعايت پروتكلها به  ۸۰رسيديم كه كم است؛ خداي
ناكرده اگر در بهمن و اس��فند خوب مراعات نكنيم ،با
محدوديتها بيمواجه خواهيم شد.
روحاني با بيان اينكه رفت و آمد خانوادگي و صله ارحام
در كشور ما به دليل نوع فرهنگ بيشتر از ساير كشورها
است ،تاكيد كرد :امروز مجبوريم به مردم بگوييم كه
سبك زندگي خود را تغيير دهند و از اين منظر مردم
در فشار روحي و رواني بزرگي قرار دارند كه با مراعات
اين شرايط مقداري سهلتر ميشود و در عيد اوضاع
بهتري خواهيم داشت.
وي خاطرنشان كرد :امروز مصوباتي درباره چارچوب
فعاليت كسب و كارهاي شب عيد داشتيم .همچنين
مصوبهايدربارهويژگيهايواكسناعمازتوليدداخلي
و خارجي داشتيم كه از فردا ابالغ ميشود؛ ان شاءاهلل
در اين چارچوب براي خريد واكسن و حمايت از توليد
واكسن داخلي تالش خواهيم كرد.

مع��اون اول رييسجمهور گفت :وقوع س��يل  ۹۸و
آبگرفتگي امسال در برخي شهرهاي كشور به ويژه در
خوزستان و عليالخصوص در اهواز و بندر امام (ره) ،اين
مساله را براي همه مسووالن كشور آشكار كرد كه بايد
برنامههايبلندمدتتريبرايحلمسائلمردمدرنظر
گرفته شود .اسحاق جهانگيري در آيين آغاز عمليات
بازس��ازي  ۵هزار واحد مس��كوني مناط��ق آبگرفته
خوزس��تان كه روز  ۱۱بهمنماه به صورت نمادين در
بندر امام خميني (ره) انجام شد ،اظهار كرد :وقوع سيل
 ۹۸وآبگرفتگيامسالدربرخيشهرهايكشوربهويژه
در خوزستان و عليالخصوص در اهواز و بندر امام (ره)،
اين مساله را براي همه مسووالن كشور آشكار كرد كه
بايد برنامههاي بلندمدتتري براي حل مسائل مردم
در نظر گرفته شود .وي افزود :اينكه مردم يك منطقه
و شهري مانند بندر امام كه در يك نقطه حساس و در
كنار مهمترين مراكز اقتصادي كش��ور قرار دارند ،از
سرپناهمناسبيبرخوردارنيستند؛برايهمهمادردآور
اس��ت .معاون اول رييسجمهور گفت :در جمهوري
اسالمي ايران براي هيچ مسوولي افتخار نيست كه در
كنار سرمايهگذاريهاي بزرگ ملي و عظيمي كه در
كشور انجام شده است ،مردمي زندگي ميكنند كه از
حداقلهاي امكانات زندگي برخوردار نيستند.
جهانگي��ري ادامه داد :م��ردم ايران در تاريخ نش��ان
دادهاند ك��ه از تبعيض ،فس��اد و فقر رن��ج ميبرند و
همواره از حكومتها انتظار دارن��د براي از بين بردن
مشكالتش��ان ،قدمهاي واقعي بردارن��د و اقدامات
اساسيانجامدهند.ويبيانكرد:زمانيكهبهماگفتند
در كنار بزرگترين بندر كشور يعني بندر امام خميني
(ره) كه مهمترين كاالهاي مورد نياز سراسر كشور را از
اين بندر وارد ميكنند ،خانههايي وجود دارد و مردمي
زندگي ميكنند ك��ه از حداقلهاي زندگي برخوردار
نيستند،دولتتصميمگرفتاقدامبزرگيدراينراستا
انجام دهد بنابراين روز چهارشنبه در هيات دولت دو
مصوبه در اين زمينه داشتيم.
مع��اون اول رييسجمهور افزود :يكي از اين مصوبات
برايبازسازيومقاومسازيواحدهايمسكونيشهري
و بافت غيررسمي نابسامان و در معرض خطر بندر امام
بوده اس��ت .وي بيان كرد :به ما گفته شد عالوه بر يك
هزار واحد مسكوني كه در مرحله قبل به عنوان منازل
آسيبديده در پي آبگرفتگي شناسايي شدهاند ،چهار
هزار واحد مسكوني ديگر نيز بايد در اين شهر بازسازي،

نوسازي و احداث شود .اعتبار مورد نياز براي اين كار،
 ۷۸۴ميليارد تومان اس��ت كه در دولت تصويب شده
است و به عنوان بالعوض در اين منطقه هزينه خواهد
ش��د .جهانگيري گفت :براي هر واح��د ۳۰ ،ميليون
تومان و براي كمكهاي معيشتي  ۲۰ميليون تومان
تسهيالتبالعوضدرنظرگرفتهشدهاست.همچنين
براي مدت زمان بازسازي به منظور اسكان موقت هر
خانوار ۲۰ ،ميليون تومان پيشبيني ش��ده است .در
مجموعبههرخانوار ۷۰،ميليونتومانكمكبالعوض
پرداخت ميشود.
وي اف��زود ۴۵۰ :ميليارد تومان ني��ز در اختيار بنياد
مس��كن قرار خواهد گرفت تا تس��هيالت زيربنايي
مورد نياز براي احداث اين واحدها آمادهس��ازي شود.
 ۵۲۰ميليارد تومان نيز تسهيالت ارزانقيمت بانكي
پيشبيني ش��ده اس��ت كه براي هر واحد مسكوني
 ۱۰۰ميليون تومان تس��هيالت براي ساخت و ساز و
 ۳۰ميليون تومان براي تامين لوازم مورد نياز در نظر
گرفته شده است.
معاوناولرييسجمهوربيانكرد:اصلبرايناستكه
ماننديكحادثهغيرمترقبهكهبههمهزندگييكفرد
آسيبي وارد ميكند براي مردم امكانات اسكان موقت،
لوازم مورد نياز ،لوازم معيشتي و تسهيالت بالعوض
تصويبكنيم.
وي ادامه داد :اميدواري��م در مدت زمان كوتاهي اين
واحدها احداث و چهره اين منطقه متحول شود.
معاون اول رييسجمهور ادامه داد :در شوراي اقتصاد
تصويب كرديم كه  ۴درصد از س��رمايهگذاريهاي
همه بنگاهه��اي بزرگ كه كار صنعتي ميكنند بايد
در كن��ار منطقهاي كه قرار گرفتهاند ،انجام ش��ود و
مسائل اجتماعي را حل و فصل كنند .مردمي كه در
كنار اين واحدها قرار دارند ،نبايد احساس كنند كه
با مسائل ابتدايي زندگي درگير هستند و اين موضوع
پيگيري ميشود.

يككارشناساقتصاديبابياناينكهعدمپيوستنبه
 FATFيكخودتحريمياست،گفت:عدمتصويبو
عدمرعايتالزاماتFATFبراياقتصادمامشكلآفرين
شده و هزينههاي مبادالت اقتصادي ايران را باال برده
اس��ت .ندري اظهار داشت :اين يك واقعيت است كه
بخش عمدهاي از مشكالت اقتصادي ما ريشه داخلي
دارد و قرار داش��تن در ليست س��ياه FATFو حتي
تحريمهاعلتاصليبروزاينمشكالتنيستند،امااين
دليلنميشودكهدرشرايطحاضرنتوانيمباقاطعيت
بگوييم كه مانع اصلي تج��ارت ايران با جهان به عدم
پيوستن ايران به  FATFارتباط دارد .وي افزود :عدم
رعايت الزامات  FATFبراي اقتصاد ما مشكل آفرين
بودهاستودركمينهترينحالتميتوانگفتكه اين
اتفاق ،هزينههاي مبادالت اقتصادي ايران را باال برده
است .مبادالتيكهبهدليلوجودتحريمهاييكجانبه
دولت امريكا ،به صورت پوشش��ي و با واس��طه انجام
ميشود.امااينكهدراينشرايطبرخيازاعضايمجمع
تشخيص مصلحت نظام مدعي ش��دهاند در صورت
تصويبدواليحه CFTوپالرمو،انجامهمينمعامالت
پوششينيزسختوغيرممكنميشود.ادعايياست
كههيچسندودليليبرايآنتابهامروزارايهنكردهاند.
اينعضوپژوهشكدهپوليوبانكيتصريحكرد:ادعاي
مخالفينپيوستنبه FATFدرحاليمطرحشدهاست
كهفعالينبخشخصوصي ماننداعضاياتاقبازرگاني
كه در همين شرايط تحريمي در حال انجام معامالت
بينالمللي به صورت پوشش��ي هستند ،صراحتا و با
ادله قوي بيان كردهاند كه نپيوستن به FATFهزينه
انجام مبادالت آنه��ا را باال برده اس��ت و عالوه بر آن
باعث شده تا طرفهايي كه در معامالت پوششي به
ما كمك ميكردند نيز از ادامه اين كمكرس��اني يا
منصرفشدهاندياقيمتهايشانراافزايشميدهند.
چرا كه از نگاه آنها اقتصاد ايران در اين شرايط عالوه بر
مساله تحريمها ،با اتهام پولشويي نيز قرار دارد و اين
مساله ريس��ك معامله را براي آنها افزايش ميدهد.
وي با اشاره به ادعاي ديگر مخالفين مبني بر موكول
كردن تصويب لواي��ح دوگانه به رفع تحريمها ،اضافه
كرد:موضوعبههمينسادگينيستكهبگوييم،بعد
از پايان تحريمها ،به  FATFميپيونديم و مش��كلي
ايجاد نخواهد شد .براي انجام اقداماتي كه  FATFدر
برنامههاي عملياتي خود معرفي كرده اس��ت نياز به
بسترسازيوزمينهسازيهايياستكهزمانميبرد.
حتي بر اساس همين استدالل برخي اعضاي مجمع
تشخيصمصلحتنظام،مااگرميخواهيمبرايبعداز
تحريمهابامشكليدرزمينهتجارتمواجهنباشيمهم
از امروز بايد اين مقدمات را آماده كنيم تا در آن زمان
مشكلي باقي نمانده باشد .اين استاد دانشگاه با تاكيد
براينكههمينامروزهمفرصتزياديرادراينرابطه
از دس��ت دادهايم ،تاكيد كرد :تصويب اين لوايح باقي
مانده ،هيچ مشكلي را براي كشور ما ايجاد نميكند.
حداقلازديدگاهاقتصاديبااطمينانميتوانمبگويم
كهمشكليبرايكشورايجادنميشودوراهبراياينكه
همينمعامالتپوششيفعليراهمادامهبدهيم،بعد
ازخروجازليستسياه FATFنيزفراهماست.

عدم كارايي ارز  4200توماني
در نابسامانيها

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه
ارز  ۴۲۰۰توماني منشأ فساد و رانت شده و تاثيري
در زندگي مردم نگذاشته است ،گفت :عدم كارايي
ارز  ۴۲۰۰توماني در نابس��اماني اخي��ر بازار و تورم
كاالهاي مش��مول اين ارز به خوبي مشخص شد.
محمد تقي نقدعلي عضو كميس��يون كشاورزي
مجلس شوراي اس�لامي درباره حذف ارز ۴۲۰۰
توماني گفت :ارز  ۴۲۰۰توماني منشأ فساد و رانت
ش��ده و تاثيري در زندگي مردم نگذاش��ته است.
مخالف اختص��اص ارز  ۴۲۰۰توماني به كاالهاي
اساسي هس��تيم .وي در ادامه افزود :دولت هرچه
سريعتر بايد درصدد حذف ارز  ۴۲۰۰توماني باشد.
مابهالتف��اوت ارز  ۴۲۰۰توماني ب��ا ارز نيما بايد با
سازوكارشفافبهمصرفكنندهنهاييپرداختشود.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه ارز
 ۴۲۰۰توماني ناكارآمد اس��ت ،گفت :عدم كارايي
ارز  ۴۲۰۰توماني در نابس��اماني اخي��ر بازار و تورم
كاالهاي مشمول اين ارز به خوبي مشخص شد.

ادامهازصفحهاول
كنترل تورم و كاهش
اثرپذيري اقتصاد از نرخ ارز

يعني انتظارات هم دخيل ميشود .يعني مردم ما در
حافظه تاريخي خودشان ،ديدهاند كه در سالهاي
گذشته به هر دليلي همچون جنگ و تحريم و افت
قيم��ت نفت ،اين رون��د ص��ادرات و واردات مختل
ميشود ،نرخ ارز شروع به افزايش ميكند و از طرف
ديگر،بههمخوردنالگوياقتصاديتبعاتيهمچون
تورم و كاهش توليد و وضعيت نامناس��ب اقتصادي
را به همراه دارد كه اينها همه همزاد افزايش نرخ ارز
ميش��ود .يعني نرخ ارز يك شاخص ميشود براي
هشداردرخصوصوضعيتاقتصاديكشور.بهعبارت
ديگر ،دو عامل رواني و واقعي باعث ميشود كه نرخ
ارزتبديلبهمتغيركليديدراقتصادكشورمانشود.
يكاثرمستقيمداريمكهقيمتياستكهكاالهاوارد
ميش��ود ،حاال آن كاال ممكن است محصول نهايي
باشد يا اينكه در چرخه توليد قرار خواهد گرفت و به
عنوانكااليواسطهاييانهادهاستفادهميشود،يك
بخشي هم براي كاالهايي است كه قابليت صادرات
دارند،يعنيكاالهايتوليدداخلهستندوهيچربطي
به واردات ندارند ولي قابليت صادرات دارند ،پس بر
مبناينرخارزبهعنوانهزينهفرصت،قيمتگذاري
ميشوند.مثلاحشامياخشكبار،دراينجوركاالهانرخ
ارز حكم هزينه فرصت را دارد و وقتي اينها در اقتصاد
ما با نرخ ارز تكان ميخورند ،عمال بقيه اقتصاد هم به
دليل منطق ثبات تقريبي قيمتهاي نسبي از اين
موضوعتاثيرميگيرد.
در مورد س��اير كش��ورها و اثرپذيري آنها از نرخ ارز
موضوعبهاندازهايكهبرايمابهعنوانساكنانايران
و پژوهشگران اقتصاد ايران شفاف است در مورد آن
كشورها اين اندازه روشن نيست .ولي آن جوري كه
متوجهميشويم،داستانايناستكهدرآنكشورها،
اوالبهدليلساختاراقتصاديشان،نرخارزايناهميت
وتاثيرراندارد،دومايكبخشيهمبهخاطرايناست
كه لنگرهاي قوي ديگري مثل نرخ بهره دارند كه بر
روي آن كار كردهاند و آن لنگرها را پررنگ كردهاند.
در حقيقت به دليل اينكه كال نظام اعتباري در آنجا،
نظام در دس��ترستري براي افراد هست ،به خاطر
همي��ن وقتي ميخواهند تقاض��اي كاال و خدمات
كنند ،به دليل دسترسي اعتباري خوبي كه دارند،
نرخ بهره تاثيرگذاري قوي دارد و لذا مدتهاست كه
بانكهاي مركزي هم آمدهاند و نرخ بهره را به عنوان
لنگردرسياستگذاريانتخابكردهاند.ضمناينكه
نرخهاي برابري ارز در آن اقتصادها هم مانند اقتصاد
ماخيليتكانههايشديديندارد.
در كش��ورهايي مثل ژاپن ،نسبت مجموع صادرات
و واردات به توليد ملي ،از كشور ما پايينتر است .به
عبارت ديگر درونزايي اقتصادش��ان بيشتر است،
به خاطر همين تقريب��ا اثرپذيري كمتري از نرخ ارز
دارند .در اروپا هم كه پول واحد وجود دارد و خيلي از
مبادالتشانهمبينخودشاناستوعمالايناندازهاز
اثرپذيريازنرخارزموضوعيتپيدانميكند.
برخي كارشناس��ان نيز به نقش هزينههاي دولت
در ش��كلگيري انتظارات تورمي اشاره دارند و رشد
نقدينگي و پايه پولي و ...و مثال حقوقهاي پرداختي
و يارانههايي كه در مجلس تصويب ميشود ،به تورم
دامنميزند.انتظاراتتورميبهعنوانيكيازعوامل
موثر بر شكلگيري تورم نقش تعيينكنندهاي در
سياس��تگذاري اقتصادي دارد .تصميمس��ازي و
تصميمگيريدرارتباطباموضوعاتيهمچونمصرف،
پسانداز ،توليد ،سرمايهگذاري ،انتخاب سبد بهينه
دارايي ،دستمزدها ،نرخ ارز و نرخ بهره همگي تحت
تاثيرانتظاراتتورميشكلميگيرند.
اماانتظاراتتورميچيست؟بهطورخالصه،انتظارات
تورمي هم��ان انتظارت مردم از ش��رايط اقتصادي
خودش��ان اس��ت .يعني هنگامي ك��ه عرضه پول
(نقدينگي) در جامعه باال اس��ت ،مردم همواره پول
كافيبرايخريددارند.دراينحالت،مردمهرگاهكه
تصميمبگيرند،ميتوانندبهسمتخريدهركااليي
(مسكن ،خودرو ،ارز ،خوراك و )...بروند چراكه ابزار
كافي در اختيار آنها قرار دارد و به همين دليل در طي
داد و ستدهاي معامالتي قيمت كاذبي براي كاالها
شكلميگيردكهدرنهايتباكاهشارزشپولملي
بهركودتورميميانجامد.يعنيحالتيكههمكاالها
گران شده است و هم ديگر قدرت خريدي براي كاال
وجود ندارد .در ماههاي اخير ن��رخ تورم و در پي آن
انتظاراتتورميسيرنزوليداشتهاست،امااين روند
هنوزباوضعيتمطلوبفاصلهداردوسوالايناست
كه براي پايداري اين وضعيت و ادامه روند كاهشي
نرختورمتاتخليهحبابهايقيمتيشكلگرفتهدر
بازارچهبايدكرد؟بهنظرميآيددرپاسخبهاينسوال
فقط يك راهكار وج��ود دارد و آن كاهش نقدينگي
است .نقدينگي متاس��فانه در حال افزايش است و
طبق آخرين آمار به  ۳۶درصد رسيده است كه اين
امرموجبافزايشتورمخواهدشد.
برايكاهشنقدينگيموجوددرجامعهبايدبهكنترل
هزينهها بپردازيم ،در واقع رمز كاهش نقدينگي ،در
كنترل هزينههاي دولت است .تمامي حقوقهاي
پرداختيواينموارديمثليارانههاكهدرمجلسدر
حال تصويب است ،همگي به افزايش نقدينگي و در
نهايتنرختورمدامنميزند.
دوبرابرشدنيارانهمعيشتيدرسالآيندهباعثايجاد
تورم در جامعه خواهد شد .به خصوص وقتي منابع
تامينآناصالمشخصنشدهاست.مااينمدتروند
كاهشي در نرخ دالر داشتهايم اما چرا هنوز قيمتها
كاهش پيدا نكرده است؟ در پاسخ به اين سوال بايد
بحث چس��بندگي قيمتها را مطرح ك��رد .وقتي
قيمتها باال رفته است ،فروشندگان ادعا ميكنند
كه ما جنسها را به قيمت باالتر خريداري كردهايم
و در نتيجه اين امر اتفاق ميافتد.اگر ما ميخواهيم
كاهشقيمتراشاهدباشيم،بايدروندكاهشيدالر
بهطورثابتكاهشيباشدتادرميانمدتوبلندمدت
به تثبيت قيمتها نسبت به ارزش پول ملي برسيم
كهبهنوعيكاهشقيمتوتورممحسوبميشود.

بانك و بيمه
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ايرج نديمي :ارز  ۱۷هزار توماني مشكلساز خواهد شد

سكه و دالر در كانالهاي جديد

افزايش قيمت طال و سكه در بازار داخلي ،اونس طالي جهاني  1844دالر شد

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
با افزايش قيمت دالر ب��ه  24400تومان و قيمت اونس
جهاني طال ب��ه  1844دالر ،قيمت طال و س��كه در بازار
روز ش��نبه  11بهمن  99افزايش يافت و س��كه به كانال
 11ميليون تومان وارد ش��د .باالترين قيم��ت ارز براي
دالر  24هزار و  500تومان ،يورو  30هزار تومان و درهم
امارات  6هزار و  770تومان اعالم شده است .عصر شنبه
سكه طرح جديد  11ميليون و  50هزار ،طرح قديم 10
ميليون و  800هزار ،نيم سكه  6ميليون و  100هزار ،ربع
سكه  4ميليون و  50هزار ،سكه گرمي  2ميليون و 300
هزار تومان معامله شد .هر گرم  18عيار  1ميليون و 86
هزار ،و مظنه مثقال طالي آبشده  4ميليون و  704هزار
تومان اعالم شده اس��ت .در ساعات ظهر شنبه نيز دالر
 ،24450ي��ورو  ،29400دره��م  ،6800پوند ،33200
ليرترك  ،3420يوآن  3860و دالر كانادا  19600تومان
داد و ستد شد.
دالرصرافي در كانال  ۲۳هزار توماني
هردالردرصرافيهايبانكي ۲۳هزارو ۷۲۰تومانمعامله
شد كه قيمت آن نسبت به روز معامالتي كاري گذشته
(پنجش��نبه) با افزايش  ۵۱۰توماني همراه شد و نرخ هر
يورو نيز به ۲۸هزار و ۸۰۰تومان رسيد.قيمت فروش يورو
نيز با افزايش ۷۰۰توماني نسبت به قيمتهاي پاياني روز
كاري گذشته (پنجشنبه) به ۲۸هزار و ۸۰۰تومان رسيد.
قيمت خريد هر دالر ۲۲هزار و ۹۲۰تومان و نرخ خريد هر
يورو نيز ۲۷هزار و ۹۴۰تومان اعالم شد ،همچنين قيمت
خريد دالر در بازار متشكل ارزي  ۲۳هزار و  ۱۶۱تومان و
قيمت فروش آن  ۲۳هزار و  ۳۹۲تومان بود.عالوه بر اين
نرخ خريد ي��ورو در اين بازار  ۲۸هزار تومان و نرخ فروش
آن  ۲۸هزار و  ۲۸۰تومان اعالم شد.براساس اين گزارش
در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته (پنجشنبه) ،هر
يورو به قيمت  ۲۷ه��زار و  ۳۲۵تومان و هر دالر  ۲۲هزار
و  ۵۳۸تومان به فروش رفت .همچنين در س��امانه سنا
(پنجشنبه) ،حواله يورو به قيمت  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان
معاملهشدوهمچنينحوالهدالربهقيمت ۲۲هزارو۸۳۵
تومان مورد مبادله قرار گرفت.
داليل مهم نوسان نرخ ارز
افشين كالهي كارشناس اقتصادي گفت :كسري بودجه
يا بودجههاي ساالنه حجيم ،از داليل افزايش نقدينگي
و تضعيف ارزش پول ملي اس��ت كه باعث خنثي شدن
راهكارهاي مقابله با تورم نيز ميشود .در همه اقتصادها
نرخ ارز عاملي مهم اس��ت ،اما موضوع مهم اين است كه
نوسانهاي نرخ ارز به گونهاي نباشد كه پيشبينيهاي
توليد و فرآيند صادرات و واردات يا تجارت را تحت تاثيرات
منفيخودقراردهد.ويبابياناينكهدركشورمابيشترين
عامل نوسانات نرخ ارز متاثر از موضوعات سياسي است،
گفت :نقدينگي نيز از جمله موضوعاتي است كه در كنار
تاثيرپذيري نرخ ارز از عوامل بيروني موجب كاهش نرخ
برابري پول كشور در برابر ارزهاي خارجي شده است .اگر
كشور اقتصاد باثباتي داشته باشد نوسانهاي نرخ ارز نيز
شدت نخواهد داشت.كالهي در پاسخ به اين پرسش كه
تاثيرپذيري اقتصاد از نوسانهاي نرخ ارز ميتواند به دليل
وابس��تگي زياد به واردات مواد اوليه باشد ،اظهار كرد :با
اين نظر موافق نيستم و اينكه مطرح شود كه وابستگي به
واردات از داليل نوسانهاي نرخ ارز است ،درست نيست.
كش��ورهاي زيادي هس��تند كه مواد اوليه خ��ود را وارد
ميكنند ،اما در فرآيند توليد ارزش افزوده آن را افزايش
ميدهند.بايد شرايطي را فراهم كرد تا بخش خصوصي
بتواند به راحتي توليد ثروت كند و در آن زمان است كه
ميتوان وابستگي به نرخ ارز را كاهش داد .واردات ميتواند
دو برابر شود ،اما در مقابل صادرات نيز دو تا سه برابر شود.
ارز  ۱۷هزار توماني مشكلساز خواهد شد
ايرج نديمي نماينده س��ابق مجلس گفت :با ارز  ۱۷هزار
توماني ،اتفاقات ارز  ۴۲۰۰توماني به شكل ديگري روي
خواهد داد .يعني عدهاي منتفع خواهند ش��د و در عدد
باالتر گروه ديگري متضرر ميش��وند .مش��اور سازمان
برنامه و بودجه دليل به نتيجه نرسيدن اهداف ارز ۴۲۰۰
توماني را چنين مطرح كرد :بررسي ارز كاالهاي اساسي

به دو مس��اله برميگ��ردد .اول اينكه از ابت��داي انقالب
تاكنون با تفاوتهايي در نرخهاي مرجع ارز و ريال براي
گروههاي هدف روبهرو هس��تيم .به عنوان مثال در اين
مدت تس��هيالت تبص��ره  ۳مورد توجه ب��ود كه به يك
سلسله از متقاضيان تسهيالت ريالي ،پول ارزانتري داده
ميشد (هنوز هم به گروهي از تسهيالت گيرندگان ريال
ارزانتر پرداخت ميشود) ،اما متاسفانه كنترل الزم بر آن
وجود نداشت ،بدين معنا كه درباره ريال هم با مصيبتي
مش��ابه ارز روبهرو بوده و هستيم .مساله بعدي اين است
كه از ابتداي انقالب تا امروز براي گروهي از كاالها تحت
عنوانكاالياساسيكه ۱۴قلمبيشترياكمتربودباهدف
ارزانتر شدن ،نرخ ارز كمتري پرداخت شده است .پيش
از هر توضيحي بايد به اين نكته اشاره داشت كه موضوع
كاالهاياساسيمربوطبهيكيادودولتنبودبلكهازابتدا
انقالبباهدفكاهشقيمتبرايمصرفكنندهوسهولت
زندگي شكل گرفت .گندم يا دارو از جمل ه كاالهايي بود
كه با اين نرخ ارز م��ورد خريداري قرار گرفت و هنوز هم
ميگيرد.س��ومين نكته در مورد نظارت مناسب بر تمام
امور از جمله تسهيالت ريالي و ارزي است كه به نبش قبر
نياز دارد .به تعبير ديگر چنانچه ليست تسهيالت ريالي و
ارزيدرتماماينچهاردههدرخواستشود،بااينعناوين
بيشنمايي ،رسوب ،زمان و اس��تمهال روبهرو خواهيم
شد.مش��اور س��ازمان برنامه و بودجه افزود :بيشنمايي
بدين معنا كه درخواست بسياري از متقاضيان تسهيالت
ريالي و ارزي بيشتر از عملكردشان بود كه اين امر بهشدت
اتفاق بدي محسوب ميشود .درباره رسوب هم ميتوان
گفت كه بخش��ي از ريال و ارز به مقصد پروژه مورد نظر
نرس��يده و به تعبير ديگر با سوءاس��تفاده در استفاده از
ريال و ارز روبهرو شده است ،به اين معنا كه قسمتي از آن
براي خواستهاي شخصي هزينه شده و بخش ديگرش
بابت پروژه به معرفي درآمده م��ورد مصرف قرار گرفته
است .گزينه زمان نيز يعني پروژه بيشتر از تعيين شده به
اتمام رسيده كه خواب سرمايه دارد يا كااليي كه بايد در
يك مدت معلومي به كشور ورود پيدا ميكرد ،به داليل
كشوري ،سياسي يا ترديد به تاخير افتاده كه آن هم آثاري
به دنبال دارد .معناي چهارمين موضوع در اين خصوص
يعني استمهال اين است كه براي پرداخت ارز و ريال مورد
نظر زمان افزايش يابد ،يعني به جاي دو سال مورد توافق
كار ۱۰ساله به سرانجام برسد.
مجلس رويه غلطي را برگزيده است
نديمي در اين رابطه بيان كرد :درباره ارز و ريال بايد مورد
ديگري را هم مورد توجه قرار داد كه اهميت فراواني دارد
و آن هم اين است كه ش��رايط انتقال پول ،دالر ،يورو و ...
به راحتي از طريق شبكه بانكي امكانپذير نيست .به اين

معنا ممكن اس��ت برخي از افراد واقعا به درس��تي دچار
مش��كالت ديگري مانند خريد يا انتقال شده باشند ،اما
حتما در جامعه كنوني و قبلي سوءاستفادههاي زيادي
در اين زمينه انجام شده و ش��ايد دليل راهاندازي دادگاه
مبارزه با اخالل اقتصادي همين باشد تا پروندهها يك به
يك مورد بررسي قرار گيرد و مشخص شود چه كسي ارز
و ريال براي چه پروژهاي ،در چه زماني و با چه عملكردي
دريافت كرده است .بهطور نمونه در حوزه دانههاي روغني
يك فرد يا يك خانواده ساليان سال است كه اين واردات را
انجام ميدهد و داستانهايي هم به دنبال دارد كه برخي
از دولتها با آن درگير ش��دند ،برخي هم نشدند ،ولي در
هر دو حالت آن شبكه همچنان وجود دارد و جانشيني
برايشموردپيشبينيقرارنگرفتهاست.بنابراينباچنين
مواردي بايد به جاي برخورد سياسي ،برخورد اقتصادي يا
اقتصادي  -قضايي صورت گيرد.
اظهارنظرها بيشتر بازيهاي سياسي است
اينكارشناسمسائلاقتصاديدرادامهاضافهكرد:دريك
اقتصاد رقابتي برواردات كنترل درستي صورت ميگيرد
و در اين صورت مشكالت ارز حل خواهد شد .آيا چنانچه
مبنا ارز ۱۷هزارتومان گذارده شود ،به اين معنا نيست كه
تالطم بازار ارز بيشتر از ۲۴هزار تومان خواهد شد؟ به اين
معنا كه هر چه كف باالتر باش��د ،سقف هم باالتر خواهد
رف��ت .بنابراين همچنان كه در م��ورد ارز  ۴هزار توماني
احتمالسوءاستفادهوجوددارد،دربارهارز ۱۷هزارتوماني
ت ميرود و اين درحالي است كه
هم احتمال افزايش قيم 
براي كنترل آن هيچ پيشبينياي صورت نگرفته است.
مثلاتفاقيكهبرايفوالددرحالشكلگيرياست.فوالد
در كل براي  ۶۰نف��ر درآمدزايي ميكند ،زيرا خريداران
ورق جمعيت كثيري نيس��تند ،كمك وزارتخانهها هم
قرار اس��ت بين همين تعداد به صورت عادالنه تقس��يم
ش��ود .بنابراين تمام اينها بازيهاي سياسي  -انتخاباتي
اس��ت .يا مثال مطرح كردند كه  ۵۰يا  ۶۰ميليون حقوق
در نظر گرفتند كه قرار است از آن ۳۰يا ۴۰درصد ماليات
بگيرند ،نتيجه اين كار حقوق ۳۰يا ۳۵ميليوني است ،اما
سبب نارضايتي مردم و ايجاد تالطم در جامعه ميشود.
نديمي در اين رابطه كه با ن��رخ ارز جديد همان اتفاقات
 ۴۲۰۰به تكرار در ميآي��د ،گفت :با ارز  ۱۷هزارتوماني،
همين اتفاقات به ش��كل ديگري روي خواهد داد .يعني
عدهاي منتفع خواهند شد و در عدد باالتر تعداد بيشتري
متضرر ميشوند .به اين معنا شاه دزدها گرفتار خواهند
ش��د ،اما از جيبهاي مردم هم دزدي صورت ميگيرد.
همچنين مرتضي افقه ،اقتصاددان و كارشناس مسائل
اقتصادي دليل متناسب نبودن قيمت كاالها با كاهش
نرخ دالر در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا گفت :بخشي از عدم

كاهش كاالها پس از افت قيمت دالر به نبود اعتماد بين
توليدكننده يا مصرفكننده ارتباط پيدا ميكند.
وي در ادامه اضافه كرد :عالوه بر مساله فوق ،بسياري تاثير
روابط سياسي با متغير سياسي را بر نرخ ارز متوجه شدند
و تجربه تاريخي نشان داده كه دالر پس از مدتي كاهش
دوباره افزايش خواهد داش��ت .احتماال اين عدم كاهش
كه به اصطالح اقتصادي به آن "چسبندگي قيمت " گفته
ميشود يك اقدام احتياطي به حساب ميآيد ،بنابراين
زماني ك��ه بازار اطمينان حاصل ك��رد ،كاهش ادامهدار
است ،نسبت به آن واكنش نشان ميدهد.اين اقتصاددان
در تاثير پايين آمدن قيم��ت دالر بر زندگي مردم گفت:
تداوم كاهش قيمت دالر با توجه به س��هم و نقشي كه بر
س��اير متغيرها دارد ،در افزايش رفاه تاثيرگذار است زيرا
ه��م در توليد داخلي و هم كااله��اي مصرفي با توجه به
اينكه  ۷۰يا  ۸۰درصد واردات كشور كاالهاي واسطهايي
يا سرمايهاي مورد نياز صنايع هستند ،موثر واقع ميشود،
بنابراين كاالي داخلي ارزان خواهد شد.
افقه در ادامه تاكيد كرد :عالوه بر كاالي داخلي ،كاالي
مصرفي و وارداتي هم با كاهش قيمت روبهرو ميشود،
اما مساله فقط كاهش نيست ،موضوع پراهميت ثبات
نرخ اس��ت كه بيثباتي آن سبب خواهد شد توليد با
اشكال روبهرو ش��ود و مصرفكننده براي تهيه اقالم
مورد نياز س��ر در گم ش��ود و از س��ر ناچاري درباره
تقاضاهاي كاذب اق��دام كند .بنابراين بيثباتي براي
توليدبيشترازافزايشقيمتدالرمشكلايجادخواهد
كرد.اين كارشناس امور اقتصادي توصيه خود جهت
حفظ ثبات براي نرخ دالر را چنين بيان كرد :متاسفانه
در شرايطي كه متغير سياسي كشور نقش فعال دارد،
بانك مركزي به ناچار منفعل ميشود و از سر اجبار بايد
در جهت مديريت بحران به صورت انفعالي اقداماتي را
در دست گيرد .تنها توصيهاي كه در اين زمينه با توجه
به ساختار اقتصاد كشور يعني وابستگي به فروش نفت
و دريافت كاال دارد ،ميتوان مطرح كرد ،اين است كه
در روابط سياسي مرتبط با فروش و تجارت خارجي
ثبات ايجاد ش��ود زيرا در غير اينصورت متغيرهاي
اقتصادي به خص��وص متغير پولي زي��اد تاثيرگذار
نخواهد بود.وي در اين رابطه با كاالهايي كه بيش��تر
تحت تاثي��ر كاهش نرخ دالر ق��رار ميگيرند ،اظهار
داشت :اثر مستقيم و فوري دالر به كاالهاي وارداتي
است كه مصرفي و واسطهاي ميشود ،اما از آنجا كه اين
متغير بسيار تاثيرگذار است ،بر نرخ تورم هم موثر واقع
ميشود ،بنابراين ابتدا بهطور مستقيم بر كاالهايي كه
به نوعي با دالر ارتباط دارند و در وهله دوم از آنجا كه
تورم را افزايش ميدهد ،ساير كاالها را هم در صورت
تداوم با تورم روبهرو ميكند.

ادامهازصفحهاول

فاصله باريك ميان واالترين و تلخترين راه
بهترين راه براي س��رمايهگذاري مناس��ب بر اس��اس
مدلهاي كنترلي چه ميتواند باشد .اساسا قرار نيست
هميشه سرمايهگذاران اكتيو باشند و دست به اقدامات
عملياتي بزنند تا به ارزش افزوده بيشتر دست پيدا كنند.
برخيمواردسكونوآرامشبهترينتصميمممكناست.
اين در حالي است كه برخي تصور ميكنند اگر يك روز
اقداماتعملياتيجدي اقتصادي نداشته باشند،آن روزرا
تلف كردهاند .در حالي كه اينگونه نيست .عوامل بنيادين
در اقتصاد ايران كه از س��ال  98به سال 99منتقل شده

بود با شرايط فعلي و نوع تصميمسازيهايي كه مجلس
در پيش گرفته اس��ت به س��ال  1400منتقل خواهند
شد .فقط در چند حالت ميتوان اميدوار بود كه بتوان از
داالن مشكالت اقتصادي فعلي عبور كرد؛ نخست اينكه
تحريمهاي اقتصادي دامنهدار امريكا پايان پذيرد ،دوم
رشد اقتصادي در فضاي اقتصادي ايجاد شود تا بتوان اين
فشار نقدينگي را با تورم 30درصدي تحمل كرد .اگر اين
اتفاقات رخ ندهد ،يعني بنا به هر دليلي تحريمها برداشته
نشود و برخي تصميمس��ازيهاي اشتباه تقنيني تداوم

سم مهلكي به نام ارز  17500توماني

نتيجه ي��ك چنين فعل و انفعالي تورم و مش��كالت
بيشتر براي مردم خواهد شد .اين نوع تصميمسازي
باعث خواهد شد كه روند نارضايتي مردم از دريافت
يارانههاي نق��دي روند صع��ودي به خ��ود بگيرد،
همانطور كه امروز هم وقتي ب��ا مردم كوچه و بازار
كه صحبت كنيد با صداي رسا خواهند گفت« :لطفا
يارانههاي نقدي كه تا به امروز به حساب سرپرستان

خانوارها ريخته ش��ده را پس بگيريد و قيمتها را به
ايام قبل از پرداخت يارانه نقدي بازگردانيد ».بنابراين
معتقدماينتصميمنمايندگانمجلسيازدهمنهتنها
آثار مثبتي در بخشهاي مختلف اقتصادي و معيشت
كشور نخواهد داشت ،بلكه خود باعث بروز مشكالت
عديدهاي در اقتصاد خواهد شد .در واقع ارز 17500
توماني هم اقتصاد كالن كشور را متزلزل خواهد كرد،

داشته باشد و ...فعاالن اقتصادي و سرمايهگذاران كشور
بايد اول شناخت خود را از حوزههاي اقتصادي عميقتر
كنند ،س��اختار سرمايه خود را بشناس��ند و در كنار آن
درك درستي از بازارهاي اقتصادي و مكانيزم اقتصادي
ايران با يك چتر مديريت ريسك داشته باشند .اگر يك
چنين م��واردي را مورد توجه قرار دهي��م در آنصورت
تلخيهاي جمله كنفوسيوس در مورد ما صدق نخواهد
كرد و ما قادر به بازيابي درس��ت از نادرس��ت و راست از
دروغ در فضاي اقتصاد و معيش��ت خواهيم بود .اما بايد

هم اقتصاد خانوادهها را دچ��ار تكانههاي متعددي
ميكند و هم اينكه شاخصهاي اقتصادي كشور را در
مسير نزول پيدرپي قرار خواهد داد .تحوالت برآمده
از اين تصميم به اندازهاي مخرب است كه ديگر كاري
از دس��ت دولت آينده (چه دولت اصالحطلب بر سر
كار باش��د و چه دولت اصولگرا) براي مهار تكانههاي
تورمي و بهبود وضعيت معيش��تي مردم بر نخواهد

بدانيم كه فاصله ميان واالترين راه و تلخترين راه ،به اندازه
تصميماتي است كه در مواجهه با شرايط گوناگون اتخاذ
خواهيم كرد .حاال اين ما هستيم در آستانه فصلي دشوار
در اقتصاد كشور كه ميبايست با خردمندي و تعامل طي
شود .اگر مديران و مس��ووالن به فكر ما نيستند ،چرا ما
خود از طريق آگاهيبخشي و اطالعرساني سره را از ناسره
تش��خيص ندهيم و اين تش��خيص را در قالب مطالبات
عمومي از تصميمسازان به كار نگيريم .خانمها؛ آقايان؛
همه ما مسووليم...

آمد .با اين توضيحات معتقدم راهكار درست در اين
زمينه پايبندي به قانون است .بر اساس قانون طراحي،
تدوين و ارائه بودجه با دولت است و رد يا قبول بودجه
ارائه شده در اختيارات مجلس اس��ت .در اين مورد
خاص به نظ��رم اجراي راهبرد دولت در خصوص ارز
 11500توماني به مراتب به صالح نزديكتر است تا
تصميم نمايندگان در خصوص ارز  17500توماني.

گزارش
پيشگيري و نظارت
برايكاهش هزينههاي بيمه

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
صنعتبيمهتنهابهدريافتحقبيمهوپرداختخسارت
به پروندههاي خسارت بيمهشدهها محدود نميشود،
بلكههدفاصليبيمهبايدكمكبهمردمومسووالندر
پيشگيري از خسارتها و خطراتي باشد كه هر لحظه
ممكناستفاجعهوحادثهايايجادكند.
برايناساس،بسياريازكارشناسانمعتقدندكهصنعت
بيمهدركنارپرداختسريعخسارتورضايتمشتريان
و كمك به بيمه شدهها ،بايد موضوعاتي مانند آموزش
كارشناسان ،مردم و بيمه شدهها ،افزايش ضريب نفوذ
و پوشش بيمهاي ،معرفي محصوالت و انواع بيمه براي
كمك به ايجاد رفاه و امنيت در زندگي مردم و كس��ب
وكارهاوهمچنينپيشگيريازايجادخسارتونظارت
برنحوههزينهكردمنابعبيمهايراموردتوجهقراردهد.
بهعبارتديگر،ازيكسوبااصالحبافتهندسيشهرها
و جادهها ،بررس��ي ساختمانها و محيطهاي كسب
وكار براي جلوگيري از آتش س��وزي ،ايجاد امكانات
مقابله با آتش و تصادفات و خس��ارتهاي مختلف،
بررس��ي نقاط كور و حادثه خيز و گلوگاههاي ايجاد
خسارتدررشتههايمختلف،زمينهكاهشخسارت
را فراهم آورد و از س��وي ديگر با نظارت كارشناس��ي
از ارايه پروندههاي س��اختگي و تقلبي و هزينههاي
غير ضروري و اتالف مناب��ع بيمهاي جلوگيري كند
و از امكانات الكترونيكي و ديجيتالي امروز اس��تفاده
نمايد .آگاهي مردم از خدمات مختلف بيمهاي مانند
بيمه عمر و مسووليت ،كاهش خسارتها و هزينهها،
آموزشوافزايشمشاركتوضريبنفوذبيمه،موجب
خواهد شد كه مردم عالوه بر بيمههاي اجباري مانند
شخص ثالث ،به س��مت بيمههاي حوادث طبيعي،
زلزله،بيمهعمروزندگيوسرمايهگذاريو...نيزتمايل
پيدا كنند و در نتيجه پوشش بيمهاي بيشتري را در
كشور شاهد باشيم .رييس كل بيمه مركزي اخيرا در
مورد نظارت بر تخصيص اعتبار و هزينهها گفته است:
تخصيص اعتبار براي پيشگيري از تصادفات ضروري
است  .وي با تاكيد بر لزوم تخصيص اعتبارات موجود
براي اقدامات مرتبط با حوزه پيشگيري از تصادفات
گفت:راهاندازيكميتهمتشكلازدستگاههايمرتبط
با حوادث رانندگي براي تخصيص پرداختي از سوي
بيمهبهخزانهجهتانجامفعاليتهايمربوطبهحوزه
پيشگيري ضروري است.
براساس قوانين و مقررات ،بخش قابل توجهي از درآمد
حقبيمهشركتهايبيمهايبهامورپيگشيريودرمان،
تصادفات،اختصاصپيداميكندوحدود 40درصدحق
بيمهها براي امور بهداشت و درمان ،نيروي انتظامي و
راهنمايي و رانندگي ،و صندوق تامين خس��ارتهاي
بدنيوپرداختديهدرتصادفاترانندگي،وپيشگيريها
وموضوعاتيغيرازخسارتافرادوواحدهايبيمهشده
اختصاصپيداميكند.برايناساسانتظارميرودكهاين
منابعبرايبهبودجادههاوگلوگاههايسيستمحملو
نقل ،اصالح نقاط حادثه خيز ،پيشگيري از تصادفات
و كاهش م��رگ و مير همچنين كمك به خانوادههاي
آسيبديدههزينهشود .غالمرضاسليمانيدرنشستي
با مدير مجتمع قضايي تصادفات خوزستان بيان كرد:
بيمههرسالههزينهايرابرايامورمربوطبهپيشگيري
از تصادفات به خزانه پرداخت ميكند اما متاسفانه اين
پولبرايپيشگيريازتصادفاتهزينهنميشود.امسال
بالغ بر س��ه هزار ميليارد ريال به خزانه براي اين بخش
پرداخت شد .اگر اين پول صرف پيشگيري از تصادفات
شود ميتوان سوانح رانندگي را حتي در شهرستانها
نيز كاهش داد .وي با اشاره به فروش و آزادسازي موتور
سيكلتهاياسقاطيافزود:متاسفانهموتورسيكلتهاي
فرسودهاسقاطيكهدرانبارماندهاندراباقيمتهايكم
به فروش ميرسانند ،اين وسايل نقليه فرسوده و بدون
س��ند و بيمه هستند و همين مش��كالت زيادي را در
جامعه به وجود آورده و موجبات بروز حوادث رانندگي
راايجادميكندودرزمانبروزتصادفمشكالتزيادي
ايجاد ميشود .اين موتورسيكلتهاي فرسوده بايد به
شركتهايفوالدياختصاصدادهشود.
مقابله با تصادفات ساختگي
بخش��ي از تصادفات و درخواست دريافت خسارت از
بيمه نيز معموال به صورت تقلب ،س��اختگي ،يا اعالم
هزينه بي��ش از مقدار واقعي ص��ورت ميگيرد و اين
موضوع از ابتداي تش��كيل بيمه در جه��ان متداول
بوده است .اما در كش��ور ما ،كارشناسان با روشهاي
پيشرفته امروزي قادرند بخش��ي از آنها را شناسايي
و پرونده آنها را رد كنن��د .رييس كل بيمه مركزي با
اشاره به وضعيت اين پروندهها گفت :خوشبختانه در
مجتمع قضايي تصادفات استان ۶۱درصد پروندههاي
تصادف كه ساختگي بوده يا فرد تخلفي داشته است
شناسايي و رد شدهاند.تقاضا داريم كه نمايندگاني از
پليس و پزشكي قانوني در اين مجتمع مستقر شوند تا
رسيدگي به پروندههاي تصادف با دقت بيشتري انجام
ش��ود و بيمه آمادگي دارد كه يك ساختمان مناسب
براي اين مجتمع تامي��ن كند تا با حضور نمايندگان
ن مجتمع ،كارهاي
بيمهها و دستگاههاي مرتبط در اي 
مردم با سرعت و دقت بيشتري انجام شود.بيمه ايران
براي تامين ساختمان اين مجتمع در استان همكاري
خواهد داش��ت .رييس كل بيمه مركزي با اش��اره به
اهميت راهاندازي سامانه جامع تصادفات بيان كرد :اين
سامانهبرايكشوربسياراهميتداردودرشفافسازي
پروندههاي تصادف و جلوگيري از تخلفات بسيار اثر
گذار اس��ت .همچنين بيش��ترين حجم پروندههاي
بيم��هاي مربوط به بيمه ش��خص ثالث اس��ت و نوع
عملكرد بيمهها در اين بخش ميتواند رضايت مندي
مردم را به همراه داش��ته باش��د.با توجه به آمار باالي
پروندههاي تصادف الزم اس��ت كه كميته تخصصي
شناسايي تصادفات ساختگي راهاندازي شود تا به
صورت شفاف به پروندهها در اين بخش رسيدگي
شود.متاسفانه افرادي هستند كه با تقلب و تصادف
ساختگي هزينهاي را دريافت ميكنند كه اجحاف
در حق مردم و بيمهها است.

بازارسرمايه
دولت و مجلس مجاز
به دخالت در بورس نيستند
غالمرضا مصباحيمقدم ،گف��ت :دولت ،مجلس يا هر
قدرت ديگري ،مجاز به دخالت در بورس نيستند ،زيرا
اصوالً،بورسيكسازمانغيردولتياستوشركتهاي
بورسينيزاعمازدولتيوغيردولتي؛زيرنظرايننهادناظر
هستندوازنظرحقوقيهمسازمانبورسمجوزنظارتبر
عملكردشركتهارادارد.ويافزود:قانونگذاريحققوه
مقننهاست،امااينحق،مجوزورودنمايندگانمجلس
به حوزه اج��راي قوانين را نميدهد .قانون ،حق نظارت
نمايندگان بر بازار س��رمايه را به طرح «سوال» از وزير
اقتصاد ،محدود كرده و آنان مجاز نيستند ،براي نظارت
مستقيم بر بازار سرمايه ،وارد عمل شوند .عضو مجمع
تشخيصمصلحتنظام،هشدارداد:هرمداخلهايدربازار
سرمايهبهزيانمردماست،فرقينميكندموضعگيريها
و سخنان غيركارشناسي يا دخالتها از سوي كدام قوا
صورتگيرد،زيرادرنهايت،زيانديدگانآنسهامداران
خواهندبود.بهگفتهوي،طبققانون،اگركسيشكايتياز
عملكردبازارسرمايهدارد،بايدشكايتخودرادرنهادناظر
يعنيسازمانبورسواوراقبهادارپيگيريكند.مصباحي
مقدم تأكيد كرد :اگر بورس داراي استقالل عمل شود،
بهترين مكان براي تأمين مالي و سرمايهگذاري خواهد
بود و همچنين براي عرضه كاالها نيز نس��بت به ساير
بازارها ،اولويتو اهميتباالتريخواهدداشت.بنابراين
مداخله دولت و مجلس در بازار سرمايه هيچ توجيهي
ن��دارد .وي با بيان اينكه بورس ،بازاري مبتني بر رقابت
آزاد عرض��ه و تقاضا براي كش��ف قيمتهاي لحظهاي
اس��ت ،ادامه داد :هرگونه مداخله يا ايجاد محدوديت با
ماهيت و ماموريت بازار سرمايه در تعارض جدي است.
به گفته عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،سازمان
بورس نيز بايد اطالعرساني بهروز داشته باشد و ضمن
فرهنگسازي موثر ،مردم را آموزش دهد تا كساني كه
وارد اين بازار ميش��وند با قواعد اين بازار آش��نايي الزم
داشتهباشند.زيرااگرمردمبهماهيتبازاروقوانينحاكم
برآناشرافداشتهباشند،تحتتأثيرمداخالتيكهمنشأ
قانونينيزنداردبرايماندنيارفتنازبازارسرمايهتصميم
نميگيرند.مصباحيمقدمدرتوصيهايخطاببهمردم
گفت :اصوالً ،ورود به بازار براي افرادي كه با بورس ناآشنا
هستند ،بايد از طريق واسطههايي مانند سبدگردانها،
مش��اوران و متخصصان بورس يا صندوقهاي بورسي
انجام شود .تا با استفاده از تخصص اين ابزارها و بازوها،
زياني متوجه سهامداران حقيقي خرد نشود و بتوانند از
سرمايهگذاريشانبهرهمناسبيداشتهباشند.

ضرورت وجود مشوق براي ورود
غيرمستقيم سهام اوليها
علي سعيدي ،عضو سابق هياتمديره سازمان بورس
با بيان اينكه جذب سهامداران خرد به بورس ،نيازمند
سياستگذاري منسجمي است ،گفت :سازمان بورس
دردورهرياستدكترمحمدي،مجموعهايازسياستها
را پيش��نهاد داد ،اما به علت وج��ود مخالفتهايي ،اين
پيشنهادها اجرايي نشد .س��عيدي اضافه كرد :در اكثر
بورسهاي پيشرفته ،ورود و خريد و فروش سهام افراد،
راحتنيست؛بههميندليلتازهواردهارامجابياترغيب
ميكنند كه از گذرگاه صندوقهاي س��رمايهگذاري يا
انعقادقراردادبامتخصصانوشركتهايسبدگردانوارد
بورسشوند.درهمينراستا،سازمانبورسنيزدرصدد
سياس��تگذاريهايي با محوريت ايج��اد محدوديت
براي ورود سهام اوليها و البته لحاظ مشوق براي ورود
غيرمستقيم آنان به بازار بود ،اما وجود مداخالتي ،اجازه
اجرايي ش��دن اين راهكار را نداد .اين كارش��ناس بازار
سرمايه در ادامه گفت :همزمان با دعوت سهامداران به
صبر و عملكرد سنجيدهتر و نيز تشويق مردم به انتقال
پولخود،بهصندوقهايسرمايهگذاريوصندوقهاي
سهمي،الزماستسازمانبورسهمبراياينجابهجايي
تسهيالتي را در نظر بگيرد .بطور مثال ،در زمان صعود
بازار،سهميههاييكهبرايعرضههاياوليهدادهميشود،
صرفاً ،ب��ه صندوقهاي س��رمايهگذاري تعلق گيرد و
كارمزدها ،از معافيتهايي برخوردار شوند تا بهتدريج،
انگيزهپيوستنمردمبهصندوقهاسيرصعوديپيداكند.
بهگفتهوي،االن،گزارشهايشركتها،نشانميدهد
كهوضعاغلبآنهامطلوباست،اماارزشسهامشان،در
شيب نزولي قرار دارد؛ بنابراين ،اتفاقات فعلي بازار سهام
باواقعيتوضعيتموجودشركتها،فاصلهگرفتهاست.
عضو سابق هياتمديره سازمان بورس در پايان افزود:
سالها افرادي را مشاهده كرديم كه در قيمتهاي باال
س��هام خريدند و با فروش در قيمته��اي پايين ،ضرر
كردند؛درحاليكهاگرمدتيصبرميكردنددوبارهشرايط
معموليوسهمها،پربازدهميشد.امروزهم،قطعاً،زمان
مناسبيبرايفروشسهامنيست.تجربهنشاندادهاست،
معموالً،روزيكهعموممردمخريدارسهامهستند،روز
مناسبي براي خريد نبوده و روزي كه اكثر مردم ،سهم
خودراميفروشند،وقتمناسبيبرايفروشنيست.

ماليات نيم درصدي سهام
تغييرنميكند
اميدعليپارسا،رييسسازمانامورمالياتيدربارهماليات
نيمدرصديبرنقلوانتقالسهامسالآيندهگفت:اين
نرخدرسالآيندهتغييرينخواهدكرد؛چراكهتاكنون
بحثي در اين خصوص مطرح نش��ده و اگر اقدامي هم
انجامشودبهمنظورتقويتبورسخواهدبود.ويافزود:
واگذاركنندهسهامبهايندليلكهازاينواگذاريدرآمد
كسبميكند،بايدايننوعمالياتراپرداختكند.ازهر
مبادله سهام و سهمالشركه ماليات مقطعي به ميزان۴
درصد ارزش اسمي آنها وصول ميشود و وجه ديگري
مطالبه نخواهد شد .پارسا ادامه داد :ادارات ثبت يا دفاتر
اسنادرسميبايددرموقعثبتتغييراتياتنظيمسند
انتقال،گواهيپرداختمالياتمتعلقهرااخذوضميمه
پروندهكنند.ويافزود:دولتتاكنونتوانستهبالغبر۱۳
هزار ميليارد تومان از طريق مالياتهاي كسب شده از
بازارسرمايهدرآمدكسبكند.

4

يكشنبه  12بهمن  17 1399جماديالثاني  1442سال هفتم شماره Sun. Jan 31. 2021 1866

اخبار

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت بازارسهام را بررسي ميكند

كميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميطيهفته
جاري در روزهاي يكش��نبه و دوشنبه يعني  12و 13
بهمنماهجلسهدارد.اينكميسيوندرروزيكشنبهدر
نوبت عصر به بررسي تقاضاي اعمال ( )234آيين نامه
داخلي مجلس در خصوصنحوه رعايت موازين قانوني
در انتخاب رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،طرح
ارتقاي حكمراني در حوزه ريال (اصالح قانون مبارزه با
پولشويي)،رايگيرينهاييدرخصوصتقاضايتعدادي
از نمايندگان ب��راي اعمال ماده 234آيين نامه داخلي
مجلس با عنوان چرايي تاخير چند ماهه در ترخيص
كاالهاي اساسي مورد نياز كش��ور و رايگيري نهايي
در خصوص اليحه اصالح ماده ( )8قانون بيمه اجباري
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي
از وسايل نقليه خواهد پرداخت .كميسيون اقتصادي
مجلس در روز دوش��نبه هم ضمن بررس��ي گزارش
كميسيونتلفيقاليحهبودجهسال 1400كلكشور،
با كارگروه مالياتي جهت بررس��ي نحوه تهيه و اجراي
طرح جامع مالياتي (تقاضاي اعم��ال ماده  234آيين
نامه داخلي مجلس) جلسه خواهد داشت .همچنين
اعضايكميسيوناقتصاديمجلسنشستمشتركي
را با كارگروه قوه قضاييه جهت بررسي آسيبشناسي
قوانين اقتصادي كش��ور در محل سازمان بازرسي كل
كشوربرگزارخواهدكرد.

مسوولتغيير وضعيت بورس كيست؟

گروه بورس|
بازار س��رمايه در هفته گذش��ته با مقايسه با روزهاي
پيش��ين خود روند متعادلتري را تجربه كرد و رشد
 2درصدي را در كارنامه خود به ثبت رس��اند .يكي از
مهمترينعوامليكهباعثشدبورستهرانرشدخوبي
نداشته باشد انتخاب رياست جديد سازمان بورس بود
كه بسياري از فعالين بورس��ي نسبت به اين انتخاب
اعتراض داشتند و اين عامل باعث شد روزهاي نهايي
هفته گذشته بورس روند نزولي به خود بگيرد.
ارزش معامالت خرد و كوچ��ك روزانه كه طي دو ماه
گذش��ته بطور متوالي در محدوده بي��ش از  ۱۵هزار
ميليارد تومان قرار داشت بار ديگر عقبنشيني كرده و
در سطح  ۱۰تا  ۱۲هزار ميليارد تومان نوسان ميكند.
ازسويديگرتقاضا،باوجودشرايطمطلوبمتغيرهاي
بنيادي موثر بر سودآوري ش��ركتها ،قوت و قدرت
بااليي ديده نميش��ود در عوض فروشندگان عمدتا
خس��ته ،عزم راس��خي براي واگذاري و خروج دارند؛
رونديكهباوجودتزريقبيشاز ۵۰هزارميلياردتومان
پولتوسطسرمايهگذارانحقوقيوخريدسهامبهقصد
حمايت از زمان شروع سقوط بازار ،مانع از توقف افت
قيمتها نشده است.
اگ��ر به وضعي��ت ورود نقدينگي در ب��ازار نگاه كنيم
متوجه خواهيم شد كه در مقايسه با چندماه گذشته
اين ورود نقدينگي بسيار كاهش يافته و كاهش ورود
نقدينگي توسط حقيقيهاي بازار ،وضعيت بازار سهام
را فرسايشيتر از گذشته ميكند .با اين وجود به نظر
ميرس��د كه فضاي ايجاد ش��ده براي تخليه حبابي
قيمتهاوبياعتمادينسبتبهچشماندازمتغيرهاي
اقتصادي در زمان كوتاه رك��ود اينچنيني را رقم زده
است ،ش��رايطي كه بيش از هر نوع اقدام مديريتي يا
ش��تابزده به صبر و گذر زمان و اجازه دادن به مكانيزم
بازار جهت تعديل و پااليش خود نياز دارد.
وضعيت بورس كمي عجب است و اين عجايب ناشي
يهاي مديريتي اس��ت و
از دخالته��ا و تصميمگير 
اين دخالت و تصميمها از كوچيكترين عضو دولت با
بزرگترين اعضاي آن ادامه دارد ،به جز دولتيها ساير
ارگاننيزدربورسدخالتميكنندوهريكبهگونهاي
نظرميدهند،درنهايتشاهديكعدماطمينانعظيم
در بازار س��هام هستيم .اين عدم اطمينان باعث شده
كه بسيار از سهامداران به فروش و خروج از بازار اقدام
كنند كه موجبات نزول و كمبود نقدينگي را در بورس
فراهم ساخت.
سالجاريدرتاريخچهبورسايرانيكدورهاستثنايي
و بيس��ابقه از لحاظ ابعاد نوسانهاي موجود و درگير
ش��دن بخش عظيمي از جامعه در بورس بوده است.
با بررسي وضعيت گذشته بازار سرمايه رشد  ۸برابري
ش��اخص كل طي مرداد  ۹۸تا مرداد  ۹۹از پشتوانه و
تناسب الزمباابعادكلاقتصادونيز سايرمتغيرهانظير
ارز و نقدينگي برخوردار نبود و همين مس��اله با فراتر
بردنارزشبازارازسهبرابرنسبتهاينقدينگيوتوليد
ناخالص داخلي ،منجر به تشكيل يكي از بزرگترين
حبابهاي قيمتي در تاريخ بازارسرمايه شد.
تصميم��ات و اظهارنظرهاي دولت و س��هامداران
عمده براي عرضهها نيز دير اتخاذ شد و عمال موجب
ش��د تا تركيدن حباب ،گريبان تعداد زيادي از افراد
غيرحرفهاي و اصطالحا بورس اولي را بگيرد؛ هر چند
در غي��اب آن عرضهها هم اين حباب بهانههاي خود
را براي تركيدن پيدا ميكرد و اكنون تنها انگش��ت
اتهام به س��مت ديگري معطوف ب��ود .در اين ميان،
هم افرادي كه با وجود هشدارها ،بدون مطالعه كافي
و صرفا بر اس��اس جو موجود ،به سوداي سود بدون
دردسر  ۵درصدي روزانه پول خود را وارد بازار كردند
مسووليت دارند و هم فعالين و كارشناسان بازار كه
در اوج ،به دنبال توجيه قيمتهاي حبابي سهام بودند
و هم مسووالن كه به جاي احساس خطر و هشدار از
بزرگتر شدن ابعاد حباب و تبعات تركيدن آن ،نسبت
به تشويق عموم به حضور در بورس مبادرت كردند.

درباره اجراي «ماركت ايمپكت»

در هر صورت ،اكنون كه بزرگترين و س��ريعترين
افت تاريخ بازار رقم خورده بايد همه دستاندركاران
و فع��االن بازار بر تمركز كنن��د و در اين ميان ،نقش
رياست جديد ،مهم تلقي ميشود .اميد است به جاي
تكرارمسيرقديميپذيرشمسووليتنوسانشاخص
توس��ط نهاد س��ازمان بورس ،عمده تالش سكاندار
جديد بر ارتقاي شفافيت ،افزايش نقدشوندگي ،حفظ
تقارن اطالعاتي و ساير مسووليتهاي كالن مربوط با
اجراي قوانين و مقررات متمركز شود تا از اين رهگذر،
نقطه ش��روعي براي تغيير رويكرد س��اير بازيگران
بازار س��رمايه در جهت بازانديشي و بازتعريف نقش
و مسووليت خود به عنوان سرمايهگذار ،كارشناس،
مدي��ر و ...براي اجتناب از تكرار وقايع تلخ بورس ۹۹
رقم بخورد.
تغيير وضعيت بازار
در هفتههاي اخير رييس ش��ركت بورس در توييتر
از جداس��ازي بازارهاي معامالتي با عن��وان ماركت
ايمپكت ( )Market Impactخب��ر داد .هر چند
جزييات طرح ذكر ش��ده مشخص نيس��ت اما از قرار
معلوم ،كليات آن در راستاي جدا كردن بخش بزرگي
از معامالت سهامداران بزرگ اغلب حقوقيهاي بزرگ
بازار از تابل��وي معامالت خرد و انجام آن در قالب بازار
بلوك است.
ه��دف اصل��ي ط��رح آن اس��ت ك��ه فروشه��اي
س��رمايهگذاران حقوقي ،ب��ه عنوان يك��ي از عوامل
تاثيرگذاربررشدنرخسهام،محدودشودوباحذفمانع
عرضه حقوقي ،مسير رونق بازار تسهيل شود .در اين
خصوص توجه به دو نكته حائز اهميت است .نخست
آنكه فعاليت بازيگران حقوقي و سهامداران عمده يكي
ازعناصرمهمدركشفقيمتمنصفانهبراساسعرضه
و تقاضاي واقعي و تبعيت نرخها از ارزش اقتصادي آن
است .تجربيات تلخ حباب فعلي قيمتها در بازار پايه
و نيز جهش هيجاني و فاقد معناي قيمت در س��هام
بورسها و سقوط شديد بعدي به خوبي نقطه ضعف
اين رويكرد در زمينه نتايج حذف بازيگران بزرگتر از
مكانيزم طبيعي عرضه و تقاضا را نشان ميدهد .نكته
دوم اما به لزوم برقراري تساوي حقوق بازيگران و حفظ
نقدشوندگي دارايي آنها بازميگردد.
بر اين اس��اس ،حذف اجازه عرضه توس��ط بخش��ي
از س��رمايهگذاران و س��وق دادن آن به ب��ازار محدود
بلوك ،عمال حق مالكيت و معامله دارايي بخش��ي از

س��رمايهگذاران را تحت تاثير قرار ميدهد كه اثر آن
مس��تقيما معطوف ذي نفعان اين سهامدار يا مالكان
ميشود.
پيشبينيها درباره بازار چه ميگويند؟
اميرعلي اميرباقري ،كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره
به تغيير رياست سازمان بورس ميگويد :تحليلگران
و سرمايهگذاران بايد به اين موضوع نگاه كنند كه تاثير
رياست سازمان بر روندها و قيمتها ناچيز است ،فقط
ممكن است معامالت بازار با داليل رواني مواجه شود
و نبايد به هيچ عنوان اين مسائل ،مبناي تحليلها قرار
بگيرد .بازار بورس در هفتهاي كه گذشت با ثبات نسبي
مواجه شد و سمت خريدار در سهام بنيادي و شاخص
ساز به صورت قوي ظاهر شد كه ميتوان اين موضوع
را ناشي از چند عامل دانست.
اميرباقري خاطرنشان ميكند :در ابتدا قيمت سهام
شركتها بعد از رسيدن به سطح جذاب قيمتي مورد
توجه عدهاي از س��هامداران قرار گرف��ت ،زبرا برخي
معتقدند ب��ا توجه به اينكه اين س��هام نقش پررنگي
در صندوقه��اي دولتي دارند براي بازگش��ت دوباره
اعتماد به بازار سهام و ورود نقدينگي به بورس قيمت
صندوقها افزايش پيدا ميكند و به تبع بايد اين سهام
با رشد قيمتي مواجه شوند .سوگيريهاي تحليلي در
ميان مدت و بلندمدت دوامي ندارند و بعد از رسيدن
به مقاومتهاي قيمتي با س��ركوب مواجه ميشوند؛
بنابراين نميتواند معياري براي سرمايهگذاري ميان
مدت و بلندمدت در بازار باش��د .براساس پيش بيني
بس��ياري از تحليلگران ،اقتصاد كش��ور در حال ورود
به ركود بلندمدت اس��ت كه همين امر باعث ميشود
تا حدودي چشماندازها نس��بت به اين بازار با ضعف
همراه شود و ممكن است شاهد افت قيمت در برخي از
نمادهاي بازار باشيم.
اين كارشناس بازار سرمايه عمده رشد معامالت بازار
سرمايه را ناشي از رشد تورمي دانست و اضافه ميكند:
با كنترل تورم ،كليت بازار س��رمايه با نوس��ان مواجه
ميشود و در صورت تداوم رشد قيمتي ،وارد محدوده
حباب خواهد شد .طبق چشمانداز معقول و مناسب،
روند صعودي بازار ميتواند با شيب كمتر در بازه زماني
بلندتررخدهدتاازاينطريقديگرشاهدرشدهيجاني
قيمتها و ورود قيمتها به محدوده حباب نباشيم.
به اين معنا كه نقدينگي بعد از رشد يك صنعت از آن
صنعت خارج و وارد صنعتي ديگر ميشود كه همين

امر باعث خواهد ش��د تا بازار س��رمايه بتواند در ميان
م��دت و بلندمدت بدون اينك��ه وارد محدوده حباب
شود جذابيت نسبي خود را حفظ كند .وي خاطرنشان
ميكند :نحوه مديريت صحيح و تجربه از ريزش اخير
بازار ،حكم ميكند كه ديگر اجازه ورود قيمتها به فاز
حباب داده نشود و س��رمايهگذاران هم با فروشهاي
خود اجازه تشكيل حباب در كليت بازار را نخواهند داد.
گزينهاي كه باقي ميماند چرخش نقدينگي در ميان
سهام مختلف و رشد كلي بازار از طريق روند صعودي
همه سهمها با يكديگر است كه به نظر ميرسد به اين
زوديها و در كوتاهمدت شاهد چنين اتفاقي نباشيم
زي��را موضوع تحت تاثير عل��ل و ناامني اقتصادي رخ
ميدهد كه اكنون چنين مس��ائلي در كشور برطرف
ش��دهاند .اميرباقري تاكيد ميكند :براس��اس پيش
بينيهاي صورت گرفته در هفته جاري بازار سرمايه
روندمعقوليرادرپيشميگيردوضمنكاهشميزان
فروش در بازار ،معامالت با روند معقولي همراه خواهند
ش��د .عوامل سياسي به صورت مس��تقيم با نرخ ارز و
تورم انتظاري گره خورده اس��ت و همين امر ميتواند
فشار بر كليت بازار را در ميان مدت و بلندمدت تشديد
كند ،اكنون چشمانداز سياسي در كشور روشن است
و فعاالن بازار سرمايه و فعاالن اقتصادي انتظار افزايش
نرخ ارز در بازار را ندارند .به نظر ميرسد از تابستان سال
آينده كليت اقتصاد وارد فاز ركود ش��ود كه تاثير اين
موضوع را در كنار بازار سرمايه در مجموعه ديگر بازارها
شاهد خواهيم بود؛ بنابراين ممكن است ريزشي كه در
بازار سرمايه اتفاق افتاده بود در ديگر بازارها رخ دهد و
آنها را وارد فضاي ركودي كند.
اين كارشناس بازار س��رمايه ميگويد :يكي از همين
بازارها ،بازار مس��كن اس��ت زي��را ق��درت تقاضاي
مصرفكنندهبهقيمتواحدهايعرضهشدهنميرسد،
به همين دليل اين فضا را با فضاي ركودي فرسايشي
مواجهميكند.سرمايهگذاراندرچنينوضعيتينبايد
به دور از تخصص اقدام به سرمايهگذاري در بازار كنند
و اصول سرمايهگذاري مانند تنوع بخشي به پرتفوها را
مدنظر قرار دهند كليت بازار سرمايه و بازار ارز در ميان
مدت و بلندمدت به كليت مسائل سياسي كشور گره
خورده است و سرمايهگذاران بايد همگام با تحوالت
سياسياقدامبهسرمايهگذاريدركشوركنند.شاخص
دالردربازارجهانيروندفرسايشينزوليراطيميكند
كه ميتواند محركي براي قيمت كاموديتيها (مواد
پايه و معدني) و رشد بورس ايران باشد.

شاخص بورس  39هزار واحد رشد كرد

افزايش اقبال حقيقيها به خريد سهام بورسي

براساس معامالت اولينروز هفتهبيش از ۶ميليارد و۶۱۵
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۹۵هزار و
 ۱۲۱ميليارد ريال داد و ستد شد .همچنين شاخص كل
(هم وزن) با هفت هزار و  ۳۳۸واحد افزايش به  ۴۳۱هزار
و ۹۶۲واحدوشاخصقيمت(هموزن)باچهارهزارو۷۹۹
واحد رش��د به  ۲۸۲هزار و  ۵۱۴واحد رسيدند .شاخص
بازار اول  ۳۳هزار و  ۲۹۵واحد و شاخص بازار دوم  ۶۴هزار
و  ۴۵۶واحد افزايش داشتند.
در ب��ورس روز ش��نبه حقيقيها ح��دود ۵۹۰ميليارد
تومان وارد بازار س��هام كردند .ارزش كل معامالت خرد
۹هزار و ۸۹۰ميليارد تومان بود ،افراد حقيقي ۹۳درصد
يعني ۹هزار و ۱۶۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد
خريدش��ان ۶درصد از كل معامالت شد بيشترين ورود
پ��ول حقيقي به ب��ازار در گروههاي «فلزات اساس��ي»،
«محصوالت ش��يميايي» و «فرآوردهه��اي نفتي» رقم
خورد و حقوقيها نيز خريدار سهام در گروه هاي«بيمه و
صندوق بازنشستگي» و «هتل و رستوران»بودند.
ع�لاوه بر اي��ن در بين تمام��ي نمادها ،نم��اد «صنايع
پتروشيمي خليج فارس» با سه هزار و ۱۷۵واحد« ،فوالد
مباركهاصفهان»بادوهزارو ۸۹۰واحد«،مليصنايعمس
ايران» با دو هزار و  ۵۶۴واحد« ،ش��ركت سرمايهگذاري
تامين اجتماعي» ب��ا دو ه��زار و  ۱۷۲واحد« ،معدني و
صنعتي گل گهر» با ي��ك هزار و  ۲۵۳واحد« ،نفت و گاز

نحوهانتخابرييسسازمانبورس
بررسيميشود

پتروش��يمي تامين» با يك هزار و  ۱۰۶واحد و «پااليش
نفت اصفهان» با يك هزار و  ۷۰بيشترين تاثير مثبت را
بر شاخص بورس داشتند .همچنين نماد «توليدي فوالد
سپيدفرابكوير»با ۲۱۹واحد«،فروشگاههايزنجيرهاي
افق كوروش» با ۱۶۰واحد« ،پرداخت الكترونيك سامان
كيش» ب��ا  ۱۰۰واحد« ،كارت اعتب��اري كيش» با ۷۲
واحد« ،گروه سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران» با ۴۸
واحد« ،موتورس��ازان تراكتورسازي ايران» با  ۴۷واحد و
«فرآوردههاي نسوز ايران» با  ۴۳واحد هم تاثير منفي بر
شاخصگذاشتند.
برپايه اين گزارش روز شنبه نماد «بهساز كاشانه تهران»،
«ليزينگ پارسيان»« ،صنعتي زر ماكارون»« ،توسعه و
عمران اميد»« ،پارس سرام»« ،سرمايهگذاري سيمان
تامين و «مل��ي صنايع مس ايران» در گ��روه نمادهاي
پربيننده قرار داش��تند .گروه «فلزات اساس��ي» هم در
معامالت امروز صدرنشين برترين گروههاي صنعت شد و
در اين گروه ۳۹۴ميليون و ۱۹۲هزار برگه سهم به ارزش
هفت هزار و  ۵۲۰ميليارد ريال داد و ستد شد.

هزار و  ۱۲۷ميليارد ريال داد و ستد شد .در روز مذكور
نمادهاي«پليمرآرياساسول»«،پتروشيميزاگرس»،
«نمادهاي سنگ آهن گهرزمين»« ،صنعتي مينو»،
«سرمايهگذاريصباتامين»«،هلدينگصنايعمعدني
خاورميانه» و «پتروشيمي تندگويان» با تاثير مثبت
بر ش��اخص اين بازار همراه بودند .همچنين «توزيع
داروپخش»« ،قاس��م ايران»« ،افران��ت»« ،تجارت
الكترونيك پارس��يان كيش»« ،صنايع ماشينهاي
اداري ايران»« ،گروه سرمايهگذاري ميراث فرهنگي»
و «ريل پرداز سير» هم تاثير منفي بر شاخص بورس
برجاي گذاش��تند .در اولين روز هفته افزايش سهام
حقيقيها در ۱۵۹نماد و افزايش سهام حقوقيها در
۸۵نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع
تغيير مالكيت دسته اول ۸۴۰ميليارد تومان و تغيير
مالكيت دس��ته دوم ۲۷۰ميليارد تومان بود .آخرين
قيمت ۳۷۱نماد حداقل س��ه درصد نسبت به قيمت
روز قبل آنها افزايش يافته و۱۰۹نماد با كاهش بيش از
سه درصدي قيمت همراه بودهاند.

فرابورس چگونه عمل كرد؟
شاخص فرابورس نيز بيش از ۳۶۲واحد افزايش داشت
و بر روي كانال  ۱۸هزار و  ۱۸۳واحد ثابت ماند ،در اين
بازار دو ميليارد و  ۵۰۴هزار برگه س��هم به ارزش ۳۹

بورسكاال
درست است هفته گذش��ته ،هفته مطلوبي براي بورس
تهران نب��ود اما؛ ب��ورس كاال وضعيت خوبي را پش��ت
سرگذاش��ت و در هفته گذشته بيشترين حجم و ارزش

معام�لات مربوط به دارايي پايه س��كه طال ب��ود تا بازار
ابزارهاي مالي هفتهاي طاليي را پش��ت س��ر بگذارد .به
اين ترتيب ،تعداد يك ميليون و  ۷۷۸هزار و  ۳۰۰گواهي
سپرده سكه طال در  ۴نماد خزانه بانكي به ارزش تقريبي
 ۱۸۵۱ميليارد و ۲۸۰ميليون ريال دادوستد شد .زعفران
نگيننيزپسازسكهطالبيشترينحجموارزشمعامالت
هفتگي را به خود اختصاص داد ت��ا با معامله تعداد يك
ميليون و  ۶۸۹هزار و  ۳۹۸گواهي سپرده مبتني بر اين
داراييپايهارزشحدود ۲۱۲ميلياردو ۴۸۹ميليونريالي
روي تابلوي معامالت ثبت شود .در جريان معامالت هفته
گذشته ،تعداد ۷۰۳۱گواهي سپرده زعفران پوشال نيز به
ارزشي نزديك به  ۵۹۰ميليون ريال خريد و فروش شد.
در  ۲نماد معامالتي فعال گواهي سپرده رطب مضافتي
تعداد  ۳۵۰۷ورقه بهادار مبتني بر كاال در حالي معامله
شد كه ارزش��ي بيش از  ۶۹۶ميليون ريالي براي آن رقم
خورد .معامله گران تعداد  ۶۶۳گواهي س��پرده پس��ته
فندقي و بادامي را نيز معامله كردند تا ارزش حدود ۸۶۹
ميليون ريالي را براي آن به ثبت برسانند .معامله ۱۲۳۸
گواهي س��پرده زيره سبز نيز با ثبت ارزش تقريبي ۵۸۷
ميليون ريالي انجام ش��د و در نهايت تعداد  ۱۹۸گواهي
سپرده كشمش سبز قلمي در تنها نماد فعال اين دارايي
پايه مورد معامله قرار گرفت و ارزش  ۱۱۳ميليون ريالي
براي آن ثبت شد.

محمود گودرزي ،معاون بازار شركت بورس درباره
آخرينوضعيتپيشنهاداجرايماركتايمپكتيااثر
بازارگفت:اينطرحبابرخورداريازتجربهجهاني،بعد
ازتصويبهياتمديرهبورستهرانبهسازمانبورس
ارسال ش��ده تا در صورت تصويب در اولين فرصت
عملي شود .وي ادامه داد :طبق اين طرح در فروش
سهامشركتهايبورسي،حدنصابيتعيينخواهد
شدتادرصورتتصميمسهامدارانحقوقيياحقيقي
براي واگذاري سهام به بيش از حد مشخص شده از
طريقعرضهبلوكيانجامشود.انتظارميرودبااجراي
اينپيشنهاد،عرضههايغيرمنطقيوعمدهفعاالن
حقوقيكنترلشود.گودرزيهمچنينازعدماجبار
امروز بازارگردانها در فروش سهام خبر داد و افزود:
همهبازارگردانهايسهامشركتهايبورسي،ملزم
بهايفايتعهداتبازارگردانيدرورودسفارشفروش
و انجام معامله در س��مت فروش نيستند و اين رويه
اختياريخواهدبود.

انتقال بخشي از عمليات
بيمه اتكايي به بازار سرمايه

مجيدپيرهدبيركميتهتخصصيفقهي،بااعالماينخبر
به پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) گفت :در جلسهاي
كه با حضور اعضاي اين كميته و مديران سازمان بورس
و اركان و جمعي از خبرگان و كارشناسان برگزار شد ،دو
موضوع جايگزيني دارايي پايه در قرارداد آتي و بورسي
ابعادفقهيدرخواستانتشاراوراقبيمهاتكاييبهبحث
و تبادل نظر گذاشته شد .وي توضيح داد :قرارداد آتي از
انواع قراردادهاي مش��تقه است كه بعد از صدور مصوبه
كميت��ه تخصصي فقهي در خصوص ابع��اد فقهي آن،
مراحل اجرايي ش��دن آن در بازار سرمايه طي شد .اين
قراردادها،جهتپوششريسكنوساناتقيمتدرمورد
برخي از أنواع داراييها همچون شمش طال ،سكه تمام
بهار آزادي و انواعي از محصوالت كش��اورزي همچون
زعفران به كار گرفته شده است .پيره خاطرنشان كرد:
نكتهايكهجهتطرحدركميتهتخصصيفقهيمطرح
شده است،بررسي ابعاد فقهي جايگزيني داراييپايه در
قرارداد آتي با داراييهايي با اوصاف و قيمت نزديك به
هم است .با اين توضيح كه دارايي پايه در قرارداد آتي از
ويژگيهايمعينيبرخورداراستكهدرابتدابينطرفين
تصريح ميشود .وي ادامه داد :با اين حال ،ممكن است
فرديكهمتعهدبهفروشآنداراييدرمقطعسررسيد
قراردادشدهاست،بنابهداليليهمچوننبودكاالدرانبار
ياپيشامدمسائلخاصامكانتحويلآنرانداشتهباشد
و در عوض ،امكان تحويل كااليي با اوصاف و قيمتهاي
مشابهآنراداشتهباشد؛مث ً
الدرصورتيكهداراييموضوع
قرارداد آتي پسته با خصوصيات معين باشد ،در صورت
بروزمسائلي،متعهدبهفروشامكانتحويلپستهديگري
با اوصاف و قيمتهاي نزديك به پسته موضوع قرارداد
را داشته باش��د .به گفته پيره ،در اين راستا ،سوال ذيل
از كميته تخصصي فقهي مطرح بود كه آيا ايفاي تعهد
مربوط به قرارداد آتي از طريق فروش و تحويل كااليي با
مشخصاتوقيمتهاينزديكبهكاالياصليموضوع
قرارداد آتي ،از نظر مالحظات فقهي صحيح است؟ دبير
كميته تخصصي فقهي اظهار داشت :كميته تخصصي
فقهي بعد از استماع نظرات كارشناسان و بحثهاي به
عملآمدهچنينجمعبنديكردكهابعادفقهيمربوط
بهساختارقراردادهايآتيدرمصوباتقبلياينكميته
تصريح شده اس��ت و بر مبناي آن مصوبات ،در قرارداد
آتي،طرفينمتعهدبهانجاممعاملهايبااوصافمعيندر
زمانمشخصميشوند.براينمبنا،درقراردادآتي،بيع
در زمان مشخصي در آينده منعقد ميشود و در ابتداي
قرارداد ،تعه��دي جهت انعقاد بيع بين طرفين صورت
ميگيرد .وي توضيح داد :مطابق طرحي كه در اختيار
كميته تخصصي فقهي قرار گرفته است ،بيمه مركزي
جمهورياسالميايران،بخشيازعملياتبيمهاتكايي
خود را به بازار سرمايه منتقل ميكند .به موجب قرارداد
بيمهاتكاييمرتبطبااوراق،انجامعملياتبيمهاتكاييبر
رويبيمهنامههايصادرهمشخصيدرحوزههايمعين
موضوع انتش��ار اوراق قرار گرفته است و بيمه مركزي
جمهوري اسالمي ايران ،در اين فرآيند ،بخشي از حق
بيمهدريافتيازمحلانعقادقراردادبيمهايباشركتهاي
بيمهرابهنهادواسطمنتقلميكند.دبيركميتهتخصص
فقهي در ادامه افزود :حق بيمه دريافتي به همراه وجوه
خريداراناوراقبارعايتضوابطسرمايهگذاريوجوهدر
صنعتبيمه،سرمايهگذاريميشود.

درشهر
فرماندار تهران
نظر «تعادل»  را تاييد كرد

عيس��ي فرهادي ،فرماندار تهران با تاكيد بر اينكه
زيست ش��بانه در تهران با وجود كرونا معنا ندارد،
بررسي مصوبه «شهر بيدار» توسط شوراي شهر را
نيزمنوطبهاتماموضعيتكروناييدرتهراندانست.
پيش از اين« ،تعادل» در گزارش خود از اين مصوبه
شوراي ش��هر تهران به نقل از كارشناسان ،زيست
شبانه در شرايط كنوني را «بي معنا» ارزيابي كرده
بود .فرهادي در گفتوگو با ايس��نا ،درباره مصوبه
دويست و ش��صت و هفتمين جلسه علني شوراي
اسالمي ش��هر تهران با عنوان «شهر بيدار» كه به
موضوع زيست شبانه در تهران مرتبط است ،گفت:
زيس��ت شبانه در ش��رايط وجود كرونا و منع تردد
از س��اعت  21معنا ندارد .وي درخصوص بررسي
اين طرح براي كل ايام س��ال و بعد از شرايط كرونا
نيز گفت :تا ش��رايط كرونايي ادام��ه دارد با چنين
طرحي مخالفت ميكنيم .در حقيقت طرحي براي
زيست شبانه بررسي و تصويب نخواهد شد مگر بعد
از اتمام كرونا و ارسال چنين طرحي از سوي شورا
بعد از كرونا بايد مراحل خود را طي كند .به گزارش
«تعادل»،كلياتزيستشبانهتهرانسهشنبههفته
گذشتهدرشرايطيدرشورايشهرتهرانبهتصويب
رسيد كه از آذر ماه تاكنون در تهران و ساير شهرهاي
كش��ور منع رفت و آمد از س��اعت  21تا  4صبح با
هدف ممانعت از شيوع كرونا در شب نشينيهاي
خانوادگي برقرار است .افزون بر اين ،بنا به داليل پيدا
و پنهان ،روشنايي بزرگراهها ،خيابانها و ساير معابر
شهري نيز خاموش هستند و حتي امنيت شهري را
به مخاطره انداخته است ،چه آنكه نيروي انتظامي
اعالم كرد ك��ه در پي خاموش��يهاي اخير ميزان
سرقت در ديماه  18درصد افزايش يافته است.

واكنش به سهم  ۴۵درصدي
آرادكوه  در انتشار بوي نامطبوع

مديرعامل س��ازمان پسماند ش��هرداري تهران به
اظهارات اخير رييس سازمان محيطزيست مبني بر
سهم  ۴۵درصدي آرادكوه در انتشار بوي نامطبوع
جنوب تهران واكنش نشان داد .صدر الدين عليپور،
مديرعامل س��ازمان پسماند ش��هرداري تهران در
گفتوگو با ايلنا درباره اظهارات اخير رييس سازمان
محيطزيست مبني بر سهم ۴۵درصدي آرادكوه در
انتشار بوي نامطبوع جنوب تهران گفت :مطالعاتي
كه در دو سال گذش��ته روي آرادكوه انجام شده با
همكاري اداره كل محيط زيست استان تهران بوده
و مطالعات به صورت مش��ترك در بازه يك سال و
نيمه به صورت مطالعه ميداني به همراه آزمايشات و
ي انجام شد .او با بيان اينكه اين مطالعات
نمونهگير 
در كارگروهي در استانداري تاييد و براساس جلسات
مرتبط با استانداري صورت گرفت ،ادامه داد :در پي
اين مطالعات  ۲۴كانون شناسايي شده است كه در
انتشار بوي نامطبوع قسمتهاي جنوبي پايتخت
نقش دارند .البته سه كانون از جمله آب و فاضالب،
مجتمعهاي دامي ،كش��اورزي ،لبن��ي و آرادكوه
به عنوان س��ه كانون اصلي انتش��ار بوي نامطبوع
شناساييشدند .عليپوربابياناينكه ۲۰كانونديگر
نيز در منشأ اين بو نقش داشتند ،ادامه داد :مطالعه
ديگري نيز از سوي آب و فاضالب انجام شد كه نتايج
آن تحقيق نيز تقريبا در همين حدود بررسيها قرار
دارد .مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند با بيان
اينكه مطالعه ديگري در آن منطقه انجام نشد ،ادامه
داد :نميتوان بدون مطالعات و نمونهبرداري دقيق
و توجه به اقدامات تخصصي كه توس��ط گروههاي
دانشگاهي انجام شده ،رقم ديگري را در سهم يك
مجموعه ذكر كنيم .او با بيان اينكه اظهارنظر بدون
توجه به مطالعات انجام شده ،مانند آنچه در زمينه
آلودگي هوا رخ ميدهد ،ادامه داد :با اين شرايط بحث
سهم كانونها در بوي نامطبوع جنوب تهران مانند
آلودگيهواميشودكهسالهاخودسازمانحفاظت
محيط زيست آمار و اطالعاتي ميداد كه براساس آن
خودروها ۶۰درصد از منبع آلودگي هوا بودند و بعد از
مدتي گفتند ،خودروهاي ديزل باالي  ۴۰درصد در
آلودگي نقش دارند و امسال يكباره اعالم ميكنند
كه مازوت و كارخانهها بيشترين سهم را در آلودگي
هواي ته��ران دارند .عليپور با تاكيد بر اين كه نبايد
آمارها بدون استدالل و بررسي ارايه شوند ،به نتيجه
چنين اقدامي اش��اره كرد و اف��زود :ارايه آمار بدون
استدالل باعث ميشود ،در منشايابي بوي نامطبوع
جنوب تهران هم مانند آلودگي هوا به ارايه آمارهاي
متفاوت روي ميآوريم و از آنجايي كه ديتا ،آزمايش
و مطالعه دقيق پش��ت آن نيست مشكل الينحل
باقي ميماند ،چرا كه باعدم شناخت علل امكان حل
آن وجود ندارد .او با تاكيد بر اينكه در مس��اله بوي
نامطبوععالوهبراطراففرودگاهامامخميني،داخل
شهرتهراننيزبههمينگونهاست،ادامهداد:آرادكوه
 ۲۰تا  ۳۰كيلومتر خارج از شهر تهران است و اكنون
چند سال اس��ت كه داخل شهر تهران نيز با مساله
بوي نامطبوع روبرو هستيم كه حل نشده باقي مانده
و سازمان محيط زيس��ت در  ۴سال اخير نتوانسته
يك بررسي دقيق داشته باشد .مديرعامل سازمان
پسماند شهر تهران با تاكيد بر اينكه بايد به مطالعات
معتبر انجام شده تمكين كرد ،گفت :در بحث بوي
اطراف فرودگاه بايد به مطالعات معتبري كه توسط
چند مجموعه دانشگاهي انجام شده ،تمكين كنيم.
اين مطالعات توسط تيمهاي دانشگاهي برتر انجام و
براي آن هزينه شده و نميشود بدون در نظر گرفتن
آن س��هم آرادكوه را يكباره  ۴۵درصد اعالم كرد.
عليپور ادامه داد :اينها ما را نگرانتر ميكند ،چراكه
اظهارنظر توسط دس��تگاههايي كه متولي اين كار
هس��تند ،تخصصي انجام نميشود .ما هيچ بحثي
درباره آرادكوه نداريم ،چرا كه يك مكان ش��خصي
نيست و كار زيرساختي براي يك شهر با جمعيت
 ۱۰ميليون نفر در آن انجام ميشود.

راهوشهرسازي
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ي علمي نشان ميدهد روابط و تعامالت اجتماعي در شهر تهران بسيار محدود است
نتايج يك نظرسنج 

انحراف پايتخت از ارتباطات انساني

نتايج يك نظرس��نجي علمي نش��ان ميدهد ،شعاع و
گستره روابط و تعامالت اجتماعي در شهر تهران بسيار
محدود اس��ت و دوجانبگي و رواب��ط و تعامالت پايدار
انس��اني كمتر اتفاق ميافتد .به گزارش تسنيم ،مركز
افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) و دفتر مطالعات
اجتماعي ش��هرداري تهران طرح نظرسنجي با عنوان
«فرهنگ آپارتماننش��يني مردم شهر تهران» در آبان
 ،1399ب��ا جامعه آماري ش��هروندان باالي  18س��ال
تهراني كه در آپارتمان س��كونت دارن��د و اندازه نمونه
 2133نفر اجرا كرده اس��ت .نتايج نش��ان داد ،ارتباط
پاسخگويان با همسايهها و ديگر ساكنين ساختمان به
گونهاي است كه  69.4درصد فقط وقتي هم را ببينند،
به همديگر س�لام ميكنند؛  11.5درصد گاهي به هم
س��ر ميزنند 9.9 .درصد با هم ارتباط و تعاملي ندارند.
 8.1درصد ب��ه ميهماني هم رفت��ه و رفتوآمد زيادي
باهم دارند0.7 .درصد با همسايهها اختالف زياد دارند و
ترجيحميدهندهيچتعامليباآنهانداشتهباشند.نتايج
اين نظرسنجي نشان ميدهد ،شعاع و گستره روابط و
تعامالت اجتماعي در شهر تهران بسيار محدود است و
دوجانبگي و روابط و تعامالت پايدار انساني كمتر اتفاق
ميافتد .در اين رابطه يافتههاي طرح پژوهشي سنجش
سرمايه اجتماعي مردم ايران ( )1394نشان ميدهد در
سطح خرد و مياني ،عام گرايي در بين شهروندان و نيز
ش��عاع اعتماد اجتماعي محدود است .طبق يافتههاي
پژوهش ميزان اعتماد و مش��اركت در س��طح خانواده
و دوس��تان و خويشان باال گزارش ش��ده است (خاص
گرايي)،درحاليكهشعاعاعتمادوميزانآنبهگروههاي
ديگر و افراد ديگر جامعه (غريبهها) پايينتر اس��ت .به
تعبيرعبداللهيوموسوي()1386درجامعهايرانيگونه
قديم و درونگروهي سرمايه اجتماعي نسبت به سرمايه
برونگروهي باالتر و بر آن غلبه دارد كه نقش منفي در
تحقق انس��جام اجتماعي ايفاء ميكند .در نظرسنجي
ديگري ،مركز افكارس��نجي دانشجويان ايران (ايسپا)
در شهريور  1398به سفارش «ش��ركت برج ميالد»،
از ش��هروندان باالي  18سال شهر تهران با اندازه نمونه
 2000درخصوص نماد و سمبل شهر تهران سوال كرده
است .بيش از نيمي از ش��هروندان تهراني ( 53درصد)
«برج آزادي» را نماد شهر تهران ميدانند و 33.4درصد
معتقدند «برج ميالد» نماد و سمبل شهر تهران است.
همچنين  11.1درصد به «پل طبيعت» اشاره كردهاند.
نتايج نظرس��نجي مذكور هويت و اهميت تاريخ را در
زندگي شهري گوشزد ميكند و بيانگر آن است حافظه
جمعيوتاريخيازعناصراجتماعمحليوشهرهاوعنصر
جداييناپذير در سياستها و برنامهريزيهاي اجتماعي

در سطح محلي است بنابراين نام كوچه ،محله و خيابان
جزو ميراث و داشتههاي مشترك همه ساكنان شهر و
اجتماعاتمحلياست؛سياستهاي ِ
غلطتغييرناممعابر،
خيابانها و مكانها بدون رضايت و اطالع شهروندان و
از باال به پايين ،ضمن كمتوجهي به حقوق شهروندي و
«حق به شهر» ،هويتزدايي و تخريب حافظه تاريخي را
در پي دارد .بايد گفت ،اين روزها بحران اقتصادي ناشي
از تحريم و تورم ،كاهش ارزش پول ملي و گسترش فقر
و نابرابري ،ركود كسب و كارها به خاطر شيوع ويروس
كرونا و بطور كلي نگرانيهاي ناشي از مسائل اقتصادي
و معيشتي ،حجم زيادي از فضاي ذهني مردم را اشغال
كرده است .مسائلي كه حل آن بر عهده مديريت محلي
و شهري نيست و به سطوح باالتر حاكميت و اداره امور
برميگردد .مسائل اقتصادي باعث شده ،مردم كمتر در
فكر مسائل ش��هري و اجتماعي در شهر تهران باشند و
نگرانيهاي آنها به سطح هزينه و معيشت خانوار تنزل
پيدا كرده است .گرچه فشارهاي اقتصادي توجه مردم
را از شهر و مسائل مربوط به اداره امور محلي دور كرده و
آن را بيشتر متوجه داراييهاي مادي ،قيمت خودرو ،ارز
و سكه ،شاخص بورس و  ...ميكند ،با اين حال نبايد امور
محلي و اجتماعي را فراموش كرد و بايد توجه داش��ت،
مديريت ش��هري نزديكترين سطح مديريت به مردم
اس��ت و آن رابطه تنگاتنگي ب��ا تقويت اجتماعمحلي،
همبستگي اجتماعي و مشاركت شهروندان دارد .آمارها
و نتايجي كه اشاره شد ،پيام و هشدار جدي را به مديران
و سياستگذاران شهري گوشزد ميكند و به قول زيمل
غلبه روح اقتصادي و حس��ابگري در روابط انس��اني و

اجتماعي در ش��هرها (غلبه فرهنگ عيني بر فرهنگ
ذهني) را يادآوري ميكند .از اين رو سازمانهاي محلي
(شهرداري و ش��وراي شهر) و ساير سازمانهاي درگير
در مديريت ش��هري وظيفه دارند عملكرد مناسبي در
حوزه شهري داشته باشد و با فراتر رفتن از نگاه سياسي،
فنس��االرانه و تقليلگرايانه ،نگاه انس��اني و اجتماعي
نسبت به شهر و مديريت شهري داشته باشند .پيداست
مديريت شهري و محلي در دوران كنوني و در كالنشهر
تهران بايد از پارادايم و رويكرد درآمدزايي ،نگاه كالبدي
صرف و ني��ز مديريت از باال به پايين عب��ور كند و نگاه
اجتماعي و انس��انمحور را جهت پيدا كردن ايدههايي
براي زندگي بهتر ش��هري و افزاي��ش كيفيت زندگي
حاكم نمايد .ايدههايي كه ضمن تأمين زيرساختها و
تسهيالت شهري ،افزايش كيفيت زندگي ،بهزيستن،
عدالت و رفاه اجتماعي و نيز جلوگيري از فرس��ايش و
تخريب اجتماعمحلي و سرمايه اجتماعي را بهويژه در
بعد برونگروهي دربرداشته باشد و ما را به شهر آرماني
مدنظر جامعهشناسان نزديكتر سازد.
   غلبهعقالنيت برروابطانساني دركالنشهرها
رشد جمعيت شهري و پيدايش كالنشهرها به عنوان
يكي از دستاوردهاي دوران مدرن از اواخر قرن نوزده
و ابتداي قرن بيستم موجبات نگراني جامعهشناسان
كالس��يك را فراهم س��اخت مث ً
ال «زيم��ل» از غلبه
عقالنيت و منطق حس��ابگري در شهرهاي بزرگ بر
رواب��ط اجتماعي و انس��اني در دوران مدرن صحبت
ميكند .وي رواج اقتصاد پولي را باعث ش��كاف ميان

«فرهنگ عيني» و «فرهنگ ذهني» ميداند و معتقد
است فرهنگ عيني (اش��ياء چيزها و توليدات ما) در
دوران مدرن راه به س��وي اس��تقالل و جدايي هر چه
بيش��تر از فرهنگ ذهني ميبرد ك��ه زيمل اين امر را
«تراژدي فرهنگ» در دوران م��درن ميخواند كه با
توسعه و پيدايش كالنشهرها همزمان است .واضح
و آش��كار اس��ت تهران فرايند تكوين كالنشهرها را
پشتسر گذاشته و نمود مدرنيته ،افزايش جمعيت،
تقسيم كار و تمركز را ميتوان در آن مشاهده كرد اما
شواهد ،آمار و اطالعات حاصل از يافتههاي نظرسنجي
و پيمايشهاي اجرا ش��ده نشان ميدهد ،كالنشهر
ته��ران از ويژگيها و عناصر ش��هر آرماني به معناي
جامعهشناختي آن فاصله دارد و نگراني در خصوص
فرسايش اجتماعمحلي و كاهش تعلق و حيات مدني
قابل احساس است.
     وضعيتاحساستعلق وارتباطاتاجتماعي
يافتهها و نتايج پيمايش كيفيت زندگي شهر تهران
()1394كهتوسطدفترمطالعاتاجتماعيوفرهنگي
ش��هرداري تهران در سطح محالت ش��هر تهران و با
نمونه  45هزار نفري اجرا ش��ده است نشان ميدهد،
نمره احساس تعلق شهروندان در بازه ( )0-100برابر
 60استهمچنينميزان رضايت از روابط اجتماعي در
بازه ( )0-100برابر با  53به دست آمده است .گفتني
است نمره مش��اركت اجتماعي شهروندان تهراني از
 100برابربا 17است؛آمارهاواطالعاتپيمايشمذكور
نشان ميدهد احس��اس تعلق ،ارتباطات اجتماعي و
نيز ميزان مش��اركت اجتماعي در سطح محلي و در
ش��هر تهران وضعيت چندان مطلوبي ندارد .يا نتايج
پيماي��ش ديگري تحت عن��وان «پيمايش مديريت
ش��هري» با جامعه آماري افراد باالي  18سال و اندازه
نمونه  5000كه در سال  1396در شهر تهران توسط
«مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران» اجرا شده
است نش��ان ميدهد  57.9درصد از شهروندان اعالم
كردند اگر ش��رايط فراهم باشد تمايل به ترك تهران
و زندگي در جاي ديگر را دارند .يا نتايج نظرس��نجي
مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) در سال
 1398با جامعه آماري افراد باالي  18سال ساكن در
شهر تهران نشان ميدهد 46.6،درصد از شهروندان در
صورت فراهم بودن شرايط ،تمايل به مهاجرت از شهر
دارند .تمايل به ترك ش��هر تهران با هويت و احساس
تعلق كه از مشخصهها و عناصر اصلي اجتماعمحلي
است ،رابطه تنگاتنگي دارد و اين آمار نشان ميدهد
بايد نگران فرسايش اجتما ع محلي بود.

صداي آژير ارتباطي به پرواز استانبول -تهران نداشت

يك آژير خطر و سناريوهاييكه رد شد

گروه راه وشهرسازي|
در دقايق پاياني جمعهشب ،آژير خطر شهروندان غرب
پايتخ��ت را از خواب بي��دار كرد .صداي هش��دار آميز و
دهش��تناك آژير اگر چه بعد از چند دقيقه قطع شد ،اما
اذهان غرب نش��ينان تهران را تا چندين ساعت به فكر
واداشتكهچراآژيربهصدادرآمدوچراهيچاتفاقخاصي
نيز -دستكم در ظاهر -رخ نداد .البته تقريبا همزمان با
اين آژير،هوايپماي خط هوايي تركيش ايرالين كه راهي
ف��رودگاه امام خميني(ره) تغيير مس��ير داد و از بين دو
گزينه فرودگاه اصفهان و باكو ،گزينه دوم را انتخاب كرد.
در اين حال ،ابوالقاسم جاللي،معاون هوانوردي سازمان
هواپيمايي كشوري با تأكيد بر اينكه صداي آژير جمعه
شب (بامداد شنبه) ارتباطي به پرواز تركيش اير نداشت،
گفت:هواپيمايتركيشايربهدليلشرايطنامساعدجوي
فرودگاهامامدرفرودگاهباكوبهزميننشست.ويادامهداد:
اين پرواز دو مسير جايگزين داشته است؛ يكي فرودگاه
اصفهان و ديگري فرودگاه باكو .خلبان ترجيح داده است
كه بهس��مت فرودگاه باكو پرواز كند ،ضمن اينكه بعد از
مساعد شدن شرايط جوي مجدداًبهسمت فرودگاه امام
پرواز ميكند و در اين فرودگاه به زمين مينشيند.

    ربطي به وزارت راه نداشت
شهرام آدمنژاد ،معاون وزير راه و شهرسازي و جانشين
وزير راه در س��تاد مديريت بحران نيز در واكنش به اين
حادثه گفت :ص��داي آژير در غرب ته��ران ،ارتباطي با

فرودگاههاي تهران و بط��ور كل ،مجموعه وزارت راه و
شهرس��ازي ندارد .او كه در يك برنامه تلويزيوني زنده
صحبتميكرد،افزود:ضمناينكهدربارهابهاماتمربوط
به تركيش اير ،اگر هم قرار بود كه ارتباط داش��ته باشد،
اين موضوع مربوط به فرودگاه امام خميني (ره) است و
قطعاً صداي آن به تهران نميرسيد .چون خبري نبوده،
بنابراين تكذيبي هم در اين زمينه وجود ندارد .آدم نژاد
تصريح كرد :به خاطر داشته باشيم كه معيارهاي تقرب
هواپيما به فرودگاه ،در يك چارچوب كام ً
ال اس��تاندارد
انجامميشود.اينكهتصورنماييمكهارتفاعغيراستاندارد
صورت گرفته و سپس آژير به صدا درآمده ،تصوري غلط
است و هيچگاه چنين اتفاقي رخ نميدهد.

    تكذيب سقوط هواپيماي مسافربري
فرش��يد حس��يني ،مدير روابط عمومي ش��ركت شهر
فرودگاهي امام خميني (ره) نيز شايعه سقوط هواپيماي
تركيش اير را تكذيب كرد .او به ايسنا گفت :اين خبر به
هيچوجه صحت ندارد و خلبان اين شركت هواپيمايي
تصميم به فرود نيامدن در اين ش��رايط جوي نامساعد
گرفته اس��ت .وي افزود :در چنين شرايطي تنها خلبان
اس��ت كه ميتواند بر اس��اس قانون تصميم بگيرد كه
ميتواندفرودبيايدياخيروبهدليلشرايطجوينامساعد
و وجود ابرهاي خطرناك  CBاين خلبان تصميم گرفته
كه به سمت باكو برود و اعالم كرد كه پس از مساعد شدن
آب و هوا دوباره به فرودگاه امام خميني باز خواهد گشت.

مدير روابط عمومي شركت شهر فرودگاهي امام خميني
گفت :پس از فرود نيامدن هواپيماي تركيش اير ،ديگر
پروازها در اين فرودگاه به زمين نشستند كه ميتوان به
ايران اير اشاره كرد و لحظاتي ديگر نيز هواپيماي ماهان
از استانبول در فرودگاه امام خميني خواهد نشست .در
اين حال ،يك مقام مسوول به مهر با بيان اينكه به دليل
بدي آب و هوا ،ديد افق��ي در فرودگاه امام خميني (ره)
كاهشيافتهبود،دربارهاينكهچراپسازپروازتركيشاير،
ايراناير و ماهان در فرودگاه امام خميني (ره) فرود آمدند،
گفت :سياست شركتهاي هواپيمايي با يكديگر تفاوت
دارد؛ برخي در ديد كم به خلبان اجازه فرود ميدهند و
برخي هم اجازه نميدهند .وي ادامه داد :به نظر ميرسد
هواپيمايي تركيشاي��ر اجازه فرود به خلب��ان در ديد
 ۸۰۰متر را نداده است .اين موضوع در كتاب «عمليات
هوان��وردي» ش��ركتهاي هواپيمايي درج ش��ده و به
خلبانانديكتهميشود.

كلن ،فرانكفورت ،ميالن و دهلي نيز از جمله پروازهاي
ورودي به شهر فرودگاهي امام خميني از ساعت يك
بامداد امروز تا  ٥صبح بوده است .مجذوبي درباره پرواز
جمعه ش��ب هواپيمايي تركيش ايرالينز نيز گفت:
پرواز شماره  ٨٧٤هواپيمايي تركيش قرار بود ساعت
 ۱۵دقيقه بامداد در فرودگاه امام خميني فرودآيد اما
به دليل شرايط نامناسب جوي (وجود ابرهاي ،)CB
خلبان هواپيما تصميم به حركت به سمت فرودگاه
جايگزين در باكو گرفت و به س��مت آنجا پرواز كرد.
وي ادامه داد :اين پرواز پس از مس��اعد شدن اوضاع
جوي و انجام سوختگيري ،مجددا به سمت فرودگاه
امام خميني حركت كرد و ساعت  4:32صبح در شهر
فرودگاهي امام خميني فرود آمد .به گفته وي پيش از
فرود اين هواپيما ،پرواز شماره  ۷۶۸۸تركيش ايرالين
نيز ساعت  ۲و  ۲۴دقيقه بامداد شنبه به سالمت در
فرودگاه امام خميني(ره) تهران به زمين نشست.

  وضعيتپروازهادرفرودگاهامام عادياست
در تحول��ي ديگر ،عل��ي رضا مجذوب��ي ،راهبر امور
هوانوردي ش��ركت ش��هر فرودگاهي امام خميني
(ره) با بيان اينكه وضعي��ت پروازها در فرودگاه امام
خميني(ره) عادي است ،گفت :از جمعه شب تا صبح
ش��نبه بيش از  ٧پرواز از استانبول وارد فرودگاه امام
خميني شده اس��ت .مجذوبي در گفتوگو با فارس
اظهار كرد :پروازهاي دوحه ،كابل ،كواالالمپور ،نجف،

     پخش آژير خطر به علت نقص فني
حميد رضا گودرزي ،معاون امنيتي استانداري تهران،
به ايسنا گفته است« :سيستم صوتي يكي از سازمانها
در ش��هرك آزمايش دچار اختالل ش��ده كه همين
موضوع موجب شنيده ش��دن اين صدا در آن منطقه
شده است» .همچنين اخبارتاييد نشدهاي از قطع برق
در مناطق باقرآباد ،ورامين و ف��رودگاه امام در همان
ساعات حضور هواپيما در آسمان تهران منتشر شد.

مركز پژوهشهاي مجلس با توجه به اليحه بودجه سال آتي اعالم كرد

پيشبيني زياندهي راهداري ،راهآهن و شركت ساخت در ۱۴۰۰

مركزپژوهشهايمجلسشوراياسالميطيگزارشي
با اش��اره به عدم ش��فافيت بودجه چند زيرمجموعه
وزارت راه در اليحه بودجه س��ال آينده اعالم كرد :در
اليحه  ۱۴۰۰س��ازمان راهداري ،ش��ركت ساخت و
راهآهن زيانده پيشبيني شدهاند .به گزارش تسنيم،
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد:
اعتبارات بخ��ش حمل ونقل در اليحه بودجه س��ال
 1400كش��ور عمدتاً در دو مجموعه برنامههاي ذيل
فصل حمل ونقل (غالباً حمل ونقل برون شهري نظير
حمل ونقل جادهاي ،ريلي ،هواي��ي ،دريايي) و برنامه
حمل ونقل شهري و روس��تايي (عمدتاً درون شهري
نظير كمكهاي دولت به توسعه حمل ونقل عمومي)
قرار گرفته است .برخي از اعتبارات بخش حمل ونقل
در اليحه بودجه ني��ز در رديفهاي متفرقه و گزارش
بودجه اس��تانها قرار دارند .از س��وي ديگر اعتبارات
تملك داراييهاي س��رمايهاي سرجمع بخش حمل

ونقل حدود  19درصد مجم��وع اعتبارات طرحهاي
تملك داراييهاي س��رمايهاي در اليحه بودجه سال
 1400اس��ت كه بيانگر اهميت ب��االي اين بخش در
ميان پروژههاي عمراني كشور اس��ت .اليحه بودجه
سال 1400كل كشور براساس سياستهاي انبساطي
تدوين شده و بخش حمل ونقل بودجه نيز از اين قاعده
مستثنا نيست .بودجه حمل ونقل درون شهري و برون
شهريدراليحهبودجهتقديميدولتحدود 28درصد
نسبت به سال  1399رشد داشته است.اگر دقيقتر به
اعداد بودجه پرداخته ش��ود مالحظه ميشود كه در
سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل ،بخش اعتبارات
هزينهاي با رش��د  52درصدي نسبت به سال 1399
بيش��ترين افزايش را به خود اختصاص داده است و در
مقابل ،اعتبارات مرتبط با تملك داراييهاي سرمايهاي
 26درصد رش��د خواهد داشت.با پيشبيني نرخ تورم
حدود  30درصدي براي س��ال  ،1400ميتوان گفت

افزايش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه س��ال
 1400نسبت به سال  1399با وجود آنكه عدد مطلق
آنافزايشيافتهاست،رشدمنفيخواهدداشت.بخش
عمدهاي از گردش مالي و پروژههاي بخش حمل ونقل
نيز در قالب شركتهاي دولتي نظير شركت ساخت و
توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور ،سازمان راهداري
و حمل ونقل جادهاي و س��ازمان بن��ادر و دريانوردي
مديريتميشودكهاطالعاتهريكازاينشركتهادر
بودجهسال 1400ازيكسطرفراترنميرود.هيچگونه
برنامهاي درخصوص اين ش��ركتها در اليحه بودجه
سال  1400ارايه نش��ده و اطالعي از طرحها ،پروژهها
يا حتي تفكيك سرفصلهاي هزينهاي و درآمدي اين
شركتهادرايناليحهيافتنميشود.توصيهموكدآن
است كه به منظور امكان برنامهريزي يكپارچه اقدامات
در بخش حمل ونقل كش��ور ،بودجه اين شركتها به
شكل كام ً
ال شفاف و تفصيلي به همراه بودجه سنواتي

ارايه ش��ود تا زمينه الزم ب��راي اعمال نظارت مجلس
شوراي اس�لامي بر مجموع فعاليتهاي بخش حمل
ونقل كشور فراهم شود .بر اساس اين گزارش اعتبارات
برنامههاي حملونقل در پيوس��ت ش��ماره  1اليحه
بودجه س��ال  1400معادل  125,745,000ميليون
ريال پيشبيني شده كه نسبت به اعتبار مصوب قانون
بودجه سال  1399از رش��د  18.9درصدي برخوردار
است .بيشترين س��هم از اعتبارات توسعه حملونقل
بينشهريبهتوسعهحملونقلجادهاي( 62.9درصد)
و پس از آن به حملونقل ريل��ي ( 34درصد) و بخش
بسيار ناچيزي از آن (حدود  3درصد) به ساير برنامهها
اختصاص دارد كه با حكم بند « »24سياستهاي كلي
ِ
«اولويت بخش ريلي در
برنامه ششم توس��عه مبنيبر
توسعهحملونقلوايجادمزيترقابتيبرايآن»،مغاير
و نيازمند بازنگري در سهم برنامههاي ريلي از اعتبارات
بخش حملونقل و اولويتدهي به آنهاست.

ايرانشهر
اخطار بهداشتي به يك ايرالين
محمدحسن ذيبخش ،سخنگوي سازمان هواپيمايي
كش��وري از اخطار اين سازمان به شركت هواپيمايي
تابانبهدليلعدمرعايتمقرراتابالغيمقابلهباشيوع
ويروس كرونا خبر داد .به گزارش فارس ،محمدحسن
ذيبخش اظهار كرد :س��ازمان هواپيمايي كشوري به
دليل عدم رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در مس��ير
ته��ران -مش��هد در تاريخ اول بهمن  99به ش��ركت
هواپيمايي تاب��ان اخطار داد .وي ب��ا بيان اينكه عدم
توجه به مفاد مقررات ابالغي باع��ث به خطر افتادن
سالمتي همكاران و مسافران خواهد شد ،افزود :ضمن
اخطار رعايت كامل دستورالعملهاي ابالغي ،شركت
هواپيمايي بايد نس��بت به رعايت فاصله اجتماعي و
استفاده از حداكثر 60درصد ظرفيت پذيرش در همه
پروازها اقدام كند .ذيبخش تصريح كرد :براساس اين
اخطاريه تا اطمين��ان از رعايت كامل مقررات ابالغي
ضمن تعلي��ق مجوز پ��رواز ش��ماره  6224روزهاي
چهارش��نبه از تاريخ  15بهمن  99تا  29بهمن  99به
مدت  3هفته از تاريخ صدور اين نامه ،هيچگونه مجوز
پرواز جديدي براي آن شركت صادر نخواهد شد.

عرضه سهام يك ايرالين داخلي
در بورس

مديرعامل يك ش��ركت هواپيمايي اع�لام كرد كه به
دنبال فراهم كردن مقدمات ورود اين ايرالين به بورس
هستيم .به گزارش مهر ،كاپيتان مهدي قادري افزود :با
ورودبهبازارسرمايه،اينشركتهواپيمايي(زيرمجموعه
صندوقبازنشستگيكشوري)ميتواندازاينمحلمنابع
مالي مطلوبي را جذب كن��د .وي با بيان اينكه در حال
حاضر روند تقاضا براي ورود به بورس در حال پيگيري
است گفت :اجراي قوانين خاص پذيرش شركتهاي
متقاضي در بورس جهت شفافس��ازي وضعيت حال
و آينده ش��ركت و همچنين مشخص شدن وضعيت
شركت در مقايسه با ساير رقباي آن است .قادري ادامه
داد:بهمنظورورودشركتهواپيماييبهبورس،جلسات
و مذاكراتي با يك ش��ركت تأمين سرمايه و همچنين
شركتهايمهمبورسيصورتگرفتهاست.بهگفتهوي
دراينخصوصروندمذاكراتومشورتبادستگاههاي
ذيربطدرآيندهنيزادامهخواهدداشت.

پرداخت وام وديعه مسكن
به  ۳۴۳هزار مستاجر

مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي
گفت:براساسآخرينآمارتاهشتمبهمنماه ۹۹بيش
از ۳.۹هزارميلياردتومانتسهيالتكمكوديعهمسكن
به ۳۴۳هزار و ۴۴۴نفر پرداخت شده است .به گزارش
ايرنا،پروانهاصالنيافزود:باتوجهبهمشكالتايجادشده
براي خانوارها در ش��رايط اقتصادي و بهداشتي كشور
ناشي از شيوع ويروس كرونا و اجراي بند سه مصوبات
پنجاهويكمينجلسهستادمليمديريتكرونادرتاريخ
ن تا
 ۱۳دي ماه ،مهلت پرداخت تسهيالت وديعه مسك 
پايان بهمن  ۱۳۹۹تمديد شده است .به گزارش ايرنا،
رقم وديعه مسكن براي مستاجران تهران  ۵۰ميليون
تومان،برايسايركالنشهرها ۳۰ميليونتومانوبراي
شهرهايكوچك ۱۵ميليونتوماناست.

خبرويژه
موفقيتنخستينواكسنايراني
در خنثيكردن
ويروسجهشيافته  انگليسي

ديروز موفقيت واكسن كروناي توليدي ستاد اجرايي
فرمان امام ،روي ويروس انگليس��ي كرونا رسما اعالم
شد.حسن جليلي مدير گروه تحقيقات توليد واكسن
س��تاد اجراي��ي فرمان ام��ام دقايقي پي��ش در جمع
خبرنگاران بااعالم اين خبر افزود :پس از شيوع ويروس
جهشيافتهكروناموسومبهكرونايانگليسي،ازطريق
وزارت بهداشت نمونهاي از اين ويروس جهشيافته كه
قدرت س��رايت آن ۷۰درصد باالتر از كروناي معمولي
اس��ت را دريافت كرديم و دراختي��ار محققان دارويي
س��تاد اجرايي قرارداديم.وي اف��زود :ازآنجا كه يكي از
قابليتهايهرواكسناثرگذاريبايداينباشدكهبتواند
در برابر جهشهاي انجام گرفته روي ويروس بدن افراد
راايمنكند،پالسمايخون ۳داوطلباوليكهواكسن
"كوو ايران بركت " را دريافت كرده بودند را بااين ويروس
مورد امتحان و آزمايش قرار داديم.مس��وول تيم توليد
واكس��ن افزود :اين سه داوطلب در دو مقطع واكسن را
دريافت كردهاند ولذا انتظار ميرود كه پالسماي خون
آنهاايمنيكافيرابرايمقابلهباويروسپيداكردهباشد.
جليليخاطرنشانكرد:آزمايشهايانجامگرفتهنشان
دادكهواكسنايرانيباموفقيتكامل،توانستهويروس
جهشيافتهرابطور كاملخنثيكند.مينو محرزعضو
ستاد ملي مبارزه با كرونا و مس��وول تيم نظارت بر فاز
مطالعاتبالينيواكسنكووايرانبركتنيزدرخصوص
موفقيت جديد واكس��ن ايراني گفت :امروز ش��نيدن
اين خبر همه ما را خوشحال كرد.محرز افزود :ويروس
انگليسيبرايهمهماتبديلبهيكدغدغهجديشده
بود كه آيا واكسن توليدشده فقط قدرت خنثي كردن
كرونايمعموليراداردياقادرخواهدبودكهاينويروس
خطرناك راهم از پا درآورد كه خداراشكر امروز اين خبر
ن ما و همه تيم اجرايي
خوب اعالم شد و خستگي را از ت 
واكسنوتيمدرمانوسالمتكشوردرآورد.

اخبار
افزايش تعرفه واردات گوشي همراه
به عموم مردم ضرر ميزند

بررسي بودجه  ۱۴۰۰در كميس��يون تلفيق به پايان
رسيد ونمايندگان ده روز فرصت دارند تاپيشنهادهاي
خودرادربارهگزارشكميسيونتلفيقبههياترييسه
ارايه كنند .مصوبات كميس��يون تلفيق در اين مدت با
نقدهاي بسياري روبرو بوده است .چون افزايش تعرفه
واردات گوشي ۶۰۰دالر به باال از  ۶درصد به  ۱۲درصد
كه با تصويب نهايي آن ،قيمت گوشيهاي تلفن همراه
افزايش خواهد يافت .حاال عالوه بر كارشناس��ان ،خود
نمايندگانهمموافقبرخيمصوباتكميسيونتلفيق
نيستند .لطفاهلل سياهكلي ،عضو كميسيون صنايع
درمورد افزايش تعرفه واردات گوشي معتقد است اين
روزهاگوشيمصرفعاماستوآنچهبهعموممردمضرر
ميزند،نبايدتصويبشود.بهگزارشپيوست،براساس
مصوبه كميس��يون تلفيق عوارض ورودي گوشيها و
تبلتهايزير ۶۰۰دالراز ۵به ۳درصدكاهشوعوارض
وروديگوشيهاوتبلتهايباالي ۶۰۰دالراز ۶درصد
به ۱۲درصدافزايشمييابد.اعضايكميسيونتلفيق
معتقدهستندكهبااينمصوبهميخواهندبهافراديكه
گوشيهاي ساده و معمولي استفاده ميكنند ،كمك
كنند.دراينموردعضوكميتهارتباطاتمجلسبابيان
اينكه با اين مصوبه كميسيون تلفيق موافق نيست ،به
پيوست گفت :گوشي هماكنون مصرف عمومي دارد و
ديگرجزوكااليلوكسقرارنميگيرد.درشرايطفعلي
گوشي به خصوص گوشيهاي هوشمند ابزاري براي
كاروآموزشمجازياست.بهنوعيابزاركمكآموزشي
است و مصرف عام دارد .به گفته سياهكلي گوشيها به
ابزارابتداييزندگيبدلشدهاندمانندخودكار،بههمين
خاطرآنچهبهعاممردمضررميزند،نبايدتصويبشود.
او همچنين بيان كرد« :مس��ووالن درحوزه گوشي و
وارداتگوشيبايدتوجهبيشتريكنندومصوباتنبايد
بهصورتيباشدكهبهمردمضررواردشود».

ويژه
برگزاري كنسرت بزرگ آنالين
همراه اول در روبيكا و آيگپ

ساالر عقيلي و فرزاد فرزين در كنسرت آنالين و رايگان
هم��راه اول ميخوانند .بهگ��زارش ادارهكل ارتباطات
شركت ارتباطات س��يار ايران ،اپراتور اول تلفن همراه
كشور بهمناس��بت ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) و
روز مادر و دهه مبارك فجر و در راس��تاي مس��ووليت
اجتماعي و ايجاد فضاي شادي و سرگرمي در روزهاي
سخت كرونايي ،كنسرت آناليني با حضور دو هنرمند
برجسته موسيقي سنتي و پاپ كشور برگزار ميكند.
در اين كنسرت آنالين كه  ١۴و  ١۵بهمنماه به همت
همراه اول برگزار ميشود ،ساالر عقيلي و فرزاد فرزين
هنرنمايي ميكنند .طبق اعالم ،اين كنس��رت آنالين
از طريق اپليكيشنهاي «روبيكا» به نشاني https: //
 go.rubika.ir/mciو «آيگپ» به نشاني https:
 //igap.net/www_mci_irبهص��ورت رايگان
پخشميشود.ساالرعقيليخوانندهبرجستهموسيقي
سنتي از س��اعت ٢١روز سهش��نبه ١۴بهمن و فرزاد
فرزينخوانندهبرجستهموسيقيپاپازساعت ٢۱روز
چهارشنبه١۵بهمنماههنرنماييميكنند.ساالرعقيلي
قطعاتمتنوعينظير«ايران»«،تنهاميمانم»«،خوشه
چين»« ،مادر»« ،چه بگويم»« ،به من بس��پار دستت
را»« ،وطنماي ش��كوه پابرجا» و «نگار» و فرزاد فرزين
نيز قطعات برجسته كارهاي خود نظير «كجا دنبالت
بگردم»« ،شانزليزه»« ،آينده»« ،ماه عسل» و «نفس»
رااجراخواهندكرد.

اجرايبرنامههايفرهنگيبه
مناسبتدههفجر درشهرزيرزميني

همزمان با فرا رسيدن چهل و دومين سالگرد پيروزي
ش��كوهمند انقالب اس�لامي ايران ،وي��ژه برنامههاي
فرهنگي در ايستگاههاي منتخب متروي تهران برگزار
ميشود .فرنوشنوبخت،مديرعاملشركتمترو ضمن
گراميداشتفرارسيدناياماهللدههفجروچهلودومين
سالگردپيروزيشكوهمندانقالباسالميايرانافزود:به
همينمناسبتدرايستگاههايمنتخبمتروبرنامههاي
مختلف فرهنگي و هنري با هدف بزرگداش��ت چهل و
دومينسالگردپيروزيشكوهمندانقالباسالميوارتقاء
سطحآگاهيوآشناييبيشترمسافرانبامفاهيمانقالب
برگزار ميشود .وي افزود :اين برنامهها به همت معاونت
امور فرهنگي و اجتماعي ش��ركت بهرهبرداري متروي
تهرانوحومهوباهمكاريومشاركتمعاونتفرهنگي
سپاهحضرتمحمدرسولاهلل(ص)درقالبهايمتنوع
فرهنگيوهنريبرگزارميشودومسافرانمتروميتوانند
در هنگام اس��تفاده از مترو با رعايت دستورالعملهاي
بهداشتيشاهداجراياينبرنامههاباشند.
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دانش و فن

واكنش عضو شوراي عالي فضاي مجازي به دفاع رييسجمهوري از وزير ارتباطات براي افزايش پهناي باند

توسعه امكانات براي سكوهاي خارجي ،افتخار نيست

وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات بهمن ماه به
دادگاه فرهنگ و رسانه احضار و پس از پاسخگويي
به اتهامات با قرار التزام آزاد ش��د .بر اساس شواهد
وي به دلي��ل عدم كاه��ش پهناي بان��د اينترنت،
عدم فيلترينگ برخي ش��بكههاي اجتماعي و نيز
ش��كايت اش��خاص حقيقي و حقوقي احضار شده
بود .واكنشها به اين اقدام در رس��انههاي داخلي
و خارج��ي كم نب��ود و البت��ه رييسجمهوري روز
چهارشنبه گذشته در جلس��ه هيات دولت موضع
قوه مجري��ه را در قبال اين ن��وع برخوردها از وزير
كابينه خود دفاع كرد .با وجود اين ،انتقادها به وزير
ارتباطات همچنان پابرجاست و عضو شوراي عالي
فضاي مجازي معتقد است دفاع دولت از استيالي
شركتهاي فناوري امريكايي بر شوونات ،دادهها و
سبك زندگي مردم در قالب دفاع از گسترش پهناي
باند ،جاي تأسف دارد.
بوكارها و مشاغل با
در شرايطي كه بسياري از كس 
توجه به شرايط كرونايي با استفاده از زيرساختهاي
اينترن��ت و ارتباط��ات مج��ازي ب��ه حي��ات خود
ادام��ه ميدهند ،وزي��ر ارتباطات ب��راي تامين اين
زيرساختها احضار شده اس��ت .اتفاقي كه واكنش
قاطع رييسجمهوري را در پي داش��ته اس��ت .وزير
ارتباطات در حالي به كاس��تن از پهناي باند دعوت
ميش��ود كه بيش از  ۹۰درصد پهناي باند اينترنت
در كش��ور مربوط به كسب و كار مردم ،رفع نيازهاي
ض��روري ،آموزش و پ��رورش و تفريح و س��رگرمي
مجاز اس��ت .رييسجمهوري روز چهارشنبه ضمن
قدرداني از وزير جوان كابينه به صراحت از عزم دولت
براي حفظ اينترنت در كش��ور تاكي��د كرد و گفت:
«پهناي باند كار عظيم و افتخاري براي كشور است
و نميتوانند كسي را براي پهناي باند محاكمه كنند.
اين دستور من بوده و اگر ميخواهيد محاكمه كنيد
م��ن را محاكمه كنيد .پهناي باند يعني آزادي مردم
در كس��ب و كار الكترونيك ،يعني از ثبت س��فارش
گرفته تا بانك مركزي و گمرك و ورود كاال به انبارها
همه را مردم ببينند .پهناي باند يعني مبارزه با فساد
و كسي نميتواند با مبارزه با فساد مخالف باشد .اگر
ميخواهيد كسي را براي مبارزه با فساد احضار كنيد
بايد من را احضار كنيد نه اينك��ه وزير من را احضار
كنيد».
آوارگي مجازي مردم
و قهرمانسازي از جنس «پهناي باند»
با وجود اي��ن ،اين اظهارات ه��م واكنشهايي را در
پي داش��ته است .رس��ول جليلي عضو شوراي عالي
فض��اي مجازي ميگوي��د دفاع دولت از اس��تيالي
ش��ركتهاي فناوري امريكايي بر شؤونات ،دادهها و
سبك زندگي مردم در قالب دفاع از گسترش پهناي
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باند ،جاي تأس��ف دارد .او در اي��ن زمينه اظهار كرد:
اخيراً ،سخنگوي دولت در توئيت نگاريهايشان در
دفاع از وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات صراحتاً
اع�لام كردهاند كه «مواضع ،تصميم��ات و اقدامات
وزير ارتباطات موضع دولت اس��ت» و بدينترتيب،
خواس��تهاند از عملكرد دولت در قبال ش��بكههاي
اجتماعي خارجي و از جمله اينستاگرام دفاع كنند.
در ادامه رييسجمهور بدون در نظر گرفتن تفكيك
پهناي باند داخلي و خارجي و ب��دون توجه به عدم
كفايت پهناي بان��د در بهرهبرداري از فضاي مجازي
براي تسهيل امور ،خود را قهرمان افزايش پهناي باند
در مقابل يك دشمن فرضي پهناي باند اعالم كردند.
هر مخاطب نيمه آش��نايي با زمينه اين دو فرمايش
سخنگو و رييس دولت ،ميداند كه دعوا سر قهرماني
پهناي باند نيست .رقابت بر سر خدمت به اينستاگرام
است .بر اين اساس ،سوال اصلي اين است كه آيا واقعاً
«تالش غير مستقيم و مستقيم دولت در سالهاي
اخير در افزايش پهناي باند س��كوهاي خارجي و به
ويژه اينستاگرام» يك دستاورد حساب ميشود؟ آيا
پناه بردن مردم به اينس��تاگرام در فقدان سكوهاي
اجتماعي-اقتص��ادي جذاب و كارآمد در كش��ور را
ميتوان يك افتخار حاصل از سياس��تهاي دولت
دانست كه اينچنين اركان دولت براي آن ايراد سخن
و مباهات دارند؟ جليلي با بيان اينكه دولت تضميني
براي حفاظت از ش��هروندانش در سكوهاي خارجي
نگرفت��ه و ندارد ،افزود :اين مس��اله را ميتوان با اين
مثال روشنتر بيان كرد؛ اگر مردم ايران مجبور باشند
براي كسب و كار ،آموزش ،يا درمان به خارج از كشور
بروند ،آيا فضيلتي براي دولت محس��وب ميشود؟
به همين ترتيب فقدان زيرساختهاي كسب و كار
و تراكنشهاي نوين ارتباطي در س��كوهاي داخلي
فضاي مج��ازي و در نتيجه پناه بردن به س��رزمين

مجازي بيگانه ،براي دولت ضد افتخار است .اين عضو
ش��وراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد :همه
كارشناسان ،مسووالن و عقالي فضاي مجازي كشور
اتفاق نظر دارند كه زيس��ت مجازي بخش مهمي از
زيست روزمره ما است كه الزم است شكوفا ،سازنده
و پرنشاط باشد .براي تحقق اين زيست مجازي الزم
اس��ت كه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي بر بستر
شبكههاي ارتباطي و سكوهاي مجازي سازماندهي
ش��ود .برخي كش��ورها با درك اين موضوع اقدام به
توس��عه س��كوهاي بومي كردهاند .اگر از امريكا كه
خاستگاه آن بوده بگذريم ،چين با توسعه «ويچت»،
ژاپن با توسعه «الين» و روسيه با توسعه «ويكي»
گامهاي موفقي در اين راه برداشتهاند كه نياز مردم
خود به حضور در سكوهاي خارجي را مرتفع ميكند.
به گونهاي كه مردم مجبور نباش��ند زيست مجازي
خود را در س��رزمين بيگانه بگذرانند .دولت در اين
زمينه ،كوتاهي كرده است و تقصير دارد.
مايه ضعف دولت است
كه نتوانسته يك سكوي داخلي فراهم كند
وي با بيان اينكه امروزه ،برخي سكوهاي خارجي از
جمله اينستاگرام محل توسعه و تبليغ كسب و كار
بخشي و قشري از مردم شده است ،افزود :اين مايه
ضعف دولت است كه نتوانسته شرايط را براي ايجاد
يك سكوي كارآمد داخلي فراهم كند .كام ً
ال واضح
و مبرهن است كه بهرهبرداريهاي مجاز و غيرمجاز
اينستاگرام از كالن دادههاي كاربران ايراني ،اعمال
حاكميت سياسي ،تصميم به بود و نبود يك محتوا،
يك حساب كاربري ،و هر گونه اعمال خط مشي از
حقوق مسلم آن سكو است و هيچ گونه پاسخگويي
ب��ه كاربران ايران��ي ندارد .مگر ديگر ش��ركتهاي
امريكايي نظير گ��وگل و اپل تاكن��ون چندين بار

با برنامك (اپليكيش��ن)هاي ايراني چنين اقدامي
را نكردهاند؟ اينجاس��ت كه دفاع از اس��تيالي يك
ش��ركت امريكايي بر ش��وونات و دادهها و س��بك
زندگي مردم در قالب دفاع از گس��ترش پهناي باند
حقيقتاً جاي تأسف دارد .جليلي گفت :چنانچه قرار
باش��د دولتي ضعف خود در توليد و ارايه خدمات و
سكوهاي بومي مورد نياز زيست مجازي مردمش را
با وارونهس��ازي موضوع ،يعني «دسترسي آسان به
سكوهاي خارجي نظير اينستاگرام (به عنوان دارنده
بيش از نيمي از پهناي باند بينالملل كش��ور) » به
عنوان تصميم دولت اعالم كند ،نشان از بيتفاوتي
دولت نس��بت ب��ه فرهنگ و حكمران��ي و امنيت و
سبك زندگي و اقتصاد مجازي مردم در ميانمدت
و بلندمدت دارد .اگر چنين باشد كه مسائل و نيازها
را به طريق رون��ق وارونهاش حل كني��م و مردم را
ب��راي گذران زندگيش��ان روانه س��كوي خارجي
كنيم ،همان ميش��ود كه االن دست به گريبانمان
ش��ده است .ما ش��بكه ارتباطي توسعه ميدهيم تا
ديگران منفعت حكمرانان��هاش را ببرند .وي اظهار
كرد :توسعه سكوهاي داخلي در بسياري از حوزهها
نظير ترابري هوشمند ،سيستمهاي مكان مبنايي،
خريد و فروش ُخرد توسط بخش خصوصي و در كنار
آن سامانه ش��اد توسط وزارت آموزش و پرورش در
دوران سخت كرونايي سياست درستي بودهاند كه
در غياب رقباي خارجي آنها توانستهاند در مقياس
ب��اال و با كيفيت ك��م و بيش قابل قبول��ي نيازهاي
مردم را تأمين كنند .اينكه پااليش و مسدودسازي
نبايد ابزار اصلي در اعمال سياستهاي فرهنگي و
اجتماعي و سياس��ي باشد تعبير درستي است ولي
توسعه و ترويج اين سكوها در سايه محدوديتهاي
قانوني و اعمال تنظيمگري ب��راي رقباي خارجي
آنها فراهم آمده اس��ت .اين روش در همه جاي دنيا
و در همه زمينهها ب��ه عنوان يك ُركن تنظيمگري
مورد استفاده است .از دولت و سخنگو و مسووالن
مربوطه انتظار داريم كه بدون فوت وقت از فرصت
باقيمانده و طاليي دول��ت دوازدهم به منظور رفع
كاستيهاي هفت سال گذش��ته در استقرار شبكه
ملي اطالعات و گردش بستههاي اطالعاتي ايرانيان
در داخل كش��ور ،بدون نياز به سكوها و خدمات و
زيرساختهاي خارجي پرداخته و ننگ حمايت از
سكوهاي خارجي را به افتخار جايگزيني سكوهاي
داخلي تبديل كنند .آنگاه اس��ت كه رييسجمهور
خواهند توانست خود را قهرمان افزايش پهناي باند
بخوانند ،چرا كه در اين صورت ،پهناي باند معادل
رونق اقتصادي و استقالل در همه حوزهها است .واال
در وضع فعلي ،افزايش پهن��اي باند مدنظر دولت،
چيزي جز واردات بيشتر ،وابستگي بيشتر ،ارزبري
بيشتر و ذلت بيشتر ملي نيست.

فرصتهاي ايران در بازار تبادالت ارزي جهان
در عين حال ،همه كارشناس��ان در چند س��ال اخير
تاكيد داش��تهاند كه در بازارهاي س��رمايه چه بورس
داخل چه بورس بينالمللي بايد با كسب دانش كافي و
به دور از هيجانات و مشاوره گرفتن از افراد متخصص
و با تجربه به سوي موفقيت مالي حركت كنند و هرگز
نبايد هيجانزده شوند .زيرا فعاليت و سرمايهگذاري و
كار در بازارهاي سرمايه بر مبناي دانش و علم است و
مزاياي آن زماني سلب ميشود كه فرد طماع و بدون
دانش كافي باش��د .براين اساس پرسش اين است كه
كجا بايد سرمايهگذاري كنيم و از چه كساني مشاوره
بگيريم تا كمتر با خسارت حاصل از نوسان ارز و بورس
مواجه شويم؟
تجربه امروز جهان نشان داده كه اوراق بهادار ،سهام،
معامالت فاركس يا تبادالت ارزي به يكي از روشهاي
مناسب كسب سود و س��رمايهگذاري و حفظ ارزش
پول تبديل شده است و در شرايطي كه اقتصاد ايران
به دنبال راهكارهاي با ثبات بهتر اس��ت الزم است كه
از امكانات بازارهاي بينالمللي و بورسهاي جهان نيز
بهره ببريم و تنها متكي به بازارهاي سنتي و پر نوسان
ارز و طال و مس��كن و ساير داراييها نباشيم و در عين
حال در شرايط تحريم و محدوديتهاي ديگر ،امكان
دسترسي به بازارها و تبادالت ارزي را داشته باشيم.
براين اساس بازار بزرگ فاركس و مزاياي آن ميتواند
در كنار بيت كوين و ساير روشها جايگزين معامالت
ارزي دالري و غير دالري ش��ود .بازار فاركس يا بازار

تبادالت ارزي ،بزرگترين بازار مالي جهان است كه
بالغ بر پنج تريليون دالر گردش مالي دارد كه مزاياي
زيادي نسبت به بازارهاي رقيب خودش در حوزههاي
مالي دارد .از جمله مزاياي بازار فاركس فعاليت 24
س��اعته آن اس��ت كه به جز در ايام شنبه و يكشنبه
اس��ت ،همچنين قيمت لحظهاي ب��ر جفت ارزها بر
حس��ب وظيفه اعالم ميش��ود .از ديگر مزاياي اين
بازار معامالت دو طرفه اين بازار است كه بهطور مثال
اگر شما سهمي نداشته باشيد از فروش استقراضي
ميتوانيد كس��ب س��ود كنيد چرا كه مزيت بازار دو
طرفهاستومشابهبورسنيست.همچنينقدرتنقد
ش��وندگي باال و وجود هميشگي فروشنده و خريدار
در بازار است .افراد حقيقي و حقوقي زيادي در بازار
حضور دارند كه سودآوري دارند.
در ب��ازار فاركس ابزارهايي مانند اس��تفاده از تحليل
تكنيكال يا هم��ان چارتخواني يا تحليل بنيادي در
اختيار افراد اس��ت كه با بررس��ي وضعيت سياسي و
اقتصادي هر كش��ور ،نرخ تورم يا تحريم بانكي قابل
پيشبيني ب��وده و در اختيار س��رمايهگذار قرار داده
ميشود .در ش��رايط كنوني دنيا با آمدن هر خبري،
شرايط ماركت در حال تغيير اس��ت و فرد بايد نخبه
رياضيات و اقتصاد باشد.
اما افراد در حال ورود به بازارهاي جهاني بايد با دوري
از هيجانات و با كسب دانش كافي و استفاده از مشاوره
درستواصوليوارداينحوزهشوند.برخيهامتاسفانه

كسب و كار خود را رها ميكنند و با هيجانات كاذب و
بدون علم و آگاهي وارد اين بازار ميشوند و توقع دارند
يك شبه به موفقيت مالي برسند كه اصال امكانپذير
نيست.كارشناسانومديرانمجموعهاساندبيگروپ
كه خدمات مش��اورهاي ارايه ميدهد و از افراد نخبه و
باتجربه ايجاد ش��ده تاكيد دارند كه بايد به استراتژي
سود دهي همراه با حفظ اصل سرمايه توجه داشت و
از صفر تا صد ورود به بازار سرمايه و بازار فاركس بايد با
مشاوره متخصصان انجام شود.
انتخاببهترينكارگزاريهاهمبهداليلفني،همواريز
و برداشتها و هم به داليل تحريم فعلي و فشارهايي
كه وج��ود دارد يك ض��رورت اس��ت و عالقهمندان
ب��ه س��رمايهگذاري باي��د از خدمات ش��ركتهاي
سرمايهگذاري بهره ببرند كه در زيرشاخههاي فعاليت
خود حتما به مشاوره براي ورود افراد به بازار فاركس
توجه داشته باشند.
فضاي مجازي و شركت در بازارهاي جهاني مالي در
بحران دوران كرونا براي سرمايهگذاران ساير كشورها
نيز مفيد بوده و بدون مراجعه به بازار ،از طريق اينترنت
خدمات م��ورد نظر را دريافت ك��رده و كار كردهاند و
سرمايهگذاريوسودداشتهاند.امروزهبسياريازكسب
و كارها به واسطه كرونا به صورت آنالين و مجازي شده
است و اين بستر مناسب و فرصت خوبي براي ورود به
عرصه ديجيتال و كسب و كارهاي اينترنتي است كه
البته مسووالن هم بسترسازي مناسبي با رعايت قانون

فراهم آوردهاند.
نحوه واريز و برداش��ت وجه در اي��ن بازارها نيز انواع و
اقس��ام روشهاي مختلف را دارد .با رايزنيهايي كه
با كارگزاريها صورت گرفته ،بس��تري فراهم شده تا
هم هم ميهنان ايراني بتوانند به صورت ريالي واريز و
برداشتدرقالببستربانكيانجامدهند.يعنيباهمين
كارتهاي بانكي ريالي و از طريق سيستم بانكي ايران
ميتوانند دريافت و پرداخت داشته باشند.
البته در درجه اول سرمايهگذاران بايد حساب كاربري
را با نام خودش��ان باز كنند و تمام واريز و برداشت در
ن موارد نظارت شده
اختيار خودشان باشد.طبيعتا اي 
اس��ت كه هيچ احدي جز صاحب حس��اب حق واريز
يا برداش��ت را نخواهد داش��ت .در مرحله دوم فرد با
مجموعهاي مانند اساند بيگروپ قراردادي منعقد
مينمايدووجهضمانهايياعمازاسنادحقوقيمنقول
ياغيرمنقولبستهبهميزانسرمايهگذاريافراددرنظر
گرفته ميشود.
در نهايت بايد توجه داشت كه دوري از طمع كردن و
هيجانات اصل ورود به بازارهاي مالي جهاني اس��ت و
خيلي عاميانه بگويم طمع كردن در هر بازاري ميتواند
شخص مورد نظر را دچار ضرر نمايد .بهطور طبيعي در
بازارهاي سرمايه نبايد ريسك هيجاني داشته باشيم و
بايد طمع را كنار بگذاريم و به سودي معقول با كمك
مشاورههايالزمبينديشيمكهبراساسآننقشهراهي
را در نظر داشته باشيم.
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آگهی مناقصه عمومی شرکت ایدهپردازان صنعت فوالد

ش�رکت ایده پردازان صنعت فوالد در نظر دارد اجرای عملیات محوطه س�ازی اسکله بندر
امام(ره) ش�رکت فوالد خوزس�تان را به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید .متقاضیان
جهت دریافت اس�ناد از تاریخ انتش�ار آگهی به مدت  ۴روز به آدرس اهواز جاده اختصاصی
صنای�ع فوالد_ ۳۰۰دس�تگاه باالتر از ورودی منازل ۲۰۰دس�تگاه مراجعه و با ش�ماره تلفن
 06132294503-9داخلی 243-249تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت ایده پردازان صنعت فوالد

برابررایشماره8036352سال97.2274موضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمالکیتمتقاضیحسینصفرینیابهشمارهکدملی6649742831
صادره از ری فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و محصور به مساحت  266.85مترمربع (بشرط تجمیع  665فرعی
از  ) 128دارای پالک  755فرعی از پالک  128اصلی بخش  3واقع در قریه مازوبن سفلی خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشودتادرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیک
ماه از تاریخ اعتراض دادخواس�ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف19909321
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.11.26:
هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن
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برابررایشماره 8036321سال 99.1983موضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی فاطمه پهالی به ش�ماره کد ملی2218704544
صادره از تنکابن فرزند شعبانعلی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 400مترمربع دارای پالک 200فرعی از
پالک 31اصلی بخش 2واقع در قریه بندبن خریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند
مالکیت صادر خواهد شد .م الف19909317
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.11.26:
هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

واتساپ را هم فيلتر كنيد،
خيال مردم راحت شود

البته بهرهگيري از فيلترش��كن ،در صدر استفاده
كاربران ايراني قرار دارند .اما اتفاقي كه اين روزها
در دنياي شبكههاي اجتماعي و پيامرسانها رخ
داده ،اين اس��ت كه واتساپ به تازگي از كاربران
خواسته با جمعآوري اطالعاتشان شامل شماره
تلفن و مكان توسط فيسبوك و زيرمجموعههاي
آن موافقت كنند .واتساپ پيش از اين از كاربران
خواس��ته بود تا هش��تم فوريه با سياست جديد
موافقت كنند اما اكنون اين مهلت را تا  ۱۵ماه مه به
تعويق انداخته است و تالش ميكند اين تغييرات
را بيش��تر توضيح دهد .با وجود اين ،در اين مدت
برخي از فعاالن حري��م خصوصي در توييتر اقدام
واتساپ كه «يا جمعآوري اطالعاتتان را بپذيريد
يا بيرون برويد» را زير س��وال ب��رده و به كاربران
پيشنهاد كردند به اپليكيشنهايي نظير سيگنال
و تلگرام مهاجرت كنند .اين اتفاق باعث شد حتي
بسياري از افراد تاثيرگذار مانند پاول دوروف ،مدير
تلگرام و ايالن ماسك ،مدير تسال درباره اين موضوع
اظهارنظر كنند و كاربران در كل دنيا كه برايشان
حفاظت از ديتا مهمتر اس��ت ،عكسالعمل نشان
دادند و حتي تصويري را در شبكههاي اجتماعي
منتشر كردند كه در حال حذف واتساپ هستند.
بدينترتيب در اپاستور اپل در كشورهاي زيادي،
گذشته پيامرسان سيگنال و تلگرام ،در ترندهاي
اول قرار گرفتند و اين نش��ان ميده��د كاربران
دنيا برايش��ان مهم اس��ت و در حال مهاجرت به
اپليكيش��نهاي ديگر هستند .با وجود اين ،شايد
در ساير كش��ورهاي جهان داس��تان مهاجرت از
واتساپ به پيامرسانهاي ديگري مانند تلگرام و
سيگنال آس��ان باشد ،اما در ايران اين اتفاق به آن
راحتي هم نيست.
مهاجرت جهاني كارب��ران از واتساپ به رقبايي
مانند تلگرام و سيگنال در حالي صورت ميگيرد
كه در ايران ،تلگرام بيش از دو سال است كه فيلتر
شده و اكنون زمزمههايي از فيلتر سيگنال هم به
گوش ميرس��د .البته همين حاال هم سيگنال از
فروشگاههاي آنالين داخلي حذف شده است و اما
به نظر ميرسد مسووالن فيلترينگ نميخواهند
به اين حد كفايت كنند و قصد دارند سيگنال را كه
هنوز به اندازه تلگرام و واتساپ در ميان كاربران
ايراني شناختهش��ده و مورد اس��تفاده نيس��ت،
هرچه زودتر به سرنوش��ت تلگرام دچار كنند تا
ش��ايد انحصاري كه پي��ش از فيلترينگ تلگرام
ايجاد ش��ده بود و اين پيامرس��ان وظيفه انتقال
پيام و پايگاه خبري و س��رگرمي كاربران ايراني
را بر عهده گرفته بود ،براي سيگنال تكرار نشود.
اينطور به نظر ميرس��د كه مسووالن تمايلي به
باز گذاشتن دس��ت كاربران ايراني براي انتخاب
پيامرسان ندارند.
تا پيش از اين ،واتساپ با وجود تمام كاستيهايش،
بيشترين استفاده را در ميان كاربران جهاني داشت
و البته ش��ايد سياس��ت جديد واتساپ چندان
به نفعش تمام نش��ود ،كمااينكه همين حاال هم
بسياري از كاربران ،با وجود عقبنشيني واتساپ،
اين سياست را نقض حريم شخصي خود دانسته
ن اعالم برائت كردهاند .در ايران
و از اين پيامرس��ا 
هم اگرچه بسياري از كاربران به شوخي و جدي،
از نقايص واتساپ در مقايس��ه ب��ا تلگرام حرف
ميزدند ،اما اين پيامرس��ان ب��ه لطف فيلترينگ
تلگرام كه ب��راي مدتي نقش فرمانرواي پلتفرمها
در ايران بود ،در اين دو س��ال به پيامرس��ان اول
تبديل ش��ده و اكنون كه سيگنال هم فيلتر شده،
بايد ديد كاربران ايران هم در راستاي حفظ حريم
خصوصي خود و در اعتراض به سياست واتساپ،
همراه موج برائت از ايش��ن پيامرس��ان ميشوند
يا ترتيب اس��تفاده از واتساپ و تلگ��رام در ايران
همچنان به سود واتساپ خواهد بود كه در ايران
فيلترنيست .شايد همبه قوليكي از كاربران توييتر
بهتر است واتساپ را هم فيلتر كنند كه همه بين
تلگرام فيلترشده و واتساپ فيلترشده و سيگنال
فيلترشده ،تلگرام فيلترشده را انتخاب كنيم.

علت اقبال به بورس چه بود؟
خود نس��بت به هيجانات صف خريدهاي روزانه
مياف��زود و صفوف را س��نگينتر ميكرد .البته
اقبال به بورس اي��ن روزها كم و بيش ادامهدارد.
يكي از مهمترين داليلي كه باعث ش��د اقبال به
بورس كاه��ش يابد تصميم��ات دولتي به دليل
تاييد و تكذيبهاي پيدرپي در خصوص عرضه
صن��دوق پااليش يك��م و ني��ز جبههگيريهاي
سياس��ي وزراي اقتصاد و نف��ت در خصوص اين
صندوقها بود.
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وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررایشماره 8034573سال 98.451موضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمالکیتمتقاضیجعفررضائیبهشمارهکدملی 2217991035صادره
ازتنکابنفرزند رمضانعلیششدانگیکقطعه زمینمشتملبرساختمانبهمساحت 276.60مترمربعدارای پالک 458مفروزی از
پالک 339فرعی از پالک 201اصلیبخش 3واقعدرقریهمیانکوه علیاخریداریشده ازمالک رسمی لذابهمنظور اطالع عموممراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش�ود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف19909320
تاریخ انتشارنوبت اول  1399.11.12:تاریخ انتشارنوبت دوم 1399.11.26:
هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات وپيشنهادهاي
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به
اين سامانه پيامك نمايند.

اخبار
واكنش سازمان حمايت به تخلف
در فروشگاههاي زنجيرهاي

ايس�نا|رييس س��ازمان حمايت اعالم كرد كه درج
قيمت كاالها در قفسه فروش كاال بايد دقيق و حداكثر
به ميزان درج شده بر روي بستهبندي كاال باشد .عباس
تابش از برگزاري جلسهاي براي بررسي مسائل مربوط
بهوضعيتونحوهاعالمقيمتدرجشدهبرروياجناس
در فروشگاههاي زنجيرهاي خبر داد و گفت :در ماههاي
گذشتهاخباريمبنيبرعرضهكاالباقيمتيباالترازنرخ
مصوب براي ارايه تخفيف در فروشگاههاي زنجيرهاي
منتشرشدهكهانتقادخريدارانرابههمراهداشتهاست.
ويبابياناينكهواحدهايصنفيمكلفبهدرج قيمت
و رعايت قيمتهاي مص��وب اعالمي مراجع ذيصالح
هستند ،اظهار كرد :درج قيمت كاالها در قفسه فروش
كاال باي��د دقيق و حداكثر به ميزان درج ش��ده بر روي
بستهبندي كاال باشد و اين موضوع به عنوان خط قرمز
فروشگاههاتوسطمديريتفروشگاهكنترلشود،البته
براي مشتري مداري و كس��ب رضايت مشتريان ،هر
توزيعكنندهاي مجاز است كه قيمت را كمتر از قيمت
درجشدهبررويكاالدرجكندوبهفروشبرساند.تابش
عدمدرجقيمترويكاالرامنشأبسياريازتخلفاتدر
بازارعنوانوتصريحكرد:درراستايتنظيمبازاروتسهيل
درخدماترسانيبهمردمتوسطفروشگاههابايدضمن
اطالعرسانيمناسبقيمتكاالهادركليهشعبخود،
دايماقيمتهارارصدكنند.بديهياستبههيچعنوان
نبايد قيمت فروش در فروشگاه از قيمت مصرفكننده
درج شده بر روي كاال بيشتر باشد .وي گفت :بر اساس
اعالم اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي دليل اينكه چرا
بعضا در مواقعي قيمت درج ش��ده در فاكتور فروش به
مش��تري با نرخ روي كاال متفاوت اس��ت ،تعدد تغيير
قيمت كاالها از سوي واحدهاي توليدي در سال جاري
بوده كه باعث ش��ده در برخي از قفسهها از كاالي مورد
نظر،تعداديازآنكاالباقيماندهباشدكههنوزباقيمت
سابق در قفسه توزيع ميشده ،اما در سيستم فروشگاه
نرخ جديد اعمال شده اس��ت .بر اين اساس مقرر شده
حداكثر قيمت فروش در فروشگاه كه قطعاً در معرض
ديد مشتريان قرار گرفته و مصرفكنندگان در فاكتور
فروش خود ميزان تخفيف در نظر گرفته شده براي هر
كاالرامالحظهكنند.اخيراگزارشهاييمنتشرشدهكه
نشان ميدهد فروشگاههاي زنجيرهاي با شركتهاي
بستهبندي تباني ميكنند كه قيمتها را بيش از آنچه
بايدفروختهشودقيمتگذاريكنند.

تعهدات دو خودروساز به خوبي
در حال عملي شدن است

ش�اتا |وزير صمت بيان كرد :در حوزه معدن ۶۳ماده
معدني در كشور داريم كه شامل  ۳۷ميليارد تن منابع
شناسايي شده اس��ت .عليرضا رزم حسيني در بازديد
و افتتاح س��ه نمايش��گاه (رنگ و رزين ،قطعات خودرو
و ايران كان مين )1399در جم��ع خبرنگاران ،با بيان
اين مطلب ،افزود :پيشبينيها حاكي از ان آست كه با
اكتشافاتجديدانجامشدهاينمقداربه ۶۰ميلياردتن
خواهد رس��يد .با در نظر گرفتن اين شرايط ،كشورمان
عالوه بر اينكه كشوري نفتي است ،يك كشور معدني
نيز محسوب ميش��ود .وزيرصمت با تاكيد بر اهميت
انجام سرمايهگذاريهاي جديد در حوزه معادن ،گفت:
معدنميتواندپابهپاينفتپيشرفتكردهوارزآوريو
اشتغالمناسبيايجادكند.ويبااشارهبههماهنگيوهم
افزايي ميان تمام دستگاهها براي حمايت از توليد ،ادامه
داد:فضاياميدواركنندهايباوجودهمهتحريمهاوجود
دارد و رسانهها و صدا و سيما نيز به اميد آفريني در اين
فضا كمك كند .رزم حسيني ادامه داد :در زمينه خودرو
ماپيشرفتهايخوبيداشتيموتعهداتدوخودروساز
بهخوبيدرحالعمليشدناست.ويهمچنينافزايش
تولي��د در حوزه خ��ودرو و رنگ و رزي��ن را قابل افتخار
توصيفكردوافزود:اينموفقيتهادرشرايطيكهتحت
تحريمهايظالمانهقرارداشتهايم،محققشدهاست.

خبرويژه
توليدتختالضخيم درفوالد مباركه
نتيجهاعتماد بهمتخصصان داخلي

رض��ا شهرس��تاني ،عض��و هياتمدي��ره انجم��ن
توليدكنندگان فوالد اي��ران ،در گفتوگو با خبرنگار
ايراسين ،با اشاره به اهميت توليد تختا ل با ضخامت
 300ميليمترتوسطفوالدمباركهاظهارداشت:توليد
اسلبهاي ضخيم براي صنـعت فوالد كشور ،بهويـژه
فوالدمباركه ،بسيار مهم و مايه مباهات است؛ چراكه
اين دستاورد ارزنده با تكيه بر دانش بومي و اعتماد به
تخصص جوانان ايجاد ش��ده است .وي افزود :مزاياي
كمي
توليداسلبهايضخيمراميتوانباتوجهبهابعاد ّ
و كيفي آن بررسي كرد .از يك سو ،ورقهاي عريض در
شركت فوالد اكسين ميتواند در ابعاد بزرگتر توليد
شود و از سوي ديگر ،ميتوان براساس استانداردهاي
جهاني ،تختال تولي��د كرد.عضو هياتمديره انجمن
توليدكنندگان فوالد اي��ران در ادامه به يكي ديگر از
مزاياي توليد تختال با ضخامت  300ميليمتر اشاره
كرد و افزود :يك��ي از جنبههاي مهم و ب��اارزش اين
دستاوردفوالدمباركهايناستكهميتوانايناسلبرا
در ابعاد ايكس و واي در فوالد اكسين نورد كرد و اين امر
در بهبود كيفيت ورق نقش مهمي دارد.وي اضافه كرد:
نوردشدندردوجهتموجبافزايشكيفيتورقهاي
توليدي ميشود .تختال با اين ضخامت در عين اينكه
وابستگي ما را به خارج كاهش ميدهد ،كاربرد ويژهاي
نيز در توليد محصوالت پتروشيمي ،نفت و گاز دارد.
شهرستانيتأكيدكرد:يكبارديگرباتكنولوژيهايبه
دستآمدهدرفوالدمباركهثابتكرديمكهتحريمهاي
حقيقي و حقوقي صنعت فوالد ،بهويژه شركت فوالد
مباركه،بينتيجهاستوبابوميسازيواعتمادبهدانش
متخصصان داخلي ،صنعت فوالد را هر روز به ش��عار
سال ،يعني جهش توليد ،نزديك ميكنيم.

صنعت،معدنوتجارت
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رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجستان در گفتوگو با «تعادل» از پشت پردهها ميگويد

كاميونهاي ايراني و گرجي پشت مرزهاي بسته

تعادل| گروه تجارت |
گرجستان با اعمال ممنوعيتهاي تازهاي باعث شده
تا ورود كاالي ايراني به اين كش��ور دچار وقفه ش��ود.
بهطوريكه روز گذش��ته خبري مبني بر سرگرداني
بيش از دوهفتهاي  40راننده كاميون گرجستاني در
مرزايرانمنتشرشد.موضوعيكهرييساتاقبازرگاني
ايران و گرجستان آن را تاييد ميكند .اما ماجراي تعلل
ورود كاميونهاي ايراني به خاك گرجستان چيست؟
رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجستان در گفت وگو با
«تعادل» به تشريح اين موضوع پرداخت .به گفته او،
طيماههايگذشته،ورودكاميونايرانيبهگرجستان
ممنوع ش��ده اس��ت و با وجود آنك��ه از طريق وزارت
امورخارجه و اتاق ايران ،پيگي��ر رفع اين محدوديت
بودهايم،اماهنوزگشايشيحاصلنشدهاست.ازطرفي،
يك س��ري از رانندگان و سرمايهگذاران ايراني ،اقدام
به خريد كاميون گرج��ي كردند كه بتوانند كاالهاي
ايراني را با خودروي گرجي به اين كشور حمل كنند
اما از هفته گذشته ،از ورود كاميونهاي گرجي هم كه
حامل محصوالت ايراني است جلوگيري به عمل آمده
است .سيده فاطمه مقيمي ميگويد كه برطرف كردن
اينمشكلنيازمندمذاكراتديپلماتيكازسويدولت
و نهادهاي مسوول است .بنابه اظهارات مقيمي ،منع
ورود  ۴۰۰كاميون ،به منزله ممانعت از ورود كاالهاي
ايراني به بازار گرجستان است و رفع اين محدوديتها
از س��وي دولت و در كميسيون مشترك اقتصادي دو
كشور بايد مورد پيگيري قرار گيرد؛ در غير اين صورت،
بقايكاالهايايرانيدربازارگرجستانباچالشيجدي
مواجهميشود.
سرگرداني 4۰0راننده كاميون گرجي
روز گذش��ته خب��ري مبني ب��ر س��رگرداني بيش از
دوهفتهاي  40راننده كاميون گرجستاني در مرز ايران
منتشر شد .اين رانندگان در دو پست بازرسي آستارا و
بيله سوار ،در مرز ايران و آذربايجان در انتظار خروج از
مرز هستند .وزارت امور خارجه گرجستان در بيانيهاي
كهروزگذشتهمنتشركرد،گفتكهكنسولگرجستان
در ايران براي مالقات با رانندگان و آگاه شدن از وضعيت

پيش آمده به اين منطقه رفت .در اين بيانيه همچنين
آمدهكه«آنها(مسووالنيايراني)درتالشندتااينمساله
بهموقعحلوفصلشدهتاشهروندانگرجستانبتوانند
به كشورشان بازگردند ».رييس اتاق بازرگاني ايران و
گرجستان و عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني تهران
در خص��وص ارتباط اين خبر با ممانعت گرجس��تان
از ورود كااله��اي ايراني به اين كش��ور در گفتوگو با
«تعادل»گفت :به دليل آنكه گرجس��تان در مس��ير
توسعهقرارگرفتهاست،ساختوسازدراينكشوررونق
بسياريدارد.ازاينرو،شركتهايايرانينيزتوانستند،
مصالحساختمانيبهاينكشورصادركنند؛امامسالهاي
كه وجود دارد ،آن است كه طي ماههاي گذشته ،ورود
كاميونايرانيبهگرجستانممنوعشدهاستوباوجود
آنكه از طريق وزارت امورخارج��ه و اتاق ايران ،پيگير
رفع اين محدوديت بودهايم ،هنوز گشايش��ي حاصل
نشده اس��ت .بنابه اظهارات او ،يك سري از رانندگان
و سرمايهگذاران ايراني ،اقدام به خريد كاميون گرجي
كردند كه بتوانند كاالهاي ايراني را با خودروي گرجي
به اين كش��ور حمل كنند اما از هفته گذشته ،از ورود
كاميونهاي گرجي ه��م كه حامل محصوالت ايراني
استجلوگيريبهعملآمدهاست .رييساتاقمشترك

ايران و گرجس��تان ادامه داد :اين به منزله ممانعت از
ورود كاالهاي ايراني به بازار گرجستان است و رفع اين
محدوديتها از سوي دولت و در كميسيون مشترك
اقتصادي دو كشور بايد مورد پيگيري قرار گيرد؛ در غير
اين صورت ،بقاي كاالهاي ايراني در بازار گرجستان با
چالشي جدي مواجهميش��ود .مقيمي گفت :ما اين
مساله را به وزارت امور خارجه ،امور بينالملل اتاق ايران
و هم به سفارت ايران منعكس كردهايم .با توجه به اينكه
سفير ايران نيز به تازگي به گرجستان رفتهاند قرار است
تا مساله را پيگيري كنند .رييس اتاق بازرگاني ايران و
گرجستان در رابطه با دليل اين اتفاق گفت :دليل اين
اتفاق مشخص نيست و هيچ تنشي بين اين دو كشور
وجود ندارد .با توجه به س��فر اخير آقاي «محمد جواد
ظريف» وزي��ر امور خارجه ايران نيز اميدواريم كه اين
مشكل نيز بر طرف گردد .با توجه به اينكه دكتر ظريف
نسبت به اين موضوع مطلع بودند ،به احتمال زياد اين
موضوعدرنشستمطرحشدهوحلوفصلخواهدشد.
چرا بازار گرجستان مهم است؟
رييس اتاق بازرگاني ايران و گرجستان و عضو هيات
رييسه اتاق بازرگاني تهران ،همچنين در گفتوگويي

كه با «پايگاه خبري اتاق تهران» داش��ته ،مزيتهاي
تجاري گرجستان براي ايران را مورد اشاره قرار داده و
عنوان كرده كه كشور گرجستان به دليل قرار گرفتن
در مسيركريدورهاي حملونقل بينالمللي،ميتواند
امكانات ويژهاي از جنبه لجستيك و تجارت در اختيار
ايران قرار ده��د؛ به بيان ديگر اي��رانميتواند از اين
امكانات براي اتصال به بازارهاي هدف خود بهره بگيرد
و از طريق بنادري چون پوتي و باتوميميتواند به بنادر
اروپا و بهويژه كشورهاي اروپاي شمالي و اقصي نقاط
دنيا دسترسي پيدا كند .پوتي يكي از بزرگترين بنادر
درياي سياه و يكي از  30بندر بزرگ و پيشرفته جهان
اس��ت؛ بهطوري كه بخش عمده ص��ادرات و واردات
دريايي گرجستاناز طريقاين بندر انجام ميشود .اين
بندر نهتنها براي گرجستان بلكه براي تأمين كاالهاي
موردنياز كشورهاي ارمنستان ،جمهوري آذربايجان،
قزاقستانوتركمنستاننيزنقشتعيينكنندهايدارد.
مقيمي ،با بيان اينكه «اس��تفاده از بنادر و اراضي در
گرجس��تان ،معموالً به صورت اجاره و شكلي از وقف
است» ادامه داد :بخشهايي از بنادر پوتي و باتومي به
همين علت به چينيها و اماراتيها اجاره داده شده و به
هر حال تا حدودي فرصتها از ايران سلب شده است؛
درحاليكهاگرايرانميتوانستمتوليسرمايهگذاري
خارجي در آنجا باشد در مواجهه با تحريمها از قدرت
بيشتري برخوردار بود.
مقيمي با اشاره به اينكه گرجستان چند سالي است
در ميان كشورهاي ناظر سازمان جهاني تجارت قرار
گرفته است ،توضيح داد :اين كشور همچنين در حال
تحكيم ارتباطات خود با اتحاديه اروپاست و از اين رو،
فرص��ت خوبي براي صادرات كااله��اي ايراني به اين
كش��ور و حتي صادرات مجدد آن فراهم آمده است.
يكي از مزاياي صادرات و صادرات مجدد از اين كشور،
عدم درياف��ت هيچگونه تعرفه گمركي اس��ت .البته
پيش از اين نيز ما شاهد اتفاقات اينچنيني بوديم واين
نخستينبار نسيت كه گرجستان دست به اقداماتي
اينچنيني ميزند .به نظر ميرسد ،برطرف كردن اين
مشكل نيازمند مذاكرات ديپلماتيك از سوي دولت و
نهادهاي مسوول باشد.

«تعادل» از پشت پرده گراني موز گزارش ميدهد

قيمت موز در مرز  70هزار تومان!

تعادل |
«هر كيلو موز به مرز  ۷۰هزار تومان رسيد ».قيمت موز
دريكسالاخيرجهشبيسابقهايداشته؛بهطوريكه
مردم ديگر ت��وان خريد اين ميوه را ندارند .اين ميوه در
اوايل امس��ال كيلويي  13هزار تومان بود كه در اواسط
سال به  40هزار تومان رسيد ،اما با اعتراض بسياري از
مردم همراه بود و برخالف قول مس��ووالن در بررسي
قيمت اين ميوه ،اكنون در ميوهفروشيها بين 45تا65
هزار تومان به فروش ميرسد .اين درحالي است كه بر
اساس آمارهاي گمرك ايران هر كيلو موز كمتر از ۷۰
سنت وارد ايران ميشود .بررسي آمارها نشان ميدهد،
در  ۹ماهه امسال نزديك به  ۳۰۹هزار تن موز به ارزش
 ۲۱۰ميليون دالر وارد كشور شده كه اين ميزان نسبت
به مدت مشابه ۹ماهه سالهاي ۹۸و ۹۷به لحاظ وزني
تغييري نداشته است .حال با در نظر گرفتن نرخ دالر در
بازاركهدرحالحاضرحدود ۲۳هزارتوماناست،قيمت
هر كيل��و موز وارداتي نزديك به  ۱۶ه��زار تومان براي
واردكنندهتمامميشودكهدرنهايتبايدهركيلوحدود
 ۲۲تا ۲۴هزارتومانبهدستمصرفكنندهنهاييبرسد.
دليل گراني موز چيست؟
بررسيها نشان ميدهد ،ميوه موز در برخي از ميادين
بين  45تا  65هزار تومان به فروش ميرسد .تا به حال
هيچ مقام مسوولي پاسخگوي گراني موز نيست .البته
در دي ماه زماني كه قيمت موز به 40هزار تومان رسيد،
اكبر ياوري ،عضو هياتمديره اتحاديه بارفروشان ميوه
و سبزي تهران گفته بود كه واردات موز در انحصار چند
نفر است اما دليل اصلي گراني آن به بحث مجوز مربوط
ميش��ود .قبال صدور مجوزها در دست ترخيصگران
بود ام��ا گمرك به اين رويه پاي��ان داد .در اين ميان اما
فروشندگان ميگويند موز را از ميدان ميوه و ترهبار به
قيمت 50هزارتومانميخرندوباسود 10درصدي55،
هزارتومان ميفروشند .به سبب جهش قيمتي موز ،از
ميزانخريدمصرفكنندگانبهشدتكاستهشدهاست
و بازار خريد موز بيرونق شده است .فروشندگان دليل
گراني موز را كمبود عرضه اعالم ميكنند و ميگويند

جنس كم است و قيمت را باال ميبرند .از طرفي هزينه
كارگر در ميدان ميوه و ترهبار را هم خريدار بايد بپردازد
كه باعث افزايش قيمت تمام شده جنس ميشود .اما
نكته قابل توجه در برخي از ميادين ترهبار مناطق تهران
موزبهفروشنميرسد.البتهفروشندگانميادينميوهو
ترهباراعالمكردندبهدليلگرانيموزامكانخريدندارند
و م��ردم هم توان خريد ندارند ،براي همين ميوه موز از
برنامه خريد آنها فعال حذف شده است.
درهمينحالاسداهللكارگر،ريساتحاديهفروشندگان
ميوه گفت :فروشندگان در ميدان مركزي ميوه وترهبار
حتي به ما هم پاس��خگو نيستند .صنف ما هم به نوعي
خريدار اس��ت و بابت گراني موز واقعا ضرر كرده است.
علت ،كمبود عرضه است .كارگر ،ناهماهنگي در ثبت
س��فارش موز را يكي ديگر از داليل گراني برش��مرد و
گفت :اگر مسووالن امر هر چه سريعتر تدابيري براي
ثبت س��فارش در نظر نگيرند ،گراني در بازار موز ادامه
خواهد يافت.
اما مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي باغداران كشور اظهار
كرد كه گرانفروش��ي مغازهداران ،افزايش هزينههاي
توليد از جمله كود ،س��م و غيره ،صادرات و سودجويي
عوامل واس��طه و داللها منجر به افزايش قيمت ميوه

است به طوري كه موز هندي از  ۳۰تا  ۳۵هزار تومان و
موز اكوادور  ۳۸هزار تومان در ميدان مركزي به فروش
ميرسد .البته به گفته او ،قيمت موز به دليل عدم ثبت
سفارش دچار نوسان شده است ،در حالي كه اگر ثبت
سفارش انجام شود ظرف مدت ۲۰روز قيمت موز به۲۰
هزار تومان كاهش مييابد.

نس��بت به مدت مشابه سال قبل ش��ده كه مسووالن
ذيربط بايد جلوي گرانفروشيها را بگيرند .محمدعلي
مصطفيلو قيمت كنوني هر كيلو موز را  ۳۵تا  ۳۷هزار
تومان اعالم كرده و گفته است :قيمت هر كيلو موز در
ش��ب يلدا به  ۵۰هزار تومان هم رسيده بود و مجدد با
كاهشتقاضامقداريتعديلشدهاست.اوبيانكردهكه
اتحاديهدر تالشاست تادرآيندهاينهچنداندور توليد
موز كشور را به حدي برساند كه نيازي به واردات نداشته
باشيم،امااينفرآيندزمانبراستوهمانندزراعتنيست
كه به زودي به ثمر بنشيند .او با بيان اينكه توليد كنوني
موز يكپنجم تا يكششم نياز كشور است ،گفت :توليد
محصوالت باغي به عوامل متعددي نظير شرايط جوي،
مشوقهايالزمصادراتي،حمايتدولتوعواملمتعدد
ديگر بستگي دارد ،بنابراين حداقل سه سال زمان نياز
داريم كه به خودكفايي برسيم كه در صورت تحقق اين
امر ،قيمت به مراتب كمتر خواهد بود.
از س��وي ديگر مصطفي دارايين��ژاد ،رييس اتحاديه
بارفروش��ان ميدان مركزي ميوه و تره بار هم با اش��اره
به اينكه قيمت موز مجدد در بازار افزايش يافته ،گفته
اس��ت :با توجه به عدم ثبت س��فارش ،قيمت هر كيلو
موز در مي��دان مركزي  ۳هزار تومان افزايش داش��ته

واكنش كاربران به گراني موز
اما گراني موز دس��تمايه طنز كاربران توييتر نيز شد.
بسياري از كاربران در توييتهايشان طعنهاي زدند به
اين موضوع كه اكنون قيم��ت هر كيلو موز با يارانه هر
فرد برابري ميكند .كاربري در اين باره نوش��ت« :موز
شده كيلويي  ۵۵هزار تومن؛ ميخواين به جاي يارانه
به هر كدومتون يك كيلو موز ب��دن؟!» كاربر ديگري
نيز نوش��ت« :كاش به جاي يارانه ماهي يك كيلو موز
بدن بهمون! االن يكي ميآد ميگه خب موز نخورين،
نميميرينكه!»
كاربر ديگري با اش��اره به ضعف زيرس��اختهايمان
نوش��ت« :اول اينكه موزي كه توي زاه��دان  ۲۰هزار
تومنه ،چرا به چند برابر قيمت به تهران و شيراز و مشهد
ميرسه؟! دوم اينكه حمل ونقل و بستهبندي درست و
حسابي نداريم و همين موز آسيبديده و پر از لك و ...به
شهرهايديگهميرسهوهمهزحمتيكهبرايكشتش
كشيده شده رو از بين ميبره و باعث كاهش مصرف و
خريدش ميشه ».كاربر ديگري نيز در اين باره نوشت:
«البته اگر س�لاطين واردات موز اجازه بدهند دو ،سه
محصولكليديمثلموزوانبهدرسيستانوبلوچستان
كشت ميشود.
درحالي كه دالر در بازار آزاد حدود ۲۳هزار تومان است،
ش��اهد قيمتهاي بس��يار باالتري براي موز هستيم.
كاربري با اشاره به همين موضوع نوشت« :قيمت موز
صادراتي اكوادور ،هر كيلو ۰/۳۸دالر است .در استانبول
قيمت هر كيلو موز 1.24دالر است .امروز قيمت موز در
تهران از كيلويي  ۵۵هزار تومان فراتر رفت .يعني بيش
از  2.36دالر در هر كيلو!  ۹۱درصد گراني قيمت موز در
تهران به نسبت استانبول به چه دليل است؟!»

رييس كل بانك مركزي در بازديد از ايرانخودرو:

تخصيص ارز براي واردات خودرو در اولويت نيست
ريي��س كل بانك مرك��زي با بيان اينك��ه افزايش توان
خودروسازي كش��ور و ايجاد بازار رقابتي در اين صنعت
بايد در دس��تور كار باش��د ،تاكيد كرد :خودروسازان در
سالهاياخيرگامهايمناسبيدراينراستابرداشتهاند.
عبدالناص��ر همتي در بازديد از ش��ركت ايرانخودرو با
بيان اينكه محدوديتهاي ناشي از تحريم موجب شد تا
خودروسازان ما به ارتقاي توانمنديهاي خود در صنعت
خودرو دس��ت يابند ،تصريح كرد :در يكي دو سال اخير
اقدامات خوب��ي در زمينه داخليس��ازي توليد خودرو
انجام شده و البته در اين راستا حمايتهاي نظام بانكي
تا حد امكان از صنعت خودروس��ازي در راستاي جهش

توليد ادامه خواهد داشت .همتي تاكيد كرد :نظام بانكي
كشور در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري مبني
بر ضرورت برنامهريزي براي رشد  50درصدي در توليد
خودرو و داخليسازي قطعات ،حمايتهاي خود از اين
صنعت را ادامه خواهد داد و بر اين اس��اس تامين مالي
به مي��زان  10هزار ميليارد تومان از طريق اوراق گام و 5
هزار ميليارد تومان از منابع بانكها براي دو خودروساز
اصلي كشور در نظر گرفته شده است .وي ابزار اميدواري
كرد ،اقدامات آغازش��ده در صنعت خودروسازي كشور
طي س��الهاي اخير با ثب��ات و برنامهري��زي و تكيه بر
توانمنديهايداخلياستمراروميزانوابستگيخارجي

وارزبرياينصنعتكاهشيابد.رييسكلبانكمركزي
با بيان اينكه اس��تفاده از اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)
نقش مهمي در تأمين زنجيره توليد خودروس��ازي ايفا
ميكند ،تاكيد كرد« :گام» ظرفيت بااليي براي تأمين
مالي غيرتورمي بخش توليد و صنعت كش��ور دارد كه
دستورالعملهاي آن از سال گذشته به شبكه بانكي ابالغ
ش��ده و بر همين اساس ،خودروس��ازان وارد اين عرصه
ش��دهاند ،لذا مابقي توليدكنندگان نيز ميتوانند از اين
اوراق كه موجبات رشد و جهش توليد را فراهم ميآورد
استفاده كنند .رييس شوراي پول و اعتبار مصوبات اين
شوراوبانكمركزيبهمنظورارتقايصنعتخودروسازي

را موثر خواند و گفت :شوراي پول و اعتبار مصوبات خوبي
برايحمايتازصنعتخودروسازيوقطعهسازيداشته
است .وي ادامه داد :در عين حال اميدواريم خودروسازان
نيز ب��ه وعدههاي خود عمل كنند تا منج��ر به افزايش
رضايت مش��تريان و ارتقاي توليد داخلي خودرو شود.
همتي افزود« :اصالح نظام قيمتگذاري»« ،نظام عرضه
و فروش خودرو»« ،واگذاري اموال مازاد ش��ركتهاي
خودروسازي» و «نظام زنجيره تامين مالي» چهار اصلي
اس��ت كه اگر در صنعت خودروس��ازي كشور به خوبي
رعايت شود ش��اهد شكوفايي بيش از پيش اين صنعت
خواهيم بود.

رويداد
علت افزايش قيمت مرغ

ايسنا |دو هفتهاي ميشود كه قيمت مرغ گرم در
بازار با افزايشقيمت ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰توماني مواجه
شده اس��ت.افزايش قيمتي كه نايبرييس كانون
انجمن صنفي مرغداران گوشتي علت آن را افزايش
هزينههاي توليد عنوان كرد .حبيب اسداهلل نژاد در
اين باره اظهار كرد :بعد از اينكه س��تاد تنظيم بازار
قيمت مصوب مرغ را ۲۰هزارو۴۰۰تومان اعالم كرد
قيمت مولفههاي توليد را هم افزايش داد؛ بطوري
كه قيم��ت ذرت ۱۵۰۰توماني ب��ه ۱۷۰۰تومان و
س��ويا از ۲۷۰۰توم��ان به ۳۲۰۰توم��ان و جوجه
يكروزه از ۲۸۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان رسيد .وي
ادامه داد :ساير مولفههاي توليد مانند واكسن ،دارو
و ريزمغزيه��ا هم با افزايش قيمت همراه ش��ده و
همين افزايش قيمت هزينههاي توليد را باال برده
است .نايبرييس كانون انجمن صنفي مرغداران
گوشتي اضافه كرد :اينكه ستاد تنظيم بازار قيمت
مصوب مرغ را افزايش نداده اس��ت دليل نميشود
كه توليدكننده خسارت ببيند .قيمت واقعي مرغ
حدود ۲۴هزارتومان اس��ت و درخواست ما نيز اين
است كه قيمت مصوب مرغ از ۲۰هزارو۴۰۰تومان
به حدود  ۲۴هزارتومان افزايش يابد .وي در پاسخ
به اينكه چند درصد نهادههاي مورد نياز واحدهاي
تولي��دي با قيمت مصوب تامين ميش��ود ،گفت:
 ۹۰درصد نهادههاي مورد نياز واحدهاي توليدي
با قيمت مص��وب دولتي تامين ميش��ود و حدود
۱۰درصد باقي مانده نيز توس��ط خود مرغداران از
بازار آزاد تهيه ميش��ود .به گفته وي قيمت ذرت و
سويا در بازار آزاد به ترتيب ۳۸۰۰تا۳۹۰۰تومان و
۹۰۰۰تومان اس��ت .اسداهلل نژاد با بيان اينكه هيچ
كمبودي در تامين مرغ در س��طح كش��ور نداريم،
گفت :گفته ميش��ود در برخي از اس��تانها مرغ
با س��ختي تامين ميش��ود ،اين موضوع ناشي از
سياس��تگذاريهاي جزيرهاي برخي از استانها
اس��ت كه راه خروج مرغ زنده را از استان خودشان
ميبندند و اين تصميم غير كارشناسي است .وي در
پايان گفت :اگر نهادهها تا پايان سال با همين ميزان
تامين ش��ود قيمت مرغ زنده بيش��تر از  ۱۷هزارو
۵۰۰هزارتومان نخواهد شد.

ابالغيه مهم صمت براي تعيين
تكليف جرايم واردكنندگان

مهر |طبق مصوب��ه جديدي ك��ه وزارت صمت به
گمرك اب�لاغ كرده ،براي بررس��ي پرون��ده واردات
كاالهاي اساسي در بازه زماني مرداد  ۹۷تا مرداد ،۹۸
تا سقف  ۵درصد بيش بود قيمت لحاظ نخواهد شد.
بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ  ۴۲۰۰توماني براي تأمين
ارز كاالهاي وارداتي از اوايل سال  ،۹۷كارشناسان با
توجه به اختالف قيمت ارز دولتي با بازار آزاد ،نسبت
به سوءاس��تفاده از ارز رس��مي در خصوص مواردي
مث��ل بيشاظهاري واردات يا ك��م اظهاري صادرات
هش��دارهاي متعدد داده بودند .به دليل عدم توجه
مسووالن به اين هشدارها ،در همين زمان گمركات
با پروندههايي مواجه ش��دند كه ارزش اظهارشده در
آنها« ،بيش بود» چشمگيري داشتند؛ به عنوان مثال
ارزش هر كيلو كاال از سوي واردكننده ۲۵۰يورو اظهار
ميشددرحاليكهارزشواقعيآنكاالحدود ۲۰يورو
بود .همين مساله موجب شد پروندههاي متعددي در
بازه زماني  ۱۶مرداد  ۹۷ت��ا  ۵مرداد  ۹۸در خصوص
بيشبود ارزش كاالهاي وارداتي تشكيل شود؛ اما به
دليل ابهاماتي كه در اين زمينه وجود داشت ،كارگروه
ستاد تنظيم بازار مقرر كرد كه اگر اختالف كااليي با
قيمت واقعي آن فقط ۵درصد باشد گمرك با پذيرش
اين مساله ،ايرادي وارد نكند و براي واردكننده پرونده
و جريمهاي در نظر گرفته نشود .در اين بين با توجه به
اختالف نظراتي كه در مورد اين مصوبه وجود داشت
و مشكالتي براي تعيين «بيش بود» كاالهاي اساسي
كه باالي  ۵درصد بيش بود داش��تند ،به وجود آمده
بود ،پنجم بهمن ماه سال جاري عباس قبادي معاون
بازرگانيداخليوزارتصمتبخشنامهايرابهگمرك
ايران براي رفع اين مشكل ابالغ كرد تا پرونده واردات
كاالهاي اساسي تشكيل ش��ده از  ۱۶مرداد  ۹۷تا ۵
مرداد  ۹۸سريعتر تعيين تكليف شوند .بر اساس اين
ابالغيه كه تحت عنوان «رفع مشكل بيشبود پرونده
واردات كاالهاي اساسي» صادر شده است ،مقرر شده
كه اگر نرخ اظهاري پروندهاي بيش از ۵درصد افزايش
نسبت به نرخ متوسط تعيين شده داشته باشد ،پس
از كسر سقف  ۵درصد ،مابقي آن بيش بود تلقي شود.
در واقع مصوبه قبلي گمرك در مورد ارزش اقالمي كه
اختالفشان با ارزش واقعي تا  ۵درصد بود ايرادي وارد
نميكرد و نياز نبود در مورد اين دسته از اقالم بيشبود
اخذ و جريمه لحاظ شود؛ اما با ابالغيه جديد ،پرونده
كاالهاي��ي كه باالي  ۵درصد بيش بود داش��تند و به
عنوان مثال  ۵.۱درص��د ۵.۲ ،درصد و … بودند نيز
تعيين تكليف ش��د و از اين به بعد براي اين اقالم تا ۵
درصد اول بيش بود لحاظ نميشود و مابقي به عنوان
بيش بود لحاظ خواهد شد؛ يعني اگر كااليي ۷درصد
بيشبودداشتهباشد ۵درصدفاقدايرادبودهو ۲درصد
مابقي به عنوان بيش بود تلقي خواهد شد و مشمول
جريمه ميشود .در اين نامه كه در ۵بهمنماه از سوي
عباس قبادي صادر ش��ده ،آمده است :احتراماً ضمن
ارسال درخواس��ت انجمن غالت ايران در خصوص
نحوه اقدام گمركات كش��ور براي بند  ۴مصوبه ۱۱۴
جلسه كارگروه تنظيم بازار به آگاهي ميرساند ،وفق
مصوبه كارگ��روه تنظيم بازار گمرك مجاز اس��ت تا
سقف  ۵درصد نسبت به نرخ متوسط تعيين شده در
مصوباتقبليكارگروهدربررسيورسيدگيبهپرونده
واردات كاالهاي اساس��ي در بازه زماني  ۱۶مرداد ۹۷
لغايت  ۵مرداد  ۹۸بيشبود قيمت لحاظ ننمايد ،لذا
چنانچهنرخاظهاريپروندهايبيشاز ۵درصدافزايش
نسبت به نرخ متوسط تعيين شده باشد ،پس از كسر
سقف  ۵درصد مابقي به عنوان بيشبود تلقي و مورد
رسيدگي قرار گيرد.
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تعادل|طي روزهاي گذش��ته خبري
گزارش مبنيبرخريدواكسنهايروسيمنتشر
شد ،اين خبر واكنشهاي بسياري را به
دنبال داش��ت و جمعي از متخصصان و كارشناسان
حوزه سالمت نس��بت به خريد اين واكسن واكنش
منفي نشان دادند ،از جمله مينو محرز كه اعالم كرد
به عنوان يكي از اعضاي كادر درمان كشور حاضر به
تزريق واكسن روسي نيست و خريد آن را شانس بد
مردم ايران دانست ،از س��وي ديگر بسياري ازمردم
هم اين سوال برايشان مطرح شده كه ماجراي ديگر
واكسنها به كجا رس��يد كه حاال وزارت بهداشت و
درمان از خريد واكسن روسي خبر ميدهد.
واكسنهايي كه قرار بود از هند به ايران بيايد و وزير
بهداش��ت و درمان ماهها پيش وع��ده آن را داده بود
و در مصاحب��هاي از خريد  20ميليون دوز واكس��ن
آكسفورد توسط يك خير زرتشتي كه در هند زندگي
ميكرد خبر داد .بعد از آن مس��اله واكسنهايي بود
كه س��ازمان بهداش��ت جهاني براي كشورهايي كه
توان خريد واكسن را ندارند در نظر گرفته بود و قرار
بود اين واكسنها به ايران هم برسد .اما هيچ كدام از
اين وعدهها عملي نش��د و كسي هم پاسخگوي اين
سواالت نيست.
واكسن سياسي شده است
خبرنگارتعادلباچندتنازمتخصصانحوزهسالمت
و اعضاي كميته ملي مقابله با كرونا تماس گرفت تا در
اين باره با آنها صحبت كند و نظر تخصصي اين افراد را
داشته باشد ،اما هيچ كدام حاضر به صحبت در مورد
واكسن نش��دند و همه به اين موضوع اشاره داشتند
كه متاسفانه مساله واكسن در كشور ما سياسي شده
است و به همين خاطر آنها نميخواهند در اين مورد
اظهارنظركنندوتنهاآنچهكهوزارتبهداشتودرمان
ميگويد بايد مورد توجه مردم باشد.
واكسن روسي تاييد شده است
اما س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و داروي كش��ور در
مصاحبهاي با ايس��نا تمام قد از واكسن روسي دفاع
كرده و مدعي شده است كه اين واكسن شرايط قابل
قبول براي شروع واكسيناس��يون را دارا است .بنا به
گفته دكتر كيانوش جهانپور در روزهاي اخير بيش از
 ۱۴كشور در دنيا اين واكسن را تاييد يا مجوز مصرف
اضطراري آن را صادر كردهاند و بيش از  ۵۰كشور نيز
ادامه از صفحه اول

حذف غربالگري ،تعدي
قدرت به حريم علم پزشكي

در حال تيش��ه زدن به ريشه يكي از دستاوردهاي
نيم بند بهداشتي كشور هستند .فرضيه زيربنايي
مدافعان ح��ذف طرح غربالگ��ري در مجلس اين
است كه چون نتايج بعضي آزمايشهاي غربالگري
مثبت كاذب است (يعني در موارد نادري تشخيص
وجود بيماريژنتيكيدرجنين اشتباهبوده) و بعضا
موجبسقطبچهسالمشده،بنابراينازنظراينهاك ً
ال
بايد طرح غربالگري حذف شود .اين در حالي است
ك��ه اوالً موارد مثبت كاذب به ندرت اتفاق ميافتد
و ثاني��اً راه منطقي رفع اين مش��كل ،فراهم كردن
دسترسي به روشهايي گرانقيمتي است كه دقت
آنها بيشتر و امكان خطا در آنها كمتر است نه اينكه
كل غربالگري كنار گذاش��ته شود و خطر افزايش
بيماريهايژنتيكيومعلوليتهادركشورافزايش
يابد .خوب است بدانيم كه يكي از مشكالت وزارت
بهداشتدرطرحغربالگريبيماريهايژنتيكياين
است كه هزينه اين آزمايشها زياد است و به خاطر
گران بودن و تحت پوشش بيمه نبودن تستهاي
غربالگري ،بسياري از زنان خانوادههاي كم درآمد
و فقير نميتوانند اين آزمايشها را انجام دهند و از
اين رو احتمال تولد بچههاي دچار بيماري ژنتيكي
ومعلوليتدرخانوادههايفقيربيشتراست.ازطرف
ديگر با وجود جنجالي كه برخي به راه انداختهاند،
اساساً طرح غربالگري بيماريهاي ژنتيكي مانند
ساير برنامههاي غربالگري ،هيچگاه اجباري نبوده
كه ح��اال بخواهند اجباري ب��ودن آن را لغو كنند.
پزشكان و ماماهاي شاغل در مراقبتهاي بارداري
غربالگ��ري بيماريهاي ژنتيكي را ب��ه زنان باردار
توصيه ميكنند اما واقعيت اين است كه اين توصيه
هميشه اجرا نميش��ود ،چون انجام آزمايشهاي
غربالگري كامال وابس��ته به ميزان درآمد و ثروت
خانوادهها اس��ت و به همين خاطر انتظار ميرفت
براي پوشش همگاني اين طرح تدابيري اتخاذ شود
كه همه زنان بتوانند آن را انجام بدهند اما ش��گفتا
آنچه كه فعال دارد مطرح ميش��ود كامال بر خالف
اين انتظار است .طرح حذف غربالگري بيماريهاي
جنين با هدف افزايش جمعيت نه تنها غير علمي
و غيركارشناسي است ،بلكه كام ً
ال بيربط به هدف
و اساساً حيرتآور است .حيرت آور است كه براي
چارهانديشي درباره موضوع كالن افزايش جمعيت،
نمايندگانبررويطرحيمتمركزشدهاندكهحتي
كمي و
اگر با وجود تبعاتش اجرا ش��ود ،ب��ه لحاظ ّ
رياضي هم كمكي به افزايش جمعيت نميكند .از
اينرو به نظر ميرسد ،در اين موضوع خاص (حذف
طرح غربالگري بيماريهاي ژنتيكي در بارداري)،
بيش��تر از آنكه هدف برخي نماين��دگان ،افزايش
جمعيت از راههاي موثر ،معقول و بيخطر باش��د،
منظورش��ان اقدامات نمايشي و تبليغاتي به قصد
تقرب بيشتر به هسته قدرت سياسي است.

خبر روز

طرح زيست شبانه در شرايط كرونايي معنا ندارد

فرماندار تهران با تاكيد بر اينكه زيست شبانه در تهران با وجود كرونا معنا ندارد بررسي اين طرح را نيز منوط به اتمام وضعيت
كرونايي در تهران دانست.عيس��ي فرهادي در تش��ريح طرح تصويب شده در دويست و شصت و هفتمين جلسه علني شوراي
اسالمي شهر تهران با عنوان «شهر بيدار» كه به موضوع زيست شبانه در تهران مرتبط است گفت :طرح شبانه در شرايط وجود
كرونا و منع تردد از ساعت  21معنا ندارد .او افزود :تا شرايط كرونايي ادامه دارد با چنين طرحي مخالفت ميكنيم در حقيقت
طرحي براي زيست شبانه بررسي و تصويب نخواهد شد مگر بعد از اتمام كرونا و ارسال چنين طرحي از سوي شورا بعد از كرونا
بايد مراحل خود را طي كند.

ماجراي خريد واكسن روسي و تاييديه وزارت بهداشت و درمان

سازمان غذا و دارو تاييد و متخصصان رد ميكنند
درخواست آن را دارند .اين واكسن اسپوتنيك نيز فعال
در زمره  ۱۰واكسني است كه فرايند تاييد و ورود به
سبدكوواكسراكسبكردهوتوسطسازمانبهداشت
جهاني در دست بررسي است ليكن كوواكس هنوز
توزيع واكسني نداشته است.
اظهاراتي غيرحرفهاي
دكتر كيانوش جهانپور در اين باره گفت :متاسفانه
برخي از اظه��ارات در رابطه با واكس��ن كوويد كه
مجوز مصرف اضطراري در كشور دريافت كرده ،غير
حرفهاي است و اخالق حرفهاي در آن رعايت نشده
و در برخي موارد نيز ش��ائبه عاليق و تعارض منافع
وجود دارد.
او تاكيد كرد :مشخص اس��ت كه مرجع ملي براي
تاييد واكس��نها چ��ه توليد داخل و چ��ه وارداتي،
سازمان غذا و دارو است .البته در صورتي كه واكسن
يا هر فرآورده س�لامت محور ديگر ،تا زمان بررسي
مدارك در سازمان غذا و دارو ،توسط سازمان جهاني
بهداش��ت يا رگوالتورهاي معتبر تاييد شده باشد،
اين موضوع ميتواند تس��هيلگر روند بررسي آن در
س��ازمان غذا و داروي كشور باش��د .اما براي صدور
مجوز مصرف اضطراري و با توجه به اينكه تا ماههاي
آينده گزينههاي مورد استفاده براي واكسن كوويد،
محدود خواهند بود ،به هيچوجه تاييد يا فهرس��ت
س��ازمان جهاني بهداش��ت و ديگ��ر رگوالتورهاي
كشورهاي توسعه يافته الزامي نيست.
رفتارهاي تجاري و سياسي
كشورهاي سازنده واكسن
جهانپ��ور اف��زود :از طرف ديگر در رابطه با واكس��ن
كوويد ،در اين ماهها رفتاري تجاري و سياس��ي را در
سطح كشورهاي مختلف سازنده اين واكسن ،شاهد
هستيم و اطالعات موجود حكايت از آن دارد كه اين
رفتارهابيطرفانهنيستوانگيزههايديگريهمدارد.

جهانپور:واكنشهامغرضانهاست

اين موضوع قابل پيش بيني بود و اساسا شكلگيري
اتحادي��ه و س��از و كار كوواكس در جه��ت رفع اين
دغدغهها بود و هست.
او ادام��ه داد :در مجموع هيچ كدام از واكس��نهاي
موجودودردسترسعليهكوويد،۱۹فازچهارمباليني
را طي نكردند ،اما با توجه به هزينه اثربخشي برآورد
شده ،فاز چهارم عمال ناديده گرفته شده تا واكسنها
سريعتربهتوليدانبوهبرسندوبهاينترتيباينبحران
اپيدمي و مرگ و مير ناشي از آن در دنيا كاهش يابد و
حتي متوقف شود.
شرايط قابل قبول «اسپوتنيك»V
و تاييد در ۱۴كشور تاكنون
س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و دارو درب��اره واكس��ن
«اس��پوتنيك »Vگفت :اين واكسن توسط موسسه
تحقيقات ميكروبيولوژي گاماليا روسيه با مشاركت
وزارت بهداش��ت روسيه ،اولين واكسني است كه در

جامعه

مشكل تجهيز انبارهاي امدادي با بودجه۱۴۰۰

نمايندگان مجلس در بودج��ه  ۱۴۰۰رديف اعتباري
مشخصيبرايتجهيزپايگاهوانبارهايامداديدرنظر
بگيرندچراكهاينرقمبودجه،مشكالتيراايجادميكند.
دبيركل جمعيت هالل احمربا بيان اين مطلب گفت:
سال ۹۹تقريباًبودجهمصوبهاللاحمرحدود ۲هزار
ميلياردبودكههزارو ۲۰۰ميلياردآنتخصيصيافتو
هاللاحمربااينوجوددچارمشكالتماليفراوانيبود.
محمدحسين قوسيان با تاكيد بر اينكه بودجه در نظر
گرفتهشدهبرايهزينههايسالآيندههالل،پاسخگوي
نيازهايايننهادنخواهدبود،افزود:برايسالآيندهبايد
حداقلبهاندازهرقمبودجهسالقبلبهماتخصيصيابد
در غير اين صورت مشكالت فراواني خواهيم داشت و
اميدواريم دولت و مجلس در اين زمينه به هالل احمر
كمككنند.قوسيانمقدمبابياناينكهدرموضوعبودجه
بحثتجهيزپايگاههايامدادونجاتوتوسعهپايگاههاي
امداد جادهاي مد نظر است ،عنوان كرد :در حال حاضر
 ۵۶۰پايگاه امداد جادهاي داريم كه نمايندگان مجلس
ميتواننددربودجهسالآيندهرديفاعتباريمشخصي
براي اين پايگاهها در نظر بگيرند چرا كه اين رقم بودجه
برايتجهيزپايگاههاوانبارهامشكالتيراايجادميكند
وپاسخگونخواهدبود.اوافزود:اينپايگاههايكيازالزامات
هاللاحمروسازمانامدادونجاتهستندودرزمانبروز
حوادثوبحرانهايجادهايبازوهاياصليكمكرسان
هستند .موضوع بعدي بحث امداد هوايي است كه در

حال حاضر ۲۰بالگرد داريم كه نياز به نگهداري ،تعمير
و اورهال ك��ردن دارند و اين موارد هزينههاي زيادي را
براي هالل احمر رقم ميزند .قوس��يان مقدم تصريح
كرد :به همين منظور نيز به مجلس ش��وراي اسالمي
رديفهاي مختلفي را براي افزايش بودجه هالل احمر
پيشنهاد دادهايم و توقع داريم نمايندگان در اين زمينه
بهماكمككنند.اودرخصوصپيشنهاداتهاللاحمر
براي افزايش محل اعتبارات اين نهاد در بودجه س��ال
آيندهعنوانكرد:اعتباراتمختلفيدركشوروجوددارد
كه نمايندگان ميتوانند از محل آنها بودجه مورد نياز و
ضروريهاللاحمرراتأمينكنند.بهعنوانمثالازمحل
ماليات بر فروش سيگار ،ماليات بر نرخ ارزش افزوده يا
درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي كه ساالنه حدود
 ۵هزار ميليارد تومان است ،ميتوان به اعتبارات هالل
احمرافزودتادرسالآيندهبرايروياروييبابحرانهاي
كشوردچارمشكلنشويم.

كرونا جان ۸۲نفر ديگر را در ايران گرفت

تاكنون يك ميليون و  ۴۱۱هزار و  ۷۳۱نفر در كش��ور
بطور قطعي به ويروس كرونا مبتال ش��ده و با فوت ۸۲
نفر از بيماران مبتال ب��ه كرونا تعداد جان باختگان اين
بيماري در كش��ور به ۵۷هزار و ۸۸۹نفر رسيده است.
سخنگوي وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي
گفت :بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي ۶هزار و
 ۳۱۷بيمارجديدمبتالبهكوويد ۱۹دركشورشناسايي
شد و  ۵۰۶نفر بستري ش��دند .با اين حساب ،مجموع
بيماران كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون و ۴۱۱هزار
و ۷۳۱نفررسيد.سيماساداتالريافزود:خوشبختانه
تاكنون يك ميليون و  ۲۰۲هزار و  ۸۹۳نفر از بيماران،
بهبوديافتهياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.همچنين
 ۳۹۶۴نفر از بيماران مبتال ب��ه كوويد ۱۹در وضعيت
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون۹
ميليونو ۲۳۰هزارو ۳۷۶آزمايشتشخيصكوويد۱۹
در كشور انجام شده است .الري گفت :بر اساس آخرين
تحليلها۱۸،شهرستانكشوردروضعيتنارنجي۱۲۴،
شهرستاندروضعيتزردو ۳۰۶شهرستاندروضعيت
آبي قرار دارند .او افزود :شهرستانهايهاي نارنجي در
استانهاي ش��مال و شامل آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشهر،
تنكابن ،جويبار ،چالوس ،رامسر ،ساري ،فريدونكنار،
قائمش��هر ،محمودآباد ،نكا ،نور و نوشهر در مازندران و
صومعهسرا،رودسروالهيجاندرگيالنهستند.الري
گفت:ميانگينهفتگيمواردبستريومرگوميركرونا

در هفته دوم بهمن نس��بت به هفته قبل روند نس��بتا
كاهشي داشته است .در هفته گذشته بيشترين ميزان
مواردبستريبيماريكوويد ۱۹دراستانهايمازندران،
گيالنوگلستانبودهوبيشترينميزانمواردمرگومير
اين بيماري در استانهاي مازندران ،گيالن و خراسان
شمالي ثبت ش��ده اس��ت .او افزود :طبق بررسيهاي
انجام شده ،ش��اهد روند كاهشي رعايت پروتكلهاي
بهداشتي در كشور هس��تيم و كمترين ميزان رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي در استانهاي خوزستان،
سيستان وبلوچس��تان و مازندران گزارش شده است.
سخنگويوزارتبهداشتادامهداد:همهميدانيمبين
ميزانرعايتدستورالعملهايبهداشتيوافزايشموارد
بستري و پس از آن مرگ و مير كرونا رابطه مستقيم و
معناداريوجودداردوكاهشرعايتاينپروتكلهازنگ
خطرجدياست.الريگفت:ويروسكرونايكويروس
پيچيده است و شرط موفقيت در مبارزه با اين بيماري
همزيستيهوشمندانهوپرهيزازهرگونهاهمالكاري
دررعايتاصولبهداشتفرديواجتماعياست.درغير
اينصورتتجربياتتلخگذشتهتكرارميشود.ويروس
كرونا عامل بيماري كوويد ۱۹از اواخر س��ال ۲۰۱۹در
شهر ووهان چين مشاهده و در مدت كوتاهي در همه
جهانمنتشرشد؛بهطوريكهسازمانبهداشتجهاني
در اسفند ( ۹۸فوريه  )۲۰۲۰بروز پاندمي (همهگيري
جهاني)اينبيماريراتأييدكرد.

كش��ور مبداء و سازنده ثبت ش��ده و تا روزهاي اخير
بيش از  ۱۴كش��ور در دنيا آن را تاييد كرده يا مجوز
مصرف اضطراري آن را ص��ادر كردهاند و بيش از ۵۰
كشور درخواس��ت آن را دارند .در روسيه نيز تاكنون
بيش از ۳ميليون دز توليد شده و افزون بر يك ميليون
دوز از اين واكس��ن تزريق شده است .واكسيناسيون
انجام شده در برخي از كشورها و همچنين روسيه با
واكسن«اسپوتنيك »Vاثربخشي مناسب همراه با
بيخطري را نشان داده است.
جهانپورتاكيدكرد:درمجموع«اسپوتنيك»Vشرايط
يك واكسن قابل قبول براي شروع واكسيناسيون را
داراست و چه بسا بر برخي همتايان خود برتريهايي
تا امروز داشته است .بر همين اساس هم سازمان غذا
و داروي كش��ورمان مجوز مصرف اضطراري آن را با
بررسي مدار تكنيكال آن صادر كرده و هيات امناي
ارزيوزارتبهداشتياشركتهايخصوصيميتوانند
بحث خريد و ورود را عملياتي كنند.

بررسي مستندات چند واكسن ديگر
در سازمان غذا و دارو
وي همچنين درباره مقدمات انجام شده براي واردات
ديگر واكسنهاي موجود عليه كوويد ۱۹گفت :از بين
واكس��نهاي موجود و در دسترس در دنيا ،تعدادي
ديگر نيز مستندات فني خود را به سازمان غذا و دارو
كش��ورمان ارايه كردهاند يا در حال تكميل مدارك
هستند و اين مستندات در دست بررسي است .اين
واكس��نها از مبداء روسيه ،چين و هند هستند و به
محض آنكه مستندات از طريق كميسيون تشخيص
صالحيت ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيك تاييد
ش��ود و مجوزي صادر ش��ود ،آنها هم اطالعرساني
خواهند ش��د و ميتوانند وارد كشور شوند .اين روند
بررس��ي براي واكسنهاي ديگر هم كه ممكن است
در سبد كوواكس سازمان جهاني بهداشت باشند نيز
انجام خواهد شد؛ چنانكه اين واكسن اسپوتنيك نيز
فعال از زمره  ۱۰واكسني است كه فرايند تاييد و ورود
به سبدكوواكس را سابميت كرده و توسط WHO
در دست بررسي اس��ت ليكن كوواكس هنوز توزيع
واكسني نداشته است.
انتقال دانش فني
وتوليدمشترك«اسپوتنيك»V
سخنگوي سازمان غذا و دارو از تفاهم صورت گرفته
براي انتق��ال دانش فني «اس��پوتنيك »Vو توليد
مشترك آن در كش��ورمان خبر داد و گفت :مجوز
مصرف اضطراري "اس��پوتنيك  " Vدر كش��ورمان
در ادام��ه طبق تفاهمات فعلي ب��ا انتقال فناوري و
توليد مش��ترك آن نيز همراه خواه��د بود و به اين
ترتيب همكاري مش��ترك بيوتكنولوژي و صنعت
واكسنس��ازي بين ايران و فدراس��يون روسيه در
دستور كار اس��ت و با توجه به زيرساختهاي عظيم
روس��يه در اين حوزه و توانمندي باالي ايران ،قطعا
اين همكاريها جاي��گاه هر دو كش��ور را در حوزه

بيوتكنولوژي و واكسنس��ازي در دنيا ارتقا خواهد
داد .با توجه به اينكه ايران تبديل شدن به يك هاب
منطقهاي توليد واكسن را هدفگذاري كرده ،قاعدتا
اين اقدامات و مش��ابه آن ميتواند دستيابي به اين
هدف را تسهيل كند.
لزوم اقدامات ديپلماتيك
براي خريد و تامين واكسن
س��خنگوي س��ازمان غذا و دارو در بخش ديگري از
صحبتهايش با اشاره به نقش مذاكرات ديپلماتيك
براي تامين و خريد واكسن كوويد ،گفت :با توجه به
اينكه تا ماههاي آينده ،تعداد واكس��نهاي توليدي
و عرضه ش��ده با تقاضا در بازار مطابقت ندارد ،قاعدتا
تامين آن نيازمن��د مذاكرات ديپلماتيك و پيگيري
از مسير ديپلماسي خواهد بود و در اين زمينه وزارت
امور خارجه و سفراي ايران در كشورهاي مبداء ،نقش
تسهيلگر داشته و خواهند داشت و اقدام موثر در اين
رابطه قابل تقدير است نه اينكه توسط افراد ناآگاه يا
حتي با اغراض سياس��ي خاص اين تالشها وارونه
جلوه داده شود.
آغازكمپين واكسيناسيون كوويد در ايران
جهانپور همچنين گف��ت :اميدواريم با ورود اولين
محمولهه��اي واكس��ن كوويد ۱۹به كش��ور ،آغاز
كمپين واكسيناسيون عليه اين بيماري را در كشور
ش��اهد باش��يم .بعد از آن نيز از طريق واكسنهاي
مورد تاييد و انتخاب س��ازمان غذا و دارو در س��بد
كوواكس با محوريت سازمان جهاني بهداشت ،روند
واكسيناسيون ادامه خواهد داشت .در بهار ۱۴۰۰
نيز اميدواريم روند واكسيناسيون عليه اين بيماري با
واكسنهاي توليد داخل ادامه يابد و به اين ترتيب در
صورتي كه اتفاق غير منتظرهاي در ساختار ويروس و
واريانتهاي جديد آن رخ ندهد ،تا پايان سال ۱۴۰۰
كمپين واكسيناسيون عليه كوويد  ۱۹را در كشور
به پايان برسانيم.
جهانپور در پايان تاكيد كرد :دولت و نظام س�لامت
در مقابل ورود واكس��ن موث��ر و ايمن براي مديريت
كوويد  ۱۹خود را مس��وول ميداند و در اين رابطه از
هيچ تالشي فروگذار نكرده است و البته انتظار ميرود
افرادونهادهايمختلفمسووليتاجتماعيواخالقي
خود در اين رابطه را ايفا كنند و از دامن زدن به مسائل
حاشيهاي خودداري كنند.

ادامه از صفحه اول

ديپلماسي اقتصادييك نياز است

امروزهباروندجهانيشدنشاهداينپديدهميباشيمكهكه
اقتصاد و سياست دوباره در كنار يكديگر به بازيگري و ايفاي
نقشدرفضايبينالمللميپردازند.مادرمطالعهديپلماسي
اقتصادي بايد در ابتدا ديپلماس��ي را ش��رح دهيم .در واقع
ديپلماسيدرسادهترينمعنايخودميتوانداينگونهتبلور
پيداكندكهدرابتدايكهنراستكهيكظرفيتيرااستفاده
ميكند به نام منابع و با تمركز بر اين دو پارامتر چالشهاي
خود در عرصه بينالملل را كاهش يا افزايش ميدهد .مورد
بعدي كه توضيح آن را در جهت روشن شدن موضوع الزم
ميدانمچالشيمهمبهنامجهانيشدناست،جهانيشدن
درعامترينمعنايخوديعنيجهانهستيدوحالتراتجربه
كردهاست؛درابتداكوچكشدهاستودرگامبعديمتراكمو
همينامرسببشدهاستتازمانومكان،مفهومقبليخود
را از دست بدهند .شايد  50سال پيش كسي فكر نميكرد
بتواندبامفهوميبهناماينترنتدركسريازثانيهبافرديدر
كشور ديگري صحبت كند كه امروزه به مدد جهاني شدن
اتفاق افتاده است.اما نكته بعد كه بايد به آن اشاره كنم اين
استكهاصالچراديپلماسياقتصاديبهاينحجمازاهميت
رسيد .از زماني كه جهان مواردي همچون يكجانبهگرايي
و تحريمها را تجربه كرد نخبگان سياس��ي بعضي جوامع
سياستهايتوسعهاقتصاديرادرپيشگرفتندواينتوسعه
اقتصاديدرواقعيكهمكاريفيمابينراميطلبيدوهمين
امر باعث شد كه اين جنس از ديپلماسي اهميت پيدا كند.
بهتر است اينجا در رابطه با اصالت در ديپلماسي اقتصادي
هم مطالبي را به عرصه تحليل بي��اورم ،در اين رابطه چند
ديدگاهوجودداردكهمنازسهديدگاهكليدرجهتتبيين
موضوعاستفادهخواهمكرد.درابتدابايدگفتدرديپلماسي
اقتصادي بعضي بر اين باورند كه بايد مطالعه رفتار پديدهها
دراين مقولهاز طريق مطالعهعلماقتصادباشدوچوندرآن
يكسودنگريوجودداردميتوانآنراديدگاهليبرالهاهم
دانست.درديدگاهدومبعضيديگربراينباورندبايدمطالعه
رفتارپديدههادراينمقولهازطريقمطالعهعلمسياستباشد
كهميتواناينديدگاهرارئاليستيدانست.درپايانديدگاه
سوميوجودداردكهنوعيهمكاريدوسويهفيمابيناقتصاد
و سياست برقرار ميكند .در جهان امروز ما وقتي صحبت از
جهانيشدنميكنيمدرواقعازچهامريصحبتميكنيم،
جهانيشدنيكمفهومپيچيدهوليبسياردقيقاستودر
عامترينمعناميتوانآنرابهعنوانكوچكومتراكمشدن

دنيا تلقي كرد اما يك مبحث مهم در اينجا مطرح ميشود و
آنهموجودانديشههايسختگيرانهدراينراستااستكه
به شكلي راديكال بيان ميكنند كه جهاني شدن مترادف
برداشته شدن مرزهاست .اما هر پديدهاي در جهان هستي
داراييكسريازويژگيهاوشاخصهااستكهجهانيشدن
هم از اين امر جدا نيست كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد؛
 -1بزرگترين آرزوي نئوليبرالها يعني آزادسازي اقتصاد
ك��ه در ايران به عنوان تعديل اقتصادي از آن ياد ميش��ود،
 -2خصوصيسازي -3 ،رقابتپذيري -4 ،سرمايهگذاري
خارجي -5،گسترش فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي .اگر
ماميخواهيمجهانيشدنراتبيينكنيمبايداينشاخصها
رابشناسيمونيزباابعادجهانيشدنهمچوناقتصاد،فرهنگ
وسياستنيزآشناباشيم.درادامهاينيادداشتبايدبهبررسي
دو مبحث مهم يعني سياست خارجي و توسعه اقتصادي
كه از تركيب اين دو عامل ،يك سياست خارجي توسعهگرا
را ميتوانيم اس��تخراج كنيم مطالبي را بيان كنم .اگر ما در
تعريفيمشخصوآكادميك،سياستخارجيرامجموعهاي
ازتصميمات،راهبردهاودرنهايتاقداماتبدانيم،ميتوانيم
انتظارداشتهباشيمكهتوسعهاقتصاديذيلاينمفهوموبه
عنوان يكي از اهداف سياست خارجي بيان شود.يك مساله
مهمدرتبيينسياستخارجيوتوسعهاقتصاديوتركيب
اين يعني سياست خارجي توسعهگرا اين نكته است كه در
سياست خارجي اولويت با چه امري است؟ امنيت ،توسعه،
اقتصادياتوسعهاقتصاديباپاسخبهاينسوالديدگاهنسبت
بهسياستخارجيتوسعهگرامشخصميشود.ديپلماسي
درعامترينمعنايخوداينطوربيانميشودكهفنوهنري
است كه به حل و فصل مسالمتآميز اختالفات بينالمللي
در كش��ورها ميپردازد و از سه ويژگي ارتباطات ،اطالعات
خود و ديگري و در نهايت مديري��ت روابط ميپردازد.براي
هرعمليكهدرجامعهمنجربهيككنشميشودبايديك
تعريف جامع ارايه كرد ،البته در علوم انس��اني يك مشكل
چالشبرانگيزايناستكههيچگاهبرسريكتعريفاجماع
نميشود اما نكته واضح در اين بيان اين است كه هر پديده
داراي خصوصيات و رفتاري اس��ت كه باي��د در تعريف آن
گنجانيدهشود،مبحثديپلماسياقتصادينيزازايناصل
جدانيستونخواهدبودفلذاكاملترينتعريفيكهميتوان
ازآنبيانكردايناستكهديپلماسياقتصاديشاملتمامي
فعاليتها،ابتكارهاواستراتژيهايهماهنگوسازگاراقتصاد

سياسي در  2سطح دولتي و غير دولتي است كه با توجه به
پارامترسياستخارجيدردوعرصهمليوبينالملليبراي
كسب جايگاه در اقتصاد جهاني از طرف كارگزاران سياسي
به كار گرفته ميشود.اگر قرار است از ديپلماسي اقتصادي
تعريفي جامع و كامل شود بايد اين نكات كه بيان شد حتما
مطرح گردد .بطور كلي هر پديده داراي حوزههاي متفاوتي
است،يكيازحوزههايتقسيمبنديآنپديدهبهامورجزئيتر
و زيرمجموعه آن است كه در مبحث ديپلماسي اقتصادي
ميتوان از انواع آن همچون ديپلماس��ي اقتصادي تجاري،
ديپلماسياقتصاديبازرگاني،ديپلماسياقتصاديشركتي
وديپلماسياقتصاديزيستمحيطينامبرد.اماامروزهباتوجه
بهمطالعهبررويرفتارپديدههابرايآنهاكاركردهايمتفاوتي
را در نظ��ر ميگيرند كه بطور طبيعي مبحث ديپلماس��ي
اقتصاديهمازاينامرجدانيست.دراينيادداشت 5كاركرد
اصليرابراياينمسالهدرنظرميگيرم-1.تسهيلدسترسي
بهبازارهايجهانيوكاالهايبينالمللي-2،جذب سرمايه
خارجي -3،تاثيرگذاري بر نهادها ،س��اختارها و رژيمهاي
بينالمللي -4،تسهيل تامين منافع و اهداف ملي از طريق
بهكارگيري طيف متنوعي از ابزارهاي اقتصادي و در نهايت
-5حفظوحراستازاقتصادمليدربرابرسياستخارجي.
در پايان اين يادداشت بايد بيان كنم در رابطه با ديپلماسي
اقتصادي س��ه ديدگاه كلي كه در قبل ه��م به نوعي به آن
پرداختموجوددارد.مسالهاصليايناستكهمابايدمفهوم
ديپلماسي اقتصادي را زيرمجموعه اقتصاد سياسي بدانيم
.ديدگاهاولبيانميكندكهاصالتباتوسعهاقتصادياست،
ديدگاهدومبيانميكندكهاصالتباسياستخارجياست
اماديدگاهسوميكديدگاهدوسويهاست.درنهايتبايدگفت
اينديپلماسياقتصادييكمفهومبسيارپيچيدهاستودر
تئوري و عمل دو روش كامال متفاوت را كارگزاران امر براي
آندرنظر ميگيرند.دريكديدگاهآيندهپژوهانهبايدمطرح
كرد كه جامعه ايران به دليل مشكالت ساختاري كه در امر
اقتصادداردتاكنوننتوانستهاستبطوركاملوجامعدراين
امربهموفقيتبرسدوازسويديگرمسائلسياستخارجي
جمهوري اسالمي ايران همچون تحريمها ،اياالت متحده
امريكا،رژيمصهيونيستينيزبافشارهايحداكثريبرملت
ايران امكان تبادل ديپلماس��ي را از جامعه ايران گرفتهاند.
در شرايط فعلي ارتباط با همسايگان و ظرفيتهاي متعدد
فيمابينراهگشايشگونهايدربرابرايناقداماتاست.

داستان كسب و كار اينترنتي در ايران
موقعيتيكهضرورتحضوردربازارهايفيزيكيوسنتيرا
تاحدزياديكاهشدادهاست.رشديكهاينروزهادرحوزه
استارتاپها مشاهده ميشود برآمده از يك چنين تغيير و
تحوالتبنيادينياست.يكيازتبعاترشدايننوعكسبو
كاراشتغالزايياست،موضوعيكهدهههاياخيراگرنگوييم
مهمترينمقوله،يكيازمهمترينمقوالتبودهاست.دركنار
اينمقولهمشاغليچونصنعتحملونقلنيزبارشدقابل
توجهيمواجهشدهاند.بههرحالاقالمخريداريشدهيابايد
ازطريقشركتهايحملونقلجابهجاشوديااينكهازطريق
ظرفيتهاي پستي نوين براي جابهجايي بهره گرفته شود.

عالوهبراينمقوالتمشاغلخانگيروندروبهرشدفقرمطلق
دركشوررانيزكاهشدادهاست.افرادمتقاضيازطريقيك
آيديويكپيجميتواننداقدامبهبازاريابيوجذبمشتري
كنندومعيشتخودرابهبودبخشند.دربرخيمواردتجميع
سرمايههاي خرد باعث ايجاد بلوكهاي اقتصادي متوسط
در فضاي كسب و كار شده است .بايد بدانيم ،افزايش پايدار
درآمد خانوارهاي ايراني باعث افزايش درآمد سرانه و رشد
توليد ناخالص داخلي خواهد شد و نتايج آن در ادامه باعث
رشددرسايرشؤوناقتصاديوبازرگانيخواهدشد.امايكي
از مهمترين آثار اين نوع مشاغل در اقتصاد ،تبعاتي است كه

در خارج شدن از انحصار و رقابتي شدن بيشتر بازارها ايجاد
كردهاست.موضوعرقابتيشدنبازارهايكيازضرورتهايي
استكههراقتصاديتالشميكندزمينهتحققآنرافراهم
كندواقتصادايرانازطريقمشاغلاينترنتيتوانستهبخشي
از ضرورتهاي اين حوزه را تحقق بخشد .با اين توضيحات
معتق��دم ،تكيه بر افزاي��ش پهناي باند و س��رمايهگذاري
پايدار براي گسترش دامنه پوشش شبكه اينترنتي يكي از
ضرورتهايي اس��ت كه نبايد در تور رقابتهاي سياسي و
جناحي قرار بگيرد .چرا كه معيشت بسياري از خانوادهها به
اينمقولهمرتبطشدهاست.

